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„Nagyon megijedtek. De Jézus bátorította őket: 
Én vagyok, ne féljetek!” – Jn 6,20

Az embert félelem keríti hatalmába, ha olyannal 
találkozik, ami felülmúlja őt és ami fölött nincs 
hatalma. Ezért keltenek benne rémületet a ter-
mészet erői: a szélvész, a vihar, a tűzvész, az ár-
víz, vagy a földrengés. De a legnagyobb félelmet 
a természetet is felülmúló transzcendens világ 
ébreszti benne: „Nagyon megijedtek”.

Isten az embert olyannak teremtette, hogy 
érzéke, sőt képessége legyen rá. A természetfe-
lettitől való rettegés, az Istentől való sötét féle-
lem már a bukott Ádám sajátja, s ez a félelem 
közrejátszhatott a bűnbeesett ember vallásai-
nak kialakulásában. Ebben az értelemben lehet 
igazság a marxi valláskritikában. A keresztény-
ség azonban ebből a kijelentésből született: „Én 
vagyok, ne féljetek!”

Ugyanakkor ki mondhatná közülünk, hogy 
már teljesen evangéliumi ember és szereteté-
ben nincsen semmi félelem? Mi mindnyájan 
csak részben vagyunk evangéliumiak, és bi-
zony, sokszor nagyon is félünk az Istentől. Igaz, 
néha azzal leplezzük ezt az ősfélelmet, hogy 
bizalmaskodva, könnyedén, már-már félváll-
ról beszélünk Istenhez vagy Istenről, ilyenkor 
azonban nem vele találkozunk, hanem csak a 
magunk alkotta istenképpel, amely nem több 
ócska bálványnál. Amikor azonban ő maga old-
ja fel félelmeinket és aggályainkat, nem csupán 
békesség költözik a szívünkbe, de mindjárt rév-
be is értünk.

Milyen csodálatos! Egyszerre igaz az, hogy Jé-
zus velünk hajózik a bárkánkban, s az is, hogy 
ahol ő van, máris partot értünk. Az előbbi az 
Egyház misszióját jelenti, az utóbbi pedig arra 
utal, ami örök és változatlan az Egyházban, ahol 
már elértük az örökkévalóság kikötőjét, s ahol 
tökéletes dicséretet zengünk az Atyának a Fiú 
által a Szentlélekben.

Áldott Húsvétot! Gáspár atya

„De az Isten, gazdag lévén irgalomban, az 
Ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, 
akik halottak voltunk vétkeink miatt, életre 
keltett a Krisztussal együtt.” – Efézus: 2,4-5.

Istennél semmi sem lehetetlen. A feltámadás 
csodája gazdag irgalmasságának és nagy sze-
retetének bizonyítéka. Az ember e világon a 
maga érdekében nem tehetett semmit. Elbukott 
minden küzdelmében a Kísértővel szemben, 
kudarcba fulladt minden jó szándéka, vereséget 
vereségre halmozott. Be kellene látnia tehetet-
lenségét és elveszett voltát. Egyetlen mentsége 
van: Krisztus. Igénk az Isten által szeretett em-
ber állapotát halálosnak jelenti ki. Az emberek 
a bűn fertőzése miatt lelkileg halottak. Ismerős 
a humanista ellenvélemény: „Az ember jó, csak 
a nevelés által elő kell belőle ezt a jóságot hoz-
ni.” Ez nem igaz. Az ember nem olyan részleges 
halott, mint a tökrészeg tengerész, akiben azért 
van még némi élet, amit gondos ápolással meg 
lehet menteni. Az emberben parányi része sem 
maradt a lelki életnek! A kijelentés szerint az 
engedetlenné vált ember minden lelki dolog-
ban „holttest”. „A jó és gonosz tudásának fájáról 
nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.” 
(1. Mózes 2,17.) Testi ember nem foghatja fel a 
lelki dolgokat. Nem a szellemi képességek hiá-
nya miatt, hanem a szellemi élet hiánya miatt. A 
természeti ember nem értheti Isten dolgait. 

