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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!
2020. november 8-án Magyarország kormánya újra bevezette a veszélyhelyzetet a
koronavírus járvány terjedésének lassítására. Ennek következményeként minden zárt
és nyílt térben történő kapcsolatot korlátozni kívántak. Így történt a képviselő-testület
(továbbiakban KT) esetében is, a KT jogkörét
egyszemélyben a polgármesterekre testálták. Ennek az időszaknak az összefoglalójáról
írok.
Tekintettel arra, hogy a 2020. márciusi leálláskor erősen visszavettem a költségvetési
oldal kiadási részeit, a márciusi adóbevételek
teljes mértékben a falu számláján maradtak. A szeptemberi adóbevételek úgyszintén
megjelentek már a számlákon, így láttuk,
hogy a település lakói a pandémia ellenére is
komoly összeget fizetnek be adó formájában.
A 2021. évi költségvetés tervezésekor láthatóvá vált, hogy 100 millió Forint feletti szabadon felhasználható összeggel rendelkezünk.
(Újra kiemelem, hogy ez picit megtévesztő
lehet, mert a 2019-es választási évet is tartalékkal zártuk az utódok könnyebb indulása
érdekében, tehát 2021. januárjában közel két
év adóbevétele volt látható.) A járványhelyzet hozzájárult, hogy pénztárcánk hízzon,
bár értek minket kellemetlen meglepetések
is. A gépjárműadó maradékának elvétele –
Dunabogdány esetében 10-11 millió Forint -,
illetve az iparűzési adó 50%-nak kormányzati
elengedése – a mi esetünkben számításaink
szerint ez kb. 40 millió Forint – újabb óvatosságra intettek a költségvetés megalkotásakor. A gépjárműadó elvesztése véglegesnek
tekinthető, az iparűzési adó a 2022. évi országos költségvetés szerint újra teljes mértékben fizetendő.
Ebben az átmeneti időszakban két nagyobb tételre kötöttünk szerződést. Egy ingatlanvásárlás, a Kossuth Lajos 95/a szám
alatti épület 36 millió Forint összegben, illetve az óvoda udvarának kivitelezése 20 millió
Forint összegben. A Kossuth 95/a megvétele
régi szándékunk volt. Az ingatlan az egyetlen
nyúlvány az önkormányzati terület (művelődési ház kertje) és a Strand utca között. A kert
részét a Magyar Turisztikai Ügynökség által
kiírt strandfejlesztés keretében vizesblokk
építésére szántuk, a kivitelezése azonban az
elszálló építőipari költségek miatt kérdésessé
vált. Az óvodaudvar kialakítását korábban
pályázati pénzből szerettük volna megvalósítani, mindezt - hasonlóan az építőipar túldrágulása miatt – önerőből kell megoldani.
Ennek ellenére maradt nagyságrendileg 60
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millió Forint szabadon felhasználható keret,
amelynek sorsáról a KT dönt a közeljövőben.
(Ennek feltétele, hogy Magyarország kormánya részéről az iparűzési adó 50%-kompenzáció a számlánkra megérkezzen. A cikk írásakor – 2021. június 20 – ez az összeg nincs
a számlánkon, annak ellenére, hogy a jogszabályban júniusi kifizetés szerepel.)

hosszú távon fenntartható és célszerű gondolatokat. Az előadásokról felvétel készült,
amelyet bemutatni készülünk a helyi lakosságnak.
Utak: Az októberi testületi ülésen képviselői kérés volt az utak állapotának felmérése,
amelyből megállapítható, hogy mely útjaink
milyen állapotúak, a közmű alattuk milyen
korú, illetve a 11-es főútra merőleges utak
mekkora forgalomszámmal bírnak. Ez talán
több információt nyújthat az utak felújításának eldöntésében, sorrendjében.

A járványhelyzet alatt nem indultunk el
kivitelezési munkákkal, erre a pénzügyi óvatosság, illetve az a gondolat irányított minket,
hogy a kivitelezésekről a KT közösen tudjon
döntést hozni. Tehát előkészítő munkák folyTárgyalásokat folytattunk a Szentendrei
tak, illetve a már megkezdett beruházások Rendészettel helyi önkormányzati „rendőrfolytatódtak.
ség” kialakításáról. Dunabogdány speciális
A legnagyobb munkálatok az óvoda épí- terület, amely nem folyamatosan, de csúcstésére vonatkoznak. Az építés folyamatos időkben (strand), télen (hóeltakarítás, tüzeegyeztetések mellett – tervező, építész, mű- lés), nagyobb rendezvények esetén szakmai
szaki ellenőr, hivatal – zajlik és továbbra is felügyeletet igényel. Szeretnénk a rendőrségi
tartható az eredetileg kitűzött cél, hogy a jelenlétet így erősíteni.
gyerekek szeptemberben birtokba vehessék
Jelen keretekben csak bepillantást kínálaz új épületet. Az építés és az épület sajátos- tam Önöknek, de a Danubia Televízió adásain
ságai miatt az udvar kialakítását is el kellett keresztül vágatlanul találkozhatnak döntésre
kezdenünk. Pályázati határidő szorít az Er- váró kérdésekkel.
zsébet királyné utcával kapcsolatban is, így a
Az őszi járványhelyzet alatt nem tettem
járványhelyzet alatt szerződést kötöttünk és
élő bejelentkezést televízión keresztül a véa kivitelezés június közepén elindult.
dekezésről, mert ennek ezúttal nem voltunk
Előkészítés alatt több terület áll:
szereplői: se hivatalos adat nem állt renIskola és összekötő terület: Az intézmény delkezésemre, se érdemi információt nem
fejlődésének köszönhetően ma már helyhi- tudtam megosztani Önökkel. A háttérben
ánnyal küzd az iskola. Emellett a Zeneiskola folyamatosan egyeztettem a háziorvosokkal,
diákjainak is helyet kell biztosítani, ami a je- akik esküjüknek messzemenően eleget téve,
lenlegi körülmények között nem a legegysze- saját egészségüket veszélyeztetve látták el
rűbb feladat. A helyhiányra több megoldás védelmünket. Nem hivatalos adatok szerint,
létezik: a. egyrészről a tankerületi megoldás, Dunabogdányban jelenleg közel 2000 ember
miszerint konténereket helyezünk egymásra kapta meg az első oltását, ennek a létszámés egymásra és egymásra. (Jövőre várható a nak a 60-70%-a kapta meg második oltását
második emelet, mert a létszám igényli.) b. A is. Településünkön 3200 fő él, ebből kiszámagam részéről a menza épület megépítését molható, hogy nagyságrendileg az országos
támogatnám, amely önkormányzati feladat. átlagnak megfelelően vagyunk átoltva. A 18
A tervei készen vannak, ezzel visszanyernénk éven alattiak száma településünkön 600 fő,
két tantermet az iskolán belül, így mindenki ebből kiszámolható, hogy körülbelül másik
elférne benne. Szeretném, ha mindezek előtt 600 fő van, aki felnőttkorú, de nincs beoltva.
a hivatal és a Kossuth Lajos utca összekötése Kérem oltásra vonatkozó döntésüket gonegy kulturált hivatali udvaron keresztül meg- dolják át, mind a település lakói, mind saját
épülne. c. Iskola épületszárnyának átépítése, egészségük érdekében.
plusz tantermek ráépítésével. (Ennek vizsgáVéleményem szerint a Delta variáns milata folyik.)
att a járvány nem múlt el. A magam részéről
Folyamatosan felvetődik a Duna-part maradok óvatos, a nyári rendezvényekhez,
sorsának kérdése. Mind parkoló, mind ki- nyaralásokhoz jó, de körültekintő pihenést és
használtság szempontjából több kérdés vagy szórakozást kívánok.
gondolat merült fel. Ennek a gondolkodásKöszönettel:
nak az elősegítésére bíztunk meg a Gödöllői
Schuszter Gergely
Egyetem tájépítész karát, ahol oktatók és
polgármester
hallgatók közösen dolgoztak ki a bogdányi
strandszakasz területére a település számára
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XXXII. évfolyam 7. szám

Aktuális hírek

Tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott döntésekről
A koronavírus járvány miatt Magyarország
Kormánya által kihirdetett és több alkalommal is meghosszabbított veszélyhelyzet időszakában, a veszélyhelyzet idejére biztosított
jogkörben eljárva – mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója – a polgármester hoz döntéseket. A meghosszabbított veszélyhelyzeti időszakban a
következő döntések születtek, május-június
hónapban:
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda új épületszárny kivitelezési munkáihoz
kapcsolódva az Önkormányzat a Danubia
Kert Kft.-vel (1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 11. 3em. 4. ajtó) kötött szerződést 16
130 300 Ft + ÁFA összegben az udvar felújítási, kertépítési munkáinak elvégzésére.
Az Óvoda udvar kertrendezéséhez kapcsolódóan játékok (5 eszköz: fedett kocsi
paddal, mászókő műgyanta szett, edukációs
panelek - magasságmérő, dominó, formaforgató) beszerzésére, telepítésére, összeszerelésére pedig a Játéknap Kft.-vel (1106
Budapest, Borsika u. 9.) kötött szerződést az
Önkormányzat 1 184 590 Ft + ÁFA összegben.
A meglévő három csoportszobás épületszárny homlokzati festési munkáit a NIZO
Solutions Kft. (2023 Dunabogdány, Erzsébet

királyné út 63.) végzi el 1 459 000 Ft + ÁFA vállalási áron..
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást
adott ki az Önkormányzat az Erzsébet királyné út 695/6 hrsz szám alatti ingatlan villamos
energiaellátás bekötéséhez azzal a feltétellel, hogy a munkát az utca felújításáig meg
kell valósítani.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki az Önkormányzat a Svábhegy
u. 609/4 hrsz.-ú és a Cseresznyés utca 501/2
hrsz.-ú ingatlan villamos energiaellátás megvalósításához.
A Fácános utca szabályozási tervi kialakításához kapcsolódóan a magántulajdonos
térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába
adott egy 140 m2 nagyságú területrészt.
Jóváhagyásra került a Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi
beszámolója 52.779 eFt mérlegfőösszeggel,
25.395 eFt saját tőkével és -3.298 eFt mérleg
szerinti eredménnyel. A Kft. – gazdálkodását
tekintve közszolgáltató tevékenységet végez
így fő tevékenységei: a sportlétesítmények
üzemeltetése, valamint közterület-fenntartás, település-üzemeltetés, ill. a község kommunális hulladékgyűjtése kapcsán adatszolgáltatás közvetített szolgáltatásként.

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. versenypiaci ügyfeleinek
fenntartott elérhetőségei 2021. július 1-jével az alábbiak szerint módosulnak:
Ügyintézés típusa:

Számlázással és egyéb ügyekkel kapcsolatban.

Korábbi telefonszám: +36 1/ 238-3033
Új telefonszám:

+36 1/ 225-4333

Elérhetőség:

A telefonos ügyfélszolgálat a megkereséseket mostantól hétfőtől
péntekig 8-16 óra között fogadja.

