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Aktuális hírek

Tisztelt Dunabogdányiak!

Az önkormányzat életében március hó a
költségvetés elfogadásának ideje. Jelenleg
azt mondom szerencsére, mert egybevágott a Koronavírus kirobbanásával, amely
veszély helyzetet teremtett és mindent
felülír és a település pénzügyi életét is át
fogja alakítani. Javaslatom az, hogy írok
mégis az eredeti költségvetési célokról és
idővel folyamatosan tájékoztatás adok arról, hogy az élet mennyiben írja át pénzügyi
terveinket! Mivel Önök otthon vannak, lehet részletesebben, mint korábban, hogy
ezzel is unalmat űzzek és egy kicsit tereljünk…
A költségvetés tárgyalásakor az ideit az
eddigi legnehezebb költségvetésnek neveztem, amelyet eddig készíteni kellett
vezetésem alatt. Három területen kellene
helyt állnunk – óvoda, település, iskola mindegyik hatalmas, és kettő sajnos erősen nem rajtunk múlik, tehát kényszerpályán mozgunk. Ezért három költségvetési
variácót terjesztettünk a bizottság, majd a
testület elé:
„A” verzió: Óvoda
Igen, továbbra is. A 2017-ben bővítésre
beadott pályázatunk halaszthatatlanná
vált, mert ha nem bővítünk lassan elérjük
azt a szintet, hogy a bogdányi gyerekek részére sem tudjuk biztosítani az elhelyezést.
A pályázat beadása előtt statikai felmérést
végeztünk az összes épületen, ahol megállapították, hogy a József Attila utcára
kifutó – legrégebbi – épület felújítható, ez
tornaszoba lenne az terveken. A követke-
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ző épületen – középső, két szobás épület
– racionálisan nem végezhető el felújítás és
bővítés, mert többe kerül statikailag megerősíteni, mint lerombolni és egy új épületet építeni. Ezért egy teljesen új, három
csoport szobás épület kerülne kialakításra
zöldmezős beruházásként a mellette lévő
területen, így biztosítva a plusz egy csoportszobát és a létszám igényeket. 2017
őszén – tehát ekkor zárult le a tervezési
fázis - adtuk be pályázatunkat, melyet támogatásra méltónak találtak a pénzügyminisztériumban, az aláírt támogatási szerződés azonban csak 2018 júniusában érkezett
meg a minisztériumból. Vesztettünk nyolc
hónapot. Ennél a pontnál lehetett a kivitelezésre irányuló közbeszerzéshez szükséges kiviteli terveket elkészíttetni, majd
ennek birtokában lehet elkezdeni a közbeszerzés kiírását is, amely idejére a kivitelezési árak 10-30%-nyit már emelkedtek. (Mi
az ország – ebből a szempontból – egyik
legdrágább helyén élünk, mert a fellendülő építési hullám a fővárosban és annak
agglomerációjában kiemelkedően magas
volt, ez pedig húzta magával a környékbeli
cégek leterheltségét, a munkabér és az építőanyagok drágulását.) Ez egy durván 300
millió Forintos tételnél 30-90 millió Forint
pluszt jelentettek volna, amit a település
költségvetése nem bír el. Indikatív ajánlat bekérése után láttuk, hogy az elemzői
számok nem hazudnak, a gyakorlatban is
megjelentek a szemkerekítő árajánlatok.
Jeleztük a pénzügyminisztérium felé, hogy
a megítélt összeg napról-napra kevesebbet

Bogdányi Híradó

ér, vissza jelezték, hogy azt ők is látják, így
2019 áprilisában nagy tárgyaláson vettünk
részt a pénzügyminisztériumban. Biztosítottak minket, hogy kapunk plusz 48 millió
Ft kiegészítést, amely májusra a számlánkon lesz. De a pénz mind a mai napig nem
érkezett meg…Tehát egy éve várunk. Ismerve a jelenlegi krízis helyzetet a magam
részéről elképzelhetőnek tartom, hogy nem
is fog. Idén februárban mégis kiírtunk egy
feltételes közbeszerzést, azonban az érdeklődés hiánya miatt érvénytelen lett. Tehát
a piac beárazta. A következő lépések maradtak: a pénzt megköszönve visszaadjuk
kamatos kamattal, ahogy ez a törvényben
rögzítve van. Másik, hogy újra engedélyt
kérünk a pályázat kiíróitól, hogy engedjenek még el az eredeti tervekből. A tornateremnek felújítandó legrégebbi épület és az
azt az új épülettel összekötő folyosóról már
lemondtunk - kértem a tervező urat, hogy
képzeljük el az új épületet tetőtér beépítés
nélkül – irodák vesznek el – de a három csoportszoba megmaradhat. Így közelebb kerülhetünk a már megítélt összeghez. Vagy a
harmadik megoldás: belevágunk és minden
kockázatával együtt elkezdjük az építkezést és a fennmaradó összeget a település a
saját zsebéből kipótolja. Ebben az esetben
számításaink szerint a 2020-2021-2022-es
év szabadon felhasználható pénzeszközei
(beruházás, fejlesztés) mind az óvoda építésre fizetődik ki. A koronavírus azonban
mindent felülír. Jelenleg a költségvetési tételekről magam rendelkezem. A szabadon
felhasználható keretet csoportosítottuk a
védelmi kiadások fedezésére. Tehát jelenleg nem is baj, hogy nem vágtunk bele az
óvoda építésébe és időt nyerünk. Várjuk
az újabb, immár nyílt közbeszerzés lejártát, addig is több információhoz jutunk. És
bízom benne, hogy a vírus alábbhagy. Egy
biztos: Magyarország gazdasága erősen
meg fogja érezni a koronavírus hatásait, így
a mi településünk is. Iparűzési adó biztosan
csökkeni fog és jelenleg nem látható, hogy
az állam miképpen dönt majd a települési
önkormányzatok támogatásáról a megváltozott helyzetben a jövőben. Persze mindez most talán mindegy is, csak maradjunk
életben…
Vigyázzanak Magukra!
Köszönettel: Schuszter Gergely
A B verzióról a következő számban írok!
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A húsvéti ünnepkör
Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe:
Jézus kereszthalálának és feltámadásának
emlékére. A zsidó vallásban Pészachkor
(jelentése: el/kikerülni) ünneplik az egyiptomi
rab-ságból való szabadulást. De összehozzák
a kovásztalan kenyér ünnepével is, mivel a
fáraó annyi időt sem hagyott a zsidóknak, hogy
országát elhagyják, ameddig a kenyerüket
megke-leszthették volna. (v.ö. Kiv 12. fej.)
Eredetileg a két ünnep egybeesett, majd Kr.u.
325-ben a niceai zsinat a keresztény húsvétot
a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.)
követő első holdtölte utáni vasárnapra tette.
Számos európai nyelvben a zsidó Pészachból
eredeztetett szavak a Húsvét megfelelői, de
főleg a német nyelvterületen az Ostara istennő
nevéből ere-dő
Easter, Oster elnevezés
honosodott meg, mely a kereszténység előtti,
pogány tavaszün-nepekre emlékeztet. A magyar
húsvét szó pedig a 40 napos böjti időszak után a hús magunk-hoz
vételének első napját jelenti.
A húsvéti szimbólumok és jelképek:
1. A bárány: legfőképp Krisztus, mint az Isten bárányának megváltó
keresztáldozatát szimbolizálja, aki „nem nyitotta ki száját, mint a
bárány, melyet leölésre visznek”. (Iz 53,7) Ártatlan volt, mint a „ma
született” bárány, aki nem követhetett el vétket vagy bűnt, mégis
vállalta a halált értünk, bűnösökért.
2. A barkaág: Jézus jeruzsálemi bevonulásakor (Virágvasárnap)
az emberek a béke jelképét, pálmaágat tartottak a kezükben.
A mi éghajlati viszonyaink közepette természetesen ez nem áll
rendelkezésünkre, ezért itthon a barka vette át főképp ennek
szerepét. Különben, ezen ágak elégetéséből származik az a
hamu, amivel az Egyház Hamvazószerdán, Nagyböjt kezdetén
meghamvaz bennünket. Német hatásra terjed napjainkban az
a szokás is, hogy a barkaágat feldíszítik kifújt tojásokkal, apró
figurákkal. (Én húsvéti karácsonyfának neveztem ezt el, hiszen ez
is az újjászületést és az új életet jelképezi számunkra.)
3. A húsvéti gyertya: az örök élet és világosság ill. a feltámadás
motívuma.
4. Az üres sír: a feltámadás egyetlen, hiteles, „kőbe zárt” tanúja, mely
egyben a krisztusi hit és a remény csendes útmutatója.
A tojás: ősi termékenységi szimbólum: a születés, a teremtés, a
megújhodás jelképe.
5. A kiscsibe: ahogy feltöri a tojáshéjat, amikor megszületik, Jézus
Krisztus is így törte meg halálával a bűnt mindörökre, és adott

számunkra új lehetőséget ahhoz, hogy
általa tökéletesebb életet éljünk.
6. A nyúl: maga is a termékenység
szimbólumává
lett,
rendkívüli
szaporasága miatt; ahogy a Húsvét is a
maga lelkületével, tanításával rengeteg
lelki gyümölcsöt kell, hogy teremjen
általunk.
7. A sonka és a hozzávalók: a gazdagság és
a jólét „megtestesítői”; de emlékeztetnek
bennünket a választott nép Széder táljára
is, amin hasonló(!) étkek találhatók.
8. A locsolkodás: a víz megtisztító,
megújító erejébe vetett hit és az ősegyház
Húsvétkor
történt
keresztelkedési
szokásaira utal profán, népies formában.
István atya

NAGYHÉT 2020.
Virágvasárnap 8.00
Nagyhétfő

Szentmise

10.00

Barkaszentelés, szentmise

17.30

Gyóntatás

18.00

Szentmise

Nagykedd

18.00

Szentmise

Nagyszerda

8.00

Szentmise

Nagycsütörtök 18.00

Szentmise az utolsó vacsora emlékére

19.00 – 21.45 Csendes virrasztás
21.45 – 22.00 Záró imádság
Nagypéntek 15.00
		

Keresztút a Kálvárián
(Ezzel egy időben a templomban is.)

18.00

Az Úr szenvedésénekünneplése

20.30

Zenés keresztút a Kálvárián

Nagyszombat 20.00

HÚSVÉTI VIGILIA KÖRMENET

HÚSVÉT

Szentmise

Húsvéthétfő

8.00
10.00

Szentmise

8.00

Szentmise

10.00

Szentmise német énekekkel

A járványveszély miatt továbbra is kérünk mindenkit, maradjon otthon! Az alkalmakat megtartjuk, és éteren keresztül
közvetítjük a nyilvánosság felé!

Húsvéti üzenet
megvallott felismerést halálának és feltámadásának kijelentésével erősíti meg. Jézus a
Krisztus, a meghaló és feltámadó Úr – ez az
Újtestamentum összefoglalása.

Jézus így szólt tanítványaihoz: Hát, Ti kinek mondotok? Péter így felelt: Az Isten Krisztusának. Jézus ekkor ráparancsolt, hogy ezt
senkinek se mondják el. Majd azt mondta,
az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell
vettetnie a vénektől, főpapoktól, és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon
fel kell támadnia. (Lukács ev., 9-20-22)

Megdöbbentő volt a tanítványok számára Mesterük szájából azt hallani, hogy neki
„alá kell szállnia” a halál mélységéig és csak
a halálon túl, azt legyőzve, feltámadásában
érkezhetik el dicsőségébe. Ez halomra döntötte az ő reménységüket. Ők ebben a földi
életben és evilági módon várták Jézus hatalmának győzelmeit. Részt kívántak venni an-

Jézusnak tanítványaival való kapcsolatában kiemelkedik egy központi esemény:
amikor először tudatosítja bennük azt, hogy
Ő az Isten Fia, a Messiás. Ezt a Péter által
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nak dicsőségében. Meg kellett érteniük: Isten
hatalma más, mint az emberi hatalom!
Ezért a maguk szándékaikat és terveiket
is át kellett gondolniuk. Ha azért indultak el
követésére, hogy általa e világi reményeik
teljesedjenek be, most fel kell ébredniük tévedésükből. Jézus nyomdokain nem sikerről
sikerre vezet az út, hanem önmegtagadáson
és kereszthordozáson át egészen másfajta
magasság felé, mint amilyent az ember elképzelne.
Jézus ekkor még azt parancsolja tanítványainak: ezt senkinek el ne mondják. Még
nem jött el az ideje annak, hogy követői világgá hirdessék, kit ismertek fel Mesterükben. Még hátra vannak Jézus szolgálatának,
a messiási küldetésnek jótéteményei az
egész országban, és hátra vannak szenvedésének és megaláztatásának napjai is. Ezt
még tanítványai sem érthették meg. Lukács
evangélista ezért jegyzi meg, amikor az Úr
másodszor említi meg: „az Emberfia az emberek kezére adatik”. (Lukács ev. 9, 44-45.)

Ez az Egyház missziója, azaz küldetése ma
is: „Tegyetek tanítvánnyá minden népeket!”
Amen.

Jézus beteljesítette ígéretét! Amit háromszor kijelentett tanítványai előtt, azt a húsvéti örömüzenetet hallják meg a kegyes asszonyok is a nyitott sírnál. Most az Úr mennyei
követe, angyal hirdeti: „Emlékezzetek vissza,
hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: „az Emberfiának bűnös emberek
kezére kell adatnia, és megfeszíttetnie és
harmadik napon feltámadnia. (Lukács 24,
6-7.)

Vörös Ákos lelkipásztor

Az angyal nem csak új csodát hirdetett az
asszonyoknak, hanem szentséges emlékeket
ébresztett bennük. Vissza kellett gondolniuk
arra, amit Jézus mondott. Ő mindig azzal
biztatta híveit, hogy a halál sem választhatja
el Őt tőlük sokáig! Nem végezhet az emberi
szó felségesebb szolgálatot ebben a világban, mint amikor a feltámadott és élő Jézus
Krisztusról ad hírt az Őt keresők számára.

Áldott húsvéti ünnepeket kíván minden
olvasónak:

HÚSVÉTI ÜNNEPI
ISTENTISZTELETEK RENDJE:
április 9.,

Nagycsütörtök, 18 óra istentisztelet

április 10., Nagypéntek, 18 óra istentisztelet
április 11., Nagyszombat, 18 óra istentisztelet
április 12., Húsvét I., 10.30 istentisztelet úrvacsoraosztással
április 13., Húsvét II., 10.30 istentisztelet
A húsvéti istentiszteleti rend kizárólag
a veszélyhelyzet visszavonása esetén él,
kövessék az egyházközség tájékoztatását!

Ansikskarte von Ostern

Juhász Gyula:
Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Faustod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vér verte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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Ők nem értették meg e kijelentést, mivel el
volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják. Ugyanez történik akkor is, amikor Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról. (Lukács
ev. 18, 34.)

Unten im Dorf war es fast
Abend geworden. Auf
jedem Hof sahen wir die
Schornsteine rauchen.
Das ganze Ort wird von
Rauch vergiftet. Müll
brennt in vielen Garten,
die Osterblumen duften
um sonst unter unseren
Himmel. An unsere
Hauptstraße rollt eine
endlose Blechlavine von
Autos, Lastvagen und
laute Motorräder nach
Budapest.
Aber der Wind trug auch Düfte von
Osterschinken und Ostereiern herbei.
Es ist doch Ostern!
Zeit der Letzten Abendmahl: „Und als sie
aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und
brach es und gab es Ihnen und sprach:
Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm
den Kelch, dankte und gab ihnen den und
sie tranken alle daraus. Und er sprach zu
ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für
viele vergossen wird.“
Ich steige am Berg hoch, kleine verlorene
Obstgarten, Steine und tiefe Graben liegen
an mein Weg zum Kalvarienberg über
Bogdan.
Und ich sehe wieder Jesus in Garten von
Gethsemane: Und Jesus sprach zu seinen
Jüngern: „Setzt euch hierher, bis ich gebetet
habe.“ Und er sprach zum Gott: „Mein
Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen

Bogdányi Híradó

Kelch von mir, doch nicht,
was ich will, sondern was
du willst!
Oben am Ende des
Weges vor dem Kirchlein
sah ich hinauf auf den
gekreuzigten Herrn und
sagte halblaut: Jesus
ist vor niemandem
weggelaufen; er hat sein
Leben als Beweis dafür
gegeben, dass er seine
Botschaft von der Liebe
Gottes zu uns Menschen ernst meint.
Doch es ist sowas erschreckend: Wie kann
man nur einen Menschen so verprügeln,
so auspeitschen und verspotten, ja sogar
seine Hände und Füße durchbohren und
am Kreuz nageln!
Ich denke, dass sich ruhelos-selbstsüchtige
Menschen so selbstsicher geben, dass sie
sich und ihre bösen Absichten nicht infrage
stellen lassen. Da habe sogar (nicht nur
ein Mensch,) auch Gottes Sohn Jesus bei
ihnen „schlechte Karten“. Die drei Kreuze
oben vor unsere kleine Kapelle, Symbole
für Jesu Kreuzigung und Tod:
„Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut:
Mein Gott, mein Gott warum hast du mich
verlassen? Jesus schrie laut und verschied,
und der Vorhang im Tempel zerriss. Zur
Stunde kam eine Finsternis über das
ganze Land .Der Hauptman von der Wache
sprach: „Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes
Sohn gewesen!“
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Doch Jesu Tod und Auferstehung lehrt uns:
Vertraut dem Leben, auch wenn uns die
tödliche Verlassenheit und Finsternis des
Karfreitags verstört. In der Osternacht wird
überall in Europa vor den Kirchen aus einem
Stein ein Lichtfunken geschlagen, der das
Osterfeuer entzündet. Das ist die Botschaft
von Ostern.

Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser,
das ich ihm geben werde, das wird in ihm
Quelle des Wassers werden, das in das ewige
Leben quillt.“

Ich bin sehr erschöpft und ich habe Durst,
und suche Wasser zu trinken, dann müde
setze ich auf einen Stein, bis ich wieder Kraft
habe weiter zu gehen. Ja das Wasser, das
wichtigste in Menschenleben! Jesus sprach
auch von Wasser:

Verstört uns nicht oft das Gefühl, dass uns die
Zeit davonrennt? Gerade noch Weihnachten
- und jetzt schon wieder Ostern! Doch woher
diese Hektik? - Vielleicht, weil wir uns immer
weniger Zeit zur Besinnung nehmen. Wir
müssen dies und wollen das… - Müssen wir
wirklich? Liegt nicht der Schlüssel zur Ruhe
bei uns selbst, indem wir bewusst leben,
uns auf Ostern einlassen? Aber da denke ich

„Wer von diesem Wasser trinkt, den wird
wieder dürsten: wer aber von dem Wasser
trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in

Wir dürfen auf Jesu vertrauen, auf seine
Helligkeit und Wärme hoffen und es ist kein
Strohfeuer. Es soll in uns weiter brennen und
für alle das Licht verbreiten!

weniger an Ostereier oder gar an kitschige
Osterdekos.
Entscheidend ist ein Innehalten und eine
Rück-Besinnung, etwa ein Blick in die
Karwoche, dann auf die zunächst ungläubigstaunende, schließlich überwältigende
österliche Freude. So, wie sie, die Jünger
gemäß dem Zeugnis des Neuen Testaments
nach Jesu Auferstehung erlebt haben.
Unten in Bogdan ist es Abend geworden.
Auf jedem Hof sahen wir Lichter Brennen.
Der Wind trug Glockenleuchten herbei. Mit
Friede und Gottes Liebe in Herzen kehren wir
heim vom Bogdaner Kalvaria-Kreuzweg.
Ich wünsche uns alle Gesegnete
Ostertage: Magda Nagy