A halottak érzéketlenek. Éppen ilyenek a lel-
ki halottak is. Érintetlenek maradnak a lelki 

dolgoktól. Érzéketlenek az örömre és a fájda-
lomra is. Az ég örömei nem vigasztalják őket, 
a pokol rettentései nem rettentik. Szemük van, 
de nem látnak, fülük van, de nem hallnak. 
Nikodémushoz hasonlítnak, aki bár Izráel lel-
ki vezetője volt, mégsem tudta megérteni Jézus 
szavait. Ha megsebzed a halottat, nem kiált fel. 
A meg nem tért embert terhelhetik bűnei, de 
nem érzi. Rabja lehet a bűnnek, mégsem vá-
gyódik a szabadság után. Aki süket, a menny-
dörgésre sem riad meg, aki vak nem látja a vil-
lámlást sem. A lelkiképpen halott hogyan tudná 
bánni bűnét, ha nem érzi a súlyát? Miért kérné 
Isten áldását, aminek nem ismeri értékét?

De az Isten irgalmas, és szeretete még a halál-
nál is erősebb! A bűn csapdájába esett ember 
önmagát nem tudja kiszabadítani, de az Isten 
igen! Fiát küldte szabadítóként világunkba. 
Krisztus halálával és feltámadásával új életle-
hetőséget nyitott a benne hívők számára. Életre 
keltett a lelki aléltságból, halálból. Feltámasztott 
a halálból, és egy magasabb rendű életformába 
helyezett át. Kálvin János jelszava: Sub specie 
aeternitatis. Az örökkévalóság szemszögéből 
nézve, az örökkévalóság fényében. Ő így végez-
te minden munkáját, mintegy az örökkévalóság 
fényében. Isten életre keltett a Krisztussal együtt 
egy új élet számára. Az egész életünk már itt a 
földön az örökkévalóság értelme és értéke lehet. 
Jézus ígérete igaz: „Aki bennem hisz, soha meg 
nem hal.” Ez a feltámadás ma is átélhető csodája. 
Ámen.  Vörös Ákos

Húsvéti ének az üres
sziklasír mellett – részlet

Bámulok a nyirkos, görbe
kősziklába vájt gödörbe,
bénán csügg le a karom,
tehetetlen két karom...
Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.
Lábadozó régi hitben
egész nap csak ülök itten.
Lelkemet nagy, jó meleg
szent fuvallat lepte meg,
lent az odvas, szürke barlang
mélyén muzsikál a halk hang,
ahogy könnyem lecsepeg.
Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra
ezer madár fakad dalra
s ring, hullámzik a vetés.
Éneklő sok tiszta lánnyal,
liliomos tanítvánnyal
nem követlek, Mesterem.
Majd csak csöndes estelen
indulok, hol vitt a lábad,
földön kúszom könnybe lábadt
szemmel, szinte testtelen.
Fennakadva tüskeágon,
éjsötét nagy pusztaságon
étlen, szomjan vágok át,
nagy hegyeken vágok át,
mint eltévedt eb szimatja,
mely halódva is kutatja
vándor ura lábnyomát.
S közben dalolok az égről,
pálmás, örök dicsőségről,
vonszolván földdel rokon
testemet a homokon
s így ujjongván, nem is érzik,
hogyan sajog, hogyan vérzik
rögbe horzsolt homlokom.
Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzőn, énekelve,
portól, sártól piszkosan
menni mindig, biztosan...
S kopjék térdig bár a lábam,
tudom, az ég kapujában
utólérlek, Krisztusom! 
  – Dsida Jenő

HÚSVÉT

ISTEN ÉLETRE KELTETT
A KRISZTUSSAL EGYÜTT

HÚSVÉTI ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK

április 1. szerda, 18 óra 
április 2. Nagycsütörtök, 18 óra
április 3. Nagypéntek, 10:30 és 18 óra
április 4. Nagyszombat, 18 óra
április 5. vasárnap, 10:30:
 Húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással
április 6. hétfő, 10:30:
 Húsvéti istentisztelet legátus szolgálatával
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A képviselő-testület márciusi rendes ülésére 
2015. március 16-án került sor.

