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Aktuális ünnep

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek!...
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet
adom nektek! Nem úgy adom, ahogy a világ
adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek és
ne csüggedjen.” (Jn14,27)
Krisztus békéje ! Mi lehet ez a világ pillanatnyi, erőegyensúlyon alapuló, ingatag békéjétől különböző békesség? Sztoikus nyugalom, szenvedélymentesség talán? Nem! A
krisztusi béke éppenséggel nem valaminek
a hiánya, hanem valakinek a jelenléte. Az
Atyához induló Jézus nem hagyja magára apostolait, hanem titokzatos módon ott
marad közöttük. Ez a békesség a Szentlélek
bennünk lakásának következménye, az Isten
életébe való bekapcsolódásból születik, és
abban őriz meg egyre mélyebben.
A külső béke gyakran megalkuvás eredménye, ezért is oly törékeny, a belső viszont az
életszentségre törekvő ember sajátja, s aki
Jézus Krisztusban marad, nem is veszíti el
soha.
Példa erre Szent Pál apostol, akinek
megpróbáltatásairól sokat olvasunk a leveleiben ( megbotozás,hajótörés,fogságba
vetés,éhezés,szökés stb...) . Ő egy pillanatig
sem a külső béke megőrzésén fáradozott, de
birtokában volt a belső békességnek, amely

megannyi rosszindulat, üldözés, szerencsétlenség közepette is erőt adott neki, hogy tovább folytassa az evangélium hirdetését.
Ez az a békesség, amely megőriz a nyugtalanságtól és a félelemtől, s amit ha hordozunk, mi magunk is békességszerzővé
válunk. Talán úgy, mint Szent Ferenc, aki
mint kiengesztelődött és Isten békéjében élő
ember a Naphimnuszával kibékítette Assisiben az egymással szembenálló püspököt és
a város leghatalmasabb urát.

„Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
az igét mindezekhez: A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
de kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.”
(Reményik Sándor)
Krisztus békéjével telített, áldott Húsvétot
kívánok!
Gáspár atya

Húsvét misztériuma
tó rugója és iránytűje lett. Máriát elérte ugyan
Jézus szava, de nem hatolt lelke mélyére.

„Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta,
hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk,
hova tették!” (János evangéliuma 20,1-2.)

Szembesülésre késztet minket is húsvét
reggele: mit ért el Jézus igéje a mi életünkben?
Tiszta szívvel imádkozunk e hozzá, amikor tanácsát, segítségét, gyógyító hatalmát, vagy
szeretetének erejét kérjük? Bízunk e szavai igazában és Lelkének bölcsességében?

Magdalai Mária a páska ünnepe után, már
hajnalban elment Jézus sírjához, hogy elvégezze halott körüli végső tiszteletadást.
Halottat keres.Keresi azt, akinek az életét köszönheti, hiszen Jézus gyógyította meg súlyos
betegségéből, és ezért örökös hálával tartozik
neki.Nem akarja elengedni orvosát, megmentőjét, vagy ha muszáj elengednie, akkor
azt illendő módon akarja megtenni. Igazi női
magatartás, mindent el kell rendezni a halott
körül.

Az is lelepleződik, hogy az elgördített zárókő, az üres sír újabb félelmeket váltott ki Mária
lelkéből.

Magdalai Mária halottat keres, és ebből kiderül, hogy megfeledkezett Jézus szavairól, jövőbe mutató kijelentéséről. Arról, hogy Krisztusnak szenvednie kell, és meg kell halnia. Leteszi életét az Atya kezébe, de harmadnapon feltámad! Nem a halálé
az utolsó szó, hanem az örök életé, a feltámadásé!
Mi lepleződik le a feltámadásban? Az, hogy Mária,aki szorosan kötődött az Úrhoz, mégis elfelejtette Jézus üzenetét.Kitörlődött szívéből mindaz, amit Jézus a feltámadásról mondott. Elfelejtette azt, ami
a legnagyobb vigasztalást jelenti az ember számára.A feltámadás
reggelén lelepleződik, miként őriztük meg szívünkben az Úr szavát!
Egyszer-egyszer rácsodálkoztunk beteljesedett ígéretére, örömmel
töltött el, esetleg éppen megszégyenített, vagy pedig életünk mozga-
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Az üres sír önmagában kétségeket, félelmet és bánatot szül. Mit tesz Mária akkor,
amikorezzel a látvánnyal szembesül? A számára legjobb utat választja. Elsiet bánatával és az
üres sír hírével a tanítványokhoz. Abba a testvéri közösségbe menekül, ahova lelkiképpen
tartozik. Azokhoz megy, akik hozzá hasonlóan
éreznek, gondolkodnak, azonos erkölcsi elvek és szokások szerint
élnek.
Vajon mi kihez menekülünk, hova fordulunk életünk sorsforduló
eseményeinek sodrásában? Van - e a családunk, vagy a lelki családunk, a gyülekezet tagjai közül olyan személy, akiben megbízhatunk,
akinek tanácsát készek vagyunk elfogadni?
Kiderül az is a feltámadás reggelén, hogy bár nagyon fontos a
testvéri közösség, jó, ha van kihez menekülni bánatunkkal, a gyász
terhével, de ez sem ad elégséges vigasztalást. Kiderül, hogy a felkeresett tanítványoknak nincsen szavuk Máriához, mert ők is elfelejtették
Jézus felkészítő tanítását.
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Kiderül az, hogy kevés a testvértől várni a vigasztalást,nem elég
egymásra támaszkodni, egymás szavába kapaszkodni, egymás érintésében, simogatásába, ölelésében reménykedni.

Húsvéti ünnepi
istentiszteleti rend:

Mária akkor lel majd vigaszt és támogatást, akkor nyer bizonyosságot, amikor az élő Krisztus rátalál! Amikor Jézus nevén szólítja és
az Úr üzenete betölti szívét- lelkét. Feladatot, küldetést kap Urától.

Április 14.

„Menj az én testvéreimhez és mondd meg nekik: Felmegyek az én
Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”
(János evangéliuma 20,17.)
Ez a mindenkori tanítványok útja, nemcsak Máriáé. Jön felénk
Jézus, keres Szentlelke által, hogy hitünkben megerősítsen és feltámadásának örömhírét üzenetként reánk bízza. Ott, ahol ember szava
nem vigasz, ember jelenléte nem támasz, ott Krisztus kegyelme mindenre elégséges.Nemszégyenül meg senki, aki az ő szabadításában
reménykedik. Ámen.
Áldott húsvéti ünnepeket kíván:
Vörös Ákos lelkipásztor

Virágvasárnap

10.30 óra

istentisztelet

18. Nagycsütörtök

18 óra

istentisztelet

19 Nagypéntek

10.30 óra

istentisztelet

18 óra

istentisztelet

20. Nagyszombat

18 óra

istentisztelet

21. Húsvét I. nap

10.30 óra
úrvacsora

istentisztelet, 		

22. Húsvét II. nap

10.30 óra

istentisztelet,

		

legátus

polgármesteri beszámoló
Tisztelt Dunabogdányiak!
Március - önkormányzati szempontból – a
költségvetés hava. A pénzügyi osztály munkáját a Képviselő testületnek március 15-ig
kell elfogadnia. A település 2019-re vonatkozó költségvetése időben és egyhangúlag
megszavazva elfogadásra került. A főbb számait szeretném Önökkel ismertetni.
Településünk ez évi költségvetési főösszege 691 millió forint. Ez az összeg tartalmazza
az óvodára elnyert pályázati támogatás felét
(177 millió forintot), ezt levonva kapjuk meg
a település valódi költségvetését, amely
2019-ben 514 millió forint. Évről-évre javuló
tendenciát mutat költségvetésünk: 2014-ben
334 millió, 2015-ben 343 millió, 2016-ban
367 millió, 2017-ben 385 millió, 2018-ban,
495 millió Forint volt.
Az 514 millió Forintból 190 millió kerül
személyi juttatásokra (50 fő), 147 millió forint dologi kiadásokra, illetve egyéb működési célú támogatások, illetve szociális
kiadásokra 99 millió forintot kell számolnia
a hivatalnak. Az ezen felül maradó rész 77
millió Forint, amelynek egy része már lekötött pénz, csak tartalékként jelentkezik. ( Fővárosi Vízművek bérleti díj, közmű fejlesztési
hozzájárulás, stb..) – Az ezekkel csökkentett
keret, nagyságrendileg szűk 60 millió forint,marad település fejlesztésre, beruházásra.
Gyakorlatban több kerül a településre, a Fővárosi Vízművekkel a bérleti díj fejében költünk a rendszerre – ezt Önök nem látják, bár
érzékelhetik a fejlesztés hatását, 2017 után
2018-ban már csak fele annyi csőtörés volt,
nem elkiabálva idén március végéig mindössze egy.
Új költségtételként jelenik meg a település
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üzemeltetés finanszírozása, nekik egy külön soron 10 millió Forintot irányoztunk elő,
amely mindenképpen meg fog jelenni a település életében, hiszen szebbek, tisztábbak
leszünk.
Önöknek a fennmaradó szűk 60 millió forintról számolok be.
Mint az év elejei polgármesteri beszédemben beharangoztam, a ciklus végére elértük
a felszínt és nekifoghatunk látványosabb,
mindennapi életünket komfortosabbá tevő
beavatkozásokra, az utak javításához. A képviselő testület 50 millió Forintot irányzott elő
utak felújítására: a bizottság javaslata alapján felújításra kerül a Patak és Ady Endre utca
a Rákóczi utca hídjáig, Strand utca. Új utca
jelenik meg az Erzsébet királyné és a 11-es út
összekötésével, illetve a keretből kátyúzásra
is fordítunk.
A belterületi utak hossza 21 km, az összes
felújítása milliárdos tétel, ezért sorrendet
kellett állítanunk, forgalom, állapot, biztonság és külső hatás alapján. Legfontosabb a
József Attila utca, mint gyűjtő út (forgalom
és víz egyaránt). Ezt az utcát az összes rákapcsolódó utcával együtt (egészen a Kálvária
utca tetejéig) pályázati pénzből kívánjuk rendezni, amelyre pályázatunkat már benyújtottuk, döntésre várunk. (Pozitív elbírálás
esetén is csak jövő évben várhatóak itt munkálatok.) Jelenlegi állapota szerint járható,
nagyobb eső esetén kérjük hajtsanak lassabban a járdán haladó emberek és a homlokzatok védelme érdekében.
Így a Patak utca – Ady Endre utca került
az első helyre a következő szempontok szerint: a két utca együtt közel 1km hosszú és
a legsűrűbb beépítésű (második legnagyobb
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forgalommal), amely a megnövekedett használat és a parkoló autók miatt kritikussá vált.
Segíteni kívánunk az utca állapot javításával,
parkolók kialakításával, járda megépítésével. A legszűkebb helyeken lehetőséget kínálunk arra, hogy az autók egymás mellett
el tudjanak haladni. Az állapota kritikus, beavatkozás szükséges. Az útfelület aszfalt borítást kap, míg a járda térkő burkolattal lesz
hozzáolvasztva.
A Strand utca felújítása a következő okok
miatt került előre: állapota kritikus, a nyári
forgalomban baleset veszélyes. Település
kép szempontjából fontos és a jóvőben kialakuló nyári központ – összekötés a rendezvény térrel – miatt előremutató lépés. Az
utca térkő burkolatot kap, hasonlóan a Malom utcához és a művelődési ház kertjéhez.
A felújítás Dunabogdány közigazgatási határáig fog tartani.
A harmadik beavatkozás az Erzsébet királyné utca összekötése a 11-es főúttal. Négy
méter széles, de csak gyalogosok számára
fenntartott utca lesz. Előnye, hogy a gyalogosok könnyen és biztonságosan elérik a
buszmegállót, illetve, hogy a hegyről lezúduló víz (jövőbeni tovább építkezés) és az
Erzsébet királyné utca felső szakaszának vize
közvetlenül a Dunába jusson, ezért alácsövezéssel készül el.
A költségvetést összességében javuló tendenciájúnak értékelem, jelentős biztonsági
tartalékkal, hitel felvétele nélkül, fegyelmezett beosztással. Örülök, hogy évről évre
hosszabban nyújtózkodhatunk a takarónk
alatt.
Köszönettel: Schuszter Gergely
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A Képviselő-testület ülésén történt…
2019. március 7.