A Képviselő-testület ülésén történt...
2020. március 10.
A „Dunabogdányi Német Nemzetiségi
Óvoda bővítése, felújítása” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásra az ajánlattételi
határidőben egy ajánlattevő nyújtotta be
ajánlatát. Az ajánlattételi felhívásban az
Önkormányzat mint ajánlatkérő alkalmazta
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 75. § (2) bekezdés e) pontjában
foglalt eredménytelenségi okot. Ez azt
jelenti, ha csak egy ajánlat érkezik be, akkor
az eljárást eredménytelenek kell nyilvánítani
és azt meg kell ismételni.
Erre tekintettel a Képviselő-testület
a meghívásos közbeszerzési eljárást
eredménytelenné nyilvánította, mivel az
ajánlattételi határidő alatt csak egy ajánlat
érkezett be. Egyúttal döntés született arról is,
hogy a megismételt eljárásban nyílt feltételes
közbeszerzést indít az Önkormányzat.
Az ülésen Dajka Péter települési főépítész
bemutatta a Millenniumi Emlékmű és a
településközpont
környezetrendezési
tanulmánytervét.
Megalkotta a Képviselő-testület 2020.
évi önkormányzati költségvetését. A
költségvetési rendelet tervezetet előzetesen
a
Pénzügyi,
Településfejlesztési
és
Környezetvédelmi Bizottság is megismerte
és véleményezte 2020. február 26-án tartott
ülésén.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 2
nem ellenében megszavazta a képviselői
tiszteletdíj bevezetésére irányuló módosító
indítványt, miszerint havi 25.000,- Ft /
képviselő összeget alapul véve 2.000.000,Ft kerüljön erre a célra elkülönítésre a
költségvetés kiadásaiban, ennek fedezete:
a helyi adóból származó bevételek azonos
összeggel történő emelése.
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A módosító indítvány szerint korrigált – és
a Képviselő-testület által 5 igen szavazattal
2 tartózkodás mellett – elfogadott
költségvetési rendelet szerint a 2020. évi
önkormányzati költségvetés bevételi és
kiadási főösszege 694.748 eFt. A tervezett
közhatalmi (helyi adóból származó, ill.
adójellegű) bevételek 145.205 eFt-ot
tesznek ki. Általános tartalékkeret 7.905
eFt, céltartalék pedig 204.700 eFt, mely
tartalmazza a Dunabogdányi Óvoda
bővítésére és felújítására elnyert pályázati
támogatás leutalt első részletét, illetve a
2017. évi víziközmű átadás kapcsán történő
elszámolásból származó összeget, melyet a
víziközmű hálózatba kell visszaforgatnunk.
Beruházásokra 57.209,- eFt, felújításokra
11.282,- eFt-ot terveztünk. Az éves
hiteltörlesztési kötelezettség az iskolai
étkező építéséhez kapcsolódóan 2.112 eFt.
Minden évben a fenntartó önkormányzat
dönt az óvodába történő jelentkezés
módjáról, az óvodai általános felvételi
időpontról, továbbá az óvoda heti és éves
nyitvatartási idejének meghatározásáról. Az
óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és
május 20-a között kerülhet sor, a fenntartó
által meghatározott időben.
A Képviselő-testület határozata értelmében a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodába
a 2020/2021. nevelési évre az óvodás korú
gyermekeket 2020. április 27. és április 30.
napja között, minden nap 8-12 óra között,
az Óvoda új épületének irodájában lehet
beíratni.
Az Óvodában a nyári zárva tartás 2020.
július 27. – augusztus 23. között lesz, a téli
zárva tartás pedig - igényfelmérés alapján
- 2020. december 28-tól 2020. december
31-ig tart. A téli zárva tartás igényfelmérés
eredménye szerint lesz: amennyiben az
Óvoda összlétszámának 10 %-a jelentkezik
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az Óvoda működik, kevesebb jelentkezés
esetén zárva tart.
A képviselők megismerték és jóváhagyták
a Szent Donát búcsú 2020. évi
programtervét.
Kiírták a képviselők a helyi civil szervezetek
2020. évi önkormányzati pénzbeli
támogatására irányuló pályázatot. Az idei
keretösszeg 4.200 e Ft. (A pályázati felhívás
a 7. oldalon található, valamint a www.
dunabogdany.hu honlapon olvasható. – A
Szerk.)
Jóváhagyta
a
Képviselő-testület
az
Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési
tervét, a terv a www.dunabogdany.hu
honlapon megtalálható.
Meghatározták a képviselők a Polgármesteri
Hivatalban tartandó igazgatási szünet
időpontját. Idén 2020. augusztus 10-től
augusztus 19-ig, valamint 2020. december
21-től december 31-ig lesz zárva a Hivatal,
természetesen ügyeletet biztosítunk a
halaszthatatlan ügyintézés és ügyfélfogadás
érdekében.
Elfogadta a Képviselő-tesület 2020.
március 10-től kezdődő öt éves időszakra
Dunabogdány Helyi Esélyegyenlőségi
Programját.
Belterületbe csatolás iránti kérelem
támogatásáról hoztak döntést egy Kőkereszt
dűlőben lévő ingatlan kapcsán.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást
adott ki a Képviselő-testület az Ág utca 2925
hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának
kiépítéséhez.
Határoztak egy forgalmi rend átalakítására
vonatkozó javaslat, terv kidolgozásának
megrendeléséről, 600.000,- Ft + ÁFA tervezési
díj ellenében.

Dr. Németh József jegyző
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Hirdetmény lakott területi
vadászatról
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal szervezésében, a lakott területen egyre inkább
tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében
a Szentendrei Rendőrkapitányság engedélyezte
vadkárelhárító fegyveres vadászat keretében a vadak
kilövését, meghatározott fegyvertartási és vadászati
engedéllyel rendelkező személyek részére.
A vadelejtés időszaka: 2020. február 20-tól 2020.
május 20-ig.

A tevékenység helye: Dunabogdányban, az alábbi
településrészeken, utcákban:
Fácános út, Sólyom utca, Csapás dűlő, Cinke utca,
Szarvas utca, Őzike utca, Kutyahegyi út
Svábhegy utca, Sas utca
Kőkereszt dűlő
Ág utca - Csepri dűlő - Öregszőlő
Bogonhát major
Fővárosi Vízművek Zrt. helyi ügyfélszolgálat működésének ideiglenes szüneteltetése

Az elejtést irányító személy: Vogel Szigfrid.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Dunabogdány község tele-

Vad megjelenésével, az észlelt vadkárral
kapcsolatban bejelentéseket az alábbi
elérhetőségeken tehetnek: 06-70-417-8574, e-mail:
info@dunabogdany.hu.

pülésen lévő személyes ügyfélszolgálati pultunk 2020. március 17. napjától, további rendelkezésig zárva tart az új típusú
koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából,
az ügyfelek és kollégáink egészségének megóvása érdekében.
Ezen időszak alatt ügyfeleink rendelkezésére áll a folyama-

A bejelentéseket nyilvántartásba kell venni. Rögzíteni
kell: a bejelentő nevét, lakcímét, telefonszámát és
egyéb elérhetőségét, a vad észlelésének pontos helyét,
idejét.

tosan üzemelő online ügyfélszolgálatunk, melyet az alábbi
linken érhetnek el: https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu .
A regisztráció csupán pár percet vesz csak igénybe, és ügyfeleink az online felületünkről minden lényeges információt

A bejelentések fogadását követően az elejtést irányító
személy helyszíni szemlét tart.

azonnal le tudnak kérdezni fogyasztásaikkal, számláikkal,
szerződéseikkel és vízmérőikkel kapcsolatban. Pár kattintással otthonukban is bármely digitális eszközről kényelmesen
és gyorsan intézhetik a vízszolgáltatással kapcsolatos teendőiket, beleértve akár az online fizetést is.

A vadászatok előre láthatólag délután 15 óra és
reggel 6 óra között lesznek. Kérjük, hogy ebben az
időpontban, a megadott időszakban, a fenti területeken
lehetőség szerint fokozott figyelemmel tartózkodjanak!
Dr. Németh József s.k.

Kérjük szíves közreműködéseteket a fenti információk minél

jegyző

szélesebb körben történő közlésében.
Társaságunk folyamatosan nyomon követi a járványügyi
helyzettel kapcsolatos fejleményeket, további intézkedést
szükség esetén ezek ismeretében teszünk.
Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!
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KERTBARÁT KÖR

Pályázati felhívás -

Dunabogdányi Kertbarát Kör Egyesület
2023 Dunabogdúny, Kossuth L. u. 49.
ADÓSZÁM: 18659805-1-13
Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogat minket!

Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása
Dunabogdányi civil szervezetek, közösségek részére Dunabogdány Község Önkormányzata pályázatot hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő

DUNABOGDÁNYI ÓVODÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

egyesületek, alapítványok és több évtizedes múltra visszatekintő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támoga-

18280458-1-13

tásra. A pályázat címe:

KÖSZÖNJÜK, HOGY ADÓJA 1%-VAL
támogatja Óvodánk Alapítványát!

„Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati
támogatása”.
A pályázat célja a helyi civil szervezetek által a helyi közös-

SEGÍTSE A BOGDÁNYI KULTÚRÁT!

ség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása

Kérjük, hogy idén is támogassa adója 1%ával a

a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

FAKULT EGYESÜLET

A pályázatot 2020. április 15-én 16:00 óráig kell lezárt

kulturális tevékenységét

borítékban egy eredeti példányban a Polgármesteri Hivatal,

Adószámunk: 18722633-1-13

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre személyesen vagy
postai úton benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil szerve-

„DUNABOGDÁNYI NÉMETEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY”
Adószám: 19177036-1-13
Köszönjük, hogy támogatják a Közalapítványt
az szja adójuk 1 %- val

zetek támogatása 2020”.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni KrániczKammerer Zsófiánál 26/391-025 telefonszámon, e-mailen
(info@dunabogdany.hu) lehet.
A pályázat beadása egy formanyomtatványon történik,
amely letölthető a www.dunabogdany.hu honlapról vagy
személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatalban. Ugyanitt
érhető el és kérhető a részletes pályázati kiírás is.
Önkormányzat

Köszönetnyilvánítás
Ezúton értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy Hock Rezsőné,
Ani kolléganőnk idén tavasszal nyugdíjba vonul. Manapság keveseknek adatik meg, hogy első munkahelyükről
tegyék ezt meg, de Ani közel 39 évig dolgozott a Takarékszövetkezetben,
majd a Takarékbankban. Kitartása példamutató mindannyiunk számára.
Pályafutása során a munkájához szükséges szakterületeken folyamatosan fejlesztette tudását,
a munkavégzéshez szükséges követelményeket, vizsgákat mindig teljesítette. Higgadtsága,
pozitív hozzáállása, ügyfelek iránti szeretete és kedvessége hiányozni fog.
Kő András szavai szerint: „A nyugdíjba vonulás nem visszavonulás valamitől, hanem
visszavonulás valamihez.”
Kedves Ani! Ehhez a valamihez kívánunk sok egészséget,
nyugalmat, hosszú boldog életet.
Köszönjük, hogy kollégák lehettünk és mindig számíthattunk Rád!
Kolleganőid
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Iskola-Óvóda

Óvodai jelentkezés 2020/2021-es nevelési évre
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
Bogdaner Kindergarten
relmét teljesítette és van szabad férőhelye.
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Dunabogdányi Német
Nemzetiségi Óvoda intézménybe a 2020/2021-es nevelési évre,
az óvodás korú gyermekeket
2020. április 27. napjától - 2020.április 30. napjáig (hétfő-csütörtök), 8:00-12:00 között lehet beíratni.
A beiratkozás helye: Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
(2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4. - az óvoda új épülete)
2020. szeptember 1-től ÓVODAKÖTELES az a gyermek, aki
2020. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.
A beiratkozásra így várjuk azokat a szülőket, akiknek gyermekei 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között születtek.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
-

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

-

a gyermek TAJ kártyáját,

-

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi igazolványát

-

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya)

-

kettős állampolgárság esetén az ezt igazoló dokumentumot

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény 8. § (2) bekezdése szerint 2015. szeptember 1-től a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (kötelező óvodai nevelés).
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a 2020/2021-es nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és fél éves gyermeket
is, ha a három éves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi ké-

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a
megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján
szabálysértést követ el.
A nevelési év 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felvételi körzete: Dunabogdány község közigazgatási területe.
Az Óvoda Alapító Okirata szerint német nemzetiségi nevelést folytat.
Az Óvoda Alapító Okirata szerint integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az Óvodában biztosított, ha Dunabogdány község lakója és arra a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodát jelöli meg.
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak
gyermekük óvodába történő beíratásáról.
								
Balogh Imréné
óvodavezető

A bábjáték jelentősége gyermekeink fejlődésében
Óvodánkban évente többször is bábelőadást tekinthetnek meg a gyerekek. Ezek
közül kiemelném Tóth Krisztina szín-és bábművész előadásait! Bábjátéka színvonalas,
igényes, interaktív, tartalmazza a humor igazi, gyermekien egészséges formáját, értékes
zenei kiegészítéssel.
Az óvodás korosztály őszinte közönség: ha
érdektelen számára az előadás, belebeszél,
látványosan mást csinál, esetleg azonnal
pisilni kéredzkedik. Látva-hallva óvodásaink
önfeledt figyelmét, vidám dalolását, harsány
nevetését, ösztönös bekiáltásait („Vigyázz,
ott a róka!”), elgondolkodtam azon, milyen
mély gyökerei vannak a bábjátéknak a kisgyermekek életében, s kicsit kutattam utána
a szakirodalomban.
Ki ne emlékezne Mazsolára, Mirr-Murra,
Vitéz Lászlóra, Hakapeszi Makira, vagy Mekk

8

Elekre? Melyik felnőttet ne varázsolnák el
ezek ma is? Zseniális mesék, szerethető szereplőkkel, előbújva a könyvlapok közül báb
formájában…
Felnőtt fejjel vizsgálódva: miért nem veszít
a bábjáték (az élő bábjáték!) a varázsából
ma sem, amikor pedig a média egészen más
értékeket sugall? Miért fontos, hogy pedagógusok és szülők ragaszkodjunk a bábjáték
jelenlétéhez gyerekeink életében, miben
fejleszti alakuló kis személyiségüket? Hasznos, és nagy élményt nyújtó ajándék lehet
a kisgyermek számára a BÁB: síkbáb, ujjbáb, kesztyűbáb, marionett báb…Bizonyára
emlékszünk ezekre gyermekkorunkból. Bizony bőven vannak olyan irodalmi értékek,
melyek nem kopnak meg az évek múltával,
módszertani jelentőségük manapság még
fontosabb! Nagyon igényes bábokat, bábpa-
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ravánokat lehet vásárolni, interneten megrendelni! Remek móka lehet a családban
egy közös bábelőadás, akár kitalált, vidám
történettel. Ebben az is segít, hogy pl. kesztyűbábok kaphatók gyermek és felnőtt kézméretben is!
Lássuk hát, milyen értékeket hordoz magában a bábjáték csodája?
A bábokkal történő mesedramatizálás,
verselés, énekelgetés kiemelkedően fejleszti
a gyermek beszédkészségét, de fantáziáját,
gondolkodását is. Azon túl, hogy meghozza
a gyermek beszélőkedvét, mikor maga is kezére húzza a bábot, a tiszta kiejtésig, a tagolt,
példa értékű beszéd utánzásáig szerteágazó
fejlesztőértékkel bír.
Nagyon fontos, hogy a felnőttek igyekezzenek mindig mintaszerűen megszólaltatni
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Iskola-Óvóda
a szereplőket! Még a kedves, elesett kismadár se beszéljen pöszén, gügyögve, idétlen
hangszínen. Mindemellett fontos a bábok
karakteréhez illő, kifejező hangszín.
Bábozás alkalmával jól fejleszthető többek
között a gyermek ritmusérzéke is. Az énekes,
mondókás bábozás során az egyenletes lüktetésre sétáló, táncoló maci csemeténket is
magával ragadja és ő is ringatózni, tapsolni
kezd a ritmus hatására.
Bábozás közben megjön a gyermek mesélő és versmondó kedve. Még azok a gyermekek is kedvet kapnak a meséléshez, verseléshez a bábok segítségével, akik korábban
nem, vagy csak alig érdeklődtek a gyermekirodalom e formája iránt.
A kisebb gyermekek leginkább azokat a
mesés történeteket kedvelik, melyekben
saját életük mozzanatait vélik felfedezni. Hihetetlenül élvezni fogják, ha a maci, nyuszi
hozzájuk hasonló módon szintén fogat mos,
reggelizik vagy óvodába megy.
Kiemelkedő pszichés értékkel bír, ha a
gyermeknek lehetőséget adunk arra, hogy
a bábfigura bőrébe bújva adja tudtára környezetének az őt foglalkoztató, netán szorongást okozó gondolatait. Ha a csemete

galmak jelentését is. Pl:
ravasz róka, védtelen,
ugyanakkor jólelkű nyuszi, erős, ám igazságos,
jóindulatú medve ... stb.
Az emberi személyiségjegyek egész palettája
ismerhető meg a mesés
bábozás segítségével.

a báb alakja mögé
bújva mondhatja el
érzéseit, gondolatait,
sokkal könnyebben
megnyílik.
A bábok az előbbieken túl viselkedési
mintákat, erkölcsi értékeket közvetíthetnek a gyermek felé.
A velük való mesélés
nyomán indirekt módon teszi magáévá a helyes magatartási formákat. Pl: példa értékű,
ha segítünk a rászorulókon, bajba jutottakon, ha jószívűek vagyunk, ...stb., az viszont
nem helyes, ha irigyek, durvák vagyunk vagy
csúfolódunk. Fontos szabály, hogy a mesés
bábjátékban ne sarkítsuk túl a konfliktushelyzeteket. Ha egy szituáció túlontúl félelmetes, durva, ijesztő, az semmiképpen nem
szorongásoldó hatású, hanem csak fokozza
a belső feszültségeket. Legjobb az arany középút, azaz a mesés történet legyen fordulatos, izgalmas, ám könnyen feldolgozható
konfliktushelyzetekkel bíró!

„A gyermek figyelmét
az olyan történet köti le
legjobban, amelyik szórakoztatja és felkelti
kíváncsiságát. De életét csak akkor gazdagítja, ha mozgásba hozza képzeletét, ha fejleszti
intellektusát, ha eligazítja érzelmeiben, ha
megbékíti félelmeivel és vágyaival, ha elismeri nehézségeit, s ugyanakkor megoldásokat is
javasol kínzó problémáira. Röviden: ha egyszerre reagál személyiségének minden megnyilvánulására. És tegyük hozzá: sohasem
lekicsinylően, hanem ellenkezőleg: teljes mértékben elismerve a gyermek problémáinak
komolyságát, ám egyben erősítve a gyermek
bizalmát önmagában és jövőjében.” (Bruno
Bettelheim)

A bábjátékon keresztül emberi karaktereket ismerhetnek meg a gyermekek, minek
nyomán megismerik a hozzájuk tartozó fo-

Kristóf Istvánné, Ági óvónéni

Húsvéti időszak az óvodában
Márciussal beköszönt a tavasz, az új élet
kezdete. A tavaszi ünnepkör napjait ez a természeti megújulás gazdagítja. A karácsony
mellett, a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Az emberek Krisztus feltámadását ünneplik ezen a napon.
A húsvét időpontja március 22. és április 25. közötti vasárnapra esik. Úgynevezett
mozgó ünnep. Kezdetét az égből olvashatjuk
le. A március 21-ét követő holdtölte utáni
első vasárnap a húsvétvasárnap. Napjainkban a néphagyományok és a szokások ös�szeolvadnak. A húsvéthoz köszöntők, rítusok
tartoznak - locsolkodás, tojásajándékozás.
A húsvét egyik legismertebb jelképe a
tojás. A húsvéti népszokások közül a locsolkodás és a tojásfestés a legelterjedtebb. A locsolkodó fiúkat otthon festett hímes tojással
illik megajándékozni, amely a tavaszi megújulást és a termékenységet jelképezi.