VÉDŐNŐI ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Leschinszky Krisztina védőnő bejelentette, 

hogy 2015. július 1-től szülési szabadságra kí-
ván menni. Erre tekintettel a képviselő-testület 
úgy döntött , hogy a védőnői munkakör betöl-
tésére – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján – pá-
lyázatot ír ki, határozott időre, előreláthatólag 
2 évre, a szülési szabadság, illetve gyed idejé-
re. A pályázat a kozigallas.gov.hu weboldalon 
és a község honlapján is megjelent, a pályázat 
beadási határideje 2015. április 30. napja. A 
munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától 
tölthető be. A tervek szerint június hónapban 
közösen látnák el a település védőnői feladatait, 
a körzetátadás és a gondozottak megismerésé-
nek zökkenőmentessége érdekében.

ÓVODAI FELVÉTEL ÉS NYÁRI, TÉLI
ZÁRÁS MEGHATÁROZÁSA

A fenntartó önkormányzat dönt az óvodába 
történő jelentkezés módjáról, az óvodai általá-
nos 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 
Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten intéz-
ménybe a 2015/2016-os nevelési évre az óvodás 
korú gyermekeket 2015. május 4-től május 8-ig 
(hétfő-péntek), minden nap 8–12 óra között, az 
Óvoda új épületének irodájában lehet beírat-
ni. (A hirdetmény a 12. oldalon olvasható. – A 
Szerk.)

Az Óvodában a nyári zárva tartás 2015. jú-
lius 27 – augusztus 21. között lesz, ebben az 
időszakban történik a festés, nagytakarítás, 
karbantartás, felújítás. A téli zárva tartás pedig 
2015. december 24-től 2016. január 1-ig tart.

ÚTJAVÍTÁSOK, KÁTYÚZÁS
Az ülésen tárgyaltak a képviselők az aszfalto-

zási munkákra, kátyúzásra beérkezett ajánla-
tokról. A képviselő-testület két ajánlattevőt vá-
lasztott ki, és felhatalmazta a polgármestert arra, 
hogy a két céggel kezdje meg a szerződéskötési 
tárgyalásokat. Az elvégzendő munkák felmé-
rése megtörtént, szakértő részvételével tartott 
bejáráson. A konkrét munkák megrendelése a 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság előtt sorra kerülő egyeztetés 
alapján történik, még március hónapban. A 
kivitelezés a tervek szerint áprilisban történik.

A cél az, hogy a rendelkezésre álló költségveté-
si keretből minél nagyobb felület egyben kerül-

jön aszfaltozásra. A kátyúzást a külső megren-
delés mellett az Önkormányzat saját erőforrásai 
útján is végzi.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FAKULT-TAL,
KÖZBESZERZÉSI TERV, IGAZGATÁSI SZÜNET, 
KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁSOK

Módosították a FAKULT Egyesület és az 
Önkormányzat közötti Együttműködési meg-
állapodást. Erre alapvetően a FAKULT üzemel-
tetésébe kerülő régi Mercedes Feuer kisbusz 
kapcsán került sor. A gépjármű fenntartásá-
hoz évi 85 ezer Ft összegű támogatást nyújt 
az Önkormányzat, cserébe a gépjárművet az 
Egyesület az önkormányzati rendezvények le-
bonyolításához, a rendezvényekhez kapcsolódó 
feladatok ellátására rendelkezésre bocsátja.

Jóváhagyta a képviselő-testület az Ön-
kormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét,  
a terv a www.dunabogdany.hu honlapon meg- 
található.

Szintén jóváhagyták a Polgármesteri Hivatal-
ban tartandó igazgatási szünet időpontját. 2010 
óta gyakorlat, hogy a Polgármesteri Hivatal 
igazgatási szünetet tart. Idén 2015. augusztus 
10-től augusztus 21-ig, valamint 2015. decem-
ber 21-től december 31-ig lesz zárva a Hivatal, 
természetesen ügyeletet biztosítunk a halaszt-
hatatlan ügyintézés és ügyfélfogadás érdekében.

