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Tisztelt Dunabogdányiak!

Idén is, mint minden 
évben a hivatal pénzügyi 
munkatársai erősen dolgoz-
nak azon, hogy a januárban 
számunkra közzé tett álla-
mi támogatásból kiindulva 
elkészítsék a költségvetés-
tervezetet. Az önkormány-
zat számára előírás, hogy 
március 15-ig töltse fel az 
államkincstár számára a 
teljes költségvetést, ami 
természetesen azt jelenti, 
hogy március elejére el kell 
fogadni. Így a cikk leadási 

határideje miatt (február közepe) én tervezetről tudok  írni, amely 
még bizottsági tárgyalás előtt áll. Írásomat a 2018-as költségvetés 
tervezetének bemutatására ajánlom. 

Az idei költségvetésünk főösszege 485 millió forint. (Ez a szám a 
2014-ben átvett 330 milliós összeghez képest 47%-os növekedést je-
lent.) Ebben az összegben már benne szerepel két sikeresen elnyert 
pályázat (orvosi rendelő felújítás 26 millió 4 millió forint önrésszel és 
a vis maior útfelújítás 47 millió forintja, 10%-os önrésszel: Malom-, 
Svábhegy utca és a Táncsics M. utca vége.) Ha ezeket kivonnánk, ak-
kor azt mondhatnánk, hogy a Dunabogdány jelenlegi költségvetése 
nagyságrendileg 400-410 millió forint körül található. 

A 485 milliós költségvetésnek 179 millió forint az állami támogatá-
sa. Ez nagyságrendileg a dolgozók bérköltségét és annak járulékait 
fedezi, amely a mi esetünkben 40 főt jelent.

Továbbá az önkormányzatok ÁFA körbe tartozó szervezetek, de 
túlnyomórészt nincsenek ÁFA visszaigénylő pozícióban, így a költ-
ségvetésben szereplő kiadásaink  ÁFA-tartalma költséget jelentenek 
az önkormányzatok számára. Így 110 millió Forintot utalunk vissza az 
államkasszába, 30 millió bérjárulék és 80 millió ÁFA tartalom.

Ez azt jelenti, hogy a költségvetés fennmaradó részét mi magunk, 
itt élők tesszük hozzá. Ezért is van kiemelkedő szerepe a helyi adóbe-
vételeknek, amelyek 2017-ben 131 millió forintot tettek ki, ami né-
hány millió forinttal át is lépték a tervezettet. A jó adó morált ezúttal 
is köszönjük és látnunk kell, hogy, ha fejlődni akarunk, akkor telepü-
lésünk erősen magára van utalva.

Kiadási oldalon fő kötelezettségünk, hogy fenntartsuk az összes 
önkormányzati intézményt, infrastruktúrát és természetesen, hogy 
fizetést adjunk 40 embernek: hivatal, óvoda, védőnő, művelődési 
ház, iskolai étkeztetés munkavállalói. Ami ezen felül marad, azt tud-
juk  beruházásra és fejlesztésre fordítani.  A kötelező feladatok előnyt 
élveznek, hiszen azok törvényben rögzítettek. 2018-ban a törvényileg 
előírt minimálbérnek és bérminimumnak eredményeként jelentősen 
nőttek a bérek, amely – tavalyhoz képest – 12 millió forinttal növelte 
meg költségvetésünket, illetve közel 9 millióval emelkedtek a dologi 
kiadások is. Nem segítette költségvetésünket az sem, hogy a  Szent-
endrei Járási Hivatal értesítése alapján a közfoglalkoztatotti rend-
szert 2018 március elsejével tulajdonképpen lezárják. Ahhoz, hogy 
a jelenleg ebben a körben foglalkoztatottak munkáját megőrizzük, 
önkormányzati forrást kellett találni. (Sejthető volt, hogy a közfog-
lalkoztatás nem lesz örökéletű, ezért mindenkit arra ambícionáltunk 
korábban, hogy keressen helyet a munka világában. Így most nem 
közel 10 embert kell elbocsátanunk, hanem a korábban már minimá-
lisra csökkentett közfoglalkoztatotti státusban lévő emberek jövőjé-
ről kellett gondoskodnunk.) Így egyben reagáltunk a hivatalon belül 

utolsónak maradt település üzemeltetés átalakítására. Négy évvel 
ezelőtt még kilenc, ma már négy ember végzi ezeket a munkákat, 
amely sokszor nem észrevehető, mert hozzászoktunk, hogy az összes 
közterületi kuka folyamatosan ürítve van, a buszmegállók tiszták, a 
fű a közterületeken le van vágva, nyári szezonban a Duna-parton az 
összes szemét - amit a strandolók itt hagynak - hajnalban begyűjtés-
re kerül, a csikkek és alkoholos üvegek, amelyek az utcákon, illetve 
zöld területeken eldobásra kerülnek össze vannak szedve. Havazás 
esetén indulnak és tisztítják  a buszmegállókat, lépcsőket, hogy 
ne legyenek baleset veszélyesek – míg a Magyar Közút szóró autói 
újra vissza nem tolják a havat a már megtisztított járdákra. Emellett 
elindult egy folyamat, amely most már az előrelépést szolgálja  - a 
Kossuth Lajos utcában és a Szent János téren az elhalt fák kivágása, 
Duna-parti fák kivágása, visszavágása, amelynek elindul az új fásí-
tása – illetve már két éve az önkormányzat megbízásából, pénzéből 
rendezzük a főutca képet, hogy az tiszta és rendezett legyen. Munká-
juk elengedhetetlen, ezért március elsejétől két teljes állású és két 
hat órában - közfoglalkoztatotti rendszerből átvett - ember látja el a 
település üzemeltetési feladatokat.   

Térjünk át a fejlesztésekre: 
Ha minden kötelező feladatunkat tisztességgel elvégezzük, akkor 

azt látjuk, hogy településünkre mindösszesen bruttó 25 millió forint 
fejlesztési, beruházási pénz áll rendelkezésre. Ez kevés, DE mindent 
megtettünk, hogy ez a pénz a lehető legjobban hasznosuljon. A si-
keres pályázatoknak (orvosi rendelő, vis maior) köszönhetően 9 mil-
lió forinthoz hozzárendeltünk  80 millió forintot. Még jobb lenne az 
arány, ha sikerülne elnyernünk a tavaly ősszel megnyitott – máig még 
nem elbírált óvoda pályázatot. Abban az esetben 340 millió forintot 
(bruttó) nyernénk, 17 millió forint önrésszel. Ezt azt jelentené, hogy 
bő 400 millió forintos fejlesztést tudnánk végrehajtani településün-
kön. DE, ez az önkormányzatnak egy nagyon behatárolt lehetősé-
get nyújt, hiszen így más területekre nem jut fejlesztési pénz, mert 
a pályázati önrészekre kell fordítani. (Ha nem „nyerünk” óvodát a 
17 milliós összeg utak megújítására kerül.)  Nálunk – azt gondolom 
ugyanúgy, mint Önöknél – hosszú listánk van még, hogy mit szeret-
nénk a településünkön tenni: elsősorban az utakat víziközművestül 
“német” színvonalon szeretnénk megépíteni. A jelenlegi költség-
vetés azt engedné, hogy egy évben egy utcát tudnánk az alapoktól 
ujjá építeni, ha semmi egyéb fejlesztésre nem költenénk. Pl. a Petőfi 
Sándor utca víziközmű és útburkolata nagyságrendileg 30-35 millió 
forintba kerülne. Víziközmű csere nélkül csak a felszínt kezelnénk, 
de az országos szinten elöregedett víziközmű-hálózat  csőtöréseinek 
alkalmával folyamatos bontások és vágások egyenes következmé-
nye lenne új kátyúk kialakulásának. Nekünk 21 km belterületi utat 
kell kezelnünk, melyek alatt végig víziközmű hálózat található. Az 
önkormányzati rendszer forráshiánya miatt jelenleg ez a probléma 
számottevően nem orvosolható, pedig ezeket a rendszereket  - az 
utak – víziközmű összefonódása miatt az önkormányzatok látják át a 
legjobban. Így a település vezetésnek priorizálnia kell: idén – kis sze-
rencsével – megépülhetnek az önkormányzati kézben maradt intéz-
mények: óvoda, orvosi rendelő, kivéve Polgármesteri Hivatal, mert 
arra nem költöttünk, de ha az iskolát is ide számítjuk több évtizedes 
problémákat oldottunk meg.  

A számokból mindenki láthatja, hogy nagy erőfeszítésekre van 
szükség még kis előrelépésekhez is, pedig ennél az önkormányzati 
rendszer jóval fontosabb és munkáját sokkal jobban kellene értékel-
ni állami oldalról, hiszen a településeken élő emberekért dolgozunk.

Köszönettel: Schuszter Gergely 
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Dunabogdány Kultúrájáért Díj: 
Liebhardt András

Településünk művelődési 
házának igazgatója. Bár kultu-
rális életünk színes, mégsem 
ezért a munkájáért kapta ezt 
az elismerő címet. A díjat az 
Út az új Heimatba című könyv 
megírásáért és annak hatásáért 
érdemelte ki. Hadd beszéljen 
a könyv:  „Sok dolgunk van a 
korszak helytörténetének tel-
jes tisztázásáig, nagy feladat: 
a megérthetetlenen át a meg-
értésig eljutni. Ez a mi dolgunk 

és nem is kevés: a községben máig együtt élnek a homogénnek a 
korszakban sem tekinthető svábság leszármazottai, az akkor ellen-
érdekeltté vált és tett svábok és magyarok leszármazottai. Sok-sok 
narratíva, sok igazsággal, sok vélt igazsággal. Családi történetek 
ezek, igaz elemekkel és toposzokkal, mesés tartalommal átszőtt le-
gendákkal és sérelmek özönével.” Ezen sérelmek tisztázására tett kí-
sérlet, amely elősegíti a településen élők békés együttélését, illetve 
a száraz tények a könyv által feldolgozható és élvezhető formában 
való leírása eredményeként Dunabogdány Község Önkormányzata 
úgy határozott, hogy Liebhardt Andrást Dunabogdány Kultúrájáért 
Díjjal jutalmazza!

Kertbarát kör
A ’70-es években 

Repárszky Ferenc 
faiskolájába egyre 
több lelkes ember járt 
megismerni a kert-
kultúra ezen részét. 
Az érdeklődők hamar 
felismerték ennek 
fontosságát és 1977-
ben hivatalosan meg-
alakítják a Dunabog-
dányi Kertbarát Kört. 
Rengeteg munkát  

végeznek a településen,   többek között közintézmények, közterek, 
főút területén közel 2000 fa és bokor ültetése; öregkálvária kőkereszt 
felújítása; az új óvoda udvar kialakításában a tudásukkal és társadal-
mi munkájukkal járultak hozzá az új szép környezet kialakításához; 
a főúti villanyoszlopokat önerőből virágoztatják fel; folyamatosan 
aktívan részt vesznek a települési rendezvényeken és főzéssel, rend-
rakással támogatják a rendezvények nyugodt hátterét és természe-
tesen az elmaradhatatlan augusztus 20-i terménykiállítást és évről-
évre megrendezik. Emellett ők szervezik a Kertbarát bált és a Farsang 
temetést is. Civil szervezetként azon dolgoznak, hogy településünk 
szebb és élhetőbb legyen. Mindezeket figyelembe véve a Dunabog-
dány Község Képviselő Testülete úgy határozott, hogy a Dunabogdá-
nyi Kertbarát Kört Dunabogdány Kultúrájáért Díjjal jutalmazza!    