Az óvodában számtalan lehetőség nyílik,
a húsvét előtti és a húsvéthoz kapcsolódó
népszokások megismertetésére, az ünnepi ráhangolódásra. Beszélgetünk a közelgő
ünnepről. Felelevenítjük korábbi otthoni és
óvodai élményeinket. Fényképeket, könyveket nézegethetünk az ünneppel kapcsolatban. A nagyobbakkal elsétálunk a Kálváriára
a stációkhoz.
Kidíszítjük a csoportszobákat, öltözőket.
Gyümölcságakat, aranyvesszőt, barkaágat
hajtatunk. Nagytakarítást tartunk a babaszobában, babakonyhában, kimoshatjuk a
babaruhákat. A legkülönfélébb módon tojást
festünk, díszítünk. Illatos kölniket szagolgatunk, színes vizeket keverünk és töltögetünk
üvegekbe. A fiúk locsoló verset tanulnak ti-

tokban, majd meglocsolják a lányokat, akik
hímes tojással ajándékozzák meg őket. Séták közben megfigyelhetjük, hogyan készülnek az emberek az ünnepre. Ha tehetjük élő
nyuszit simogatunk. és megismerkedünk a
baromfiudvar lakóival.
Szólásokkal, közmondásokkal ismerkedünk. Húsvéti verseket mondókákat, dalokat tanulunk. Az ünnep előtti utolsó óvodai
napon sétára indulunk, bejárjuk a környező
utcákat és a nyuszi nyomát keressük. Végül
nem feledkezhetünk meg a számtalan mozgásos játékról sem, amelyek tovább színesítik ünnepi készülődésünket az óvodában.
Papaneczné Papp Éva –
német nemzetiségi óvodapedagógus

Jézus halálának és feltámadásának az
emberiség megváltásának ünnepét hogyan
tudjuk az óvodába a gyerekek számára
mind közelebb hozni? Egyrészt az óvodában folyó hittan oktatás által. Másrészt,
óvodai gyakorlatunkban, a szokások és hagyományok oldaláról megközelítve tesszük
gyermekközelivé ezt a keresztény ünnepet,
nem megfeledkezve annak lényegéről, értékeiről.
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Civil hírek

Esterházy-ünnepély az Országházban
társaival sokat fohászkodott Esterházy Jánoshoz. Honnan hallott róla? Több helyen
volt börtönpap, így került Mirovba, ahol
Esterházy János meghalt. A dermesztően
hideg börtönfalak közt rágondolt a beteg,
tüdővészes magyar grófra, aki itt folyton
fázott; jellemző, hogy egy cigány rabtársa
kiszökvén valahogy a börtönből, eljutva
Prágába , azonnal vett egy flanelinget, és
elküldte „ János bácsinak”!
Hazatérve a zarándoklatról ( most csak
fél kilót fogyott!) jelentkezett orvosánál.
Megvizsgálták, s döbbenten konstatálták,
hogy a ráknak nyoma sincs. Meggyógyult.
Lízna atya így fejezte be beszámolóját:
Köszönöm, Esterházy János!
A díjat Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke adta át a 79 éves Lízna atyának;
a közönség felállva ünnepelte. A kedvesen
mosolygó szerzetes atya huncutul megjegyezte, hogy ezt a kitüntetését talán nem
lopja el valamelyik hajléktalan gondozottja.
Lízna atya élményeitl a „Tovább kell
mennem” című könyvében olvashatjuk el.
Le van fordítva.

A Rákóczi Szövetség minden évben megemlékezik a Felvidék mártírjának, Esterházy Jánosnak haláláról (1957. március 8.)
Idén szentmisével kezdődött az ünnepség
a Szent István bazilikában 7-én. Ezt követte a koszorúzás Esterházy János Szép utcai
mellszobránál. Másnap. 8-án az Országházban vett részt Társaságunk küldöttsége
a díjkiosztó ünnepségen. Két kitüntetett
vehette át az Esterházy-emlékérmet: Bíró
László püspök atya és a cseh Frantyisek
Lízna jezsuita szerzetes.
Az ünnepélyt a kormány részéről Gulyás
Gergely miniszter nyitotta meg .Emlékeztetett arra, hogy egy éve indult el Esterházy János boldoggá avatásának folyamata.
Erdő Péter érsek atyát ebben a törekvésben áldozatosan segítette Bíró László pécsi
püspök atya. Betegsége miatt nem lehet itt
személyesen, helyettese, Berta Tibor veszi
át a díjat. Beszédében többek között így
fogalmazott: „ Esterházy János felvidéki
politikus öröksége egyszerre egyetemes
és nemzeti; mindenütt és mindenkitől főhajtás illeti, ahol és akinek megkérdőjelezhetetlen érték a szabadság és az emberi
méltóság.”
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A püspök úrról Soltész Miklós államtitkár úr szólt részletesen. Elmondta, hogy
meglátogatta őt a kórházban, s megtudta,
hogy őeminenciája még ott is folyton tevékenykedik, misét mond, gyóntat, esket,
prédikál.
A másik kitüntetett, Frantyisek Lízna
atyát már ismerte a mi Esterházy Társaságunk. Ott volt, mi is, 2017-ben Alsóbodokon,
amikor Esterházy János hamvait örök nyugalomra helyezhették tisztelői a Szent
Kereszt Felmagasztalása nevű kápolna
kriptájában. Akkor is, most is tanúbizonyságot tett a vele történt csodáról. Kivételes
személyiség Lízna atya. Ifjan ő is aláírta a
Charta 77 bátor felhívását. Sokat foglalkozott a szegényekkel, a hajléktalanokkal.
Mosolyogva idézte fel beszédében, hogy
egyik kitüntetését egy hajléktalannak sikerült tőle ellopni! Végigjárta El Camino
zarándokútját is, fogyott 20 kilót. Később
megbetegedett, de nem ment időben orvoshoz. Mikor mégis megtette, már a ráknak utolsó stádiumában volt, műteni nem
lehetett. Ekkor elindult egy zarándoklatra
Ukrajnába. Eljutott Szevasztopolig, 1600
kilométert tett meg. Gyalog. Útközben
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Elgondolkodtató volt még az ünnepi beszédek közt Németh Zsolt külügyi államtitkár fejtegetése arról, hogy Esterházy János
boldoggá avatása lélekben is közelebb
hozhatja a közép-európai országokat, lengyeleket, cseheket, szlovákokat, magyarokat.
Esterházy János végső üzenete az volt a
fogházból, hogy átadta magát Isten akaratának, és szenvedését, valamint életét felajánlja a magyar haza felszabadulásáért. (
Csáky Mihály közlése : Hősiesség a 20.században, Új Hungária, München, 1957. május 30.)
A Dunabogdányi Esterházy Társaság nevében
			

Varsányi Viola

Felhívás!
A veszélyhelyzetre való tekintettel az
Esterházy János Társaság hagyományos
áprilisi, nyilvános megemlékezése elmarad.
Megértésüket köszönjük!
Esterházy János Társaság
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Szindbád tányérján

