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IMÁDSÁG HÁBORÚ UTÁN

Uram, háborúból jövök én,

Két rohanó lábam egykoron

Mindennek vége, vége:

Térdig gázolt a vérben

Békíts ki Magaddal s magammal,

S most nézd, Uram, nincs nekem lábam,

Hiszen Te vagy a Béke.

Csak térdem van, csak térdem.

Nézd: tüzes daganat a szivem

Nem harcolok és nem csókolok,

S nincs ami nyugtot adjon.

Elszáradt már az ajkam,

Csókolj egy csókot a szivemre,

S száraz karó a két karom már,

Hogy egy kicsit lohadjon.

Uram, nézz végig rajtam.

Lecsukódtak bús, nagy szemeim

Uram, láss meg Te is engemet,

Számára a világnak,

Mindennek vége, vége.

Nincs már nekik látnivalójuk,

Békíts ki Magaddal s magammal,

Csak Téged, Téged látnak.

Hiszen Te vagy a Béke.
Ady Endre
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Ailer Gáspár plébános beszéde Schuszter József temetésén
Kedves Testvérek! Tisztelt Gyászolók!
Keresztény
hittel,
a
föltámadás
reményével állunk most itt, hogy búcsút
vegyünk szeretett polgármesterünktől,
Schuszter Józseftől.
Az evangéliumban a föltámadt Úr maga
bátorított bennünket, hogy higgyünk! Azt
mondta: „Higgyetek Istenben és bennem
is higgyetek!” Emberi fájdalmunkon és a
haláltól való félelmünkön túl, most
higgyünk Krisztus szavának! Higgyünk
az Ő szeretetének erejében, mert ahogy
mondotta: „én azért jöttem e világra,
hogy magammal vigyelek Titeket az én
Atyámhoz.” Ez Jézus Krisztus húsvétja!
Ez a mi húsvéti hitünk és reményünk!
Krisztus azért jött, hogy őáltala
feltámadhassunk és örök életünk legyen
Benne! Ki támadhat fel? Kit fog Krisztus
magával vinni a mennybe? Kiknek
készített helyet maga mellett? Az fog
feltámadni Krisztussal, aki hozzá
hasonlóan szeretett! Ez nem érzelmeket
jelent, hanem tetteket. Aki úgy szeretett,
mint Ő. Mindhalálig! A kereszthalálig!
Sőt, még azon is túl! Aki belehal a
szeretetbe, mint Ő, aki egészen átadta
magát nekünk, hogy minékünk életünk
legyen.

hivatásának, és másokért élt! Értünk élt!
Számára a polgármesteri tisztség nem a
hatalmat jelentette, hanem a szolgálatot.
Mindenben a rábízottak javát kereste.
Hatalmas erőfeszítéseket tett, sok-sok
küzdelemmel, a meg nem értésekkel
dacolva, de a falu érdekében! Nehezen
engedelmeskedve végakaratának, hogy
ne legyen semmiféle búcsúztató az ő
temetésén, mégis hadd emlékeztessek
arra, hogy az ő erőfeszítéseinek
eredménye a sportcsarnok, az uszoda, a
kerékpárút kialakítása, gáz- és vízhálózat,
új óvoda, az iskola megújítása, az idén
húszéves,
gyümölcsözően
működő
testvérvárosi kapcsolat Leutenbach-hal
stb., stb, stb….

kicsoda az Isten. Antal atya és jómagam a
tanú rá, hogy e harcból vesztesként kijőve
béke volt a szívedben! Láttad, hogy Isten
Országa a kicsinyeké! Az alázatosaké,
akik mindent elengednek és rábízzák
magukat Isten gyengéd szeretetére.
Szentségekkel megerősítve haltál meg
Úrnapja ünnepén.
És lám, az Úr hűséges! Beteljesíti
ígéretét! Jelét adta szeretetének és
vigasztalásának. Azon az ünnepen haltál
meg, amikor azt ünnepeltük, hogy az Úr
nem hagyott magunkra! Mindig velünk
van és mehetünk vele Atyja országába,
ahol nekünk helyet készített!