Díszpolgári Cím:

Bonifert Ferenc
Egész élete Dunabogdányról 

szól. Első „közszereplése” 56-
ban volt, mikor a falu hangos-
bemondójában ő olvassa fel 
a 16 pontos követelést. Ekkor 
már édesapja neveli az egész 
családot, mert az édesanya az 
egész család szeme előtt TBC-
ben megfullad. Munkára kény-
szerül, így tanulmányai meg-

szakadnak. A bányában kezdi munkáját fizikai munkásként, majd 
folyamatosan önerőből fejleszti magát, 1961-ben leérettségizik. Köz-
ben folyamatosan lépeget a bányában fokról-fokra felfelé, 1969-től 
irodai munkásként dolgozik, gépésztechnikusként, majd 1994-ben 
innen megy nyugdíjba ekkor már bánya iroda vezetőként. De aktív 
marad, hiszen ugyan ebben az évben sikeres a képviselői választáson 
és alpolgármesternek nevezik ki. Ott sem tétlenkedik, hanem fontos 
szerepet vállal a csatorna és gáz beruházásban,  a Víziközmű Társu-
lat Elnökévé nevezik ki és vezényli az akkori áron 810 millió forint-
ba kerülő csatorna beruházást. Emellett vezeti a gáz beruházást is: 
„csak egyszer túrjuk fel a falut” mottó alatt. Dunabogdány akkor sem 
volt könnyű anyagi helyzetben, minden fillért elő kellett teremteni. 
Így még inkább értékelhető, hogy másfél évtized alatt több, mint 2 
milliárd forint beruházás történt Dunabogdányban, melynek Ő is 
részese volt. A sok munka mellett mégis a kitelepítési emlékműre a 
legbüszkébb, melynek üzenete végig kísérte az ő életét is. 2010-ben, 
Schuszter József akkori polgármester halála után Ő rá száll a polgár-
mesteri titulus, majd 2010 októberében leköszön és visszavonul az 
aktív település vezetéstől.  

A hivatali munkán túl szerves része volt a Katolikus Egyháznak is, 
melyben hosszú évtizedekig egyház képviselő testületi tagként vesz 
részt, majd húsz évig temető gondnok. Emellett fiatal korától futbal-
lozik a Dunabogdányi Sportegyesületben, majd edzősködik, ezután 
pedig a klub elnöke. Érdekesség, hogy a ’94-ben megalakuló képvi-
selő testületben 7 tag az egykori csapatában játszott. Klasszikus idé-
zet tőle, hogy: „gyerekek, itt ugyanúgy össze kell játszani, de ez már 
egy másik pálya.” Rangidősként ő vezeti le a nyitó ülést, ahol kifejezi, 
hogy a „pártpolitikának a tanácstermen kívül kell maradnia.”

 Feri bácsi 2017-ben ünnepelte 80 éves születés napját, de továbbra 
is aktív. Testvértelepülési találkozókon Ő vezeti körbe a településen 
a német vendégeket, a templomban felolvas, a községi ünnepélye-
ken beszédet mond, információival folyamatosan segíti a település 
munkáját. 

Dunabogdány Község Képviselő Testülete úgy döntött, hogy 
Bonifert Ferenc Úr részére a község fejlesztése érdekében több cik-
luson át végzett alpolgármesteri, ügyvezető polgármesteri, önkor-
mányzati képviselői munkája elismeréseként  Dunabogdány Község 
Díszpolgára címet adományozza!

U.I.: Feri bácsi az átadáson – meghatottságágában -   nem tudta 
végig mondani köszönő beszédét, így leírom itt: „Hálámat szeretném 
kifejezni, hogy a jó Isten ebbe a faluba teremtett, és azon a nyelven 
szeretném megköszönni, amelyen először megszólaltam és amelyre 
anyám tanított: Dank sei Gott!”

A Kitüntetettek felé őszinte tisztelettel: Schuszter Gergely polgármester 

Az Újévi Koncert keretében került sor az önkormányzat által  
alapított díj illetve cím átadásra.
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Közlemény
Tisztelt Ebtartók!

Dunabogdány területén az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján a jogszabályban 
meghatározott adattartalommal

2018. március 1. – 2018. május 15. között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti 
jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni, 
és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlap átvehető ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatalban, továbbá letölthető a www.dunabogdany.
hu honlapról.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles 
az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles 
vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, 
személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata 
az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti 
hozzájárulás bevezetését.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a 
Polgármesteri Hivatalba az alábbi módok egyikén:

- postai úton a kitöltött adatlapokat a Polgármesteri 
Hivatal – 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre 
beküldve,

- személyesen, a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett 
gyűjtőládába leadva.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. május 15.

Az adatlap kézzel is kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben 
elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Az ebösszeírás során adatot szolgáltatni köteles

- a 2015. évi ebösszeírás során bejelentett ebek tartója, 
tulajdonosa;

- az azóta újonnan a háztartásokba került, az állatorvos által 
már az országos nyilvántartásba rögzített ebek tartója, 
tulajdonosa;

- továbbá a 2015. évi ebösszeírás során be nem jelentett 
ebek tartója, tulajdonosa.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság 
kiszabását vonja maga után, amely elkerülése mindannyiunk közös 
érdeke!

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 
2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus 
transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a 
jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett 

eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.

Együttműködésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

A Képviselő-testület ülésén történt…

2018. február 12.

Az ülésen tárgyaltak a képviselők első fordulóban a 2018. évi 
költségvetés kereteiről, fő számairól. Az összeállított munkaanyag 
szerint a költségvetési főösszeg tervezet 486,5 MFt. Február 
hónapban a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság is megtárgyalja és véleményezi a javaslatot, különös 
tekintettel az idén tervezett fejlesztések, beruházások körére és azok 
költségeire. Mindezek eredményeképpen a 2018. évi önkormányzati 
költségvetést a Hivatal végleges formában a Képviselő-testület soron 
következő ülésére terjeszti elő.

Döntés született a 2018. évi szociális keret terhére történő 
önkormányzati kötelezettségvállalásról.

A Képviselő-testület döntött a 2017. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló rendelet módosításáról. A rendelet-
módosítás az utolsó negyedévben beérkezett változások átvezetését 
tartalmazza, melyek egyrészt a Képviselő-testület határozatai 
alapján történnek, másrészt pedig új tételek (kereset-kiegészítés, 
intézmény-finanszírozás, állami megelőlegezés, támogatás) 
átvezetése történt meg.

Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-testület a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről. Herr 
Tamás elnök ismertette a megvalósult programokat, rendezvényeket, 
beszámolt a költségvetésük bevételi és kiadási oldalának 
alakulásáról, a beadott pályázatokról és azok eredményeiről.

A Képviselő-testület elfogadta a 2017. évi civil támogatásokról 
szóló beszámolót Az Önkormányzat 2017. évben 17 helyi szervezet 
részére nyújtott támogatást összesen 4.000 e Ft összegben. 
Határidőre minden támogatást igénybe vevő civil szervezet 
benyújtotta a támogatás felhasználásáról készült beszámolóját.

Meghatározták a képviselők a Polgármesteri Hivatalban tartandó 
igazgatási szünet időpontját. Idén 2018. augusztus 6-tól augusztus 
17-ig, valamint 2018. december 27-től december 28-ig lesz zárva 
a Hivatal, természetesen ügyeletet biztosítunk a halaszthatatlan 
ügyintézés és ügyfélfogadás érdekében.

Közútkezelői hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület egy 
családi ház előtti járdaszakasz felújításához az Árpád utcában, 
illetőleg a Svábhegy utcában a 609-610 hrsz.-ú ingatlanokat érintő 
telekalakításhoz.

Zárt ülésen került sor a szavazatszámláló bizottsági tagok 
megválasztására. A Képviselő-testület legutóbb 38/2014. (III. 3.) 
önkormányzati határozatával döntött a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak, póttagjainak személyéről. Megbízatásuk határozott időre 
szólt, mely a 2018. évi országgyűlési választás kitűzésével megszűnt.

Az újabb választási ciklusra a szavazatszámláló bizottságok három-
három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők 
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás 
napja előtti huszadik napon választja meg, a helyi választási iroda 
vezetőjének indítványa alapján.

Dr. Németh József  jegyző
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Az új körzeti megbízott bemutatkozása

 Hímer Andrásné 34 évig volt a Hivatal állományában

Aktuális híreink

Harmincnégy év után idén január 31-ével 
nyugdíjba vonult Hímer Andrásné, a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársa.

1984-ben került a Hivatal kötelékébe, tevé-

kenysége – a szó legnemesebb értelmében – 
szolgálat volt, közszolgálat a faluért, annak 
lakosaiért. Igazgatási főmunkatársként szol-
gálatát a kezdetektől fogva mindvégig szeré-
nyen, lelkiismeretesen, nagy szorgalommal, 
alapossággal, alázattal, lendületesen, derű-
vel végezte, példamutató módon.

Pontos, precíz munkájával találkozhattak 
a község polgárai a népesség-nyilvántartá-
si, személyi adat- és lakcímnyilvántartási 
ügyekben, az anyakönyvvezetői feladatok el-
látása kapcsán, a titkársági, ügyfélszolgálati 
feladatkör ellátása során, továbbá a válasz-
tások, népszavazások, népszámlálások elő-
készítése és lebonyolítása alkalmával, illető-
leg szociális ügyekben, emellett végezte az 
iktatási és irattározási, leltározási feladato-
kat, különböző önkormányzati-hivatali nyil-

vántartások, statisztikák adatszolgáltatások 
összeállítását és vezetését, valamint egyéb 
igazgatási ügyeket.

Alapos, körültekintő munkáját jól jellem-
zi, hogy a teljes falu és a község valamennyi 
lakosa a „tenyerében”, pontosabban szólva a 
fejében van.

Az Önkormányzat és a Hivatal jelenlegi és 
korábbi vezetői, képviselő-testületei, mun-
katársai nevében több évtizedes áldozatos, 
lelkiismeretes közszolgálati tevékenysége 
kapcsán ezúton is köszönetünket, hálánkat 
és tiszteletünket fejezzük ki. Egyúttal kívá-
nunk neki további életében jó egészséget, 
erőt és sok boldogságot.

Schuszter Gergely Dr. Németh József
      polgármester              jegyző

SZJA    1 % 
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány 

Köszönjük az eddigi támogatásokat és   
várjuk a  további  SZJA  1 %  felajánlásokat

Adószám:  19177036-1-13
Lakatosné dr. Schilling Dorottya, kuratórium elnöke

Kárász Ádám r. főtörzsőr-
mester vagyok, 34 éves. Kö-
zépiskolai tanulmányaimat 
befejezve, különböző terüle-
ten dolgoztam, míg 2011-ben 
fel nem szereltem a Pest Me-
gyei Rendőr-Főkapitányság 
Szentendre Rendőrkapitány-
sághoz. 

A Szentedre Rendőrkapi-
tányság Pomáz Rendőrőrs 
területén kezdtem szakmai 
pályafutásomat, mint Köz-
rendvédelmi járőr 2014 dec-
emberéig, azt követően a 
Szentendre Rendőrkapitány-

ság Bűnügyi Osztályán, mint nyomozó teljesítettem szolgálatot.
A Bűnügyi Osztályon többnyire betöréses lopással kapcsolatos bün-

tetőeljárásokkal és különböző kábítószerrel kapcsolatos bűncselek-
mények felderítésében vettem részt.

2018. 02. 01-vel kerültem áthelyezésre a Szentendre Rendőrkapi-
tányság Visegrád Rendőrőrs állományába, ahol Kapitányságvezető úr 
megbízott a Körzeti Megbízotti feladatok ellátásával Dunabogdány te-
lepülésen.

Szabadidőmben sportolok, tekintettel arra, hogy 20 évig voltam iga-
zolt sportoló különböző kézilabda egyesületeknél.

Dunabogdány településén szeretném a különböző vagyon elleni 
bűncselekmények (lakásbetörések, lopások), továbbá a lakosság biz-
tonságérzetét sértő - közterületeken megvalósuló - szabálysértések és 
bűncselekmények megelőzését előtérbe helyezni, valamint a közleke-
dési szabálysértőkel szemben hatékonyan fellépni. 

A +36-70-400-70-79-es telefonszámon a lakosság rendelkezésé-
re állok, de szeretném kiemelni, hogy az azonnali rendőri segítséget 
igénylő esetekben a 112-es Központi Segélyhívó számon tegyék meg 
bejelentésüket.

A Puscho Kft. 

Dunabogdányi telephelyére, 
belföldi fuvarozáshoz 

megbízható, felelősséget vállaló gépkocsivezető munkatársat 
keres. Azonnali kezdéssel, hosszú távra, B kategóriás jogosít-

vánnyal, emelőhátfalas autóra. 
Főbb feladatok: Konténeres tiszta és szennyes textilek ki, illetve 

beszállítása.

Fontos, hogy a jelentkezők 
vegyék figyelembe, 

többnyire hajnali kezdéssel indulnak  (hajnal 2-3 órakor). 

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:  
1-3 év szakmai tapasztalat

EGYÉB JUTTATÁSOK: mobiltelefon

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:  
mosoda@puscho.hu e-mail címen.
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Az 1848. Március 15.-i, egy egész nemzetet felébresztő vértelen for-
radalmi események folytatásaként kibontakozó Magyar Szabadság-
harc honvédő háború volt, és a legjelentősebb tíz csata hadtörténeti 
szempontból is kiemelkedő jelentőségű:

  Pákozd 1848. szeptember 29.

Az országba betörő Jellasic horvát bán csaknem 43 000 katonára 
duzzadó haderejével a főváros bevételére induló császári altáborna-
gyot, a Móga János altábornagy parancsnoksága alatt álló 17 000 kö-
rüli magyar sereg tartóztatja fel a Velencei-tó térségében, fegyverszü-
netet kicsikarva a támadóktól. Jellasic Észak- Nyugat irányba indul el 
egy újabb támadás előkészítésében reménykedve.

 Schwechat, 1848. október 30.  

A Jellasicot a Dunántúlról október folyamán kiszorító és őt üldöző 
közel húszezres magyar sereg nézett szembe a Bécs alá érkező bán 
részben kicserélődött és a Bécsből kiszorult reguláris osztrák csapa-
tokkal megerősített haderejével.  A szintén Móga vezette, egy napig 
tartó küzdelem magyar meghátrálással végződött ugyan, de komoly 
csapást nem tudott a forradalom leverésére induló ellenség sem 
mérni ránk.

Kápolna 1849. február 26-27.

Schwechat óta ugyan jó pár kisebb-nagyobb ütközet (Pancsova, 
Mór, Branyiszkó, Kassa stb.) kibontakozott a szemben álló felek kö-
zött, de ez volt az első alkalom, hogy a két főerő került egymással 
szembe. A császári oldal főparancsnoka az új uralkodó, I. Ferenc Jó-
zsef által kinevezett Windisch–Grätz herceg, aki elévülhetetlen érde-
meket szerez korábban a bécsi és a prágai forradalom leverésében. A 
Tiszáig visszahúzódó magyar oldalt, Henryk Dembinski egy lengyel 
altábornagy, szabadságharcos legenda vezeti. A közel hasonló súly-
csoportban lévő felek összecsapásának kibontakozása a Budapest 
felől érkező császári főerők és a magyarok közt váratlanul éri mind-
két felet, de végül másfél napos harc után visszavonulásra készteti 
a magyarokat. Döntő győzelmet, a fősereg megsemmisítését akaró 
osztrák célt Windisch-Grätz sem éri el. 

  Isaszeg 1849. április 6.

Görgei remek helyzetfelismerő képességének illetve számos ma-
gyar hadtestparancsnok öntevékeny és gyors reagálásnak köszön-
hetően a forradalmi Magyarország, nagyobb veszteségek ellenére is, 
győzelmet könyvelhetett el. A csata egyik legismertebb jelenete mi-
kor Görgei hadvezéri beszédével meg tudta fordítani az elkeseredett, 
visszavonuló Klapkát és csapatait, ezzel újabb lökést adva a magyar 
támadásnak.  Windisch–Grätz a megsemmisítő vereség elől Buda-
pest felé vonult vissza.

Komárom – Szőny (első komáromi csata) 1849. április 26.

Magyar részről a csata a tavaszi hadjárat végét egyben csúcsát 
jelentette. Kossuth a Szabadságharc legfontosabb csatájának hívta 
nagy jelentősége volt abban, hogy az ifjú Ferenc József végleg az 
orosz intervenció megkérése mellett tette le a voksát, amely később 
megpecsételi a harcok kimenetelét. 

Pered 1849. június 20-21.

A peredi csatában  magyar győzelem született, de végül az oszt-
rák túlerő  miatt visszavonulással végződött. Az elemzők vitatkoznak, 
hogy szükséges volt-e a nagy menetelés után kimerült, kellőképpen 
fel nem töltött magyar hadsereget újabb megelőző csapásra küldeni, 
de Görgei mindenképpen lépéskényszerben volt. A császári hadse-
reget itt segítette először nagyobb létszámú orosz hadtest, Panjutin 
elővéd hadosztály 12 000 fővel.

Komárom (a második és a harmadik komáromi csata) 
1849. július 2. – július 11.

Az első felvonás keretében a későbbi aradi vértanú Pöltenberg és  
Leiningen-Westerburg vezényletével visszavernek egy ostromot (ez-
zel ellehetetlenítve Haynau Buda fele támadását). A második véráz-
tatta csatában megkísérlik az ostromzár Duna jobb oldalán történő 
áttörését, ez azonban a túlerő és néhány magyar főtiszt erélytelensé-
ge miatt meghiúsul. Görgei az első napokban személyesen vezényel 
hadműveleteket, és egy gránátrepesztől azonban életveszélyesen 
megsérül, július 11.-én nem tud már személyesen ráhatni az ese-
ményekre, ami pedig például Isaszegnél is döntő mozzanat volt. A 
honvédsereg utolsó kezdeményező nagy csatája elveszett, az utolsó 
lehetőség odalett, hogy az érkező orosz túlerő ellőtt külön győzelmet 
arassunk az császári hadsereg felett. 

 Vác1849. július 15-17.

A legütőképesebb magyar hadseregnek számító feldunai hadsereg 
háromnapos, részben utcai harcok után északon Rétság felé kicsusz-
szant az orosz medve öleléséből, hetekkel hosszabbítva meg ezzel az 
ellenállást, mely egy katasztrofális vereség esetén nagy valószínű-
séggel véget ért volna itt. A tulajdonképpeni egyetlen nagyobb ösz-
szetűzést, melyet a bevonuló oroszokkal vívtunk döntetlenre sikerült 
feltornázni, köszönhetően többek közt olyan tisztek hősies küzdel-
mének, mint Görgey Ármin vagy a magyarul alig pár szót beszélő Le-
iningen – Westerburg, akit később hatodikként végeznek ki Aradon.

Szőreg 1849. augusztus 5.

Dembinszkyt Szegeden kinevezték a lemondott Mészáros helyére 
főparancsnoknak.  Dembinszky nem állt a helyzet magaslatán. Tiszt-
jei Lázár és Dessewffy véleményét sem figyelembe véve folyama-
tosan hátrált: harc nélkül feladta az újszegedi hídfőt, Haynau tiszai 

170 éve történt: tíz csata, amelyek az 1848-49-es magyar szabadságharc 
legnagyobb döntő ütközetei

Aktuális ünnep

Isaszeg 1849. április 6.

Vác1849. július 15-17.
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Óvoda

átkelése ellen sem tett sokat, magát az egy nap alatt lezajló harcot 
pedig erélytelenül vezette, vereséget szenvedtek.

 Temesvár 1849. augusztus 9.

Ha a Segesvári ütközet a vég kezdete volt, akkor kis túlzással azt 
mondhatjuk, hogy a Temesvári csata második Mohács lett. Bem Jó-
zsef tábornok és a szárnysegédjeként vitézlő Guyon Richárd hiába 
tették meg a tőlük telhető maximumot. Egy taktikailag és morálisan 
is hátrányban lévő sereget vettek át, melynek tüzérsége a csata dön-
tő pillanatában például muníció nélkül maradt a szervezési hibáknak 
köszönhetően. A magyarok hátrálása után a mindvégig nyugodt és 

határozott maradó Haynau bevonult az általa felszabadított Temes-
vár erődjébe. Jellemző a helyzetre, hogy ő maga is azt hitte másnap 
még egy fontosabb ütközet vár rá, de ez elmaradt, mert augusztus 
11.-én összeült a magyar haditanács a további véráldozatok elkerü-
lése céljából a megadás mellett döntött.

A Magyar Szabadságharc sorsa végleg megpecsételődött, a Világo-
si Fegyverletétel után a továbbiakban már ismert tragikus történelmi 
események gyászt és elkeseredést hoztak a Magyarság életében, Eu-
rópa csendes lett, újra csendes…

                                                                                  Nagy Magda

Miért is fontos a mese? Az olvasóvá neve-
lés eszközei a verselés, mesélés. Mi az oviban 
arra neveljük a gyerekeket, hogy szívesen 
nézegessenek könyvet és vigyázzanak rá-
juk. Mindezek mellett nagyon fontos a szülői 
minta. 

A mesehallgatás gazdagítja a szókincset, 
a nyelvi kifejezőkészséget és élénkíti a fan-
táziát. A gyermek a mese segítségével külön-
böző élethelyzeteket és érzelmeket élhet át. 
Feldolgozhatja a kis lelkében rejlő feszültsé-
geket. Önbizalmukat is építi, hiszen megta-
nulják, hogy a legkisebb is győzhet. A mesét 
nem ajánlott magyarázni, mert ezzel köny-
nyen megfosztjuk a gyermeket attól, hogy 
ő maga értelmezze a hallottakat. Ha egy 
gyermek leragad 1-1 mesénél, az jelentheti 
azt, hogy valamilyen feldolgozatlan érzelmi 
problémája van. Erre a mesében szimbolikus 
segítséget keres. Olvassuk neki bátran annyi-
szor azt a mesét, melyre vágyik, amennyiszer 
hallani szeretné! Ne győzködjük másikról! 
Ne unjuk! 

A gyermek a mesehallgatás során belső 
képeket alkot magának, mely segíti őt az in-
formációk, érzelmi feszültségek eredményes 
és egészséges feldolgozásában. A mesehall-
gatás akkor hatékony, ha elegendő IDŐt szá-
nunk rá. Ha a felnőtt a mesét megváltoztatja, 
lerövidíti, lehet, hogy épp a lényegi mon-
danivaló marad ki. Nem kötelező naponta 
órákat meséléssel tölteni, de a gyermek szo-
kásrendszerébe pár perc mesélést ajánlunk 
beilleszteni! Fontos a mesehallgató póz, a 
nyugodt, intim hangulat. Sokan azt gon-
dolják, hogy a TV helyettesítheti az olvasott 
mesét. EZ NEM IGAZ!!!! A TV- ből áradó külső 
képek leállítják a belső képkészítést. A gyer-
mek nem tud különbséget tenni a külső és 
belső kép között. A vibráló kép megterhelő 
az idegrendszernek, nehéz feldolgozni. Rá-
adásul a meghitt légkör is hiányzik.

Ti is tudtok mesét választani a gyermeke-
tek fejlettségi szintjének megfelelően. 

3 éves gyermekeknek: láncmesék, kalan-

dos állatmesék, rövid történetek. Rövid, egy-
szerű cselekményű, ismétlődő részeket és 
kevesebb konfliktust tartalmazó hétköznapi 
történet, melynek hőse maga a gyermek. 

4 éves gyermekeknek: egyszerű szerke-
zetű, ismétlődő részeket is tartalmazó lánc-
mesék, rövidebb állat- és novellamesék. 4-5 
éves korban alakul ki a mesetudat, amikor a 
gyermek már beleéli magát, szurkol a hős-
nek, mégsem téveszti össze a történéseket 
a valósággal. Ilyenkor ajánlott a hosszabb 
állatmese, egyszerűbb tündérmese. 

Kérünk titeket, hogy otthon illesszétek be 
a napi életetekbe az ajánlottakat. Kerüljön 
elő többféle könyv, mese! Tudjuk, hogy a 
gyerekek nagy kedvelői Bartos Erika könyve-
inek (Anna, Peti; Bogyó és Babóca). Ne ragad-
jatok le ezeknél a könyveknél. Ezeket csak a 
legkisebbeknek érdemes olvasni, mert nyel-
vi szerkezetük kb. a 3 éves gyermekek nyelvi 
fejlettségének felelnek meg. Inkább olvas-
satok olyan történeteket, melyekben külön-
böző szófordulatok, bővített mondatok és 
olyan kifejezések találhatóak, melyek a 
gyermek nyelvi kifejezőkészségét fejlesztik. 
Közeledik a Húsvét, mely megfelelő alkalom 
arra, hogy beszerezzetek valami új könyvet!  
A www.hunra.hu weboldalon található egy 
gyermekirodalmi adatbázis, mely segítségé-

vel tájékozódhatunk különböző könyvekről 
(tartalom, ajánlott korosztály), ezt minden-
képp ajánljuk figyelmetekbe! A könyvtárban 
lehetőség van kölcsönzésre, így akár hetente 
olvashattok új könyvből! Aki pedig úgy érzi, 
hogy a gyermeke a rövidebb mesékre sem 
figyel, találjon ki ő valamilyen 2-3 perces tör-
ténetet, olyan témában, ami érdekli a gyere-
ket! Így kezdődik meg a figyelem fejlesztése.

Remélem segítségetekre volt ez a kis írás 
és esténként  a Ti családotok életében is ritu-
álévá válik a lefekvés után a MESE.

Ferbert Dorottya és Kugler Mónika
óvodapedagógusok

Mese, mese , mátka…

Este van. Anya, apa fáradtan hazaesik a munkából. Anya  vacsorát készít, apa tanul a gyerekekkel, aztán jöhet a fürdés, lefekvés és a mese.  
Hát igen, a MESE. De van rá időnk?  Hiszen a tv-ben is van rajzfilm. A gyerekek sokszor úgyis inkább azt választják. Most mit tegyünk?

Ennek a kérdésnek az eldöntésében segít ez a cikk.
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FÁBIÁN 23. alkalommal A Fábián Zoltán mese- és prózamondó 
verseny döntőjét rendezték január 25-én községünkben. 6 település-
ről mintegy 30 versenyző érkezett a helyi általános iskola szervezé-
sében megrendezésre kerülő megmérettetésre a Művelődési Házba. 
(Írások a 10-11. illetve a 12. oldalakon.)

Óvodabál… Farsangi időszakra eső hagyományos bálját tartotta 
meg a nevelési intézmény civil szervezete. A Dunabogdányi Óvodá-
ért Alapítványnak a Forgó Vendéglőben megrendezésre kerülő ha-
gyományos mulatságának zenei közreműködője az InDiretta zenekar 
volt.

Aranylakodalom. Cser András és Kammerer Magdolna 50 éves há-
zassági évfordulóját ünnepelte. A jubileum alkalmából a képviselő-
testület köszöntötte a házaspárt. Sok egészséget kívánunk!

Sok egészséget és boldogságot! Herr Antalné Müller Katalin idén 
januárban ünnepelte 90. születésnapját. A jeles alkalomból a képvi-
selőtestület köszöntötte őt.

Elindult az Újév… Nyolc helyi művészeti csoport közreműködé-
sével került sor Dunabogdányban a hagyományos Újévi koncertre. A 
seregszemlén az Ott Rezső vezette Szimfonikus zenekar, az egyházi 
énekkar: a Cecília Kórus, a Zeneiskola Vonós, illetve Fúvószenekara, 
a Rixer Krisztián vezetésével működő Koncertfúvószenekar, vala-
mint a nemzetiségi kultúrcsoportok: a Svábzenekar, Vogel Norbert 
vezetésével a nemzetiségi dalkör: a Bogdaner Singkreis és a Rippel 
Ágnes vezetésével működő Donauknie Tanzgruppe lépett fel.  A ha-
gyományőrző és komolyzenei együttesek Sportcsarnokban megren-
dezésre kerülő koncertjén mintegy 150 helyi fellépő működött közre 
a mintegy 250 fős közönség előtt. 

A február 10-én Budakeszin rendezett mintegy 300 fős svábbál 
díszvendége idén a dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat volt. A 35 fős delegáció tagjaként a Bogdaner Singkreis és a 
Donauknie Tanzgruppe adott ízelítőt falunk német nemzetiségi kul-
túrájából. 

Február 3-án rekordlétszámú, 220 fős svábbállal egybekötött 
XII. Dunabogdányi Bor- és kolbászversenyét szervezte a nemze-
tiségi önkormányzat. Az eredmények: Legjobb házikolbász: Flóris 
Béla, legjobb direkttermő szőlőből készült bor: Knáb Gyula (Othello 
2017), legjobb fehérbor: Tóth András (Zenit 2017), legjobb rozé Ba-
logh Arnó (Kékfrankos rozé 2017), legjobb vörösbor: Tóth András (Ca-
bernet Franc 2015). Az idei legmagasabb pontszámot Balogh Arnó 
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(Kékfrankos rozé 2017) 
érte el, így a legjobb 
bogdányi borásznak 
járó vándordíj hozzá 
került egy évre. Akik-
nek külön köszönjük a 
segítséget és a támo-
gatást: Jakab Gergő és 

a Forgó Étterem, Szabó Imi és a Forgó Söröző, ifj. Heim Endre és a 
Heim Sütöde, Balogh Arnó és a Cirpi borház, Liebhardt András és a 
Művelődési Ház dolgozói. A jó hangulatról a Werischwarer Burschen 
zenekar gondoskodott, fellépett a Donauknie Tanzgruppe, Toniféde 
és Öcsipu, valamint debütált a külön a rendezvényre alakult férfikó-
rus is. 

A német vers- és prózamondó verseny helyi fordulójára került 
sor február 13-án. Mindenki szépen felkészült, de csak a legjobbak 
juthatnak a Pest-megyei fordulóba: Csurgay Mihály 2.b, Rebe Lóránt 
2.a és Koncz-Liebe Fanni 3.b. 

Nyugodj békében, Farsang! Húshagyókedd éjfélig, a nagyböjt be-
köszöntéig szólt a zene a Művelődési Házban. Az intézmény valamint 
a Kertbarát Kör hagyományos farsangbúcsúztatóján 120 fős közön-
ség előtt nemzetiségi dalokat énekelt a Bogdaner Singkreis, vidám 
bohózatot adott elő a Flóris Béla – Kiss László duó, valamint vendég-
ként farsangi táncos történettel lépett fel a vértestolnai Lustige Madl 
hagyományőrző tánccsoport. A Kertbarátok közreműködésével a far-
sanghoz méltó temetési szertartásra is sor került. A tánchoz a zenét 
egy helyi együttes, a Judy in the Sky játszotta.
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Legyen német nemzetiségi képviselőnk az országgyűlésben! 
2018. április 8-án ismét ország-

gyűlési választások lesznek Ma-
gyarországban. A magyarországi 
német közösség elemi érdeke, hogy 
országgyűlési képviselőt juttasson 
a Parlamentbe, amire most minden 
esély megvan. 

Az elmúlt 4 évben parlamenti szószólóval (Ritter Imre) rendelkez-
tünk az országgyűlésben, aki számos eredményt tudott felmutatni, 
de a jogi korlátok határokat szabnak számára. Néhány számunkra 
kézzel fogható eredmény: 

- A nemzetiségi táborokra fordítható pályázati keretösszeg több 
mint tízszeresére emelkedett, egy nyertes pályázatnak köszön-
hetően így az iskolánkban meghirdetett német nyelvi tábor költ-
sége jelentősen csökkent. 

- A kulturális kezdeményezések pályázati keretösszege pedig két 
és félszer annyi, mint négy évvel ezelőtt.

- Emelkedett a nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támoga-
tása, és működési támogatása, mely többletforrást rendezvé-
nyeink színvonalának emelésére, a nemzetiségi nevelés és ok-
tatás támogatására, valamint a kultúra megőrzésére fordítunk. 

Országos új célkitűzés, hogy a nemzetiségi pedagógusok munká-
jukhoz több támogatást kapjanak, ezáltal is növelve a nemzetiségi 
oktatás minőségét. Ez Dunabogdányban különösen fontos, hiszen az 
óvodában minden gyermek betekintést nyerhet őseink kultúrájába, 
megkapja az alapokat egy Európában vezető idegen nyelv elsajátítá-
sához. Az általános iskolában a gyerekek több mint 80%-a részesül 
német nyelvoktatásban.

A Magyarországon élő 13 nemzetiség közül egyedül a német nem-
zetiségnek van lehetősége arra, hogy parlamenti szószóló helyett tel-
jes jogú parlamenti képviselőt delegálhasson. 

Dunabogdány is igen sokszínű – amit fontos kiemelni – bár a több-
ség már nem hozza magával otthonról ezt a kultúrát, de ez nem csak 
a német nemzetiségi érzelműek számára érték, hanem minden helyi 
polgár számára lehetőség, aki fontosnak tartja az idegen nyelvekkel 
történő korai megismerkedést. Három nemzetiségi kultúrcsoport 
működik a településen, akik szabadidejükben közreműködnek a kul-
túra megőrzésében és továbbadásában. Dunabogdányban a 2011. 
évi népszámlálás alkalmával 811 fő vallotta magát a német nemzeti-
ségihez valamilyen módon tartozónak. 

Ha fontosnak tartja, hogy a gyermekek minőségi nevelésben és 

oktatásban részesüljenek, az őket ne-
velő és tanító pedagógusok munkáját 
pedig elismerjék, ha támogatja, hogy 
kultúrcsoportjaink és a nemzetiségi 
önkormányzat kulturális örökségünk 
ápolása terén végzett munkáját még 

jobban elismerjék, támogassa a magyarországi németek ezen tö-
rekvését, regisztráljon a német listára!  

Kérjük, hogy regisztrációjukkal és szavazatukkal járuljanak 
hozzá ezekhez a célokhoz, tegyék lehetővé, hogy egy pártoktól 
független képviselő képviselje értékeinket és érdekeinket a Par-
lamentben. Aki a német listára regisztrál, az egyéni képviselője-
löltre szavazhat, valamint pártlista helyett a német listára tud 
szavazni. Idén már nem kell a Polgármesteri Hivatalba befáradni 
a szavazat leadására, mindenki a saját szavazókörében adhatja 
le voksát.  

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a választási rendszer 
sajátossága miatt most sokan fontosabbnak ítélik pártlistás szava-
zatukat, habár a német nemzetiségi értékeket is kiemelten kezelik. 
Nekik előre is köszönjük a támogatást a jövő évben esedékes helyi 
nemzetiségi önkormányzati választásokon. 

Most azokhoz szólunk, akik pártlistás szavazatuk helyett támo-
gatni tudják a német lista céljait. Szólunk továbbá azokhoz, akik 
valamilyen oknál fogva tanácstalanok a választásban, esetleg nem 
szeretnének egyik pártra sem szavazni. Támogasson egy jó ügyet, 
juttasson kedvezményes mandátummal képviselőt a parlamentbe, 
aki valamennyi magyarországi nemzetiség érdekében szót emelhet. 
STEH DAZU!

Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány 
A regisztrációval kapcsolatban forduljon a német nemzetiségi 

önkormányzat képviselőihez, aktivistáinkhoz telefonon, emailben 
vagy írj ránk egyszerűen a Facebook-Messengeren.  

Herr Tamás (herrtamas1958@gmail.com +36 20 957 0098) 
Vogel Norbert (vogelnor@gmail.com +36 30 836 1526) 
Gräff Albertné (graffne@gmail.com, +36 30 467 3257) 
Lakatosné dr. Schilling Dorottya (schilling.dorottya@t-online.hu, 

+36 20 599 9296) 
Leschinszky Krisztina (lesikriszta@gmail.com, +36 70 953 5339)
Némethné Herr Alexandra (herra80@gmail.com +36 20 618-3313)

Szeretik a múzsák a Dunakanyart, ke-
gyeltjeikből jókedvvel ajándékoztak e tájnak 
költőt, írót, festőt, szobrászt, sztárriportert, 
„hargitai kucsébert”, nem akarom név sze-
rint megnevezni őket. Most csak egyiküket 
említeném meg: Fábián Zoltán írót, mert ép-
pen 35 éve gázolták halálra Szentendrén az 
átkelőn, a zebrán. 57 éves volt.

Nem tisztem, hogy  teljes pályaképet írjak 
róla, megtették már az irodalomtudorok. 
Annyit mégis, hogy messziről  vezetett  ide 
a sorsa; Nyíregyházán született 1926-ban. 
Nehéz körülmények közül emelkedett ki. 
Először a Zeneakadémián tanult, aztán in-
kább az írás felé fordult. Az ötvenes évektől 

már publikált. Szabó Pál népi írónk fedezte 
fel, ösztönzője, szellemi atyja volt. 1950- 57 
közt  az Írószövetség titkára volt Fábián Zol-
tán, majd megszakítás után 1970-tól ismét 
az lett. Kitüntették József Attila-díjjal. SZOT-
díjjal. Írásai meggyőző erővel mutatnak rá a 
társadalmi problémákra; Veres Péter, Darvas 
József irányával rokoníthatók. A hetvenes 
évektől Leányfalun élt családjával.

Emlékezetes számomra az 1968-ban Kis-
orosziban megtartott író-olvasó találkozó 
vele. 

Több regényéről is szó esett, de leginkább 
az Íme, Európa c. lírai naplója váltott ki nagy 
érdeklődést. Hogyne: ekkoriban egyszerű 

Emlékezés Fábián Zoltán íróra
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kétlábú magyar nemigen kapott vízumot 
Nyugat-Európába. Az író 1956 - 1957 telén 
járt be néhány országot, könyve 1958-ban 
jelent meg. Írásában arra törekedett, hogy 
megláttassa az európai kultúra közös jellem-
zőit, egyben az eltérőt, a sajátosat , a külön-
legeset is.

Útja elsőként Prágába vezetett. Megdöb-
bentette, hogy milyen nagy ott a Mozart-kul-
tusz, mennyire ápolják a zeneóriás megany-
nyi emlékét. Felidézte egy német író, Arthur 
Schurig  véleményét is: „ Ha egy városnak 
joga van rá, hogy Mozart városának nevezze 
magát, az nem Salzburg, amelyet gyűlölt, 
nem Bécs, amely éhezni hagyta, és tömeg-
sírba tette, hanem egyedül Prága, az „arany-
város”. (zlata Praha)  Aki ott jár, bizonyára 
ugyanazon nevezetességeket nézi végig: a 
Károly-hidat, az Orlojt, a Hanus mester által 
készített órát a városháza tornyában, amint 
körbejárnak az apostolok, lebólogatnak a 
bámulókra, s az idő múlására figyelmeztet-
ve végül megjelenik a Kaszás is. A Hradzsin 
falához lapuló pici házakban , az aranycsiná-
lók utcájában alkimisták laktak, ott kutatták 
az aranycsinálás titkát. Az író ott merengve 
legendát álmodott hozzá: a középkor egyik 
aranycsinálója kisfia vérével, felesége köny-
nyeivel keveri a varázslatos főzetet, így lesz 
aranya. Ahogy magos Déva várát építették fel 
Kőmíves Kelemenné vérével az erdélyi rege 
szerint. Husz János szobra a város közép-
pontjában az erő, a bátorság, a hit árasztója, 
jelképe a cseh ellenállásnak minden nyugat-

ról rátörő beolvasztási törekvéssel szemben.
Hasonló ámulatot érzett Varsóban is: a 

teljesen lebombázott, felégetett lengyel fő-
város úgy épült újjá, hogy a réginek tökéletes 
mása legyen. Tudvalévő, hogy a varsói felke-
lés után Hitler csapatai benzinnel leöntötték, 
porig égették a házakat. Mégsem lett olyan-
ná, mint a sóval behintett, örökre elpusztí-
tott Karthágó az ókorban! Újjászületett a régi 
arculat megőrzésével. Ez az érzelemtelített 
építkezés a lengyel hazaszeretet megnyilvá-
nulása. ( Kedves közjátékként őrzi az író azt 
az esetet, mikor a taxis nem fogadott el tőlük 
viteldíjat, megtudván, hogy magyarok.)

Finnországban meglepte az emberek 
nyugodtsága, higgadtsága. Pedig a sorsuk 
nem volt könnyű: 1157-től svéd, majd orosz 
fennhatóság alatt sínylődtek. . Az 1.világhá-
ború után lettek önállók. Az író meglátogatta 
egyik 8 emeletes  malmukat, amelynek  napi 
termelése 20 vagon, és összesen 8 ember 
dolgozott benne. ( Az író szintén dolgozott 
malomban régebben.) Csodálnivaló volt 
ilyen tökéletes automatizálás. Valósággá 
lett a finnek eposzából, a Kalevalából ismert 
csodamalom, a Szampó, amely jólétet őrölt 
a népnek…

Párizsban, a városok városában főleg a 
művészetek hangulatát kereste, a Notre 
Dame időtlen szépsége, Rodin szobrai szólí-
tották meg, no meg Ady verse zümmögött a 
fülébe: „ Párizsba halkan beszökött az ősz”. 
Viszont Versailles pompás palotája nem nyű-
gözte le: a hajdani udvari élet, a hanyatlás, a 

dekadencia romlott levegője undorította  el.
Londonban azt tapasztalta, hogy ott az 

emberek elbújnak a közömbösség álarca 
mögé. alig van mimikájuk. A gazdaságosság  
az  életelvük: a bankbetét szinte kötelező ve-
lejárója az életüknek, még a takarítónőnek is 
kell, hogy legyen. Betört az amerikanizmus, 
és pusztítja az egyéniséget, bomlaszt, beol-
vaszt, eltömegesít. Mindemellett ott vannak 
a múlt csodás emlékei; a Westminster Abbey  
zordon szépsége, benne a királyok és nagy 
művészek síremlékei értékőrző kincsek. Tisz-
telet annak a népnek, amely királyai mellett 
ad helyet a művészeknek is – véleményezte 
az író.

Svédországban az tűnt fel, hogy a svédek 
nem sétálnak. Csak mennek valahova céltu-
datosan. Nem engedik el magukat az örökös 
hideg, a köd szorításában. Viszont rengete-
get isznak. Vaderős töményet.  Az anyagi bő-
ség lenyűgöző, az egzisztenciális biztonság, 
a szociális gondoskodás is. 

Felelevenítve az egykori író-olvasó talál-
kozót, kézbe véve újból az író köteteit, egy 
kérdés kezdett  motoszkálni, formálódni 
bennem: vajon most hogyan látná Európát, a 
közös európai kultúrát Fábián Zoltán?

Emlékét őrzi a róla elnevezett kuratórium 
és testvére, Fábián Mária, köztünk élő nyug-
díjas tanárunk. Évről évre megrendezik a 
Fábián Zoltán mese-  és prózamondó iskolai 
versenyt.

  Varsányi Viola

Szimpex Árnyékolástechnika 
Munkatársakat keres leányfalui munkahelyre! 

 

Helyszíni beépítő, szerelő 
Feladatok 
Nyílászárók és tartozékaik, árnyékolástechnikai 
eszközök, üvegezett pergolák beépítése, 
garanciális és garancián túli javítási munkák  
Elvárások 
Műszaki beállítottság 
Problémamegoldó és jó kommunikációs készség 
Szakmai érdeklődés, motiváció, kreativitás 
Precíz, igényes munkavégzés 
Csapatszellem 

Projekt mérnök 
Feladatok 
Nyílászáró és árnyékoló szerkezetek kiviteli és 
gyártási terveinek előkészítése 
Projektekben műszaki tervek egyeztetése, 
helyszíni felmérés és koordinálás 
Elvárások 
Pályakezdő, felsőfokú végzettség, CAD ismeret 
Precíz, pontos, hatékony munkavégzési képesség 
Szakmai érdeklődés, motiváció, kreativitás 
B kategóriás jogosítvány 

 

Amit kínálunk 
Bejelentett, teljes- és részmunkaidős munkavégzés lehetősége 

Versenyképes, kiszámítható, biztos jövedelem 
Fiatalos, fejlődő csapat, előrelépési lehetőséggel 

 

Jelentkezés:  info@roloart.hu   +36 20 972 0716 
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 167.  Hétfő – péntek 10-17 
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Fábián Zoltán a Leányfalun élt író emlékét mese és prózamondó 
verseny őrzi. Immáron 23. alkalommal került megrendezésre ez a 
térségbeli iskolák növendékeit megmozgató megmérettetés. Hat tér-
ségbeli településről – Dunabogdányból, Tahitótfaluról, Leányfaluról, 
Szigetmonostorról, Kisorosziból valamint Visegrádról - mintegy 30 
diák vett részt a verseny döntőjében, Dunabogdányban. A történet-
ben a „bogdányi szál”: az író emlékezetét ápoló testvér, Fábián Mária 
községünkben él és iskolánk tanára volt.

A testvér által életre hívott kezdeményezésnek nem pusztán az 
„emlékőrzés” a célja, a verseny másképpen is köthető Fábián Zoltán-
hoz.  Ő ugyanis írói munkássága mellett rendelkezett egyfajta nép-
művelői attitűddel is. Irodalmi közéleti szerepet is vállalt az Írószö-
vetségben betöltött tisztségével, de az irodalom közönséghez való 
eljuttatásának ügyét is szívesen karolta fel. A verseny, mely nevét 
viseli egyik kiváló útja annak, hogy az emberekhez és különösen a 
fiatalokhoz közelebb kerüljön az irodalom, hogy magukhoz vegyék 
ama szükséges vitaminadagot:

„A költészet a mai ember számára nem mindennapi kenyér, nem 
mindennapi ital, hanem mindennapi vitamin. Nem kell belőle csak 
néhány miligrammnyi. De annyi kell! Mert anélkül jön a szellemi skor-
but, az erkölcsi beriberi.” (Fábián Zoltán) 

A prózamondás, csakúgy mint a versmondás az irodalom egyik 
legbensőségesebb megélése és egyben élővé tétele, alkalmazott mű-
faja is egyben, egyfajta „előadóművészet”. Egy lépés a színház felé. 
És kiváló pedagógiai közeg. Treníroz egy stresszhelyzetre, fejleszti az 
önuralmat, a koncentrációt, a „magunkat kívülről látni” képességét. 
Élő jellege az itt és most műfaja. Mert felkészülés ide vagy oda, az 
adott pillanatban kell a hatást elérni, jelen lenni, kitölteni a közeget 

és „uralni a placcot”. Előadni több lehetséges utat jelent, a rossz irá-
nyok kizárása után is több jó megoldás jöhet szóba egy szöveg fel-
dolgozása és életre keltése során. Játék tehát megtalálni a nekünk 
megfelelőt, hogy a végén fűszerrel játsszunk, levetni közben a ripacs 
– sallangokat, kimérni értőn és érzőn, hogy se nem sok, se nem ke-
vés és persze belevinni a természet adta személyiséget, magunkévá 
tenni a szöveget, mintha csak magunkból szakadna ki ott és akkor, a 
színpadon. 

Jó fiatalokat látni, akik vállalják ezt az édes tortúrát és jó látni, 
ha van bennük valami. Ha jók. Remélem, legtöbbjüket viszontlátjuk 
még színjátszóként a színpadon.

A helyi általános iskola szervezésében a Művelődési Házban meg-
tartott megmérettetés három korcsoportban zajlott. Íme az ered-
mény:

Helyezés 1. korcsoport 2. korcsoport 3. korcsoport

1. Takács Sólyom 
(Kisoroszi)

Komlós Ákos  
(Leányfalu)

Péter Panka  
Viola (Visegrád)

2. Scholtz Fanni 
(Leányfalu)

Félegyházi Mátyás 
(Visegrád)

Földvári Blanka 
(Szigetmonostor)

3. Komlós Lilla  
(Leányfalu)

Gyugos Liliána 
(Tahitótfalu)

Bozsóki Botond 
(Leányfalu)

Gratulálunk a győzteseknek, köszönet minden résztvevőnek, a fel-
készítő tanároknak és mindenkinek, aki az irodalommal foglalkozik: 
ír, olvas és előad!

Liebhardt András 

Vitamin és irodalom

Lengyel Rita, képzőművésszel, iskolánk 
rajztanárával beszélgettünk. A Kisoroszi-
ban élő festő-, és grafikusművésznek UTAK 
ÉS ÖSVÉNYEK címmel nyílik kiállítása a 
dunabogdányi Művelődési Házban.

Grafikus vagy festőművész? Behatárolha-
tó egyáltalán?

A Képzőművészeti Főiskola sokszorosító 
grafika szakán végeztem, eszerint grafikus-
művész vagyok, de a határok természete-
sen sosem olyan merevek, hogy ne lépjük át 
őket. Színek és formák, vonalak és foltok, hol 
az egyik, hol a másik vonz jobban, illetve, a 
gondolatok, az érzelmek választanak formát 
maguknak. 

Milyen technika áll közel hozzád?
Nagyon szeretem a fekete – fehéret, tus-

rajzot tollal, a színeket az akvarell oldottsá-
gával, ezek a technikák a legközvetlenebb 
módon hagynak nyomot a papíron, engem 
ez a közvetlenség, ez a puritán szépség min-
dig elbűvöl.

Munkáid mozgalmasak, sokszor egész 
képzelet-kavalkád elevenedik meg, talán 
nem tévedek, hogy erősen szimbólumokkal 
telítettek…

Képeim azért olyan sűrűn teleszőttek, 
mert a gondolatok egymást követik, és egy-
mást termékenyítik meg. Nyílván előfordul-
nak ismert, vagy általam sűrűn használt, 
visszatérő szimbólumok, ezek mindenki 
által megközelíthetőek, mint a gyökér – fa, 

angyal – szárny, gonosz – sárkány szimbó-
lumrendszerek, tehát az értelmezésük sem 
nehéz. Minden alkotás, bármely műfajban, 
sokrétegű. A befogadó személye szabja meg, 
hogy hány réteget képes lefejteni egy műről.

Jól gondolom, hogy a grafika formanyelve 
felől közelítesz a festészethez?

Az én alapélményem a vizualitásban a vo-
nal. Minden innen indul, és ez köti össze a 
különböző formanyelveket. Helytálló tehát a 
kérdésben megfogalmazott állítás, miszerint 
a rajzosság felől közelítek a festészetben is. 
Igaz ez arra a munkámra is, amit a varsányi 
katolikus templomba készítettem, ami egy 
festett kazettás mennyezet. 

Hogyan kezdődött? Melyek voltak a mű-
vész élet főbb szakmai állomásai? Iskolánk 
tanára vagy. Mit jelent számodra a tanítás?

A főiskola elvégzése óta tanítok, tíz, évig 
a Dési Huber Képzőművész Körben, ahol 
leginkább a középiskolás életkor volt a meg-
határozó, hiszen a művészeti főiskolákra ké-
szültek a diákok. Nagyon tanulságos időszak 
volt, és nagyon termékeny is. Tanítás közben 
tudatossá válnak azok a kérdések, vizuális 
és belső indíttatások, amik addig a pontig, 
míg nem kell szavakba önteni azokat, egy-
fajta kuszasággal bírnak. A Kisorosziba tör-
ténő végleges kiköltözésünk után, helyben 
kezdtem keresgélni a tanítási lehetőségek 
között, így találtam rá, az akkoriban alapított 
Dunakanyar Erdei Iskolára. Nagyon szép éve-

ket töltöttem el itt, szabadon alakíthattam a 
művészetpedagógiai elképzeléseimet, a réz-
karctól az agyagig, mindennel foglalkoztunk. 
Köszönhető volt ez annak a szülői gárdának, 
amely akkor úgy vélte, hogy a művészet egy 
kiemelten fontos terület a gyermekek lelki 
és szellemi fejlődésében. Sok év telt el az 
óta, sokfelé és sokféle iskolában tanítottam 
a Dunakanyarban. Jelen pillanatban három 
intézményben tanítok, Dunabogdány mel-
lett Visegrádon és Kisorosziban. Az általános 
iskolás életkor tanítása számomra vonzóbb, 
mint a középiskola, bár a diplomám szerint 
középiskolai tanár vagyok.

Hol voltak emlékezetes kiállításaid?
Nem vagyok egy sűrűn kiállító művész, 

legutóbbi kiállításaim Leányfalun az Aba-No-
vák Galériában, ezen a télen pedig Tahitótfa-
lun, az adventi rendezvények hetében volt.

Utak és Ösvények. A bogdányi kiállításnak 
miért ez a címe? Mit láthatunk ezen a tárla-
ton?

A cím arra utal, hogy régebbi és új mun-
káim is szerepelnek rajta.  Ezen az Úton, az 
én utamon voltak szélesebb utak, és kes-
kenyebb ösvények, de reményeim szerint, 
mind egy irányba vittek engem.

(Utak és Ösvények – Lengyel Rita kiállítá-
sa. Megnyitó: 2018. március 24., 17 óra, Mű-
velődési Ház)

Liebhardt András

Utak és ösvények
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Szindbád tányérján...

A szendvics

A legelterjedtebb 
ételek közzé tartozik, 
viszont nem sokan 
tudják, hogy honnan 
is származik igazából 
vagy, hogy honnan 
kapta a nevét. Legko-
rábbi feljegyzések a 
szendvicsek már jóval 
azelőtt léteztek, hogy 
ezt hivatalosan is fel-
jegyezték volna. A leg-
korábbi feljegyzés két 

szelet kenyérről és a benne levő töltelékről még Kr.e. 100-ből szár-
mazik, amikor is Hillel rabbi matzo szeletek közzé almát és őrőlt diót 
tett, hogy elviselhetőbbé tegye a kesernyés füvek ízét a páska idején. 
Sandwich gróf a „szendvics” szót legelőször egy riporter használta 
1726-ban, amikor a Daily News-nak írt cikket John Montague-ról, 
Sandwich negyedik grófjáról. John Montagunak (Sandwich grófság 
negyedik lordjának) pokoli lapjárása volt. Háromkezes cribbage-ot 
játszottak hétlapos leosztásban, és a gróf már kisebb vagyont ve-
szített. Úgyhogy esze ágában sem volt felállni a kártyaasztaltól, in-
kább utasította inasát, tetessen két pirítós közé húst, és hozza be. 
Egy idő múlva a többiek is megéheztek, s ők is intettek: „The same as 
Sandwich!” (Ugyanazt, mint Sandwichnek!) Így született (1762-ben) 
a gasztronómia legnagyobb találmánya, a szendvics. Őlordságát ké-
sőbb nyomasztotta a legenda. Még hogy szenvedélyes kártyacsatáiról 
jegyezze meg nevét a hálátlan utókor! Életrajzában ezért bizonygatni 
kezdte, hogy bokros állami teendői miatt találta fel a „bélelt kenye-
ret”. De ekkor már senki sem hitt neki, a szendvics viszont elindult 
világhódító útjára. A szendvics bekerül a receptkönyvbe 1827-ben 
egy híres szakácskönyvben, melynek címe „Leslie kisasszony utasí-
tásai”, feltüntették a sonkásszendvics receptjét is, így sorolván be a 
fő ételek közzé. Ezt követően az egész Egyesült Államokban bevezet-
ték a szendvicset. 1900-ban puha, fehér, vágatlan kenyér darabokat 
hoztak be az élelmiszerpiacra. Közkedvelt szendvics fajták a ‚20-as 
években a szülők elkezdtek szendvicseket csomagolni a gyerekeik-
nek. A legnépszerűbb a sonkás-tojásos szendvics volt. Az első vágott 
fehér kenyeret a ‚30-as években dobta az élelmiszer piacra a Wonder 
Bread (Csoda Kenyér). Amerika kedvence természetesen a mogyoró-
vajas-lekváros szendvics, amelyet a második világháborúban szolgá-
ló katonák találtak fel. A katonák összedobták az adagjaikat, így el-
készítve a mogyoróvajas-lekváros szendvicset. Ez a töltelék elterjedt 
az egész hadseregben, s utána az ötletet hazaküldték családjaiknak.
Egy másik szintén közismert szendvics Elvis Presley egyik kedvence 
volt, amely pörkölt mogyoróvajjal és banándarabokkal volt meg-
töltve.  Manapság már rengeteg féle kenyeret (fekete kenyér, rozsból 
készült kenyér stb.) és kenyérfélét (tortilla, fokácsa, matzo, pita stb) 
használnak fel a szendvicsek elkészítésekor. Minden kultúra feltalál-
ta saját szendvicsét, amely ideális a maradék ételek felhasználására, 
valamint gyorsan elkészíthető étel egy utazásra.

Ennyit a kultúrtörténetről, zimankós téli időben, (és böjtben) is le-
het finom meleg, illetve hideg szendvicseket készíteni. J

Örömmel osztok meg önökkel egy böjtös és egy klasszikus recep-
tet.

Hagymás – gombás – sajtos toast
Hozzávalok 4 szendvicshez:

10 dkg vaj, 2 evőkanál olívaolaj
1 teáskanál cukor, 8 szelet szendvicskenyér
40 dkg gomba, 3 fej közepes hagyma
20 dkg ementáli sajt, só, tarkabors

Menjünk lépésről, lépésre! J
1. A felkarikázott hagymát megpirítjuk az olívaolaj és 1evőkanál vaj 

keverékén. Hozzáadjuk a cukrot, megkaramellizáljuk. Amint elké-
szült, a hagymákat kivesszük egy szürőkanállal, a visszamaradt 
zsiradékban készre sütjük a felszeletelt gombát 8- 10 perc alatt.

2. Ekkor visszatesszük a hagymát, ráreszeljük a sajtot, és a tűzről 
levéve összekeverjük. Ha szükséges sózzuk, alaposan borsozzuk. 

a ragut 2 – 2 szendvicskenyér közé halmozzuk, így 4 szendvicset 
kapunk.

3. A maradék vajat felhevítjük egy nagyobb serpenyőben, majd a 
szendvicsek mindkét oldalát rozsdabarnára pirítjuk benne.

4. Melegen tálaljuk.

A következő recept nem egy könnyű szendvics, de szeretjük a ha-
sunkat és nekem személy szerint egy nagyon kedves tapolcai emlé-
kem fűződik hozzá. J

Velős pirítós
Hozzávalók 4 személyre:

2 fej hagyma, 4 evőkanál zsír, 1 gerezd fokhagyma
50 dkg sertésvelő, só , bors, 
1 teáskanál őrölt fűszerpaprika, 8 szelet fehér kenyér
1 fej lila hagyma, 1 csokor újhagyma

Nézzük lépésről , lépésre!
1. Az apróra vágott pirítjuk vöröshagymát megpirítjuk 2 evőkanál zsí-

ron, majd hozzáadjuk a finomra vágott fokhagymát.
2.  A velőt megmossuk, a hagymához forgatjuk. Sózzuk, borsozzuk, 

5 – 10 perc alatt készre sütjük. Megyzórjuk pirospaprikával, és 
botturmixal vagy villával összetörjük.(ki ahogy szereti)

3.   A kenyérszeletek mindkét oldalát megpirítjuk a maradék zsíron 
egy másik serpenyőben. A forró pirítósakat kenjük meg a velő-
krémmel, szeletelt lila hagymával és felkarikázott újhagymával 
megszórva tálaljuk.

 Forrásként Vinkó József írása, és Hernyák Birtok fotója lett felhasz-
nálva.

Ne feledjék, várom  észrevételeiket, kérdéseiket a 
szindbadtanyerjan75@gmail.com e – mail címre.

Üdvözlettel : Schubert Árpád

A visegrádi Hotel Silvanus ****
felvételre keres:

 Wellness hostesst,

 Recepcióst,

 Szállodai értékesítő-rendezvényszervezőt.

Pályakezdők és szakirányú végzettséggel, gyakorlattal 
és angol/német nyelvtudással rendelkezők jelentkezését, 
önéletrajzát  várjuk az alábbi e-mail címre:  

info@hotelsilvanus.hu  
Kérjük, jelentkezéskor megnevezni, hogy melyik pozíció-
ra pályáznak.
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Templomlépcső

Kérdezte kedves ifjú barátom, ami számomra is fel-felmerülő kér-
dés. Akkor hirtelen talán azt tudtam mondani, hogy imáimban ka-
pom azokat a gondolatokat akár kérdésekre, akár hívatlanul, ame-
lyekről úgy gondolom, hogy nem tőlem származnak.

Próféták, szentek, tanúságtevők életéből olvassuk, hogy miként 
kaptak üzenetet, küldetést. Ezek közül többnyire azok maradtak 
fenn, amelyek igazán nagy, életút változtató hatásúak, nem apró su-
gallatok, megérzések. Sokszor álomban, jelenésben, angyalok által 
vagy egyenesen Istentől vagy Jézustól kapták meghívásukat.

Nem emlékszem, hogy az esetek többségében ez olyan lett volna, 
hogy ez rögtön, maradéktalan örömmel töltötte el „áldozatát”. Több-
ször tűnt inkább úgy, mint Isten verése, mint áldása. Isten ilyen igaz-
ságtalan és kegyetlen lenne, ha valakit kiválaszt és ráadásul még vár 
is tőle valamit?

Megint csak szaktanácsadói tapasztalataim, ha tetszik, szenvedé-
seim jutnak eszembe. Nincs fájdalmasabb, mint az illúzióinkból ki-
lépni és megtapasztalni a maga mélységében a valóságot. Miként a 
rossz hír hozóját, így az igazságra ébresztőt sem nagyon kedvelik. És 
ez nem arról szól csupán, hogy jön valaki, aki mond valami furát és 
szokatlant, ami minket megbotránkoztat és ki is húzza a gyufát. Ez 
csak bosszantó. De ha átjön az igazságtartalma, azaz, rájövünk, hogy 
nem csak megbotránkoztat a hülyeségeivel, de még igaza is van! Hát 
ez aztán igazán botrányos és nehezen viselhető.

Megvan ez az érzés, ha valaki mond valami számunkra elképesztőt, 
de egyben azt is érezzük, hogy igaza van és ettől még jobban fáj? Ha 
nincs ilyen élményünk, akkor talán kicsit túl jól működik az önvédel-
münk (pontosabban, énvédelmünk) és leperegnek az ilyen idegen 
igazságok.

Istenről, ha homályosan is, ha egyáltalán hiszünk létében, annyit 
elképzelhetünk, hogy kicsit másképp néz a világra, mint mi. Ha valaki 
kicsit is nyitott teremtett világának felismerésére, szépségének, bo-
nyolultságának, kifinomultságának a csodálatára és tiszteletére, ab-
ban derenghet valami, hogy Ő alighanem jobban képben van, mint 
mi. Kb. mikor egy órásmester leveszi egy ismeretlen márkájú óra hát-
lapját és azt mondja, hogy: „Hm, na jó, ehhez én inkább nem nyúlnék 
hozzá”, mivel sok ezer hátlap lebontása tapasztalatával rögtön meg-
látja, hogy ez az óra nem szokványos, ezt valaki olyan rakta össze, aki 
többet tud az órákról, mint amit ő maga valaha is megtudhat.

Ezek nem kellemes élmények, mikor az emberrel szembe jön a hit-
ványsága, gyarlósága, butasága, korlátoltsága. Nemzedékek közötti 
kaput jelentenek a régészek, akik valószínűleg gyakran megélik ezt, 
hogy letűnt, primitívebbnek nézett korok maradványait kezükbe fog-
va gondolkoznak el rajta, hogy ezek tudtak valamit. Életről, halálról, 
emberről, anyagról, mesterségről, egyebekről. És kicsit elpirul, mert 
úgy gondolta, hogy a legfejlettebb koroknak élvezője.

Isten, mikor valakit ki akar emelni, feladattal megbízni, akkor meg-
mutat valamit a világából. Jézus nem véletlenül példabeszédekkel 
kommunikált. Egyik oka volt, hogy az igazságot azoknak mutassa, 
akik érdemesek vagy inkább alkalmasak annak befogadására, a má-
sik talán az, hogy helyenként olvassuk, hogy nem tudnánk azt elhor-
dozni, elviselni. Isten világa eléggé más és eléggé igazabb, mint a mi-
énk, ezért azután a találkozás sem kellemes. Csak a legalázatosabb 
szívűek tudják befogadni, ha tetszik, túlélni. 

Valóban, aki el tudja engedni  emberi életét, az tud igazán Isten vi-
lágába belépni. Ez természetesen nem a fizikai halált jelenti, hanem 
az emberi léthez kapcsolódó rengeteg gőg, vágy, ítélet elhagyását.

Gyakori dilemma, hogy a Szentírás, Jézus üzenetei az életünkre 
vagy a halálunk utáni időkre vonatkoznak. Érdekes módon sokan vé-
lekednek úgy, hogy földi működésünk megítéltetése halálunk után 
lesz. Könnyen lehet ilyen, hiszen lelkeinknek csak lesz valamilyen 
sorsa, valamilyen alapon. De vak, aki nem látja, hogy működésünk 
következményei vagy épp gyümölcsei már életünkben észrevehető-
ek.

Így, ha meghalunk az emberi életünkkel, nem okvetlenül azt je-

lenti, hogy el kell távozzunk ahhoz, hogy megítéltethessünk és/vagy 
boldoguljunk. Élve halhatunk meg úgy, hogy életünket Jézusnak en-
gedjük át. Amilyen mértékben sikerül ez, olyan mértékben lesz Jézus 
vendégünk az életünkben.

Urunk törvényei, az evangéliumok üzenetei és Jézus tanításai 
rendszeresen ütköznek emberi jogérzékünkkel és életfelfogásunk-
kal. És ez fájdalmas. Ha bevállaljuk a szenvedést, a fájdalmat, akkor 
megtapasztalhatjuk, kinek volt, van „igaza”.

HA sikerül kisebbekké válnunk, akkor megélhetjük azt, amit Jézus 
ígér, hogy közöttünk jön el a mennyek országa. HA elbukunk, az éle-
tünk végéig harcolhatunk a jogainkért, igazságunkért, kártérítése-
kért, megbecsülésünkért, egyebekért.

Böjtben gyakoroljuk a lemondást, elengedést, ami segít pl. ahhoz, 
hogy meg tudjuk engedni, hogy ne legyen igazunk!

Isten közelében lenni, kemény próbatétel folyamatosan, a gyü-
mölcsei azonban bőven kárpótolnak. De, mint cseppben a tenger, 
az egész világ ilyen. Minden jó áldozatokat kíván. Minél jobb valami, 
annál nagyobbakat. Ha valaki mást mond, ne higgyék el!  Vannak 
próbálkozások, remények, hogy áldozatok és szenvedések nélkül 
boldog és teljes életre lehet jutni. Aki tud ilyenre példát, könyörögve 
kérem, küldje meg a szerkesztőségbe!

És még azt kell elmondani, hogy Isten annyira jóságos, hogy nem 
rak ránk nagyobb terhet, mint amit elviselnénk. Pár élményem volt, 
mikor megtapasztaltam, hogy kifejezett kérésemre nyitott meg szá-
momra olyan utakat, amelyek roppant fájdalmasak voltak, de utó-
lag be kellett látnom, hogy én kértem azt, ami a fájdalom után, kellő 
alázattal elviselve, gyümölcsként jelent meg. Úgy gondolom, minél 
több ilyen helyzetet vállal be az ember, annál jártasabb lesz ezekben 
a leckékben. Szóval, elég nagy bátorság kell ahhoz, hogy kérjünk va-
lamit. Pontosabban, ha küldetést kérünk, mert azt úgy érzem, újabb 
megpróbáltatást jelent. Érzéseim szerint Isten kb. úgy működik ve-
lünk, mint a világhírű majomkutató, aki hihetetlen türelemmel évek 
során férkőzött a majmok társadalmába, kapcsolatot kialakítva ve-
lük, hogy megismerje működésüket. Isten nyilván nagyon jól isme-
ri működésünket, azonban tényleg nagyon óvatosan bánik velünk, 
mert tudja, hogy ha kicsit is többet árul el magáról és a való világról, 
abba akár bele is pusztulhatunk.

Miért e sok fájdalom? Nem véletlen, hogy a tudás fájának gyümöl-
cse taszította ki az embert a Paradicsomból. Alighanem azáltal telt 
el azzal a gőggel, magába vetett hatalmas hittel, ami eltávolította a 
Teremtőtől. Ez az a gőg, hogy mi mindent jobban tudunk, mint bárki 
más, azt meg pláne, hogy mi kell a boldogságunkhoz. Minél mélyebb 
ez a hit, annál fájdalmasabb annak elengedése, hogy visszatérhes-
sünk Istenhez. Nem egész életen át tartó harc ez, ha egyáltalán valaki 
beszáll ebbe a harcba? A kísértés, mikor úgy gondoljuk, hogy na, ezt 
most speciel én jobban tudom. És utána megint csak fáj. Nagyon a 
kezdetén e küzdelemnek, azért úgy gondolom, hogy lehet ez kezel-
hető, mert Isten roppant figyelmesen honorálja azt, ha lejjebb ha-
gyunk a gőggel. A térdre hulló embert pedig egyenesen felkarolja, 
karjaiba veszi.

Hidas András

Miképpen szól hozzánk Isten?

ZÖLDHULLADÉK  
lerakóhely nyílt Dunabogdányban,  

a benzinkúttal szemben. 
Tel.: +36-20/933-3241 
        +36-20/235-0466 
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Érdemes betérni

Csillagoknak fürkészője
Jó ideje foglalkoztat a gondolat, hogy vajon  

e csodálatos helyen cseperedő fiatalokkal mi is 
történik a későbbiekben? Mit is tud kis falunk ki-
termelni? Most pl. egy csillagászon, egy 26 éves 
fiatalemberen akadt meg a szemem. Dencs Zol-
tán. 

Hogyan lesz valaki csillagász? Ezt kérdezhet-
nénk egy asztalostól is, hogy miért lesz valaki 
asztalos, ami egyébként szintén jogos kérdés 
és nem mindennapos dolog. De most éppen egy 
csillagásszal beszélgetek. 

Természettudományos érdeklődéssel indultam. Nagyon sok kérdésem 
volt a világ dolgait illetően, de hiába kérdeztem, nem kaptam rá választ 
sem a családban, sem a tanáraimtól. Különösen az élet kialakulása, ere-
dete foglalkoztatott. Gimnáziumban biológia-kémia tagozaton tanultam, 
menet közben azonban felvettem a fizikát is fakultációként. Később kö-
zépiskolai tanulmányi versenyen a biológia mellett fizikában is indultam 
és itt jobb eredményt értem el. Ez arra ösztökélt, hogy ebben az irányban 
képezzem inkább tovább magamat. Így azután a geológia, geofizika és 
csillagászat irányban haladtam a tanulmányaim során, aminek még most 
sincs vége.

Tart egy előadást a közeljövőben Dunabogdányban a szakmájával, 
szakterületével kapcsolatosan. Bizonyosan  vannak borítékolható kérdé-
sek, amiket szívesen intéznénk egy csillagászhoz. Ilyen pl. a csillagjóslás. 
Mit gondol erről?

Az ember szeretne a látszólagos véletlenre valami kiszámíthatóságot 
ráhúzni, mert próbálkozik, hogy vezérelje, de legalábbis felbecsülje sor-
sának alakulását megismervén az azt meghatározó tényezőket. A csillag-
jóslás egy igen ősi irányzata e törekvésnek.

Örök emlékű nagy csillagászok is foglalkoztak csillagjóslással, aszt-
rológiával….

Kepler is úgy tartotta, hogy, mint királyi csillagásznak eleget kell tennie 
az igényeknek a megélhetésért. Ezért foglalkozott asztrológiával is.

Azért is kérdezem ezt a dolgot, mert van pár égi jelenség, ami nyilván-
valóan befolyásolja földi életünket: a bioritmus egyes részeinek megha-
tározója tud lenni, mint a napi, évszakos változások vagy épp a holdcik-
lus. Ezek egy része könnyen belátható, hiszen olyan fizikai, klimatikus 
változásokat okoz, amelyek egyértelműen hatnak, de pl. a holdciklus, a 
napfolttevékenység, egyebek hatása már nem olyan könnyen átlátható.

A Nap sugárzása jelentősen befolyásolja az élet fejlődését, gondoljunk 
csak a folyékony vízre vagy a fotoszintézisre. Az égi változások olykor 
valóban közvetlenül kihatnak a földi élővilágra, kiszámíthatóan vagy 
kevésbé. Példa rá a dendrokronológia tudománya, amely a fásszárúak 
gyökérmetszeteiben lévő évgyűrűk tanulmányozásával foglalkozik. A 
metszetekben az éghajlat változásának lenyomatai láthatók, ezek visz-
szavezethetők a naptevékenység múltbeli alakulására. A Hold természe-
tesen komoly fizikai hatásokat idéz elő a Földön, többek közt az árapály 
jelenség révén, amely nem csupán az óceánok szintjének periodikus vál-
tozásában, de a földkéreg emelkedésében és süllyedésében is megmu-
tatkozik. Ezzel együtt, nem tartom, tartjuk valószínűnek, hogy égitestek, 
csillagok bármilyen állása befolyásolná sorsunk alakulását. Inkább arról 
van szó, hogy az asztrológia művelői minden áron szeretnének valami égi 
mintázatot találni a földi történésekhez.

Érdekes módon, valahogy mégis megérzem a teliholdat. Nem lep meg, 
ha kissé feszültebb vagyok különösebb ok nélkül és kitekintek az égre és 
szinte megnyugtató magyarázatként ott látom az okát, a telihold képét. 
Valahogy ebben még tényleg nem csalódtam. Ha tudtam okát a feszült-
ségemnek, akkor eszembe sem jutott a Holdat megnézni, de ha nem volt 
könnyen magyarázható, akkor ez többnyire bejön. Ha a Holdnak pl. a 
gravitációs erejével ekkora hatása van a Földünkre, akkor nem lehet 
ilyesmi a különböző bolygók együttállásával?

A nem mérhető dolgokkal nehezen tud mit kezdeni a tudomány, a gra-
vitációs hatásoknak pedig nem valószínű, hogy ereje lenne az egyének, 
nemzetek sorsának alakulásában.

Hisz ön a véletlenben? Értem ez alatt, hogy akkor a csillagzatoktól 
függetlenül valóban csak a véletlenek határozzák meg a sorsunkat? Pl. 
véletlen, hogy csillagász lett Önből?

Nem hiszek a véletlenben, úgy gondolom, van oka a történéseknek, a 
sorsok alakulásának. De az nem a csillagok, bolygók által meghatározott.

Említette érdeklődésének egyik fő indítómotorjaként az élet eredete 

iránti kíváncsiságát. Napjainkban még mindig ütköznek világnézetek 
ezen a téren. Hogy vélekedik a teremtéselmélettel kapcsolatban?

Nálam ez összeegyeztethető, mert más a számok, tudományos össze-
függések rendszere és más a vallás. Az én világomban ezek nem ütköz-
nek.

Mint kutatóember volt ösztöndíjjal külföldön vagy tervez ilyet? Fiatal 
kutatóink igen gyorsan szárnyra kelnek és repülnek a gazdagabb világ-
részekbe, hogy kibontakoztassák tudásukat, fejlődésüket.

Elsődlegesen fontosabbak nekem a család és a barátok, ami miatt 
nehezen mennék hosszabb időre távolba. A jelenlegi lehetőségek nem 
kecsegtetnek nagyon sem anyagilag, sem szakmailag, nem érné meg a 
távollét a veszteségeket. Nem utolsó szempont, hogy a számítógépes 
modellezésen alapuló kutatások számára itthon komoly infrastruktúra és 
pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre, így inkább az jellemző, hogy 
külföldről jönnek hozzánk.

Örvendetes hallani ilyet, mikor gyakran találkozni olyan véleménnyel, 
hogy itthon nem lehet boldogulni. És különösen jó tapasztalni, ha valaki 
az emberi kapcsolatait értékeli annyira, hogy szempont lehet az útvá-
lasztásban. Mi jelenleg a kutatási területe?

A Naprendszeren kívüli bolygók. Két évtizede egy jelentős frontáttörés 
volt, mikor sikerült igazolni, hogy más csillagok körül is vannak bolygók. 
Ma ez egyre inkább törvényszerűségnek tűnik, hogy minden csillag ren-
delkezik kísérővel egy vagy több másik csillag, esetleg bolygók formájá-
ban. A kutató eszköztára hihetetlen fejlődésen megy át. Egyre nagyobb 
felbontással látunk bele a csillagok világába. Pl. a változó fényességű 
csillagok egy részéről kiderült, hogy nem egyetlen csillag, amelynek fé-
nye változik, hanem egymás körül keringő két csillagról van szó, aktuális 
együttállásuk függvénye a megfigyelhető fényerősség változás.

Másik program, amiben dolgozom, az a térhatású mozgóképalkotás. 
Intézményünk elnyert egy pályázatot, ami ezt célozta meg és most igazán 
nagy lehetőséget kaptunk ebben az irányban. A csillagászat területén a 
képalkotásnak, elemzésnek igen komoly szerepe van. Nem utolsósorban 
eredményeink bemutatásában is fontos eszköz lehet. A programban sze-
repel egy látogatóközpont kiépítése, ahol csillagászati jelenségek válnak 
nagyon szemléletesen bemutathatóvá ismeretterjesztő jelleggel is, aho-
vá már most hívjuk az érdeklődőket.

Szívesen készítenék egy újabb interjút, mondjuk 10 év múlva. Kíváncsi 
lennék az akkori csillagászunkra.

Nem tartom kizártnak, hogy lesz még más is az életemben.  Nem tu-
dom, mit hoz a jövő, most úgy érzem, hogy ezzel a munkával kell foglal-
koznom.

Kívánom, hogy szeresse végig azt az utat, amit Isten szán Önnek!
     Hidas András

Programajánló
március 10. (szombat) 17 óra Új Földek, Bolygók a Naprendszeren túl 

– Dencs Zoltán előadása a Művelődési Házban
március 15. (csütörtök) 18 óra Emlékezzünk 1848-ra! – községi ünne-

pély a Művelődési Házban. Műsort adnak iskolánk növen-
dékei, közreműködik a Zeneiskola Fúvószenekara. Beszé-
det mond: Schuszter Gergely polgármester

március 16. (péntek) 18 óra A FURFANGOS CSODADOKTOROK – a 
MASZK Bábszínház előadása Jókai Mór: A huszti betegláto-
gatók című műve nyomán. Vidám történet a kuruc – labanc 
időkből arról, hogyan foglalják el harc és fegyverek nélkül 
csellel a magyarok Huszt várát a labancoktól. Bábos-élő-
szereplős előadás nagy bábokkal, díszlettekkel, hangula-
tos zenével. Belépő: 600 Forint

március 24. (szombat) 17 óra Utak és Ösvények – Lengyel Rita kiállítá-
sa a Művelődési Házban

Kerámia szakkör
Márciustól hétfőnként a dunabogdányi Művelődési Házban

Első alkalom március 12-én (17-19 óráig)
Információ Králik Liza 06-20/54 54 788
E-mail. bamyatelep75@gmail.com
Kerámiakészítés, festéssel, díszítéssel,
szalvétatechnikával, dekorálással.-
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