Maradékok, néhány jó tanács és recept
Nem tudjuk, hogy meddig tart még a járvány, sem azt, hogy mire készüljünk, ezért
fontos, hogy okosan gazdálkodjunk az otthoni készletekkel. Mostanra már bizonyára mindenki televásárolta a kamrát, hűtőt,
konyhaszekrényt és hegyekben áll otthon a
tartós élelmiszer. Amit pár héttel ezelőtt még
félig viccnek kezeltünk, az mára a kőkemény
valósággá vált. Habár lapzártáig még úgy
áll, kimehetünk az utcára, dolgozni, ám aki
felelősen gondolkozik, az – szigorúan megelőzési céllal – már nem megy tömegbe és lehetőleg messziről elkerüli a zsúfolt piacokat
és üzleteket. Ez még nem karantén, de már
messze nem is a megszokott mederben folyó
hétköznapok.
Nos, a lisztet és a cukrot hagyjuk a hanyatló nyugatra, palacsintát majd akkor sütünk,
amikor már kifogytunk minden jobb ötletből
és élelmiszerből, kenyeret meg, amikor már
tényleg nem tehetjük ki a lábunkat az utcára.
A legésszerűbb döntés az, ha az élelmiszereket a lejárati idejük sorrendjében használjuk fel. Jelenleg nem állunk úgy, hogy bátran
kidobhatjuk az ételt – ha lejárt a szavatossága, majd veszünk másikat – ez egyébként a
koronavírus egyik pozitív hozadéka lesz, ha
kényszerűségből is, de megtanulunk végre
élelmiszerpazarlás nélkül főzni!!!
Ahhoz, hogy ne rohadjanak ránk a drága
pénzért megvásárolt tartalékaink, nem kell
feltalálnunk a spanyolviaszt, hanem tanuljunk a profiktól!
Az éttermesek előszeretettel használják a
FIFO-elvet, (first-in-first-out), ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy mindig azt használják fel először, amit a legrégebben vásároltak, utána pedig pótolják, ami elfogyott.
Természetesen ez most a friss árura vonatkozik, nem a tartós élelmiszerekre, mert azt
azért okkal reméljük, hogy annyi ideig nem
fog tartani a koronavírus, hogy a konzervek,
a száraz élelmiszerek, meg a fagyasztott termékek szavatossága is lejárjon.
Vigyázz az ételre, tárold helyesen, főleg
karantén idején!
Első lépésként tehát tartsunk egy alapos
leltárt és készítsünk listát, hogy mi van otthon, ebből mi az, ami napokig áll el, mi az,
ami hetekig, és mihez nyúlhatunk majd akár
hónapok múlva is, ha véletlenül elhúzódna
a járvány. Értelemszerűen a napokig elálló
élelmiszereket dolgozzuk fel először. Ha véletlenül bevásároltunk öt kiló leveszöldsé-
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get, biztos, ami biztos alapon, gondoljuk át,
hogy mit akarunk vele kezdeni. Ha nincsenek
vele hirtelen terveink, ne várjunk vele, amíg
megpunnyad, hanem pucoljuk meg, vágjuk
fel és fagyasszuk le. Ugyanígy a friss húsokat
is bátran beküldhetjük a mélyhűtőbe, még
akár azon az áron is, hogy a dédi 1987-ben
eltett pörköltjétől fájó szívvel megszabadulunk a hely érdekében.
Felvágottból, remélem, már mindenki a
védőgázos csomagolásút vásárolja, ami bontatlanul hetekig is eláll, nem pedig a papírba
csomagolt, kimértet, ami legfeljebb egy-két
napig fogyasztható. Ahogy sajtból is az érleltet vesszük friss helyett és ügyelünk a szakszerű tárolásra – felbontás után legjobb, ha
szilikonos sütőpapírba csomagolva tesszük
a hűtőszekrénybe. A legjobb döntés persze
ilyenkor a kolbász és az egyéb füstöléssel,
szárítással tartósított húsáru. Egyik sem a
korszerű és egészséges táplálkozás csimborasszója, de lássuk be, a nitrites pácsóval tartósított felvágott sem az.
Ezek egyébként előbb-utóbb mindenképpen el fognak fogyni, és ha nem vásárolhatunk, kénytelenek leszünk az unalmas
sonkák helyett, mélyhűtött zöldségekből
és konzerv hüvelyesekből készített szendvicskrémet enni. Lássuk milyen, kevés alapanyagból, illetve maradékokból létrehozható ételekre gondolok.
Általában a vasárnapi húslevesből mindig marad hétfőre is, egy egyszerű trükkel
feldobhatjuk! A tiszta, leszűrt lébe tegyünk
nyers, csíkokra vágott TV vagy kaliforniai
paprikát, lilahagymát, szeletel gombát. Forraljuk fel, hogy a zöldségek megpuhuljanak,
majd tegyük vissza az esetleg maradt leveszöldséget a végén tegyük pikánssá 1- 2 kanál
worchester szósszal vagy Maggi würzevel.
Maradék rizsből is tökéletes rizskrokettet
lehet készíteni. A kívül ropogós falatokat bátran fűszerezhetjük, készíthetjük csak zöldségekkel, húsfélével, de vegyesen is keverhetjük. A krokett lelke a sajt, szóval használjuk
bátran, akár kétfajta is kerülhet bele.
Az ízletes falatokhoz használhatunk maradék rizst is, így a pazarlást is elkerüljük,
ráadásul gusztusos, mennyei töltött gombócokat fogyaszthatunk. A töltött rizskrokett,
ízes mártogatóssal vagy köretként tálalva is
megállja a helyét.
Baconös, krémsajtos spagetti
Főzzük ki a tésztát enyhén sós vízben. Mi-
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kor al dente, kapcsoljuk le a lángot, tegyünk
félre egy bögrényi főzővizet, majd szűrjük le.
Amíg fő a tészta, egy kis olívaolajon pirítsuk
le a bacont, majd mikor már nagyjából kész,
dobjuk hozzá az összeaprított fokhagymát.
Tegyük a vajat a baconös-hagymás keverékre, mikor elolvadt, öntsük hozzá a főzővizet
is. Keverjük őket alaposan össze, majd mehet bele a krémsajt és a reszelt sajt is. Mikor
a sajtok elolvadtak, sózzuk-borsozzuk, majd
keverjük bele a kifőtt spagettit. Melegen, reszelt sajttal megszórva tálaljuk.
Házi májpástétom fűszeres csirkemájból
Semmi extra hozzávaló nincs a receptben,
mindössze csirkemáj és fűszerek, mivel tartósítószert sem tartalmaz.
Házi májpástétom
Hozzávalók: 550 g csirkemáj, 1 teáskanál
bazsalikom, 1 teáskanál majoranna, 2 teáskanál mustár, 1 teáskanál kakukkfű, 2 evőkanál olívaolaj, 1 hagyma, apróra vágva, 1
evőkanál házi zsír, só és bors ízlés szerint.
Elkészítés: Keverjük össze egy tálban a bazsalikomot, a majorannát, a kakukkfüvet,
a mustárt és az olívaolajat. Forgassuk meg
benne az előzetesen megtisztított májat. Tegyük a hűtőbe 20 percre. Amint letelt az idő,
tegyük a fűszeres májat zsírral kikent tepsire
és süssük 190 fokon, amíg pirosra sül. Az apróra vágott hagymát pirítsuk meg olívaolajon, majd tegyük egy aprítógépbe a zsírral és
a májjal. Ízlés szerint egy gerezd fokhagymát
is tehetünk rá. Sózzuk és borsozzuk, aztán
dolgozzuk krémesre az aprítógépben. Amint
elkészült, szedjük ki üvegekbe, olvasztott
zsírt öntsünk a tetejére, így zárjuk le légmentesen. Kb. 5-6 napig, hűtőbe tárolva fogyasztható.
A házi fermentálás egyre menőbb, talán
ez az a gasztrodivat, ami nem jön és megy,
hanem marad is. Nem csoda, hiszen ennek
értelme is van: nem kell az íztelen téli para-

11

Helyi értékek
dicsomokra támaszkodnunk, olcsó, egyszer
kell vele dolgozni és hónapokig feltölti a hűtőt valamivel, ami színt, ízeket és rengeteg
vitamint ad bármelyik étkezéshez. Fermentáltam már káposztát és tököt, most az egyik
kedvenc színű és állagú zöldségemet savanyítottam be, a lilakáposztát. Nem ugyanaz
az eljárás, mint az itt leírt savanyú káposztánál, nem sóoldattal dolgoztam, hanem sima
sóval és a zöldség saját levével. Ez valamivel
több türelmet igényel, de így is nagyon megéri. Lehet fűszerezni bátran: köménymaggal,
gyömbérrel, fokhagymával, amivel jólesik,
de az erjesztés önmagában is csodás ízeket
produkál.

Házilag fermentált lilakáposzta
Hozzávalók: 1 kilogramm lilakáposzta, 30
gramm só, fűszerek ízlés szerint. Elkészítés:
A lilakáposztát legyaluljuk vagy lereszeljük,
és egy nagyon nagy tálban alaposan elkeverjük a sóval. Belemasszírozzuk úgy, hogy mindenütt egyenletesen bevonja. Nagy üvegbe
tesszük, állni hagyjuk. Egy-két óra múlva kinyomkodjuk belőle az összes levet, remélhetőleg annyit dob ki, hogy el is lepje. Valamilyen súlyt teszünk bele - egy kisebb poharat
vagy egy másik üveget -, ami a lé alatt tartja a
káposztát. Lefedjük és szobahőmérsékleten
érni hagyjuk. Öt nap múlva megkóstoljuk,
ha elég savanyú, kis üvegekbe osztva hűtőbe

vagy télen ablakba tesszük.
Mindenkinek sok erőt és kitartást kívánok!
Schubert Árpád

„Nem lennék teljes, ha valamelyiket mellőzni kéne”
És a zene?
Édesapám oboaművész volt, én hat éves koromtól zongoráztam, gitároztam, blockflötéztem. 1971-től viszont már az orgona
volt a hangszerem. Emlékszem, egyszer fenn voltam a kóruson
és nagyon megfogott az orgona hangja. Sándor atya jól orgonált.
Rádöbbentem, ez kell nekem! Szóval az iskola mellett orgonát
tanultam Baróti Istvánnál,az Esztergomi bazilika orgonistájánál.
Rendkívüli ember volt, akit a személyisége megfogott, az bármilyen pályán indult el, végül orgonista lett. Én sem „menekültem
meg”. Mesteremnek tartom mindenképpen. Nagyon sokrétű,
sokfelé érdeklődő ember volt. Úgyhogy elvégeztem az Akadémiát. Azután két évet Weimarban is tanultam, itt orgonaépítőknél is
segédkeztem.
Koncertező művész vagy?
Az akadémián már elsőévesként a Mátyás-templomba kerültem. A templom kántort-karnagyot és művészorgonistát foglalkoztat, 1976 óta vagyok a templom orgonistája, de koncerteztem
mindenfelé a világban, Európa-szerte, valamint Dél Amerikában
is. Élményként Dél Amerika volt nagy hatással rám, művészi értelemben Franciaország az etalon. A helyszín is csodálatos, de
természetesen a zenére és hangszerekre gondolok itt. Főként egy
világhírű XIX. századi orgonaépítő mester A. Cavaillé-Coll orgonái
miatt.
Mi vitt abba az irányba, hogy az orgonával behatóbban is foglalkozz?
Művész és mérnök: orgonista, orgonaszakértő, tervező.
Sokoldalú ember, újabban családfakutató is. Hock Bertalannal beszélgettünk.
Sok mindennel foglalkozol. Te minek tartod magad igazán?
Kíváncsi embernek. Sok minden érdekel, ott kezdődött, hogy
régésznek készültem. Tudatosan olyan középiskolába jártam, ahol
latint is tanítottak. Gimnazistaként ásatásokra jártam, nyaranta a
szomszédos Visegrádon dolgoztam. Ott szépen lebeszéltek a terveimről, mondván, ez nem egzisztencia. Ezen kívül a gimnáziumban elektro-műszerészetet is tanultunk, az elektronika is vonzott.
Egyszer elvittek egy gyárlátogatásra, mondhatom, nagy hatással
volt rám. Megdöbbentem, és ezután egy szocialista, lepukkant
üzem nem tűnt perspektívának. Így hát ráfeküdtem a matekra, fizikára és felvettek a Kandóba, ott is diplomáztam. A Ganzban dolgoztam másfél évet, Ott Rudi bácsi szárnya alatt.
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Barótitól tanultam, hogy „be kell menni az orgonába”. Meg kell
nézni, hogyan működik, hogy miért szól úgy, ahogy. Ez egy „közeg”. Érteni kell hozzá, ha az ember az orgonálást a maga teljességében akarja érteni, megélni. És ez is olyan dolog, amit nem lehet
megunni, mert sosincs vége, mert amikor egy orgonát tervez az
ember, számsorokkal foglalkozik, és ezeket látván, hallja az egyes
regiszterek hangját. És minél jobban belemélyed az ember, annál
inkább rájön, hogy mindig van mit tanulnia.
Az ország egyik legkeresettebb orgonaszakértőjeként, megosztanál az olvasókkal pár érdekességet, amit a munkád során tapasztaltál?
Legutóbb a Mátyás-templom rekonstrukciójának keretében Magyarország második legnagyobb orgonájának átépítése és megújítása volt a feladat, ennek a tervezője voltam. Vagy korábban
Pusztaszabolcson restauráltunk egy barokk orgonát. Vagyis restaurálásnak indult, aztán a feltárás során kiderült, hogy egy na-
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gyon jelentős műemlék is ez a hangszer, öt festékréteg alatt csodálatos táblafestményekkel. Eredeti állapotába állítottuk helyre,
1730 előtt épült eredetileg. Nagy élmény volt. Most is épp öt orgonát csinálok, sok munkám van, és nagyon szeretem.
Mit szólsz a bogdányi orgonához?
Kedves hangszer nekem, annak idején ezen kezdtem játszani,
gyakorolni. A felújításáról viszont nem szeretnék beszélni.
Mit tudhatunk a bogdányi kötődésedről?
Pesten születtem, de minden felmenőm bogdányi. Gyermekkoromban sokszor megesett, hogy megkérdezték Budapest vagy
Bogdány? Természetesen Bogdány volt a válasz. Egész eddigi életem során, minden szünetet itt töltöttem, rengeteg élmény köt ide,
gyakorlatilag itt kezdtem az orgonálást is. Múltkor számolgattam,
életem során 14 évet éltem itt, ha az itt töltött időt összeadjuk,
és egyre többet szeretnék. Ahogy öregszem, most már évenként
vagy fél évet . Budapest szép meg jó, meg a szakma máig odaköt,
de hát azért mindig idejön az ember otthonról haza, Bogdányba.
Feleségem bogdányi, fiam is ideköltözött.
A családfakutatás is a gyökerekhez való visszatérésből indult el?
Nem, az az orgonából. A pusztaszabolcsi orgona miatt sokat kutattunk, hogy ki csinálta. A felvidéki Pazsiczky család kis manufaktúrájában készült. Mi úgy tudtuk, kihalt a család. De jelentkeztek,
hogy nem haltak ki, orgonát ugyan nem csinálnak, de a hagyatékot kezelik. Tárgyi emlékek és adatok vannak a birtokukban. Én
ezt feldolgoztam és könyvet csináltunk ebből egy orgonista barátommal -kollegámmal, aki szintén Baróti tanítvány…
A családot kutattuk , bújtuk az anyakönyveket. Mikor befejeztem, felötlött bennem, miért ne nézném meg, hogy a Hock-ok
honnan jöttek. Kutattam ezt a vonalat, és ez nem csak családfakutatás, ha beleássa magát az ember, hanem korrajz és egy időutazás is. Kiderült, hogy a Hock-ok Nagymaroson laktak először,
3 gyermekből kettő átjött, és az úrbéri összeírásban jelenik meg
először a két fiúból Hock Péter. A másik Antal, az összes bogdányi
Hock felmenője. Aztán jöttek az oldalágak, az összes felnőtt és
megházasodott férfit és nőt kigyűjtöttem. Ez mintegy 300 név,
családfába szedve, formára egy tekercset képzeljünk el, 60 cm x
4 méter. Sok Hock. Mégis volt idő, mikor valamilyen okból a név
majdnem eltűnt, pl. csak lányok születtek, vagy a férfiak nem házasodtak. A család nagy és szerteágazó volt, végüll többünk közös
dédapja maradt egyedül Hockként.

Találtál a családi érintettségből fakadó információkon túl érdekességet?
Humoros és emberi is tud lenni egy-egy anyakönyvi bejegyzés.
Például egy férfinak meghalt a felesége és a plébános maliciózus
tömörséggel odaírta a kötelező bejegyzés mellé zárójelben: már
a negyedik. Vagy 1800-ban, a plébános a házassági és halotti
anyakönyvbe is tett bejegyzést két szokványos adatsor közé arról,
hogy a bogdányi vadász és két társa a bogdányi erdőben leopárdot lőtt. Talán inkább hiúz volt, nem tudhatjuk. Amiatt írta be a
plébános, mert ritkaság lehetett és nem tudta megállni, kilépett a
napi rutinból, hogy az utókorral ezt feltétlenül közölje.
Folytatod a kutatást?
Igen, a rokonságomból most a Pizág-okat és Knáb-okat kutatom. A Pizág-ok (Pinsák) is Nagymarosról jöttek át, a Knábok
Nagykovácsiból. Ez utóbbi családban az 1730-as években 6 gyermek született, a 4 fiú mind Bogdányba házasodott.
Így találtál vissza a fiatalkori álmodhoz, a régészethez?
Orgonálok, ez lehet gyakorlás és koncert, aztán tervezői-szakértői feladatok, végül otthon, TV-nk nincs, levezetésként két-három óra kutatás, vagy olykor - ha nem is lettem régész - levéltárba
járhatok kutatni, egyfajta hobbyként. Az a típus vagyok, aki nem
szeret ücsörögni. Nem panaszkodom, ami akartam lenni, régész,
mérnök, orgonista, mindhármat csinálhatom. Nem lennék teljes,
ha valamelyiket mellőzni kéne.
Én egy negyediket is mondanék, míves székeket láttam, jártasságra utaló kivitelezésben…
A családnak két ősi foglalkozása volt. Kis túlzással, vagy cipészek voltunk, vagy asztalosok: korábban a cipészség volt jellemző,
később az asztalos szakma. Ez utóbbiból következik talán, hogy
nagyon szeretem a bútorokat. Egy alkalommal, barátokkal Prágában jártunk. Ott láttam egy korabarokk, lombard széket, az 1600as évek elejéről valót. Az alapján csináltam meg egyet. Épp akkor
született Emma unokám, mondtam, legyen az övé. Valahogy úgy
jött, minden unokámnak csinálok egy faragott széket.
Liebhardt András

KECSKETEJ
és abból készült termékek kaphatók
joghurt,gomolya -fűszeres -füstölt-,krémsajt

Viszont négy fia született, háromnak a családjából származnak
a mostani Hock-ok.

Dunabogdány Ág u. Csepri dűlő .

KELLNER KATI 06 30 2012946

Akkor nincsenek is olyan távoli rokonságban egymással…
Másod-harmadunokatestvérek. A családfakutatásból jött, hogy
tavaly csináltunk a Művelődési Házban egy Hock találkozót, kb.
70-en jöttünk össze családostul.
A kutatás kemény munka. Ha valaki erre adja a fejét, mit tanácsolsz neki?
Szánja rá az időt, megéri. Sok időt vesz el a kutatás, ha csak 150 évnyi anyagot átnézünk, 2500 oldalt böngész át az ember, halottaknál
és születési anyakönyveknél 80-100 név egy oldal. Nehézséget okoz
az olvasás, ez ugye folyóírás jórészt latinul, vagy németül, írott gótbetűkkel (Kurrent-schrift), és sokszor hangzás után írták le a neveket.
Az írott forma nem feltétlenül egyezik a mai névformával. Az 1800as években már jobb kutatni, mert a születéshez visszaírták az életeseményeket (házasság, halál) vagy a szülőt, korábban szülők nem,
csak tanúk vannak pl. a házassági anyakönyvekben, szülők csak a
keresztelőknél. Ami jó hír, hogy ingyenesen lehet kutatni és utazni
sem kell. Sokminden meg van az interneten. (Keresőbe írni: Magyar
katolikus egyházi anyakönyvek → Hungary, Catholic church records
... - FamilySearch Catalog. Az oldalon regisztrálni kell).
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TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL Tölgy, bükk, akác
2023 Dunabogdány, Árpád tér 1356 hrsz
06/30/890-8759, tuzifa2023@gmail.com
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Bogdányi hírek
MEGÉRKEZETT A GÓLYA. A tavasz közeledtének csalhatatlan bizonyítéka, amikor a bogdányi
gólyák hazatérnek. Itt van,
jöjjön a tavasz!
RENDHAGYÓ
MÁRCIUS. A veszélyhelyzet
okán zárt ajtók mögött
tartották a községi ünnepélyt Dunabogdányban
a Művelődési Házban. A
Danubia Televízió kamerája előtt Bánáti Bence
történész mondott ünnepi beszédet. A szónoklat után a helyi iskola hetedik osztályos növendékei adtak ünnepi műsort, Jókai Mór: Egy bál című műve nyomán.
PINK PANTHERS. Március első hetében elindult a 2020-as versenyszezon a Magyar TáncSport Szakszövetség Akrobatikus Rock
And Roll szakágának keretén belül. Az első Budapest Területi fordulót a Szentendrei székhelyű, de Dunabogdányban
is több mint 5 éve rock
and roll táncoktatást
tartó Pink Panthers TSE
rendezte az MTASZ-al
karöltve. A tavalyi évben
is sikeres dunabogdányi
táncosok, idén gyönyörűen indították a versenyszezont és irigylésre
méltó helyezéseket értek
el.
A Children párosok
között Rebe Levente és
Klemm Janka az előkelő
4. helyet szerezte meg.
Ézsiás József és Vogel
Kira annak ellenére,
hogy kis baki csúszott a
döntős programjukba, és
így a 6. helyen végeztek,
változatlanul tartják a
Budapest Területi Ranglistán a 3. helyet.

is Magyar Bajnoki döntőt táncoló Géppuskalábúak csapata kimagasló táncukkal elfoglalták a dobogó legfelső fokát, megnyerték a
kategóriájukat. Ezzel az eredménnyel átvették a Területi Ranglistán
az 1. helyet és bizakodva várják az országos megmérettetéseket. A
csapat tagjai: Földes Lilla, Klemm Janka, Vogel Kira, Lakatos Regina,
Vanek Lotti és Mészáros Nóri.
A gyerekek edzője Móra Eszter, aki folyamatosan várja Dunabogdányban és Leányfalun a rock and roll iránt érdeklődő táncoslábú
gyerekeket már óvodás kortól.
FEJLESZTÉS A GYERMEKEKNEK. A Dunabogdányi Óvodáért
Alapítvány a Gyermekorvosi rendelő várótermébe kis bútorokat,
játékokat vásárolt közel 100.000.-Ft értékben. Reméljük, hogy
ezzel mi is hozzájárulhatunk a „kis betegek” gyógyulásához. Tartalmas, jó játékot, és mindenkinek mielőbbi gyógyulást kívánunk!
Dunabogdányi Óvodáért
Alapítvány
FOTÓ/Gräff Albertné

