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Nagyító alatt – A Dunakanyar színfalai mögött 
A váci diadalív legendája
Vác összes látnivalója közül a diadalív 

a legegyedibb, ugyanis a váci Kőkapu 
Magyarország egyetlen diadalíve. Egy 
városnézés alkalmával kihagyhatatlan 
program az építmény felkeresése, an-
nál is inkább, mert az emelvény mellett 
állva felidézhetjük a legendát, amely 
hozzá kötődik. 

A diadalívet Mária Terézia látogatá-
sának tiszteletére építtette Migazzi 
Kristóf 1764-ben. Mária Terézia hajóval 
érkezett a Dunán a pozsonyi ország-
gyűlésről. A nemesség lóháton, dísz-
magyarba öltözve várta a vendégeket. 

A hajó megérkezését ágyúlövés jelez-
te. A legenda szerint amikor a királynő 
megtudta, hogy a diadalív mindössze 
öt hónap alatt készült el, nem mert át-
hajtatni alatta, hanem kiszállt és gyalog 
ment el mellette. Amikor távozásakor a 
királynő látta, hogy a diadalív még min-
dig áll, már nyugodt szívvel haladt át 
alatta.

A Kőkapunak még két további legen-
dás történést tulajdonítanak: egy évvel 
a kapu felállítása után, azon a napon, 
amikor Ferenc császár Innsbruckban 
meghalt, a diadalív falába illesztett me-

dalionját a mennykő leütötte. Ugyan-
ezen a napon történt Bécsben, hogy 
a Szent István templomban miséző 
Migazzi fejére esett az oltár nagy feszü-
lete.

Érdekesség: Kolodko Mihály szobrai-
val Vácon három helyen is találkozha-
tunk. A diadalívnél Mária Terézia szob-
ra, a főtér szélén Csúzli szobra, míg a 
vasútállomásnál a miniatűr Morzsa 
kutya és a tyúk szobra áll. Utóbbi arra 
utal, hogy Petőfi Vácon írta az Anyám 
tyúkja című versét.

Kristóf Eszter

2023 DUNABOGDÁNY, KOSSUTH L. U. 174. 26 / 391 - 086

info@hockfestekbolt.com  - hockh@t-online.hu

Az Állatok Világnapja október 4-re 
esik. Ez a nap tisztelgés az állatok és 
természet védőszentje, Assisi Szent 
Ferenc emlékére, aki azt hirdette, hogy 
mindent szeretnünk kell, ami körülvesz 
minket, legyen az élő vagy élettelen. 

Az állatok világnapjának alapelve, 
hogy az állatok boldogabbá teszik 
életünket, segítőtársként és barátként 
gazdagítják mindennapjainkat. Az 
ünnep célja, hogy az ember és állat 
közötti barátságot erősítse, valamint 
felhívja a figyelmet az együttélés 
fontosságára. 

Az állatok nem tudnak beszélni, 
nem tudnak kiállni a jogaikért, 
életkörülményeik javításáért. Ahogy 
Antoine de Saint-Exupéry írja A kis 
hercegben: “Az emberek elfelejtik az 

igazságot! – mondta a róka – Neked 
azonban nem szabad elfelejtened. Te 
egyszer s mindenkorra felelős lettél 
azért, amit megszelídítettél.” 

Az elmúlt években jelentősen javult 
a jogszabályi környezet: kötelezővé 
vált többek között a kutyák chipezése, 

tiltottá a gömbakvárium, a kutyák 
láncon tartása, a fülcsonkítás, 
az állatkínzás pedig ma már 
bűncselekménynek minősül. 

A háziállatok mellett a 
haszonállatoknak is jár a megfelelő 
bánásmód. A világnap alkalmából a 
vadonélő társaikat is ünnepeljük. 

A Dunakanyar Civil Állatvédelem 
tisztelete jeléül gazdikereső állatok 
plakátjaival látta el a környékbeli 
állatorvosi rendelőket, állateledel 
boltokat és két iskolát, ezzel megadva 
az esélyt a gazdátlan állatok családba 
kerülésére. Az iskolákba a plakátok 
mellé havonta oktató szöveget is 
kihelyezek.

Szabó-Komjáti Anikó

Állatok Világnapja 
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A Képviselő-testület ülésén történt…
2022. október 17.
Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselő-testület a helyi 

adóztatásról, a 2022. évben szeptember 30-ig befolyt helyi 
adó összegéről, adónemenként, a korábbi években befize-
tett összeghez viszonyítva. Az idei bevételi előirányzat 122 
200 eFt volt, 2022. szeptember 30. napjáig 157 308 eFt telje-
sült. Ezúton is köszönjük a fegyelmezett adófizetői magatar-
tást, mellyel hozzájárulnak községünk működési és fejlesz-
tési kiadásainak finanszírozásához. Kérjük, hogy a jövőben 
is szíveskedjenek figyelni a befizetési határidők pontos be-
tartására.

Módosították a képviselők a településfejlesztéssel, telepü-
lésrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: partnerségi ren-
delet). A partnerségi rendeletben foglaltak felülvizsgálatát 
a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadá-
sának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
2022. július 1-től alkalmazandó rendelkezései, tették szüksé-
gessé. A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti új fogal-
mak (településfejlesztési terv, településrendezési terv) és el-
járástípusok (általános / egyszerűsített) figyelembevételével 
a korábbi partnerségi rendelet módosításra, kiegészítésre 
került.

Az idézett, 2022. július 1-étől alkalmazandó jogszabály-
változás okán új képviselő-testületi döntés elfogadása vált 
szükségessé a településrendezési eszközök részmódosítá-
sának elindításáról, melynek tárgy az EuroVelo 6 kerékpáros 
útvonal fejlesztésének részét képező Dunabogdány-Kisoro-
szi között tervezett új gyalogos-kerékpáros Duna-híd és a 
csatlakozó dunabogdányi kerékpárúti szakaszra vonatkozó 
projekt tekintetében településrendezési eszközök módo-
sítása. A részmódosítást már ezen új jogszabály szerinti 
egyeztetési eljárással kell lefolytatni. A részmódosítás el-
készítését a Völgyzugoly Műhely Kft. végzi, költségviselő a 
Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Egyidejűleg döntött a Képviselő-testület a részmódosítás 
munkaközi anyag c. tervdokumentáció partnerségi egyezte-
tésre bocsátásáról is, mely a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rende-
let 62. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint 
az E-TÉR felületen történik.

Dajka Péter önkormányzati főépítész tájékoztatót tartott 
a 2022. év első 3 negyedévére vonatkozóan a településképi 
véleményezési, ill. bejelentési eljárásokról. 2022 szeptember 
30-ig 41 alkalommal adott ki szakvéleményt nem építési en-
gedély köteles építési tevékenységre vonatkozó településké-
pi bejelentési kérelem kapcsán, nagyobb részben kikötések 
nélkül, kisebb részben kikötésekkel. Építési engedély köteles 
tevékenységre vonatkozó településképi véleményezési kére-
lem kapcsán pedig 2022-ben 4 alkalommal adott ki szakvé-
leményt.

Tájékoztatás és javaslat került ismertetésre a Fácános utca 
I. szakasz felújítása kapcsán. Erre a munkára pályázati tá-
mogatás áll rendelkezésre, melyhez saját erő biztosítása is 
szükséges. Az elkészült kiviteli tervben javasolt megoldás 
költségigénye többszöröse a rendelkezésre álló forrásnak. 
Erre tekintettel két műszaki javaslat került megfogalmazás-
ra: az egyik verzió a 11-es útcsatlakozástól indulva kb. 300 

m hosszú szakaszt érintene, a másik verzió pedig a Csapás 
dűlőtől (sorompó) kb. 300 m lefelé. A projekt az útburkolat 
felújítása mellett a csapadékvíz megfelelő levezetését is tar-
talmazza. Az ügyben bizottsági egyeztetés után hoz döntést 
a Képviselő-testület.

A dunabogdányi szabadstrand vizesblokk épületének vég-
leges villamos energia ellátása kialakítási munkálatainak el-
végzésével az Épület-Vill Kft.-t bízta meg az Önkormányzat 
263 582,- Ft + ÁFA vállalási áron.

A képviselők kitűzték a falugyűlés időpontját (ld. külön hir-
detmény).

Pásztor Andrea képviselői indítványára tárgyalt és döntött 
a Képviselő-testület a képviselői tiszteletdíj összegének 0,- 
Ft-ra történő módosításáról, 2022. november 1-től, tekintet-
tel a jelenlegi gazdasági helyzetre és az önkormányzatokat 
terhelő várható plusz kiadásokra.

Zárt ülésen tárgyalt a Képviselő-testület a házi gyermek-
orvosi praxis ügyéről. A házi gyermekorvos egészségi ál-
lapotára tekintettel kérte a feladatellátási szerződésének 
megszüntetését, 2022. december 31. napjával. A közös 
megegyezéssel történő szerződés megszüntetést a képvi-
selők elfogadták. A praxis jövőbeni ellátása érdekében az 
Önkormányzat is közreműködik. Amennyiben a praxis érté-
kesítése, átadása év végéig nem történik meg, első körben 
helyettesítés keretében nyílik lehetőség a gyermekorvosi 
feladatellátásra, illetve a 14 év feletti korosztály háziorvosi 
ellátást is igénybe vehet.

Szintén zárt ülésen hoztak döntést a Dunabogdány, Kos-
suth L. u. 94. szám alatti 85 m2-es önkormányzati lakás újabb 
egy évre történő bérbeadásáról a jelenlegi bérlő részére.

Dr. Németh József jegyző

Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk Önöket, hogy december 12-13-14-én 08:00-

18:00 óráig tüdőszűrés lesz a Művelődési Házban. 

Vincze Ferenc, 
a Spori Print Vincze Kft. ügyvezető 

igazgatója 
2022. október 10-én 

tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Dunabogdány Község 

Önkormányzata ezúton fejezi ki 
őszinte részvétét a Családnak. 

Köszönettel tartozunk a 
Bogdányi Híradó közel egy évtizedre 

visszanyúló nyomdai munkálatai 
kapcsán nyújtott 

együttműködéséért!
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LOMTALANÍTÁS – 2022. november 4. 
Kihelyezés: 2022. november 3-án (csütörtök). 
Elszállítás: 2022. november 4. (péntek)
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell 

elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne aka-
dályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető le-
gyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

NE készítsen ki: 
- a háztartásokban naponta keletkező háztartási hulladékot,
- ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletke-

zett hulladékot,
- veszélyes hulladékot, 
- építési törmeléket, 
- autógumit, autóroncsot,
- zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű). 

FKF Zrt.  
Dunabogdány Község Önkormányzata megbízásából

Vadkár jelentés
A lakott területen tapasztalható vadkárok megakadá-

lyozása érdekében vadkárelhárító fegyveres vadászat lesz 
2022.09.27. - 2022.11.30. között.

Tel: +36-70/504-4469
Email: vadkar@dunabogdany.hu

Vogel Szig frid

Felhívás
Kérjük Önöket, hogy a Bogdányi Híradóhoz küldött cik-
keknél minden esetben legyen feltüntetve a cím, az író, 
és ami a legfontosabb, kérjük, hogy igazodjanak a leadási 
határidőhöz. 
Kiemelten fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás mun-
káját, a leadási határidő után beérkező cikkeket, hirdeté-
seket nem áll módunkban az adott havi lapban közölni.
A visszakövethetőség érdekében kizárólag írásban, a 
hirado@dunabogdany.hu címen tudunk válaszolni a fel-
merülő kérésekre, kérdésekre.  
Köszönjük a megértésüket!

Szerkesztőség

Tisztelt  Dunabogdányiak!
A hatékony kommunikáció elősegítése érdekében a 

Bogdányi Híradóban kizárólag olyan írásokat jelentetünk 
meg, amelyeken az író feltüntetni a nevét. 

Köszönjük a megértésüket! 
Szerkesztőség

Falugyűlés
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2022. november 29-én (kedden) 18 órakor
falugyűlést tart.

Helyszín: a Művelődési Ház nagyterme
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Schuszter Gergely s.k.
polgármester

Közmeghallgatás
Értesítem a Tisztelt Polgárokat, hogy Dunabogdány Köz-

ség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2022.november 14-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 - 

név és lakcím megadásával - előzetesen írásban is eljuttathat-
ják a Polgármesteri Hivatalba vagy az info@dunabogdany.hu 
e-mail címre, 2022. november 11-én 13:00 óráig.

Schuszter Gergely s.k.
polgármester

Gyermekétkeztetés 
2022. november 1. napjától érvényes intézményi térítési 

díjai
 (Ft /fő/nap) ÁFÁ-val növelten
Óvodás napközis ellátás 730,-
 Felnőtt (ebéd): 953,-

Iskolai napközis ellátás 953,-
 ebből: tízórai 164,-
  ebéd 625,-
  uzsonna        164,-
 Felnőtt (ebéd): 953,-

Kéménysepréssel kapcsolatos 
tudnivalók
2018. január 1-je óta a kéményseprők nem mennek ki au-

tomatikusan a családi házakhoz, az ellenőrzésre időpontot 
kell egyeztetni. Magánszemélyeknek az időpontfoglalás, a 
kémény ellenőrzése, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes.

Lakhelytől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a kataszt-
rófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes kémény-
seprést. A https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ 
weboldalon az ügyfélszolgálat ikonra kattintva irányítószám 
alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy 
valamelyik kéményseprőcégnél kell-e időpontot egyeztetni 
az ingyenes kéményellenőrzésre. Időpontot ugyanezen a fe-
lületen lehet foglalni. 

Ha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, a 1818-as 
telefonszámon foglalhat időpontot. A telefonos menüben a 
9-es, majd 1-es nyomógombot kell megnyomni.

Minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik, idén 
már 684 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat. Azért, hogy a 
kéménytüzeket és a szén-monoxid-mérgezés veszélyét elke-
rüljük, célszerű már most tenni otthonunk biztonságáért. Ha 
gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelő-
vel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni. 

Éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével.
(Az Országos Katasztrófavédelem megbízásából)
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A Magyar Vöröskereszt társadalmilag sérülékeny csopor-
tok digitális felzárkóztatását segítő pénzalapja a Telenor 
Magyarország/jogutód Yettel Magyarország támogatásával 
informatikai eszközök pályázatára nyújt lehetőséget 2022 - 
2024. között.

A pályázat célja: elsősorban a tanulás támogatása, elekt-
ronikus ügyintézés megkönnyítése, a digitális elszigeteltség 
megakadályozása.

Pályázni lehet: Laptop, tablet, okostelefon, nyomógom-
bos mobiltelefon, és/vagy szoftver, természetbeni támoga-
tás formájában. 

Pályázók célcsoportja: Elsősorban nehéz anyagi és szo-
ciális helyzetben élő 7-24 év közötti gyermekek és fiatalok, 
családok, valamint társadalmilag sérülékeny csoportok, idő-
sek, gondozásra szorulók.

A pénzügyi alap terhére természetbeni támogatás egy 
alkalommal nyújtható a kedvezményezett részére az 
adott évre meghatározott keretösszeg erejéig.

A program megvalósításának üteme (pályázatok benyúj-
tása): 

Első ütem: 2022. május 15. – 2022. november 15. között. 
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtat-

ványok, részletes pályázati felhívás, útmutató a Dunabog-
dányi Család - és Gyermekjóléti Szolgálattól (a nyomtatvá-
nyok kitöltésében, pályázati anyag összeállításában, igény 
szerint segítünk) vagy közvetlenül a Magyar Vöröskereszttől 
kérhetők.

Bővebb információ: 
Tőkés Anita családsegítő: 

- Tel.: 0620/3242625, email: csaladsegito@dunabogdany.hu
Magyar Vöröskereszt: 

-  Tel.: 061/374-1300, 061/3741380, email: titkarsag@
voroskereszt.hu 
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: Magyar Vöröskereszt 1051 Budapest, 

Arany János utca 31., és elektronikus úton a dfa@
voroskereszt.hu email címre.

A szén-monoxid veszélyei
Az otthon tartózkodás önmagában is számos veszélyt 

rejthet magában. Ezek közül az egyik legveszélyesebb 
egy mérgező gáz jelenléte, ami leggyakrabban a fűtési 
időszakban, ám azon kívül is okozhat mérgezést, súlyosabb 
esetben pedig halált. Ez a gáz a köznyelvben „csendes 
gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid.

A fűtési időszakban megnő a szén-monoxid-mérgezéses 
esetek száma. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál 
jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű 
fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, 
amennyiben nem biztosított a levegő-utánpótlás. A 
kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, 
a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű és 
akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. 
Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szén-
monoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár 
egy percen belül is halált okozhat. 

Érdemes minden nyílt égésterű fűtő- és vízmelegítő eszköz 
mellé szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A megbízható 
érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem 
honlapján. 

Az érzékelőt a fűtőeszköztől, vagy vízmelegítőtől egy 
méterre, fejmagasságba helyezzük el, és figyeljünk a 
szavatossági idejükre.

(Az Országos Katasztrófavédelem megbízásából)

A mustgáz veszélyei
A gondatlanság és figyelmetlenség miatt minden évben 

több baleset vagy haláleset következik be országszerte 
mustgáz-mérgezés következtében.

A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-
dioxid, színtelen és szagtalan gáz. A mustgáz adott 
koncentrációban fontos életfolyamatokat befolyásol. A 
szén-dioxid belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot 
hat a központi idegrendszerre, aminek jele a szédülés, 
hányinger, illetve mentális zavar. Utóbbi azért jelent külön 
veszélyt, mert még ha fizikailag képes is lenne a mustgázt 
belélegzett ember menekülni, a szellemi funkciók zavara 
megakadályozza a helyiség elhagyásában. A balesetek 
megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal 
megelőzhetőek!

A balesetek megelőzése érdekében javasolt a pincék 
megfelelő szellőztetése, a hordók lehetőség szerint nagy 
térben való elhelyezése, gázérzékelő riasztóberendezés 
használata. Tanácsos úgy lemenni a pincébe, hogy magunk 
előtt botra erősített, égő gyertyát tartunk legfeljebb a 
derék magasságában. Ha a gyertya elalszik – ez jelzi az 
oxigén hiányát – azonnal el kell hagyni a helyiséget!

Veszély esetén hívja a katasztrófavédelmet a 112-es 
számon!

(Az Országos Katasztrófavédelem megbízásából)

Tájékoztató informatikai eszközök igénylésére vonatkozó  
pályázati lehetőségről
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A Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzata évek óta 
meghirdeti pályázatát, melynek 
keretein belül a Szövetségi Belügy-
minisztérium (BMI) finanszírozásá-
ban egyesületeknek és intézmé-
nyeknek biztosítanak támogatást 
magyarországi németek lakta 
települések, és azok intézményei 
közötti szakmai kapcsolatépítés 
céljából. 

Nyertes pályázatunknak kö-
szönhetően – a járványhelyzet 
miatt két év kihagyás után – is-
kolánk tantestülete októberben 
a Fejér megyében fekvő Mányra 
látogatott. Mányról elsősorban a 
nemzetiségi tánc és a jó zenekarok 
jutnak eszébe a Bogdányiaknak, a 
borversenyen is játszott már má-
nyi báli zenekar.  Mány lakosság-
száma meghaladja a kétezernégyszáz főt, német nemzetiségi 
önkormányzat és német nemzetiségi fenntartásban működő 
általános iskola működik a településen. 

Csapatunkat Fuchs János, a német nemzetiségi önkormány-
zat elnöke fogadta a mányi Leimen Házban, amely a hazai né-
metség egyik regionális közösségi színtere. Az elnök úr részle-
tes összefoglalót tartott arról, hogy milyen előnyei vannak a 
német nemzetiségi intézményfenntartásnak, de kitért az ezzel 
járó kihívásokra is. Szabó Julianna, a helyi német nemzetiségi 
általános iskola intézményvezetője részletesen beszámolt az 
intézményben folyó munkáról, majd körbevezetett minket az 
éppen komoly energetikai felújítás alatt álló intézményben. 

A tapasztalatokat egy kellemes ebéd mellett, a Zsámbékon 

található Nyárfás Étteremben osztottuk meg egymással. Ezt 
követően Tök településre látogattunk, ahol a pincesor egyik 
legjobb pincéjét, a Cadrium pincét fedeztük fel és kóstoltuk 
meg többek között az idei év egyik friss borát. A programot 
terveink szerint a következő tanévben is megrendezzük, egy 
másik, német nemzetiség által lakott településre látogatunk. 

A programot a Németországi Szövetségi Köztársaság támo-
gatta a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán 
keresztül. Támogatónk volt továbbá a Dunabogdányi Iskoláért 
Alapítvány, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Dunabog-
dány Község Önkormányzatának civil alapja.  

Vogel Norbert 
intézményvezető-helyettes 
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Szakmai kirándulás Mányra

„Laterne, Laterne: 
Sonne, Mond und 
Sterne”

Als ich in Auto durch 
Windschutzscheibe 
blicke, sehe ich 
tausend winzig kleine 
Tröpfchen. Und 
obwohl keine Sonne 
scheint, glitzern sie 
für einen Augenblick 
wie winzige 
D i a m a n t s p l i t t e r . 
Für den Bruchteil 
einer Sekunde fühle 
ich mich an diesen 
grauen November Tag wie ein Kind, 
das jedes Jahr aufs Neue von einer 
besonderen Magie erfasst wird: dem 
Zauber der Winterzeit.

Es ist noch nicht einmal Advent, 
und von Schnee gibt es ja schon seit 

Langem keine Spur 
mehr um diese Zeit. 

Und doch ist 
dieses Gefühl auf 
einmal da.  Für einen 
W i m p e r n s c h l a g 
erfasst mich diese 
Wonne, diese 
Spannung, diese 
Erwartung, diese 
Vorfreude, die so viel 
in sich birgt.

Denn ich gebe es zu, 
ich liebe diese dunklen 
Tage auch, wenn es 
schon um vier Uhr 

nachmittags dämmert. Wenn zuhause 
in Bogdan überall Kerzen brennen. 
Und es zumindest daheim, abseits des 
Trubels, so wunderbar still ist.

Manchmal helfe ich der 
Zauberstimmung aber auch ein wenig 

nach, zum Beispiel wenn meine Familie 
zu Besuch kommt. Wie zufällig lasse ich 
einen goldenen Lametta-Faden auf der 
Treppe liegen, oder eine Kerze in meine 
Laterne anzünden. 

Es ist so schön meine Kinder und 
Enkelkinder, um sich zu haben. Zum 
Beispiel bei einem gemeinsamen 
Abendessen. Da zieht der Duft von 
Vanille in Ihre Nasen. Und es bleibt 
auch für immer in Erinnerung.

Das habe ich an mir gesehen, und an 
meinen längst erwachsenen Kindern 
und Enkelkinder und jetzt an meine 
Urenkelkinder.

Und darum liebe ich diese dunklen 
Tage am Ende November. Die stille 
Hoffnung, voll mit Erwartung, 
Adventzeit kommt eben!

Magda Nagy

 November Tage in Bogdan
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Az idő kereke újabb fordulatot vett 
és immár, ismét eljött egy új nevelé-
si év kezdete. A családdal töltött nyári 
örömök és a hosszabb szünet után, a 
gyermekeket többféle módon (és el-
mondható, hogy sikeresen), segítettük 
a visszaszokásban. Az újonnan érkező-
ket pedig a beszokásban.

Kérdezheti a kedves olvasó, hogy éle-
tünk talán legjobb időszaka az óvodás 
éveink (amire persze sajnos a legkevés-
bé emlékszünk), akkor mi ez a vissza-, 
meg be- szoktatás mizéria?

Viszont, ha belegondolunk, a sok-sok 
játék mellett, egy óvodás kisgyermeket 
rengeteg olyan helyzet is várja, ami iga-
zi kihívás lenne nekünk felnőtteknek 
is. Bemenni egy terembe, ahol rajtunk 
kívül vannak még 20-an. Bármit sze-
retnénk, nagy eséllyel várni kell, mire 
sorra kerülünk. Állandóan kerülgetni, 
alkalmazkodni, elfogadni, csomó sza-
bályt betartani, amit otthon nem kell. 
Önállóan megtenni olyan dolgokat, 
amit eddig más csinált meg helyet-
tünk…. Elismerés minden gyermeknek, 
aki akadálytalanul veszi mindezt és 
együttérzés mindegyiknek, aki nehe-
zebben.

Mi az a pozitív hozzáállás, amivel se-
gíteni tudunk, hogy gyermekünk óvo-
dás évei boldogan teljenek?

Kezdem a legegyszerűbbel, mégsem 
olyan sokat hangoztatott, mint ameny-
nyire ebben az életkorban fontos len-
ne: az érzelmi nevelés. Olyan fontos, 
mint egy csodás házhoz a stabil, töké-
letes alap. Nélküle ideig, óráig állna a 
ház, akármilyen szuper téglákat is rak-
nánk rá.

Manapság rengeteg szó van az ilyen-
olyan fejlesztésről. Mi szülők azt sem 
tudjuk, hová vigyük gyermekeinket a 
sok fejlesztő foglalkozás közül, hogy 
megfeleljenek a kor által diktált elvá-
rásnak. Ilyen, olyan programokra fizet-
jük be, kötelező feladatokkal traktáljuk 
vagy tömjük tele a fejét tapasztalat nél-
küli adatokkal, azzal a céllal, hogy biz-
tosítsuk gyermekeinknek a fejlődést, 
hogy majd megállja az életben a helyét. 
De ha egy kicsit megpiszkáljuk ezt a té-
zist, elismert pszichológusok vélemé-
nyét is elolvassuk, látjuk, hogy ez csak 
a rohanó világ, a fogyasztói társadalom 
terméke. Mert az a gyermek, akinek 
a családjában a legfontosabb érték a 
megtartó, biztonságot adó, empatikus 
szeretet, az egészen biztos, hogy meg-
állja helyét az életben. Így az óvodában 
is. Az a felnőtt, aki tud magának annyi 
örömöt és elismerést adni, hogy a fel-

töltött „tankból” aztán jusson belőle 
a családnak is, az remekül végzi szü-
lői teendőit. Mi lenne leghatásosabb, 
mintsem, hogy szerető, pozitív példa-
képek vagyunk? (Viselkedésünkkel, 
szavainkkal, tetteinkkel azt mutatjuk, 
amit tőle szeretnénk látni, hallani.) Re-
mek fejlesztő hatása van annak is, ha 
lerakjuk a telefont, lekapcsoljuk a Tv-t  
(ha nem is többre, csak mondjuk any-
nyi időre, amennyi a szakkör lenne) és 
figyelünk rá, figyeljük, hogy mi lenne jó 
a gyermekünknek. Nem, nem az, hogy 
gyorsan megetetjük, felöltöztetjük és 
kielégítjük minden vágyát és hagyjuk, 
hogy legyen úgy minden, ahogy ő akar-
ja. Hanem úgy igazán, a szeretet erejé-
vel vagyunk jelen. Lehet, hogy ez pont 
az, hogy megvárjuk, amíg bár kicsit kín-
lódva, de felöltözik. Vagy bevonjuk a fő-
zésbe, takarításba, kerti munkába, ami 
persze megnehezíti a mi dolgunkat, rá 
mégis jó hatással van.

Az is jó program lehet, hogy csak be-
szélgetünk, olvasgatunk. Vagy sétálni 
megyünk, kavicsot dobálunk a Duná-

ba, dögönyözünk, autót tologatunk 
vagy rajzolunk, építünk. Beszélgessünk 
érzelmekről, tanítsuk meg ezeket fel-
ismerni, megnevezni, kezelni. Renge-
teg cikk és ötlet van erre vonatkozóan. 
Sarkalljuk az érdeklődésre, nyitottság-
ra. Juttassuk élményekhez, hogy ta-
pasztalhasson. Hívjuk fel a figyelmét 
a természet szépségeire, változásaira, 
serkentsük gondolkozásra kérdések-
kel. Probléma megoldó képességét 
erősítsük, kivárással, kreatív ötletek-
kel. Szerettessük meg a művészeteket, 
mert az is számtalan területet fejleszt.  
Szóval, lássuk be, tulajdonképpen egy-
szerű és mégis nehéz, de ha tudatosan 
törekszünk minderre, a gyermekünk 
meg fogja állni a helyét be- és vissza-
szokásnál, az óvodai éveiben, majd az 
iskolában és bónuszként az élet kihívá-
sai közt is. 

Blank Zita
óvodapedagógus

Év indító
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Sportnap az iskolában
A Magyar Diáksport Szövetség 17 éve 

indította útjára a Magyar Diáksport nap-
ját, amely minden év szeptemberének 
utolsó péntekén kerül megrendezésre. 
Mindez az elmúlt években már európai 
kezdeményezéssé vált és jelenleg már 
több, mint 40 európai országban szer-
vezik meg ezt a magyar jó gyakorlatból 
kinőtt Európai Diáksport Napot.

Ennek az eseménynek abban van a 
nagyszerűsége, hogy minden iskola a 
saját lehetőségeihez igazodva szervez-
heti programjait, törekedve a minél szí-
nesebb, változatosabb mozgásprogra-
mok megjelenéséhez. Természetesen a 
fő cél, hogy minden gyermek megtalálja 
a számára megfelelő, ideális mozgásfor-
mát.

A nap egyetlen kötelező eleme min-
dig az adott évnek megfelelő távolság, 
vagyis idén a 2022m lefutása.

A dunabogdányi iskola már évek óta 
csatlakozik ehhez a jeles naphoz, amely 
lehetőséget ad olyan élménysport prog-
ramok szervezésére, ami a mindennapi 
testnevelés órákra kevésbé jellemző. 
Ezen a napon az iskola minden tanulója, 
pedagógusa aktívan vesz részt a külön-
böző sportprogramokon. Szurkolástól 
hangos az iskola tornaterme, az udvar, 

de még a kerékpárutat is elfoglaljuk.
Idén, szeptember 30-án nagyon meg-

viccelt az időjárás, hiszen reggel szaka-
dó, igazi áztató esőre ébredtünk! Mivel 
erre lehetett számítani, így volt egy fél 
éjszakám arra, hogy a szabadtérre ter-
vezett programokat úgy helyezzem át a 
csarnokba, hogy a kb. 150 felsős tanuló 
elférjen és élvezze is a mozgást! Szerin-
tem sikerült!

Az alábbiakban az 5. osztályos tanuló-
ink véleményét olvashatják!
- „Szerintem nagyon jó volt a sportnap! 

Egy jó zenés bemelegítéssel kezdtünk 
a napot, majd egy fergeteges fogócs-
kán vettünk részt. Majd következett a 
fekvőtámasz, felülés és a többi erősítő 
gyakorlat. Nekem a legjobban a spárta 
tetszett. Nagyon izgatottan vártam a 
különleges akadályokat és végül sikerült 
teljesíteni a pályát” / Kristóf Karina/

- „A spárta után a felsősök 2022m-t fu-
tottak. Örülök, hogy megjavult az 
idő és együtt tölthettük a napot!” / 
Spanisberger Máté/

- „Hajnalban keltem és reggel 7h-ra már 
bent is voltam a tornacsarnokban pá-
lyát építeni. Erna néni jó kis spártán pá-
lyát tervezett. Nekem a vándormászás 
tetszett a legjobban, de mindegyik aka-

dály nagyon szuper volt: lajhármászás, 
szekrényugrás és még sorolhatnám.” / 
Simon Máté/

- „Én, ha jól emlékszem a 17.-nek mentem 
végig a spártán és nagyon szívszorító 
érzés volt, amikor 3-tól számolt vissza 
a startnál az egyik tanár. Majdnem az 
egész iskola engem nézett és tapsolt. 
Egyszerűen fantasztikus volt nézni a fel-
nőtteken, gyerekeken azt a sok szerete-
tet és összetartást!”/ Ferenci Zita/

- „A futás után elvertük a tanárokat kido-
bóban, aminek nagyon örültünk, de a 
tanárok nem annyira!”/ 
Pedig mi is örültünk, hiszen mi is imá-

dunk játszani és átalakulni küzdeni ké-
pes gyerekekké! 

Tárnok Erna

-hangzik egyik kedves versünkben, melyet alvás előtt 
sokszor mondogatunk óvodásainknak. József Attila verssorát 
valóra váltva utaztunk szeptemberben a Katica csoporttal 
Szentendrére Az Őrzők Napjára, melyet évek óta a Duna-
korzón szervez a város a környékbeli gyerekek nagy örömére. 
Nem tartom kizártnak, hogy a pályaválasztás előtt álló 
tizenévesek az élőben látott katonák, rendőrök, tűzoltók, 
mentők, rendőrök kötetlen társaságában, a kézbe vett, 
„kipróbált” fegyverek, járművek láttán elköteleződést éreznek 
e hivatások iránt. Ami nem is titkolt célja e rendezvénynek, 
hogy népszerűsítse, megismertesse, közel hozza, élővé 
és kézzel foghatóvá tegye, amit szerencsés esetben a 
képernyőkön láthatnak a gyerekek. 

A lezárt Duna-korzón sorakoztak katonai sátrak, bemutatva 
egy katona teljes menetfelszerelését és fegyverarzenálját. 
Persze, ki is lehetett próbálni egy-egy fegyvert! Tovább 
sétálva a katonák harci járműveibe: páncélos furgonba, 
páncélos teherautóba, tankba lehetett beülni. (Megtudtuk 
közben, hogy egy tankba 10 felnőtt fér be.) A tűzoltó-, és 
mentőautók után rendőrségi járművek következtek. A kedves 
rendőrbácsik sapkáikat, mellényeiket is kölcsönadták a sok-

sok fotó készítéséhez… Kormányozni is lehetett a rendőrautót! 
Járműtől járműig haladva, mindegyiket megismerve hamar 
telt a délelőtt. Kis tízórai szünet után megtanultuk a bábun 
az újraélesztést, majd ujj-és tenyérnyomatot vettek a rendőr 
nénik a gyerekek kíváncsiságát felkeltve. Mire az utolsó 
helyszínt is végig jártuk, bizony eltelt a délelőtt.

Nemcsak sok élménnyel, hanem számomra szívet 
melengető elismeréssel szálltunk buszra és tértünk vissza 
az óvodába. Egy fiatal rendőrbácsi azzal köszönt el tőlünk, 
hogy a sok óvodás és iskolás csoport közül mi vagyunk a 
legrendezettebb csapat! Köszönjük az elismerést, valóban 
így volt! Nem „rohantuk le” a következő gépet, hanem 
először is köszöntünk, bemutatkoztunk és megvártuk, amíg 
bemutatják nekünk a kipróbálásra szánt járművet.  Majd 
kisebb csapatokban vagy egyesével szálltunk ki-és be, 
hogy ha nem is igaziból, de képzeletben tűzoltók s katonák 
lehessünk.

Az Őrzők Napja óta sok idő eltelt, de a Duplo-gépfegyverek, 
rajzok a tankról, rendőrautókról azóta is készülnek…

 Vaczóné Molnár Judit, óvodapedagógus

„Tűzoltó leszel, s katona…”
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A felnőtt csapatunk után, szeptemberben az utánpótlás 
korosztályainknak is elindultak a labdarúgó versenyek és 
bajnokságok.

A „legkisebbjeink” - az U7, U9 és U11 korosztály (2012-
2017 között született gyerekek) - a Bozsik programban ver-
senyeznek. Két hetente, Szentendrén vesznek részt Bozsik 
fesztiválokon és tornákon, ahol a környező települések egye-
sületeinek hasonló korosztályú csapataival játszanak mérkő-
zéseket. A Bozsik egyesületi programban nem számolják az 
eredményeket.

Idáig két Bozsik tornán vettünk részt az ősszel, ahol megfe-
lelő létszámban és nagyon ügyesen fociztak csapataink.

Az idősebb korosztályaink már bajnokságokban verse-
nyeznek:

Az U13-as csapatunk (2010-2012 között születettek) a 
szomszédos települések egyesületeinek csapatival került 
egy csoportba. Ez a korosztály ¾ pályán, 8+1 fős létszámmal, 
4x20 perces mérkőzéseket játszik 

Az eddig lejátszott mérkőzéseiken az alábbi eredmé-
nyek születtek:

Szigetgyöngye SE (Szigetmonostor) - Dunabogdány SE 0-16
Tahitótfalu SE – Dunabogdányi SE 1-12
Visegrád SE – Dunabogdányi SE 1-1
Leányfalu SE – Dunabogdányi SE 1-6
Dunabogdányi SE – Szigetgyöngye SE (Szigetmonostor) 13-1
Az U15-ös csapatunk (2008-2010 között születettek) már 

nagypályán, 10+1 fővel, 2 x 40 perces mérkőzéseket játszik.
6 csapatos csoportunkban eddig a következő eredmé-

nyek születtek:
VS Dunakeszi – Dunabogdányi SE 1-7
Dunabogdányi SE – Pilisszántó SE 10-0
Pomázi Focisuli SE– Dunabogdányi SE 4-0
Ürömi SC – Dunabogdányi SE 0-5
Pilisvörösvár UFC – Dunabogdányi SE 5-2
Csapatunk jelenleg a 3. helyen áll a csoportjában.
A legidősebb utánpótlás csapatunk az U17-es korosz-

tály: (2006-2008 között születettek)

Pomázi Focisuli SE– Dunabogdányi SE 5-0
Dunabogdányi SE – Pilisvörösvár UFC 0-4
Dunabogdányi SE – Nagykovácsi USE 1-1
Dunakanyar-Szentendre – Dunabogdányi SE 3-1
Dunabogdányi SE – Perbál SC 0-3
Az U17-es csapatunk egy nagyon erős csoportba került, 

ahol nálunk előrébb járó, sokkal nagyobb települések, sok 
iskolából merítő egyesületeinek csapataival kell felvenniük 
a versenyt. Érdekesség, hogy ebben a korosztályban hétről 
hétre 5-6 fő 2008-ban született, 2 évvel fiatalabb, igen tehet-
séges gyerekünk is szerepet kap, így messze a legfiatalabb 
csapatként versenyzünk. Ezek a gyerekek így két korosztály-
ban is játszanak és minden héten két bajnoki mérkőzésen 
lépnek pályára.

A legidősebb gyerekeink közül már 3 fő, 16. életévét beöl-
tött saját nevelésű játékosunk is bemutatkozott a felnőtt csa-
patunkban. Reméljük minél több gyerekünknél érjük el azt, 
hogy felnőtt korban is sportoljanak.  Dunabogdányban 10 
éve nincs ifi korosztálya az egyesületnek, így a szűk merítési 
lehetőség miatt felnőtt csapatunk átlagéletkora meglehe-
tősen magas. Hosszú idő után ebből a korosztályból kerül-
hetnek ki az első olyan gyerekek, akik a felnőtt labdarúgásig 
eljutnak.

Felnőtt csapatunk a Pest megyei III. osztály északi cso-
portjának 8. helyén áll:

Dunabogdányi SE – Szigetgyöngye 2-1
Dunabogdányi SE – Nagymaros FC 2-1
Dunabogdányi SE - Szokolya SK 1-1
Pilisvörösvár UFC – Dunabogdányi SE 4-2
Dunabogdányi SE – Tahitótfalui SE 1-0
Dunabogdányi SE – Csomád KSK 0-3
Zebegény Garvittax – Dunabogdányi SE 2-1
Egyesületünk folyamatosan várja a sportolni vágyó, a lab-

darúgás iránt érdeklődő kisfiúk és kislányok jelentkezését 
már 4 éves kortól.

Molnár Balázs 
Dunabogdányi SE 

Szezonkezdet a Dunabogdányi Sport Egyesületnél
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Széltépte címmel, Vizsolyi János 
szobrászművész kiállítása nyílik 
meg Dunabogdányban, a Művelődési 
Házban. A művésszel beszélgettem.

Melyek a művészi életút főbb 
állomásai?

Felkészülés a főiskolára. Öt évig 
tartó kitartó jelentkezés után, ötödik 
alkalommal felvételt nyertem a 
Képzőművészeti Egyetemre Kő Pál 
növendékeként. 6 évet töltöttem ott. 
Pesterzsébeten sikerült 1989-ben 
egy 120 m2-es asztalosműhelyhez 
jutnom, melyet galéria és műteremként 
használok a mai napig is. 1996 óta évi 
rendszerességgel, majdhogynem két 
önálló kiállítást rendeztem, ezennel a 
dunabogdányi a 35. önálló kiállításom.

Három és fél évtizede élek 
Pesterzsébeten. 11 köztéri szobrom 
található meg a Sétáló utcában, és 
Pesterzsébet közterein. Mindegyik 
kőből készült, kivéve a 2017-ben a Juta-
dombon felállított 56-os emlékművem. 
Ez bronz alkotás. Több ízben jártam 
Ausztráliában és Kinában, külföldön is találhatóak köztéri 
szobraim. A Magyar Szobrásztársaság, a MAOE, az MKISZ, 
valamint az Éremművészek tagja vagyok. 2010-ben 
munkásságom elismeréseként Díszpolgári címet kaptam 
Pesterzsébeten. 2015-ben Sanghai tiszteletbeli Díszpolgára 
lehettem egy meghívás alkalmával.

Az utóbbi 3 évben lángvágót vettem a kezembe, s a 
tépett, szaggatott vasakat kompozíciókba rakosgattam. 
Némelyeket színtereztem, de van, mely megőrizte 
a rozsda bőrét. Geometrikus és organikus grafikai 
elemeket jelenítettem meg bennük többnyire. Célom, 
hogy Pesterzsébeten fennmaradhasson munkásságom, 
s a kerület tulajdonába kerüljön. Szeretném öregbíteni 
kerületünk hírnevét. Hálás vagyok, hogy itt élhetek, mert 
megtaláltuk az egymásfelé vezető ösvényt. Jól érzem 
magam itt, s hálás vagyok, hogy minden nap játszhatok a 
térrel, s alakíthatom.

Mely irányzatok, kik hatottak munkásságára?
A konstuktivizmustól az expresszionizmusig megérintett 

a kifejezés hatalma. A 90-es évek elejétől inkább 
geometrikus alakzatokban gondolkoztam, aztán egyre 
organikusabbá formálódott. Úgy gondoltam, nincs kőbe 
vésve, hogy életem végig csak kővel dolgozzam. Rengeteg 
anyagot kipróbáltam pl. a bronzot s most a vasat.

Az egyetemes szobrászatból Pierre Szekelytől kezdve 
Lipsitzig, de megérintett Picasso szobrászata, vagy 
kezdetben akár Wotruba is. De legnagyobb hatást a 
főiskola után Henry Moore tett rám. Nekem ő az egyetemes 
Michelangelo. A magyar kortársművészetben Lugossy 
Mária és Farkas Ádám szobrászata áll hozzám közel.

A képzőművészeten belül, de más művészeti ághoz 
képest is a szobrászat az egyetlen, amelynek a három 
dimenzió, a „tér megragadása” a lényege. Mit jelent 
egy szobrász számára ez a közeg?

A tér, mint minden létezés helye a szem számára csak a 

benne megjelenő jelenségek 
által érzékelhető, így természetét 
azokon keresztül közelíthetjük 
meg, mégis van egy tulajdonsága, 
amelyet a felismerhető dolgoktól 
függetlenül is tudunk, a 
végtelenség, amely a tudatunk 
számára felfoghatatlan, így 
önkéntes alázattal viseltetünk 
iránta. Így van ez akkor is, 
amikor önkényesen elhatárolunk 
egy darabot a térből, hiszen 
a legalapvetőbb jellegbe 
avatkozunk bele, és tudomásul 
kell vennünk, hogy gesztusainkkal 
magát a befogadó közeget is 
változtatjuk, miközben az is 
visszahat ránk, és ez a viszony 
elkerülhetetlen, mint ahogy az 
is, hogy a szobrász folyamatosan 
a tér valódi szerkezetét próbálja 
felismerni, és egy határozott 
jelrendszerbe foglalni. A létrejövő 
tárgyak e próbálkozás egyes 
fázisait jelenítik meg

Mi a feladata a képzőművészetnek ma?
Az esszenciális értékeket olyan formai, gondolati 

leleményességgel feltárva, amely felkeltheti a néző 
lelkében az érdeklődést. És egyben egyfajta útmutatás is 
egy magamfajta vizuális jelkép felé. Óriási felelősség, és 
egy halálig tartó megújulás.

Mi az Ön ars poeticája?
A humanitás és az őszinteség.
Mit láthatunk Dunabogdányban?
Lángvágóval kialakított, és hegesztőpisztollyal szaggatott 

és tépett, illeszkedő formációkat.
Mi az anyaga?
Vas.
Ez most a szerelem?
A szobrászat maga a szerelem. Ha az anyagra gondolok, 

inkább azt mondom, szeretek kirándulni. Sokféle anyaggal 
foglalkoztam és bizonyára fogok is. A vas egy kirándulás 
tehát, most ezzel dolgozom. De a kő a szívemnek a 
legkedvesebb, ő az állandó. Mert a kő az, ami igazán 
időtálló és időtlen, a kő örök. 

Ön számára mit jelent a szobrászat?
Nekem a szobrászat egy olyan önismereti terápia, 

amely 16 éves koromtól valószínűleg földi létem utolsó 
pillanatáig tartani fog. Valójában egy személyiségfejlesztő 
játék, különböző anyagokkal. Kísérletek. Remélem, az 
idő választ fog adni maradandó voltukra. Számomra a 
legnagyobb kihívás, s a végtelen lehetőségek kezdete az 
érzékiség megélésével. De egy szóval mondhatnám azt is, 
hogy szerelem. Vágy a kifejezésre. Legnagyobb tisztelet 
számomra az érdeklődés.

És a vágyon túl mi a szobrászat?
Egyszóval: ima. Már túl vagyok azon, hogy a siker legyen 

a fokmérő.
Liebhardt András

A Széltépte
„Hálás vagyok, hogy minden nap játszhatok a térrel, s alakíthatom”
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A Dunabogdányi Esterházy János 
Társaság szervezésében 2 napos kirán-
dulásra indult a tagság egy csoportja 
szeptember 13-14. napjaiban. Útiterv 
Pozsony és környékének meglátogatá-
sa, a magyar történelmi emlékek meg-
tekintése, és Esterházy János emlék-
művek előtti tiszteletadás, koszorúzás. 

Utunk mottója: „Csak az a nemzet ér-
demes jobb sorsra és örök életre, amely 
meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek 
mindig szeme előtt lebeg azok példát adó 
munkássága.” (Esterházy János)

I.  RÉSZ
Dévény várába vezetett első utunk. 

A Duna és a Morva folyók összefo-
lyásánál egy 80 m magas szirten áll-
nak Magyarország kapujának (Porta 
Hungarica) nagy kiterjedésű romjai. A 
várkörnyéki település a kőkorszak óta 
lakott volt. Az ásatások kelta, római, 
és népvándorlás kori leleteket hoztak 
felszínre. A palánkvárat legelőször a ró-
maiak erősítették meg I. Valentiniánus 
(364-375) császár uralkodása idején, 
aki Pannóniában, a mai horvátországi 
Vinkovcében született Kr.u.364-ben, és 
375-ben, Komárom - Szőny között halt 
meg. Ebben az időben lett ez a terület 
is limesszé, vagyis határmezsgyévé. 
Palánkvárát 864-ben említi a Fuldai 
évkönyv Dowina néven. Devina a szláv 
mitológiában a szerelem istennője. A 
név magyarra fordítva asszonyt jelent. 
A kalandozó magyarok Dévény vára 
alatt a Duna mentén törtek nyugatra. 
A magyar honfoglalók serege 900 körül 
foglalta el Dévény és Pozsony várát. A 
történelmi Magyarország fennállása 
idején Dévény már a legnagyobb ma-
gyar várak egyike volt. A Baltikum fe-
lől induló és Rómába tartó borostyá-
nút, majd a szentföldi zarándokút is 
rajta vitt keresztül. A vár a határszéli 
harcokban többször gazdát cserélt. 
1271.-ben a cseh Ottokár elfoglalja és 
feldúlja a települést Pozsonnyal együtt. 
1349-től Károly Róbert és fia Nagy La-
jos birtokolja a várat.  1414-ben Lu-
xemburgi Zsigmond 20.000.- dukátért 
Garai Miklósnak adja zálogba a várat. 
1460-ban Hunyadi Mátyás a Szent-
györgyi és Bazinyi grófoknak adomá-
nyozza a várat. 1527-ben I. Ferdinánd 
király foglalja el a várat és a „sánta” 
Báthori István nádornak adományoz-
ta. (Mert az ő pártjára állt.)  Többször 
cserélt gazdát Dévény vára, mert volt 
ugyan egy 60 m mély kútja, de ha elég 
hosszú ideig körbezárta az ellenség, 
akkor elfogyott a víz és fel kellett adni 

az erődöt. A várvédők elvonultak, a 
támadók bevonultak. Most az egykori 
várvédők vették körül a várat és vár-
ták, hogy mikor fogy el az ellenségnél 
a víz. Ez volt a „helycserés támadás” 
taktikája. A mély kút kitisztítása során 
talált tárgyakat a barlang múzeumban 
megtekintettük. 1609-ben II. Mátyás 
a Keglevich grófoknak zálogosította el 
400.000 aranyért. 1635-től Pálffy Pál 
nádor tulajdona lett.  1683-ban a Bécs 
ellen vonuló törökök megostromolták, 
de nem tudták bevenni. A vár pusztu-
lása 1809-ben következett be, amikor 
Napóleon győztes csapatai Győr után 
Dévény várát is felrobbantották. Nem 
is épült fel többé. 1896-ban a felsővár 
tornyának helyén állították fel a 7 ha-
tárt jelző Árpád emlékmű egyikét. A 21 
m magas obeliszk tetején álló szobor 
a Duna mentén végigtekintő harcost 
mutatta, kezében pajzzsal és békésen 
leengedett karddal. A felirat messziről 
hirdette: „Itt kezdődik a magyar haza!” 
1920-ban az obeliszket felrobbantották 
a cseh légiósok. Búcsúzásként felidéz-
tük Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok 
én című versének második versszakát: 
„Verecke híres útján jöttem én, Fülem-
be még ősmagyar dal rivall, Szabad 
–e Dévénynél betörnöm Új időknek új 
dalaival?” Erre minden nemzedéknek 
meg kell adnia a maga válaszát. Dévény 
vára hazánkat 900 éven át védte. 

Ezután busszal Pozsonyba, a volt ko-
ronázó városba mentünk.

907. július 4.-én a honfoglalást lezá-
ró pozsonyi csatában a magyar sereg 
sorsdöntő győzelmet aratott a jelentős 
túlerővel felvonuló Keleti Frank Király-
ság serege felett. A megsemmisítő ve-
reséget elszenvedő németek az Enns 
folyóig kényszerültek visszavonulni, 
mely ezt követően 955-ig képezte a ha-
tárt.

1002-ben írott Pannonhalmi Apátság 
alapító levelének záradékában Szent 
István király a pozsonyi vám harma-
dát az apátságnak adományozta. Ez az 
alapító levél már Poson néven említi. 
Az adományt II. Béla 1137-ben meg-
erősítette. Itt létesült az első magyar 
várispánság. A 11. századtól Pozsony 
vármegye székhelye és káptalani szék-
hely lett. 1051-ben a várat ostromló 
német hajókat a magyarok elsüllyesz-
tették. (Búvár Kund mondája) 1108-ban 
V. Henrik német-római császár sere-
ge megostromolta, de Kálmán király 
visszaverte őket. 1254-ben itt kötött 
békét II. Ottokár cseh királlyal IV. Béla 

király. 1291-ben a város III. Endre ki-
rálytól kiváltságokat kapott. (Pl. áru-
megállító jogot.) 1354-ben Toldi Miklós 
volt a várnagya.1467-ben Mátyás király 
egyetemet alapított a városban. 1526 
után az ország fővárosa lett, itt őrizték 
a magyar szent koronát, itt koronázták 
meg a királyokat, többször volt az or-
szággyűlés székhelye. 1626-ban itt kö-
tött békét Bethlen Gábor és a császár.  
1674-ben itt működött a Pozsonyi Vész-
törvényszék, amely a protestáns lelké-
szeket gályarabságra ítélte. 1683-ban 
Lotaringiai Károly herceg legyőzte a 
Duna bal partján előrenyomuló Thökö-
ly Imre seregét. A Habsburgok a belső-
várat reprezentatív palotává építették 
ki. 1780-ban itt jelent meg a „Magyar 
Hírmondó” című magyar újság. 1783-
tól itt működött a királyi jogakadé-
mia. 1848. április 7.-én itt alakult meg 
az első felelős magyar minisztérium. 
1914-1921 között itt működött az Erzsé-
bet Tudományegyetem, melynek jog-
utóda 1921-től a Coménius Egyetem. 
1919. február 2-án a Csehszlovák légió 
olasz önkéntesekkel kiegészült serege 
elfoglalta Pozsony városát. 1993. janu-
ár 1-e óta az önálló Szlovákia fővárosa.

Körbejártuk a várat, megnéztük a 15. 
században épült Szent Márton dómot. 
A 3 hajós gótikus koronázó templom 
tornyának csúcsán, 85 m magasságban 
látható a 150 kg-os aranyozott koro-
názó korona. Sétáltunk az óvárosban, 
megcsodáltuk a régi városháza szép-
séges épületét és elképzeltük, hogy a 
45 m magas tornyából milyen pompás 
lehet a kilátás. A Prímáspalotát meg-
szemlélve megtudtuk, hogy 1805. kará-
csonyán itt írták alá a tükörteremben 
Napóleon szlavkovi győzelmét köve-
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tően a francia és osztrák császár kép-
viselői a „Pozsonyi Béke” egyezményt. 
Ausztria elveszítette döntő befolyását a 
német államok felett. Ez eredményezte 
1806-ra a Német-római Birodalom fel-
bomlását. A város főterén találkoztunk 
Méry Erzsébettel, a Pozsonyi Egyetem 
kiadójának vezetőjével. 1 órányi pihenő 
után folytattuk utunkat.

Éberhard: a 19. század elején az Ap-
ponyi család lett a falu földesura. Ők 
fejezték be a kastély építését. amelyet 
kívülről megnéztünk. A helyi templom-
ban a családi sírbolt előtt Brogyányi 
Mihály idegenvezetőnk röviden méltat-
ta gróf Apponyi Albert munkásságát. 
1910. 04.17-én Theodor Rooswelt elnök 
itt látogatta meg Apponyi Albert gró-
fot. Azután Vörös Ákos ny. lelkipásztor 
emlékezett meg a gróf életéről:

„Gróf Apponyi Albert Bécsben szü-
letett 1846. május 29-én. Tökéletes 
hazafi, fennkölt szellemű férfiú, akinek 

a politikai pályája mindenkiben szere-
tetet és megbecsülést váltott ki. Ma-
gyarországnak a nemzetközi életben 
is igen nagy szolgálatot tett. A magyar 
az anyanyelve, de már gyermekkorá-
ban elsajátított több nyugat európai 
nyelvet. Angol, francia német, olasz 
nyelven éppoly ékesen szónokolt, mint 
magyarul. 31 évesen lett országgyűlési 
képviselő. 1920. január 16.-án mond-
ta el emlékezetes beszédét Párizsban, 
mint a magyar béke küldöttség vezető-
je. Ferenc József tanácsadója, a 48-as 
párt elnöke, IV. Károly magyar király az 
Aranygyapjas Rend lovagjává ütötte. A 
Népszövetségben Magyarország kép-
viselője. A nemzet nagy ügyvédje. Val-
lotta: „A magyar nemzetnek egy ezeréves 
múlt tényei és fejlődési irányzatai által 
megállapított kiváló világtörténelmi hiva-
tása volt és van, amelynek teljesítésében 
a trianoni katasztrófa által tetemesen 
meggyengült. Ez a hivatás a magasabb 
nyugati életformák megvédésében és bé-

kés terjesztésében állott, úgy politikai és 
katonai, mint kultúrai téren.” 1933.-ban 
halt meg Genfben 87 éves korában. 
1943-ban helyezik el koporsóját a csa-
ládi sírkápolnában.

Emlékére a Biblia szavaival kért ál-
dást: „Boldog ember az, aki megnyerte 
a bölcsességet, és az ember, aki értelmet 
szerez. Mert jobb ennek megszerzése az 
ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott 
aranynál ennek jövedelme. Lelkeket nyer 
meg a bölcs. Ahol nincs vezetés, elvész a 
nép.” Ámen. A Miatyánk imádságával, 
koszorúzással és a Szózat eléneklésé-
vel zárult tiszteletadásunk.

Tovább indultunk Felsőszelibe. Itt 
elfoglaltuk szobáinkat, megvacsoráz-
tunk, majd kötetlen beszélgetést foly-
tattunk egymással és az idegenveze-
tőnkkel.

Az első részt írta: 
Vörös Ákos lelkipásztor

Egy darab pacal… Egy darab a pacalról?

Schubert Árpád a Szindbád tányér-
ján rovatban már írt egy cikksoro-
zatot a pacalról, most „újrafőztük”, 
hogy a kellemes jóllakottság érzésé-
vel vegye be mindenkinek a gyomra. 
Az aktualitást az adja, hogy Cserna 
Szabó András könyvéből készült egy 
monodráma, A pacal ideje, ami köz-
ségünkben kerül bemutatásra nov-
ember 26-án. 

Mi a magyar… akarom mondani mi 
a pacal? 

Minden gyomor pacal! A szárnya-
sok begyén át a disznókén át a marha 
4 részből álló gyomráig. Általában ez 
utóbbi a közismert pacal alapanyag.

Alaptétel… de hogy megegyük?!
Megosztó étel, az emberek vagy sze-

retik, vagy szívből gyűlölik.
Akkor miért vetemedik egy író 

arra, hogy egy ilyen ételről írjon?
Cserna Szabó András műve: a 77 ma-

gyar pacal, egy szép kultúrtörténeti 
munka és receptgyűjtemény, a darab-
nak ez volt az ihletője, Ficzere Béla szín-
művészre személyre szabottan írták 
ezt a gasztrovígjátékot.

A színműben a magyar történel-
men keresztül vezet minket végig a 
pacal. Mennyire magyar ez az étel?

Azt gondoljuk, hogy a pacal nagyon 
magyar, de számos kultúra magáénak 
mondhatja. a mediteráneumban nagy 

a kultusza, az olaszoknál régiónként 
más-más az elkészítési mód, franciák 
kolbászt is készítenek belőle, spanyo-
loknál is jelen van, de időben is kitá-
gulnak a lehetőségek: Apicius velővel 
töltött pacalától kezdve, a kutyák va-
csoráján, a szegények eledelén át a 
fejedelmi asztalokig vezetett az útja. A 
pacal tanú, talán ez ihlette a darabot is: 
a történelem változik, a pacal állandó 
vagy mégsem?

Miért van, hogy a kultúra terüle-
tén egyre többször botlunk gaszt-
ronómiai témába? Miért érzi úgy a 
gasztonómia, hogy művészetté le-
gyen és rezonáljon a „társművésze-
tekkel”?

Molnár B. Tamás indította el a 
gasztroforradalmat idehaza, ő külföl-
di tapasztalatát alapul véve a szocia-
lizmus sivárságának bélyegét akarta 
levakarni, ez alapvetően technológiai 
irány volt. Venesz József a szocializ-
musban kiadta ugyan híres vendéglátó 
szakácskönyvét, volt benne minden-
féle alapanyag, csak épp azt itthon 
nem lehetett kapni a hiánygazdaság-
ban, nem beszélve a kádári „konfek-
cióétkeztetés” bugyrairól. Ma már 
felkerülünk a térképre, ismét divat a 
gasztronómia, az emberek most már 
keresik az éttermeket. Nyugaton egy 
séf rocksztár-szintű ismertséggel bír, 
itt is egyre többen kíváncsiak arra, ki 
az, aki főz. Persze ennek a világnak (is) 

megvannak a celebei, de attól még a 
minőségi ugrás nem vitatható. Régen a 
magyar írók tudták, hogy a kulinális él-
vezetek a legmagasabbrendű esztétika 
részét képezik, Mikszáth, Krúdy, Márai, 
Hamvas… mind érezték, hogy itt valami 
többről van szó, minthogy kiadósat és 
lehetőleg finomat együnk. 

Mit mondasz azoknak, akik nem 
szeretik a pacalt?

Próbálják ki! A pacal a nagy egész ré-
sze. Az újdonság varázsa jó, a változa-
tosság pedig gyönyörködtet. De javas-
lom, ne a magyar változattal kezdjék, 
inkább a madridi vagy római pacallal. 
Az abban más, hogy nem fürdik a pör-
költszaftban, raguszerű, paradicso-
mos, sok zöldséges étel, babbal vagy 
bab nélkül, itt számos recept lehetsé-
ges. A pacal elvileg semleges valami, 
sűríthető bármivel, ami – és ezen a 
hangsúly - gazdag ízt ad, hisz egy jól 
kimosott, abált gyomorról beszélünk. 
A pacalban minden benne van, a pacal 
könnyed, a pacal nehéz, a pacal humor, 
a pacal tragédia, pont mint az élet, 
pont mint a történelem. Ha pedig meg-
szólal, pikánsan abszurd. Az előadás 
bemutatja ennek a különleges ételnek 
az útját, avagy a gyomor csodálatos 
életét a honfoglalástól napjainkig sok 
humorral, szórakoztató fordulatokkal 
és zenés betétekkel.

Liebhardt András
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A lehulló falevelek, a hűvös, ködös 
reggelek és az esős idő jelzi, hogy az 
ősz megérkezett és a hónapokkal 
korábbi élettel teli természet 
mintha meghalt volna. Pedig csak 
visszavonult és várja az új tavaszt, 
amikor ismét életre kelhet. Ebben az 
időszakban emlékezünk november 
elsején, Mindenszentekre. 

Azokat a szenteket ünnepeljük, 
akik eljutottak már az örök 
boldogságra, Isten örök Országába. 
Amíg a földön éltek nap mint nap 
igent mondtak Isten meghívására, és igyekeztek mindig a 
szeretet mellett dönteni.

Irántuk érzett tiszteletünk abban áll, hogy jó példájukat 
követjük és közbenjárásukat kérjük. Csodáik, rendkívüli 
adományaik és tetteik mindig termékeny tanulságot 
jelentenek a bensőséges keresztény lélek számára, 
különösen olyan időkben, amilyenben most élünk. 

Nézzünk fel rájuk és ne feledjük, hogy minden 
megkeresztelt ember hivatott az életszentségre. Van 
remény, mert szentjeink ugyanúgy hibáztak, küzdöttek a 
kísértésekkel, és ma már Isten jobbján ülnek.

Ez a remény pedig nem más, mint Isten kegyelme. 
Szentjeink soha meg nem szűnő imáikkal közbenjárnak 
értünk, hogy egykor mi is velük lehessünk a mennyei 
boldogságban. 

Szeretett hozzátartozóinkról, elhunytainkról emlékezünk 
november 2. napján, akár a közelmúltban, akár régebben 
veszítettük el őket. A halottak napja keresztény ünnep az 

elhunyt, de az üdvösséget még 
el nem nyert, a tisztítótűzben 
szenvedő hívekért. 

Ugyanakkor különleges ünnep, 
mert korosztálytól függetlenül, 
mindenkihez van üzenete. Az 
elmúlás minden ember osztályrésze. 
A halál nem szerencsétlenség. 
Titkos valóság. Átmenet a földi 
életből az örök életbe. 

Pontos dátumot nem tudhatunk, 
abban viszont keresztényként 
nagyon bízunk, hogy az égi pályán 

is folytathatjuk életünket. 
„Kegyelemben lesz részünk, hiszen megszabadulunk 

az emberi mivoltunkból, a földi élet bűneitől, és Isten 
országában leszünk örökké otthon.”

A temetőkben meggyújtott gyertyák jelképezik az 
életünket, a fényt, világosságot. Imádságra hívnak, hogy 
szeretteinknek az örök világosság fényeskedjen. Imáinkban 
kérhetjük számukra a mennyek országába való eljutást, 
és hálát is adhatunk értük Istennek. Fohászunk nemcsak 
segítheti őket, hanem hatékonnyá is teheti értünk végzett 
közbenjárásukat. 

A sírokat virágokkal, koszorúkkal díszítjük. Jellegzetes virág 
ilyenkor a krizantém, amely a kegyelet, az emlékezés virága. 

Emlékezzünk, mondjunk köszönetet és bízzunk a 
viszontlátás reményében elhunyt szeretteinkkel!

Radicsné Bonifert Ágnes

Mindenszentek és halottak napja

1956. Áldozatinak emlékére
1956.november 4. kora reggeli 

órákban: A szovjet tankok a Margithídon 
elfoglalták lőállásukat. Megkezdődött 
Buda ostroma.

Ma 2022-ben kísértetiesen hasonló 
képek tanúi lehetünk a televíziók 
képernyőjén, az ukrajnai nép elleni 
háború kapcsán, amit soha nem 
tudtunk volna elképzelni az elmúlt 
békés évtizedekben.

1956. november 4.-én reggel a szovjet 
csapatok elfoglalták Budapestet. 
Szemtanúk elbeszélése szerint: 
„Borzalmas és tragikus események 
következtek.” 

Az alábbi idézett dokumentumok 
mutatják, hogy a kiontott vér és a 
bebörtönzöttek szenvedése nem volt 
hiábavaló. A nyugati világ demokratikus 
szószólói, ha későn is, de tanultak a 
magyar forradalmároktól és tisztelettel 
adóztak emléküknek:

„A magyar felkelés letöréséhez több 
mint 200 ezer szovjet katonára volt 

szükség, de a magyar nemzet szellemét 
és reményét nem lehetett legyőzni.”

Barack Obama (2008)
„Az 1956-os forradalom megőrizte 

a nemzet öntudatát, és mindenhol 
életben tartotta a szabadság emlékét. 
Nem kétséges, hogy a győzelem utólag 
született, de az emberség mégiscsak 
felülkerekedett, hiába tiporták 
rendőrcsizmákkal.”

David Pryce-Jones (2006) 
„Mindannyian emlékezetünkben 

őrizzük a magyar népnek a szabadságáért, 
de egyben a mi szabadságunkért is hozott 

áldozatát. A remény sosem hal meg, 
ha a szabadság szenvedélye fűti; azé a 
szabadságé, amely a Francia Köztársaság 
jelmondatának első helyén szerepel, és 
amelyről tudom, hogy oly drága a magyar 
nemzet szívének.” Jacques Chirac (2006) 

„A magára maradt Európában csak úgy 
maradhatunk hívek Magyarországhoz, 
ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a 
magyar harcosok életüket adták, és soha, 
sehol – még közvetve sem – igazoljuk a 
gyilkosokat”

Albert Camus (1957)
„… a hősi magyar nép… a Vörös 

Hadsereg páncélosainak halált osztó 
tüzével száll szembe. Ezek a hazafiak 
magánál az életnél is többre becsülték a 
szabadságot. És minden a szabadságot 
békében élvező ember ünnepélyes 
kötelessége, hogy minden igazán hasznos 
eszközt megragadjon, hogy ne hiába 
haljanak meg a szabadságért életüket 
feláldozók.”

J. F. Dulles: Beszéd a dallasi 
világpolitikai tanács előtt 

  Nagy Magda

In Memoriam 1956 november 4.
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A sok erdei gomba között rejtőzik egy pici fehér egér. 
Vajon hol lehet?

Megtalálod, hol bújt el a fenti 12 apró rajz a nagy képen?



Német Nemzetiségi Önkormányzat
Dunabogdány