Jóváhagyásra került a 2020. évben végzett
belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés.
A katolikus temetőt érintően „védett sírkövek” felmérése és emlékkert kialakítási
javaslat munkáinak elvégzésére, fejlesztési
koncepcióterv készítésére a LAND-A Táj-és
Környezettervezési Műterem Kft. (1112 Budapest, Hernád u. 14.) kapott megbízást 400
000 Ft + ÁFA összegben.
Döntés született a Dunabogdányi Sport
Egyesület részére 900.000,- Ft összegű támogatás nyújtásáról az Egyesület működési
kiadásaihoz való hozzájárulás céljából.
Időközben Magyarország Kormánya döntött arról, hogy a települési önkormányzatok képviselő-testületei a veszélyhelyzet
előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek. A
vonatkozó 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet
2021. június 15-én lépett hatályba, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől
eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és
hatáskörét ettől kezdve maga gyakorolja.
Dr. Németh József jegyző

Tisztelt
Dunabogdányi
Lakosok!
2021. június 6-án leégett egy családi

Telefonszámunk külföldről is hívható.

ház tetőszerkezete Dunabogdányban.

Az alábbi elérhetőségeken továbbra is változatlanul állunk rendelkezésére:

A lakosság kérésére, a családot ért

• online ügyfélszolgálat,

károk enyhítése érdekében Dunabog-

• mérőállás bejelentése (csak vezetékes telefonról hívható, ingyenes zöld szám: +36 80/
202-938; mobiltelefonról is hívható telefonszám: +36 20/ 30/ 70/ 938-3838),

dány Község Önkormányzata lehető-

• közvetlen hibabejelentő vonal (ELMŰ hibabejelentő: +36 80/ 38-39-40; ÉMÁSZ hibabejelentő: +36 80/ 42-43-44).

Háztartási gép javítás!

Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektromos sütők, ipari mosogatógépek, stb.,
kozmetikai és szépészeti berendezések, motorosan állítható ágyak, szaunák, jacuzzik,
medence gépészet, és egyéb elektromos gépek és berendezések szervízelése, javítása.
Kert-, és garázskapu automatizációk telepítése, javítása, beléptető, és felügyeleti rendszerek kiépítése, szervízelése.
Infra padlófűtő fóliák telepítése,
erős-, és gyengeáramú villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.

Hartegen Károly E.V. Elektrotechnika, Visegrád,
Tel.: 06-30/941-1194
XXXII. évfolyam 7. szám
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séget teremt az adományok utalására.
A pénzbeli adományokat az alábbi
számlaszámra várjuk, kérjük, a közleményben tüntessék fel: „Tűzkár ”
Dunabogdányi adományszámla

50420960-50000335
(Takarékbank)
Köszönjük, hogy adományával
segíti a családot!

3

Unsere Heimat

Adóslista 2021
Az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény 130. § lehetőséget nyújt az önkormányzati adóhatóság számára, hogy
a helyi adó és gépjárműadó
vonatkozásában a százezermagánszemélyek esetében az
ötvenezer- forintot elérő, 90
napon keresztül folyamatosan
fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét,
telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon
közzé tegye.
Fenti jogszabályi lehetőséggel élve a 2021. május 31-i határnappal lezárt adótartozással
rendelkező adósok listáját közöljük. A jövőben folyamatosan
tájékoztatást adunk a nem fizető adósokról, mert a közösségnek tudnia kell, kik azok, akik a
közös teherviselésből kivonják
magukat.
Dr. Németh József jegyző

Név
Bogdány Imre
Budai Lajos
Csellár Zsoltné
Csereklei Dávid
Farkas Péter
Ferbert Ferenc
FITO-HUTA Bt
Fodor Károly
Földkezelő Kft
Herold Kft
Imre Mihály
Jó Projekt Kft
Kapus Gyula
Kavasinszky László Béláné
Kébert Antal
Kiu Magdolna
Kollárik Mihály
NWH Logistics Kft
Ökördy János
Pelva Gábor
Phairoj Ubon
Polyák István örököse
Prinner Ernőné örököse
R.C.Base Cars Kft
Rozsnyai Tünde
Siam-Hungary Kft
Sipos János
Stampok László
Szabóné Bonifert Magdolna
Szeles György
Varga Károly
Veres Enikő
Vicomp Bt

Cím
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 99/B.
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 310.
Dunabogdány, Liliom utca 3.
Budapest, Csengery utca 62/b
Dunabogdány, Hunyadi utca 8.
Dunabogdány, Kálvária u. 47/A.
Dunabogdány Hegyalja utca 16/b
Dunabogdány, Szent Donát út 17.
Budapest, Szívvirág u. 15.
Dunabogdány, Táncsics M.út 2.
Dunabogdány, Szőlő utca 5.
Szentendre, Törökvölgyi utca 3.
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 98.
Dunabogdány, Csapás dűlő 37.
Dunabogdány, Arany J. u. 14.
Balinka, Petőfi Sándor utca 94.
Budapest, Délceg u. 9.
Dunabogdány, Zsák utca 5.
Dunabogdány, Kossuth L. u. 130/B.
Dunabogdány, Fácános utca 65.
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 187.
Dunabogdány, Áprily L. u.3.
Nagykovácsi, Radnóti u. 17/a
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 44.
Budapest, Alkotmány u. 12.
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 187.
Budapest, Lukács Gy u. 2. IX/88
Szentendre, Törökvölgyi u. 3.
Szigethalom, Mű út 63.
Budapest, Zenta utca 5.
Dunabogdány, Hatház utca 6.
Dunabogdány, Szőlő utca 54.
Dunabogdány, Szőlő utca 6.

Összeg
433 800 Ft
127 310 Ft
159 070 Ft
109 875 Ft
58 946 Ft
75 980 Ft
184 905 Ft
99 300 Ft
730 366 Ft
916 264 Ft
99 517 Ft
672 919 Ft
284 400 Ft
107 190 Ft
78 600 Ft
72 710 Ft
193 480 Ft
464 245 Ft
103 544 Ft
298 240 Ft
73 600 Ft
53 055 Ft
77 525 Ft
128 568 Ft
62 225 Ft
103 901 Ft
78 600 Ft
116 800 Ft
52 313 Ft
234 900 Ft
62 225 Ft
170 000 Ft
212 500 Ft

Alte Juli Geschichten
Kappen ab, damit die großen Zehen
herauslugen konnten. Praktisch, sagte
meine Tante, aber schön ist es nicht.
„Schick!“ antwortete ich begeistert.
Das erste Eis
Das erste meines Lebens war eine kleine
Kugel für 10 Fillér. Zitrone! Wir standen in
langen Schlangen vor dem Eismann, der
nur zwei Sorten in Angebot hatte. Zweite
war Himbeere, aber schnell ausverkauft.
Die Sonne brannte, das Eis schmeckte wie
das pure Glück, wenn man ein Kind ist.
Sommertreume:
Zwischen zwei Bäumen hatte mein Vater
eine Hängematte gehängt. Wie liebte ich
es, darin zu schaukeln, Wolken zu zählen,
in denen ich Zwerge, Ungeheuer oder
wilde Pferde erkannte. Für mich war es das
Paradies.
Es war Sommer…nur einige Jahre früher
Meine ersten „Sandalen“:
Schuhe kosteten zu viel, und so schnell
wurden sie zu klein. Also schnitt mein
Vater von normalen Schuhen die vorderen
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Erste Urlaub:
Urlaub in Tantes Garten: Am liebsten
war mir die Tomatenzeit. „Die Frucht
besitzt Vitamine und stärkt das
Leistungsvermögen!“ – versprach meine
Lehrerin. An einen Tag brachte ich es auf

Bogdányi Híradó

21 Stück Tomaten, in der Hoffnung endlich
den 100- Meter -Lauf zu gewinnen.
Der Zirkus kam am Sommer in die Stadt.
Durch die Straßen liefen Clowns,
Artisten, Kamele und Elefanten. Doch das
Taschengeld reichte nicht mehr. Ein
Clown erbarmte sich und für ein bisschen
Hilfsarbeit bekamen wir Freikarten. Unsere
„Rasselbande“ war überglücklich!
Sommer, meine erste große Liebe!
Wir beide standen an der Bushaltestelle,
als ich in einer Sommerregenpfütze eine
Rose schwimmen sah. Er rannte los,
seine Hand griff in Wasser. Plötzlich sah
ich riesengroße Bus Räder zurasen, die in
letzter Sekunde schliddernd zum Halten
kamen… Er brachte mir die Rose. Eine
atemlose Liebe für das Leben!
Im Omas Garten am Balaton:
Da reiften die Himbeeren. Ich fragte
meine Kusine: Ich pflücke für dich einen
Korb, zeige mir dafür, wie man mein Haar
zu einer „Banane“ hochsteckt? Sie bekam
ihre Himbeeren und ich sah toll aus. Am
Abend, an der Mole: „ER“ hat mir ein
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Főtér
Heiratsantrag gemacht, in November war
unsere Hochzeit!
Studium, Familie, Beruf und Kind:
Das Leben wechselte schnell, die
Jahreszeiten kamen und gingen. Unsere
Tochter war ein wunderschönes Baby.
Ich erlebte den Jahrmarktsommer mit
unserem kleinen Sohn. Karusselfahren
immer
im
Feuerwehrauto.
Dieses
strahlende Kindergesicht.! So viel Glück
wirbelte mein Herz ganz durcheinander.
Die erste große Familienreise nach
Deutschland.:
Schon

das

Kofferpacken

war

voller Aufregung. Unser Sohn nahm
Matchboxautos mit: „Brauche ich alle!
Unbedingt!“ Ein Stück Heimat für lange
Jahre in Deutschland.
Erste Familienurlaub mit Enkelin in
Italien.:
Das Kind war für uns wie ein Wunder!
Venedig war der Höhepunkt unsere
Reise. Das Mädchen hat ein jeder einfach
verzaubert, und ich habe für mich die
Kinderfotografie entdeckt.
Unsere erste Reise zu zweit:

wir genossen ein anderes Sommerglück.
Museen, Klöster und Kirchen besichtigen,
still durch die bunten Fenster die goldene
Sonne sehen. Dankbarkeit für all die
Sommer, die gewesen sind. Vorfreude auf
die, die noch kommen mögen.
Erste Sommer in Bogdan:
Dunabogdány, in unseren Garten: Mein
jüngste Enkelkind steckt mir eine blaue
Blume entgegen und fragt: „Wie heißt die
Nagymama?“„Vergissmeinnicht“, antworte
ich.

Ein Matchboxauto als Talisman, hängt in
Opel Kombi, Mein Mann und ich zu zweit,

Magda Nagy

Tisztelt
Dunabogdányiak!