Children nagyformációs mezőnyben újonc
Rock Class csapat a 4.
helyet szerezte meg.
Ebben a csapatban
dunabogdányi, leányfalui, visegrádi és szentendrei gyerekek együtt
táncolnak.
Children kisformációs
mezőnyben óriási siker
született, a tavalyi évben
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Templomlépcső

Az előítéletekről
Igen hasznos dolog, mikor a korral gyűlő ismereteink révén kialakítjuk mindennapi vagy kevésbé mindennapos rutinjainkat. Döntéseink gyorsak, élettapasztalatunk alapján viszonylag megbízhatóak.
Esetleg ez már nem is derül ki, mert nekünk sokat megér a kényelem,
az energia- és időtakarékosság. Szeretnénk, ha életünkben minden
döntésünk flottul, könnyen menne. Sokan kifejezetten kerülik a döntési helyzeteket is, mert bizony terhet jelentenek. Ha életünket már
jó alaposan behálózzák az előre kész válaszaink, döntéseink, akkor
elég olajozottan tudnak működni a dolgok.
Ezzel talán már végére is jutottam a kedvező elemek felsorolásának.
Kezdjük az előítéletek feloldásának nehézségeivel. Ki lenne olyan
aprólékos és időmilliomos, hogy életében már tízszer, egyformán
lefutott eseménysor után ismét elgondolkozzon dolgok természetén? Eléggé botor dolognak tűnik. Aki azonban lottózik, gondolom
századszor is megnézi a sorsolás után a számait, nem rutinból dobja
szemétbe szelvényeit, nem? Itt honnan vesszük azt az energiát, elszántságot, hogy újra és újra leellenőrizzük döntésünk kimenetelét?
Nyilván valami igen kicsi eséllyel kecsegtet, hogy csak egyszer legyen
másképp és akkor minden másképp lesz.
Más életbeli eseményünkből nem nézzük ki azt, hogy tíz szokásos
után a tizenegyedik alkalommal valami teljesen más történik, amitől megváltozik életünk? Szokványos életfolyamunkban már nem
nagyon hiszünk a csodákban, nem is tudunk elképzelni ilyeneket…
Miért is? Csak nem a szaporodó rutinjaink, előítéleteink miatt? Mikor
látatlanban legyintünk már ismerős eseménysorokra, hogy ebből
úgy sem lesz nagy csoda, siker, stb.. Hát igen, kizárjuk életünkből teljesen a csodákat!
Aki nem hisz abban, hogy a földön látható papírcsomó az egy
marék papírpénz, az le sem hajol érte… Nyugodt lehet a lelke, mert
sosem tudja meg, mennyi pénzt hagyott ott. Ez nagy látszólagos előnye az előítéleteknek, hogy igen ritkán dől ránk a téves döntéseink
következménye. Különösen azért, mert figyelmünk megszűnik vagy
ha mégsem, akkor hozzáállásunkkal befolyásoljuk döntően az eseményeket, amitől, lám-lám megmondtam, hogy úgysem lesz belőle
semmi….
Legdurvább változatok egyike a magunkkal szembeni előítélet!
Nekem sosem sikerül semmi…. szállóige, ami születését esetleg annak köszönheti, hogy valamit megpróbáltam két, három alkalommal
és nem jött össze. Kívülállók csodálkozva nézik azokat, akik látszólag
örök vesztesek, mert erőlködnek, pörögnek, pofára esnek, majd egyszer csak, mintha lottót nyertek volna, összejön életük nagy dobása!
Aztán meg, lássunk csodát, ez nem csak egyszeri véletlen telitalálat
volt, hanem mintha megtáltosodott volna, szinte minden arannyá
válik a kezében. Pár év és ki emlékszik már arra a rengeteg kudarcra,
amit ő hősiesen, fogcsikorgatva elhordozott. Sikertelen, ámde hatalmas munkát fektetett magába, aminek következménye már csak
siker lehetett előbb vagy utóbb.
De mondok mást is, úgy vélem, az ilyen sorsok nem termelnek ki
túl sok előítéletet. Ugyanis a sok kudarcra felvirradt siker folyamatosan emlékeztet arra, hogy tíz kudarcból nem következik automatikusan a tizenegyedik! Tíz, emberekben megélt csalódásból nem következik a tizenegyedik és sorolhatnám a példákat. Időnként még az
is megfordul a fejemben, hogy esetleg az előítéletek felfüggesztése
talán nem is örökös harc és áldozat, hanem valamikor egyszer kell
ezt a munkát elvégezni és akkor talán éppen ez a rutin rögzül, hogy
az előítéleteket ösztönösen és folyamatosan felülvizsgáljuk.
Hangsúlyoznám a felülvizsgálatot és nem a félredobást! Amint
kezdtem írásomat, az előítéletek nem feltétlenül negatív dolgok, de
ha megkövesednek, akkor bizony nagyon komoly falakká válhatnak
életünkben, bezárhatnak vagy elzárhatnak olyan dolgoktól, embe-

XXXI. évfolyam 4. szám

rektől, eseményektől, amelyek nélkül roppant sivár és reménytelenné válhat sorsvonalunk.
Jézus legjobb partnerei nem véletlenül a gyermekek, a reménytelenül betegek és a bűnösök. Ők, akiknek még nincs, vagy már nincsen
előítéletük. Egy halálos betegnek már sem reménye, sem előítélete.
Neki már mindegy milyen gyógyszert adnak be. Ő már hagyja, hogy
megtörténjenek vele olyan dolgok, amelyek az egészségest nem gyógyítják, de őt talán feltámasztják! A bűnösök, akik bűnüket mélyen
megélik, megvallják, azok már nem válogatnak, ők a halálos betegek
nyitottságával állnak az ítélet elé (jobb lator). A kisgyermekeknek pedig még nincsen előítéletük. Nekik minden az, aminek látszik. A szeretet nem zaklatás, a jóság nem képmutatás és az ártatlanság nem
álszentség.
Vigyázzunk előítéleteinkkel! Az emmauszi úton a tanítványok nem
voltak képesek felismerni a feltámadt Jézust, mert ősi, szinte öröklött előítéletünk szerint, akiről tudjuk, hogy meghalt, az már érzékeink számára sem létezik többet.
Hidas András

Pályázati felhívás

Dunabogdány német nemzetiségi civil szervezetei,
közösségei részére
Dunabogdány Német Nemzetiségi Önkormányzata 37/2020.
(III.12.) sz. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot hirdet a
településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő
egyesületek, alapítványok, német nemzetiségi kultúrcsoportok
és több évtizedes múltra visszatekintő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.
A pályázat címe:
„Civil szervezetek 2020. évi német nemzetiségi önkormányzati támogatása”.
A pályázat célja a helyi német nemzetiségi civil szervezetek
közül az egyesületek és alapítványok, nemzetiségi kultúrcsoportok, közösségek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó
vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez,
illetve német nemzetiségi programok megvalósításához történő
hozzájárulás útján.
A pályázatot 2020. április 16. (hétfő) 16 óráig kell lezárt
borítékban,
egy eredeti példányban a Polgármesteri Hivatal, 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre személyesen vagy postai úton
benyújtani. A borítékra rá kell írni:
„Civil szervezetek 2020. évi német nemzetiségi önkormányzati támogatása”.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni a 26/391-025
telefonszámon, e-mailen (info@dunabogdany.hu) lehet.
A pályázat beadása egy formanyomtatványon történik,
amely letölthető a www. dunabogdany.hu honlapról.
Ugyanitt érhető el a részletes pályázati kiírás is.

Bogdányi Híradó

Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány
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Hulladékszállítás 2020. - FKF tájékoztató
JANUÁR
K Sz Cs P
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

Sz
4
11
18
25

V
5
12
19
26

FEBRUÁR
K Sz Cs P Sz V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Sz
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

H
1
8
15
22
29

JÚNIUS
Sz Cs P
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

Sz
6
13
20
27

V
7
14
21
28

SZEPTEMBER
K Sz Cs P Sz
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30

V
6
13
20
27

OKTÓBER
K Sz Cs P
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

Sz
3
10
17
24
31

V
4
11
18
25

H

MÁJUS
K Sz Cs P
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
H

H

H

K
2
9
16
23
30

H

H
2
9
16
23
30

MÁRCIUS
K Sz Cs P Sz V
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
JÚLIUS
K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31

ÁPRILIS
K Sz Cs P
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
H

Sz
4
11
18
25

NOVEMBER
K Sz Cs P Sz V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

AUGUSZTUS
K Sz Cs P Sz
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
DECEMBER
H K Sz Cs P Sz
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 1 2

30

4

H
6
13
20
27
H

H

V
5
12
19
26

V
2
9
16
23
30

V
6
13
20
27
3

Kommunális hulladékgyűjtés hétfői / csütörtöki napon: (hulladék kihelyezése reggel 06:00-ig)
Ügyfélszolgálati időpont: (rendszerint hónap utolsó hétfői napon 14:00-18:00 )
Szelektív hulladékgyűjtés: (minden hónap utolsó szerdai napon)
Zöldhulladék gyűjtés: januárban fenyőfagyűjtés és ( minden hó 3. szerdai napon)
Lomtalanítás: (-később kerül meghatározásra- )

Évi egyszeri veszélyeshulladék gyűjtés: ( -később kerül meghatározásra- )

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakossàg!
A FIGYELJ RÁM! Közhasznú Egyesület
felajánlja segítségét a koronavírus
járvány alatt minden idős és/vagy
krónikus betegségben szenvedőnek,
akár bevásárlásban, akár gyógyszer
kiváltásban.
Kérdéseikkel, kéréseikkel keressenek
bizalommal a 26/390-297-es vagy a
70/3375217-es telefonszámon. Valamint
kérnénk, hogy azok, akik önkéntesen
segíteni tudnak ebben a helyzetben,
jelentkezzenek nálunk, adják meg
elérhetőségüket és hogy milyen feladatban
tudnak segítséget nyújtani és a nap mely
időszakában tudják ezt megtenni!
Kérünk minden lakost, hogy amennyiben
tudomása
van
olyan
idős/beteg
személyről, akinek segítségére lehetünk,
jelezzék felénk!
Köszönettel

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület

