Bogdányi
Híradó
Bogdaner Nachrichten
Bogdaner
Nachrichten
Tel.: +36 26 391 025 • www.dunabogdany.hu • hirado@dunabogdany.hu

XXVI.
évfolyam,
12. 4.
szám
XXIX.
évfolyam,
szám• 2016.
2018. január
április

Bero dundant
dolupta temoloritio
vel im laccus

Bero dundant
dolupta temoloritio
vel im laccus

Es et exerro eliquos ipsanis • maximax imaxim acest voluptatem

Aktuális ünnepek

Krisztusi küldetés
„Azért szeret engem az
Atya, mert én odaadom
az életemet, hogy aztán
újra
visszavegyem.
Senki sem veheti el
tőlem, én magamtól
adom oda. Hatalmam
van
arra,
hogy
odaadjam, hatalmam
van arra is, hogy ismét
visszavegyem: ezt a
küldetést kaptam az
én Atyámtól.” (János
evangéliuma
10,1718.)
Jézus
ezekben
a
gondolatokban isteni
hatalmáról
szól.
Azért vette magára
emberi testünket az
idők
teljességében,
hogy
öröktől
fogva
elhatározott
küldetését beteljesítse. Benne és általa lett nyilvánvalóvá az Atyaistennek
e teremtett világ iránti szeretete. „Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte a Fiút a világba, hogy elítélje a
világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.” (János 3,16-17.)
Jézus hallgatósága előtt magát a jó pásztorhoz hasonlítja. Ebben a
mindenki előtt kedves és jól ismert életformában teljesíti be küldetését.
Az akolban együtt pihen a nyáj. Ott védelmet találnak a vadállatok és a
tolvajok ellen. Több akol is van, ahová estére beterelnek minden állatot.
Reggelente megjelennek a pásztorok és mindegyik szólítja a maga
nyáját. Mindegyik hangját ismeri a saját nyája. Nincs szükség semmi
erőszakra. A pásztor elől megy, nyája pedig követi őt. A pásztor és nyája
összetartoznak, egy életközösséget alkotnak.
Jézus hirdeti, hogy ő az a pásztor, akit a Gazda rendelt. Neki van jussa
a nyájhoz. A nyáj az övé és őt követi. Jézus az a pásztor, akit az Atya
rendelt, és akit felruházott pásztori hatalommal. Isten az Ő népéhez
Jézus Krisztusban közeledik. A nyájnak Jézus szavára kell figyelnie, az Ő
nyomdokait kell követnie, hogy végül a nép hazataláljon és megpihenjen
a Gazda örökkévaló hajlékában. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és
bőségben éljünk.
Jézus meghirdeti: „Én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhokért.” Ez
a lényeges különbség a pásztor és a béres között. A béresnél a nyáj csak
eszköz, kenyérkereset, táplálék. Amikor jön a farkas, prédául odadobja
a bárányt, hogy megmentse a maga bőrét. Ezzel szemben a pásztornál
a nyáj a cél, saját élete az eszköz, és a nyájért kész odaadni még az
életét is. Jézus övéivel egészen különleges, belsőséges viszonyt akar
létesíteni. A hit ajándékát adja, azért hogy felismerhessük azt a tényt,
hogy kiválasztásunk már megtörtént. Jézus tulajdona lettünk. Kifizette
érettünk a vételárat. Senki rajta kívül nem tudta volna megadni ezt a
vételárat. Ezt a Biblia pontosan leírja: „Nem veszendő holmin, ezüstön,
vagy aranyon váltattatok meg, hanem drága véren.” (1 Péter 1,18-19.)
Egy emberré lett Isten kiontott vére volt az ára minden léleknek, ezért
vagyunk a Krisztuséi.
Jézus életének letevése, a Golgotán bevégeztetett áldozata nem
kényszer, nem sorscsapás, nem tragikus véletlen, hanem a legmagasabb
rendű szolgálat volt. A halált is meggyőző isteni szeretet beteljesítése.
„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja
barátaiért.”(János 15,13.)
„Én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem.” Sehol másutt a
Bibliában ezt a gondolatot nem olvashatjuk, csak itt. Hogyan lehet ilyet
mondani? Mégis igaz. A jó pásztor életét odaadta, de nem öngyilkosként,
hanem a Golgota keresztfáján engesztelő áldozatul. Imádsága ez volt:
„Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem.”Engedelmes volt a Fiú
mindhalálig azt Atya akarata szerint. Azután - amint előre megmondta
tanítványainak, - a harmadik napon feltámadt! Feltámadásában
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visszavette Atyjától neki odaadott életét. Dicsőséges testben még 40
napig megjelent tanítványainak.
Hirdette kereszthalálának és feltámadásának titkát híveinek. Krisztus
küldetését betelesítette a mi örök boldogságunkra. Urunk áldása kísérjen
mindnyájunkat, amikor ezeken az ünnepnapokon lélekben végigjárjuk
az Emberfia szenvedésének és feltámadásának, megaláztatásának
és felemeltetésének Istentől eleve elrendelt útját! Boldog húsvéti
ünnepeket kíván: Vörös Ákos lelkipásztor
Református istentiszteletek időpontjai:
Március 25. Virágvasárnap, délelőtt

½ 11 óra istentisztelet

Március 29. Nagycsütörtök, délután

18 óra istentisztelet

Március 30. Nagypéntek, délelőtt

½ 11 óra istentisztelet

Március 30. Nagypéntek, délután

18 óra istentisztelet

Március 31. Nagyszombat, délután

18 óra istentisztelet

Április

1. Húsvét I., délelőtt

½ 11 óra istentisztelet+ úrvacsora

Április

2. Húsvét II., hétfő délelőtt ½ 11óra istentisztelet + legátus

Boldog húsvéti ünnepet kíván:
Vörös Ákos lelkipásztor
„Mi is ezt az örömhírt hirdetjük nektek: Isten, atyáinknak tett ígéretét
nekünk, az ő utódaiknak azáltal teljesítette, hogy feltámasztotta Jézust,
amint a második zsoltárban is meg van írva: »Fiam vagy nékem, ma adtam
neked életet.«” (ApCsel 13,26-33)
Krisztus örök fiúságának, örök születésének misztériumát közelíti
meg emberi szavakkal ez a zsoltárból vett isteni kijelentés, amelyet Szent
Pál apostol idéz. Isten üdvösségtörténeti tetteiben ragyog fel nekünk ez
a misztérium : ezt a zsoltárt énekeljük Karácsony éjszakáján és Húsvétkor is, mert a megtestesülés és a feltámadás, az egész Krisztus-esemény
erre az örök titokra mutat, amelyben mi is részesedhettünk.
A Szentháromság titka rejlik itt, amely életünk alapja és végső célja.
Éppen ezért ebből a titokból kellene élnünk: újra meg újra ide visszatérni,
ezt szemlélni, hozzá alakulni.
Hiszen azért jött el közénk az Isten Fia, azért testesült meg, azért halt
meg és támadt fel, azért küldte el a Szentlelket, hogy a szentháromságos
isteni élet a miénk is legyen. Hogy mi is halljuk, amint az Atya mondja
nekünk: „Én fiam vagy te, ma szültelek téged.”
Nem csupán a megtestesülés, a húsvéti esemény is születés, a második isteni személy örök születésének az emberi történelemben való
kinyilvánulása. Az Atya feltámasztva Jézust nem egyszerűen visszaadja
földi életét, hanem új életet ad neki: földi testével együtt veszi fel dicsőségébe. S ezt az új életet ajándékozza nekünk is a hit és a keresztség által.
A keresztség az istenfiúi életre születésünk kezdete, s ez a születés
majd testünk feltámadásával teljesedik be. Amint az üdvösségtörténet
eseményei mind a Fiú megdicsőülését készítették elő, úgy a mi személyes élettörténetünk eseményei is Krisztusba iktatódásunkat, a vele
együtt való megdicsőülésünket kell hogy szolgálják. Benne választott ki
minket Isten a világ teremtése előtt, hogy majd az utolsó napon benne
örökre az ő gyermekei, örökösei legyünk.
Most még úton vagyunk e dicsőség végső kinyilvánulása felé, de ez
az út sem egyéb, mint maga Krisztus („Én vagyok az út,az igazság és az
élet” Jn14,6 ). Nem olyan úton járunk, amelynek egyszer csak vége lesz,
elfogy a lábunk alól, s ott vár valami egészen más, hanem olyanon, amely
egyben maga a cél is: már az úton járva is miénk az örök élet, de csak
mint növekvő, fejlődő valóság. Célba érkezésünkkor ez az isteni élet majd
testünket-lelkünket elárasztja, s kinyilvánul rajtunk Isten Fiának örök dicsősége.
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Bogdányi Híradó

Ailer Gáspár plébános
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Jeles napok

Húsvét ünnepén: az örökké való nyomán
Sokan közülünk keresztény hitben nevelkedtünk fel mégis ez a hit sokszor a mindennapokban háttérbe szorult. De az ember
életében valamikor újra felébred a vágy a hit
után, amely tartást ad, ami az életünknek
értelmet kölcsönöz. Ez az alkalom gyakran a
Húsvét ünnepe.
Én most egy rövid képzeletbeli húsvéti
utazásra vinném olvasóinkat Jeruzsálembe:
Jeruzsálem – az ősi szent város, amely
sokunk hitének gyökereit őrzi. Mindhárom fő
egyistenhitű világvallásnak itt találjuk kőbe
vésett emlékeit.

Mindhárom vallás Jeruzsálemet saját szent
helyének tekinti és a politika ellenére, törekszik a vallások békés egymás mellett élését
és gyakorlását megvalósítani.
27-szer romboltatott le ez a város és épült
fel poraiból újra meg újra. 3000 éven át
folytak háborúk az elfoglalásáért. A fontosságát tanúsítják a Szent Írás, a Régi és az
Új Testamentum és sok-sok legenda. A muzulmánok szerint Isten otthona Jeruzsálemben van és Mohamed próféta innen indult el
égi utazására.

Az izraeliták legszentebb helye a Siratófal,
ez a Heródesi Templomok nagy Nyugati Fala.
Évente 6 millió izraelita zarándok keresi fel a
világ minden tájáról és kövei közé helyezi el
kis cédulán könyörgését.

2000 évesek azok az olajfák, amelyek a

Több mint 2000 éve vonzzák a szent helyek
a zarándoklókat, különösen most a Húsvéti
Ünnepek napjaiban. Ennek igen egyszerű
oka van az emberiség életében:

A szent helyek közé tartoznak, a Sírtemplom és a Golgota Kápolna, az Al-Aksa Mecset, a Sirató Fal. A két keresztény szent hely
többek között gyakori úti céljai minden húsvéti zarándoklatnak.
Jeruzsálemet, 1000 évvel Krisztus születése előtt Dávid király foglalta el, és választotta ki e hegyi várost fővárosának. Ennek
fő oka előnyös földrajzi elhelyezkedése volt,
hiszen három kontinens találkozik ezen a
ponton, Európa, Ázsia és Afrika.
Mélyen vallásos emberek élnek ma is
ezen a helyen, izraeliták, muzulmánok és
keresztények - megközelítőleg 700.000 lakos
– és igyekeznek nem zavarni egymás életét.

Az ember mindig kereste a világban azt a
valakit, aki hatalmasabb és erősebb, mint ő.
Valakit, aki támaszt, vigaszt, kegyelmet, védelmet adhat, akiben hinni tudott.

Getszemáni Kertben néma tanúi voltak Jézus letartóztatásának. Itt töltötte utolsó éjszakáját tanítványaival. 1650 méter hosszú
a Via Dolorosa, Krisztus szenvedéseinek keresztútja. Ezeken a köveken lépve vitte a keresztet a Golgotáig, amely akkor a városfalon
kívül helyezkedett el.

A keresztények ezt az áldást Isten fiától,
Jézus Krisztustól remélték.
Itt Jeruzsálemben feszítették keresztre őt,
aki „harmadnapra feltámadott”. Hol lehetne
az ember közelebb Jézushoz, mint ezeken a
szent helyeken!

Sírtemplom, Jeruzsálem
30 kápolna övezi a Sírtemplomhoz vezető utakat. A Sírtemplomban található Jézus
üres sírhelye, amely ma minden keresztény
körmenet végcélja.

Számunkra a Húsvét azt is jelenti, hogy
Isten, „megfoghatatlanságát” egy életen át
megértsük és igaz keresztény alázattal és hittel elviseljük.

2018-ban éppen ez a szent hely-a friss napi
hírek tanúsága szerint-elégedetlenségek miatt a Húsvéti ünnepek idején zárva tart.

Nagy Magda

Ennek jegyében kívánunk áldott és békés
Húsvéti Ünnepeket!

Jesu Einzug in Jerusalem
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem
kamen, an den Ölberg, sandte Jesus zwei
Jünger voraus, und sprach zu Ihnen:
„Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt,
und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden
finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los
und führt sie zu mir! Und wenn euch jemand
etwas sagen wird, so sprecht: der Herr bedarf
ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen“
Das geschah aber, damit erfüllt würde,
was gesagt ist durch den Propheten, der da
spricht:
“Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir
sanftmütig und reitet auf ein Esel und auf einem Füllen, dem
Jungen eines Lasttiers.“
Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen
hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre
Kleider darauf, und Er setzte sich darauf.
Aber eine sehr
große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben
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Zweigen von den Bäumen und streuten
sie auf den Weg.
Die Menge die Ihm voranging und
nachfolgte, schrie:
„Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt
sei, der da kommt in den Namen des
Herrn! Hosianna in der Höhe!“
Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem
und nahm die zwölf Jünger beiseite und
sprach zu ihnen:
„Siehe, wir ziehen hinauf nach
Jerusalem, und der Menschensohn wird
den Hohepriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden,
und die werden ihn zum Tode verurteilen. Und die werden
ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und
geißeln und kreuzigen, und am dritten Tage wird auferstehen.“

Bogdányi Híradó

Zitat aus der Heiligen Schrift, gesendet von Magda Nagy
Damit wünschen wir Frohe und Gesegnete Osterfest!
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Aktuális híreink

A Képviselő-testület ülésén történt…
2018. március 5.
Megalkotta a Képviselő-testület 2018. évi önkormányzati
költségvetését. A költségvetési rendelet tervezetet előzetesen a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is
megismerte és véleményezte 2018. február 22-én tartott ülésén. A
Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet szerint a
2018. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási főösszege
495.163 eFt. A tervezett közhatalmi (helyi adóból származó, ill. adójellegű) bevételek 126.050 eFt-ot tesznek ki. Általános tartalékkeret
3.074 eFt, céltartalék pedig 40.536 eFt, mely tartalmazza a pályázatok önrészét, illetve a 2017. évi víziközmű átadás kapcsán történő
elszámolásból származó összeget, melyet a víziközmű hálózatba kell
visszaforgatnunk. Beruházásokra 2.374,- eFt, felújításokra 89.675,eFt-ot terveztünk. Szociális kiadásokra 7.516 eFt-ot irányoz elő a
költségvetés. Az éves hiteltörlesztési kötelezettség az iskolai étkező
építéséhez kapcsolódóan 2.112 eFt.

Szavazatszámláló bizottságok,
szavazókörök
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
20/2018. (II. 12.) önkormányzati határozatával a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Helyi Választási Iroda vezetőjeként eljáró jegyző
indítványa alapján – a helyi szavazatszámláló bizottságok tagjaivá,
póttagjaivá a következő személyeket választotta meg:
1. szavazókör (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. út 76.)
Tagok:

2. szavazókör (Általános Iskola, Hegyalja u. 11.)
Tagok:

Bonifertné Herr Márta
Hímer Andrásné
Gillich Péter

3. szavazókör (Művelődési Ház, Kossuth L. út 93.)

2018. március 13.
Az ülés keretében beszámolót hallgatott meg a Képviselő-testület
a Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről.
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 2018/2019. nevelési évre az óvodás korú
gyermekeket 2018. április 23-27. napján (hétfő-péntek), minden nap
8-12 óra között, az Óvoda új épületének irodájában lehet beíratni.
Az Óvodában a nyári zárva tartás 2018. július 30 – augusztus 24.
között lesz, a téli zárva tartás pedig - igényfelmérés alapján - 2018.
december 27-től 2018. december 28-ig tart.
Jóváhagyta a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét, a terv a www.dunabogdany.hu honlapon megtalálható.
Elfogadásra került az ülésen a Dunakanyari Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetése.
A Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: intézmény) három átszervezési javaslatot
nyújtott be a Váci Tankerületi Központ felé, mely közül kettőhöz véleményt kértek az Önkormányzattól. Az ülésen Spáthné Faragó Éva
intézményvezető ismertette a Képviselő-testület részére az egyes
javaslatokat.

Tagok:

Herr Tiborné
Kristóf Istvánné
Radics Tamás

Póttagok: Balogh Imréné
Ottné Stágel Klotild Mária
Bednár Gáborné
Kammerer Istvánné
Melcher Ágnes Mária
Palkovics Jánosné
Kreisz Béláné
Rippel Ferencné
A szavazatszámláló bizottságok a 2018. április 8-i országgyűlési választás előtt még kiegészülnek a választáson induló jelöltek, jelölő
szervezetek delegáltjaival.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy Dunabogdány község
területén a szavazókörök felülvizsgálata megtörtént, ennek eredményeképpen azok területi beosztásában két változtatást eszközöltünk:
- a Táncsics M. út teljes területe az 1. szavazókörhöz (Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. út 76.) került;
- az Árok utca teljes területe a 3. szavazókörhöz (Művelődési
Ház, Kossuth L. út 93.) került.

Az egyik az intézmény maximális létszámának 275-főről 300-ra
történő emelése. Indoklás: a 2016/2017-es tanévben a tanulólétszám 269 fő, mely a jövő tanévben várhatóan tovább fog növekedni.
Egy kimenő 8. osztály van 26 fővel, mely helyébe várhatóan két osztály fog indulni, ugyanis az óvoda jelzése alapján az érkező gyermekek száma kb. 36 fő. Többen jelentkeznek a környező településekről
is, a német nyelvoktatás vagy a könnyebb megközelíthetőség miatt.
További indok, hogy a CSOK-nak köszönhetően jelentősen nőtt az
elmúlt nyáron is a beköltöző családok száma, néhol több általános
iskolás korú gyerekkel.
A másik javaslat, hogy az iskolai könyvtári feladatokat megállapodás alapján a községi könyvtár láthassa el.
A Képviselő-testület az intézményt érintő két módosítást támogatásáról biztosította.
Zárt ülésen tárgyalták a Táncsics M. út 1216 hrsz.-ú ingatlannal
kapcsolatos kérelmet, továbbá köztemetés költségeinek megtérítése ügyében beadott fellebbezési kérelem ügyét.
Dr. Németh József jegyző
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Heimné Palkovics Éva
Kammererné Müller Éva
Szabó Kálmánné

Bogdányi Híradó

Helyi Választási Iroda

Anyakönyvi Hírek
2018. januárban született gyermekek:
Oláh Dominika
01.08.
Koncz-Liebe Csoma
01. 10.
Gizella Berta Mária
01.19.
Halottaink:
Fleckenstein Mártonné
Veress László
Schneider Mihályné
Diliencz Imre

86 éves
68 éves
96 éves
54 éves

2018 februárban született gyermekek:
Parádi Zsófia
02.10.
Vogel Emma
02.28.
Halottaink:
Szűcs István
Jenei Józsefné
Gräff Jánosné

67 éves
59 éves
85 éves
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Aktuális híreink

LOMTALANÍTÁS – 2018. MÁJUS 4.

Pályázati felhívás

Dunabogdányi civil szervezetek, közösségek részére

Kihelyezés: 2018. május 3-án, csütörtök délután.
Elszállítás: 2018. május 4-én, pénteken.
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen a házak előtt; úgy
kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.

Dunabogdány Község Önkormányzata pályázatot hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő
egyesületek, alapítványok és több évtizedes múltra visszatekintő közösségek részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.
A pályázat címe:
„Civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatása”.

Kérjük NE készítsen ki: a háztartásokban naponta keletkező
háztartási hulladékot, ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, veszélyes hulladékot, építési törmeléket, autógumit, autóroncsot, zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb,
fű).

A pályázat célja a helyi civil szervezetek által a helyi közösség
érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTÉS –
2018. MÁJUS 4.

A pályázatot 2018. április 20-án 12:00 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 támogatása 2018”.

Időpont: 2018. május 4. péntek, 8:00 és 12 óra között.
Helyszín: Hajó utca, pékség előtti autóbusz forduló.
A gyűjtőponton leadható veszélyes hulladékok: pala, hullámpala,
gyógyszer, festék, hígító, vegyszer, növényvédő szer, használt étolaj,
olaj és olajszármazék, autógumi.
Csak lakossági mennyiség kerül átvételre, a vállalkozásból, ipari
tevékenységből származó mennyiség nem.
A veszélyes hulladékot nem lehet lerakni, azt át kell adni az
adott időpontban és helyszínen a begyűjtést végzőknek. Csak
dunabogdányi lakosoktól veszik át a veszélyes hulladékot, ezt a
helyszínen a lakcím kártya felmutatásával ellenőrizhetik.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni a 26/391-025
telefonszámon, e-mailen (info@dunabogdany.hu) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati időben 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

FKF Zrt.

SZJA 1 %

FE-GROUP INVEST Zrt.

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány

Ingyenes lakossági
elektronikai hulladék
gyűjtés

Köszönjük az eddigi támogatásokat és
várjuk a további SZJA 1 % felajánlásokat
Adószám: 19177036-1-13
Lakatosné dr. Schilling Dorottya, kuratórium elnöke

A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli
elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint
lemerült akkumulátorok gyűjtése.

2017.

május

05 . 08:00 - 13:00
helyszín:

Hajó utca buszforduló (pékség előtt)
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen,
használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral működő
eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait! Szétszedett, hiányos
berendezést nem vesznek át!

Ezeket NE a háza elé tegye ki!
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képződik, amelyeket nem
szabad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk
meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélen kössenek ki ezek a berendezések,
avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévő
nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.
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Bemutatkozó

Kertész a falu szolgálatában

Új poszt létesült, Héder Tamás személyében főkertész állt munkába az önkormányzat alkalmazásában.
Bemutatkoznál röviden?
35 éves vagyok, születésemtől fogva Dunabogdányban élek, jelenleg is itt lakom
felségemmel és három gyermekemmel.
Iskoláimat a Szolnoki Főiskolán végeztem
agrármérnök szakon, településüzemeltető
szakirányon. Tanulmányaim után három
évet kertépítőként dolgoztam, majd a Ford
Közép-Európai Központ szentendrei irodaházában voltam parkfenntartási csoportvezető.
Ha jól tudom, már korábbra datálódik ez
együttműködésed az önkormányzattal.
Igen, Polgármester úrral 2017 tavaszán
kezdtünk beszélgetni a falu egységes zöldfelület-gazdálkodásáról. Ennek eredménye-

ként 2017 tavasz végétől megbízási szerződés keretében végeztem a Kossuth Lajos
utca belső szakaszán, illetve a Szent János
téren a növényápolási munkákat. Ősszel áttekintettük az eredményeket és a visszajelzéseket és Polgármester úr úgy döntött, hogy
próbáljuk meg ezt a rendszert a falu minél
nagyobb részére kiterjeszteni. Ezért hozott
létre az önkormányzat ez év március elsejétől egy főállású kertész munkakört.
Mi az új rendszer lényege?
Az önkormányzat biztosítja a rendszerbe
bevont területeken az alapvető növényápolási munkákat (metszés és növényvédelem)
a fák és cserjék esetében, illetve a zöldfelületek kaszálását. Hogy a település mely részein valósul ez meg, az év közben derül ki,
a kapacitások függvényében. Természetesen
a lakóktól minden segítséget szívesen fogadunk, így több helyre jut el az önkormányzat.
Az már látható, hogy a Kossuth Lajos utca, az
intézményi területek, és a belső utcák fognak elsőbbséget élvezni.
Miért szükséges, hogy az önkormányzat
nagyobb részt vállaljon ezen a területen?
Azt látni kell, hogy az önkormányzat ezzel
egy olyan plusz szolgáltatást nyújt a lakóknak, ami egy ekkora méretű településen ritkaság. A település vezetése látja, hogy egyre
több az idős lakos, akiknek sajnos már fizikailag is megterhelő az előkertek rendben tartása, a fiatal korosztályt pedig a munka szólítja el a faluból, így kevesebb ideje van. Az

egységesen ápolt és rendezett településkép
kialakítása pedig megköveteli, hogy a munkák egyszerre és megfelelő időben legyenek
elvégezve.
Hogyan illeszkedik az új munkakör az üzemeltetés eddigi rendszerébe?
Az üzemeltetést Kugler Rudi vezetésével
eddig is egy jó csapat végezte, ezt erősíti az
új munkakör. Polgármester úr kívánságának
megfelelően elválik egymástól a zöldfelület
gondozás az én felelősségi körömben és a
klasszikus üzemeltetés (köztisztaság, útkarbantartás, fuvarozás) amit továbbra is Rudi
irányít. Természetesen átfedések maradnak,
például a téli síkosság-mentesítés.
Eddigi munkád során milyen problémákkal találkoztál?
Szeretném felhívni a figyelmet (örökzöld
téma) a rengeteg kutyaürülékre. Gondoljunk
arra, hogy a gyermekeink is ezeket a közterületeket használják, ezért kérném a tisztelt
eb-tulajdonosokat a felelősségteljes magatartásra.
Üzenet a végére?
A rendezett település közös érdek, és közös munka eredménye. Az önkormányzat
nem „betolakodni” szeretne az emberek
előkertjeibe, hanem partnerséget ajánl a lakosságnak, olyat, amit kevés önkormányzat
ajánl. Ha ez sikerül, akkor mindannyian egy
szebb, rendezettebb, tisztább települést nyerünk.

Az április 8-i országgyűlési választással kapcsolatos technikai tudnivalók
Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel 2018. április 8-án, a választás
napján.
A szavazás menete
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat (a
szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza).
A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele:
• a személyazonosságot és a lakcímet
• vagy személyi azonosítót
igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson személyazonosságát és a lakcímét vagy személyi
azonosítóját a következő, magyar hatóságok által kiállított érvényes
igazolványok bemutatásával tudja igazolni.
Személyazonosságát:
• személyazonosító igazolvánnyal,
• régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolván�nyal,
• ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal,
• vezetői engedéllyel,
• útlevéllel,
• ideiglenes útlevéllel.
Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott
átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására.
és lakcímét:
• lakcímkártyával,
• lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel,
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• régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvánnyal,
amennyiben tartalmazza a lakcímet,
vagy személyi azonosítóját:
• lakcímkártyával,
• hatósági bizonyítvánnyal,
• személyazonosító jelről szóló igazolással.
Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok
beszerzéséről.
Szavazat leadásának módja
A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti
és az urnába dobja.
Helyi Választási Iroda elérhetőségei
A választással kapcsolatos bármely kérdéssel forduljanak bizalommal a Helyi Választási Irodához az alábbi elérhetőségeken: telefonon:
26-391-025, faxon: 26-391-070, e-mail-ben: jegyzo@dunabogdany.
hu, info@dunabogdany.hu, vagy postai úton ill. személyesen: Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
Bővebb információk a választással kapcsolatosan: http://
dunabogdany.hu/valasztas-2018 menüpont alatt találhatóak.
Dr. Németh József
jegyző, HVI-vezető
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Frühlings Aufbruch in Bogdan

Der Frühling, der weiß nicht, was er will.
Mal lacht der Himmel, ist blau und rein, mal
schauen die Wolken düster, mal Regen, mal
Sonnenschein.
Und dazu kommt er gar mit Schneewolken

über Visegrad, am Ende schneit noch mir in
den Blütenbaum! Und gleich ist es vorbei
mit Frühlingstraum. Heute Frost, morgen
sogar Gewitter mit Blitze, das sind wahrhaft
schlechte Witze von Petrus.
Doch der Frühling ist doch da, treibt der
raue Wintersmann und auch seinen Freund,
den Nordwind, an und obwohl wehrt er sich,
so gut er kann, es soll ihm nicht gelingen,
denn alle Knospen springen und alle Vögel
singen: Der Frühling ist doch wieder da bei
uns in Bogdan!
In Garten mit Enkelkind, sind wir ganz
in Stille. Ein Nest, ein richtiges Vogelnest!
Und sehe, drei hellblaue Eier darin mit
gelbbraunen Punkten. Ganz still, dass die
Vogelmutter nicht bange wird, die eben über
die Hecke schwirrt. Das wird das ein Wunder,
wenn die drei Jungen ihre Schnäbelchen
heben und zwitschern hinein den blauen
Tag, was ihr kleines Kelchen nur singen mag.
Leben auf dem Land – viele träumen
davon. Natur, Ruhe, gesunde Luft, weniger

Stress. Doch die Kehrseite ist auch war.
Wie oft wird geklagt, dass dort wenige
Ärzte, oder leer stehende Geschäfte sind,
und es ist zu viel Ruhe, die Jungen gehen, die
Alten bleiben.
Hin und wieder fragen wir uns, wie ist es
hier in unsere Heimat, in Bogdan?
Und umso mehr begeistert uns, dass
immer mehr Menschen für ihre Heimat
interessieren. Dahinter steckt nicht nur
Heimatliebe, sondern der Wille, etwas selbst
in die Hand zu nehmen, auch wenn man
nicht immer weiß, ob es gelingt.
Allein das Engagement Einzelner führt
dazu, dass sich andere mitreißen lassen,
dass ein Gefühl des Aufbruchs entsteht.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
gelungene Aufbrüche am Frühling, in
Bogdan!
Magda Nagy

Hírek
A rovatot szerkeszti: Vogel Norbert – Német Nemzetiségi Önkormányzat
BAUERNREGEL UND GESCHICHTE – BÖLCSESSÉGEK ÉS TÖRTÉNETEK A MÚLTBÓL
April, April, macht was er will. Man sagt, der April ist der launischste
Monat des Jahres. Etwas Wahres ist schon dran. Oft werden wir nach
schönen Tagen mit Schneefall überrascht. Der Schnee bleibt in der
Regel nicht liegen, weil meistens der Boden nicht mehr gefroren ist.
Da ja Ostern fast immer Anfang April ist, hat es nicht selten zu den
Feiertagen geregnet oder geschneit. Ich weiß noch, wie ich einmal
am Ostersamstag geweint habe, weil es regnete. „Jetzt kann ich kein
Nest für den Hasen machen.“ Mein Tati tröstete mich: „Dann machen
wir halt das Nest in der Stube, unterm Bett.“ Für einen Augenblick war
ich zufrieden, aber dann kamen mir doch Zweifel. „Wie soll denn der
Hase was ins Nest legen, wenn doch die Tür bei nachts geschlossen
ist!“ Mein Tati versprach mir, wenn alle schlafen, dann wird er ganz
leise die Tür einen Spalt aufmachen, damit der Hase reinkommen
kann. Und das hat wirklich geklappt, denn in der Frühe lagen die
bunten Eier und einige Süßigkeiten tatsächlich im Nest. (nach AnnaPelczer Knáb)
DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG MELDET
SICH
A nemzetiségi önkormányzat legutóbbi testületi ülésén döntöttünk
arról, hogy a PMNÖ által kiírt „Katharina Kreisz Preis 2018” német
nemzetiségi pedagógus díjra Gräff Albertnét az óvoda intézményvezetőjét terjesztjük fel. Elfogadó döntés született a civil szervezetek
2017. évi támogatásainak beszámolóival kapcsolatosan. A testület
támogatta a javaslatokat, hogy az iskolában folyó német nemzetiségi
nevelést fokozottan támogassuk, ezért a megyei és országos német
nemzetiségi versenyekre VW kisbuszunk szállítja a diákokat. A testület támogatta az óvoda ÉMNÖSZ pályázatát, hogy a 120 éves ünnepség még színvonalasabb lehessen.
UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU – NEMZETISÉGI MÉDIAFIGYELŐ
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A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a mandátumáról nemrég
lemondott dr. Brenner Kolomán testületbéli helyét a Bogdányiak számára is jól ismert Szax László veszi át Csolnokról.
Április 7-én Mecseknádasdon rendezik a Magyarországi Németek
Országos Borversenyét. Kíváncsian várjuk a bogdányi borok szereplését.
2010-ben 12 nevelési- és oktatási intézménynek volt nemzetiségi
önkormányzat a fenntartója, ez mára 82-re emelkedett (ennek kétharmada német nemzetiségi fenntartású), így megháromszorozódott
a nemzetiségi fenntartásban lévő oktatási intézményeket látogató
gyereklétszám is, mely elérte a 15.000 főt. 2018-ban 330 millió forint
kiegészítő támogatásban részesülnek a nemzetiségi önkormányzati
fenntartású intézmények.
WAHLEN 2018 – STEH DAZU! – NÉMET NEMZETISÉGI KÉPVISELŐT A PARLAMENTBE
Április 8-án országgyűlési választások lesznek. Történelmi lehetőség előtt az ország második legnagyobb nemzetisége. A regisztráció
március 23-án zárult, a cikk megírásának időpontjáig már több, mint
30.000 választópolgár regisztrált a német névjegyzékbe, Dunabogdányban ez a szám megközelíti a 250 főt, így elérhető közelsége került a képviselői mandátum. Március 1-én az NVB nyilvántartásba vette az országos német önkormányzat által állított nemzetiségi listát,
ez is jelzi a német közösség széles összefogását. A listavezető Ritter
Imre parlamenti szószóló. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy
ilyen sokan gondolták úgy, hogy támogatják a kitűzött célt. Nincs
más hátra, minthogy arra kérjünk minden nemzetiségi névjegyzékben szereplőt, hogy vegyen is részt a szavazáson.
PROGRAMMVORSCHAU – ELŐZETES
Április 22-én (vasárnap) 16 órakor kerül sor a német nemzetiségi
önkormányzat hagyományos nemzetiségi délutánjára. Az esemény
folyamán fellépnek az óvodások, az iskola tanulói, a zeneiskola növendékei, énekel a Bogdaner Singkreis, a helyi tánckultúrából a
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Donauknie Tanzgruppe, a német nemzetiségi dallamokból pedig a
Dunabogdányi Svábzenekar ad ízelítőt. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.
TRACHTTAG – A NÉPVISELET NAPJA
Április 27-én (pénteken) lesz a már hagyománnyá vált TrachtTag, a
népviselet napja. Vegyük fel egy hétköznapra a német népviseletünk
egy darabját és tegyünk ünneppé egy átlagos pénteket! Idézzük meg
őseink emlékét és mutassuk be örökségünket a mindennapokban.
Erről szól a TrachtTag, immár negyedik éve. A Zentrum kezdeményezéséhez Dunabogdány is csatlakozik. Csatlakozz Te is egyedül, családoddal, a csoportoddal, az osztályoddal, a barátaiddal. Nincs más
dolgod, mint kiválasztani egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt és azt a hétköznapi ruháddal összekombinálva egész nap vagy a
nap egy szakában hordani.
Készíts képet vagy videót! Küld el nekünk a dbnnonk@gmail.
com címre, hogy közzétehessük. Szeretnénk, ha minél többen látnák, hogy a múlt darabjai milyen fontos részei a jelennek! A képeket
beküldők között a nemzetiségi önkormányzat értékes ajándékcsomagot sorsol ki! Csináljatok képet az egész osztályról/csoportról!
Minden óvodás és iskolás résztvevő ajándékot kap. Az az iskolai osztály/óvodai csoport ahol arányaiban a legtöbben öltenek magukra
nemzetiségi ruhadarabot, külön díjazásban részesül!
„STIMMEN WIR AN!”, AUFRUF ZUM MITSINGEN – HANGOLÓDJ
RÁ! ÉNEKELJÜNK EGYÜTT!
Ha már népviseletben vagyunk, miért nem éneklünk, táncolunk,
zenélünk egyet közösen? A Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány, a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda, a Dunabogdányi Általános Iskola és a Zeneiskola közös szervezésében hívunk és
várunk mindenkit, hogy vegyen részt a kezdeményezésben!
Találkozzunk április 27-én (péntek) 10.30-kor az iskola udvarán! Ne feledd, a TrachtTag szellemében vegyél fel legalább egy
német nemzetiségi hagyományos öltözéket! Várunk mindenkit,
kicsit és nagyot egyaránt!

Pályázati felhívás
Dunabogdány német nemzetiségi civil szervezetei, közösségei
részére
Dunabogdány Német Nemzetiségi Önkormányzata 47/2018.
(III.14.) 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 2018. 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 2018. április 20. (péntek) 12 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 2018. évi német nemzetiségi önkormányzati támogatása”.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni a 26/391-025
telefonszámon, e-mailen (info@dunabogdany.hu) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati időben 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.
Német Nemzetiségi Önkormányzat

AKTUELLE SCHULNACHRICHTEN - AZ ISKOLÁBÓL JELENTJÜK
Március 3-án Budaörsön rendezték a Pest-megyei német vers- és
prózamondó versenyt. Dunabogdányt Rebe Lóránt és Csurgay Mihály
másodikos, valamint Koncz-Liebe Fanni harmadikos tanuló képviselték. Felkészítő tanár: Melcher Ágnes. Gratulálunk nekik a szép eredményhez.

Meghívó – Budaörsi Passió

Március 8-án Cegléden került sor az Országos Német Nyelvi versenyre, ahol négyen képviselték településünket. Szávoly Szilveszter
és Rudolfi Emma hetedikes, valamint Schubert Anna és Kammerer
Edina nyolcadik évfolyamos tanulók. Felkészítő tanárok: Takács Orsolya és Vogel Norbert.

2018-ban megújult szereposztással, több száz statisztával, világszínvonalú technikával Európa talán egyik legszebb Passióját
tekintheti meg a közönség a varázslatos kőhegyi éjszakában.

Február hónapban Kammerer Edina és Klein Tamás német nemzetiségi népismeret versenyen vettek részt, az országos fordulóba nem
kerültek, de hosszú évek után ismét képviseltettük magunkat ebben
a kategóriában. Felkészítő tanár: Herrné Pollák Veronika

2018. május 26. (szombat) 21.00 – német nyelvű előadás

A 2017/2018-as tanévtől a Dunabogdányi Általános Iskola ingyenes, nemzetközileg is elismert A2/B1 nyelvvizsga lehetőséget kínál
az arra jól felkészült nyolcadikos diákjai számára. A vizsgára a német
nyelvtanárok vállalják a felkészítést, a szóbeli vizsga német anyanyelvű vizsgaelnök jelenétben zajlik. Három hetedikes tanuló (Mátyási Bianka, Szabó Botond, Szávoly Szilveszter) vállalták, hogy bemutatják
a nyolcadikosok számára a szóbeli vizsga menetét. Bátorságuk és
teljesítményük példaértékű. A DSD vizsgára történő felkészítésben
részt vesznek Takács Orsolya és Vogel Norbert német nyelvtanárok.
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A német nemzetiségi önkormányzat kedvezményes jegyekkel,
külön buszt szervez az eseményre.
2018. május 29. (kedd) 21.00 – magyar nyelvű előadás
Kedvezményes jegyárak: felnőtt – 3000 Ft;
diák/nyugdíjas – 1000 Ft
Az utazás költségét átvállaljuk. Kérjük az érdeklődőket, hogy a
jegy megváltásával minél előbb jelentkezzenek, hogy a megfelelő méretű autóbuszt tudjuk megrendelni.
Kontakt: Vogel Norbert, +36 30 836 1526
Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány
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Beszéljünk érthetően a hallás túlérzékenységéről ,
és terápiájáról a hallásébresztésről
Gyermekeink megfelelő fejlődése vagy fejlesztése érdekében fontos , hogy megfelelő
információkhoz juthassanak a szülők.
Az óvodai közösségünkben az évek során
több gyermekünknél diagnosztizáltak túlérzékeny hallást.
Feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy
valamennyi érzékelési területen: látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés, önérzékelés,
egyensúly, fellelhető okos megfigyelési
szempontok alapján a túlérzékenység, vagy
akár az alul érzékenység. Minden erre irányuló terápia célja, hogy az idegrendszer
valamennyi érzékünk összjátékának rendezésével biztosítsa, hogy az ember bizonyos
ingerekre az adott helyzetnek megfelelően
reagáljon.
Kiváló, nagy tudású tanárom volt Prof.
Dr. Pataki László fül-orr-gégész főorvos, aki
logopédia szakkal is rendelkező gyógypedagógusként Magyarországon kutatásaival és
vizsgálataival megadta az első segítséget a
túlérzékeny hallással élő gyermekeknek.
A külföldi szakirodalom és tudományos
munkája alapján dr. Guy Berard fül- orr –gégész nyomán fejlesztette ki speciális vizsgálatát, majd a terápiát.
Dr .Guy Berard volt az aki évtizedekkel
ezelőtt igazolta a „fájdalmas hallás ”jelenségét: Vannak emberek, akiknek a fülében

egyes hangok túlcsengően kellemetlenek.
Pataki Tanár Úr ezer fölötti vizsgálata
alapján írta le azt a következtetést, hogy a
túlcsengő hangok nemcsak jobban, hanem
tovább is szólnak. Úgy próbálta érthetővé
tenni: ha valaki egy szó végére érve még
mindig az első szótagot hallja, nem érti meg,
amit hallott. A beszédértés nem válik folyamatossá. Nem sikerül a feldolgozás. Gondot
okozva az írás, olvasás, és a viselkedés terén
is.

ára is , esetükben a tanult hangok beillesztését segítette az az önálló beszédbe. Mindenképpen szervesen, és hatékonyan kiegészíti
a logopédiai közös munkát.
A terápia ajánlható. Sajnos komoly anyagi
vonzata van.
Hozzánk a legközelebbi lehetőség Szentendrén van. A Két Kéz Segítő Alapítványnál
elérhető a két kiváló tudós által kifejlesztett
vizsgálat és terápia.

A hallásébresztő terápia felépítését Pataki Tanár Úr és Kolláth Zoltán fizikus alkotta
meg dr. Guy Berard munkássága alapján.

Ormai Adrien
gyógypedagógus

A hallásébresztő terápia 10 napja alatt
naponta 2 alkalommal 30 percig hallgatnak a gyerekek kedvenc és egyéb varázslatos zenét. Egyénre szabott CD-t kapnak az
audiológiai (kiterjesztett hallásvizsgálat)
eredményének megfelelően, amelyből bizonyos hangmagasságokat kiszűrtek, és
amelybe időnként hirtelen zörejek hallhatóak. A hallgatásokat követően adott témáról
rajzolnak a gyerekek. Pszichológus bevonásával értékelik az alkotásokat. 10 napig zajmentes, nyugodt környezetet kell számukra
biztosítani. Majd fél év elteltével kontroll
vizsgálat következik.
A logopédiai munkámban azok a súlyosan
pösze gyerekek akik el tudtak jutni a terápi-

Búcsúzunk

Kassák Lajos: Harangszó

Óvodánk dolgozói és valamennyi óvodása nevében szomorú
szívvel, de szép emlékekkel búcsúzunk Herr Tamásné, Maris nénitől. Több éve már, hogy nemzetiségi hetünk programjait Ő maga
is színesítette. Nagy örömmel, a gyerekekre hangolódva tanította a régi sváb mondókákat, gyerekdalokat. Tőle tanultuk meg a
„Kukruczflute” és a „Schneepalekrapfe” készítését. Nem csak
őrizte, de megosztotta velünk a sváb nyelvet, a hagyományainkat.
Köszönjük ezt neki. Ígérjük, hogy mi is továbbörökítjük, amit Tőle
kaptunk!
Az óvodások és nevelőik

Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják õt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.
Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hű követői vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban
Igen, igen, az Õ árnya is visszhangja vagyunk
mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben
dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.
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Óvodai jelentkezés 2018/2019-es nevelési évre
dunabogdányi német nemzetiségi óvoda
bogdaner kindergarten
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda intézménybe a 2018/2019-es nevelési évre, az
óvodás korú gyermekeket
2018. április 23-27-ig, (hétfő-péntek), minden nap 8–12 óra között,
az Óvoda új épületének irodájában lehet
beíratni.
A beiratkozásra várjuk azokat a szülőket,
akiknek gyermekei
2015. június 1 – 2016. május 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 2018/2019-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 kérelmét teljesítette és van szabad
férőhelye.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az
ötödik életév betöltéséig felmentést adhat
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
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 szabálysér-

tési eljárásról és
a szabálysértési
n y i l v á n ta r t á s i
rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján
szabálysértést követ el.
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 a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
A nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019.
augusztus 31-ig tart.
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 Budapesti Szakértői és rehabilitációs Bizottság a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodát
jelöli meg.
Az Óvoda felvételi körzete: Dunabogdány
község közigazgatási területe.

Matematikai tehetséggondozás
az iskolában
Iskolánk két éve kapcsolódott be az Oktatási Hivatal MaTalent elnevezésű online matematikai tehetségazonosító mérésébe, amelyen 280 általános iskola több mint 5000 negyedik évfolyamos tanulója vett részt. Ezen a mérésen cél a matematikai tehetségígéretek
kiválasztása. A múlt évi mérésen - a jelenlegi 5. osztályból - Heleszta
Hanka érte el a legmagasabb pontszámot, mely már kimagasló matematikai gondolkodást mutat.
Forrás: https://www.tehetsegkapu.hu/Otthon/HirReszletek/18
Iskolánk tanulói az idén több matematika versenyen indultak. A
Bolyai Matematika Csapatversenyen szeptemberben öt csapat indult. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóján februárban iskolánkat 32 tanuló képviselte másodiktól nyolcadik osztályig.
A Ferences kistérségi matematika verseny válogatóján, amely szintén februárban zajlott, a 7-8 osztály volt érdekelt, tőlünk nyolc tanuló
indult. Innen három diák továbbjutott a döntőbe, ahol a hetedikesek
között az Szabó Botondnak az 5. helyezést sikerült elhoznia. Internetes versenyen részt vesz 17 tanuló a felső tagozatból, itt még nincs
eredmény, mert jelenleg is zajlik.
Magyarország 2015-ben csatlakozott először az Európa szerte
közel 30 országban egy időben zajló European Money Week kezdeményezéshez. A program célja, hogy már fiatal kortól segítse a
pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és
felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra.

Az idén március 5-9-ig zajlott a PÉNZ7 Pénzügyi és Vállalkozói Témahét program,
melyben a mi iskolánk is részt
vett. Ezen a héten kiemelten
foglalkoztunk tanórákon és
kívül a pénzügyi tudatosságra való neveléssel. Idei téma:
„Okosan a hitelekről”. Ebben
a felső tagozat vett részt. Mivel iskolánk regisztrált erre a
programra, előkészített anyagot kaptunk a tanórák megtartásához
a szervezőktől, amelyek érdekesnek bizonyultak a diákok számára.
Ezen a héten járt nálunk a Magyar Nemzeti Bankból egy önkéntes
előadó, aki a hetedik és nyolcadik osztályosoknak tartott egy-egy
bemutató órát a pénz világáról. Minden felső tagozatos osztály tett
egy ismerkedő látogatást a helyi Takarékszövetkezetben, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket. Betekintést nyerhettünk a takarékszövetkezet munkájába és még apró ajándékot is kaptak a gyerekek.
Köszönjük a Takarékszövetkezet dolgozóinak, hogy az idejükből áldoztak tanulóinkra, és lelkesen válaszoltak kérdéseikre. Reményeink
szerint ez a program sem múlik el nyomtalanul a tanulóink számára.
Orémusz Szilvia matematika tanár

Forrás: http://www.penz7.hu/a-penz7-rol/a-kezdemenyezesrol
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„Ébresszen aranysíp!”
(Buda Ferenc )
Április 11-én, a költészet napján legyen
mindenkinek ilyen ébresztője, szépséget,
örömöt ajándékozó versek zengetése!
Eme kívánságom már csak követheti a
húsvét ünnepét, s tudvalévő, hogy a feltámadás öröme ezerszer többet jelent és ad a
versek szépségénél. Mégis: szerényen bár, de
odahajol a költészet a húsvét szentséges öröme mellé, hiszen valamiképp szolgálni akarja az emberi lélek felemelkedését. Ha nem is
ér fel a szentség magasába, de törekszik valami lelkibb világ felé. (Mit is írt Ady erről az
eszmei rokonságról? „Krisztus, poétám, szent
alak…”)
Az emberi lélek felfelé törekvése nehéz,
golgotai út. A francia filozófus, Teilhard de
Chardin így írta le: „Az életnek van végpontja, tehát ki is jelöl egy irányt a menetelésre, ez
pedig valóban a mind nagyobb erőfeszítéssel
elérhető, mind magasabb lelkivé válás iránya.” ( Benne élünk c. kötete)
Ez a költészetnek is egyik kiváltsága.
Lelkivé válás? A mai valóságban, amikor
eluralkodott az anyagiasság rettenetes vonzása, tombol a pénzimádat? Hova szorul
akkor a költészet? Egyetlen nap kegyes megemlékezésének „szobasarkába”?
Bizony, már egykor szegény Vitézünk (Csokonai) is így sóhajtott fel: „Az is bolond, aki
poétává lesz Magyarországon!” Nem talált
főúri támogatót, aki fedezte volna verseinek
kiadását. Pedig annak többszörösét is megadták egy remek agárért. Lenézték a koldusszegény poétát? Lehet, az is közrejátszott
ebben, hogy a nemesi költők nem versírásból éltek, azt csak mellékesen művelték. De
a társadalmi közöny olykor még a 20.századi
költőinket is elkeserítette.
„Szelíd dalom lenézi a garázdán
Káromkodó és nyers dalú jelen.”
(Tóth Árpád)
Babits Mihály is felsóhajt olykor:
„ Óh, kedvesem, magunknak szól a dal,
Régen elzengtek Sappho napjai.”
Az európai irodalom, műveltség bölcsője
a görögök földjén ringott. S akkor a vers, a
költő nagyobb becsben állt az emberi közösségben. Az énekmondók hősi erényekről,
értékekről daloltak, és soraikat szájról szájra
adva őrizték meg sokáig. Másként hogy maradhattak volna meg a vak Homérosz eposzai?
A mi ősi világunk jeles történéseit is így
őrizte meg a szájhagyomány. (És mennyi
veszhetett el a vérzivataros századokban!)
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Mátyás király udvari krónikása, Bonfini mester lejegyezte, hogy a királyi udvarban egy
Gábriel nevű igric gyakran énekelt a hősi
múltról – magyarul! Ahhoz , persze, nemzeti
király kellett, hogy megbecsülje, támogassa
a dalnokot.
A 20. század technikai fejlődése, racionális, elüzletesítő körülményei kevéssé kedveztek a lírának.
„ A Mese meghalt”- írta Ady, az új daloknak
ifjú Apollója. S bár tudja, érzi, hogy a barbárság eluralkodása háttérbe szorítja a költészetet, mégis így vall Válaszúton c. versében:
„Óh, szép világ, álomvilág,
Milyen sokszor elsiratlak,
Az életnek rút harcáért
Ezer fátum törjön is rám!Soha, soha el nem adlak!”
A lélek nemesítése mellett a költészet feladata lenne –volt valamikor!—a közösség, a
nemzet szolgálata. A szó, a szépség erejével
támogatni a küzdelmet, a haladást, megmaradást. A 20. század modern felfogása
szerint azonban nem szükséges a versben a
mély mondanivaló, a nemes tartalom. Elég
a szép, csiszolt forma. Akár a nagy semmit is
hordozhatja.
Amíg azonban egy népet a nyelve, az irodalma segít a megmaradásban, nem fogadható el semmi nyegle kibúvó. „Az irodalom az
egyetlen szószék, melynek magasából hangot adhat a nép lelkülete.”
„Feladatunk a felszín alatt szétszivárgó
nemzeti nihilizmus kiégetése az országos testből.” ( Csoóri Sándor: A félig bevallott élet)
A felelősséget vállaló, fajsúlyos költők
mindig is így szolgáltak nemzetünknek.
Nemcsak Petőfiék korában, hanem a 20.
század tragikus eseményei közt is. Akkor is,
ha elhallgattatás, félre állítás járt is érte. ( A
hivatalos irodalmi életet másfélék irányították.) Az erdélyi költő, Reményik Sándor fájó
sorai a mindenkori költészet felelősségéről
vallanak:
„Szeretnék most a lelketekbe látni,		
Látni, hogy színes szókkal játsztok-e,
Mikor mi már csak hörögni tudunk,		
Mert fojtogat az ellenség keze?”
„Mutatnám az ebként kivert magyart,
Hogy búcsúzik a határszéli fától…
S a szívetekbe perzselném a képét…
Aztán – ha tudtok – daloljatok másról!”
		

( Némely pesti poétának)

Hogyan látjuk ma a költészet helyzetét,
jelenét és jövőjét? Egyáltalán: a könyvét? A
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valóság eléggé borzongató, idegborzoló.
Ismerősöm mondta, hogy elhunyt rokonától hatalmas könyvtárat örökölt. Nincs hova
tennie, felajánlotta az antikváriumnak. Nem
kellett, az antikvárius azt mondta, hogy nem
tud könyvet eladni manapság. A vers még
kevésbé kelendő.
„ Megroskad az ezredvég máglyaként,
hunyó parazsán a könyv, a mese,
a belőlünk kinyúló képzelet,
a létünk meghaladó szenvedély,
szerelem, bűn, bűntudat hamvadoz. „
(Tőzsér Árpád: Ezredvégi sorok a könyvről)
Szóljon azonban a bizakodás hangja is:
„Mikor minden források elapadnak,
akkor fakadsz fel a legteljesebben,”
„ A magánybafáradt utak fokán
te vársz, s ujjongás lesz az egyedüllét,
kongnak vén sorok, kondul kopott emlék,
a lámpaizzás sűrű éjszakát mos,
Petőfi lobog, Ady lelke kél,
s megszólal minden földön Arany János,
és minden szavadban egy nép beszél,
beszél Arad, Mohács és Pusztaszer,
kürtöt fú Kassa, Kolozsvár felel.”
(Csíky Ágnes Mária: Áldás: magyar nyelv)
Mi lesz a költészet jövője? Legyen az olvasó
hite szerint.
Varsányi Viola

				

Vásárolok fémpénzt,
papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket,
régi képeslapokat,
kitüntetéseket,
jelvényeket.

Tel.:(26)385-387
11

Templomlépcsők

Metamorfózis
Teljes átalakulás. Gondoltuk már igazán
végig egy lepke életét, kifejlődését? A petékből kikelő virgonc hernyócskák nem mindenkinek a kedvencei, de sokan meglepődnek
felismervén, hogy milyen csodaszép pillangókká válnak. Ezért talán megbocsátják
nekik hernyó létüket. Az a rész azért inkább
nem népszerű. Mégis érdemes belegondolni.
Megszületik egy ilyen kis hitvány, puhatestű, védtelen kis lény. És van egy előírt útja.
Rágcsálnia kell növényi leveleket, hogy gyarapodjon. De tudunk róla, hogy mit is eszik?
Valahogy ő tudja, hogy mi való neki. Persze
ebben van egy kis segítség is, általában mamájuk oda rakja a petéket, ahol az ő táplálék növényük. Mást nem eszik. Kínálhatjuk a
legzsengébb, illatos növényi csemegéket, ő
csak azzal él, ami számára elő van írva. Ezen
gyarapszik, míg el nem jön az idő. Ekkor,
mint mi sem természetesebb, élve eltemetkezik. Gubót sző egy félreeső helyen és meghal. Mi játszódhat le egy ilyen hernyónak a
tudatában, ha van ilyen? Miért oly természetes neki, hogy élve eltemeti magát? És meg is
hal az addigi életének. Búcsút int a finom leveleknek, amelyeken cseperedett. Ha ilyenkor felbontjuk a gubóját, egy halott hernyót
találunk benne. Ha később bontjuk ki, akkor
azt láthatjuk, hogy a hernyó bőre felrepedt
és alatta egy fényes, barna báb tűnik elő,
mint egy koporsó. Ez a hernyó úgy meghalt,
hogy annál jobban nem is lehet már. Szövetei feloldódnak, elfolyósodnak a hernyóbőr
alatt. És még saját koporsóját is elkészíti a
bőr alatt. Ha ekkor felbontjuk e bábot, benne
szétfolyó anyagot találunk, ami nem emlékeztet semmilyen szervezettségre. Mégis, ha
eljön az idő és felreped a koporsó, akkor fokozatosan egy csodával ragyogó lény jön elő,
ami már nem is emlékeztet a hernyó létére és
nem is éli azt az életet többé.
Mostanában jutott eszembe, hogy tudja az
a hernyó, amelyik megszokott, csodálatos és
gyümölcsöző kis világát otthagyja, látszólag
a halálba megy, akkor mi történhet vele?
Tudnánk mi ilyet produkálni? Tudnánk meghalni számunkra most éppen roppant fontos
vagy élvezetes dolgoknak, hogy egy másik
életre szülessünk újjá?
Keresztény hitünk és egyházunk alapja
Jézus feltámadása. Erre rengeteg írott emlék
van és kísérlet is a cáfolatára. Én most nem
a múltban szeretnék vájkálni, mert nem tudnék és nem is akarnék bizonyítékokat sorolni.
A mai világban keresem és látom a feltámadást. Volt olyan élményünk, hogy volt valami
veszteségünk, vagy valami, amit elengedtünk, esetleg nem is jószántunkból, utána
egy újjászületésen mentünk át? Nem biztos,
hogy sokaknak adatott ez meg, de akiknek
igen, azok megélhettek egy-egy feltámadást.
Jézus feltámadását élhettük meg. Ezért nem
kell ezerévekre visszakotorásznunk, mélyen
földbe áskálódni, mert mindennapi életünk-
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ben van meghalásunk és feltámadásunk, ha
úgy állunk hozzá. Az elmélet, teória legékesebb bizonyítéka a gyakorlati megfigyelés.
Ezt mindenki megtapasztalhatja, aki akár
csak kísérletet tesz Jézus követésére a Keresztúton. Aki felismeri, sőt felveszi keresztjét és meghal addigi életének vagy akár csak
annak egy apró, elhanyagolható részének, az
megélheti a feltámadást!
Cseppben a tenger, mondja a régi zseniális mondás, ami ma komoly, önálló tudományág alapja. Ez a tudomány a mintázatokat keresi különböző szinteken és felismeri
azok ismétlődését. Mint például a hópehely,
melynek apró részletei nagyon hasonlítanak
a hópehely egésze által mutatott mintázattal. Vagy a hegygerincek szabálytalanul is
szabályos vonulata, melyek apró részleteikben is ugyanezt mutatják. Ez a feltámadásra
is vonatkoztatható. Jézus keresztútját és feltámadását kisebb, nagyobb súllyal magunk
is megtapasztalhatjuk életünkben. Ennek
azonban csak egy módja van, ha az élethelyzeteinkbe Jézus módján illeszkedünk bele.
Hogy erre egy gyakorlati példát mondjak:
egy kanyoningnak nevezett kalandtúrán
vettem részt, ahol pontosan elmagyarázták
minden állomáson, hogy miként cselekedjek, hogy túléljem azt a szakaszt. Döbbenetes volt, hogy elképzelhetetlen helyzetekben
(amibe egyébként eszembe nem jutott volna
belemenni), feladva saját józan megfontolásomat, szót fogadva az iránymutatásoknak,
túléltem sérülések nélkül a mutatványokat.
Ehhez kellett persze jókora hit és bizalom a
kalandtúra vezetője iránt, hogy a szó szinte szoros értelmében egy szavára a kútba
Bogdányi Híradó

ugorjunk. Ez egy jó gyakorlat volt arra, hogy
megélhessük a fantasztikus élményeken
túl, hogy mennyire vagyunk képesek bízni
a számunkra elképzelhetetlenben úgy, hogy
látszólag életünket és testi épségünket kockáztatjuk.
Életünket, ha megvizsgáljuk, akkor mi is
megláthatjuk, hogy apró meghalások, áldozatok, szenvedések sorozata, amire adott
válaszaink meghatározták, ha nem is a végkifejletet, de életünk további irányát. Lássuk meg a cseppben a tengert! Ismerjük fel
apró, hitvány kis életünkben a jeleket, hogy
miként is működik Isten által teremtett világunk. Ha csinálunk egy ilyen leltárt, kirajzolódik, hogy milyen hozzáállással jöttünk
ki jól vagy rosszul, vagy éppen még ki sem
jöttünk abból a megpróbáltatásból! Egészen
apró, kis kockázattal és téttel járó helyzetekben is megtapasztalhatjuk, hogy az alázat,
magunk és szándékaink háttérbe vonásával,
meghalásunkkal mik jönnek életünkbe!
Kicsiben könnyebb kipróbálni a dolgokat,
mint nagy, mindent eldöntő kérdésekben.
De tanulmányozni mindenképpen jobb,
mert nem vagyunk annyira érzelmileg érintettek. Bár, mint tapasztalhatjuk, időnként
egészen apró dolgokban képesek vagyunk
mindent borítani. Vegyük észre a kisebb és
nagyobb kereszteket életünkben, próbálkozzunk a kisebbek hordozásával, hogy erőt,
hitet és reményt nyerjünk az igazi nagyok
felvállalásával!
Áldott Feltámadást!
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Szindbád tányérján...

A húsvéti fogások

Közeledik a húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepe. Mozgó egyházi ünnep ez, a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő
holdtöltéhez legközelebbi vasárnap tartjuk - immár a 325-ös Niceai
zsinat óta. A böjti időszak lassan véget ér, s máris készülhetünk a hagyományos húsvéti ünnepkörre, amely ugyanolyan szép hagyományokkal és történelmi múlttal bír, s nemkülönben gasztronómiailag
is különlegesnek számít. Először egy kis kultúrtörténet J.
A zsidó Pészah (Pászka) és a régi germán tavaszváró, a természet
újjászületését hirdető ünnepségek, egyaránt nevezhetők a mi húsvétunk elődjének. Nemzetközileg is általános, a keresztény kultúrkörben elfogadott gasztronómiai szokásaink jól ismertek: bárányhús,
nyúl, tojások, sonka és kalács fogyasztása…stb. A tojás szinte minden régi civilizációban a természet megújulásának, a termékenységnek a jelképe, könnyen és gyorsan kapcsolódott a keresztény húsvéti
jelképekhez. A tojásfestés egyébként ókori eredetű, de húsvéti tojásként először a 17. században említik német földön. A sonka és a csülök is könnyen magyarázható, hiszen a füstöléssel tartósított, télen
elrakott étel, ami a bőség és a jólét egyik jelképe volt Európa szerte
- a kalácshoz hasonlatosan - ilyentájt kerülhetett először az ünnepi
asztalokra, megtörve a böjti szigort. Érdekes a sonka és a torma és
gyakran az újhagyma, hagyma kaláccsal történő együtt fogyasztása.
Ennek nagyon régi múltja van a magyar konyhában is. Régen szívesen adtak a sonka és a kalács mellé retket, köménymaggal fűszerezve, a németek lakta vidékeken hagymás, tejfölös burgonyasalátát,
illetve gyakori volt a gyümölcsök hozzákínálása is. Ez mára teljesen
kiveszett nálunk, de nem is kell messze mennünk, hogy meglássuk,
olasz barátaink a híres Pármai sonkát előszeretettel fogyasztják sárgadinnyével, illetve találkozhatunk aszalt gyümölcsök, pl. datolya
párosításával is. Érdekes, hogy a lengyelek hideg hagymás babsalátával fogyasztják a húsvéti sonkát. A vasárnapi ebéd már a bőség
jegyében készül egész kontinensünkön. A nyúl és a bárány az egyértelmű favoritok. A nyúl és a nyúlhús, mint alapvető jelképek, nem is
olyan régiek, mint gondolnánk. Állítólag a tojást tojó nyúl históriája
amerikai telepesek ötletéből fakad, a húsvéti nyúl pedig protestáns
németek leleménye volt a 16. század vége felé, állítólag azért, hogy
ne kelljen a nagyhéten annyit éhezni. Mindenesetre egy érdekes legenda is közszájon forog, miszerint az egész egy egyszerű fordítási
vagy értelmezési hiba: eredetileg a tojást a Császármadár hozta, amit
Haselhuhn-nak neveztek, s ennek a rossz adaptálása lenne a Hase Nyúl kifejezés berögzülése. Persze ez nem túl hiteles történet, már
csak azért sem, mert a középkori Bizáncban a nyúl már nagyon korán Krisztus szimbólumává vált. S hogy a nyulat milyen formában
fogyasztjuk, a leggyakoribb a paprikás és az egyéb ragus elkészítési mód, de divatosak a nyúlmájból készült könnyű pástétomok is. A
bárányhús viszont korábban szinte minden ünnepi asztalon ott volt.
Zsenge rozmaringos báránysült, nyárson sült pecsenye, tárkonyos,
citromos vagy egyéb ragus verzióban egyaránt. Ez a szép gasztronómiai hagyomány leginkább zsidó eredetű, ahol a Pészah keretein
belül, emlékezve a 10. egyiptomi csapásra és a zsidók egyiptomi kivonulására hagyományosan fogyasztották.
A torma, a sonka, a tojás, a kalács az ünnepi asztal elengedhetetlen
eleme, kétség nem férhet hozzá. De azért egy kicsit feldobhatjuk a
húsvéti menüt, és kipróbálhatunk mást is a klasszikusok mellett vagy
a megszokottat egy picit megvariálva. J
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Én most egy spenótlevest és egy tormakrém receptet osztok meg
Önökkel.
Spenótleves Tojással
Hozzávalók:
4 db tojás, 1 – 1 kis csokor friss kapor és snidling
1 kis fej hagyma, 15 dkg zeller, 1 db kisebb burgonya
1 gerezd fokhagyma, 40 dkg friss spenót,
1 kis csokor hónapos retek, 1 evőkanál vaj, 6 dl zöldség alaplé vagy
víz, só, frissen őrölt bors, 3 evőkanál tejföl
A tojásokat főzzük meg, hűtsük ki, majd vágjuk kockára. Tegyük a
vajat, a spenótot, a kockára vágott burgonyát és az áttört fokhagymagerezdet egy lábosba, majd közepes hőfokon kezdjük kevergetni.
Amikor a spenót összeesik, és illatozni kezd a fokhagyma, öntsük fel
az alaplével. Adjuk hozzá a felaprított fűszernövényeket, a pici kockára vágott zeller, sót – borsot és a hagymát is. Főzzük a forrástól
számított 10 – 15 percig közepes hőfokon. Ezután egy szűrőkanálnyi
zöldséget vegyünk ki belőle, turmixlojuk le, adjunk hozzá a tejfölt,
majd csorgassuk vissza a levesbe és forraljunk rajta egyet. Tálaljuk
extra vékonyra szeletelt retekkel és tojáskockákkal, de tehetünk mellé hirtelen sütött bacon csíkokat is.
Wasabis tormakrém
Hozzávalók:
2 nagy evőkanál majonéz, 2 nagy evőkanál 20%-os tejföl
1 teáskanál dijoni mustár, 1 nagy evőkanál reszelt friss torma,
1 teáskanál wasabi pasta, 1 csokor snidling vagy újhagyma
Só, bors, 1 teáskanál borecet
Egy tálba mehet a tejföl, a majonéz, a mustár, és belereszelem a
friss tormát. Mehet mellé 1 teáskanál wasabi pasta, egy csokor snidling vagy újhagyma apróra vágva bele, só, bors, és 1 teáskanál borecet. Összekeverjük, és kész is. Hűtőben pihentetjük, tálalás előtt
átkeverjük.
Minden kedves olvasónak áldott húsvétot kívánok!
Üdvözlettel: Schubert Árpád

Köszönetnyilvánítás

(a Fábián Zoltán próza- és mesemondó verseny margójára)
Ez a mai délelőtt különösen örömteli volt számomra.
Máskor is éreztem, hogy jó dolog valami olyat szorgalmazni,
amit az érintettek nagyon is magukévá tesznek. Ez sikerhez vezet.
Most azonban azt is láttam, hogy a nálam sokkal fiatalabbak lendülete előrevivő. Nem hagyják elsorvadni ezt a szép mozgalmat,
amelynek célja, hogy a gyönyörűséges magyar irodalom minél
jobban beépüljön az emberek lelkébe, ahogy Fábián Zoltántól is
hallottuk és amiért ő olyan sokat tett az olvasómozgalommal.
Ehhez azonban az is szükséges, hogy terelgessük a gyerekek figyelmét a nemesebb és az életkoruknak megfelelő irodalom felé,
nehogy eltévedjenek egy tetszetős, de felszínes világban. Nem
könnyű feladat, de nagyon szép és fontos!
Köszönöm a nagy bizalmat, amit bennem ébresztettek. Én már
koromnál fogva nem sokat tudok tenni, de lesznek akik odaadással folytatják még sokáig ezt a léleképítő tevékenységet.
Külön köszönet és elismerés illeti a község vezető személyiségeit, hogy szívesen és kedvesen vállalták a részvételt. Ezzel kifejezték az ügy fontosságát és egyben elősegítették a családias, oldott
légkör létrejöttét, amelyben jobban tudnak teljesíteni a gyerekek.
Bensőségessé tette a terem hangulatát, hogy a szép tablókkal és
a vetítéssel elénk hozták Fábián Zoltán alakját.
Köszönet a szervezőknek és a zsűri tagjainak, akik szakértelemmel és fáradságot vállalva tevékenykedtek a verseny sikeres lebonyolításáért. Kiváló volt az együttműködés.
A versenyzőknek gratulálok! Nagyon jó volt hallgatni őket.
Végül köszönet a nagyon gondos és otthonos vendéglátásért.
Szeretném, ha jövőre találkoznánk Leányfalun.
Nagy-nagy köszönettel és szeretettel: Fábián Mária

Bogdányi Híradó
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Érdemes betérni

Mit rejt a könyvtár Húsvétra készülőknek?
Természetesen elsőként a gyerekek Húsvétja jut eszünkbe. Kapcsolódva a márciusi Híradóban megjelent - nagyon megszívlelendő
- óvodapedagógusi íráshoz, nézzük mit is keressünk a könyvtárban
kicsiknek, nagyobbaknak: gyerekeinknek és unokáinknak?
A hangos, együttolvasás – ha nem gépiesen tesszük – minket is rádöbbent a választott alkotás értékeire. Kuflik (amelyek nem kiflik)
apró teremtmények egy képzeletbeli világban. Alakjukat, történeteiket is Dániel András teremtette. Mindegyikük más formára és természetre is, mint ahogy a mi világunkban is. Van köztük fiatal, idősebb
és egészen öreg. Ha egyikük bajba jut, a másik segít rajta. A fiatalok
odafigyelnek a nagy öregre. Tisztelik, elfogadják és ez fordítva is igaz.
Miközben magunk is jól szórakozunk a humorral teli történeteken,
megtanulható miként is segítsük egymást, miért fontos egymásra
odafigyelnünk. A kuflik világa éppolyan mint a miénk, de talán épp
az egymásrafigyelésben járnak előttünk példaként.
Ugyanígy minden estére tartogat olvasnivalót a Magyar népmesék
sorozat, amelyhez aztán kapcsolódik a rajzfilm is. Minden történet
gazdagon illusztrált.
Lázár Ervin művei közül - a tavaszhoz közeledve - egyik kedves,
nagyonis emberi tulajdonságokkal bíró „madaras” történetét ajánlom könyvtárunkból. A nagyravágyó fekete rigó nehezen fogadja el,
hogy nem színes, mint a többi madár. Mindennel próbálkozik, azt hiszi így hamarabb lel barátra. Aztán természetesen ez a modern mese
is jól végződik, s főhősünk barátra talál.
Mészöly Ágnes Ez egy ilyen nap című novellafüzére tizenévesekről szól. Mindennapjaik. Olyanok mint a mi gyerekeinké és más
mégis. Mindegyik kicsit különleges. A kötetet a gyermekjogi szakértő
Gyurkó Szilvia ajánlja, hogy közelebb kerüljünk e korosztályhoz mi is,
felnőttek, akik felelősek vagyunk értük. A könyv azoknak a tizenéveseknek is remek, akik még nem olvasnak szívesen rendszeresen, de
hallgatni szeretik a történeteket. Lehet, hogy számukra ez lesz az első
igazi olvasmány? Mészöly Ágnes második kötete Ez egy másmilyen
nap címmel , a valamiben különc, különleges diákok egy-egy napját
mutatja be.

középiskolásként, csak felszínesen érthető meg – ha megérthető –
Goriot apó története, Balzac üzenete. A gyermekei boldogulásáért
önmagát feláldozó, felemésztő apa típusa ma is létező. És ma is létezik, az örök emberi: megfeledkezünk azokról, akiktől annyit kaptunk.
Nem csak anyagi értelemben, de szeretetben, biztatásban is. Itt a
Húsvét, olvassuk újra Goriot apó történetét, s gondoljuk végig: vajon
mindent megtettünk nagyszüleinkért, szüleinkért, családjainkért?
Végül egy történet, amelyben szintén ott találjuk a gyermek és szülő kapcsolatának nagy kérdéseit? Lehet-e feltétel nélkül szeretni egy
apát, anyát, aki elhagyta gyermekét? A regény főhőse gyermekkora
szörnyűségei során fogadalmat tesz: ha felnő, megöli apját. Hogyan
jutott el eddig a szörnyű elhatározásáig? Vajon miért szegi meg fogadalmát?
A könyvtárban várnak az olvasókra:
Balzac, Honoré de: Goriot apó. Bp., Európa k., 2005.
Dániel András: Egy kupac kufli. Bp. Pozsonyi Pagony Kft., 2017.
Guénard, Tim: Erősebb a gyűlöletnél. Bp., Szent Istvánt Társulat,
2016.
Lázár Ervin: Nagyravágyó feketerigó. Bp. Móra k.,2016.
Kazantzakisz, Nikosz: Akinek meg kell halnia. Bp., Európa k., 1973.
A kiskondás. (Magyar népmesék) Bp., Alexandra k., 2010.
Leiner Laura: Ég veled! Bp. LL kiadó., 2017.
Mészöly Ágnes: Ez egy ilyen nap. Bp. NHK Naphegy k., 2016.

Leiner Laura könyveit a tizenévesek nem nagyon tudják letenni.
Mi a titka ennek a szinte velük egyidősen felfedezett írónőnek? Könyvei a mai fiatalok napjait és gondjait mutatják be szellemesen, fondorlatosan, kalandosan. Stílusa, nyelve az ő világukból való. Mégis
szép szókinccsel, finoman megrajzolt figurákkal lopta be magát a
tizenévesek szívébe. Kötetei könyvtárunk polcán megtalálhatóak. Ez
esetben elmondható, hogy a „rémes külső” (borító), nem rejt rémes
tartalmat. S ha még nem is érkezett meg legújabb kötete, az Ég veled,
erre is hadd hívjuk fel a figyelmet. Egy különleges nyári tábor, iskolák
versenye és a versenyfeladatok során barátságokat szövő kalandok,
szerelem. Egy lány, akinek a mindennapjai tragikus okok miatt, már
nem olyanok, mint az átlagos tinédzsereké.
Húsvét, kicsit másként:
Nikosz Kazantzakisz, a Zorba a görög szerzőjeként sokunk előtt
nem ismeretlen. Akinek meg kell halnia című regénye egy passiójátékra készülő kisfalu lakóinak története. Hagyományosan a falu lakói
eljátsszák Jézus történetét. Ez alkalommal is erre készülnek. A pópa
kiosztja a szerepeket, hogy mindenkinek legyen ideje felkészülni. A
baj épp ezzel kezdődik, s a kiválasztottak - a falu lakóival egyetemben - épp azokat az emberi gyarlóságokat követik el, amelyre Húsvét
figyelmeztet minket.

Hock Zsuzsa

70 év feletti amatőr szintű
csapat teniszpartnert keres!
06/30-949-9310

ZÖLDHULLADÉK
lerakóhely nyílt Dunabogdányban,
a benzinkúttal szemben.
Tel.: +36-20/933-3241
+36-20/235-0466

Szándékosan felnőtteknek ajánlom Balzac Goriot apó című regényét a mester regényfolyamából. Teszem ezt azért, mert tizenévesen,
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Bogdányi hírek
Kilenc évtized… Születésnapja alkalmából köszöntötték a 90 esztendős Kammerer Terézt. Az önkormányzat nevében a polgármester
és a képviselőtestület látogatta meg az ünnepeltet, Tercsi néninek
ezúton is jó egészséget kívánunk!

Huszti beteglátogatók… Jókai Mór írásából készült élőszereplős
bábadaptációval lépett fel a MASZK bábszínház a Művelődési Házban
Furfangos Csodadoktor címmel. A gyermekelőadáson mintegy 90 fős
közönség vett részt.

Vandalizmus utcáinkon…
Február 27-éről 28-ára virradó
éjjel Dunabogdányban ismeretlen tettesek megrongálták
az óvoda kerítésén elhelyezett,
az intézmény nevét tartalmazó
világító táblát. A kőoszlopról
a fémtáblát lefeszítették és a
helyszíntől távolabb az utcára
dobták. A rongálás az anyagi
káron túl azért is fájó, mert az
óvodakert felújítása, amikor
a tábla is elhelyezést nyert,
javarészt civil felajánlásokból
és munkából valósult meg. Az
elkövető ezt is semmibe vette.

Községünkben a Muzsikás. Rendhagyó énekóra keretében a híres népzenei formáció látogatott az iskolánkba. A Sportcsarnokban
megtartott rendezvényen az egész iskola részt vett.

Utazás az univerzumban…
Egy falunkbeli fiatal kutató,
Dencs Zoltán tartott előadást
a Művelődési Házban. A csillagász néhány szakmai módszert ismertetett valamint a
legújabb felfedezésekről, Naprendszerünkön túli bolygókról
beszélt a mintegy 100 fős hallgatóság előtt.
170 éve… Községünkben is megemlékeztek az 1848-as eseményekről. Március 15-én a Művelődési Házban a helyi oktatási intézmény 7 osztályos növendékei adtak műsort, közreműködött a
Zeneiskola Fúvószenekara, beszédet mondott Schuszter Gergely
polgármester.
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Visszavonhatatlanul itt a tavasz! Március idusán megérkezett a bogdányi gólya.
„Jó időt repült”: két
héttel korábban jött,
mint tavaly. Március
22-én már a párja is
hazatért.

Dunabogdányi Civil Szervezetek, Német Nemzetiségi
Önkormányzat,

Dunabogdány Lakosai!
Tisztelettel meghívjuk Önöket egy közös kirándulásra a
József-forráshoz.
Rossz idő esetén, későbbi időpontról tájékoztatást adunk.
Találkozási hely Szent János tér
Időpont: 2018. április 28-a, 9 óra
Mindenkit szeretettel várunk.

Bogdányi Híradó

Dunabogdányi Esterházy János Társaság

15

Impresszum

Kiadja: Dunabogdány Község Önkormányzata ISSN 2498-4612
A szerkesztőbizottság tagjai: Nagy Magda | Liebhardt András | Hidas András
Elérhetőségeink: +36 26 391 025 | Fax: +36 26 391 070 | www.dunabogdany.hu |
hirado@dunabogdany.hu
A szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a terjedelmes cikkeket rövidített
változatban közölje. A cikkeket teljes terjedelemben a honlapunkon olvashatják.
A cikkek leadási határideje április 15-ig, word dokumentum formátumban.
Nyomás: Spori Print Vincze Kft. | fv.: Vincze Ferenc | www.sporiprintv.hu Tördelés: Sáska Éva