Nyílt levél Dunabogdány
vezetőinek címezve
Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!
Az Önök által hozott környezetvédelmi rendeleteket betartom, mert vallom, hogy korunk legégetőbb kérdésére keressük
a választ, amikor a levegő és az élőhelyünk veszélyeztetettségéről van szó. Személy szerint nekem is többletmunkába és –kiadásba kerül igazodni a zöldhulladék elégetésének tilalmához.
Hétvégén a zajrendelet betartásával pedig sokszor elcsúszom
a kerti munkákkal, s ez szintén hátráltat, illetve kényelmetlenséget okoz. Éppen ezért meglepődtem, amikor levegő- és zajszennyező jelenséget tapasztaltam a közvetlen környezetemben.
Néhány hete a falu határában filmet forgattak, s ezzel kapcsolatban több kérdés is megfogalmazódott talán nemcsak bennem. Ezekre szeretnék választ kapni.
1. Kaptak-e a filmesek valamilyen felvilágosítást a falu rendjéről, szabályairól, mert a nagy hangerejű robbantások még az
esti órákban is zajlottak.
2. Milyen környezetvédelmi szabályokat tartottak tiszteletben,
amelyek ránk, a falu lakosaira nézve kötelező érvényűek?
3. Mekkora környezetvédelmi kárt okoztak a hang- és levegőszennyező filmes akciók?

Dunabogdány
Község Önkormányzata a Magyar Falu
Program keretében
meghirdetett
„Út,
híd,
kerékpárforgalmi
létesítmény
építése/felújítása”
című, MFP-UHK/2021
kódszámú pályázaton sikeresen elnyert
19.981.946,- Ft vissza nem térítendő támogatást Dunabogdány, Óvoda utca útburkolatának felújítására.
A támogatásból az Óvoda utca teljes hosszának felújítása
megvalósul. A meglévő 5 m-es burkolatszélesség nem változik, a tervezett burkolatrekonstrukció is ebben aszélességben
történik. A tervezett beavatkozások a következők: útburkolat rekonstrukciója meglévő szélességben, útpályaszerkezet
cseréje az építési szakasz elején 57m hosszban, útszegélyek
építése, padka helyreállítása, építése.
Az Óvoda utca felújítása kapcsolódik az Óvoda új épületének és udvarának rendezéséhez. Nagyobb esőzések után az
utcán a vízelvezetés is kérdéses, ennek megoldása is megvalósul a felújítás során.

4. Kinek az érdekét szolgálták a filmesek? Ki járt jól a forgatási
engedély megadásával?

Köszönjük mindenkinek, aki közreműködött pályázataink
elkészítésében és sikerességében.

5. A jövőben bevonják-e a lakosságot olyan döntés meghozatalába, amely az életüket megzavaró eseményt érinti?

Tisztelettel,
Schuszter Gergely
polgármester

Azt remélem, hogy választ kapok a kérdéseimre.
További sikeres munkát kívánok Dunabogdány 21. századi fejlesztéséhez!
Dunabogdány, 2021.06.03.
Teiszler Mária
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Főtér

Fontos lenne a korrekt kommunikáció
Kevés olyan ember van a világon, aki ne
találkozott volna már a kommunikáció tudományával. Korunk egyik legfelkapottabb
eszöze, sajnos. Cégek, politikusok, kormányok (a sor tetszés szerint folytatható) talán
legfontosabb fegyvere. Eladásra, meggyőzésre, félrevezetésre, titkok elpalástolására
használják – és ezen példák is csak ízelítők,
hiszen talán nincs olyan szelete az életünknek, ahol ne találkoznánk vele.
Holott a kommunikáció alapvető feladata az lenne, hogy két fél között biztosítsa az
egyértelmű információ cserét. Egy helyen
így fogalmazzák meg a jelentését “ A kommunikáció az információcsere folyamata
általában egy közös jelrendszer segítségével”. Számomra ez azt jelenti, hogy a
kommunikációnak egyértelműnek, a benne részt veveők számára tisztának kellene
lennie.
Ehelyett mit tapasztalunk? A kommunikációs szakemberek, arra törekszenek, hogy a
megrendelők által meghatározott üzenetet
továbbítsák a célcsoportnak. Azaz, inkább
hívnám ezt meggyőzésnek, mint tájékoztatásnak. Miért fontos ez? Mert nem csak a
multinacionális cégek, kormányok, politikai
pártok, sport egyesületek, stb használják
a kommunikációs eszközöket, hanem helyi
szinten is találkozunk velük.
Az alábbi felsorolás a 2021 január-május
közötti, a Bogdányi Híradóban közölt újságcikkekből gyűjtött olyan információk, amik
az én olvasatomban nem arra szolgálnak,
hogy a választó polgároknak korrekt tájékoztatást nyújtsanak a közügyekről, hanem
hogy megkérdőjelezhető döntéseket, történéseket utólag igazoljanak.
Nézzük a részleteket:
2021. január – a Bogdányi Híradóban egy
több oldalas cikk jelent meg, riport a polgármester úrral. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy a Dunabogdányi Hegylakók
Egyesülete és az önkormányzat nem találja
a közös hangot. A polgármester úr azt kihangsúlyozta, hogy az egyesület nyilvánosságra hozta a levelezést, azt azonban nem
tette hozzá, hogy a neki címzett levélben
feltett 8-10 kérdésből csak egyre válaszolt.
Ugyanitt viszont hosszan, részletekbe menően elemzi, mennyire kontraproduktív az
önkormányzatok támogatása és hogy kellene a teljes rendszert átalakítani. Felmerül
a kérdés bennem: ha egy levél teljes körű
megválaszolása (amely egyébként törvényi
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kötelessége) problémát okoz, vajon hihető,
hogy egy ennél sokkal bonyolultabb kérdésre tudja a választ?
2021. március – ebben a lapszámban
kerül részletekbe menően kibontásra az
önkormányzat költségvetése. Egy tétel kivételével az összes részlet kibontásra kerül
– párhoz külön magyarázatot is kap az olvasó – ez a tétel pedig a Működési bevételek
nevet kapta. Ez az összeg, ami békeidőben
az önkormányzat éves költségvetésének
cca 10%-a, és ennyit lehet róla tudni: “szolgáltatási ellenértékek, közvetített szolgáltatások, stb”. Ezt a pontot miért nem sikerült
részletekbe menően kibontani? Valami
takargatni való van az üggyel? Vagy nincs
több információ róla? Nem gondolom.....
Szintén ezen cikkben kerül megemlítésre,
hogy az önkormányzat éves, szabad felhasználású keretét a polgármester úr 50-70
millió Ft közé teszi. Ha a matematika oldaláról viszgálom, a 70 millió Ft 40%-kal több,
mint az 50 millió Ft. 40%-nyi különbséget
nem gondolom kevésnek, és azt sem tudom
ilyen esetekben elfogadni, hogy a költségvetés még nem készült el. 1990 óta minimum 30 költségvetése volt a falunak, azaz
adatok rendelkezésre állnak ahhoz, hogy az
összeg pontosabban előre jelezhető legyen.
Nem gond ha valaki nagyvonalú – de ennyire?
2021. április – láss csodát, már fix összeg
szerepel a szabadon felhasználható összegnél, pontosan 62 millió Ft. Ezek szerint megvan a módszer, hogy pontosan kalkulálni
lehessen, csak akarni kell. Akarni azt, hogy
korrektül, pontosan tájékoztassuk a falu
lakóit. Ebben a lapszámban kapunk magyarázatot arra is, hogy az önkormányzat idei
költségvetése miért haladja meg az 1 milliárd Ft-ot – amire korábban még nem volt
példa. Polgármester úr elmondja, hogy a
tavalyi évben leállított minden beruházást,
az önkormányzat spórolt és tervezett. Elsőre jól hangzik, de vizsgáljuk meg a kérdést
más szemszögből. A tavalyi évhez képest
az építőipari alapanyagok ára minimálisan
40%-kal drágultak, vannak olyan alapanyagok, amiknek az ára 100%-kal, vagy ennél
is többel nőtt. Azaz, a tavaly el nem költött
összegek nettó vásárlóereje (az inflációval
nem is számolok, pedig az is érinti ezt a
kérdéskört) jelentősen csökkent. Vagyis, az
a döntés, hogy tavaly leállításra kerültek a
beruházások, pénzügyi értelemben kifejezetten rossz döntések voltak. Kérdés, mi
indokolta azt, hogy ne történjenek meg a

Bogdányi Híradó

beruházások? A pandémia által legkevésbé
sújtott ágazatok közé tartozik az építőipar,
mindenhol gőzerővel zajlottak az építkezések, szóval mi történhetett Dunabogdányban, hogy ellene kellett menni a trendnek?
Szintén ezen lapszámban található információ arról, hogy az önkormányzat a tavalyi évben tervezett, felkészült. Majd kiderül,
hogy az óvoda terveit – amik természetesen
nem tavaly készültek – az Óvoda Alapítvány
fizette. És hogy miért érdekes ez? Mert azt
látom, szokássá lett, hogy az önkormányzat kiszervez jópár olyan önkormányzati
feladatot a civil szerevezeteknek, helyben
élőknek, amit egyébként el tudna látni, és
a jogszabályok szerint el is kellene látnia.
A kertbarátok főznek mindig, ha a város
vendégeket fogad, a helytörténeti múzeumot társadalmi munkában intézték, A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete tartja
olyan állapotban a Fácános út Csapás dűlő
feletti részét, hogy az közlekedhető legyen,
az egyesület ad pénzt a Csapás dűlő útfelületének karbantartására, a piacot anno
civilek szervezték, ahogy megunták, véget
is ért a rendezvény sorozat. Fontos kérdés,
hogy vajon miért fizetjük az adót?
Szintén érdekes kérdés lehet, hogy a faluban létezik település üzemeltetés – egyre
nagyobb létszámmal és gépparkkal – viszont fűvágásra (ami az egyik legkevésbé
összetett és bonyolult munka) alvállalkozót
kell bevonni. Miért? Valójában a település
üzemeltetés akkor mit csinál?
És akkor a dunabogdányi vízárakat érintő, “vízlopás” ügyről ugye nem is beszéltünk, amiről gyakorlatilag csak pletykát
hall az ember, hivatalos tájékoztatás nem
történik. Tényleg ennyire jelentéktelen lenne ez az ügy? Vagy ez valójában egy burkolt,
közösségi finanszírozási rendszer volt (ez a
támogatási forma meglepően népszerű a
gazdasági életben, erre szakosodott honlapok is vannak), csak a lakóknak erről nem
szóltak?
Ezek a gondolatok természetesen nem
fednek le minden területet. Lehetne még
példákat sorolni, én kizárólag az újságban
megjelent, a polgármester úr által jegyzett
cikkeket néztem át, és szomorúnak találom
a helyzetet. Egy ekkora településen, ahol
majdhogynem igaz az a szólás, hogy mindenki ismer mindenkit, mire föl a titkolózás,
féligazságok közlése? Kinek az érdeke ez?
Meddig mehet ez így?
Kékes Béla
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Iskola, óvoda

Az idegen nyelvi mérésekről – A tudás érték!
Az oktatásban a divatos kompetencia szót gyakran szokás használni, de a jelentésével nem mindig vagyunk tisztában. A kompetencia
nem szinonimája a képességnek, sokkal inkább jelenti a képességet
komplex feladatok sikeres megoldására, a meglévő ismeretek mobilizálására. Annyi biztos, hogy nem készen kapjuk, folyamatosan fejlesztenünk kell.
Az általános iskola utáni pályaválasztás, majd később az esetleges
továbbtanulás alkalmával a diákoknak sokszor felteszik azt a kérdést
„Miért pont ezt választottad?”. A nyelvtanulás nem esik ebbe a kategóriába, mert a 21. századi ember mindennapi életében tapasztalja
azt, hogy az idegen nyelvek tanulásával töltött idő sosem felesleges.
Túl korán, de túl későn sem tudjuk elkezdeni, ez csak a hatásfokot
befolyásolhatja.
Papíron rengeteg órában tanítják a gyermekeknek az idegen nyelveket, az eredmények viszont nagyon vegyes képet festenek. Eredmények? Olvasni, hogy különböző felmérések alapján rendre a ranglisták végén kullogunk nyelvtudás tekintetében. Ahogy azt is, hogy
tömegével termelünk olyan végzős hallgatókat, szakembereket, akik
alacsony szintű vagy „hiperpasszív” idegennyelvtudással rendelkeznek.
Mindezzel
viszont
véleményem
szerint
nekünk itt Dunabogdányban nem kell mélyebben foglalkoznunk,
mert mi azok közé tartozunk, akik nem központi döntések hatásától
teszik függővé a nyelvoktatás eredményességét.

Évfolyam
2020/2021
5.
6.

Résztvevők
Létszáma

szempontjából az elmúlt években a többi évfolyamon is kifejlesztettünk egy jól használható, kompetenciaalapú feladatsort németből és
angolból egyaránt, amely a diákjaink életkorához kapcsolódó nemzetközi gyermeknyelvvizsgák (Goethe, ÖSD, DSD, Cambridge) követelményeit veszi alapul. Fejlesztendő területnek korábban a szóbeli
kommunikáció fejlesztését határoztuk meg fő célként. Az idei évben
az angol és német nyelv módszertanának egységesítésében is előre
léptünk.
Az eredmények
Fontos kihangsúlyozni, hogy tendenciákban gondolkodunk. Ez azt
jelenti, hogy nem a pillanatnyi eredmény a lényeg, hiszen minden
osztály, minden gyermekcsoport más erősségekkel bír. Külső tényezők is lehetnek jelentős hatással az eredményekre, a járványhelyzet
például egy eddig soha nem látott befolyást generált, ami miatt az
előző tanévben el is maradtak a kompetenciamérések és az idegen
nyelvi mérések egyaránt.
Az elvárt szintnek valamennyi évfolyamon – a nyelvvizsgákhoz
hasonlóan – a 60%-ot tűztük ki. A táblázatot ennek megfelelően kell

Nyelv

Írásbeli
teljesítette (fő)

%

Szóbeli
teljesítette (fő)

%

29

német

26

89

23

79

36

angol

23

64

28

78

24

német

17

71

23

96

40

angol

25

63

32

80

7.
17
német
9
76
12
88
A
munkaerőpiac
ugyanis nem foglalko27
angol
16
60
19
70
zik azzal, hogy milyen
okból nem sajátítottunk
8.
9
német
9
100
5
55
el idegen nyelveket
34
angol
22
65
22
65
használható szinten, viszont számos terület ez
alapján erősen beáraz
minket. Egy biztos. A nyelvtudásnak és a nyelvvizsgának értéke van. vizsgálnunk. Egyértelműen látható, hogy minden évfolyamon sikerült elérni a kitűzött célokat. A szóbeli eredmények is azt igazolják,
A tudás érték!
hogy a korábban megfogalmazott fejlesztendő területen is jelentős
előrelépést könyvelhetünk el. A tanulókat nem egymáshoz, hanem a
Az idegen nyelvi mérésről
fent említett nyelvi standard alapján kell tudni mérni. A tendencia az,
A hatodik alkalommal megszervezett központi mérés azt vizsgál- ami megmutatja, hol állunk jelenleg és visszatekintve az előző évek
ja, hogy a tanulók nyelvtudása az első tanult idegen nyelvet tekintve számaira jól látjuk azt is, hogy merre tartunk. A nyolcadik évfolya(ez nálunk az angol) megfelel-e a tantervi követelményekben a KER mon német nyelvből 7 fő B1 szintű német nyelvvizsgát tett, így ők
(közös európai referenciakeret) szerint előírt szinteknek. A 6. osztá- ebben a mérésben már nem vettek részt.
lyosok A1-es, a 8. osztályosok pedig A2-es szintű feladatlapot kapnak. A feladatsorok két részből állnak (hallott és olvasott szöveg érKitekintés
tése), a kitöltésükre kétszer 30 perc áll rendelkezésre. Évekkel ezelőtt
azonban azt láttuk, hogy a tanulóknak és nekünk, nyelvtanároknak
is szükségünk van a visszajelzésre, mert szeretnénk tudni, hogy hol
tartunk, merre haladunk. Így angol és német nyelvből is valamennyi
5-8. évfolyamos diák lehetőséget kap, hogy a kompetenciaalapú felmérésben részt vegyen, a szóbeli vizsgák pedig vizsgarutint is adnak
a tanulóknak, ami jól jön például a felvételinél.
A mérőeszköz
Angol nyelvből a 6. és 8. évfolyamon központilag összeállított
írásbeli feladatlapot töltenek ki a tanulók. Az összehasonlíthatóság
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Bízom benne, hogy a korszerű digitális eszközök, pedagógusaink
felkészültsége, a DSD német nyelvvizsgalehetőség, az angol és német
nyelvi mérések, az Erasmus+ program, a német nyelvgyakorló tábor,
a nyelvi munkaközösség által szervezett színes programok hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekeink nyelvoktatása magas színvonalon
valósuljon meg és használható nyelvtudással lépjenek tovább a felsőbb évfolyamokra. Ezúton is köszönjük a szülők eddigi támogatását
és bíztatunk mindenkit arra, hogy éljenek a lehetőséggel és gyermekük számára támogassák mindkét nyelv tanulását.

Bogdányi Híradó

Vogel Norbert
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Bogdányi hírek
Június 4-e. Trianon
évfordulóján, a Nemzeti
Összetartozás
Napján az Esterházy
János Társaság jóvoltából került sor megemlékezésre. Ezúttal
az
összetartozáson
volt a hangsúly, irodalmi est keretében a Művelődési Házban lépett
fel Pregitzer Fruzsina,
a Nyíregyházi Móricz
Zsigmond
Színház
színművésze.

Lidérces história. A Várkastély titka címmel a MASZK Bábszínház
előadását tekinthették meg a gyermekek a Művelődési Házban.
Később ugyan, de elkezdődött a nyár… A pandémia miatt az
idén szezonnyitónak szánt pünkösdi koncert még elmaradt, de június 18-án a Kultúr udvarán bepótoltuk a kimaradást: műsort adott a
Svábzenekar. A büfét a
Német Nemzetiségi Önkormányzat biztosította,
köszönjük a segítséget
és a támogatást: Lőrinc
Miklós - Szúnyog büfé,
Spanisberger Anna Cirpi borház, Heim Pékség.

Úr Napján. – Bogdány egyik legszebb hagyományos katolikus
vallási ünnepén többszáz hívő jelenlétében került sor az Úr-napi kör-

menetre. A szokásoknak megfelelően, virágdíszes stációk érintésével
kísérték körbe az Oltáriszentséget, fúvószenekari kísérettel, a Cecília
Kórus közreműködésével.
Jubileum – Lancendorfer István plébános ezüstmiséjét celebrálta

Gasztrosokadalom a Rendezvénytéren – Június 26-án, a FAKULT Egyesület valamint a Művelődési Ház szervezésében került sor
a közösségi főzőversenyre, amelyre idén 13 csapat nevezett be. A
Hegylakók, a Bogonhátiak, Rudolf Feri bá, az önkormányzat hivatalnok asszonyai, a kertbarátok, a Németekért Alapítvány, a Bogdaner
Singkreis, a Horgász Egyesület, a Heim Sütöde, a Szúnyog csapata, a
HVP Music, a Smokering, valamint a Séf és a többiek csapat főzött és
sütött különféle fogásokat a nagyvilágból, a megadott téma ezúttal a

június 12-én. Huszonötéves papi pályájához gratulálunk, sok egészséget és sikert
kívánunk Isten és a közösség további szolgálatához.
Gaudeamus igitur – Harminckilenc diák
ballagott el a dunabogdányi iskolából és
kezdi meg szeptembertől középiskolai tanulmányait. Élményekben gazdag nyarat
és sok sikert kívánunk mindannyiuknak!
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Bogdányi hírek
népek konyhája
volt. A rendezvényen mintegy
500 adag ételt
adtak el a csapatok. A 17 órai
vacsora mellé
zene is dukált,
két helyi formáció működött
közre, a Route Eleven, valamint a Café 1930.
A sokadalom verseny is volt, neves zsűri értékelte az ételeket, Várkonyi Tamás grillszakács és séf, valamint Vomberg Frigyes, mesterszakács személyében. A díjakat Tóth László, Fakult elnök adta át.

Thália Bogdányban
nyaralt… Színházi estünkön a Rendezvénytéren mutatta be az
Orlai Produkció, Stefan
Vögel: Egy apró kérés
című darabját. A fordulatos komédiában Szávai
Viktória, Járó Zsuzsa,
Debreceny Csaba valamint Mészáros Máté mű-

I. helyezett - Somering csapata (indiai seekh kebab, lepénnyel,
tandori zölddel)
II. helyezett – Séf és a többiek csapat (ízletes, zsenge bárány korma)
III. helyezett – Hegylakók (bogdányi szávez zsemlegombóccal)
Köszönjük a főzőcsapatoknak, a közreműködő zenészeknek, a
technikusoknak valamint minden segítő személynek a megtisztelő
munkáját!

Ajánlattételi felhívás
Dunabogdány közterületeinek virágosítására és folyamatos
gondozására
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ
Növénytelepítési-virágültetési és ápolási feladatok ellátására
Dunabogdány közterületein
Szent János tér - Plébánia utca előtti kiskertek
Hegy utca sarok, Leutenbach emlékmű, Óvoda sarok
Iskola udvar, Polgármesteri Hivatal előtti tér
Fő út menti virágágyások (Gólya fészek is)
Ajánlatétteli határidő: 2021. július 30.
Részletes ajánlattételi felhívás Dunabogdány Község
honlapján olvasható.
További információ kérhető: Polgármesteri Hivatal 26/391-025
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Az Öregtemplom története III.
Az előző részben olvashattuk, hogy 175961-re felépül a templom, elkészül az oltár,
és már harangot is vásárolnak a bogdányiak
adakozásából. 1839-ben az orgonán kívül a
templom kívül-belül jó állapotú, de 1846ban már felújítást igényel. Az 1849. június
29-i tűzvész súlyos károkat okoz, leég a fedélszerkezet, kifelé dőlnek a falak, és a boltívekből kimozognak a téglák.
Az egyhajós barokk templomok lefedésének új találmánya, hogy a hajó felett több
részre osztott kisebb kupolák készülnek, melyek falazott ívekre támaszkodnak. Ahol az ív
a falba fut ott vízszintes erő keletkezik, amit
nem a templom belsejében vonórúddal, hanem a padláson, a tetőszerkezethez erősített
vasszerkezetekkel küszöbölik ki – ezek voltak azok a vaskapcsok, amiket az előző részben említenek. Ha tönkremegy, vagy leég a
tető, akkor nemcsak a tetőszerkezet károsodik, hanem a vízszintes erő kifelé nyomja a
falakat és az ívekben, , majd a kupolákban
kimozognak a falazóelemek.

szegély 1883-ban újra cserepezendők.1
A plébános 1894-ben jelenti, hogy „miután
a kegyúr a templ.-t külsőleg helyreállította, a
hívek 2800 frt.-t gyűjtöttek a belső restaurálásra. Két mellékoltárt és szószéket vettek, a
templ.-ot kifestették, új kőkockákkal kirakták, főoltárt aranyozták, orgonát javították.”2
1899-ben a „sekrestye cserépjavítása és a
templom csatornázása” és a „haranglábnak
új vaskeretre történő
kicserélésére s a három harangnak új vasharanglábra való áthelyezésére, történik
meg.3 1900-ban vásárolták, részletre a Rieger Testvérek4 cégnél az új orgonát5, a régit
elajándékozták.6

A kegyúr 1922-ben a tornyot bádoggal fe1

Történnek javítások a templomon, de az
orgona felújításra nem jut pénz. A „templom
és paplak tetemes hiányai” felszámolására
és az „erősen rongált tetőszerkezetének kijavítására” csak 1878-ig tartó időszakban kerül
sor, 1879-ben már belső meszelésnél tartanak. Ekkor a belső berendezés is megrongálódott, ami „amúgy is régi.” Hiába készült el a
tető felújítása, az nem volt megfelelő: „a tető
oly gyengén sikeredett, hogy a fedélorom s a

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

10

Az egyház község 1927-ben „elhatározta,
hogy kifesteti” a templomot, „restauráltatja
az oltárt, szószékeket, szobrokat. A festést
Vogel Jánosra bízzák, Lotznak d.bogdányi
származású tanítványára, a berendezési
tárgyak tatarozását a bpesti Szübotára.” A
plébános reméli, hogy 5-6000 P-re rúgó
költségeket a hívek bőkezűsége előteremti”14 Villannyal a templomban először 1929.
április 17-én világítottak.15

1904.
augusztus
21-én a toronyba belecsapott a villám, „a
legnagyobb
harang
megnémult, anélkül,
hogy szabad szemmel
repedést lehetett volna
felfedezni.”7 1909-ben
a hívek adományából
történik a templom festése, és abban az évben
a templomtér felé eső
új fal és új ajtó készül.8
1912-ben a templom
fa előcsarnoka helyett
kőelőcsarnokot építtetnek, vasajtóval és
vaskeretes ablakokkal, terveket Bachmann
mérnök készítette.9 1913-ban a kegyúrimmár a Földművelésügyi Minisztérium
- a templom tatarozását határozta el, és a
bogdányi hívek kapnak is pénzt igás és kézi
napszámok megváltásaként.10 1917. február
12-én ...”a két nagy harangot darabokra törték a toronyban és a 13 darabot és egy láda
törmeléket elvitték a háborúba. Ugyanabban az évben november 27-én a harmadik
harangot is elvitték.”11

Következő évek

deti be, a bogdányi egyházközség képviselőtestülete kéri, hogy villámhárítót is szereltessenek föl.12 Következő évben felszerelik az
új harangokat, amik árának törlesztése még
két éven át tart. 13

Kuthy 842/1873 , 1551/1875 , 962/1878,
5/1881, 1474//883

Kuthy 2570/1894

Kuthy 215/1899, 2105/1899
Az 1894-ben a felső-sziléziai Jägendorfban
működő gyár fiókcéget alapított a fővárosban,
főleg a századforduló környékén élte virágkorát.
Kuthy 1341/1900, 2642/1900
Hufnagel 1929
Hufnagel 1929 „A harang biztosítva volt;
ujjáöntése semmibe sem került”- írja a továbbiakban.
Kuthy 1119/1909, 1180/1909
Kuthy  1261 és 1765/1912
Kuthy 506/1913 Hogy milyen munkák történtek ekkor, arról nem szól az irat.
Hufnagel 1929

Bogdányi Híradó

Fokozódó bajok, a torony bontása
A következőkben a templom szomorú története szerepel. A nagy bajok 1934-ben kezdődtek.
Dr. Hufnagel János esperes plébános márciusi 18-án kelt jelentésben szerepel, hogy a
templom „súlyosan megrongálódott. Földművelésügyi miniszt. erdészeti szakosztályától f. hó 12-én kiszállt dr. Matzkó erdőmérnök,
ki megállapította, hogy a falat összetartani
hivatott vasrúd szétszakadt, az egyik boltívből téglák hullanak alá.”
Újra a korábban már bekövetkezett károsodás ismétlődik meg, azzal súlyosbodik a
helyzet, hogy most már falkötővas szétszakadásról, és egy hevederív megbomlásáról
szól a jelentés.
Egy, valószínűleg 1930-as évek elején
készülhetett képeslapon a templomtorony egyik harangablakának alsó szélétől a
tetőhéjalásig repedés látható, mely nyilván
tovább húzódik. Ugyancsak repedés van a
másik ablak parapete közepén is.
1934.
12
13
14
15

március

24-én

a

templomot

Kuthy 589/1922
Kuthy 339/1923, 2114/1925
Kuthy  1060/1927
Hufnagel 1929
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bezáratták, mert a tornyon életveszélyes repedések keletkeztek.16
1934. április 16-ra a torony tehermentesítése megtörténik, az órát, orgonát leszerelik,
a harangokat ideiglenes állványzatra helyezik és a tornyot a szükséges mértékig lebontják, ideiglenes fedéssel látják el.17
Ekkor kerül lebontásra az a nyolc faragott
kő - a torony sarokpilaszterei akantuszleveles ioncsigás fejezete- melyeket ma is láthatunk a templom mögött a kerítésbe építve.
1934. május 2-án újabb bizottság szállt ki
és vizsgálta meg a templomot
„annak megállapítására, vajjon a lebontást nem kell-e folytatni, mert az
esztergomi földrengés18 alkalmával
való repedések is tágultak és a próba
papirszallagok19
elszakadtak,
melyek[en] az előző négy héten át semmi
sérülés nem volt.”20
1935-ben merül fel, hogy a restaurálással
egyidejűleg bővíteni szeretnék a templomot,
a következő évben megszületik az új torony
és az átalakítás terve. A Fábián Gáspár21 budapesti építészmérnök által tervezett átalakítási munkákról a következő részletes leírás
szól:
A terv szerint a „tornyot, két melléképületet lebontják, az új hozzáépítendő
rész belső képe úgy méretekben, mint
részletekben teljesen megegyezik a régi
templ[omm]al, a külső homlokzat kap
új kiképzést. Főfalak felül betonkoszorút kapnak beerősített vasszerkezettel,
a boltozat tűzmentes rabitzból készül,
a kórust 2 db. vasbeton pillér támasztja
alá, alulbordás vasbeton födémet kap22,
a padlóburkolata színes asbest lesz s a
vasbeton mellvédkorlát keményfa borítással födött. Templ[om] padlózata
kétszínű márványmozaik, templ[om] fedését erős ácsmunkával kiállított fedélszékekre alkalmazva hódfarkú új cserepekkel végzik. Ablakok, ajtók a régiekkel
konformisoknak készülnek. A torony ára
Fábián becslése szerint cca 10000 P.-be
fog kerülni.”

16 Hufnagel 1939
17 Kuthy  1132/1934
18 1934. április 26-án délután 5 óra 55 perckor volt
Esztergomban. Ott a földrengés miatt nagy kár
nem keletkezett, néhány ház kéménye dőlt le,
és egy orvosi rendelő mennyezete szakadt be.
(Pifkó)   A zsámbéki templom esetében is feljegyeztek ezzel a földrengéssel kapcsolatban
károsodást.  
19 A repedés két szélére ragasztva elszakad, ha a
repedés nyílik, most e célra gipszpogácsát alkalmazunk.
20 Kuthy  1238/1934
21 Fábián Gáspár (Székesfehérvár, 1885. január
2. – Budapest, 1953. január 13.)
22 A mostani, Fábián Gáspár tervezte templomban több szerkezet így is valósult meg.  
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Az Egyházközség a tervet elfogadja, azzal
a megjegyzéssel, hogy „kapjon a templomtető köröskörül bádogcsatornát!” Az egyház
a tervet felülvizsgáltatja Kiss Dezső23 székesfehérvári építészmérnökkel, szakértővel, aki
„a torony elhelyezését súlyosan kifogásolja a szentély mellett, mert az erősen
fogja lecsökkenteni a templ.[om] jó megvilágítását s kívánja, hogy az a főhomlokzat egyik oldalán helyeztessék el, a
templ[om] testétől különállóan. A külső
forma pedig leegyszerűsítendő magyar
barokkra, legyen vakolatdísztől mentes.”
A plébános szerint a bővítés, a főhomlokzat egyelőre „ a jövő zenéje”, egyelőre a torony építés a fontos.” A megyéspüspök „a toronynak a szentély mellé építését csak akkor
engedélyezi, ha a talajviszonyok ezt kívánják,
de a közvetlen hozzáépítést nem engedi meg”.
A plébános Fábián tervét pártolja, azért is,
„mert a keresk. miniszt. egy szakembere szerint a templomtérnek legszilárdabb része ép
az a hely, ahová a torony terveztetett.”
„A dunabogdányi templom építési bizottság úgy határozott, hogy a tornyot a
hajó hossztengelye irányában a szentély
elé óhajtja építeni, amit a Kegyúr is helyesel.”24
Nincs megegyezés az új torony helyét illetően: Fábián Gáspár a szentély mellé tervezi,
Kiss Dezső különálló tornyot javasol, Shvoy
Lajos megyéspüspök a szentély mellé, de a
templomtesttel nem egybeépítve engedélyezi, a dunabogdányiak a szentély elé gondolják felépíteni.
Végezetül a torony helye nem változott
volna meg, a templom műemlék lett, és a
helyreállítási feladatok fogalmazódtak meg.
1936. októberében Lux Kálmán25 a Műemlékek Országos Bizottságának műszaki tanácsosa a helyszínen járt és a következőket írja:
„ A dunabogdányi r. kath templomot f.
hó 28-án vizsgáltam meg műemléki jellegnek megállapítása és állékonysági
szempontból. A templom a XVIII. században épült egyszerű eszközökkel a falusi
barokk templomok jellegzetes stílusában. Két boltmezőre osztott egységes hajóhoz kelet felé keskenyebb boltozott
szentély csatlakozik észak felé kis sekrestyével. A hajó nyugati oldalán sűrített pillérállásban tér fölött torony emelkedett,
melynek felső részét beomlásától tartva
lebontottak. A toronynak volutás nyugati
fala eléri a templomtető gerincmagassá-

23 A székesfehérvári romkert ásatásai során találkozhatunk nevével.
24 Kuthy 729/1936, 1195/1936
25 Lux Kálmán (Bikás, 1880. febr. 14. – Bp., 1961.
dec. 21.): építész, restaurátor, Ybl- díjas (MÉL)  
A Műemlékek Országos Bizottságának műszaki tanácsosa ekkor, főként műemléki helyreállításokkal foglalkozik.  
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gát, a keleti falát lebontották majdnem a
templomboltozat magasságáig.
A templom bár nem szerepel a Gerecze26
féle lajstromban27 minden egyszerűsége
dacára műemléknek tekintendő, annak
biztosítása és épségben tartása mindenképpen megokolt.
A szentélyrész állapota sztatikai szempontból teljesen kielégítő. Nagyfokú repedések mutatkoznak azonban az arcus
triumphalison28 melyet utóbbi időben
javítottak is. Legnagyobb mérvű repedések láthatók a lebontott torony körüli
boltozatokon és falazatokon, s némi kihajlás mutatkozik a nyugati falon.
A munka program a következő ! Az ös�szes repedések kiékelése, híg betonnal
való kitömése, és gondos becsömöszölése. Falkötő vasak behúzása részben vasbeton hevederekkel a repedt boltíveknél és falrészeknél. A templom nyugati
alapfalának betonnal való aláfogása. A
toronynak régi alakjában való visszaépítése.
A Földmívelésügyi
miniszterium mint kegyúr felkérendő,
hogy a helyreállítás és toronyépítés tervét mutassa be jóváhagyás végett. A
munkálatok időközönként szakszerűség
szempontjából felülvizsgálandók. Budapest, 1936. október. 30. Lux Kálmán”29.
Vagyis repedés injektálás, falkötővas
pótlás illetve hevederezés és részleges
alapmegerősítés a javasolt beavatkozás, továbbá a torony visszaépítése a feladat.
Sajnos a helyreállítás nem mindenben
egyezett meg a javasoltakkal, de erről majd
az utolsó részben írok.
Vogel Andrea
További források:
Hufnagel
Hufnagel
János,
dunabogdányi plébános (1908-1940) levelei.
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani
Levéltár.
Pifkó Pifkó Péter: Esztergom Trianon
után.
http://franka-egom.ofm.hu/irattar/
irasok_gondolatok/pifko_peter/05_pifko.
htm. Letöltve: 2009. jún. 6.
Rövidítések:
MOB

Műemlékek Országos Bizottsága

MÉL

Magyar Életrajzi Lexikon

26 Gerecze Péter (Dés, 1856. máj. 23. – Pestújhely, 1914. nov. 2.): régész, műtörténész (MÉL)
27 1890-es évek végén készített „ Magyarországon eddig ismert műemlékeinek jegyzéke”
(MOB 1899/50)
28 diadalív
29 MOB  698/1936
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Berényi Sándor atya, a teológus, a bibliatudós és a hit átadója
(Deum docuit Sándor atya, a volt dunabogdányi plébános)
(Berényi Sándor atya, a teológus, a bibliatudós és a hit átadója1, Deum docuit1 Sándor
atya, a volt dunabogdányi plébános)
Berényi Sándor atya vallási, és intellektuális téren egyaránt nagyon felkészült pap
volt.2 Teológiai, dogmatikai, és bibliatudományi ismereteit – amelyeket homíliáiban
mesterien ötvözött – igen magas színvonalról tanúskodtak. Emellett rendszeresen tartott fiatal felnőtteknek bibliaórákat az 1970es évek második felében, amikor államilag
csak heti egy felnőtt hittan-, illetve bibliaóra
megtartását engedélyezték a hatóságok.
Ezekre mindig nagyon alaposan felkészülten
érkezett. Előadásai során a szentírási helyekre vonatkozóan kiválóan mutatta be az
összefüggéseket. (Így például Krisztus előképeit Ádámtól Ábelen és Józsefen keresztül
a Messiásig. Ahogyan József - akit testvérei
elárultak, és amíg el nem adták rabszolgának - három napig feküdt a veremben, úgy
Krisztus is harmadnapon támadt fel.) Homíliái is a korábban elmondottakat tükrözték.
Pusztán pasztorációs célzatú szentbeszédei
ritkábban voltak. Azokban ugyanis a teológiai, dogmatikai, és bibliatudományi aspektusok egyaránt megjelentek. Összességében
megállapíthatjuk, hogy Sándor atya szentbeszédeiben a Biblia megértésére tanított
minket és értelmezte számunkra az Egyház
tanításait. Vagyis, Istenről szólt, és a megtérésünkben segített bennünket!
Feltétlenül meg kell még említeni Sándor atyának azt a képességét, amely révén
mindenféle embert meg tudott szólítani.
Neki nagy érdeme volt abban is, hogy a
dunabogdányi németség jelentős részét
érintő 1947. évi elüldözését követően az itt
maradott katolikusok vallási kultúrájában
a nyelvi identitásukat nagyobbrészt mind a
mai napig meg tudták tartani.
A Székesfehérvári Egyházmegye – ahová Dunabogdány, mint r.k. egyházközség
1777-, és 1993. július 1-e között tartozott3
- eddigi legkiemelkedőbb megyéspüspöke
Prohászka Ottokár volt.4 Prohászka püspök
1 Deum docuit: Istenről tanított
2 Egyéb képességeiről, így a technika világát
illető kiváló érzékéről, és felkészültségéről
hosszasan lehetne szólni. Arról pedig, hogy őt
olyan orgonaművészek, mint például Gergely
Ferenc is az említett hangszer művészi előadójának tartotta, e területen nálam sokkalta avatottabb személynek kellene említést tennie e
könyvben. Én a papról, az ő hivatásának szellemi hátteréről szólok.
3
A püspökség császári/királyi alapítólevele
1777. február 17-én-, a pápai bulla 1777. június
17-én kelt.
4 Személyes vonatkozásként meg szeretném említeni, hogy édesapánknak gyerekként volt le-
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a Magyar Tudományos Akadémia-, és a Kisfaludi Irodalmi Társaság rendes tagja, valamint felsőházi országgyűlési képviselő is
volt. Személyéről Sándor atya kapcsán azért
is célszerű említést tenni, mert az ő hatása
plébánosunk papi személyiségére, úgy a
lelkületét-, mint a teológiai felkészültségét
illetően is, igen nagy hatással volt. Úgy is fogalmazhatunk, hogy X. Szent Piusz pápától
kiindulva, Prohászka Ottokár, Shvoy Lajos
és Kisberk Imre püspökökön át, törésmentes
az a papi hivatáshoz viszonyulást jellemző
ív, amely Sándor atya papi mivoltának főbb
jellemzőiben – teológiai, és pasztorációs célzatú szentbeszédeiben - tetten érhető volt.5
Kisberk Imre püspök hazai papi példaképét
Prohászka Ottokár6 püspök jelentette. Az ő
szellemiségét vette át Sándor atya is.7
Az az időszak, amelyben Sándor atya Dunabogdányban papi tevékenységét folytatta,
1951 szeptemberétől 1987. szeptember 5-én
bekövetkezett haláláig tartott. Az említett
időintervallumból az 1954-, és 1956 közötti
kétévnyi máriaremetei száműzetése alatt
volt távol községünktől. Ez a korszak duplán nehéznek minősíthető. Annak egészét
Kelet-közép Európában a kommunizmus
jellemezte. Azt, hogy mit jelentett ez a Magyarország, és a többi kelet-közép európai
ország katolikus egyházai számára, amelyek
a Világegyház részeként összehasonlíthatatlanul nagyobb erőt képviseltek, mint más
vallási felekezetek, arról úgy gondolom, külön nem kell szólni. A kommunista hatalom
a teljes egyházi hierarchiát ellenőrzése alatt
tartotta. Ez az állapot pedig egyaránt nagyon
hetősége látni a neves püspököt, amikor hajóval
érkezett Dunabogdányba bérmálni.
5 Az említett egyházi méltóságok, valamint Sándor atya között a kapcsolódási pontok a következők voltak: X. Szent Piusz pápa nevezte ki
-, és szentelte püspökké Prohászka Ottokárt.
Prohászka Ottokár szentelte pappá Shvoy Lajost. Shvoy Lajos szentelte püspökké Kisberk
Imrét. (A társszentelők Péteri József váci-, és
Badalik Bertalan veszprémi megyéspüspökök
voltak. Mindkettőjüket nem sokkal ezt követően a kommunista rendszer őket a püspöki székhelyüktől eltávolítva száműzte). Sándor atya
szentelő püspöke pedig Shvoy Lajos volt.
6 Sík Sándor egyetemi tanár, akadémikus, később Piarista tartományfőnök, tudományos pályája kezdetén, igen nagy tisztelője lévén Prohászka Ottokárnak, megkérdezte a püspöktől:
munkásságában a teológia gyakorlati-, vagy
pedig annak tudományos ágát válassza e. Prohászka Ottokár válasza lényegre törően zseniálisan egyszerű volt. Így hangzott: Mindkettőt!
7 Érdemes megemlíteni, a nagyböjti keresztúti
ájtatosságokon Sándor atya mindig Prohászka
Ottokár imáját mondta. (Amelynek igen mély
teológiai tartalma mellett figyelemre méltó a
gyönyörű nyelvezete is.)
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megnehezítette a püspökök-, és papok működésének a feltételei, valamint a hívek vallásgyakorlását. Az egyház másik ellenségét
nyugaton a jóléti társadalmak-, keleten pedig az előbb említett diktatórikus rendszerek
által is elősegített szekularizáció jelentette.
Utóbbi kapcsán idézzük most Szent VI. Pál
pápának a II. Vatikáni Zsinat 1965. december
8-i, a Szent Péter bazilikában elhangzott záróbeszédének ide vonatkozó részét a neves
katolikus teológus, Henri de Lubac Szembesülés a jelenkori ateizmussal c. írása alapján:
„A laikus és profán humanizmus felbukkant szörnyű alakjában és - bizonyos értelemben - párbajra hívta ki a Zsinatot. Annak
az Istennek a vallása, aki emberré lett, találkozik annak az embernek a vallásával (mert
ez is egy vallás), aki magát teszi Istenné. Mi
történt? Összeütközés, küzdelem, anatéma? Ez is megtörténhetett volna; de nem
ez történt. Az (irgalmas) szamaritánus régi
története lett a Zsinat lelkiségének a modellje. Határtalan szimpátia árasztotta el teljes
egészében. Az emberi igények felfedezése
(s ezek annál nagyobbak, mennél nagyobbá válik a föld fia) kötötte le a Zsinat figyelmét…”
Más szóval, ahogyan azt Henri de Lubac a
Szentatya szavait értelmezi, „békés vetélkedés útján azt kívánjuk tényekkel, és elmélettel megmutatni, hogy mi keresztények is
tiszteletben tartjuk az ember méltóságát,
jobban, mint bárki más.”
A XX. század egyik nagy pápájának (egyébként valamennyi az volt) szavait azért is
célszerű Sándor atya papi tevékenységével
kapcsolatosan e helyütt felidézni, mert homíliáinak pasztorációs jellege teljes mértékben az idézett pápai beszédet tükrözték.
Vagyis, az emberek hibáit a bűntől való következetes elhatárolódás-, valamint annak
elkerülésére irányuló figyelmeztetései mellett, mindig megértően kezelte. (Ezt a magatartásformát tapasztalhattam egyébként
minden nála történt szentgyónás esetében
is.)
Nem elmarasztalólag minősítve sok, inkább a fiatalabb, valamint középkorú pap
prédikációs stílusát, amelyre úgymond –
egyébként nem alaptalanul történően - a
híveket ostorozó módszer a jellemző, Sándor atya esetében ez minden esetben burkoltabb formában történ. Amiben - megítélésem szerint - nagyfokú intellektualitása is
szerepet játszott.
Talán kissé ellentmondásosnak tűnik,
de Sándor atya az elmondottak ellenére, illetve a gyakorlati dolgokhoz való nagyfokú
alkalmazkodóképessége mellett (beleértve
a technika világát is), lényegi kérdésekben
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mindig megmaradt jó értelemben vett konzervatív papnak. A vele folytatott oly sok beszélgetés kapcsán, ha katolikus vallásunkról
esett szó, következetesen azon az állásponton volt, hogy főleg a II. Vatikáni Zsinatot
követő időszakban véghezvitt „enyhítések”
révén az Egyház inkább veszített híveket,
mint, hogy általuk több embert tudott volna
magához vonzani.8 Mindezek mellett Sándor atya egész papi tevékenysége során a
legmesszebbmenőkig betartotta a Katolikus
Egyház rendelkezéseit, kánonjogi előírásait.

8 Ok-okozati összefüggéseiben vizsgálva ezt a
kérdést, azt is látnunk kell, a huszadik század
második felében világszerte felerősödő szekularizációra a katolikus egyház igyekezett a még
megengedhető módon a legnagyobb mértékben
alkalmazkodni.  Azt azonban, hogy az Istentől
elszakadási folyamatnak hol lesz a vége, mi emberek, még nem tudhatjuk.

Úgy gondolom, nem csak bennem, hanem másokban is többször felmerült a kérdés, hogy azzal a felkészültséggel, amellyel
Sándor atya rendelkezett, miért nem vált a
vallási (elsősorban biblia-, teológia-, dogmatika) tudományok hivatalos szereplőjévé,
egyetemi tanárrá. Esetében - megítélésem
szerint - ennek két oka volt. Formális akadályként a végzettségét kell megemlíteni.
Ő ugyanis a Székesfehérvári Hittudományi
Főiskolán szerzett színtiszta jeles diplomát,
nem pedig a Központi Szemináriumban (mai
nevén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karán), ami az egyetemi tanári (professzori) kinevezés egyik alapfeltétele
volt (és ma is az). Másrészt, Sándor atya személyiségére mindig is az egyéni szuverenitás
nagyfokú megélésének az igénye volt a jellemző. A tudományos pályán történő előrejutáshoz pedig (sajnos) annak bizonyos fokú
feladására van szükség..

Az előbb elmondottakat azért tartottam
szükségesnek megemlíteni, mert bár nem
rendelkezem hivatalosnak nevezhető vallási
tárgyú képzettséggel, talán nem minősül a
részemről szerénytelenségnek, ha egyetemi professzorként ki merem jelenteni, hogy
Sándor atya hittudományi felkészültsége,
valamint az ahhoz társuló igen magas intelligenciája alkalmassá tették volna őt az
egyetemi tanári pozíció betöltésére. Állításomat alátámasztja az a tény is, mely szerint
Sándor atya falusi plébánosként széles papi
körökben ismert volt. Emellett intellektualitására, személyiségének egyediségére világi-, olykor még tudományos körökben is
felfigyeltek.
Prof. Dr. Alvincz József
egyetemi tanár

„Kongatni közömbös Európa közömbös harangjait.”
(Farkas Árpád: A befalazott szószék)

Február 7-én távozott az élők sorából Farkas Árpád ( 1944-2021), Erdély kiemelkedő
lírikusa, a népsorsot vigyázó írás képviselője.
Siménfalván született , így írt erről: „ A kék
eget Tamási Áron szülőföldjén láttam meg
először, a Nyikó-menti Siménfalván, nem
messzire a Firtos lovától, melyen lehajtott
fejjel elaludt a gondviselés.”
( Már 101 éve…)
Gyermekélményei Székelyszentmiklóshoz
fűzik itt lakó nagyszülei révén. Meghatározó
számára a kis székely falucska, az egymást
kalákában segítő, a könyveket, az olvasást
becsben tartó közösség. ( Egyik szomszédjuk 20 Petőfi-verset is elmondott fejből!)
Középiskolásként
Székelyudvarhelyen
tanul. „ Jó volt ott felcseperedni – írta -, ennek a helynek szellemi ereje,, erős iskolahagyományai dacoltak a korral. Valaha ide járt
Orbán Balázs, Tamási Áron, Benedek Elek,
Kányádi Sándor is.” Innen a kolozsvári egyetem bölcsészkarára került. Sok nagyszerű fiatallal találkozott itt - Király László, Magyari
Lajos, Csiki László, stb. -, már versekkel a
zsebükben érkeztek; ők lettek a második
Forrás- nemzedék költőivé. Az egyetem után
a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör c. lap
munkatársaiként írtak.
Eleinte hatalmába kerítette őket a „szocializmus hajnali öröme”, hittek az „emberarcú
szocializmusban”, de hamarosan ki kellett
ábrándulniuk. „ De milyen emberarcú az,
ha kihúzzák alóla a földet!” – Mindkét nagyapját kuláknak nyilvánították nyolc holdnyi
földjük miatt.
Farkas Árpád első kötete , a Másnapos

XXXII. évfolyam 7. szám

ének 1968-ban jelent meg. Nem a tivornyák
utáni kijózanodásra utal a cím, hanem a társadalmi rendszerben való csalódásra, történelmi másnaposságra. Féja Géza népi írónk
így üdvözölte ekkor: „ Örvendezzünk, költő
érkezett!” Második kötete a Jegenyekör. Ebben már a fenyegetettség , a veszély érzése
is megjelenik, hiszen a kisebbségi lét ettől
vált nyomasztóvá: „ Mért állnak körben, /
egyenruhában, / félelmesen / a jegenyék?”
A hetvenes években Püski Sándor meghívására Amerikába utazhat Sütő Andrással,
Kányádi Sándorral együtt. Szerzői estjeik
vannak országszerte. ( Püski Sándor felesége takarítani járt előtte, hogy előteremtse a
vendéglátás költségeit…)
Farkas Árpád így vallott költői hivatásáról:
„ Semmiféle nagy magyar búbánat, semmiféle nagy nemzeti kovász nem akarok lenni.
Egyszerűen azok közé tartozónak szeretném
tudni magam, akik értéket teremtettek, és
értéket életben tartanak.”
Ilyen értéket jelentett számára a székely
népélet és néphagyomány. –„Bizony, a Tamási Áron- keresztelte ’édes bilincs’ erősen
fog téged”- írta róla Görömbei András irodalomtudósunk. Vállalja az erdélyi sorskérdések megszólaltatásával járó kockázatot : „
A magyar költő sorsa koloncosabb , másabb,
mint a nagy népek önfeledten játszadozó
költő-fiaié „ –vallotta. A rettegés időszakát,
a Ceausecku-diktatúrának az erdélyi magyarság megsemmisítésére uszuló áradatát
panaszolja el Özönvíz c. versében:” Dühöng
az ár, s az ég alól / rongy falvak úsznak a
mennybe fel. / A bárka késik valahol, / s a víz,
a víz csak énekel.” ( Többen valódi árvízre
gondoltak, de az csak egy év múlva érkezett
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el.)
Nemcsak a víz , hanem a hó is gyakori motívum költészetében; sokféle jelentésárnyalat jelenik meg benne: tisztaság, fehérség,
de életet megfagyasztó bilincs is lehet. Az
Alagutak a hóban című versben írta meg azt
a vágyát, hogy a bénító, rideg hótakaró alól
ki kell jutnia az embereknek, ha másképp
nem, hát alagutakat fúrva, hogy egymáshoz
eljussanak, az összetartozás életmelegét
érezhessék „Alagutakat a hóban! / Milliomnyi egymást kereső utat!/ Itt a szívdobogás
is havat olvaszt,/ s álmok keringenek/ az
öröm és kín/ eltömíthetetlen járatain.”
„ A nagy ellenség ellen nagy lelket kell növeszteni”- tanácsolta egykor nagy gondolkodó írónk, Németh László. Ezt sugalmazza
Farkas Árpád Avaron c. verse is. Dacos, kemény tartással kell viselni a lesújtottságot;
orra buktathatnak akár az avaron is, de nem
maradhatunk leterítve!
„ Orra bukva az avaron, / a veszélyt megkeresni,/ derékig csonterdőben is / csak
menni, egyre menni,/ mint kire országló erőt
/ és ilyen földet szabtak,/ hogy óvja lélegzetenként / e keserves hatalmat!”
Ilyen gondolkodásmód mellett igen fájdalmas tudomásul venni, hogy sokan elhagyják a kishazát, nem bírván az üldöztetést, zaklatást. A Szivárgásban c. vers sorai
így panaszolják ezt:
„ fogyunk – növünk, / fogyunk – növünk,
/ de vagyunk!”
Amikor elkeseregte Kányádi Sándornak,
hogy Erdély legjobbjainak színe-java elmegy, a költőtárs azt válaszolta: „ A színe
lehet…de a java marad!”
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Templomlépcső
Lesújtó csalódás volt számára, miként másokra is, hogy a Ceausecku-éra bukása után
semmit nem változott a kisebbségi lét szorongatása. Gondolhatunk az 1990-es marosvásárhelyi vérengzésre, mikor kiverték Sütő
András fél szemét megvadított soviniszta
barbárok!
„ A tavalyi véres karácsony heve, színefehérje / odalett március lefutó vizeivel,

felitta/ június heve, s itt áll térdig-derékig
adventben / egy becsapott nép üres tenyérrel.” ( Fekete karácsony)
A jövőre tekintve eszébe jut az egykori
veszély, ami Európát fenyegette: „ Minden
bizonnyal Kapisztrán János annak idején,
mielőtt a Stefanskirche térre néző oldalán
befalazták szószékét, azt hirdette, hogy
meg kell védeni Európát, Erdélyt és a Szé-

kelyföldet.” ( Unitárius Közlöny 2017. ápr.3.)
A történelem ismétli magát…
„Hej, te békételen,/ mit érne, ha mi itt /
kongatni kezdenénk / közömbös Európa /
közömbös harangjait?” ( A bafalazott szószék)
		

Varsányi Viola

Azzal főzünk, amink van
penve pislognak rájuk, hogy most mi lesz?

Hogyanlétére vonatkozó kérdésemre válaszolt így egy kedves ismerősöm. Utóbb
elgondolkoztam, hogy milyen alázatos és
egyben üdítő stratégiai megnyilatkozás is ez.
Általában azt tapasztalom, hogy a vágyak,
ambíciók túlburjánzanak és nem törődnek
sem Istennel, sem emberrel, a feltételekkel,
a hasznos és fontos dolgok egyensúlyával,
meggyőződve arról, hogy megérdemlik.
Mert ez vagy az másutt már megvan és nekünk is kijár vagy éppen még nincsen sehol.
Tűrhetetlen, hogy nekünk még nincsen vagy
mutassuk meg a világnak, hogy nekünk viszont van. Még azt sem látjuk, hogy akiknek
viszont van, azok fölött olyan sötét felhők
vannak, ami miatt nem irigyelném egy percig sem a javaikat, mert azok csak egy pókhálószálon függenek, de a jóhoz való hozzászokás miatt természetesnek tartják őket
és nem látják, mennyire esetleges már az a
jólét.
Ha burgonya van a kamrában, akkor miért
lazacot akarunk belőle sütni? Nem járna jobban mindenki egy jó kis rakott krumplival?
Ja, hogy eladjuk nagyszüleink ezüstjét, hogy
felgazdagítsuk a krumplit? Ja, lehet. De mi
lesz akkor, mikor ez az ezüst mentene életet?
Eszembe jutott egy japán szamuráj történet.
Esett úgy, hogy egy büszke, telhetetlen fiatalember az örökségül kapott kard pengéjét
eladta, mert éppen jogos és megérdemelt
igényeit igyekezett kielégíteni és helyébe egy
fapengét szerelt, hogy azért a világ ne lássa
a szégyenletes hűtlenségét a családi ereklyéhez. Utána már csak a lényegre emlékszem, miszerint hosszas kitartó ügyeskedés
eredményeként a végső szégyen jutott neki
osztályrészül, annyira, hogy harakirit kellett
elkövetnie a saját kardjával, hogy legalább
az egyetlen maradék becsületén, az örökölt
nevén ne essék csorba. El lehet képzelni a
folytatást. A tartós mélyrepülés után már
csak egyetlen, mindig érvényes elégtételt,
egérutat a becsülethez is ha eldobja magától
valaki, az abban a koordinátarendszerben
valószínűleg a mélypont.
Vágyaink kergetése közben érdemes ezért
megállni néha egy pillanatra (bár erre sosincs idő, mert folyamatosan visszautasíthatatlan és soha vissza nem térő ajánlatok
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„…akik Istent szeretik, azoknak minden
javukra válik,..(Rom. 8. 28.) . Mit jelent ez,
ha ki akarjuk venni eme ige lényegét az írott
környezetéből? Mindenben találjuk meg a
jót! Mondhatnám, hogy majd ugyanoda lyukadunk ki, viszont Isten adja azt a nyomatékot, azt az ígéretet, hogy ott tényleg bizonyosan jó kell legyen, csak meg kell találni,
még ha oly előnytelen csomagolásban is van
olykor. Pl. az életet és a halált is neki köszönhetjük. Ha a születésben jót látunk, lássuk
meg a halálunkban is! Aki úgy él, halálában
nem távozik, hanem megérkezik….
Hogy pontosítanám a fenti stratégiát? Azzal főzünk, amit Isten ad! Miben különbözik
ez a kuponvadászattól? Felismerjük, hogy
mi az, amit Isten ad és mi az, amit mi elérhetünk? A kettő nem ugyanaz véletlenül?
Ha Isten valamit nem enged, akkor azt nem
kapjuk meg, nem? „Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak…” Zsolt 127. 1.

bombáznak minket, amelyek ellen nincsen
láthatóan ellenszerünk) és azon elgondolkozni, hogy időnként talán leltározni kellene
javaink között, hogy nincs esetleg valami,
aminek a védelme nagyobb dicsőséget hozhat esetleg, mint bármely piramis felépítése?
De a dolog törvényszerűsége, hogy ami van,
az természetes, az megszokott, békeidőben
nem adnak kitüntetést, ha valami nem porladt el a kezeim között. Igaz, büntetni sem
nagyon szoktak érte, ha másképp esett, legalábbis a jog árnyékában védve ártatlannak
érezzük, véljük magunkat.
Persze, ez természetes, hogy akarunk valami kunsztot bemutatni a világnak, hiszen a
világ megköveteli. Pedig hát az orvosi eskü is
elsődlegesen olyasmiről szól, hogy nem ártani. Érdemes ezen elgondolkodni, mikor éppen a ránk bízott javakat akarjuk megtetézni
vagy világraszóló dicsőségen mesterkedünk,
nehogy a meglepetésből megrökönyödés
legyen. Talán legyen elsődleges a megőrzés.
Békeidőben a végvári vitézeknek nincsen becsülete, legyintenek rájuk, mint haszontalan
koloncokra. Ha gond van, akkor megszep-
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Ha Isten nem támogatja céljainkat, bizony, hiába erőlködünk. Magas Déva váránál
ezt kicselezték, a nagy haszon reményében.
Valóban, ha nekünk fontosabb a vár, bizony
megépíthetjük Isten nélkül, sőt, ellenére, pl.
a gonosz erejével. De lesz annak gyümölcse?
Lesz, de milyen? Mire jutottak az építők, felépült a vár? Fel. Jól jártak? Aligha… Lehet a
gonosszal is szövetkezni, Isten megengedi.
Hogy tanulhassunk mi és a világ, ennek eredményéről. Mindent megkaphatunk a gonosztól, ha jó az nekünk, ha nem, teljesen mindegy. A legszentebb dolgok is kárunkra fognak
válni. Nincs az a nemes dolog, elképzelés,
amely a gonosz közbenjárásával nem válik
átkozottá. Pont ez a csapda, hogy vele társulva bármit elérhetünk az anyagi világban,
de belső várkastélyunk, a lényeges építményünk bizonyosan összeomlik és csak a mély
sötétség és hideg vár reánk. A világ rendjében, ha jártasak vagyunk, akkor felismerjük,
hogy mi az, amit megszerezhetünk éppen, de
Isten nem adja! Aki a szerzésben jártas, annak ez nem észrevehető.
Hidas András
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Érdemes betérni

Ablak a végtelenre
Komáromi János festő, grafikus 1943-ban született Budapesten.
Autodidakta művész. Az érettségit követően 1962-64-ben a Kossuth Nyomdában volt rajzoló. 1964-71: Római Katolikus Hittudományi Akadémia. 1961-65: Ferenczy István Képzőművész Kör, ottani
tanárai - Kőfalvy Gyula, Luzsicza Lajos, Balázs József - irányításával
sajátította el művészeti ismereteit. 1963-64-ben a Tokaji Művésztelepen, valamint folyamatos önképzéssel fejlesztette szakmai tudását. Munkáira dinamikus vonalvezetés, valamint a szín- és fénykontrasztok fokozott alkalmazása jellemző. Témáit a nagyváros, a
Balaton-felvidék, a család, valamint az egyház tanítása alkotják. A
Fehér ló-sorozat képein változatos, expresszív tájban bukkan fel a
mén. 1972-től számos újságban, folyóiratban jelentek meg redukált
eszközöket használó kifejező rajzai. Számos könyvben találkozhatunk illusztrációival.
Mesterei: Kőfalvy Gyula, Luzsicza Lajos, Balázs József.
Életében több mint 20 kiállítása valósult meg, a hazai mellett külföldi helyszíneken is. Ezen kívül 1970-től évente szabadtéri kiállítást
rendezett május első vasárnapján Makkosmárián. 2012-ben a kiállítás „vezető és kísérő szövege” a következő volt:
„Talán soha nem láthattuk tisztábban és tudhattuk nagyobb bizonyossággal, hogy az ember önerejéből nem képes a valódi béke
megteremtésére. Sőt még a kigondolásához is kevés. Ugyanakkor
egyre bizonyosabb, hogy béke nélkül nem tudunk emberhez méltó
életet élni. Ezért szükséges szembesülnünk a valódi alázatból táplálkozó önismerettel. Ami nem a nárcisztikus önmagunkra zárulás végtelenített önelemzéséből születik. Igen, ez az érett és dönteni képes
ember közösségben elfoglalt helye és a közösségben, a közösséggel
kimondott igenje az Életre. A kozmosszá nemesedett és ajándékként
elfogadott teremtett világban felismert helyünk egyben a béke valódi
feltétele. Itt és most a képek társaságában, a természet sugallatait is

érzékelve egy lehetőség nyílik arra, hogy megfelelő döntéseket követően feltárulkozzon az, ami a köztünk és bennünk lévő Isten Országát
megsejteti. Mindez a különböző katarzisok révén közelebb vihet az
áhított békéhez.”
Komáromi János 2017. június 13-án, Szent Antal liturgikus emléknapján adta vissza lelkét a Teremtőnek. Személyében egy igazi
misszionárius távozott, adta hírül a Magyar Kurír.
Komáromi János és felesége, Mária hat gyermeket neveltek fel,
akik közül négyen házasok, ketten a ferences első rend tagjai. Házas
gyermekeiktől eddig tizennyolc unokájuk született, s büszkén mesélte sokaknak, hogy úton van a tizenkilencedik unoka is.
A Komáromi házaspár 1993-ban nyert befogadást a Ferences Világi Rendbe (OFS), melynek 1997-től örökfogadalmas tagjai. János
az Országos Tanács képzési felelőse, valamint az OFS folyóirata, a
Forma Minorum szerkesztője volt. Érdeklődése a család, az életvédelem, az esztétika és a liturgia területe felé fordult. A Mária Rádió
Életigenlő című műsorát szerkesztette és vezette. A halála előtti napon az Apostol TV-ben beszélt az élet védelméről.
Knáb Edéné Ani
(Ablak a végtelenre – Komáromi János kiállítása a Művelődési
Házban, megnyitó: 2021.július 4-én, vasárnap 16 órakor).
A kiállítás július 31-éig megtekinthető! Információ: +36304729733
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Lakatosné dr. Schilling Dorottya
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