2019. évi önkormányzati pénzbeli
támogatására irányuló pályázatot. Az idei
keretösszeg 4.100 e Ft. (A pályázati felhívás
a …. oldalon található, valamint a www.
dunabogdany.hu honlapon olvasható. – A
Szerk.)

Megalkotta a Képviselő-testület 2019.
évi önkormányzati költségvetését. A
költségvetési rendelet tervezetet előzetesen
a
Pénzügyi,
Településfejlesztési
és
Környezetvédelmi Bizottság is megismerte
és véleményezte 2019. február 26-6n
tartott ülésén. A Képviselő-testület által
elfogadott költségvetési rendelet szerint
a 2019. évi önkormányzati költségvetés
bevételi és kiadási főösszege 691.917
eFt. A tervezett közhatalmi (helyi adóból
származó, ill. adójellegű) bevételek 142.604
eFt-ot tesznek ki. Általános tartalékkeret
8.087 eFt, céltartalék pedig 201.307 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 8.279,- eFt, felújításokra
56.754,- 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 2019/2020. nevelési évre az óvodás korú
gyermekeket 2019. április 29. és május 3.
napja között (május 1. kivételével), minden
nap 8-12 óra között, az Óvoda új épületének
irodájában lehet beíratni.
Az Óvodában a nyári zárva tartás 2019. július
29. – augusztus 23. között lesz, a téli zárva
tartás pedig - igényfelmérés alapján - 2019.
december 23-tól 2018. december 31-ig tart.

A Képviselő-testület döntött a 2018. évi
önkormányzati költségvetésről szóló
rendelet módosításáról. A rendeletmódosítás az utolsó negyedévben beérkezett
változások átvezetését tartalmazza, melyek
egyrészt a Képviselő-testület határozatai
alapján történnek, másrészt pedig új
tételek (kereset-kiegészítés, intézményfinanszírozás,
állami
megelőlegezés,
támogatás) átvezetése történt meg.

Jóváhagyta
a
Képviselő-testület
az
Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési
tervét, a terv a www.dunabogdany.hu
honlapon megtalálható.
Meghatározták a képviselők a Polgármesteri
Hivatalban tartandó igazgatási szünet
időpontját. Idén 2019. augusztus 5-től
augusztus 20-ig, valamint 2019. december
23-tól december 31-ig lesz zárva a Hivatal,
természetesen ügyeletet biztosítunk a

Kiírták a képviselők a helyi civil szervezetek

A KERTBARÁT KÖR Közleménye

A 107/2018. (XI.12.) Önkormányzati határozat szerint Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Dunabogdány, Kossuth L. u. 49. számú ingatlanon található, a Kertbarát Kör használatában álló helyiség magánjellegű
rendezvényekre, belépős rendezvényekre, családi események
megtartására nem adható ki.
Kertbarát Kör Egyesület

Meghívó

A Dunabogdányi Esterházy János Társaság tisztelettel és szeretettel hív mindenkit a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapi megemlékezésére.
Megemlékezésünkön ünnepi beszédet mond:
Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke
Helyszín: a dunabogdányi református templom melletti emlékműnél, (rossz idő esetén a templomban) Dunabogdány Hunyadi u.1
Időpont: 2019. április 14. (vasárnap) 15 óra
Mindenkit szeretettel várunk!
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halaszthatatlan ügyintézés és ügyfélfogadás
érdekében.
Orvosi ügyelet szerződés módosítás: a
Képviselő-testület jóváhagyta a háziorvosi
ügyelet ellátására vonatkozó Dr. Bazsa
Márta egyéni vállalkozó orvossal kötött
megbízási szerződés módosítását, az orvosi
ügyeleti szolgálat működésének cégforma
váltása és nevének megváltozása miatt. A
feladatot ezt követően a Dr. Bazsa Márta
egyéni vállalkozó jogutódjaként az általa
alapított egyszemélyes Tahitótfalu Orvosi
Ügyelet Egyéni Cég végzi. A vállalkozás
azonos tulajdonossal, azonos személyi
és tárgyi feltételekkel, azonos helyszínen,
azonos működési rend szerint folytatja
tevékenységét.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást
adott ki a Képviselő-testület a Bodza utca
2709/2 hrsz.-ú ingatlan villamos energia
ellátásának kiépítéséhez.
Az Erzsébet királyné út és a Kossuth
Lajos út között létesítendő gyalogút
kivitelezésének megrendeléséről határoztak
a képviselők. A 717/3 hrsz.-ú ingatlanon
kb. 120 fm hosszban megvalósuló gyalogút
kivitelezési munkáit Kinál Béla ev. végzi
1.550.000,- Ft összegért, a szükséges anyagot
a megrendelő közvetlenül szerzi be 450.000,Ft összegben.
Zárt ülésen ingatlanvásárlási kérelmekről
tárgyaltak a képviselők.
Dr. Németh József jegyző

Anyakönyvi hírek
2019. február
Születések
Mautner Mira Flóra		

2019. 02. 06.

Molnár Kende			

2019. 02. 10.

Csap Dominik			

2019. 02. 19.

Szabó Hella			

2019. 02. 27.

Halálozások
Fabi Sándorné			

élt 77 évet

Havas Jánosné			

élt 68 évet

Horváth György			

élt 86 évet

Jatyel Józsefné			

élt 83 évet

Rudi János			

élt 70 évet

Sághy Ferencné			

élt 104 évet

Tingyela Márton			

élt 54 évet

Wilhelm-Kiss Anna		

élt 62 évet
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TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató a
szemétdíj számlázásról

Az Európai Parlament tagjainak választásáról

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte
ki az Európai parlament tagjainak a választását.
Ahogyan eddig is, a Magyarországon élő – lakcímmel rendelkező - magyar állampolgár automatikusan felvételre kerül az európai
parlamenti választás névjegyzékére, arra külön kérelmet nem kell
benyújtania.
A szavazás helyéről és idejéről a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5-éig értesíti a választópolgárokat.
Azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda értesítő
átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történő felvételéről.
A szavazókörrel kapcsolatos kérelmet 2019. március 21-től lehet
benyújtani.
Az Európai parlamenti választáson Magyarország egy választókerület.
Dunabogdányban a szavazókörök megegyeznek az országgyűlési
képviselő-választás szavazóköreivel.
A szavazás 2019. május 26-án 6.00 órától 19.00 óráig tart. Ugyanúgy követelmény, hogy a választópolgár a személyi azonosságát és
a lakcímét igazolni tudja. Ennek hiányában ugyanis a Szavazatszámláló Bizottság nem engedheti szavazni a megjelentet.
Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához, és 2019. május 24én 16.00 óráig vonható vissza.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához
- levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton
legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig
- személyesen legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig, vagy
elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. május 26-án
12.00 óráig lehet benyújtani.
A mozgóurna iránti kérelmet a választás napján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is be lehet nyújtani meghatalmazott útján,
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével úgy, hogy a kérelem legkésőbb 12.00 óráig megérkezzen a bizottsághoz.
Külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos kérelem:
− a választópolgár kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt az
általa megjelölt külképviselet névjegyzékébe vegye fel a választási iroda;
− módosíthatja korábbi kérelmét, és külföldön szavazására egy
másik külképviseletet jelölhet meg;
− visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.
A külképviseleti névjegyzékbe felvétel/módosítás iránti kérelem
beérkezési határideje 2019. május 17. 16.00 óra.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb
2019. május 22-én. 16.00 óráig kérheti törlését.
Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos további és aktuális információkat olvashatnak a http://dunabogdany.hu/
valasztas-2019/europai-parlamenti-valasztas menüpont alatt, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu címen is.
				
Dr. Németh József
jegyző, HVI vezető
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket arról, miszerint a Dunabogdány tekintetében elmaradt 2017-2018. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos számlák kiállításáról, valamint
kézbesítéséről az NHKV Zrt. gondoskodott, mely eredményeként
2018. március 18-tól a számlák postázása ütemezetten megvalósul, várhatóan április végéig kiküldésre kerülhet minden számla
egészen 2018. december 31-i teljesítésig.
Sajnálatosan a két cég adatátadásának időbeli elhúzódása, valamint jelen pillanatban is részben fennálló technikai nehézségek
okán még mindig előfordulhatnak helytelenül legenerált és ügyfeleknek kézbesített számlák.
Természetesen Társaságaink mindent elkövetnek a még mindig
fennálló anomáliák minél előbbi javítása és megfelelő kezelése
érdekében, mely idejére az ügyfelek szíves türelmét kérjük.
Az NHKV Zrt. több számla egyidejű kézbesítése esetén részletfizetést biztosít az ügyfelek részére, mely igényt az NHKV
Zrt-nél kell minden ügyfélnek kezdeményeznie. Erre vonatkozó
információk megtalálhatók a https://nhkv.hu/ugyfelszolgalat/
fizetes-egyenleg-reszletfizetes/ weboldalon. Az NHKV részletfizetéssel kapcsolatos tájékoztatóját megtalálja honlapunkon: www.
dunabogdany.hu
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.
Agglomerációs Iroda

A Borda Húsbolt új tulajdonosa Halászi Ferenc a megszokott termékekkel és meghosszabított nyitvatartással
várja régi és új vásárlóit.
Nyitvatartás:
Hétfő: Zárva
Kedd-Péntek: 7-17
Szombat: 7-13
Vasárnap: Zárva

Bogdányi Híradó

Ízelítő aválasztékból:
- Borda húsfeldolgozó termékei
- füstölt árú
- felvágottak
- tejtermékek
- mirelit áru
- tészták
- sertés, marha, csirke, pulyka, kacsa
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Tájékoztatás az Óvoda bővítés, felújítás pályázatáról
Schuszter Gergely polgármester 2019. február 05-én az alábbi levélben érdeklődött a
Pénzügyminisztériumnál a 2017. októberében benyújtott fenti pályázat állapotáról.
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése és felújítása projekt ügyében
korábban benyújtott módosítási kérelmünkre és a 2018. december 11. napján folytatott
személyes egyeztetésünkre hivatkozással az
alábbiakról tájékoztatom:
A kiviteli tervek alapján a Dunabogdányi
Német Nemzetiségi Óvoda bővítése és felújítása projekt árazatlan költségvetését három,
egymástól független gazdasági szereplő
részére eljuttattuk beárazásra, indikatív árajánlat beszerzése érdekében. Ezek közül két
cég részéről megkaptuk az indikatív árajánlatot.
A megkapott árazott költségvetési kiírások
áttanulmányozása alapján azt látjuk, hogy a
pályázatunk benyújtása óta eltelt idő alatt az
építőiparban bekövetkezett hirtelen áremelkedés következtében az elnyert pályázati támogatási összeg – az önerővel kiegészítve – a
pályázatban ígért és vállalt óvoda építés, felújítás teljes megvalósítására nem elegendő.
Ennek következtében a településünk életében nagy jelentőséggel bíró, indokolt és szük-

séges óvodabővítés és felújítás beruházásnak
a pályázatban, ill. támogatási szerződésben
szereplő műszaki tartalom szerinti teljes körű
megvalósítása többletforrás biztosítása mellett valósítható meg.
Mindezek alapján kérelemmel fordulunk a
T. Pénzügyminisztériumhoz, hogy a kialakult
helyzet megoldására – a projekt megvalósításához – többletforrás biztosításának lehetőségét szíveskedjenek megvizsgálni.
Tekintettel arra, hogy az árnövekedés következtében a projekt megvalósítása – a forrás rendelkezésre állása esetén – nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával lehetséges,
így a projekt megvalósításának időtartamát
is meghosszabbítani lesz szükséges.
Ezúton továbbá újabb személyes egyeztetést kezdeményezünk kérelmünk ügyében,
melyre kérjük, hogy időpontot meghatározni
szíveskedjenek.
Várjuk szíves visszajelzésüket! Jóindulatú
támogatásukat ezúton is köszönjük. Felelősségteljes munkájukhoz kívánok sok sikert!
A 2019. márciusában érkezett válasz tartalma:
A Pénzügyminisztériumtól kapott tájékoztatás alapján kérelmünket megkapták és a
projekt megvalósításának kiemelt fontos-

Pályázati felhívás

Dunabogdányi civil szervezetek, közösségek részére
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 2019. évi önkormányzati támogatása”.
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.
A pályázatot 2019. április 15-én 16:00 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 2019”.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni a 26/391025 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.

ságára az abban foglaltakat költségvetési,
szakmai és műszaki szempontból is megvizsgálják.
Kérelmünk nem egyedi, több települési
önkormányzattól is érkezett jelzés a támogatott projektek bekerülési költségének megemelkedése kapcsán.
A Pénzügyminisztérium kidolgozott egy
javaslatot, miszerint a költségnövekmények
finanszírozására elkülönítenek egy adott forráskeretet a pest megyei fejlesztések finanszírozására 2016-2020 között rendelkezésre
álló 80,0 Mrd Ft költségvetési támogatáson
belül.
Az eljárásrendi javaslat Varga Mihály miniszter úr jóváhagyására vár, amíg nincs
döntés kérelmünk tárgyában érdemi döntést
nem hozható.
A várható jóváhagyását követően újabb
személyes egyeztetést kezdeményez a Pénzügyminisztérium a költségnövekmény kezelésének lehetőségéről, feltételeiről.
A fentiek alapján várjuk a döntést a projekt
mielőbbi megvalósíthatósága érdekében.
Schuszter Gergely
			

polgármester

Rendőrségi közlemény
Unokázós csalás

Ön hallott már róla?
Kellő óvatossággal felismerhető, ha az úgynevezett „unokázós”
csalás módszerével próbálkoznak a csalók! FIGYELJENEK!
A csalás lényege, hogy általában éjszaka unokájának vagy más
közeli hozzátartozójuknak kiadva magukat hívják fel vezetékes telefonon az idős embereket és valamilyen okra, például tartozásra
vagy balesetre hivatkozva készpénz vagy pénzzé tehető értékeket
csalnak ki tőlük.
Ezekben a csalástípusokban az a közös, hogy:
- a csalók idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek elvenni;
- telefonon keresik fel őket;
- valamelyik fiatalabb családtagnak adják ki magukat, aki különleges (veszélyes, problémás) helyzetben van éppen;
- idős áldozataikra lelki nyomást gyakorolnak;
- idős áldozataikat bizonyos szempont szerint előre kiválasztják.
Mit tehet?
- Ne bízzon meg a váratlanul jelentkező idegenekben, akár telefonon, akár személyesen keresik meg Önt!
- Próbálja meg kideríteni, hogy a családtag, hozzátartozó tényleg
bajba került-e?
- Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett unokával,
hozzátartozóval, mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát!
- Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget!

Rendőrség 107, Segélyhívó: 112

Önkormányzat
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Unsere Heimat

Elkészült a településképi rendelet véleményezési anyaga
Tájékoztatjuk az érdeklődőket és az érintett partnereket, hogy elkészült Dunabogdány Településképi Rendeletének (TKR) ún.
véleményezési dokumentációja.

nak véleményezési szakaszában, az Önkormányzat lakossági fórumot tart.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a dokumentációt elérhetővé tette a www.dunabogdany.
hu honlapon, és a Polgármesteri Hivatalban.

A településképi rendelettel kapcsolatban
írásos javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat az érintett lakosság, a helyi civil és
gazdálkodó szervezetek, egyházak (partnerek) az alábbiak szerint:

Tájékoztatom továbbá Önöket arról is,
hogy a Településképi Rendelet megalkotásá-

A lakossági fórum időpontja: 2019. április
9. (kedd) 17.00 óra, helyszín: Művelődési Ház

1. papíralapon a Főépítésznek címezve,
2. e-mailben az
címre vagy

info@dunabogdany.hu

3. személyesen a 2019. április 9-én 17.00
órakor a Művelődési Házban tartandó lakossági fórumon.
A vélemények beérkezési határideje 2019.
április 18.
Schuszter Gergely
polgármester

Die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung meldet sich
Bericht aus den Sitzungen –
A Képviselő-testületi ülésen történt…
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2019. évi költségvetését, melyben a saját rendezvények
szervezése mellett, ezúttal is a nemzetiségi
kultúrcsoportok, valamint a nemzetiségi
nevelés-oktatás területének támogatása
szerepel a kiemelten támogatandó célok
között. A testület döntött a 2019. évi nemzetiségi civil pályázat kiírásáról és annak
részleteiről. Erről a Bogdányi Híradó mellett
elektronikus úton is értesítettük az érintetteket. A pontos keretösszeget a 2019. évi feladatalapú támogatás mértékének ismeretében határozzuk meg.
Hinter den Kulissen – A kulisszák
mögött
A 2011. évi nemzetiségi törvény rendelkezik a nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat közötti együttműködés
részleteiről. Eszerint az önkormányzat a
helyi nemzetiségi önkormányzat részére az
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit biztosítja, szakmai segítséget
nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel
kapcsolatos gazdasági és egyes adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. A helyi
nemzetiségi önkormányzat részére annak
saját székhelyén havonta igény szerint, de
legalább harminckét órában feladatainak
ellátásához szükséges technikai eszközökkel felszerelt helyiséget ingyenesen rendelkezésre bocsát. Segítséget nyújt a testületi ülések előkészítése terén, különösen a
meghívók, előterjesztések, a testületi ülések
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos
levelezés és postázása feladatkörre való tekintettel.
Tudni kell azonban, hogy a nemzetiségi
önkormányzat ügyintézése egy elég speciális
terület. A törvény természetesen biztosítja a
fent vázolt lehetőségeket, de az egyre részletesebbé váló beszámolási kötelezettségek,
a feladatalapú támogatás szempontjából
rendkívül fontos részletes jegyzőkönyvek
elkészítése megköveteli, hogy a nemzetiségi
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önkormányzat vezetői napi szinten közreműködjenek a beszámolók elkészítésében,
a jegyzőkönyvek megírásában, valamint a
pályázatok összeállításában és nyomon követésében. Összefoglalóan azonban kijelenthetjük, hogy az együttműködés az elmúlt
években példaértékű és sikereink egyik záloga.
unsere erfolge – sikereink
Az országos központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési nemzetiségi önkormányzatok számára. A helyi
nemzetiségi önkormányzatok költségvetési
támogatása két részből tevődik össze. A működési támogatásból (mely alanyi jogon jár),
valamint a feladatalapú támogatásból, mely
az elvégzett munka alapján jár. Feladatalapú
támogatásra az a nemzetiségi önkormányzat jogosult, mely az azt megelőző évben
legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét beküldte, valamint
évi legalább egy közmeghallgatást tartott. A
2018. évi jegyzőkönyvek alapján a főbb nemzetiségi feladatokkal kapcsolatos döntéseinket értékelik és megállapítják a nemzetiségi
önkormányzatunk 2019. évet megalapozó
feladatmutató pontszámát. A feladatalapú
támogatás súlyát jelzi, hogy a 2018. évi költségvetésünk bevételi oldalán 38%-át tette ki.
Hatalmas sikerként könyvelhetjük el, hogy
a 2019. évre vonatkozóan a maximálisan
megszerezhető 100 pontot érdemeltük ki az
első körös pontszámok alapján. Hogy mit is
jelent ez? Országosan több mint 900 nemzetiségi önkormányzat közül 15-nek sikerült
elérnie maximális pontszámot, melyből Pest
megyében található német nemzetiségi önkormányzat mindössze 2 van, ebből az egyik
Dunabogdány! Az összegszerűsített eredményt még nem tudjuk, de ez a tény mindenesetre nagyon nyugodt tervezést tesz
lehetővé.
Programmvorschau –
Programelőzetes – TrachtTag – Április 26.
Vegyük fel idén is egy hétköznapon a né-

Bogdányi Híradó

met népviseletünk egy darabját, tegyünk
ünneppé egy átlagos pénteket! Erről szól a
TrachtTag, immár ötödik éve. Idén sincs más
dolgod, mint kiválasztani egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt és azt a hétköznapi ruháddal összekombinálva egész nap
vagy egy napszakban hordani. A Zentrum
kezdeményezéséhez TE is csatlakozhatsz
egyedül, családoddal, az iskoláddal, óvodáddal. A nemzetiségi önkormányzat az
iskolával, óvodával közösen szervez rövid
megmozdulást. Csatlakozz Te is! Találkozzunk pontban 10.30-kor az iskola udvarán.
A részletekről a kihelyezett plakátokról tájékozódhatsz. Készítsd fotót, videót, küldjed el
nekünk, hogy a legjobbakat közzétehessük.
Programmvorschau –
Programelőzetes – nemzetiségi nap
„újragondolva”! – május 11.
A nemzetiségi önkormányzat jelenlegi testülete is öt éves ciklusának végéhez közeledik, azonban az összegzésig még bőven van
időnk. Rendezvényeink folyamatosan újultak meg, a borverseny a borkedvelőknek, a
sördélután a sör szerelmeseinek jelent minőségi szórakozást, idén a disznóságokat is
felvettük a palettára egy jól sikerült hagyományőrző disznóvágással. Egy rendezvény
maradt ki a sorból, mely szinte a kezdetek
óta változatlan formában jelenik meg. A
nemzetiségi délután a tavasz nemzetiségi
seregszemléje. A Márton-napi felvonulás
mellett a másik olyan megmozdulásunk,
mely próbál a gyerekekre koncentrálni. A
nemzetiségi délutánra idén május 11-én,
megújult formában kerül sor a Rendezvénytéren felállított rendezvénysátorban. A fő
célkitűzés egy gyermekbarát, családbarát
programkínálat megteremtése. A műsoros
délután mellett gyerekprogramokkal, arcfestéssel várjuk a kisebbeket, a délutánt gasztronómiai érdekességek, kóstolók kísérik, a
napot pedig egy kötetlen bállal zárjuk, a jó
hangulatról a Tarianer Spitzbuam zenekar
gondoskodik. További részletek hamarosan!
Vogel Norbert
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A XIII. Dunabogdányi Borverseny
eredményei
Az idei évben immár tizenharmadik alkalommal rendezte meg a
Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bogdányi bor- és kolbászversenyt. Az esten fellépett a Donauknie Tanzgruppe, valamint visszatért Toniféde és Öcsipu (Flóris Béla és Kiss László), hogy ezúttal német nyelven előadott zenés-énekes produkciójukkal kifigurázzák a
házasság minden velejáróját. A közel 220 résztvevő hajnalig szórakozhatott, a jó hangulatról a Die Spatzen zenekar gondoskodott.
Idén 9 fehérbort, 11 vörösbort, 5 rozét, 1 sillert és 2 direkttermő
szőlőből készült bort, valamint 4 pár kolbászt neveztek.
A szakértő zsűri tagjai: Sebestyén Csaba, Matuk Bálint, Fehér Dávid
Az egyes kategóriák legjobbjai:
- legjobb kolbász: Flóris Béla – házi kolbász
- direkttermő kategória legjobbja: Spanisberger János – NoahIsabella (2018)
- legjobb fehérbor: Kulcsár Simon – Olaszrizling (2018)
- legjobb rozé bor: Balogh Arnó – Kékfrankos-Pinot NoirMerlot Rosé (2018)
- legjobb vörösbor: Herold Pincészet – Blauburger (2018)
Minden évben vándordíjat kap a verseny legjobb, bogdányi gazdától származó bora. Ezt a kitüntetést idén Kulcsár Simon vihette
haza Olaszrizling (2018) borával. Az elért eredményekhez ezúton is
gratulálunk!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében ezúton is szeretném megköszönni az önzetlen segítséget mindenkinek, aki a
rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vett. Külön kiemelném, mert megérdemlik Liebhardt András, Som Réka,
Spanisberger Anna, Vogel-Lékai Zsófia, Fehérvári Anna, Kiss László,
Liebhardt Gábor, Tóth László, valamint a Donauknie Tanzgruppe
tagjainak segítségét. Nélkülük nem ment volna.
Találkozunk jövőre, reményeink szerint még több nevezett borral és kolbásszal.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Támogatóink: Balogh Arnó – Cirpi Borház , Borda István – Borda
Húsfeldolgozó, Zeller Tibor – Sirály Étterem, NEMZ-KUL-19-0101

Pályázati felhívás
Dunabogdány német nemzetiségi civil szervezetei,
közösségei részére
Dunabogdány Német Nemzetiségi Önkormányzata 35/2019.
(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 2019. 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 2019. április 15. (hétfő) 17 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 2019. 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
Dunabogdány

Ki igazoljon?
Ki igazoljon? Megjegyzem sok helyen gyakorlat, hogy megírják a
várható gyógyulás időpontjára az igazolást, azzal, hogy ha nem
gyógyult meg a gyerek jöjjenek vissza.
Az elmúlt hetekben az egyik helyi közösségi médium is bekapcsolódott abba a vitába, melynek kiváltója Dr. Korausz Etelka pomázi
gyermekorvos cikke volt. Ebben a doktornő nehezményezi, hogy
munkájának és idejének jelentős részét (felét?) az iskolai igazolások
kiadása teszi ki.
Milyen esetben kerül erre sor?
- Akkor, ha a gyerek beteg, az orvos visszarendeli kont-
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rollra megállapítani, hogy gyógyult, mehet iskolába.
Ehhez kapcsolódóan a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51.§ (1)
bekezdése kimondja, hogy
„A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a
pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és
kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül
értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a
tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell iga-

Bogdányi Híradó

XXX. évfolyam 4. szám

Óvoda, iskola
zolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt
bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.”
- Második eset, amikor a gyerek nem annyira beteg, hogy el kellene vinni a rendelőbe, a szülő vagy telefonon konzultál az orvossal, vagy saját maga kezeli a gyermekét. (Nátha, hasmenés,
hányás) Ilyenkor a szülő a végén mégiscsak megjelenik az orvosnál, hogy kikérje az igazolást az egy-két napos hiányzásról.
- Harmadik eset, amikor családi, vagy más program miatt, a
gyermekorvost megkeresik, hogy adjon igazolást, pedig nem
beteg a gyerek, csak már elfogyott a három nap, amit az iskola
elfogad szülői igazolásként.
Valamiért ez most Dunabogdányban olyan probléma lett, hogy néhányan megoldásokat javasolnak, mellyel az iskola tudná feloldani
ezt a helyzetet. Példaként emlegetik az egyik pomázi iskolát, ahol 15
napot igazolhat a szülő, mellesleg már két éve.
Meggyőződésem, hogy a helyi rendelőben kialakult hosszú várakozás megoldása nem a mi feladatunk, ennek ellenére tájékoztatom
az iskolába járó tanulók szüleit, hogy nálunk hogyan rendelkezik a
házirend.
A házirendünk szerintem nagyon liberálisan szabályoz, mert azt
mondja:
„A tanulói távolmaradást a hiányzást követően azonnal, de legkésőbb három napon belül igazolni kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő írásban előre kérte, vagy sürgős ok miatt szóban, telefonon előre jelezte. A szülő (ha
előre nem kérte, jelezte) utólag három tanítási napot igazolhat.”
Nevelőtestületi értekezleten is megvitattuk ezt a kérdést, és egyértelműsítettük a házirend szabályozását.
- Orvosi ellátást igénylő hosszabb betegség esetén az orvosi igazolás elvileg rendelkezésre áll, tehát kérjük. Akárhány napban
szabályoznánk a szülő jogát, ezt nem lehet kikerülni, a mellett,
hogy a rendelet is előírja az orvosnak ez irányú kötelességét.

- Rövidebb betegség esetén, amikor a szülő nem akarja orvoshoz
vinni a gyereket, akkor ezt jelezze lehetőleg az osztályfőnök, ha
nem éri el, akkor az iskolatitkárnak, és igazoltnak fogjuk tekinteni az egy-két napos hiányzást.
- Ugyanez igaz, ha valami fontos családi esemény miatt nem jön a
tanuló iskolába.
- Továbbra is áll, hogy téli síelés, nyaralás miatti hosszabb távollétet az intézményvezető engedélyez, előzetes írásbeli kérelemre.
Ebben az esetben sem kell igazolás.
Még a történethez tartozik. Az a szülő, aki becsületesen járatja
iskolába a gyermekét, annak meg sem fordul a fejében, hogy ezt
nem mindenki teszi így. Szinte minden évben van 4-5 tanuló, aki
szándékosan „lóg” az iskolából, vagy a szülő tudtával, vagy a nélkül.
Ezekben az esetekben az iskolának nagyon komoly jelentési kötelezettsége van a Gyermekjóléti szolgálat felé, majd 50 igazolatlan
hiányzásnál a Gyámhivatal felé. Az 50 óra akár pár (8) nap alatt ös�szejöhet. A gyámhivatal 50 óra igazolatlan hiányzás esetén az eljárás
során felfüggeszti a családi pótlék folyósítását. Erre már iskolánkban
is volt példa.
Tehát akkor ki igazoljon?
A mi iskolánkban az együttműködésre szeretnénk tenni a hangsúlyt. Ha a szülő őszinte, és nem él vissza a lehetőséggel, akkor akár
15 napnál is többet igazolni fogunk neki. Abban az esetben azonban,
ha úgy ítéljük meg, hogy szándékosan nem járatja a gyereket iskolába, vagy segít neki ennek megvalósításában, akkor csak az orvosi
igazolást fogjuk elfogadni. Megjegyezem ez is fából vaskarika, mert
ilyen esetben valahonnan mindig kerül egy üres igazolás….
Ezért javaslom, bízzunk egymásban és mindenki tegye a dolgát. Az
iskola is, az orvos is, a szülő is.
Kapcsolódó cikkek:
http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2014/mulasztas.html
Spáthné Faragó Éva

1% jövedelemadó felajánlása
A Nepomuki Szent János Alapítvány nevében kérem Önöket,
hogy jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával támogassák az alapítvány célkitűzéseit, hogy ezzel templomunk, kápolnáink állagmegóvási munkái továbbra is megvalósulhassanak.

Adószámunk: 18665082-113
Spanisberger János
kuratórium elnöke

Meghívó!

Tavaszköszöntő a József forrásnál
„ Fut a felhő fent az égen,

SZJA 1 %

Dunabogdányi Németekért Közalapítvány

tavaszi szél hajtja.”

Köszönjük az eddigi támogatásokat és

(László Gyula: Tavaszköszöntő részlet)

várjuk a további SZJA 1 % felajánlásokat

Kedves nagyszülők, szülők, kicsik, nagyok, barátnők és barátok,
ismételten kirándulást szervezünk a József forráshoz. Mi testnek
és léleknek jó, az vár ránk. S az idő ismét szép lesz.
Találkozunk a Szent János téren 2019. április 27-én 9 órakor
Tarisznya a háton, s jó cipő a lábon!

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

Tel.:(26)385-387

Mindenkit szeretettel várunk !
Dunabogdányi Esterházy János Társaság
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Pénzügyekről iskolásoknak
„Ne az utolsó filléreidet, és ne az utolsó perceidet próbáld beosztani!” – Moldova György
Manapság egyre többször esik szó arról, hogy az iskolában a gyerekeknek olyan gyakorlati tudásra is szert kellene tenniük, mint például a pénzügyi alapismeretek, a pénzügyi tudatosság elsajátítása. Ezt
a hiányosságot hivatott pótolni a Pénz7 elnevezésű rendezvénysorozat, amin az idei tanévben immár negyedik alkalommal vett részt
iskolánk is.

Reméljük, hogy az évről évre visszatérő Pénz7 hatására hamarosan felnő egy generáció, amelynek tagjai alaposabb pénzügyi ismeretekkel és több pénzügyi tudatossággal felvértezve lépnek ki majd
az életbe, mint az őket megelőző korosztályok.
Veller Gyöngyi a témahét felelőse

Az idei év témahetének kiemelt témája a megtakarítás volt.
Kapsz zsebpénzt? Mire költöd? Gyűjtesz valamire? Mihez kezdhetsz
a megtakarított pénzeddel? Milyen megtakarítási formák elérhetőek
egy felnőtt számára? Mi mindent lehet csinálni egy bankban? Vajon
milyen találmányba fektetné be a millióit egy gazdag befektető? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphattak felsős diákjaink,
akikhez hétfőn és kedden Antalics Petra, a Takarékszövetkezet fiókvezetője, csütörtökön pedig Benkő Dávid, a Magyar Nemzeti Bank
önkéntese látogatott el. Munkájukat ezúton is köszönjük!
A külsős látogatók előadásai mellett a matematika, történelem és
osztályfőnöki órákon is foglalkoztunk a pénz témájával, elsőtől nyolcadik évfolyamig. Voltak, akik boltosat játszottak, mások eurót váltottak forintra és kamatot számítottak, a pénz kialakulásáról, vagy a
nyugdíj-előtakarékosságról beszélgettek.

A Víz Világnapja óvodánkban
lekedési eszközökkel. Kavicsokat gyűjtünk a Duna parton, amikből
barkácsolhatunk vagy éppen saját tavat építhetünk. Hajtogatunk

,, A földre kell hullni a csöppnek,
nedvet visz a zsenge virágnak.
forrással tovább göröghet,
örvendeztet halacskákat,
ő kell patakba , malomhoz
a folyókban hajót hordoz,
s hol lelnénk a tengerekre,
ha a kis csöpp nem létezne?
( J. W. von Goethe: A kis vízcsöpp)
Óvodánk kiemelten foglalkozik a környezeti neveléssel, a természet megismerésére, tiszteletére neveléssel, a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakításával. Erre minden lehetőségünk
adott, hiszen csodálatos természeti környezetben élünk itt Dunabogdányban a Visegrádi hegység lábánál, a Duna közvetlen közelében.
Földünkhöz kapcsolódó minden nevezetes napról megemlékezünk valamilyen formában, óvodánkban.(Víz Világnapja, Madarak és
fák napja, Állatok Világnapja, Környezetvédelmi Világnap). Így kerül
sor elsőként a tavasz kezdetén, március 22-én a Víz Világnapjának
megünneplésére. Óvodás korú gyermekekkel ez nem is történhet
másként csak sok-sok játékkal. A víz témáját több napon keresztül
járjuk körbe a gyerekekkel a korcsoportoknak megfelelő tevékenységekkel, játékokkal, kísérletekkel, míg a végén a sok tudást, tapasztalatot magunkba gyűjtve találkozunk mindannyian az ovi udvaron
vagy éppen a Duna partján egy közös nagy játékra.
A játék palettánk olyan széles, hogy felsorolni sem lehet, mi minden történik az óvodában, ezekben a napokban. Néhány példa mindössze: gyűjtünk vízzel kapcsolatos találós kérdéseket, verseket, meséket. Ismerkedünk a földgömbbel, térképekkel. Megtudjuk a folyók
és tengerek, óceánok közötti különbséget. Kóstolunk különböző
ízesítésű vizeket, megnézzük mely tárgyak süllyednek el a vízben,
melyek nem - megfejtjük ennek okait. Megismerkedünk a vízi köz-
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papírhajókat, készítünk tutajokat, amiket vízre is engedünk. Különböző zenékre csobogó patakká vagy háborgó tengerré változunk a
gyerekekkel és a horgászos játékok sem maradhatnak ki a sorból. A
környezet védelmére, az anyagok újrahasznosítására is kitérünk játékos formában. A felsorolás mindössze ízelítőt ad arra, milyen sok
lehetőségünk van a gyerekeket olyan értékes tapasztalatokhoz juttatni, amelyek meghatározzák majd a későbbiekben a természethez
való viszonyukat, hozzáállásukat, szeretetüket.
Papaneczné Papp Éva
óvodapedagógus
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Havas Jánosnétól, Anitól búcsúzunk
Ani mindent tudott az apró
kis kavicsokról, féldrágakövekről, drágakövekről, kristályokról és egyáltalán…minden ásványról a világon. Ezt mindenki
tudta a faluban. Ha a bányába
ment, az úgy fogadta magába,
mintha természetes része- szinte testrésze volna. Robbantások
után Iklódy Tanár Úrral igyekeztek megtalálni a legértékesebb
mintákat (nem pénzbeli értékre
gondolok). Otthonukban ezeket
nagy becsben tartották, de szívesen mutatták minden igazi érdeklődőnek, lelkes magyarázattal, amely nem nélkülözte a legmélyebb geológiai kiegészítéseket.
Ani népszerű volt a gyerekek körében. Egész egyszerűen értett a
nyelvükön, tudta, hogyan kell megnyitogatni a fejecskékben a kis
kapukat a természet csodái felé.
Több alkalommal jártunk otthonában óvodásokkal, ahol a kicsik
megismerték az andezitet, kabazitot, barna kalcitot, analcimot,
sztilbitet, obszidiánt, rózsakvarcot, piritet, és még sok-sok kincset...milyen színű, milyen kemény, milyen illata van, egy kicsit
meg is nyalogatták a sókristályt.
Egy alkalommal Anival kirándultunk a bányába. Minden apró
részletet elmesélt a gyerekeknek a bánya működéséről. Megmutatta, hogyan osztályozzák a köveket, hogyan lehet követ hasítani.
Mesélt a robbantásokról. A gyerekek tele voltak kérdésekkel, kíváncsisággal, ámulattal.
Másnap otthonában mutatta meg csodálatos gyűjteményét, a
gyerekek kezébe adta a legérdekesebb darabokat. Megtanította
őket a véső és a kalapács használatára. Az általuk hasított darabokat ajándékba adta nekik. A legszebbeket, legcsillogóbbakat a csoport „érdekes polcán” őrizzük! Ám sokkal többet kaptunk Anitól:
igazi tudományt, ami oly módon motivál, hogy az ember hanyatthomlok szaladna felfedezni, megismerni, megtanulni, megbámulni
a természet alkotta csodákat!
Nem sejtettük, hogy több csoporttal már nem mehetünk hozzá… Egyszer mesélte, hogy sok gyerek kiabál neki az utcán: Szia
Ani néni! – ő pedig tudja, hogy csakis egy kis „kőbarát” ismerhette
fel.
A fiammal annak idején sok időt töltöttek együtt a bányában.
Bányásztak, fürödtek a bányatóban, aludtak a szabad ég alatt. Gyerekcsoportot vezettek, akik a bogdányi bánya tanulmányozására
jöttek egy nagy busszal Rudabányáról. Közösen állították ki ásványgyűjteményüket a Művelődési Házban. Ként égettek a pincében.
Megolvadt a cipőtalpuk a szénbányában, ahol öngyulladás történt. A fiam rajongása, szeretete határtalan volt iránta, barátságuk
életreszóló volt és maradt! Hivatást adott a kezébe! A kisfiát még
meg tudta mutatni Aninak, de a sok tudományt már nem ő fogja
átadni neki a maga jellegzetes dörmögős-vidám hangján. Tudom,
hogy több gyerek felnőttként is gyakran látogatta. Sokat túrázott,
sok mély baráti kapcsolata szövődött az ásványgyűjtés kapcsán.
Végtelenül olvasott, művelt ember volt, sokan őrzünk vele folytatott tartalmas, emlékezetes beszélgetéseket.
Találkozhatunk vele a bányánkban, ahol ott van minden apró
szikladarabban!
Szia Ani néni!
Kristóf Istvánné
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ÓVODAI JELENTKEZÉS
2019/2020-as NEVELÉSI ÉVRE
DUNABOGDÁNYI NÉMET NEMZETISÉGI
ÓVODA
BOGDANER KINDERGARTEN
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda intézménybe a 2019/2020-as nevelési évre, az óvodás korú gyermekeket
2019. április 29-május 3-ig, (hétfő-péntek (szerda - május 1. kivételével),
minden nap 8–12 óra között, az Óvoda új épületének irodájában
lehet beíratni.
A beiratkozásra várjuk azokat a szülőket, akiknek gyermekei
2016. június 1 – 2017. 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 2019/2020-as 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 szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés 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 2019. szeptember 1-től 2020. 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.
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Templomlépcső

Szomjazom (?)
Nem tudom, hogy ismerős-e az az érzés a
kedves Olvasónak, hogy keresek valamit, hiányérzetem van, egyfajta éhség vagy szomj,
ami időről időre felmerül? Most nem arra
gondolok, mikor a reklámok, akciók ráébresztenek, hogy is tudtam valamilyen kacat
nélkül élni eddig? Tele vagyunk ilyen mindennapi betevő kívánságokkal, ambíciókkal
és úgy tűnhet életünk, mint egy folyamatos
rohangálás azért, hogy a sorban álló és egyre ránk törő vágyakat elérjük, kipipáljuk. Aki
naplót vagy a bevásárlásairól listát ír, de legalább a nagyobb beszerzéseket feljegyzi, annak ez tisztán látszik. Aki ezeket nem tartja
nyilván, az bizony ledöbbenne, ha visszafelé
egy évre megnézné a folyószámláján, hogy
mennyi és milyen, a normál szükségletekhez
képest egyedi vásárlást bonyolított. Ennek
én is szenvedő alanya vagyok és nem mindig kerekedek felül. Komoly munkát jelent
az önmegtartóztatás, már ha nem az anyagi
korlátok tartanak vissza. A böjtre ajánlok egy
kis vásárlási diétát, ami korunk emberéhez
illő, igen modern önkorlátozás lehet. Persze
mindig van magyarázat, hogy miért múlhatatlanul szükséges az adott cikk vagy itt a
soha vissza nem térő leárazás, azonban ezt
érdemes próbára tenni. Bizonyára mindenkinek van pár jópofa kis kütyüje, szerszáma,
cuki ruhadarabja, ami roppant szükségesnek
tűnt a vételkor, mégis valamiért egy fiók vagy
ruhásszekrény mélyén kötött ki minimális
használatot követően.
Csoda, ha a vágyak és kielégítésük versenyében nem jut figyelem az igazán mély vágyakra, szükségletekre? A reklámok sem arra
nevelnek, hogy tartsuk magunkat vissza,
fontoljuk meg és rangsoroljuk szükségleteinket, ne kapkodjuk el a rendelést, ne rohanjunk a boltokba. Itt gondolhatunk azonban

olyanokra is, amit nem tudunk kapásból
megvenni, mert bizony kuporgatni kell rá
hosszabb, rövidebb ideig. Ez sem probléma,
hiszen bármihez rögtön kínálják a kiváló,
visszautasíthatatlan hitelmegoldásokat is.
Vegyük meg hamar, spórolni ráérünk utólag,
de nehogy már visszafogjuk költekezéseinket, álmainkat. A hitelt egy nem feltétlenül
alapvető dolog esetében igen nagy luxusnak
tartom. Még a kamatmentes részletfizetés is
veszélyes, mert ott is olyan pénzt költ el az
ember, ami még nincs meg, jövőbeni pénz,
amiről nem lehet tudni, hogy abban a jövőben mire kellene ezerszer inkább, mint
az aktuális beszerzés. Utoljára akkor tudtak kölcsönnel elcsábítani, amikor olyan
ajánlatot tettek, hogy egy minimális, szinte
formálisan felvett kölcsönnel olcsóbban juthattam valamihez, mint készpénzért. Bolond
világban élünk, mert valóban így volt. Ez sem
volt ínyemre. No, de kanyarodjuk vissza a vágyakhoz és kipipálásukhoz. Sokan lemondanak a hosszútűrést igénylő vágyakról, mert a
mindennapokat pontosan jól kitöltik a folyamatosan felbugyogó könnyebben kielégíthető vágyak sorozatai.
El tudunk képzelni olyat, hogy mindezt a
roppant fontos elérendő valamit elengedjük
egy kicsit? De hivatkoznék mindenkinek az
ifjúkorára, mikor hatalmas, de sokszor nem
pontosan megfogalmazott elvárással néztek a jövőbe? Az én ifjú koromban még azért
nem volt ennyire lehengerlő a fogyasztásra
kényszerítés. Meg tudott fogalmazódni bennem olyan, hogy sok minden érdekel, van
már számos vágyam, de még mindig van
kapacitásom arra, hogy mi lehet az, ami még
ezeknél is különb? Nem gondolom, hogy
minden gyereknél felmerül a tanulsága annak, hogy ha a rettenetesen kívánt játék egy

hét után az ágy alatt végzi. Még felnőttekre
sem jellemző. Akkor mi a baj? Csalódtunk
valamiben? Becsaptak minket, nem az a játék, aminek látszik? Az esetek többségében a
tárgy semmit nem változott, semmiben nem
tér el a hirdetett tulajdonságaitól, egyszerűen csak bennünk hunyt ki valami.
De mondok egy durva példát, ami talán elgondolkoztató lehet szintén. Vásároltak már
tele egy bevásárlókocsit, nem? „Hétköznapi”
bevásárlásra gondolok. Egy hosszú hétvégére vagy ünnepre készülve. Meddig emlékezünk rá? Pedig elégedetten és boldogan
toltuk ki a kocsihoz. Csináltak már ilyen bevásárlást nem maguknak, hanem valakinek
vagy valakiknek, esetleg rászorulóknak? Erre
sokáig emlékezni fognak, mert tudatunkban
ez valami egészen más bugyorba kerül, mint
az, amit magunk ettünk, élveztünk fel. Egy
ilyen apró példa éreztetheti, hogy milyen
vágyakra kellene figyelnünk, melyek azok,
amelyeket kielégítve nem a közömbösség,
üresség marad, ami csak azt jelenti, hogy a
vágyat kioltottuk, viszont tőle sem többek,
sem boldogabbak nem lettünk.
Nem véletlen, hogy idősebben, elesettebben vágyaink már arra kezdenek figyelni,
hogy egészség legyen, kevés fájdalom. Ez
sokszor már elég ahhoz, hogy olyan kívánságaink jelenjenek meg, jussanak szóhoz, amelyek tényleg életet és vigaszt adnak. Ezek
nem csak az időseknek fontos. A fiataloknak
teljesebb és boldogabb, mélyebben megélt
életet adhatnak. Ha az anyagiakban való takarékoskodás is nagy célokat válthatnak valóra, így a lelki javak felhalmozása mekkora
kincseket adhat? Boldogok, akik idősen, elesetten találják meg e kincseket, de azok milyen boldogok, akik ezekkel élik le életüket!
Hidas András

A húsvét hat elmaradhatatlan fogása
Éljen a húsvét, terüljön az asztal. Amin ott
kell lenni legalább hat dolognak. S mindnek
megvan a maga oka, még ha evés közben
nem is gondolunk rá. Mielőtt asztalhoz ülnénk, érdemes egy kicsit utánajárni, miért is
üljük az ünnepet. Nem ütünk fel szent könyveket, hiszen amiben a két húsvétban „legérdekeltebb” egyház, hívők és hitetlen gyaurok milliói maradéktalanul egyetértenek, az
a gasztronómiai hagyomány. A húsvétnak,
szerte a világon, a tojás és a germán tavasz
istennő (Oestre/Ostara) szent állata, a nyúl
a legelterjedtebb szimbólumai. Mindettő
pogány jelkép. A vehemens szexuális természetéről ismeretes nyúl, amit manapság
már csokiba öntve, marcipánban formázva
hívunk meg húsvétra, és a petesejtet rejtő
tojás a megtermékenyítésre, az újjászületésre utal. Ezek ma legalább annyira a modern
húsvét, mint Jézus feltámadásának szimbó-
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lumai. A tojás piros színe Krisztus vérét (és
a pogány tüzet) jelképezi. A húsvéti bárány
Jézus (Isten báránya) közismert szimbóluma. Ószövetségi előképe (többek között)
az Egyiptomból való szabadulás előestéjén
kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel elfogyasztott páskabárány. A húsvét vasárnapi
mise fontos mozzanata a templomba vitt
ételek, fonott kalács, kenyér, sonka, kolbász,
tojás, torma, vagyis a keserű fű, bor megszentelése. A magyar népnyelvben kókonya
a neve a megszentelt sonka levében kifőtt
tojásnak, de a középkorban az összes húsvéti szentelt hideg ételt ezzel a szóval jelölték. A témában gyakran idézik az 1518 körül
keletkezett Sándor-kódexet: „A kókonnya
ünnönmaga Úr Krisztus, Isten és embör…”
Erőteljes költői szimbolika, de a szerzőt igencsak elragadta a fantázia. A kókonyát a néprajztudomány a „bővelkedés jelentésű olasz
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„cuccagna”, vagy vallon „cocaigne” szóból
vezeti le és hazai első előfordulását az 1500as évek eleje tájára datálja. Ennél azonban
minden bizonnyal évszázadokkal korábbi.
Húsvéti kókonya szavunkban egy jobb élet
reményének boldog földje üzen a gasztronómia nyelvén, amit főzéssel- sütéssel fordítunk le a konyhában.
A kultúrtörténetből most evezzünk át a
húsvét 6 elmaradhatatlan alapanyagára és a
belőle készült ételekre.
1. TOJÁS. Zsidó (más néven: lengyel) tojás. 10 kemény, főtt tojás, villával összetörve,
vagy lereszelve, 2 nagy fej hagyma felaprítva
(újhagymával is nagyon finom, hogy a lilahagymáról ne is beszéljünk) 4 kanál libazsír,
mustár, só, bors. Ha éppen szem előtt van,
mehet bele egy csipetnyi pirospaprika is. A
hozzávalókat keverjük össze, és hűtsük be.
Kínáljuk pirítóssal.
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2. SONKA. Ez az étel alig 20 percet vesz el
az életünkből, viszont igen tápláló. Olvasztott füstölt szalonna zsírjában fonnyasszunk
meg egy fej feldarabolt hagymát, dobjuk
rá a csíkokra metélt sonkát, fűszerezzük
borsikafűvel, kakukkfűvel, zúzott fokhagymával. Jól forgassuk össze, aztán pároljuk
15 percig fehérborral higított - konzerv - paradicsom pürével. A legjobb kenyérrel kitunkolni.
Ne feledkezzünk meg a sonkás kockáról,
a „tészták királyáról”, ahogy az író Hamvas
Béla nevezi. (Aki egyet ért vele, az emelje
magasra a villáját!) Amikor a füstölt bármit
ledarálva összekeverjük jó sok tejföllel, beleforgatjuk a kifőtt laskatésztát, metéltet, kockát – ahogy tetszik -, picit bedugjuk a sütőbe,
hogy a teteje megpiruljon, és kész. Olyan finom, hogy nem győzzük sajnálni, legközelebb csak jövőre lesz húsvét.
3.
TORMA.
Almás-tejszínes
tormakrémleves. Hozzávalók: 10 dkg vaj, 0,5l
húsleves, 2 dl tejszín, 3 dl tej, 1 nagyobb torma apróra reszelve, 1 nagyobb alma almareszelőn lereszelve, 1 citrom apróra reszelt
héja és leve, 1 evőkanál barna cukor vagy
méz, só, frissen őrölt fekete bors, egy csipet
frissen reszelt szerecsendió, 2 evőkanál finomliszt a rántáshoz. A tormát meghámozzuk, lereszeljük és meglocsoljuk citromlével.
Egy lábasban felmelegítjük a vajat, állandó
keverés mellett rászórjuk a lisztet és világos
rántást készítünk, majd felöntjük a húslevessel, a tejszínnel és a tejjel. Közepes lángon
felforraljuk, fűszerezzük, beleadjuk a reszelt
tormát és az almát. Ismét felforraljuk, majd
botmixerrel simára keverjük. Pirított zsemlekockákkal, pörkölt napraforgómaggal,
mandulával, ízlés szerint friss zöldfűszerrel
– petrezselyem, snidling, kapor – meghintve
tálaljuk.
4. KALÁCS. Húsvéti fonott kalács. 50 dkg
átszitált finomliszt, 8 dkg porcukor, 3 dl langyos tej, 3 dkg élesztő, 8 dkg puha vaj, 8 dkg
porcukor, 2db tojássárgája, 1 db tojás a kenéshez, 2 dkg vaníliás cukor, 5 dkg mazsola
– elhagyható, 1 citrom reszelt héja, 1 teáskanál só. Az élesztőt egy evőkanál cukorral
és egy evőkanál liszttel simára elkevert lan-

gyos tejben felfuttatjuk. Az átszitált lisztet
elmorzsoljuk a puha vajjal, majd hozzáadjuk
a felfuttatott élesztős tejet, a porcukrot, a
vaníliás cukrot és a 2 tojássárgáját, a citromhéjat, majd végül a mazsolát. A tésztát addig
dagasztjuk (kézzel vagy kézimixerrel, robot
dagasztókarral), amíg a felületén és tésztában apró hólyagocskák keletkeznek, a tál
falától és a kezünktől pedig könnyen elválik.
Egy tiszta konyharuhával takarjuk le a tálat
és tegyük a tésztát langyos helyre kb. 40 – 45
percig keleszteni. Ha megkelt, akkor osszuk
3 részre, formáljunk belőle egyforma hosszúságú rudakat és fonjuk össze. Tegyük vajjal
kikent tepsibe, takarjuk le és kelesszük ismét
kb. 40 percet, amíg kb. másfélszeresére nem
nő. A tetejét kenjük meg tojássárgájával és
180 fokra előmelegített sütőben süssük meg.
Ha koszorút akarunk készíteni, akkor a fonás
után a kalács két végét kör alakzatban illes�szük össze. Ha tojást akarunk a tésztába tenni, akkor sütés előtt nyomjuk bele héjastól a
tésztába.
5. BÁRÁNY. Báránycomb szelet édesköményes zöldségágyon, félig szárított cukorparadicsommal. Hozzávalók 4 személyre:
báránycomb szelet (1 kg), édeskömény (1
db), vöröshagyma (1 fej), fürtös paradicsom
(4 db), víz (0,5 l), gyömbér (50 g), szójaszósz
(1 dl), rozmaring (1 szál), cukor (7,5 dkg).
A báránycombot sok helyen már vastagra
szeletelve is megkaphatjuk, méghozzá úgy,
hogy a csont is a közepén marad. Ennek a
feldolgozási módnak köszönhetően különösebb időbefektetés nélkül készíthetünk
báránycombot vendégeinknek. A húst pár
nappal a felhasználás előtt borsozzuk (soha
nem sózzuk!) és pár rozmaring ág társaságában olajjal bepácoljuk. Nagyobb szemű, de
egyforma méretű fürtös paradicsomot - mert
ez a legjobb ízű - vásároljunk a piacon. A bőrét forró vízbe mártva és hirtelen lehűtve lehúzzuk, lehetőleg úgy, hogy a szár része rajta
maradjon, ez jól mutat majd a tányéron. A
paradicsomok alját egyenesre vágjuk és kiskanál segítségével alulról kimagozzuk őket.
A víz , szójaszósz, gyömbér, rozmaring és
cukor felforralt és enyhén visszahűtött keverékében tartjuk paradicsomjainkat pár percre, hogy ezt az ízt magukba szippanthassák,

majd lecsepegtetve sütőpapirral fedett lapos
tepsire rendezzük őket. 115 C-on négy órán
át szárítjuk őket, majd tálalás előtt 5 percig
grillezzük vagy magas hőmérsékletre tesszük
vissza, hogy a cukor karamellizálodhasson.
Pár csepp ráöntött balzsamecet hozza ki
igazán az ellentétes ízek harmóniáját! A hússzeleteket száraz, forró serpenyőben sütjük.
A pácolás után rajta maradt olaj bőven elég
a sütéshez is. Akár félangolosra is süthetjük,
pihentetjük, és kevés édesköménynyel tálaljuk. Legvégül durva sóval sózzuk és frissen
őrölt borssal fűszerezzük. A serpenyőben
visszamaradt zsiradékban a vékonyra szeletelt édesköményt pár karika vöröshagyma
társaságában összepirítjuk, sózzuk, borsozzuk. Pár csepp száraz fehérbor hozzáadásával és elforralásával még érdekesebb ízt hozhatunk ki a raguból.
6. NYÚL. Zsenge nyúlpaprikás spéclivel. A
receptet olyan haladóknak ajánlom, akik tapasztalatból, érzéssel nyúlnak a hozzávalókhoz, tisztában vannak a mennyiségi arányokkal és van gyakorlatuk a mártáskészítésben.
(Egyszóval Bogdányban mindenkinek!).
Nyúlgerinc, angol szalonna, liszt, tojás, tejföl, tejszín, fehérbor, fokhagyma, olivaolaj,
petrezselyem, pirospaprika, kakukkfű
A nyúlgerinceket kicsontozzuk, a csontokból és a nyesedékekből kakukkfűvel, fehérborral, tejföllel és tejszínnel paprikás mártást
főzünk. A gerincfiléket megkenjük konfitált
fokhagymával, majd betekerjük az angolszalonnába. A szalonnát ropogósra sütjük, majd
a húst kb. 10-15 percig 60-70 fokon pihentetjük. Közben elkészítjük a spéclit. A galuskához hasonló tésztát csinálunk: 10 dekáként
a lisztet 1 tojással és a folyadék helyett tejföllel keverjük. Lobogó, sós vízben kifőzzük,
leszűrjük, majd olivaolajat locsolunk rá. A
spéclit forró serpenyőben frissen vágott kakukkfűvel és petrezselyemmel pirítjuk át. Tálaláskor a tányérra öntjük a paprikás szószt,
rátesszük a spéclit, majd a közepesre sült,
megfelelően pihentetett nyúlgerinceket.
Minden kedves olvasómnak szép húsvéti
készülődést és áldott ünnepeket kívánok!
Schubert Árpád

Az útkereső jelen és a dicső múlt
– borkultúra Bogdányban (2.rész)

Az előző részben elmerengtünk a régi
kultúrtáj felett, amelynek nyomait itt-ott ma
is láthatjuk. Idézzük fel a málló támfalakat
a Len - hegyen, a Csepri kis csőszházának
romjait, öreg, elvadult, terméseit a vadaknak
hullajtó gyümölcsfákat… Nemcsak egy pohár bor rejthet bölcsességeket, bontogatni
való titkokat. Csatangolhatunk az elhagyatott dűlőkben bármerre a határban, meditatív séta közben nem csak a múlton, hanem
a jelenen és a jövőn is merenghetünk, ki-ki
vérmérséklete szerint. Egy-egy ilyen séta alkalmával rácsodálkozhatunk, talán magun-
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kat sem ismerjük eléggé, lelkünk tükrén glicerines cseppek folynak, mint a megjáratott,
sötét nehéz boroktól, megannyi homályos
„templomablak” a pohár falán, és a csodálkozás ízeibe lágy szégyenérzés keserű tanninja is vegyül: saját szülőfalunk környékét
sem biztos, hogy kellőképpen tudjuk. Nem
azt mondom, hogy mint hajdan egyes vidékeken, vigyük ki a fiataljainkat időről – időre
a falu határát megmutatni, a határkőnél alaposan elverve őket, hogy emlékezetük erősebb legyen, mint a kő, mely a határt jelöli!
Ezt azért ne tegyük, nincs szükség oklevelek

Bogdányi Híradó

és földhivatalok előtti idők, geodéták precizitását megszégyenítő biztos módszereire,
hisz ma már nem létkérdés, kié a föld. Magunk miatt menjünk ki!
Ki, mikor hagyta itt egy-egy órára a gondját – baját, lakályos otthonát, wifit, térerőt,
megszokást és embereket: mindent, ami a
zajló élethez és zajos külvilághoz köti? Ki,
mikor járt a Bogdány feletti vidéken? Ami a
Nagykörúton a vasárnapi kirakatnézés lehetett egykor, az volt nekünk a séta gyerekkoromban. Családi program volt elballagni a
Hólin át a Sós – oldalig, vagy a Kutya-hegyre
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megnézni, hol-mi épült újonnan. Ilyenkor
gyermeki képzeletet megmozgató ódon történetek is velünk bicegtek, s tudatták, régen
mennyire más arca volt a határnak. Vagy a
másik irányban, Csepri, Öregszőlő, Perhacke,
Wiesgrindli…, ahol nagyobb gyermekként
gyümölcsfákon cserkóztunk csapatostul, s
ha nem birtokon belül, nagyszüleink földjén
tettük, olykor a gazda alaposan megkergetett. Az is lehet, hogy csak megszokásból. Félek, hogy sajnos már akkor sem volt értéke
a gyümölcsnek igazán, csak a helytörténet
lapjain meg az öregek mentális univerzumában. Ma már gazda sincs sehol, és mégsem
látni srácokat errefelé. Vagy itt az „elkerített
erdő”, a vadaspark, amely tiltott gyümölcsként függött s hívott, s mi mindig engedtünk a meghívásnak. Milyen felháborodás
volt, amikor elkerítették, s joggal. Az idősek
még, mint felhagyott földekre gondoltak rá
és rossz ómen volt, hogy a rendszerváltás elfuserált kárpótlásával együtt - megint valaminek a szimbolikus elvételével jött el, emellett többen pedig kedvelt kirándulóhelyeiket
siratták. Ma nincs elkerítve, mégis, mintha a
falu elfeledkezett volna róla, és megszokta
már, hogy nincs, pedig ott van, s mégsem veszi vissza, ami az övé.
Itt a tavasz! Menjetek hátra a Kühlenbergig,
ahol évszázada az erdő kezdődött, aztán
háta felől settenkedjetek fel a Len –hegyre!
Gyönyörű panoráma nyílik a Naszályra, a
Duna- völgyre és falunkra és láthatjátok a
régi idők tanúit, ők ma is mondják a hipertóniás, szuszogó utódoknak: egykor kapálni
jártak fel ide az ősök. Ne ijedjünk meg, ha valamilyen szelíd vadállat vagy épp szelíd vagy
vad önmagunk szembejön egy-egy ilyen
alkalommal! De vissza-vissza, a csenevész
erdő helyére idézzük meg ismét a tőkéket!
Egy 1850-es években született országos
felmérés alapján, mely az úrbérrendezést
segítendő kívánt tájékozódni a helyi viszonyokról, Bogdányt érintve megjegyzi, hogy
„terjedelmes szőlőhegyeiken termő jó boraik (vannak), amit a kereskedők ott helyben,
hajókra szállítva, készpénzül kifizettek”. A
helybeliek megemlítették az őket kérdező
biztosoknak, hogy Szentendréhez és Váchoz
közel laknak és elsősorban – nem kizárólag
szőlőt és bort illetően - a váci piac volt jelen-

tős számukra. A falu kocsmatartási joga nem
a megszokott egynegyed év volt, hanem fél
év, ami szintén a helyi bortermelőknek kedvezett.
1867-ben, egy évvel a szőlődézsmaváltsági
törvény megjelenése előtt a bogdányiak a
szőlőket véglegesen megváltották és ezzel
saját tulajdonukba vonták, 46 ezer forintnyi
váltságösszeggel. (A váltság itt a reformkorban a polgárosodás jegyében politikai
programként elinduló jobbágyfelszabadítás
eszközét jelenti, az örökváltságot, amikor is
a föld tulajdonjoga a földet művelő, önálló
paraszttá váló jobbágyra száll a földesúr –
esetünkben a korona - kártalanításával. Ezt
a programot a szabadságharc bukása sem
állította meg.)
A filoxéra, amelyet Európában, Franciaországban 1863-ban észleltek először, néhány
évtized alatt komoly pusztítást okozott.
Magyarországon 1875-ben észlelték először
Pancsován. Az országban 1897-ig 666 820
kataszteri hold szőlőből 391 217 pusztult el.
Bogdányba nem honosodott vissza a szőlőművelés, különösen nem az aranykora,
más megélhetés után néztek a helyiek. Már
a filoxéra előtt jelen van más – elsősorban
a csonthéjas - gyümölcskultúra is, a szőlő
eltűnésével ez csak előtérbe kerül. Bizonyára anyagi megrendülést okozott a pusztítás. Nemcsak az, hogy az 1870-es évekig a
megváltási összeg összeszedése miatt nincs
invesztáló fejlődés, hanem hogy épp tulajdonába kerül az embernek a szőlő és szinte
máris tönkre megy a teljes szőlőkultúra. A
több lábon állás azért segített, szerencsére
nem kellett a nulláról megvárni, míg termőre
fordul az összes frissen palántázott fa. 1877ből származó adalék mutatja ezt, sőt azt is,
hogy a filoxéra előtt a falu határain kívülre
is jut a munkaerőből: „a gyümölcstermelés
hasonlóképp szép virágzásban van. A budapesti piaczra innen sok szép becses gyümölcs kerül, különösen igen korai cseresznye és kajszinbaraczk, melylyel a lakosság
nyereményes keresetet űz, s a gyümölcsöt
e czélból a szomszéd helyekről is összeszedi.” A 19. század közepétől néhány évtized
alatt a Csódi-hegyen sorra nyíló bányák is
komoly, folyamatos munkaerő-felvevőnek
bizonyultak. A bor szeretete bizonyára tö-

retlenül megmaradt, viszont a szőlőművelés
csaknem eltűnt a községből (és vidékünkről), „háztáji” jellegű maradt a direkttermők
megjelenésével, és ezzel eltűnt a bogdányi
dinka is.
Ki tudja, talán fordul annyit a világ, hogy
újra termővé lesz a határ… Nem hagymázas
vágy ez, ha hinni lehet az időjósoknak a klímaváltozást illetően. Ha a borkészítés tekintetében a németek is kiléphetnek a „das beste Essig wird von den Deutschen gemacht”
szorító cipőjéből és északabbra tolódik a
szőlőtermesztés határa, miért is ne? Hiszen
milyen változások lehetnek akkor délen és
milyenek következhetnek be nálunk? Apránként minden megváltozhat egy-egy vidéket
illetően, külföldön, belföldön egyaránt, ami
(le- és) felértékelhet olyan területeket is,
amivel ma nem számol az ágazat. Ha így lesz,
és eljő az idő, kellenek majd rátermett (és reméljük helyi) emberek, noha siettetni persze
felesleges a történelmi folyamatokat. Majd
kiforrja magát ez is, mint a jó bor…
A múlt és jövő után szóljunk a jelenről is!
2013-ban a FAKULT Egyesülettel Lehmann
György akkor 8 hektáros dúzsi birtokán
(Tolna megye) egy rövidke sort „csatoltunk”
Bogdányhoz. A Pécsi Egyetem génbankjában oltott, mintegy 160 darab bogdányi dinka szőlőtövet vittünk át Dúzsra és ültettünk
el bogdányi fiatalokkal, jó bogdányi módra:
zenével, jókedvvel, mondhatom ünnepélyesen. Tegyük hozzá: ha egy szőlőt így ültetnek, a belőle készült bor is biztosan dalt
fakaszt majd, ha máshogy nem, a lélekben.
E dinka tavaly már termőre fordult. Idén, az
Egyesület éves nagy, április 27-ei borkóstolója keretében újra Gyuri bácsi lesz a vendégünk, éppen, mint 10 éve, első borkóstolónkon. Saját borai mellett egy tavalyi és egy
idei évjáratú bogdányi dinka is szerepel majd
a kóstoló borsorában. Noha közben, 2017
őszén létesült dinka-ültetvény Bogdányban
is Tóth András jóvoltából, a mostani kóstolón
már szánkban is forgathatjuk - ízlelhetjük a
bogdányi dinkát. Talán tényleg mindenkit
dalra is fakaszt! Daloljunk együtt!
Liebhardt András

Jazz & Fröccs – „nem egy szokásos felállás”
Tavasszal mintha koncertszezon indult volna. Márciusban Cseh Tamás - dalest volt, sor került egy jótékonysági estre is, amelyen a rockosabb irány érvényesült, de április 5-én, pénteken a zeneiskola tanárai
is adnak egy rendhagyó – komoly- és könnyűzenét egyaránt műsorukra tűző - koncertet a Művelődési Házban. Másnap, április 6-án, szombaton Herr János jön Dunabogdányba budapesti zenekarával, a Red
Roof Quintettel és lép fel Jazz & Fröccs címmel a Művelődési Ház szín-
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padán. A községünkbeli szaxofonossal beszélgetünk…
Mi a műfaj? És mi az apropó?
A műfaj – mint a címből is következik – a dzsessz. Az apropó? A
csepeli zenei főiskolán (Vienna Konzervatórium, Budapest) tanulok
klasszikus és jazz szaxofon szakon és idén diplomázom. A bogdányi
koncert jó lehetőség, hogy a műsort közönség előtt is eljátsszuk.

Bogdányi Híradó

XXX. évfolyam 4. szám

Érdemes betérni
Miért Jazz & Fröccs, szerencsés kombó?
A hallgatók szempontjából mindenképp. Azért gondoltuk, hogy ne
legyen túl komolykodó az est. A zenekar dzsesszel, a FAKULT fröccsel
is készül…
A dzsessz műfajt sokszor homály fedi. Olykor értetlenség, olykor
kultúrsznobizmus lengi körül. Tegyünk kísérletet ennek feloldására:
mi is a dzsessz, és neked mit jelent?
Sok ember sokszor tényleg csak annyit él meg belőle, hogy virtuóz
zenészek szokatlan dolgokat csinálnak a színpadon, de azt legalább
jó sokáig. Miles Davis azt mondta: „amit játszunk, azt úgy nevezem
inkább: közösségi zene.” A műfaj lényege a szabad improvizáció. Egy
szám úgy épül fel, hogy megszólal a téma, és utána mindenki „ráz”,
vagyis adott harmóniamenetre az előadó rögtönzéséből épül tovább
a zene. Ezért minden koncerten máshogy szólal meg egy-egy dal, attól közösségi, hogy közös az alkotás, egy szám közben születő ötletre
mindjárt reflektálnak a többiek és együtt változik az egész. Reméljük,
előnyére.
Ez eddig úgy hangzik, hogy nem is nehéz dzsesszt játszani…
Rosszul könnyű. Hogy jó legyen, valójában sok-sok gyakorlás kell
hozzá. Mindent kell tudni a hangszeren és fejben is nagyon ott kell
lenni. Sok elmélet, sok gyakorlat! Mint a legtöbb művészeti ágban,
meg kell tanulni a szabályokat, azért is, hogy tiszteld, azért is, hogy
átléphesd!

Mutasd be a zenekart! Mi lesz műsoron?
Nem egy szokásos felállás. Dob, basszusgitár, gitár, fuvola és szaxofon alkotja a Red Roof Quintettet. Körülbelül egy órás műsorral
jelentkezünk, hagyományos dzsessz sztenderdek csendülnek fel
többféle stílusban. Majd ezt követően egy újabb órában helyi zenészekkel, énekesekkel kiegészülve jam-session veszi kezdetét, így a
közös alkotásba bogdányiak is bekapcsolódnak.
(JAZZ & FRÖCCS – 2019. április 6. (szombat), 19 óra – Művelődési
Ház, Dunabogdány)
Liebhardt András

A kiállítás címe: Úton-útfélen
„...a sokféleség gazdag szövedéke...”

miféle azonos, vagy legalábbis hasonló, de
semmiképpen nem szembenálló világlátás,
értékek iránti igény, ha tetszik: szellemiség,
mint kötőanyag, jelen van.

Dunabogdányban a Művelődési Ház Galériájában és nagytermében az idei első kiállítás az IKON Csoport Szentendrei Szépművészeti Egyesület tárlata lesz. Az egyesület
vezetőjével, Ries Zoltánnal beszélgettünk.

Mi a kiállítás címe? Témája? Mit láthatunk
a dunabogdányi tárlaton? Kik a kiállítók?

Kikből áll az IKON Csoport?
A csoport 2004 végén szerveződött, 2015ben egyesületi formában jogi értelemben
is megalakult. Elöljáróban talán érdemes
megemlíteni a névválasztás szempontjait
és magyarázatát. Nem ikonokat festő társaságról van szó – ismereteim szerint ilyenek
is vannak az országban –, hanem a képpel,
a képiséggel kapcsolatos szerveződésről,
vagy, ha méginkább kiterjesztem, a vizualitáshoz, a látványhoz köthető alkotói csoportosulásról, melybe természetesen belefér
egyébként az ikonfestés is. Ebből következik
az is, hogy festő, grafikus, fotográfus, szobrász, vagy akár más műfajbeli, tevékenységével ide sorolható alkotó is tag lehet. A
társaság nyitott abban az értelemben, hogy
fogadunk új csatlakozókat is; természetesen elvárásaink vannak ezzel kapcsolatban.
Szentendrei és Szentendre környéki, vagy
egyébként Szentendréhez kötődő tagok alkotják. Jelenleg tizenegyen vagyunk.
Az IKON név esetünkben elsősorban a
képiséget jelenti, de a szóalak minden jelentésére utalunk vele.
Mi a céljuk? Képzőművészet avagy miért
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szépművészet?
Emberi művészetet kívánunk létrehozni
kellő alázattal, színvonalas megvalósítással. Némiképpen az utóbbi elvárásra utal a
„szépművészeti” kifejezés – bár, mint tudjuk,
klasszikusan és eredendően az építészetet, a
szobrászatot és a festészetet együtt; a képzőművészeteket értették szépművészet alatt,
de mára a fogalomkör jelentősen kibővült.
Mint ahogy egységes műfaji, úgy egységes
– stílus-, vagy szemléletbeli – elvárás sincs a
csoportban. Úgy vélem azonban, hogy vala-

Bogdányi Híradó

A nem tematikus kiállítás címe: Úton-útfélen. Többfelé ágazó jelentése van. Utal
egyrészt arra, hogy aki ilyesmire adja a fejét,
az állandóan úton van, szüntelen törekszik
a célja felé. Útközben viszont folytonosan
(mondhatnám: úton-útfélen) különféle élmények és kihívások érik; kit ez, kit amaz a
mozzanat, téma, élmény foglalkoztatja és
készteti a saját személyiségén átszűrt megformálására, s egyúttal, kikerülhetetlenül,
állásfoglalásra is. Különféle műfajokban, különféle anyagokkal és technikákkal a sokféleség gazdag szövedékét kínáljuk, reményeink szerint látogatóink, nézőink örömére is.
A kiállítók: Bozsó Zsuzsa, Ezüst Zoltán,
Lehoczky Krisztina, Lukács János †, Lukács
Tibor, Paulusz Györgyi, Pirk László, Ries Zoltán, Tamás Mária, Ujbányai Veronika, Végvári
Tamás, Vizúr János.
ÚTON – ÚTFÉLEN – kiállítás a Művelődési
Házban. Megnyitó: 2019. április 13. (szombat), 17 óra.
Liebhardt András
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Községi és közösségi majális
2019. május 1. szerda
Dunabogdány Rendezvénytér

Dunabogdány Község Önkormányzata szeretettel várja
az érdeklődőket egy szezonnyitó közös majálisra.
A civil szervezetek és baráti társaságok ételt és
süteményt, az Önkormányzat munkatársai pedig sört
és virslit árusítanak.
Májusfaállítás 10 órakor, térzenét ad a svábzenekar.
Mindenkit várunk szeretettel!

Dunabogdány Község Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat

