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Tisztelt Dunabogdányiak!

Aktuális hírek

Az elmúlt hónapban települési választások 
történtek. Mindenekelőtt köszönöm min-
denkinek, aki jelöltette magát és a település 
érdekében felajánlotta munkáját! A képvise-
lő testület megalakult, munkáját november 
elején kezdi el. A felálló képviselő testületről, 
illetve röviden a most látható lehetőségekről 
szeretnék Önöknek beszámolni.

A képviselő testület 2019 október 22-én 
megalakult. A magam részéről Rácz Balázs 
urat kértem fel alpolgármester úrnak, mert 
ő kapta a legtöbb szavazatot, Önöktől. Ez azt 
is jelentette, hogy így megüresedett a Pénz-
ügyi, Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság elnöki széke, amely posztra 
Potassy Andreát kértem fel, pénzügyi szakis-
merete alapján. A népjóléti, Oktatási Kultu-
rális és Sport Bizottság elnöki tisztségét, az 
eddigiekhez hasonlóan dr Hidas András látja 
el. A képviselő testület megalakulása után 
tehát munkára kész!

Ez a munka nem lesz egyszerű, a telepü-
lésünk aktív, ezáltal sok ügyben kell dönté-
seket hozni. Az irány kialakítása mindenképp 
testületi döntés lesz. Az irányt ez év telén az 
első költségvetésig kell meghatározni. Utána 

el kell indulni a megadott irányba és lehető-
ség szerint tartani. Leegyszerűsítve három út 
közül lehet választani: beruházások, fejlesz-
tés; karbantartás; ezek ötvözete.

Nem árulok el nagy titkot, hogy települé-
sünk nem gazdag, ezzel nem vagyunk egye-
dül az országban. De tiszta… És ennek meg-
óvására sorrendet kell állítanunk. 

Ha a beruházások útját választjuk sok új 
dolgot tudunk teremteni: új óvoda? (a pá-
lyázaton elnyert pénz fele megérkezett és a 
számlánkon van. Jeleztük azonban a pénz-
ügy minisztériumnak, hogy a megemelke-
dett kivitelezési költségek miatt az összeg 
sajnálatos módon már nem elég a megépí-
tésre. A tárgyalások folynak, ebbe fog bele-
csöppenni az új képviselő testület. Megépít-
jük csak egy részét? Visszaküldjük a pénzt és 
pályázunk nagyobb összegre? Netalán saját 
forrásainkat az építés költségeinek kiegé-
szítésére használjuk?) Új iskola szárny (az 
új köznevelési törvény szerint minden hat 
évét betöltött gyermek kötelezően iskolás-
korúvá válik, jövőre 42 gyermek kezdi meg 
az első osztályt. A létszám 300 fölé ugrik. Az 
iskolát bővíteni kell. A tankerületet évek óta 

tájékoztatjuk a létszámemelkedésről. Amely 
jó, mert több gyermek több lehetőséget rejt 
magában és a fejlődésben. De a bővítés már 
nem a mi, hanem a tankerület kezében van. 
Segítsük a munkáját, tervezzük mi meg az is-
kola bővítési lehetőségeit vagy csak egysze-
rűen hunyjuk be a szemünket és várjunk?) ; 
pályázhatunk új művelődési házra (amelyet 
meg kell terveznünk és amelynek befogadó 
képessége nagyobbnak, modernebbnek és 
műszakilag jobb tartalmúnak kell lennie, 
amely kielégíti a létszám növekményeket, a 
korszerű darabok előadását és védi a szom-
szédok magánélethez való jogát is.); de épít-
hetünk új játszótereket (ahol gyermekeink 
nem csak nyári időben, hanem télen is sza-
badon tudnak mozogni, és ezzel közösséget 
építünk), parkolókat (hogy a nyári strando-
lók ne foglalják el a belterületi utakat), jár-
dákat (hogy a gyermekek és szüleik bizton-
ságosan jussanak el az óvodába, iskolába.), 
fitness parkokat (hogy ne csak a gyerekek-
nek, de a felnőtteknek is tudjunk szórakozási 
lehetőséget nyújtani). 

Amennyiben a karbantartás útját választ-
juk a meglévő értékeinket újíthatjuk fel: utak 
felújítása– kívánjuk követni az Ady Endre 
utca példáját, ahol ugyan régi alapokra, de 
jó minőségű aszfaltot tudtunk készíteni. Igaz 
éppen a cikk írásával egy időben jelentettek  
újabb, immáron a negyedik csőtörést május 
óta…. Hasonló utak tömkelege vár felújítás-
ra, alattuk a régi csővezetékekkel… - , vagy 
ráfordulunk a tornacsarnokra és a 25 éve 
használt, de karban nem tartott  épületünket 
felújítjuk; vagy felújítjuk a művelődési házat, 
de maradunk a ’60-as évek alapjain, netalán 
felújítjuk a 11 éve megépült kerékpárutat, 
amelynek nem tesznek jót a fák gyökerei, 
ezen túl az árvízi védekezés után megjelen-
tek rajta hosszanti és sok esetben kereszt 
repedések, amelyekből több helyen már a 
fű tör utat magának? Vagy emeljük a középü-
leteinkben dolgozók bérét és mondhassuk 
végre azt, hogy kollégáink nem éhbérért és 
nem csak szeretetből dolgoznak nálunk? 

Ötvözzük mindezeket és keverjük a kár-
tyákat? Fejlesszünk kicsiket, de leginkább a 
karbantartásra koncentráljunk? Fordítva?

Árakat nem rendeltem a gondolatok közé, 
de mindenképpen milliárdokról beszélünk. 
Erre jut nekünk évente 50-60 millió forint. 
És higgyék el ez a mozaik darabkáknak a 
legkisebb része, a jéghegy csúcsa. A meg-
választott Képviselő testületnek hasonló 
kérdésekre kell a jövőben válaszokat adnia. 
Nem könnyű feladat. Ezért kérem becsüljék 
meg őket, hogy vállalkoztak erre a feladatra 
és segítség munkájukat. Egy válság kezelés 
sosem egyszerű. A következő ciklusban sem 
lesz az. 

Köszönettel: Schuszter Gergely

TŰZIFA ELADÓ

Eőry Csaba 06 30 30 60 516

Balázs György 06 20 59 99 397

TŰZIFA ELADÓ

MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, 

Árpád tér 1356 hrsz

06/30/890-8759

tuzifa2023@gmail.com
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Aktuális hírek

Dunabogdányban a 2019. évi önkormányzati képviselő és polgár-
mester, valamint a német nemzetiségi önkormányzati választások a 
törvényekben foglaltaknak megfelelően zajlottak le. A szavazás során 
sem a szavazatszámláló bizottságok döntései ellen, sem a választás 
eredménye ellen kifogás nem merült fel. A polgármester választás, 
az egyéni listás települési képviselő választás, valamint a települési 
német nemzetiségi képviselő választás eredményét megállapító ha-
tározatok 2019. október 16-án jogerőre emelkedtek.

Ezúton is köszönöm a választás során közreműködők munkáját, 
így a helyi választási iroda munkatársainak, a jegyzőkönyvvezetők-
nek, a szavazatszámláló bizottsági tagoknak pontos, körültekintő 
munkáját, mellyel biztosították a törvényességet, a választások za-
vartalan, zökkenőmentes lefolyását és tisztaságát.

A választások eredménye:

Polgármester választás:

Leadott érvényes szavazatok:
Schuszter Gergely független jelölt 975 (85,6 %)
Nemesné Váray Marianna független jelölt 164 (14,4 %)

Képviselő-testület tagjaira leadott szavazatok:

Leadott érvényes szavazatok jelöltenként:
Dr. Hidas András független 732 (62.72%)
Potássy Andrea független 730 (62.55%)
Nagy Ákos független 478 (40.96%)
Rokfalusy Balázs független 722 (61.87%)
Rácz Balázs független 767 (65.72%)
Gebhard Bálint Gyula független 269 (23.05%)
Héder Tamás független 515 (44.13%)
Spanisberger Anna független 574 (49.19%)
Balogh Arnó független 639 (54.76%)

Pest Megyei Közgyűlés listás szavazásának települési részeredménye:
Momentum Mozgalom 156
FIDESZ-KDNP  780
MSZP     30
JOBBIK     72
DK   114

Települési német nemzetiségi önkormányzati választás:

Leadott érvényes szavazatok jelöltenként:
Balogh Imréné ÉMNÖSZ 222 (80,14%)
Vogel Norbert ÉMNÖSZ 256 (92,42%)
Némethné Herr Alexandra ÉMNÖSZ 213 (76,90%)
Lang Krisztina ÉMNÖSZ 192 (69,31%)
Elter Józsefné ÉMNÖSZ 218 (78,70%)

Területi német nemzetiségi önkormányzati választás helyi rész-
eredménye:

Leadott érvényes szavazatok listánként:

ÉMNÖSZ 265

(A megyei listán 2. – mandátumot eredményező – helyen szerepelt 
Herr Tamás.)

A megválasztott polgármester:

Schuszter Gergely

A megválasztott képviselő-testületi tagok:

Rácz Balázs

Dr. Hidas András

Potássy Andrea

Rokfalusy Balázs

Balogh Arnó

Spanisberger Anna

A megválasztott települési Német Nemzetiségi Önkormányzat:

Vogel Norbert

Balogh Imréné

Elter Józsefné

Némethné Herr Alexandra

Lang Krisztina

A megválasztott polgármesternek és valamennyi képviselőnek to-
vábbi munkájukhoz sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánok.

Várady-Szabó Tibor
a Helyi Választási Bizottság elnöke

Tájékoztató az önkormányzati választásról
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Aktuális hírek

Felhívás
Értesítem a Tisztelt Polgárokat, hogy

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete 

2019. december 9-én 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében

közmeghallgatást tart
a képviselő-testületi ülés keretében.

Téma:

lakossági észrevételek, kérdések.

Felhívom a Tisztelt Polgárok figyelmét, hogy kérdéseiket 

előzetesen írásban is eljuttathatják a 
Polgármesteri Hivatalba.

Schuszter Gergely s.k.
polgármester

Köszönetnyilvánítás
a választások lebonyolítása kapcsán feladatot ellátóknak.

Ezúton is szeretném megköszönni a helyi önkormányzati kép-

viselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormány-

zati képviselők 2019. október 13-i választásának lebonyolítása 

során feladatokat ellátó Helyi Választási Bizottság és Szavazat-

számláló Bizottságok választott és megbízott tagjainak munká-

ját.

Hálás köszönetemet szeretném kifejezni a Helyi Választási 

Iroda tagjainak is: a 3 szavazókörben jegyzőkönyvvezetői fel-

adatokat ellátó kollégáknak, illetve a választás hátterét biztosító 

munkatársaknak.

A szavazatszámláló bizottságok, a helyi választási bizottság és 

iroda tagjai magas színvonalú, hibátlan és alapos munkát végez-

tek. Önzetlen munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 

Dunabogdányban az önkormányzati választásokat a jogszabá-

lyokat betartva, zökkenőmentesen bonyolíthattuk le.

A jövőben is számítunk munkájukra!

Dr. Németh József jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

Anykönyvi hírek
Augusztusi újszülöttek

08.02. Albert Farkas

Szeptemberi újszülöttek
09.03 Bartha-Nagy Kenéz József

09.10 Balogh Ferdinánd
09.22 Karbán Hanga

09.24 Heim-Kállay Lujza

Elhunytak
Augusztusban elhunytak

Herr Bernát 75 év
Kristóf Anna 30 év
Vogel József 77 év

Szeptemberben elhunytak
Alvincz Ferenc 78 év

Murai Tibor 77 év
Hock Bertalan 91 év

Lőrincz István János 74 év

Szentendrei Járási Hivatal 
elérhetőségei

Járási hivatalvezető: dr. Varga László
Járási hivatalvezető-helyettes: Sárköziné Varga Mária 
A járáshoz tartozó települések: Budakalász, Csobánka, Dunabog-

dány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, 
Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfa-
lu, Visegrád, Szentendrei Járási Hivatal

Cím  2000 Szentendre, Dózsa György út. 8. 
E-mail jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu
Telefon (26) 501-900
Fax  (26) 501-940
Illetékesség Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, 

Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, 
Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád

Félfogadás A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes előzetes 
időpont-egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket.

Ügyfélszolgálati változás 2019. 
október 1-től

Örömmel értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy ügyfélszolgála-
tunk nyitvatartása az Önök igényeit szem előtt tartva módosításra 
került, így munkatársaink telefonon, illetve az Ecseri úti személyes 
ügyfélszolgálatunkon 2019. október 01-től már az alábbi bővített 
nyitva tartással állnak rendelkezésükre, a hét öt napján.

Elérhetőségek: TEL.: 06 1 459-6722 

ZÖLDSZÁM (INGYENESEN HÍVHATÓ): 06 80 353-353 (FKF-FKF) 

E-MAIL: ahk@fkf.hu 

FAX: 06 1 459-6860 

LEVELEZÉSI CÍM PF.: 1439 Bp., Pf. 637

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje

hétfő: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00 

Személyes ügyfélszolgálat (Budapesten)
Cím: IX. Ecseri út 8-12

Nyitvatartási rend: hétfő: 8:00 - 20:00, kedd, szerda, csütörtök: 8:00 
- 16:00, péntek: 8:00 - 14:00 

Pénztári nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 8:00-15:30, péntek: 8:00-
14:00 

Fizetés kizárólag készpénzzel! 

Kihelyezett személyes ügyfélszolgálat 

Cím: 2023, Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Polgármesteri Hivatal

Minden hónap utolsó hétfője 14:00-18:00-ig 

Kérjük, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos megkereséseit min-
den esetben a fenti csatornákon szíveskedjen a Közszolgáltató 
felé jelezni az érdemi ügyintézés érdekében.

FKF Nonprofi t Zrt.
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Főtér

Kihelyezett ügyfélszolgálat 
Dunabogdányban

Mi folyt itt? Avagy kezd körvonalazódni, hogy miért drágább a vízdíj 
Bogdányban

A következő ügy, abszolút közérdekű, 
hiszen vizet mindenki használ, és a leg-
többünk fizeti is a „sárgacsekket”, ám ko-
rántsem mindenki. A 2019.09.10-i Képvi-
selő-testületi ülésen jelen volt a Fővárosi 
Vízművek két magas rangú képviselője. A 
nyílt testületi ülésről a Danubia Tv felvételt 
is készített. Aki nem látta volna, de érdek-
li, annak érdemes megnézni, mert az ott 
elhangzottak egészen új megvilágításba 
helyezték a dunabogdányi vízmű kérdés-
körét. 

Három „paranormális” jelenséget emel-
nék ki.

1. Az eddig is nagyjából közismert volt, 
Dunabogdányi Vízmű rendszer a környéken 
teljesen egyedülálló módon szigetüzem-
ként egymagában működik, már a rend-
szerváltás óta. (De sosem hallottam tény-
legesen elfogadható magyarázatot arra, 
hogy ez miért jó nekünk bogdányiaknak.)

2. Azt is nagyjából tudni lehetett, hogy 
itt nemhogy olcsóbb, de valamilyen tisz-
tázatlan okból még magasabb is a víz ára, 
mint a környéken. (De hogy mennyivel, 
erről még nem volt összehasonlítás. Most 
készítettem egyet. Lásd oszlop diagram)

3. Az új szolgáltató, a Fővárosi Vízmű-
vek adatai alapján Dunabogdányban az 
úgynevezett NSZV (Nem Számlázott Víz) 
aránya 73% volt! Ami a Fővárosi Vízművek 
150 éves történelmében példa nélküli ne-
gatív rekord! Csak Pakisztánban hallottak 
hasonló példáról. Ez magyarul azt jelenti, 
hogy a kutakból a rendszerbe táplált min-
den 100 liter vízből, csak 27 liter került ki-
számlázásra, és a „maradék” 73 liter nem 
lett kiszámlázva. Nagyjából 15 liter lenne a 
normális veszteség műszaki okokból (cső-
törés, szivárgás miatt stb.), így a víz ~58%-
át valahol, valakik fizetés nélkül fogyasz-
tották.

A Fővárosi Vízművek elkezdett rendet 
tenni, és elkezdték felderíteni azokat, akik 
fizetés nélkül fogyasztják a vizet. Elmon-
dásuk szerint találtak nagyobb ipari/üzleti 
fogyasztókat is, és kisebb fogyasztókat is. 
Így a 73%-ot mostanra leszorították 39%-
ra, de ez még mindig több mint a duplája 

a normálisnak, vagyis folytatják a felderí-
tést. Akiket „megtaláltak”, azokkal 3 évre 
visszamenőleg kifizettetik a kárt.

A Fővárosi Vízművek által bemutatott 
grafikonon látszott, hogy 2017 1. félévé-
ben ~136.000 m3 víz nem lett kiszámlázva. 
Ez 136.000 m3 x 357 Ft/m3 = 48.552.000 
Ft/félév, azaz 1 év alatt ~ 100 millió forint. 
(Hogy a csatorna díjjal és az üzleti ügyfelek 
magasabb díjával már ne is számoljunk.) 
Csakhogy ez feltehetően nem egy 3 éve 
kezdődő történet. Bődületes összeg jön ki, 
ha felszorozzuk 10-20 évre.

A lényeg, vélhetőleg a tisztességes 
bogdányi emberek sok éven, évtizedeken 
keresztül fizették és fizetik ma is az átlag-
nál jóval magasabb díjat, azért mert mások 
fizetés nélkül használtak fel óriási mennyi-
ségű vizet.

Azt hiszem igaza van a polgármesternek 
úrnak, amikor azt mondja, hogy az elmúlt 
ciklus egyik legnagyobb eredménye, hogy 
átvett bennünket a Fővárosi Vízművek, és 

elkezdtek szisztematikusan „tiszta vizet 
önteni a pohárba” itt. De, felmerül né-
hány megkerülhetetlen kérdés. Az elmúlt 
3 éven túl, azaz az elmúlt évtizedekre visz-
szatekintve, érhette-e ezen a téren anyagi 
kár Dunabogdány községet? (A lakosság 
becsületes részét biztosan érte kár azzal, 
hogy hosszú ideje a környék legdrágább vi-
zét fizeti. Még akkor is, ha esetleg az itteni 
ár van közelebb a piaci árhoz, és a többie-
ké a mesterségesen nyomott ár.) Spontán 
módon, magától alakult-e ki ez a 73%-os 
bogdányi „Európa-csúcs”, vagy lehetett-e 
mögötte valami szervezőerő? Hogyan le-
hetett ezt idáig elfedni ezeket Dunabog-
dány korábbi Önkormányzatai, vagyis a 
víziközmű tulajdonosa, a Viziközmű Kht, és 
a dunabogdányi lakosság elől? Sok még a 
nyitott kérdés, de ezen érdemes elmeren-
geni, bogdányiak.

Rokfalusy Balázs
képviselő

A Fővárosi Vízművek személyes ügyfélszolgálati napja – az 
utolsó ebben az évben - a dunabogdányi ügyfelek részére 
2019. november 14. (csütörtök) 8 és 16 óra között. Helyszíne: 

Dunabogdány, Kossuth L. u. 76 (polgármesteri hivatal épüle-
te)

Fővárosi Vízművek Zrt.
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Döbbenetes grafikont láthattunk a 
képviselő-testületi ülésről tájékoztató 
Danubia Televízió műsorán, amelyet e 
lap hasábjain is megosztok Önökkel. Az 
ülésen vetített grafikon a községi tulajdo-
nú vízi közműveket 3 éve átvevő Fővárosi 
Vízművek adatait közli és mutatja, hogy a 
cég hogyan vágott rendet a kuplerájban, 
vagyis hogyan derítette fel és csökkentet-
te az arányát annak a vízmennyiségnek, 
ami után nem fizetett soha senki em-
berfia. Nem is az eljárás a szembeszökő, 
a cég végzi a dolgát, és mindig vannak 
megfogandó svindlerek, de hogy valakik 
nem csak kínzó inkontinenciától gyötör-
ve, benne állva eresztenek egy picit kö-
zös medencénkbe, hanem szándékosan a 
trambulinról a fejünkre vizelnek, az bizony 
nem semmi. A szóban forgó szám – a nem 
számlázott víz (NSZV) aránya - 2017-ben 
az összes betáplált víznek a 73 százaléka. 
Nagyságrendben ez a harmadik világot 
megszégyenítő slendriánság és korrupció, 
itt, kicsiny falunkban, örökségként, a ké-
tezres évek második évtizedében.

Ha a rendszerben technikai okból eltűnt 
vizet vesszük alapul, az a szakemberek 
szerint 10 – 20 százalék közötti becsült 
mennyiség. Ez a vezetékek állapotából kö-
vetkezik, ami – tudjuk országosan sem ró-
zsás, nálunk pedig biztosan nem az, vagyis 
ez a szám esetünkben akár a húszhoz kö-
zelíthet inkább, mint a tízhez. (Szivárgás, 
csőtörések, karbantartásra használt meny-
nyiség, stb.) A maradék ötvenvalamennyi 
százalék vízmennyiséget gondatlanul ke-
zelték illetve hol körmönfont módon, hol 
pedig pofátlanul ellopták!

Megnyugtatóan tisztázni kéne, hogy 
történt-e minden érintettre kiterjedő bün-
tetőfeljelentés. A polgármester úr szerint 
ez a Fővárosi Vízművek hatásköre, és ők 
hivatalból megtették ezt. Ő nyilván több 
információval bír az ügyről, az egyszerű 
hírfogyasztónak viszont nem ez a benyo-
mása az üggyel foglalkozó képviselőtestü-
leti ülésen elhangzottak alapján. (Minden-
esetre megkerestük a Fővárosi Vízműveket 
valamint az ügyészséget is, lapzártánkig 
nem érkezett még válasz, természetesen, 
ha válasz jön, hírt adunk erről.)

Továbbá azt is tisztázni kell, hogy a köz-
séget nem érte-e anyagi hátrány? Ugyanis 
hajdanán nem csak községi tulajdonban, 
hanem saját üzemeltetésben is volt a víz-
mű. Majd ez utóbbi – 1997-ben - a DMRV-
hez került (tulajdonjog mindvégig maradt 
az önkormányzatnál) és így került sor 2017-
ben az újabb váltásra. Azt is tudja minden-
ki, hogy nincsen ingyenebéd. Mert, ugye 
azt is mindig fizeti valaki. Vagyis vajon 

nem azért állapították meg ilyen magasan 
a vízdíjat (ami később ezen a magas áron 
lett befagyasztva), mert kevesekből (illet-
ve a keveset fogyasztó, törvénytisztelő so-
kakból) kellett kipréselni azt az összeget, 
ami a fenntartás minimumához (valamint 
bizonyára némi nyereség elkönyvelésé-
hez) kellett? Továbbá, ha bejött volna az 
ellopott víz díja, vajon több jutott volna a 
közmű halaszthatatlan felújítására az el-
múlt időszakokban? Avagy olyan – a falu 
számára hátrányos - szerződés köttetett 
1997-ben a DMRV-vel, hogyha felelősen 
gazdálkodik az üzemeltető, akkor ilyen 
mértékű plusz bevételre tehetett volna 
szert, miközben a saját tulajdonban lévő 
közmű mégis ránkrohad? 

Morális tényezők is akadnak, mit mond-
janak a tisztességesen fizetők, mit mond-
jon egy szerencsétlen fogyasztó ezután, 
például akinek órán belül van csőtörése, 
tehát nem is lopásról beszélünk?  A bal-
sorsúra persze ráverik a „hadiadót” is, mit 
mondjunk, akkor ez a svindli most micso-
da? Jó és kívánatos, hogy rendet tesz az új 
üzemeltető, joggal örülhet az önkormány-
zat, hogy elérte a „háborús célt”, és immár 
jó kezekben van az üzemeltetés, de máris 
leállnak a harci szekerek és nincs ezt kö-
vető teljeskörű számonkérés az elkövetők 
illetve a volt üzemeltető felé? Mire kettőt 
pislogunk, ez a megannyi remek, megesett 
ember – akiknek a cechet mi fizettük - újra 
büszke polgár, ministránsgyerekek ár-
tatlanságát elhalványító musztepu lesz a 
szemünk láttára, mintha mi sem történt 
volna? És ez az ügy nemcsak a vizet elvevő 
személyekről szól, hanem az ezt lehetővé 
tévő másokról is.

Ez olyan mennyiségű víz, ne legyen illú-
ziónk, a hiány a többszázmilliós nagyság-
rendet éri el, közelebb a milliárdhoz, mint 
a nullához, annak függvényében, hogy mi-
óta tart ez a buli. Olyan mennyiség, hogy 
a korábbi üzemeltető DMRV-nek minden-
képpen lépéseket kellett volna tennie az 
áldatlan állapot felderítésre és megszűn-
tetésére, akár cégen belül, akár feljelen-
téssel büntetőügyként, hiszen ezekkel az 
adatokkal ő is rendelkezett. Miért nem 
tette meg? Megnyugtató lenne, ha meg-
magyarázná! Én a lap hasábjait is el tudom 
képzelni kezdetnek, de még jobb lenne 
egy korrekt eljárás, ahol ezt mindenki szá-
mára megnyugtatóan tisztázhatná e cég.

Valószínű, nem a kisfogyasztók között 
kell keresni ezeket a nagyon szomjas em-
bereket. Bár még megeshetett az is, hogy 
a mohóságát valaki ilyetén vitte haza... 
Adódik a kérdés, a tetteseket illetően 
hány fogyasztót jelent ez, kik ezek a fo-

gyasztók valamint mikortól követték el 
a cselekményt, mi alapján kerültek bele 
ebbe az exkluzív körbe, mi volt a módszer 
(órabütykölés, illegális lekötés, számlázá-
si machináció, stb.)? Kik voltak a beava-
tottak, sőt – ekkora mennyiségnél és vé-
lelmezhető fogyasztószámnál és hosszan 
lappangó titokban – ki volt a terv kiötlője 
vagy kik a kiötlői, ki kapta vagy kik kap-
ták a „baksist” és kik az igazi korrupciós 
pénzt? Mert gyengeelméjű az, aki azt gon-
dolja, hogy itt az illegálisan lekötő szak-
embereket kellett „csak” megkenni busá-
san, vagy ezek a szakemberek – megannyi 
gyalog a sakktáblán - a saját szakállukra 
merték osztani az ingyenvizet. Kis mérték-
ben talán igen, de a cég előtt lebukásukat 
kockáztatva ekkora méretekben? Már csak 
ezért is vizsgálódni kéne, mert az igazi kor-
rupciót elkövető, úgy tűnik megúszná, ha 
az illegálisan vizetvevő bűnelkövetőkkel 
most egyenként folytatnak le büntetőel-
járást vagy kötnek valamiféle különbékét. 
Utóbbi esetben az „untermannok” is jól 
jönnek ki a történetből.

Az ügy nagyon ciki. Nem véletlen, a pol-
gármester úr az ülésen szégyenkezésének 
adott hangot. Ez az úgynevezett szekun-
der szégyenérzet, amikor kirívóan kínos 
esetben, a tőlünk független helyzet ellené-
re, pusztán a körülmények megismerése 
okán nem az okozónak, hanem nekünk ül 
ki szégyenpír arcunkra. A konkrét esetben 
pedig még, felelősségérzettől vezérelve, 
a közösségünk házatáján esett szégyent 
vette magára a polgármester, mint községi 
vezető. Emberi pillanat. Ezért kevéssé ért-
hető az a további mozzanata az ülésnek, 
amikor a falu első embere mindenkit óva-
tosságra int, és egy, a helyzetre nem alkal-
mazható, suta tanmese után, ami csak a 
helyzet megmagyarázhatatlan voltát húz-
za alá jó vastagon, homályos fejtegetésbe 
kezd azokat védendő, akiknek most való-
ban, primer módon szégyenkezniük kéne. 
És elhangzik az „aztán kiderül, ne adj’ is-
ten, hogy mi is bele esünk ebbe a körbe. 
Nyilván azért merem mondani, mert nem 
tartok ettől” meg a mentegető „könnyű 
volt bűnbe esni azoknak az embereknek” 
passzus. A polgármester úr ezt az érve-
lést a jelölti bemutatkozón a Művelődési 
Házban nagyjából megismételte. Azt gon-
dolom, egy ilyen ügyet nem lehet szembe-
állítani egy parkolási bírság nagyságrend-
del. Nem mondhatjuk azt az embereknek, 
hogy ez egy szálka, a gerenda meg a Ti 
szemetekben van. Azt sugallni, hogy álta-
lában mindenki tolvaj gazember. Nagyon 
szerencsétlen mondatok hangzottak el 
az ügy kapcsán. És nem értem, miért. Va-

Öntsünk tiszta vizet a… hoppá, de hova lett a víz?
- a bogdányi rendszerváltás margójára
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lami kétes értékű „helyi béke” megőrzése 
miatt? A polgármester miért akar a korpa 
közé keveredni, mikor az ügy felgöngyölí-
tésének elindítója és így erkölcsi győztese 
is ő maga lehetne?

Hiszen itt mindannyiunkat hülyének 
néztek! Emlékszem képviselőként a gaz-
daságilag igencsak hátrányos 2010-es 
évek elején, amikor még az önkormányza-
tok hiteltartozását (esetünkben évi 20-22 
milliót, amiből a korábbi évtized önkor-
mányzati építkezései zajlottak) még nem 
szanálta az állam és a válság alatti illetve 
közvetlen utáni gazdasági helyzetben 
még az adózásból sem folyt be szabad 
szemmel látható összeg, vadul kerestük 
annak a lehetőségét, hogyan törhetnénk 
ki ebből a helyzetből. A DMRV-t is meg-
idéztük, több alkalommal, hiszen furcsa 
volt, hogy van egy milliárdos tulajdon, 
magas vízdíjak, felújítás semmi, a cég 
még az önkormányzattól várt támogatást 
(amit bérleti díjként fizetett, azt a közmű-
re kellett fordítani). Sőt plusz tételeket is 
követeltek, és elővezették a cég emberei, 
hogy nullára, ha kijönnek, nekik ez meg 
sem éri, csak épp a könny nem fakadt ki 
a szemükből… A vélelmen kívül, hogy itt 
valami nincs rendben, semmi nem volt a 
kezünkben. Minden szkepszisünk ellenére 
az eszköztelenség tántorította el a testü-
letet egy nyílt(abb) konfrontációtól, meg 
az, hogy annyi pénz sem volt a kasszában 
akkoriban, hogy egy ügyvédet egy nyúl-
farknyinál hosszabb jogi procedúra alatt 
fizessünk. A DMRV válaszát el nem foga-
dók között volt Schuszter Gergely (akkor 
képviselő), ahogy magam is a kételkedők 
közé tartoztam. Itt nem fényezni aka-
rom magam, csak rávilágítok, ennyiben 
hiteles tanú vagyok az ügyben. Ugyanis 

elmondhatom, Gergely már ekkor jól be-
leásta magát ebbe, persze túl sok adathoz 
nem juthatott, csupán erősödött benne 
a gyanú. Vélni lehetett, hogy indul majd 
polgármesterként és azt is, hogy ebbe 
az ügybe akkor majd keményen beleáll. 
Meg is tette, hallani a faluban (és ő maga 
is megerősítette a jelölti fórumon), voltak 
„kevésbé baráti” figyelmeztetések, hogy 
ne tegye, meg nem tudja mibe nyúl stb. De 
belement, és noha bizonyára nem sejtette, 
hogy a szálak meddig vezetnek, ezért két-
ségtelenül tiszteletet érdemel, mert igen 
valószínű, hogy ma sem tudnánk a dolog-
ról, ha ő nem száll polgármesterként harc-
ba ezért az üzemeltető-váltásért. Joggal 
büszke rá, és az is helytálló, hogy az elmúlt 
ciklus legnagyobb eredményének tartja. 
Más kérdés, hogy ez az ügy arra a biztos-
nak hitt kánonra hinthet rút és maradan-
dó szeplőt, amely a kilencvenes, kétezres 
évek bogdányi történéseit minden korok 
legjobbikának kívánja makacsul láttatni.

Egy újabb mítosszal kevesebb! Büszke 
nyilatkozatok a „családi ezüstről”, mese 
az unokáinknak tartogatott saját vízről, 
dagadó büszkeségünk a saját tulajdonú 
közmű miatt, ó, mi ártatlan barmok! A 
polgármester az ülésen arról tesz emlí-
tést, hogy az esetből is látszik, hogy ön-
kormányzati tulajdonban van jó kezekben 
a közmű, mert lám, lám, nálunk kiderül a 
turpisság. Nyilván a volt üzemeltető fele-
lősségére gondol, amely történetesen ál-
lami cég. Nem a minden valószínűség sze-
rint jócskán érintett céget akarom védeni, 
mégis hibásnak tartom az érvelését. Mert 
figyelmen kívül hagyja az ülésen jelenlévő 
szakemberek véleményét, hogy ilyet még 
ők sem pipáltak hazai viszonylatban. Hogy 
ez Karacsi városának számait idézi a festői 

Pakisztánban. És mert szemlátomást csak 
egy ciklusra koncentrál. Tényleg jó gazda 
volt az önkormányzat az elmúlt évtizedek-
ben? Nem pont ez vezetett ehhez a drámai 
helyzethez? Nem a vízmű szigetszerűsége 
adott alkalmat a svindlire? A vízre ilyetén 
ácsingózók nem a helyi kapcsolati tőke 
révén kerülhettek be a buliba? Mit ér ön-
magában az önkormányzati tulajdonjog, 
ha tegyük fel, a vezetés korrupt vagy nincs 
érdekérvényesítő képessége illetve nem 
lehet kezében információ a saját tulajdo-
nával kapcsolatban?  

Ne higgyék, nincs illúzióm. A legjobb 
esetben is, ha kísérlet történik az elszá-
moltatásra, jön a jogi hercehurca, tőkeerős 
és így jogképes szereplőkkel, kapcsolati 
tőke latba vetésével, a hiányos dokumen-
tációval, a feltárás nehézségeivel, az 5 év 
elévüléssel, és a többi, és a többi… 

Mégis árgus szemekkel kövessük a fej-
leményeket! Ez ne egy újabb rátarti, hosz-
szúlejáratú, kiváltságos ügyfelek számára 
személyre szabott üzleti konstrukció le-
gyen, ahol a végén az elkövetők fizetnek 
egy nagyobb összeget, de messze nem 
annyit, amennyit elloptak. Ne egy rázós, 
de jól végződő sztori legyen számukra, 
egy újabb sikeres betyáros virtus, hanem 
ha megesett a bűn, legyen bűnhődés is! 
A tulajdonos önkormányzat vizsgálja meg 
annak a lehetőségét, hogy hol érte kár, és 
önmaga érdekén túl, tegyen lépéseket a 
lakosság tisztességes többségének képvi-
seletére. Álljon ellen a kísértésnek, hogy 
pusztán az újrakötésekből fakadó háló-
zatfejlesztési hozzájárulás címen beérke-
zett bevétele miatt rendezettnek tekintse 
az ügyet. (Hálózatfejlesztési hozzájárulás - 
minő eufemizmus ez a számok tükrében!) 
Minden további követelést majd a bünte-
tőüggyel párhuzamosan, ha mód van rá, 
polgári perben kell érvényesíteni.

Ha ez nem történik meg, akkor Bogdány 
elszalasztja a megtisztulás lehetőségét, és 
közösségünk passzivitásával kinyilvánítja, 
hogy megérdemli sorsát: fát is hasogathat 
bárki a hátán. Az ember hajlamos mindig 
fent, mikrokozmoszától távol keresni a 
bajkeverőket, a nemzetveszejtőket, elma-
radottságunk okozóit és ama büdös hal 
esszenciáját – a fejnél keresni. Lélektani-
lag akár öntudatlanul is felmentve magát 
mindjárt a polgár (és ha éppen faluvezető, 
a polgármesteri) felelőssége alól. Ha sa-
ját renitenseinket megzaboláztuk, a saját 
portánkat rendberaktuk, cselekvésünk 
határán belül megtettünk mindent tiszta 
szívvel, akkor lesz erkölcsi alapunk muto-
gatni egyéb országos anomáliákra! És nem 
kevésbé: megbecsülni a magunk sikereit!

Liebhardt András
volt képviselő, bogdányi polgár



8  Bogdányi Híradó   XXX. évfolyam 11. szám

Bogdányi hírek

10 nap Lahorban… Izgalmas vetítettképes útibeszámolót tartott 
a Művelődési Házban dr. Galántha Márta régész pakisztáni útjáról. A 
rendezvényen mintegy 25 fő vett részt.

Tárlat a kultúrban. Elzárt Kert címmel síkplasztikákból álló ki-
állításra került sor a Művelődési Ház kiállítótermében. A Wegroszta 
Gyula, Tahitótfaluban élő képzőművész munkáiból álló tárlatot dr. 
Haris Andrea művészettörténész nyitotta meg. A mintegy 70 fős né-
zőközönség előtt zajló megnyitó rendezvény zenei közreműködői 
Kökényné Krafcsik Ibolya valamint Gellért Gabriella voltak. A kiállítás 
november 5-éig tekinthető meg, információ: 06 30 472 97 33.

Finomságok mustrája. Második alkalommal rendeztük meg 2019. 
október 5-én a Bogdányi Sütemény- és Tortamustrát a Művelődési 
Házban. Szép számban, összesen 17 süteménnyel neveztek résztve-
vőink édes-, sós sütemény és torta kategóriákban. Nagyon gyorsan 
elfogytak a finomságok, amelyek mellé az Önkormányzat mindenkit 
vendégül látott egy csésze kávéra, egy bögre teára. Közönségszava-
zatok alapján és a szakmai zsűri döntése alapján díjazásra kerültek 
a legjobb sütemények. Ezúton szeretnénk megköszönni Herr And-
rásnak, Jatyel Renátának és Hornyák Csillának a zsűrizést, továbbá 
minden nevezőnek és látogatónak a részvételét! 

Polgármesteri Hivatal munkatársai

Idősek Napján. Már hagyomány, hogy minden évben az idősek 
napjához eső első vasárnap vendégül látja a dunabogdányi Nyug-
díjas Klub -idén az önkormányzat támogatásával- a községünk 
„ilyenkorú” lakosságát. 

A rendezvény számára a Művelődési Ház biztosított helyiségeket. 
A szépen feldíszített, hófehér abrosszal terített asztalokon édes és 
sós sütemények, gyümölcslevek, borok, ásványvizek várták a kedves 
vendégeket. 

A Művelődési Ház igazgatója Liebhardt András köszöntötte a meg-
jelent vendégeket, majd Schuszter Gergely mondott beszédet. Ked-
ves, közvetlen hangú köszöntőjében kiemelte az idősek (szépkorúak) 
fontos szerepét a mindennapi életben példát mutatva, csak oda kell 
rájuk figyelni. Szorgalmas, tisztességes, előrelátó „matek zsenik”. 
Majd virágcsokorral köszönte meg Marika néninek a Nyugdíjas Klub-
ban végzett kiemelkedő, szorgalmas, fáradságot nem ismerő mun-
káját. 

A műsoros délutánt az óvodások színvonalas produkciója nyitotta. 
Csodálatosan szerepeltek: németül és magyarul verseltek, énekeltek 
és valódi színpadi játékot mutattak be. 

Őket az iskolások követték komoly témájú előadással, majd 
énekekkel melyet Ott Rezső gitárral kísért. Remekül csinálták! A 
Bogdányi Singkreist szokásukhoz híven gyönyörködtető énekükkel - 
emelve a rendezvény színvonalát -élvezettel hallgattuk. 

Egyszercsak érkezett egy vendégünk- Lancendorfer István atya- 
megtisztelve a dunabogdányi idősek ünnepét. Vidám, de tanulságos 
elbeszélésekkel tisztelt meg mindnyájunkat.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Herr Tamás köszönte 
a sok-sok éves bizalmat,  melyet a bogdányiaktól, a Nyugdíjas Klub 
tagjaitól kapott. Háláját egy gyönyörű cserép virággal rótta le. 

Végül Siklós Tivadarné Marika néni megköszönte a délután vendé-
geinek a megjelenést, hozzászólást ezzel is emelve a világnap tiszte-
letét. Jó szórakozást kívánt a fúvószenekar előadásához, akik olyan 
szépen játszottak, hogy sok táncos lábat megmozgattak. Voltak, akik 
nótázva vigadtak. 

Így telt az estébe nyúló szép délután a nyugdíjasoknál.(Garamszegi Erzsébet)

Szakmai kirándulás Szárra. Az Überregionaler Erfahrungsaus-
tausch nevű pályázat már sokadszori elnyerésével az idei tanévben 
újra lehetőségünk volt eljutni egy nemzetiségi faluba. Szakmai ki-
rándulásunkat minden évben a törvény által előírt 5 nevelés nélküli 
munkanap egyikére szervezzük. Idei célpontunk Szár település óvo-
dája volt. A négy csoportos Napsugár óvoda 2011-ben épült pályá-
zati pénzből. A tágas öltözők, és világos, otthonos berendezésű, jól 
felszerelt épületben itt is - ott is egy - egy nemzetiségi kuckó, polc, 
kiállítás jelzi, hogy a művészeti nevelés mellett a nemzetiségi kultú-
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ra megismertetése és ápolása az óvoda fő profilja. Az óvoda megte-
kintése közben alkalmunk nyílt ismerkedni az ottani kolléganőkkel, 
szokásokkal, a helyi sajátosságokkal, problémákkal. Szeretjük eze-
ket a szakmai találkozásokat, mert amellett, hogy mindenhol akad 
újdonság, „rácsodálkoznivaló” mindegyik fél számára, megerősítést 
kapunk azzal kapcsolatban, hogy a problémák nagy része minden-
hol ugyanaz, a kezelés és esetleg megoldás útjában viszont egymás 
segítségére lehetünk.

A település hagyományápolási tevékenységei közül a legkiemelke-
dőbb a tánccsoportok működése. Az 1600 körüli lakos szám kb. 120 
fős táncossal büszkélkedhet. Az óvodás táncosok még csak helyben, 
a nemzetiségi napok alkalmával mutatják meg magukat, de az isko-
lásoktól egészen a felnőtt korosztályig szerveződő csoportok nem-
zetközi rendezvényeken is képviselik a falut.

Szár és Újbarok közös önkormányzattal, közös intézményekkel 
rendelkezik. A nemzetiségi önkormányzat által Újbarokon megvá-
sárolt régi parasztházat rendezték be helytörténeti múzeumnak, 
udvarába kemencét és kis játszóteret építettek, és próbálják nép-
szerűsíteni, mintegy faluközpontként, rendezvénytérként, a minden 
korosztályt célzó főzőversenyekkel, kemencés „falusütésekkel”.

Ebédünket a Czetis Pálinkaházban költhettük el, bepillantva a 30 
féle pálinkát készítő családi vállalkozás többszörös díjnyertes, külföl-
di piacokon is elismert nedűinek készítésébe.

Következő állomásként továbbutaztunk Majkra, a kamalduli re-
meteség épületegyüttesét megtekinteni. Az egykori, némasági foga-
dalommal élő remeték cellaházai ma már többnyire vendégfogadó 
házakként működnek, teljes felszereltséggel várják a csendre és nyu-
galomra vágyókat, a hely szelleméhez igazodva tévé és rádió nélkül. 

Gefördert durch: Bundesministerium des Innern, für Bau unsd 
Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages .

Herrné Láng Noémi, óvodapedagógus

Új orvosi eszközök. Dunabogdány Község Önkormányzata 
946.390 Ft támogatásban részesült a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett Orvosi eszköz beszerzése című pályázaton. A beszerzés 
keretében új orvosi eszközt kaptak Dr. Rozsályi Károly és Dr. Portik 
György háziorvosok, Dr. Havasi Tünde gyermekorvos és Lang Krisz-
tina védőnő. 

Magyarország 1956. November 4. után
/Történelmi visszatekintés/

„Hol sírjaink domborulnak
Unokáink leborulnak
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.”
– Petőfi Sándor
1956. november 4.-én reggel a szovjet csapatok elfoglalták Buda-

pestet.

Szemtanuk elbeszélése szerint:

„Borzalmas és tragikus események következtek. Ez volt a vég, egy 
forradalom szomorú vége és ez a vég csak szenvedőket és szenvedést 
eredményezett. A harc a túlerővel szemben kilátástalan volt, épp oly 
kilátástalan, mint a sok-sok áldozat szen-
vedése és halála.”

Egy kegyetlen háború nyomai voltak 
ezek és ezzel még nem fejeződtek be a 
borzalmak. A folytatás: bosszú és terror!

A szovjet csapatok „győzelmét” a leg-
nyomasztóbb idők követték a magyar 
nép számára. A házkutatások napiren-
den voltak. Eleinte az oroszok, később 
az ÁVO emberei kutattak fegyverek után.

Már a megtorlás első napjaiban meg-
indult a menekültek áradata nyugatra.

 A levert, sikertelen felkelés következ-
ményei a magyar nép számára a követ-
kezőkben foglalhatók össze:

Megközelítő adatok szerint 200.000 
főleg fiatal magyar elhagyta hazáját.

A nép félelemben élt. Letartóztatások, koncentrációs táborokba 
történő deportálások, halálos ítéletek és kivégzések fenyegették 
mindazok életét, akik részesei voltak a felkelésnek. 

Nagy Imrét, Maléter Pált és a forradalmi kormány többi tagjait 
1958-ban titkos bírósági kihallgatás és ítélet után Budapesten kivé-
gezték.

A 303-as parcella jeltelen sírjai fölött mégis friss virágokat találtak 
nap nap után az ÁVO emberei.

A magyar nép maradékának „életrajzában” nem sok minden válto-
zott a forradalom előtti évekhez képest.

Továbbra is keményen kellett dolgozniuk, hogy a rezsimmel ne-
hogy összeütközésbe kerüljenek. A 
legfontosabb volt, hogy mindenki 
a véleményét tartsa meg magának.  
Csak így volt lehetséges egy többé-
kevésbé „normális” életet élni.

1956. novemberben a nyugati 
nagyhatalmak nem voltak hajlandók 
a magyar forradalom mellé állni és 
a Szovjetunióval szembekerülve egy 
atomháború veszélyét vállalni.

A hidegháború és a nagyhatalmak 
fegyverkezési versenyétnek éveit élte 
át a világ népe.

És Európa csendes volt, újra csen-
des!

Nagy Magda
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Allerheiligen (lateinisch Festum Omnium 
Sanctorum) ist ein christliches Fest, an 
dem aller Heiligen gedacht wird, der 
„verherrlichten Glieder der Kirche, die schon 
zur Vollendung gelangt sind der bekannten 
wie der unbekannten. Das Fest wird in der 
Westkirche am 1. November begangen. 

Im Lauf der ersten Jahrhunderte wurde 
es wegen der steigenden Zahl von Heiligen 
zunehmend schwierig, jedes Heiligen an 
einem eigenen Fest zu gedenken. Jährliche 
Gedenktage für Verstorbene gab es bereits 
im antiken Christentum.

 In der Ostkirche finden sich seit Anfang 
des 4. Jahrhunderts dann ausdrücklich 
Allerheiligenfeste, die als Herrentag aller 
Heiligen am 1. Sonntag nach Pfingsten 
gefeiert wurden. In der Westkirche weihte 
Papst Bonifatius IV. am 13. Mai 609 oder 610 
das zuvor allen Göttern Roms geweihte Pan-
theon der Jungfrau Maria und allen Märtyrern 
(Sancta Maria ad Martyres) und ordnete eine 
jährliche Feier an, zunächst am Freitag nach 
Ostern, da das Fest inhaltlich stark von Ostern 
und dem Paschah-Mysterium her geprägt ist. 
Papst Gregor III. weihte über hundert Jahre 
später eine Kapelle in der Basilika St. Peter 
allen Heiligen und legte dabei für die Stadt 
Rom den Feiertag auf den 1. November. 

Rudolph Blättler, Holzschnitt: 
Gemeinschaft  der Heiligen mit dem 

Auferstandenen

Ende des 8. Jahrhunderts begann man 
an diesem Tag das Fest vor allem auch 
in Frankreich zu feiern, und der Termin 
verbreitete sich allmählich in der gesamten 
Westkirche, bis Papst Gregor IV. 835 
Allerheiligen für die gesamte Westkirche auf 
den 1. November festlegte. 

Seit Ende des 10. Jahrhunderts wird, 
ausgehend von der Benediktinerabtei Cluny, 
am 2. November mit Allerseelen zusätzlich 
ein Gedenktag aller Verstorbenen gehalten, 
die sich nach katholischem Verständnis 
im Purgatorium befinden und die volle 
Gemeinschaft  mit Gott noch nicht erreicht 
haben. 

Am Tag nach Allerheiligen, dem 2. Nov-
ember, begeht die römisch-katholische 
Kirche den Allerseelentag, an dem der 
Armen Seelen im Fegefeuer gedacht wird. 
Vielerorts wird die damit verbundene 
Gräbersegnung bereits am Nachmittag von 
Allerheiligen, dem arbeitsfreien staatlichen 
Feiertag, vorgenommen. Damit verbunden 
ist der Brauch, die Gräber vor allem mit 
Lichtern besonders zu schmücken. Auf den 
Friedhöfen wird die traditionelle  Kerze, der 
Newweling, entzündet.

Magda Nagy

Allerheiligen und  Allerseelentag in November
(Mindenszentek és Halottak Napja  az egyháztörténetben)

Kedves Pista bácsi!

Köszönöm gyászoló családodnak, hogy a 
Dunabogdányi Svábzenekar nevében elbú-
csúzhatok Tőled. Azért is megtiszteltetés ez 
számomra, mert tudom mennyit jelentett 
neked a zenekar és Te is tudod, mennyit 
jelentettél nekünk. Alapító tag voltál. 1989-
ben Te volt az egyik, aki összeszedte a falu 
hivatásos és tanuló muzsikusait, és megala-
pította a svábzenekart, amelynek életében 
betegségedig tevékenyen részt vettél. 20 
évvel ezelőtt engem is Te hívtál meg a csa-
patba, amire nagyon büszke voltam. Ha Ti, 
akkor nem döntötök úgy, hogy legyen egy 
zenekar, amelyik csak hagyományőrző zenét 
játszik, akkor szinte biztos, hogy ma már mi 
sem zenélnénk együtt és nagyon sok minden 
elveszett volna, ami így ma mégis életünk ré-
szévé vált. Munkád elismeréseként a zenekar 
25 éves jubileumi koncertjén, 2014-ben meg-
kaptad a Dunabogdány Kultúrájáért díjat, mi 
pedig örökös, tiszteletbeli elnöknek nevez-
tünk ki.  Akkor, öt évvel ezelőtt az évforduló 
alkalmából kimentünk a temetőbe, és meg-

koszorúztuk egykori zenésztársaink sírját. 
Legközelebb hozzád is elmegyünk, és ha 

nem is a kedvenc indulódat, a Tiroler Adlert, 
de valami szép, neked tetsző darabot bizto-
san játszunk majd, és tudom, hogy hallani 
fogod. Hallani fogod, és büszke leszel ránk, 
ugyanúgy, mint megannyi fellépésünk után, 
amikor mindig azt mondtad: „gyerekek, ma 
nagyon jól szólt a csapat.” Rengeteg történet, 
szállóigévé vált vicces mondat köthető hoz-
zád, amin mindig együtt nevettünk. Jóízű 
kacagásod még mindig itt cseng a fülemben. 
Nem fogunk elfelejteni! Köszönjük, hogy 
megteremtetted nekünk a lehetőséget az 
együttzenélésre. Köszönjük, hogy felhívtad 
a figyelmünket a zene szeretetére, valamint 
arra, amit Te úgy neveztél: „a bogdányi stí-
lus, amit máshol nem hallani.” És köszönjük, 
hogy az utolsó pillanatig eljöttél minden ze-
nélésünkre és a közönség soraiból is bíztat-
tál minket. Igyekszünk ápolni a hagyományt 
és továbbadni az utókor számára. Remélem, 
méltóak leszünk erre a feladatra. 

Nyugodj békében!

Bánáti Bence

Búcsú Lőrinc Istvántól, a Dunabogdányi Svábzenekar alapítójától
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Mennek el a nagy öregjeink… Szívós fából faragott bölcsek ők, 
olyan titoknak egyenes tartással hordozó őrei, amely elillan velük 
a jelen hideg űrén, mikor kilépnek az árnyékvilágból. Mikor e földi 
életük megszakad, az esszencia is tűnni látszik, mert az életük fo-
lyásában rejtekezik maga a titok. A göröngyös sorsuk az, ami szí-
vóssá és a rossztól távolságtartóan derűssé emelte őket. Szomorú 
idén az ősz, Hock Berci bácsi is elment…

Hogyan talál a folyó utat a tengerhez? Hogyan lehetséges, 
hogy a tisztes, de szegény kőbányász – gyümölcstermesztő – 
iparos sváb faluból elinduljon a legkisebb gyermek, hogy jókora 
széles és bántóan szálkás, cirill vargabetűk után megforgassa 
és megsokszorozza talentumait? A harmincas - negyvenes évek 
Bogdányában gyerekeskedett. Szegénysorú asztaloscsaládban 
bátyja vitte (volna) tovább a családi vállalkozást, ekkor még nem 
lehetett tudni, hogy Ferencből kiváló festőművész, az asztalos-
műhelyből pedig meghitt, festékszagú műterem lesz. Tehát, bár 
kézügyessége kétségtelenül megvolt, más szakmát kellett nézni 
az öcsinek. Ami a pesti külvárosban a grundfoci volt, nálunk a 
zene. Nem volt ez egyedülálló lehetőség a faluban a kitörésre egy 
tehetséges ember számára, a helyi fúvószene többeknek adott 
ugródeszkát a korban népszerű katonazenekarokba. Bertalanból 
klarinétos lett. Tanuló Budapesten.

1944. decemberében a 16 éves tanoncot hazaküldik Bogdányba, 
de a szerelvényt visszafordítják, a gyűrű bezárul, megkezdődik a 
második világháború második legnagyobb, véres városostroma és 
Hock Bertalan kálváriája is. Hadifogságba esik, ahol majd 4 évet 
tölt el. Moszkva-környéki táborokba kerül, túlélve a tífuszt, kő-
faragó tudása okán sokszor a fővárosban kell építeni, homlokza-
tokat renoválni. Elmondása szerint egy alkalommal az őr megha-
tottságára lettek figyelmesek, és megfordulva messze a távolban 
Sztálint (vagy annak egyik alteregóját) is láthatták, ahogy a kerten 
át sétált, amint a belváros egy magas épületnek állványzatáról a 
Kreml fala felett átláttak. Mire gondolt vajon? Talán arra: ha ehe-
lyett az élet-halál ura helyett, akit ez az őr itt atyuskáz, és akit a 
Világmindenséghez képest igazán csekély pár száz méter is ilyen 

paránnyá töppeszt, majd másik öntelt parány jár-kel odalenn, ak-
kor talán ő is hazamehet… Szerencsére nem kellett addig várnia!

A szótlan fiú volt ő a lágerben. Tette a dolgát, túlélt. A kor el-
lophatta ifjúságát, de nem törhette derékba az életét. Idehaza a 
kitelepítés sokkjában bénult falut talált, egyéni életútján a meg-
szakadt zenészkarrier szálait kellett összevarrni. Kiderült, hogy a 
tehetség nem akármilyen tehetség…

Besorozzák, szolgálatát zenészként tölti le és marad a Honvéd-
ség Zenekaránál. 1956 után nem hajlandó aláírni a Kádár-hű, tiszti 
nyilatkozatot, némi vegzálás után leszerel, a MÁV Szimfonikusok-
hoz kerül, itt lesz a klarinétosból érett oboista. Olyan kivételes 
kvalitással, hogy 1963-ban próbajáték nélkül, meghívásra kerül 
az operába és lesz a zenekar első oboistája. Világhírű művészek-
kel, karmesterekkel dolgozik együtt. 1985-ben kéri nyugdíjazását, 
Ferencsik János nem engedi. Az aktív zenélést ugyan abbahagyja, 
de 2005-ig marad a nagyhírű intézményben, zenekari titkár majd 
kottatáros minőségben. A kiváló zenész, a művelt, precíz ember.  

Egész életében izgatta az anyag, de idős korában lett igazán 
szenvedélye a mintázás. A generációjával megszakadó, hagyomá-
nyos bogdányi tudás alapjain autodidakta szobrász, a családtagok 
portréi mellett plakettek, érmek sorát készítette el, több bogdányi 
sírkövet, díszítő elemként portréval látott el. A Dunabogdány Kul-
túrájáért Díj plasztikájának egyik változata is az ő keze munkája.

Budapesten élt, de bogdányi feleségével ízig-vérig bogdányiak 
voltak. Kijártak „Kisbogdányba” vagyis az Arany János utcai ker-
tes házba, Berci bácsi nyolcvanon túl is versenybiciklivel. Tavaly 
nyáron még a Strandon reggeli hosszait úszta, vagy évtizede már, 
hogy egy alkalommal szégyenkezve-csodálattal néztem pillan-
gózását, jómagam még huszonévesként, épp mozdulatlanságra 
ítélő derékfájásommal. A vele való beszélgetések üdítő szellemi 
kirándulások voltak és derűt sugároztak minden pillanatban, a 
legutolsó találkozásunkkor is. Akkor is, amikor saját sírkövét mun-
kadarabként mutatta meg, amellyel – csakúgy mint lelkével, az 
Ítéletnek szóló kötelező vizsgadarabbal – ő időre elkészült. 

Mi meg itt maradunk és marad velünk a lecke, hogy miközben 
mindentől védve, gondtalanná próbáljuk tenni életüket, hogyan 
adjuk át az öregjeinket magába foglaló szellemiséget gyerme-
keinknek? Azt a valamit, aminek anyagát a nehéz sors malmain 
őröltek nemes érccé, a szegénység tüzén edzettek, az önszorga-
lom éberségével kovácsoltak, és amit valamiféle istenfélelem és 
alázat hordozta harmónia ötvözött mindannyiunk számára példát 
mutató különleges mintadarabbá. Mindezt úgy, hogy már szüle-
inkkel együtt sem azokat a próbákat kell végigjárnunk, amiket ők 
végigjártak. 

„Az a kor leginkább eldöntendő kérdéseket tett fel és a mai ki-
hívásokra bonyolultak a válaszok!” – mondanánk mentegetőzve, 
miközben pirulnunk kell, mert korunk szofisztikált, túlbonyolított, 
mégis együgyű és „minden relatív” valója oly bántóan sokszor te-
meti maga alá az igazságot és a morált a hétköznapjainkban. Ta-
lán ezért is vagyunk neurotikusabbak, mint ők. Csak tanúi voltunk 
létüknek és mibenlétüknek. De milyen jó, hogy tanúik lehettünk!

Emléküket, mint kincseket és útravalót megőrizzük, életüket 
hálásan megköszönjük!

Isten Veled, Berci bácsi!

Liebhardt András

 Legnagyobbjaink egyikének emlékére
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I love Dunakanyar

Vajon mennyi legendát és elfeledett tör-
ténetet tartogat számunkra a Dunakanyar? 
Hány történelmi emlék felkutatása után 
mondhatjuk azt, hogy igazán megismertük 
a térséget? 

Szerencsés az, aki a Dunakanyarban nő 
fel, vagy bármilyen formában kapcsolódik 
a térséghez. Dunai lányként ebben mindig 
biztos voltam, de akkor döbbentem rá iga-
zán, mennyire keveset tudok róla, amikor 
alaposabban beleástam magam az apró 
falvak és a nagyobb városok történetébe. 
Újságíróként a napjaim nagy részében a 
Dunakanyarral foglalkozom, rádiós műsor-
vezetőként pedig regionális magazinokat 
vezettem, így olyan sztorikkal találkoztam, 
amelyek egy addig teljesen ismeretlen ka-
pun vezettek át a térség titkokkal és izgal-
makkal teli kulisszái mögé. 

Úgy gondolom, érdemes nyitott szem-
mel járnunk, és sosem késő felfedeznünk 
a Dunakanyar szépségeit. Szeretném meg-
osztani azt a 12 történetet, amellyel mun-
kám során találkoztam, és nagy hatással 
voltak rám. Bízom benne, hogy tudok ér-
dekességekkel szolgálni. 

1, A Násznép-barlang legendája

A Násznép barlang a Naszály-hegy leg-
ismertebb barlangja, de még a váci lako-
sok közül is kevesen ismerik a történetét. 
Az egyik legenda szerint egy lakodalmas 
menetnek a barlangba kellett menekülnie 
a török csapatok támadása elől, így a bar-
langban tartották meg végül az esküvőt, 
majd a lakodalmat is. A másik legenda ar-
ról mesél, hogy egy jobbágy fia halálosan 
beleszeretett a közeli vár földesurának lá-
nyába. Össze is házasodtak titokban, ám 
amikor hazafelé tartottak a titkos eskü-
vőről, a vár ura mérgében üldözni kezdte 
a násznépet, akik a Násznép-barlangban 
találtak menedékre. 

2, Az elfeledett váci vár

A nógrádi, a visegrádi, az esztergomi és 
a drégelyi vár a legismertebb várak a Du-
nakanyarban, ám sokan nem tudják, hogy 
Márianosztrának, Ipolydamásdnak és Vác-
nak is volt vára. A váci várnak ma már csak 
a romjaival találkozhatunk a város Duna 
felőli oldalán. A vár – ahogyan a többi vár is 
– védelmi funkciót látott el, innen tartották 
szemmel a dunai közlekedést. 1684-ben 
Abdurrahman budai pasa romboltatta le, 
akkor semmisült meg végleg. 

3, A gödi Feneketlen-tó története

30 éves koromig egyáltalán nem hallot-
tam a gödi Feneketlen-tóról, pedig gyö-
nyörű környezetben fekszik, és nagyon 
érdekes a története is. A gödi agyagdomb 
területén kitermelt agyagból készültek a 
gödi téglagyár téglái, ám az agyagbányá-
szatnak egy talajvízbetörés vetett véget, 
így keletkezett a Dunához közeli vadregé-
nyes tó, amelynek medrében számos for-
rás fakad. Érdekesség, hogy a téglagyár 
éves kapacitása 7-10 millió tégla volt. 

4, Görgey Artúr, a visegrádi remete

A visegrádi remete története talán sokak 
számára ismert, hiszen Görgey Artúr tábor-
nok 1916-ban hunyt el. Nagyszüleink, déd-
szüleink közül sokan emlékezhetnek arra, 
hogy a tábornok 15 évig a Latinovits-villában 
vendégeskedett, és szőlőt termesztett, majd 
ezután költözött át a visegrádi hajóállomás-
nál álló vadászkastélyba, amelyet a testvére 
építtetett. A tábornok sokat állt a Duna-par-
ton a vizet kémlelve, de barátságos volt a he-
lyiekkel, akik nagyon kedvelték őt. 

5, Mária királyné aranya nyomában

1526-ban a magyar sereg hatalmas vere-
séget szenvedett Mohácsnál, Habsburg Má-
ria magyar királyné pedig menekülni kény-
szerült Budáról, a budai vár kincstárának 
kincseivel. Hatvan lapos fenekű dereglyével 
indultak útnak, a dereglyéket pedig mar-
hákkal vontatták. Az esztergomi várkapitány 
meg akarta menteni a magyar kincseket, így 
elvágatta a vontatóköteleket, a hajók léket 
kaptak, és hármat közülük elnyelt a víz a kin-
csekkel együtt. 

6, A váci múmiák nyomában

A váci múmiák története egyedülálló a 
világon, ennek ellenére sokan még nem hal-
lottak róla, hiába élnek a Dunakanyarban. 
1994-ben 264 természetes úton mumifiká-
lódott emberi maradványt, valamint egy 40 
személy maradványait őrző osszárium ládát 
találtak meg Vácon, méghozzá egészen vé-
letlenül. A Fehérek templomának felújítá-
sakor egy repedezett fal mögött bukkantak 
egy kőlépcsőre, amely egy kriptába vezetett, 
ahol 1731 és 1808 között temetkeztek.

7, A szentendrei Pestiskereszt legendája

Bizonyára sokunk számára nem ismeret-
len a szentendrei főtéren álló Kalmárkereszt, 
ennek ellenére a legendájáról viszonylag ke-
vesen beszélnek. A történet szerint a város 
gazdag szerb kereskedői állították a Pestis-
keresztet 1763-ban hálából, mert a járvány 
elkerülte a várost. Csupán egyetlen fiatal 
lány esett áldozatául, őt fejjel lefelé temettél 
el a kereszt alá, hogy a járvány ne terjedjen 
tovább. A történetet az idők során semmi 
nem igazolta. 

8, Petőfi és a Dunakanyar

Petőfi Sándor több szállal is kötődik a Du-
nakanyarhoz. Szülei egy évig Vácon laktak, 
a költő pedig egy látogatása alkalmával írta 
meg Anyám tyúkja című versét. Kirándulni is 
nagyon szeretett a térségben, egy alkalom-
mal, 1845-ben Esztergom felé tartott a bará-
taival, és megálltak Szentendre és Pomáz ha-
tárában megcsodálni a panorámát. A helyet 
róla nevezték el később Petőfi-pihenőnek, 
amely a Kő-hegyen található. 

9, Visegrád első vára

Visegrád vára hihetetlenül népszerű a tu-
risták körében, ám azt sokan nem tudják a 
helyi lakosok között sem, hogy a város első 
vára a Sibrik-dombon állt. A 176 méter maga-
san álló erődítmény a 12. századra vesztett a 
jelentőségéből, a feltárások napjainkra sem 

fejeződtek be. Egy kirándulás alkalmával ér-
demes felkeresni a romokat, amelyek a Sala-
mon-toronytól nem messze találhatók. 

10, Salamon király és a Salamon torony

Bár a Salamon-torony 11 ostromot élt át, a 
közhiedelemmel ellentétben Salamon király 
sosem raboskodott a falai között. A király 
ugyanis a XI. században raboskodott Visegrá-
don (a Sibrik-dombon), a Salamon-torony 
pedig csak a XIII. században épült. Érdekes-
ség, hogy az építményt I. (Anjou) Károlyról is 
elnevezhették volna, aki viszont rövid ideig 
ott lakott, mert a torony a védelmi funkciók 
mellett alkalmi királyi szállásként is műkö-
dött. 

11, Földalatti bunkerek Esztergomban

Az esztergomi Strázsa-hegy az első és a 
második világháború alatt is fontos stratégi-
ai pontja volt az országnak. Itt korábban lő-
tér, tiszti kaszinó, tankparkoló, és harckocsi 
beálló állt. A lőtéren még most is felfedezhe-
tőek az egykori katonai létesítmények, ame-
lyeknek egy része a földfelszínen, többi része 
pedig a föld alatt található. A Gyilkos-tó, a 
földalatti bunkerek, az egykor világítóto-
ronyként működő kilátó, és 7. számú hadifo-
goly temető érdekes történelmi emlékekről 
mesél. A magyar, orosz, szerb, román, olasz 
és angol hadifoglyok közül több ezren haltak 
meg kolera és tífuszjárványban itt. 

12, A leprások szigetének legendája

Az Esztergom közelében található 
Helemba-sziget érseki nyaralóként vált is-
mertté, de egykor a leprások szigetekén is 
emlegették. Egy titokban terjesztett törté-
net szerint ezen a szigeten 123 sírt tártak fel, 
amelyek leprások testét rejtették. A szigettel 
szemben lévő sziklacsúcsnál található a Hi-
deglelős – Lázár – Járványkereszt. Hálake-
resztnek azért nevezik, mert Nagy Mihály ál-
líttatta hálából, amiért a családját elkerülte a 
dühöngő pestisjárvány. A Hideglelős név on-
nan ered, hogy a kereszthez tartó körmenet 
közben az emberek megizzadtak, meghűltek 
a dunai szélben, és hideglelést kaptak. Egyes 
adatok szerint pedig a Lázár kereszttel szem-
ben Szent Lázár leprakórháza állt.

A történetek mellett természetesen még 
rengeteg érdekes legendát és értékes kincset 
rejt a Dunakanyar, ezeknek majd egy követke-
ző alkalommal eredünk a nyomába.

Kristóf Eszter 

A Dunakanyar különleges legendái nyomában
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Szindbád tányérján

Valószínűleg nem túlzás kijelenteni, hogy kevés megosztóbb hús-
ipari készítmény van a parizernél: a gyerekek többnyire imádják; 
sokan, főleg felnőttek, még a gondolatától is irtóznak; aki tudja ho-
gyan készül nagyüzemi mértékben, inkább enne hideg salakot, míg 
a kézműves hentesművészet rajongói elismerik a minőségi parizer 
létjogosultságát. Itt most nem mennénk bele, hogy mi kell egy jó, fi-
nom parizerhez (nem ördöngösség: mint minden jó ételhez, minősé-
gi alapanyagok, és persze megalkuvásmentes szakértelem), inkább 
arra a sokszor fölmerülő kérdésre keressük a választ, hogy miért is 
hívjuk ezt a leginkább marha- és sertéshúsból készült felvágottfélét 
parizernek, avagy kissé előkelőbb hangzással párizsinak.

Aki interneten próbál választ találni, elég sok dolgot gereblyézhet 
össze, de sajnos csak nehezen ellenőrizhető, kevéssé megbízható 
forrásokból. Annyi bizonyos, hogy sok országban létezik ez a fajta 
húsipari termék, a németeknél extrawurst, vagy lyoner, Amerikában 
bolognai szalámi néven fut, Ausztriában és nálunk parizer, párizsi, 
és így tovább. A nálunk elterjedt elnevezés eredetét illetően olvasni 
olyan “megfejtést”, ami szerint azért párizsi a párizsi, mert egy fran-
cia pilóta találta fel, vagy éppen azért párizsi a párizsi, mert egy ott 
élő bunyevác hentes hozta össze a receptjét. Egy frivol levezetés sze-
rint azért párizsi, illetve parizer, mert a német nyelvterületeken így 
hívták a franciák által feltalált gumióvszert, és a formai hasonlóság 
(ti. bőrbe töltött hús) szülte a termék nevét. Olvasható olyan leírás 
is, hogy azért párizsi, mert a középkorban Franciaországban találták 
fel a szalámikészítést, mint a hús tartósításának egyik módszerét, és 
a 20. század elején amikor hazánkban forgalmazni kezdték ezt a fajta 
francia eredetű húskészítményt, a jobb eladhatóság kedvéért nevez-
ték el a magyar hentesek, boltosok párizsinak, a könnyed, minőségi 
termékekre való asszociációt kínálva. Mivel úgy tűnt, hogy az inter-
net előtti idők homályában bujkáló választ a leggondosabb Google-
keresésekkel sem tudjuk kibányászni, lássuk mit tudunk meg a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumtól, egy muzeológus 
szerint első körben a Magyar Nyelv Történeti Etimológiai Szótár ide 
vonatkozó német és magyar szócikkeivel érdemes kezdeni, ami azért 
lehet hasznos ilyen esetben, mert ezek a szó általuk felfedezett első 
megjelenéséről írnak. Eszerint a 19. század közepén már használták 
a “parizer”, “parizerwurst”, “pariserwurst” vagy “párizsi kolbász” 
(1859) megnevezést magyarul különböző forrásokban. A muzeoló-
gus talált további forrásokat is, főleg újsághirdetéseket, amelyek sze-
rint már vidéki fűszereseknél (a korabeli vegyesbolt) lehetett kapni 
párisi kolbászt, ez a széleskörű elterjedését mutatja. Tehát biztos, 
hogy a 19. század közepétől már eszünk ilyet, ekkor a világban ipa-
ri, vele együtt élelmiszeripari forradalom bontakozik ki, jönnek az 
első élelmiszeripari gyárak az első igazi hentesüzemek és a század 

végére a közvágóhidak. A vegyesboltokból szaküzletek lesznek, sok 
olasz hentes ekkor érkezik hazánkba és tömegesen telepednek le és 
nyitnak hentesüzemet vagy kereskedést. “Abban a korban vagyunk, 
amikor Párizs városának neve mindenhez kötődik, divathoz, forra-
dalomhoz, stílushoz, nyelvhez, tehát szerintem nem véletlen, hogy 
a városról kapta a nevét ez a kolbászféle. Ezt megerősíti a Borsszem 
Jankó élclap 1880-as cikke, amely arról ír, hogy nálunk már minden 
francia, még a párizsi kolbász is” Hogy miért francia és német ere-
detű a parizer? Ekkor a hazai gasztronómia meghatározó irányvona-
lai francia területről és német területről érkeztek, ráadásul jelentős 
német lakosság élt akkoriban Magyarországon, nagyon sok mindent 
átvettünk tőlük. A német hatás miatt a párizsi “parizer wurst” vagy 
“parizer” elnevezéssel németesen íródott. A 19. század végén inkább 
ezt használták párizsi helyett, később inkább magyarosan használ-
ták, most pedig vegyesen, így is, úgy is előfordul.

“A hentesiparban elég gyakori a városokról elnevezett termékek 
megjelenése gondoljunk csak a prágai sonkára, a krakkói kolbászra 
vagy a milánói szeletre, akkor miért ne lenne párizsi? És akkor ne fe-
ledkezzünk meg a hazai debreceni kolbászról sem, hiszen ez a mi-
énk. Miért is hívják annak? Egyébként egész Európában (Debreziner 
néven) elterjed és így nevezik. Gondolom mert itt készítettek és ké-
szítenek ilyet, eredeti forrás szerintem itt sincs, hogy miért, nyilván a 
megszokás és a múlt homálya okolható” Ugyan konkrét írott, kőbe 
vésett bizonyíték tehát a név eredetére továbbra sincs, a történeti té-
nyekre és forrásokra alapozva az bizonyított, hogy mi magyarok a 19. 
század közepétől esszük ezt a terméket, amely egyértelműen Párizs 
városáról kapta a nevét, mint ahogy sok minden más is ekkoriban 
(például a Párisi Nagy Áruház vagy a párizsi kapocs).

Zárásképp azért csak álljon itt, hogy a békebeli receptek szerint 
miből áll az igazi párizsi. A Fűszerkereskedők Lexikona 1937-ben így 
ír: 80% I. rendű marhahús, 20% finomra vágott szalonna, avagy 70% 
I. rendű marhahús, 20% disznóhús, 10% szalonna. Só, bors. Kell még 
hozzá a marha vakbele, amibe a finomra darált húspépet tölteni kell. 
30-50 percnyi füstölés után hidegen fogyasztandó.

Schubert Árpád

Szindbád tányérján: a párizsi
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Civil hírek

Egy kis beszámolót írok a 
szeptember 21-ei felvidéki ki-
rándulásunkról, amelyet az Es-
terházy Társaság szervezett. 
Körülbelül 45-en jöttünk össze, 
reggel 6-kor indultunk. Az idő-
járás kedvező volt. A komáromi 
hídon léptük át a határt. Nem a 
sztrádán mentünk, így sok szép 
gondozott falut láttunk.

Somorján a polgármester fo-
gadott minket, ismertette a vá-
rosháza és a város történetét. 
Honfoglaló őseinknek először 
téli szállás volt a helység, a 10. 
században fejlődött faluvá. 
Szent István templomot épít-
tetett itt, így a környéki falvak 
templomos központja lett. Vá-
rossá 1405-ben nyilvánították.

A városháza egyemeletes, tornyos, er-
kélyes volt. Homlokzatán dombormű Szűz 
Máriával és a kis Jézussal.  A tetőszerkezet 
egyszer leégett a toronnyal együtt.  Hely-
reállításakor még egy emeletet kapott. Az 
erkély és a dombormű megmaradt. Pin-
céjében régen rabokat őriztek. 1993-ban 
megerősítették Somorja városi rangját.

Egy pohár pálinka elfogyasztása után 
városnézésre mentünk Horváth László 
történész úrral. Először a főtéren a Szent-
háromság-udvarnál álltunk meg. Itt rám 
tört a múlt; a magyarázatból semmit sem 
érzékeltem. Kisiskolásokként itt fogadtuk 
1938 őszén a magyar katonákat (A bécsi 
döntés értelmében Csallóköz egy részét 
visszakaptuk. A katonák fogadására tanul-
tuk meg a magyar himnuszt. Tizenkét éves-
ként lelkesen énekeltük, virágokkal, zász-
lókkal ünnepeltünk. Trianon óta először. 
A dolgozók és a felső iskolások nem voltak 
ilyen lelkesek, ugyanis Pozsonyt nem kap-
tuk vissza, és ide sokan jártak tanulni és 
dolgozni.

Határvárossá lettünk, 3 km-re volt az 
országhatár. Édesapámnak is volt arrafelé 
földje, és oda csak engedéllyel mehetett. 
Mi gyerekek szerettünk odamenni, s gyö-
nyörködni a sok túzokban.  A túzokkakas 
néha megtámadott a párzás idején.

A tér után a református templom meg-
tekintése következett. Ahogy elhaladtunk 
a városháza előtt, eszembe jutott , hogy 
gyerekkoromban a városháza és a temp-
lom közt az egész utca zsidó negyed volt. 
Tele boltokkal; papír, írószer, felső-alsó 
ruházat, vas- és fémáru és egy kóser hús-
bolt is. Volt nagy zsinagóga és fallal kerített 
temető.  A zsinagógát gyönyörűen rendbe 
tették, jelenleg múzeum.

A református templomnál a tiszteletes 
úr fogadott bennünket, és ismertette a 
templom történetét. A jelenlegi templom 
a Szent István korában lepusztult épület 

maradványaira épült a 11. században. A 15. 
századig 12 alkalommal bővítgették , épít-
gették. Falfestményei 1240 körül készül-
tek. A szentély fő helyén Mária és Jézus lát-
ható, az oldalfalon a 12 apostol. Van olyan 
freskó is, amelyen Mária halála és mennybe 
menetele , majd királynővé koronázása lát-
ható.

Nagy élmény volt nekem 72 év után látni 
a templomot, ahol 1926-ban megkeresz-
teltek, és 14 évesen itt konfirmáltam. A 
jelenlegi lelkész megmutatta a keresztle-
velemet is. Rám törtek az emlékek: meg-
mutattam, hol ültem gyerekként, majd 
nagylányként, milyen volt az ültetési rend. 
Nagy telek voltak akkoriban, a templom hi-
deg volt. Édesanyám sültkrumplit csavart 
zsebkendőbe, azt tettük a kabátzsebbe, 
hogy melegítsen.

A következő megtekinteni való Mátyás 
király mellszobra volt. Vezetőnk elmond-
ta, hogy Mátyás király két alkalommal járt 
a városban. Először 1466-ban töltött két 
napot itt egész udvartartásával, másod-
szor 1469-ben egy napot. Fogadtatásáról, 
ellátásáról a városnak kellett gondoskod-
nia. Mindennel nagyon meg volt elégedve. 
Mindkétszer akkor járt Somorján, amikor 
Esztergomon át Pozsonyba tartott.

Ezután megnéztük az evangélikus temp-
lomot. A lakosság megfogyatkozása miatt 
1700 körül evangélikus németek települtek 
Somorjára. A templomot 1770 körül ösz-
szefogással építették. Mária Terézia idején 
tilos volt utcafronton építeni templomot, 
tornya sem lehetett. Ezért a templom a 
kertben van, a parókia az utcarészen. Mint 
gyerekek többször voltunk benne, szeret-
tünk fönn a karzaton ülni. A főoltár Jézus 
mennybe menetelét ábrázolja. Eszembe 
jutott Németh Vilma, aki fiatal lányként a 
templom orgonistája volt kitelepítéséig. 
1947 tavaszán került Bogdányba a család-
jával együtt.  Itt  a téesz pénztárosaként 
dolgozott egy ideig, 1985-ben halt meg 
századik évében. Azért írom ezt ide, hátha 

még valaki emlékszik rá.

Következőként a Paulinus 
szerzetesek kolostorát néztük 
meg (ma már csak falmarad-
ványok). A kolostor és a temp-
lom 1720- 1777 közt épült. Még 
emlékszem arra, hogy volt a 
templomhoz építve egy 6 osz-
tályos elemi iskola; én még 
négy évet jártam ott.

Ezután megtekintettük a két 
világháborúban elesett hősök 
síremlékét. Én a hozzátartozó-
im sírjait kerestem. Nyolc éve 
jártam ott a fiammal, akkor 
még 10 rokonom sírja meg-
volt. Nagyszülők, nagynénik, 
nagybácsik feküdtek ott; most 
a lányommal már hiába keres-
tük sírjukat. Szanálták. Férjem 

testvéreit megtaláltuk; gyertyát gyújtot-
tunk emlékükre.

A temetőből aztán a vendéglőbe men-
tünk ebédelni. Az ebéd finom volt, mi meg 
éhesek. Ebéd közben az az emlék jutott 
eszembe, hogy édesapa hétévesen még 
eljutott a nagyapjával Locsmándra a roko-
nokat fellelni. ( Locsmánd ma Ausztriában 
van.)

Fél négy tájban Nagyfödémesre indul-
tunk. Itt a művelődési ház vezetője foga-
dott nagyon kedvesen.  Elmondta a falu 
történetét. Falunézés következett, majd a 
temetőben tisztelegtünk a hősi halottak 
síremlékénél. Vörös Ákos tiszteletes úr  be-
szédet mondott, Franta  Teri elnöknő ko-
szorút helyezett el az Esterházy Társaság 
nevében.

Nagyfödémes után Bős következett, a 
vízlépcsőt tekintettük meg. Este 8 óra körül 
járt az idő, sötétedett, s a zsilipkamrában 
éppen állt egy hajó. Ahogy duzzasztották 
a vizet, úgy emelkedett a kivilágított hajó, 
majd átzsilipelt, s eltűnt szemünk elől.

Hazafelé indultunk, vasúti sorompóknál 
kétszer is meg kellett állnunk, így kissé fá-
radtan, de elégedetten érkeztünk haza kb. 
fél  tizenkettőkor. 

Rövidnek szántam a beszámolómat, de a 
látottakhoz mindig a múlt jutott eszembe, 
ezért  hosszabbra sikerült.

Fogadják olyan szeretettel, amivel én ír-
tam. Üdvözlök mindenkit.

   Teizl  Inci néni
   a kutyás.

Kedves bogdányiak!
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Ima az őrangyalhoz
Ó, te kedves, drága őrangyalom!
Nem láthatlak, de tudom, hogy mellettem 
vagy
testi- lelki kaszkadőröm!
Hányszor siettél segítségemre, amikor élet-
ben maradtam
nem ütött el jármű a zebrán, nem történt bal-
esetem!
Hát még amikor vizsgáztam, eszembe juttat-
tad épp azt 
amire szükségem volt!
Bizony voltak a saját erőmből nehezen meg-
magyarázható teljesítményeim.

Kérlek légy velem minden nap, őrizz meg
a bűntől, bajtól életem végéig!

Amen.

„Köszönet” jeligére

Az én imám 2019  
Adj, Uram, tisztánlátást,
harc helyett tiszta áldást,
kenyér mellé friss vizet,
s érdeknélküli hitet!

Atyám, adj csendességet,
tiszta szív-nemességet,
Oldd fel a hazugság-leplet,
szívbe tégy szeretet-cseppet.

Jóistenem, segítsd álmom,
jobb emberré kell még válnom,
több tanítás, több alázat,
tiszta szívvel több találat.

Én Teremtőm, hallgass meg engem,
feltétlen szeretetben kell hinnem!
Világítsd utam, tisztán fényesen,
légy mellettem, mint igaz védelem.

Szőke Zsuzsanna

Ima a gyermekekért

Jézusom, te azt mondtad: engedjétek 
hozzám a
gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek 
országa.
Kérjük kegyelmedet, hogy megértsük, mek-
kora a felelősségünk,
hogy Hozzád vigyük gyermekeinket, unoká-
inkat!
Add, hogy Irántad való szeretetünk megérintse 
szívüket, lángra gyújtsa
lelküket! 
Adj bölcsességet, hogy minden nap meg 
tudjuk különböztetni a 
lényegest a lényegtelentől, a jót a rossztól, 
hogy nyugodt, 
biztos lelkülettel tudjuk vezetni a ránk 
bízottakat.
Adj tiszta szívet, hogy iránymutatásunk 
hiteles legyen számukra!
Adj erős akaratot, hogy következetesen a Te 
tanításodat továbbítsuk!

Ó, Jézusom, segíts megvalósítani egy olyan 
életformát, 
melyben megvédhetjük őket a világ pusztító 
erőitől!
Oly védtelenek ők, és oly kiszolgáltatottak!
Segíts Szentlelked által, hogy otthonaink az 
imádság házai,
a béke szigetei és a szeretet templomai 
legyenek!
Csak így menthetjük meg családjainkat, 
közösségünket, népünket!
Bárcsak megvalósulna ez a nagy lelki meg-
újulás!
Segíts, hogy kíméletlenül leszámoljunk 
rossz szokásainkkal,
kényelmünkkel, melyek miatt egyhelyben 
toporgunk!
Adj találékonyságot, hogy ráleljünk az érté-

kes elfoglaltságokra
és a szolgáló szeretet útjára!
Adj bátorságot, hogy mindig megvalljunk 
Téged, Istenünket
az Atya, a Fiú és a Szentlelket, aki élsz és 
uralkodol most és
mindörökké.
Amen. 

„Százszorszép” jeligére

Kedves Isten!

Ha ma elveszíteném a reményt, kérlek emlé-

keztess arra, hogy a Te terved sokkal jobb az 

én álmaimnál!

Köszönöm!
Meszárek Terézia

Gödön az FM 97,3-as frekvencián 

szólalhat meg a Mária Rádió! Tá-

mogassuk az új adó beindulását! 

Csekkek a templomban találha-

tók. Átutalással Mária Rádió Köz-

hasznú Egyesület bankszámlájára 

(10918001-00000069-12310000) 

küldhetünk pénzt. Közlemény ro-

vatba tüntessük fel lakcímünket és 

„Göd” megjegyzést.

TARTS VELÜNK!

Szent Imre napi egyházközségi ki-

rándulás az esztergomi Vaskapu-

hoz. 

Indulás november 9-én (szomba-

ton), 8.45-ös menetrend szerinti 

járattal.

Imák

Templomlépcső

Szeretném megköszönni minden kedves 
dunabogdányi lakosnak, akik megtisztel-
ték a demokrácia ünnepét jelenlétükkel, és 
leadták szavazatukat a számukra megfelelő 
jelöltekre. Külön szeretném megköszönni a 
részvételt annak a több száz polgártársam-
nak, akik bizalmat szavaztak nekem. Fel-
emelő érzés volt annak ellenére, hogy kevés 
volt a bejutáshoz. Az eredmény legitim, el 
kell fogadni. Köszönet illeti Liebhardt And-
rást, aki életre hívta és megvalósította a kép-
viselő- és polgármester-jelölti fórumot, ezzel 
is segítve az átgondolt, megfontolt döntést.

Van azonban egy szomorú statiszti-
kai adat: a szavazásra jogosultak csupán 
45,72%-a járult az urnákhoz, mely a rend-
szerváltozás óta a második legalacsonyabb 
részvételi arány az önkormányzati választá-
sok történetében Bogdányban. Ezen min-
denképpen dolgozni kell a jövőben, hiszen 

ez a mutató árulkodik arról, hogy a válasz-
tópolgárok jelenleg inkább közömbösek a 
vezetés kiválasztását illetően, minthogy ki-
fejezzék akaratukat ezt illetően.

A következő öt évben még szorosabban 
fogom majd Dunabogdány kezét, árgus 
szemekkel figyelem minden mozzanatát, 
igyekszem vele együtt élni, érezni, lélegezni. 
Felfedezem a település minden szegletét, 
felmérem a szükséges teendőket, és meg-
teszek mindent, hogy a képviselőtestület a 
lehető legjobb munkát végezze, a figyelmét 
a legapróbb dolgok se kerüljék el.

Gondolhatja a kedves Olvasó, hogy miért 
erőlködök ennyire, ha a többiekhez képest 
ilyen alacsony volt a támogatottságom? 
Pontosan azért, hogy megismerjenek, hogy 
megmutassam a támogatóimnak, hogy ér-
demes volt rám voksolni. Jelenleg csak a 
település lakóinak egy szűk rétege ismer, a 

több, mint 2600 választópolgár töredéke. 
Budapestről érkeztem két és fél éve, még 
nem bizonyítottam. Ám a tűz ég bennem, 
hogy az új és végleges otthonom egy fejlődő, 
megújuló, szépülő település legyen, amely 
élhetőségét megőrzi nem csak rövid, hanem 
hosszú távon is. Dunabogdány erejét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy 1990-től né-
hány kivételtől eltekintve a lélekszám folya-
matosan nő, az elmúlt 30 év alatt a település 
lakossága 2723 főről 3103 főre emelkedett. 
A lakások száma ezzel párhuzamosan 973-
ról 1236-ra nőtt. Hátradőlni azonban nem 
lehet és nem is szabad. Tovább kell növelni 
a község megtartó- és vonzerejét, ha azt sze-
retnénk, hogy ez a tendencia ne szakadjon 
meg.

Ezekhez kívánok sok erőt és jó egészséget 
Dunabogdány új vezetőségének!

Gebhard Bálint

Tisztelt Választópolgárok, tisztelt Polgármester Úr, 
tisztelt Képviselők!
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