Megköszönve
Istennek
életedet,
és
szeretetedet,
teljes
és munkádat
bizalommal imádkozunk érted! Kérjük az
Urat, hogy emberi gyarlóságaidat
Kemény, kitartó és szívós voltál. Mindig megbocsátva engedjen Téged bárányai
győzni
akartál.
De
legfontosabb közé fönt a mennyben, és hogy egykor
küzdelmed nem a faluért volt, nem értünk majd Veled találkozva, mindannyian
volt, hanem saját magadért!!! Gyors bizalommal mondhassuk a 23. zsoltár
lefolyású, súlyos betegséged harcra hívott sorait: „Az úr az én pásztorom, nem
téged Istennel. És te harcoltál úgy, mint a szenvedek hiányt sosem! Zöldellő
bibliai Jákob. Ő az angyallal küzdve alul réteken vezet engem!”
maradt, de cserébe kapott egy
tapasztalatot: hogy kicsoda az isten! Imádkozzál érettünk!
József testvérünk így szeretett! Nem Ebben a harcban Te is alul maradtál,
feltétlenül érzelmekkel, hanem tettekkel. hagytad magad legyőzni. De megkaptad, Ámen
Egészen átadta magát munkájának, amit Jákob is megkapott: megláthattad,
Hatalmas
könnyel.

munka,

sok

örömmel

Jób tanítása szenvedésről, betegségről, elmúlásról, létről és az örök életről:
Ezekkel a gondolatokkal emlékezzünk
községünk vezetőjének, Schuszter József
polgármesternek immáron lezárult földi
életútjára és egyenként a magunk
küzdelmes életére is.

Ha ezt mondom: El akarom felejteni
panaszomat,
vidámra akarom változtatni arcomat,
megborzadok sok fájdalmamban.
Szabadjára engedem panaszomat. Hadd
beszéljek keserű lélekkel!
Csak küzdelem a halandó sorsa itt a Most is csak lázongás, ha panaszkodom,
földön.
kezemmel kell elfojtanom sóhajtásomat.
Gondold meg, hogy csak szellő az
életem, szemem nem lát többé jót.
Kezed formált és alkotott engem. Úgy
Napjaim
gyorsabbak
a
futárnál. formáltál, mint egy agyagedényt.
Elszaladnak és nem látnak semmi jót.
Bőrbe és húsba öltöztettél, csontokkal és
Napjaim elmúltak, szétfoszlottak terveim, inakkal szőttél át.
szívemnek vágyai. Lelkem összetört. Élettel és szeretettel ajándékoztál meg és
Kitépte reménységemet, mint egy fát az gondviselésed őrizte lelkemet.
Úr, letördelt körös-körül.
Ki láthat itt reménysugárt?
Az Úr kezében van minden élőnek léte és
minden emberi testnek adott lélek.
Bizony jót reméltem és rossz jött. Tőle van a bölcsesség és a hatalom, övé a
Világosságot vártam és sűrű homály jött. tanács és az értelem.
Forr a belsőm, nincs nyugtom, elértek a Tőle van az erős és a siker, mély sötét
nyomorúság napjai.
titkokat leplez le, napvilágra hozta a
homályos dolgokat.

Bárcsak olyan volnék, mint a hajdani
hónapokban!
Mint amikor ifjúkorom idején voltam!
Mert megmentettem a segítségért kiáltó
nyomorultat, az árvát, akinek nem volt
segítője. Atyja voltam a szegényeknek, és
az ismeretlen ügyét is jól megvizsgáltam.
Azt gondoltam, hogy mint a főnix madár,
sokáig élek.
Bárcsak leírnák szavaimat, följegyeznék
egy könyvbe,
vas íróvesszővel és ólommal minden
időkre kősziklába vésnék!
Mert én tudom, hogy az én Megváltóm
él, és utoljára porom felett megáll!
S ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben
látom meg az Istent. Saját magam látom
meg Őt, tulajdon szemim látják meg,
nem más. Ámen.
Vörös Ákos
lelkipásztor
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EMLÉKEZÉS és KÖSZÖNET
Miért?
Mint mindenki másban, a súlyos betegséggel kapcsolatban bennünk is felmerült e röpke szó kérdése és jelentése.
De kérdezhetjük azt is, miért éppen ő kapott oly sok tehetséget, fantáziát, erőt és szorgalmat. Fiatalkora óta a feladatok és
megoldások embere volt. Szerette a munkát, a kihívásokat és ugyanilyen mértékben a sportot is. Ezért volt számára fontos,
hogy az egyéni sport mellett a tömegsport jelentőségét is elfogadtassa, illetőleg annak lehetőségét minden szinten előteremtse.
Csapatjátékos volt, sosem mondta azt, hogy én, hanem a testület és én.

Kevesen tudják, hogy 1972-ben a müncheni olimpia megkezdése előtt ő is futott az olimpiai lánggal, amit Görögországból
Münchenbe vittek. Pest megye egyik sportolójaként őt is felkérték e jeles feladatra, amelynek jelentőségét a családban azóta is
büszkén emlegetjük. És így marad meg ő nekünk: nem mint a haláltusáját vívó, küzdő ember, hanem mint a lüktető, mindig
igyekvő sportoló. Kifutotta magát…

E lap hasábjain Kosztolányi Dezső Halotti beszédének utolsó versszakával búcsúzunk tőle:

„Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”

A család mindenkinek megköszöni az együttérzést, a felé áradó tiszteletet és szeretetet. Egyúttal megköszönjük mindazok
igyekezetét és munkáját, akik a temetés gondos előkészítését és lebonyolítását végezték, valamint a zenekar, énekkar,
ministránsok és mindazok szolgálatát, akik utolsó útját ünnepélyessé tették.
Köszönettel:
Schuszterné Sas Klára
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Így láttuk mi Őt
A mellette töltött hosszú évek alatt
sokféle
szemszögből
sokféle
szerepben láthattuk őt: apa;
gondoskodó, életre nevelő szigorú
szülő; tiszteletre méltó családfő;
sikeres vállalkozó; ügyes sportoló;
cégvezető; valamint az utóbbi igen
hosszú
időben
polgármester.
Életének fontos része voltunk és
mellőle követhettük nyomon,
ahogy az idő előre haladtával
egyre sokoldalúbbá vált, ahogy
a privát karrierje után egyre
inkább a köz felé irányította a
figyelmét és tenni akarását.
A hosszú évek alatt számtalan
élményre
és
tapasztalatra
tettünk szert, csakúgy, mint más
gyerekek
a
szüleikkel
kapcsolatosan. Ezek nagy része
személyes jellegű, hiszen a
családból
fakad,
és
ezt
szeretnénk is ott megőrizni, de
közelről láthattuk azt az embert
is, aki a polgármesterséget
elsődleges hivatásának tekintette
és életének utolsó 20 évét a
faluközösségnek szentelte, annak
életének irányítására fordította.
Olyan hosszú ideig töltötte be
pozícióját, hogy a község „szerves
részévé” vált. Nem egyik ciklusról
a másikra élt és dolgozott, hanem
a közbizalom jóvoltából (amelyet
maximálisan ki is érdemelt)
ciklusokon átívelő vezető volt.
Tisztában voltunk azzal, hogy Ő
nem csak családfő, hanem az
egész faluközösség feje, hosszú
távú fejlődésének letéteményese.
Tudtuk, láttuk, hogy különleges
ember, aki kiválóan végzi a dolgát.
Ez megnyilvánult az emberek
szeretetéből,
megbecsüléséből,
mely szakadatlanul áradt felé.
Kivételes képességű ember volt.
Tehetsége az élet számos területén
már fiatal korában igazolást nyert.
Sikeres volt a sportban, később az

üzleti életben is, majd élete utolsó
szakaszában a falu vezetőjeként is
egészen
különleges
nívót
képviselt. Sőt, ez utolsó olyan
hivatásává vált, amely talán a
legjobban illett hozzá. Nemcsak,
hogy kiválóan gyakorolta, de még
szerette is. Érezte, hogy ők
egymásra találtak, ez egy jó
szinergia. Ezzel mindenki jól jár.
Ő volt a megfelelő ember a
megfelelő, neki való helyen.

Bár a haladás megingathatatlan
híve volt, sosem akart olyat
rákényszeríteni a közösségre,
amely
ellentétes
volt
hagyományaival és értékeivel.
Tudta, hogy Bogdány ereje a
közösség
egységében
és
összetartásában rejlik. Ennek
alapja pedig mindig az ember,
éltetője
pedig
az
emberi
kapcsolatok. Nem volt véletlen
tehát, hogy ekkora hangsúlyt
fektetett a kulturális programok,
sportés
más
közösségi
rendezvények szervezésére, sőt
mára már elmondhatjuk, hogy
olyan hagyományokat teremtett,
amelyek ma már a falu életének
elválaszthatatlan részeit képezik.
Azt akarta, hogy az emberek
együtt töltsék az idejüket,
közösen
szórakozzanak,
a
község egésze pedig nyisson a
térség felé, kapcsolódjon más
településekhez,
országhatáron
innen, sőt azon túl is. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint a
Az a szakmai színvonal, amelyet ritkaságszámba menő leutenbach-i
kétségtelenül ő honosított meg a kapcsolat.
falu élén, az ma mindenfelé tetten
érhető, bármerre is néz az ember.
Bizonyítéka ennek a középületek Tudott bánni az emberekkel. Tudta
és intézmények állapota, a és lankadatlanul hitte, hogy
kapcsolódó
fejlesztések minden embernek megvan a
megvalósulása, a falu arculatának megfelelő helye a közösségben.
szépülése, amely rengeteg kisebb- Igyekezett ezt mindenki számára
nagyobb
vívmány
együttes megtalálni és annak, aki tenni
eredménye.
akart, megadta a lehetőséget. Jó
volt látni, hogy azáltal, hogy
megpróbált mindenkit a számára
Olyan hosszú távú, következetes, megfelelő helyre beépíteni, ők
bátor, de a földtől nem mind az ő környezetében, mind
elrugaszkodott
fejlesztési pedig azon túl is megbecsülve
koncepció mentén haladt, amely érezték magukat. Ő maga pedig
Bogdányt
egy
modern
és bármennyire is magas színvonalon
dinamikus községgé tette. Világos látta el hivatását, mindig közvetlen
elképzelése volt arról, hogy és bárki számára elérhető maradt.
miként kell egy közösséget Mindenki kereshette, ő pedig
összetartani, vezetni, a javaival és mindenkivel kereste és meg is
erőforrásaival
hatékonyan találta a szót. Finom diplomáciai
gazdálkodni, sőt ügyesen még más érzéke
nap
mint
nap
fellelhető forrásokat is bevonni, megnyilvánult.
hogy a falu megfelelő módon és
ütemben fejlődhessen.
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Bölcs volt. Látta a nagy
összefüggéseket, pontosan tudta
hogy mikre kell nagy hangsúlyt
fektetni és melyek azok a dolgok,
melyeket jó előre, egyszer s
mindenkorra
tisztázni
kell.
Megingathatatlan volt abban a
sziklaszilárd meggyőződésében,
hogy a nagypolitikának nincs
helye egy község életében. Főleg
nem az irányításában. Hozzátenni
nem tud, a megosztottság pedig
csak rombol. Ezért száműzte azt és
a hivatalon belül ezt mindenki
tudtára is hozta. Ez nem lehetett
téma soha. Ilyen alapon ne
húzzanak szét az emberek. Ő
pedig mindvégig független volt és
maradt, így mutatott példát. A
politikai szimpátia gyakorlásának
ideje a választás, helye pedig a
szavazófülke.
Kimondottan
vallotta és képviselte, hogy a falu
életét és annak irányítását soha
nem a politika és az éppen aktuális
széljárás, hanem csakis a közös
érdekek határozhatják meg.
Kvalitásai alapján minden
bizonnyal egy nagyobb település
vezetőjeként is megállta volna a
helyét. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, minthogy a térségben is
fontos pozíciókat töltött be,
mindannyiunk büszkeségére. Neki
azonban mindig Bogdány volt a
szívügye, érte és az itt élőkért
akart tenni, tehetségét itt akarta
kibontakoztatni. Mindannyian
hálásak lehetünk ezért.Őszintén
szerette és tisztelte a helybélieket.
Sokukban felismerte a
teljesítményt, a szorgalmat, vagy a
tehetséget, mely erényeket ő
kiváltképp sokra tartotta.
Rajongott a bogdányi művészetért,
büszke volt arra, hogy kicsi falunk
neves festőket, zenészeket adott.
Elismerte a helyi értelmiséget, ám
szintúgy megcsodálta kiváló
kőfaragóink munkáját.
Iparosainkra és vállakozóinkra
pedig, akik a falu határán túl is
elismertségre tettek szert, a helyi
fejlesztések során is gyakran
támaszkodhatott.

Bogdányi Híradó
Otthon volt a legszembeötlőbb,
hogy mennyire a hivatása tette ki
az életét. Falugazda szerepéből
sosem tudott igazán kilépni.
Szabadidejében is a falu dolgain,
teendőin járt az esze. Tévénézés
közben is fel-felugrott, hogy
papírra vesse gondolatait, ötleteit,
nehogy ezek közül bármi is
másnapra elvesszen.
Mindezek eredményeképpen ma a
hivatal
egy
gördülékenyen
működő gépezet, míg a falu a
polgárai számára egy élhető
közeg. Életében sosem fogadta
volna el a dicsérő, szerinte túlzó
szavakat,
minden
ilyesfajta
próbálkozásra (és volt jócskán)
csak legyintett. De talán mégsem
túlzás azt állítani, hogy a falu
történetében ennyire dinamikus és
meghatározó periódus még nem
volt. Ez persze nem csak az ő
érdeme.
Ehhez
nagyban
hozzájárultak kollégái és a falu
közössége is, akik hittek benne és
követték őt, mint az elismert,
elfogadott vezetőt. A kezére
játszottak a rendszerváltozás után
elindult pozitív változások is,
melyek révén egy jól funkcionáló
polgármesternek megnőhetett a
mozgástere, ő pedig sok más
kvalitása
mellett
jól
tudta
kamatoztatni
menedzserszemléletét és üzleti rátermettségét
a falu egészének a javára. Ma már
ebben a szakmában is verseny van.
Ezt is lehet jól és lehet rosszul is
csinálni, éppen azért, mert az
utóbbi időben megteremtődtek a
lehetőségek.
Ahol
jó
a
polgármester és a vezetés, ott jól
haladnak a dolgok, míg ahol nem,
ott rosszul. Ő jól csinálta.
Kellettek kivételes képességei, de
legfőképpen az a rá jellemző
profizmus, maximalizmus és
elkötelezettség, mellyel mindent
célba lehetett vinni. Talán ez a
legfőbb tanulság. A kvalitások és a
munka elengedhetetlen, de azokat
csak a megfelelő hozzáállással
lehet a gyakorlatba hatékonyan
átültetni. Csakúgy, mint a
sportban, ahol szintén ez volt a
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filozófiája. Barátai, sporttársai
ugyanezeket az erényeket ismerték
meg benne. Ő így tudott nyerni. És
számára - mint sikerorientált
ember
számára
az
eredményesség volt a munka és
végső soron az élet fokmérője.
Viszont, míg a sportban a siker
„csak” az ő és csapata sikerét
jelentette, addig a közösségért és a
családjáért tett erőfeszítései miatt
mindannyian csak nyertünk vele.
Végül is az embert ugyanazok a
stílusés
személyiségjegyek
jellemzik, nyilvánuljon meg az
élet bármely területén.
Belegondolni is fájó, hogy mennyi
maradhatott még benne. Milyen
sokat tudott volna még tenni, és
legfőképpen
milyen
sokáig
maradhatott volna még közöttünk.
De
hát
a
sors
másként
rendelkezett. Mi mindenesetre
rengeteget tanultunk tőle és
meggyőződésünk, hogy ezzel nem
vagyunk egyedül a környezetében.
Nagyon nagy az ő hagyatéka, és
hiánya kétségtelenül nagy űrt hagy
majd maga után. Csak remélni
lehet, hogy személye „csak” a
családban
marad
örökre
méltóképpen betöltetlen.
Vigaszul talán éppen a rá annyira
jellemző
megnyilvánulásai
szolgálhatnak. Tekintsünk mindig
előre; tenni kell a dolgunkat; az
élet megy tovább; a problémákat
meg kell oldani; nincs vesztegetni
való idő. Ezt a problémát is meg
kell oldani. Nem lesz könnyű, de
menni fog. Ezt ő is így gondolná.
Méltóképpen pedig úgy lehet az ő
emlékét
megőrizni,
ha
a
közösségen
belül
mindenki
hasonlóképpen végzi továbbra is a
feladatát, hogy az ő általa annyira
szeretett község továbbhaladjon az
általa
megkezdett
közösségteremtés és modernizáció
útján.
Schuszter Kálmán, Péter és Gergely
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Tisztelt Gyászolók!
Hölgyeim és Uraim!
A Család, Dunabogdány Község polgárai
és a Képviselő-testület nevében hálásan
köszönöm, hogy szeretett halottunkat
utolsó
útjára
elkísérték.
Elhunyt
polgármesterünk végakarata volt, hogy a
temetés során méltató beszédek ne
legyenek.

tanuszoda,
a
község
úthálózata,
kerékpárút, csatornahálózat, a vízhálózat
felújítása, gázellátás, és most megkezdtük
az ő irányításával még a Művelődési Ház
és a sportöltöző teljes felújítását. Az
önkormányzat pénzügyi helyzete mindig
stabil volt és mai is az.

Eltemettük halottunkat és itt ezen a helyen
már a méltató szavaknak, gondolatoknak
is teret kell adnunk. Életében mindig a
racionális, sallangmentes tettek híve volt.
20 évig szolgálta a községet, mint
választott képviselő, ill. polgármester.
Többünknek jutott osztályrészül, hogy
négy cikluson keresztül mint képviselők
segítsük munkáját 1994-től napjainkig.

Szilárdan hitt a közösség erejében és
szerinte az elért eredmények ezt a
szemléletet igazolták. A községet, a
családot pótolhatatlan veszteség érte, de
szinte
hallom,
ahogy
hűvös
magabiztossággal azt mondja: „Nem kell
túlzásokba esni, tegyétek tovább a
dolgotokat.” Életében minden elismerést,
kitüntetést elutasított. Néhány képviselő
kezdeményezte, hogy a 60. születésnapja
alkalmából a község díszpolgára címet
adományozzuk
számára.
Valahogy
Mindig előremutató, tettre kész volt. A megtudta és azonnal jelezte, hogy nem
négy ciklus alatt létesítmények sora fogja elfogadni.
készült el a községben: sportcsarnok, új
óvoda, az iskola teljes rekonstrukciója,

A június 9-i képviselő-testületi ülésén
egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy az
elhunyt Schuszter József polgármesternek
posztumusz Dunabogdány díszpolgára
címet adományozzunk. Ez a legkevesebb,
amit adhatunk. Ő sokat többet adott
nekünk. Most méltatjuk munkásságát, de
a méltató szavak elszállnak, virágokat
viszünk a sírjára, de azok elszáradnak,
mint ahogy a könnyeink is elapadnak. De
amit
ő
alkotott,
azzal
naponta
szembesülünk és emlékeztetnek rá. Szent
Pál apostollal mondhatjuk: Kedves Jóska,
Te a jó harcot megharcoltad, a pályát
megfutottad, a hited megtartottad és
hitünk szerint az égben megkapod
jutalmadat.

Bonifert Ferenc
alpolgármester

Schuszter József a szívemben tovább él
Schuszter József polgármester hirtelen
halála engem és sok embert
Leutenbachban mélyen érintett és
szomorúságra hangolt. Halála
pótolhatatlan veszteséget jelent nem csak
a családjának és Dunabogdány
Községnek, hanem Leutenbach
településének is.

munkálkodott: vagy a polgármesteri
hivatalbeli megbeszéléseken, vagy a
teraszon vacsora közben: állandóan
csöngött a mobilja.

beszélgethettünk Istenről és a világról.

Ezeken kívül sok szép emlék bukkan fel
lelki szemeim előtt Schuszter Józseffel
kapcsolatban: halászlével egybekötött
Mindig éreztem, milyen fontos számára a focizás, budapesti kirándulások, a hordók
partneri kapcsolat Leutenbach községgel. közös csapraverése a leutenbachi
Gyakran hallottuk tőle ezt a szép
’Hocketse’-n, a reptérre vezető úton
mondatot: „Ha ma kellene
folytatott beszélgetések és sok más.
A két település közötti partnerkapcsolatot partnertelepülést keresnünk, ismét
Schuszter Józseffel 11 év közös
Schuszter József egyedülálló módon
Leutenbach mellett döntenénk!”
polgármesteri tevékenység köt össze.
képviselte, azt döntően meghatározta és
Elkötelezettségének különleges
Remélem, hogy a múltbeli gyümölcsöző
állandó szívügyének tekintette. Ő példát megnyilvánulása volt 2009. márciusi
munkát az ő szellemében tudom tovább
mutatott a tetterőre, az ötletgazdagságra, látogatása a Winnenden-i iskola elleni
folytatni az új polgármesterrel.
és ezen túlmenően kitünő házigazda volt. ámokfutás gyászszertartása alkalmából,
Óriási érdemeiért 2003-ban „Leutenbach ahol községünk áldozataira is
Mindezek mellett a szívemben csakúgy,
Község polgári érdemérem”-mel tüntette emlékeztünk.
mint az emlékezetemben Schuszter József
ki őt a képviselő-testület.
Kezdetektől fogva jó viszonyban voltunk. tovább él.
Kollégaként a legnagyobb tisztelettel
Már első találkozásunkkor – idősebb
tekintek Schuszter József szakmai
kollégaként – tegeződést ajánlott nekem.
teljesítményére. Hivatali idejének 16
Szívesen emlékszem vissza azokra a
Jürgen Kiesl
évében Dunabogdányt láthatóan
sajnos csak ritka órákra, amikor egy
Leutenbach Község polgármestere
meghatározta. Valamilyen módon mindig pohár bor mellett háborítatlanul
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Búcsú Schuszter József polgármestertől
Egyszerre szólaltak meg a harangok
Dunabogdányban, Tiszabogdányban és
Nyírbogdányban.
Döbbent fájdalommal búcsúztak a
dunabogdányiak
szeretett és nagyra
becsült,
hirtelen
elvesztett
polgármesterüktől. Schuszter József az
utolsó
pillanatig
falujáért
élt,
méltósággal, zokszó nélkül viselte
betegségét.
Családja, barátai, tisztelői, munkatársai,
dunabogdányiak és környékbeliek, a
térség polgármesterei, cégek ügyvezetői
tették tiszteletüket a búcsú napján.
Schuszter József 1946. október
2-án született Dunabogdányban id.
Schuszter József és Kladek Anna
harmadik gyermekeként. Tanulmányait
Dunabogdányban, majd a szentendrei
Móricz Zsigmond Gimnáziumban kezdte.
Érettségi után a budakalászi lenfonó
gyárban helyezkedett el, ahol korán
felismerték rátermettségét és a fejlesztési
osztályra helyezték. Munka közben
végezte el a szakirányú Könnyűipari és
Műszaki Főiskolát. Egyre magasabb
beosztásban dolgozott a Budaflax
vállalatnál, majd a cég Karolina úti
gyárának igazgatója lett. Fiatal korában
munkájából kifolyólag az egész világot
bejárta, Európán kívül járt Kuvaitban,
Amerikában és Ausztráliában, ahonnan
gazdag tapasztalatokkal tért haza. Később
mindezt a falu érdekében használta fel.

1990-től
1994-ig
Dunabogdányban
Horváth
Imre
polgármestersége idején a pénzügyi
bizottság elnökeként tevékenykedett,
többek között az ő segítségével és
vezényletével épült meg az iskola új
szárnya és a sportcsarnok.
1994-től haláláig, 2010. június
6-ig volt Dunabogdány polgármestere.
Első ciklusát tiszteletdíj nélkül dolgozta
végig. Ekkor épült ki a gáz-, csatorna-,
vízhálózat, megújult és korszerűvé vált a
Polgármesteri Hivatal. A következő
ciklusban elkészült a Szent János tér és a
Plébánia utca közművesítése és kövezése,
megépült az ipartelepi út. 2002 után
készült el az óvoda új épülete, az iskola
öreg épületének rekonstrukciója. 2006
után nyílt meg a tanuszoda és épült meg a
kerékpárút. Tevékenysége alatt 2,5
milliárd forintnyi fejlesztés történt
Dunabogdányban.
Rendkívüli
fantáziával,
akaraterővel, tettvággyal és lendülettel,
ugyanakkor józanul, a valóság és a
realitások
talaján
megmaradva,
vállalkozói szemlélettel irányította a
falut.
Az ésszerű, fenntartható
fejlesztések híve volt. Hitte és vallotta,
hogy az iskolánál, a fiatalságnál kezdődik
minden, ezért is fektetett oly nagy
energiát az iskola fejlesztésébe. Úgy
tartotta, hogy csak egészséges testben
lakozhat egészséges lélek. Nagyon fontos
volt számára az egészséges életmód
feltételeinek megteremtése. Gyerekkora

Búcsú Schuszter Józseftől
Június 12-én vettek búcsút családtagjai, barátai, ismerősei,
Dunabogdány lakossága és a kistérség polgármesterei
Schuszter József polgármestertől.
Dunabogdány első embere közel 20 éven keresztül állt a falu
élén, először képviselőként, majd alpolgármesterként került a
közigazgatásba. 2006-ban 11 hónapon keresztül a kistérségi
társulási tanács elnöki tisztségét is betöltötte. Polgármestersége
ideje alatt került bevezetésre a településen a gáz- a
csatornahálózat, kezdődött meg az úthálózat kiépítése, továbbá
az ő nevéhez fűződik a sportcsarnok és az óvoda új épületének
megépítése, az iskola teljes felújítása, a tanuszoda megépítése,
a Duna-parton és a 11-es mellett futó kerékpárút megépítése.
Ő készítette elő a most felújításra kerülő kultúrház és sportpálya
felújítását is. Munkásságát mind a kistérségben, mind a
régióban ismerték, és emberi hozzáállását, aktivitását tisztelték.
Búcsúzzunk fejet hajtva Schuszter Józseftől, aki
polgármesterként Dunabogdány és a térség közösségéért
dolgozott. Emlékét örökre őrizzük meg szívünkben!
(Megjelent a SZENTENDRE ÉS VIDÉKE hetilap
2010. június 18-i számában)

óta a sport szerelmese volt. Ezért volt
olyan fontos számára, hogy az egyéni
sport mellett a tömegsport jelentőségét is
elfogadtassa, és annak lehetőségét
minden szinten előteremtse. Kevesen
tudják, hogy 1972-ben ő is futott az
olimpiai
lánggal,
amit
Athénból
Münchenbe vittek.
A hétköznapokban leginkább a
szorgalmat, a szaktudást tisztelte és
szerette. Hívő katolikusként élt, mélyen
elismerte és hirdette az ökumené
létjogosultságát. Bár mindig előrelátó
volt, a múlt, a sváb hagyományok
tisztelete, ápolása nélkül nem tudta
elképzelni a jövőt. Pártolta és lehetőségei
szerint segítette a művészeteket, mindig
részt vett a kiállításokon, koncerteken,
jelezve azok fontosságát.
Betegsége idején sem pihent,
ameddig tudott dolgozott, az éppen
folyamatban lévő fejlesztések kötötték le
idejét. Hasznos tanácsokkal látta el az őt
helyettesítő
Bonifert
Ferenc
alpolgármestert. Olyan testületet és
hivatali apparátust hagyott maga után,
amelyben
a
konstruktív
munka
zökkenőmentesen
folytatódik
a
következő választásig.
(Részletek a Danubia Televízióban
elhangzott emlékműsorból. Narrátor:
Balázs Csilla)
2010.06. 12. Dunabogdány

Jóleső, erőt adó emlékek

Emlékszem, amikor először léptem be a dunabogdányi hivatal
ajtaján. „Jöjjön, ez lenne az első feladat” – fogadott irodájában
Schuszter József. Ennek már hét éve, de emlékeim a közös
munkáról elevenen élnek: minden lehetőséget megragadott a
falu érdekében, minden pályázaton elindultunk, minden
programban ott voltunk a kistérséggel vagy önállóan. Volt
sorrendiség, volt nehezebb téma, volt siker és kudarc egyaránt,
de ami mindig ott volt, az a közös munka öröme, a
csapatmunka. Az élet úgy hozta, hogy tovább kellett lépnem,
majd ez év elején újra visszatértem ide, ahonnan indultam.
Hálás vagyok Schuszter Józsefnek, hogy bízott bennem, hogy
megtisztelt azzal, hogy újra itt lehetek. Tőle tanultam meg,
hogy egyedül a közösségért, a családért érdemes dolgozni. Jó
stratégának, közösségi embernek és jó településgazdának
ismertem meg.
Örülök, hogy ismerhettem őt, örülök, hogy dolgozhattam vele.
Örömmel és jó szívvel gondolok erre az időre. Az Életben az a
szép, hogy mindig tanulunk egymástól. Hálás köszönet érte!
Kammerer Zsófia