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást 
adott a képviselő-testület egy Ág utcai ingatlan 
villamosenergia-ellátásának megvalósításá-
hoz, továbbá a Magyar Telekom Kutyahegyen 
lévő bázisállomásának optikai ellátásához. Ez 
utóbbi fejlesztés keretében a mobilinternet és a 
digitális adás által megkívánt sávszélesség biz-
tosításához szükséges optikai kábel a Hivatal 
épülete előtti kötésponttól a Kossuth L. út páros 
oldalán, majd a Fácános utcán át a Platzl utca, 
Kutyahegyi út nyomvonalon jutna el a bázisál-
lomáshoz.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓK
Tájékoztatás hangzott el arról, hogy hogyan 

halad a Polgárőrség szervezése. Az eddig jelent-
kezők részvételével (6 személy) sor került az 
első alakuló megbeszélésre. A biztos induláshoz 
10-15 fős állományra lenne szükség. Ezért még 
továbbra is zajlik a toborzás a dunabogdányi 
polgárőrségbe. A képviselő-testület áprilisi 
ülésén szerepel majd napirenden a polgárőrség 
elindítása.

Beszámolt a polgármester a Kertbarát Kör 
vezetőivel folytatott tárgyalásról. A kertbarátok 
vállalják a faluközpontban a villanyoszlopokra 
virágok kihelyezését és gondozását a Kossuth 
L. út Petőfi S. utca és Strand utca (esetleg Patak 
utca) közötti szakaszán, az Önkormányzat a be-
szerzésben részt vállal.

Szintén a kertbarátok kezdeményeznék em-
léktábla elhelyezését a Művelődési Házban, 
néhai Horányi György 85. születésnapjára. A 
képviselők elvi hozzájárulást adtak azzal, hogy 
a tábla helyét, méretét a későbbiekben még 
egyeztetik.

A Művelődési Ház kerttervének beárazása 
zajlik, nagyságrendileg 10 millió Ft összegű 
fejlesztés valósul meg idén tavasszal-nyáron, 
melynek eredményeképpen egy új szabadtéri 
rendezvénytér jön létre.

EGYEBEK
A képviselők megtárgyalták a pünkösdi fesz-

tivált felváltó háromnapos összművészeti prog-
ramsorozat programtervét. Erre a Művelődési 
Házban és annak udvarán kerül sor, 2015. má-
jus 23–25. között. (A részletes programot 17. ol-
dalon közöljük. – A Szerk.)

A rendezvényeken a támogatói jegyvásárlások 
és adományok, felajánlások révén keletkező be-
vételt idén a szabadtéri rendezvénytér fejleszté-
sére használjuk fel.

Napirenden szerepelt a gyakorlatilag megtelt 
komposztáló telep kérdése is. A képviselő-tes-
tület egyetértett abban, hogy annak kiváltására 
alternatív megoldást kell keresni és kidolgozni, 
ennek előkészítése elkezdődik.

A képviselő-testület jóváhagyta a TANDEM 
Mérnökiroda Kft.-vel a község közlekedési és 
csapadékvíz-elvezetési kérdéseivel kapcsolatos 
szaktanácsadási feladatok 2015. évi ellátására 
irányuló szerződést.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜLÉSÉN TÖRTÉNT…

ANYAKÖNYVI HÍREK

2015. február hónapban született gyermekek:
Láng Dániel  2015.02.11.
Varga István Sándor 2015.02.22.

Halottaink:
Herold Tibor  85 éves
Farkas Sándor  65 éves

Polgármesteri Hivatal

Dunabogdány Község Önkormányzata
Leutenbach község önkormányzatával 
közösen gyászolja Waltraut Lämmle 

asszonyt, aki 2015 március 6-án 
61 éves korában elhunyt.

Lämmle asszonynak múlhatatlan 
érdemei vannak a testvérvárosi
kapcsolat kialakításában, illetve

annak megtartásában.
Halálát nehéz szívvel vesszük tudomásul. 

Az önkormányzat és
a képviselő-testület nevében:

Schuszter Gergely polgármester
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A változtatás lényege, hogy 
a jövedelemkompenzációt biztosító 
támogatások a járásokhoz, míg 
a kiadáskompenzáló segélyek 
az önkormányzatokhoz kerültek. A 
változtatások célja, hogy a rászorulók 
átláthatóbb és igazságosabb keretek 
között juthassanak hozzá az őket 
megillető támogatási formákhoz.
Az önkormányzat kötelezettsége 
abban állt, hogy a települési 
támogatásról 2015. február 28-ig 
rendeletet alkosson. Annak 
eldöntése, hogy e támogatás 
keretében milyen célokra, mely 
feltételek teljesülése esetén milyen 
összegű támogatást nyújt, teljes 
mértékben az önkormányzat 
mérlegelési jogkörébe tartozik.
A szociális törvény által szabott 
egyetlen kötelezettség az, hogy 
a képviselő-testület a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet-
be került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére rendkívüli 
települési támogatást köteles 
nyújtani. Dunabogdány Község 
Önkormányzata eleget tett 
rendeletalkotási kötelezettségének, 
a 2015. február 23-án tartott ülésen 
a Képviselő-testület megalkotta az új 
pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendeletet, mely az 
egyes települési támogatásokkal 
kapcsolatos feltételeket, hatáskörö-
ket, részletes szabályokat tartalmaz-
za. Az új rendelet 2015. március 
1-től hatályos. Az új rendelet teljes 
szövege letölthető a www.njt.hu 
weboldalról.
Az egyes támogatási formákról 
kivonatolt tájékoztatót az alábbiak 
szerint közöljük:

LAKHATÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
A korábbi lakásfenntartási támoga-
tás helyett a rászoruló háztartások 
szociális helyzetük függvényében 
lakhatási települési támogatást 
igényelhetnek a háztartás tagjai által 
lakott lakás fenntartásához, 
a lakhatáshoz kapcsolódó rendsze-
res kiadások (villanyáram-, a víz- 
és a gázfogyasztás, a csatornahasz-
nálat, a szemétszállítás díja, a 
tüzelőanyag költségei) viseléséhez

Ki veheti igénybe és milyen 
feltételekkel?
Az a személy, akinek a háztartásában 
az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át 
(71.250 Ft-ot), és a háztartás tagjai 
egyikének sincs a rendelet szerinti 
vagyona.
A támogatás ugyanazon lakásra csak 
egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek 
és háztartások számától.

Mekkora összegű a támogatás?
Min. 2.500 Ft/hó (a lakhatáshoz 
kapcsolódó kiadás elismert havi 
költségének és a támogatás 
mértékének figyelembe vételével)

Meddig szól?
A kérelem benyújtás hónapja első 
napjától egy év időtartamra.

Hogyan kell intézni?
Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, 
mely átvehető a hivatalban, illetve 
letölthető a település internetes 
oldaláról (www.dunabogdany.hu).

KÖZGYÓGY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
A korábbi méltányossági közgyógyel-
látás helyett a rászorulók szociális 
helyzetük függvényében a gyógy-
szerkiadások viseléséhez közgyógy 
települési támogatást igényelhetnek.

Ki veheti igénybe és milyen 
feltételekkel?
Az a személy,
a) akinek családjában az egy főre eső 
havi jövedelem az 57.000 Ft-ot nem 
haladja meg
és
b) a havi rendszeres gyógyító 
ellátásának igazolt költsége az 5.700 
Ft-ot meghaladja
de közgyógyellátási igazolványra 
nem jogosult.

Mekkora összegű a támogatás?
Az igazolt havi rendszeres gyógyító 
ellátás költsége, de legfeljebb 12.000 
Ft/hó összeg.

Meddig szól?
Egy év időtartamra.

Hogyan kell intézni?
Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, 
mely átvehető a hivatalban, illetve 
letölthető a település internetes 
oldaláról (www.dunabogdany.hu).

Kötelező melléklet a háziorvos vagy 
kezelőorvos által felírt rendszeresen 
vagy esetenként szedett gyógysze-
rek, gyógyászati segédeszköz 
költségének összegéről szóló 
igazolás.

ÁPOLÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
A korábbi méltányossági ápolási díj 
helyett a 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy ápolását, 
gondozását végző nagykorú, 
cselekvőképes hozzátartozó szociális 
helyzete függvényében ápolási 
települési támogatást igényelhet.

Ki veheti igénybe és milyen 
feltételekkel?
Az a személy,
a) akinek családjában az egy főre eső 
havi jövedelem a 28.500 Ft-ot, 
egyedülálló esetén a 42.750 Ft-ot 
nem haladja meg
feltéve, hogy
b) a kérelmező és az ápolt személy is 
Dunabogdány községben lakcímmel 
rendelkezik és életvitel¬szerűen is 
Dunabogdány községben lakik,
de ápolási díjra nem jogosult.

Az ápolást végző személy számára 
egyidejűleg csak egy ápolási 
támogatásra való jogosultság 
állapítható meg, továbbá egy ápolt 
személyre tekintettel csak egy 
ápolást végző személy számára 
állapítható meg ápolási települési 
támogatás.

Mekkora összegű a támogatás?
23.600 Ft/hó összeg.

Meddig szól?
Határozatlan időre, évenkénti 
felülvizsgálattal.

Hogyan kell intézni?
Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, 
mely átvehető a hivatalban, illetve 
letölthető a település internetes 
oldaláról (www.dunabogdany.hu).
Kötelező melléklet háziorvosi 
igazolás csatolása a tartósan beteg 

állapot tényének igazolására.

Az ápolási települési támogatás 
folyósításának időtartama nyugdíjra 
jogosító szolgálati időnek minősül, 
továbbá az ápolást végző az ápolási 
települési támogatás folyósításának 
ideje alatt egészségügyi szolgálta-
tásra jogosult.

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Ki veheti igénybe és milyen 
feltételekkel?
Az a személy
- aki létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzd, ha 
önmaga, illetve családja megélheté-
séről más módon gondoskodni nem 
tud,
- aki alkalmanként jelentkező, nem 
várt többletkiadásai – különösen 
betegséghez, halálesethez, elemi kár 
elhárításához, a válsághelyzetben 
lévő várandós anya gyermekének 
megtartásához, a gyermek 
fogadásának előkészítéséhez, 
iskoláztatáshoz, a nevelésbe vett 
gyermek családjával való kapcsolat-
tartásához, a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítéséhez 
kapcsolódó kiadások – miatt vagy a 
gyermek hátrányos helyzete miatt 
anyagi segítségre szorul,
amennyiben családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a 
37.050 Ft-ot, egyedülálló esetében 
az 51.300 Ft-ot.

Meddig szól?
Eseti jelleggel, családonként havonta 
legfeljebb egy, egy naptári évben 
legfeljebb négy alkalommal 
állapítható meg.

Mekkora összegű a támogatás?
Alkalmanként nem lehet kevesebb, 
mint 1000 Ft, évenként és háztartá-
sonként nem haladhatja meg az 
57.000 Ft-ot.

Méltányosság:
Különös méltánylást igénylő esetben 
a jövedelmi határtól, valamint 
legmagasabb összegtől is el lehet 
térni, ezt indokolni kell. Különös 
méltánylást érdemlő esetnek 
minősül:
a) ha a kérelmező olyan betegségben 
szenved, amelynek költségei más 
támogatási formákból származó 
bevételeivel együtt is saját magának, 
vagy ha tartásra köteles, az általa 

MÁRCIUS 1-VEL ÁTALAKULT A
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI RENDSZER
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1 %

A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
köszöni az eddigi támogatásokat és várja a további
SZJA 1% felajánlásokat. Adószám: 19177036-1-13

Lakatosné dr. Schilling Dorottya
A kuratórium elnöke

TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉSI 
ÜGYSEGÉD MÓDOSÍTOTT ÜGYFÉL-
FOGADÁSI RENDJÉRŐL

A Szentendrei Járási Hivatal települési ügysegédé-
nek ügyfélfogadási rendje Dunabogdány települé-
sen 2015. március 9-től módosult.
A dunabogdányi települési ügysegéd módosított 
ügyfélfogadási rendje a következő: minden héten 
hétfői napokon: 8:00–10:00 óráig. 2015. március 
1-jétől kezdődően a járási hivataloktól kérhető 
valamennyi jövedelemkompenzáló támogatás.

A Szentendrei Járási Hivatal így 2015. március 
1-jétől az alábbi szociális ügyeket intézi:
•  a közgyógyellátás,
•  az ápolási díj,
•  az időskorúak járadéka,
•   a munkaképeseknek nyújtandó foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás (fht),
•   a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségká-

rosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
(korábbi nevén rendszeres szociális segély),
•  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A fenti ellátások iránti kérelmet be lehet nyújtani:
•   a Szentendrei J. Hivatal települési ügysegédeinél,
•   a Szentendrei Járási Hivatal Tahitótfalui 

Kirendeltségén,
•  a Szentendrei Járási Hivatalnál,
•   a Polgármesteri Hivatalnál, amely továbbítja a 

járási hivatal részére,
•  a Kormányablakokban.

A fenti szociális ellátásokkal kapcsolatban 
a települési ügysegéd ügyfélfogadási idejében 
tájékoztatást nyújt az eljárások menetéről, 
a kérelmek benyújtásának módjáról, a kérelmek 
kötelező mellékleteiről. A települési ügysegéd igény 
esetén biztosítja a szociális ügyekkel kapcsolatos 
kérelmeket és egyéb nyomtatványokat, segítséget 
nyújt azok kitöltésében, igény esetén átveszi 
a kérelmeket és egyéb nyomtatványokat, és 
gondoskodik azoknak az ügyintézési helyre történő 
eljuttatása felől.

eltartott személyek létfenntartását 
veszélyezteti;
b) ha a kérelmező lakhatása 
veszélybe kerül, vagy lakhatását 
elvesztette;
c) ha a családfenntartó elhalálozása 
folytán a kérelmezőnek, vagy ha 
tartásra köteles, az általa eltartott 
személyek létfenntartása veszélyben 
van.

Hogyan kell intézni?
Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, 
mely átvehető a hivatalban, illetve 
letölthető a település internetes 
oldaláról (www.dunabogdany.hu).

RENDKÍVÜLI TEMETÉSI
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Ki veheti igénybe és milyen 
feltételekkel?
Az a személy, aki
a) aki a meghalt személy eltemette-
téséről gondoskodott annak ellenére, 
hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartására köteles hozzátartozó 
volt ugyan, de a temetési költségek 
viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti,
c) amennyiben családjában az egy 
főre jutó, vagy egyedülálló esetén a 
havi jövedelem nem haladja meg az 
57.000 Ft-ot.

Meddig szól?
Egyszeri ellátás.

Mekkora összegű a támogatás?
A helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költségének 10%-a, ez 
2015. évben: 12.000 Ft.

Hogyan kell intézni?
Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, 
mely átvehető a hivatalban, illetve 
letölthető a település internetes 
oldaláról (www.dunabogdany.hu). A 
kérelem az elhalálozás napjától 60 
napon belül nyújtható be.
Kötelező melléklet az eltemettető 
nevére kiállított temetési számla és a 
halotti anyakönyvi kivonat.

ÁTMENETI SZABÁLYOK
A 2015. február 28-át megelőzően 
megállapított, valamint a 2015. 
február 28-án folyamatban lévő 
ügyben megállapított méltányossági 
közgyógy-ellátás esetében az 
ellátást a megállapított időtartam 
lejártáig kifutó jelleggel a korábbi 
szabályok szerint biztosítjuk.
A 2014. december 31. előtt már 
megállapított lakásfenntartási 
támogatást az ellátás megállapított 
időtartamának lejártáig kifutó 
jelleggel a korábbi szabályok szerint 
biztosítjuk.

1%
Kedves Szülők! Kedves Bogdányiak! A 2010-ben 
alakult alapítvány 2014-től fogadhatja az 1%-os 
felajánlásokat. Céljaink között szerepel az iskola 
leutenbachi cserekapcsolatának, az iskolai és 
nemzetiségi napok megszervezésének, az 
informatika terem fejlesztésének és az iskolai 
eszközbeszerzéseknek a támogatása. 2015-ben is 
kiemelt célunk az iskolaudvar felújításához szüksé-
ges tervek elkészítése. Adószámunk: 18216970-
1-13. Köszönjük eddigi felajánlásaikat! Támogatá-
sát előre is köszönjük!

Kránicz-Kammerer Zsófia
Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány elnöke

1%

Segítse a bogdányi kultúrát! Kérjük ajánlja fel 
adója 1%-át a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú 
Egyesületnek! Adószámunk: 18722633-1-13

FELHÍVÁS

Dunabogdány Község Önkormányzata 2015. 
áprilisában polgárőrséget indít. Várjuk
az önkéntes jelentkezőket!

Dunabogdány Község Önkormányzata

FÉMDOBOZ GYŰJTÉS

Kedves Bogdányiak!

Gyűjtjük az üres sörös és üdítős fémdobozokat 
jótékonysági célra, helyi pedagógiai intézetek 
támogatására.

Gyűjtőhelyek:

Ászok Söröző (Dunabogdány, Szent Donát u. 18), 

Árpád-kert Borozó (Dunabogdány, Árpád u. 2).

Lőrinc Miklós

MŰANYAG KUPAK GYŰJTÉS

Tisztelt Lakosság!

Szeretnénk Önöket megkérni, hogy mozgás rehabi-
litációra és egyéb orvosi gyógykezelések finanszí-
rozásához járuljanak hozzá műanyag kupakok 
gyűjtésével.

Kittinek folyamatosan kell rehabilitációs kezelése-
ket kapnia, valamint kisebb-nagyobb műtéteket 
kell elvégezni, ami az önállóságához vezethet. 
Segítsenek egy 10 éves kislánynak.
A kupakokat a hivatalban lehet leadni. 

Köszönjük előre is segítségüket!

1 %
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A költészet napja, április 11-e közeledvén ezen 
merenghet a versszerető ember.

Mennyi helye van életünkben, kultúrprog-
ramjainkban, értékszemléletünkben a versnek? 
Mit vallanak róla régi és mai költők?
„Mi a tűzhely rideg háznak, / Mi a fészek kisma-

dárnak, / Mi a harmat szomjú gyepre, / Mi a bal-
zsam égő sebre, / Mi a lámpa sötét éjben, / Mi az 
árnyék forró délben, / S mire nincs szó, nincsen 
képzet, / Az vagy nekem, oh költészet!” (Arany 
János: A vigasztaló)

Szépséges képek, talán túlságosan éteri magas-
ságban lebegnek, amint a költő forró vallomása 
igényelte. Költő és vers közötti hétköznapibb, 
földön járóbb kapcsolatot elevenít fel Jókai Mór, 
elmesélve, mi történt Petőfivel, amikor még 
színészi próbálkozása idején egyszer gyalog in-
dult útnak Kecskemétről Pestre. „Útközben be-
lebetegedett a fáradtságba, s valahol egy pusztai 
csárdában feküdt elhagyatva és egyedül; s midőn 
estve eljöttek a csikósok és juhászok, s a hosszú 
borozóasztal mellett elkezdték énekelni az ő dala-
it, a szegény beteg költő olyan boldog volt akkor!” 
(Egy magyar költő életéből)

Milyen szoros, életteli kapcsolat volt akkor 
a dalnok és a hallgató, olvasó között! Futótűz-
ként terjedt el egy-egy vers, mert igény volt rá. 
Elevenen pezsgett még a népköltészet is, mesék, 
balladák, dalok melegítették át a falu összejöve-
teleinek gyertyafényes téli estjeit, pásztortüzek 
mellett éjszakázó pusztai emberek merengéseit. 
Tudom, milyen ez, megtapasztaltam felvidéki 
szülőfalumban gyerekkoromban. Ott még ak-
kor bármi történt, csakhamar versbe, balladába 
foglalták, és énekelték. Életüket átjárta a dal, a 
mese, a hiedelemvilág varázslata (ezek olyan 
közel vannak egymáshoz).

A 20.század elején mintha megkezdődött vol-
na a költészet holdfogyatkozása. Mitől? Miért? 
Talán együtt járt a felgyorsult életritmus, az 
elhatalmasodó pénzhajsza világával. Keserűen 
állapítja meg Babits Mihály: „A líra elhal, néma 
ez a kor.” (Régen elzengtek Sapphó napjai) A 
disznófejű Nagyúrnak, a pénznek porondján 
a vers nem versenyképes. „Minek a lélek balga 
fényűzése? / Aludjunk. Másra kell ideg s velő. / 
Józan dologra. Friss tülekedésre.” (Tóth Árpád: 
Jóéjszakát!)

Régmúlt századokban a pusztai/falusi ember 
talán nem is tudott írni-olvasni, mégis dalokat 
költött, terjesztett, mesélt. A ma embere tud 
olvasni… a Gutenberg-galaxis mégis halvá-
nyulóban van. A fiatalok jelentékeny hányada 
nem olvas! Döbbenetes cikkben írta meg ezt 
a szellemi elsötétülést bogdányi újságírónk,  
Baróti Szabolcs Szellemi hazánk hamuvá omlik 
c. írásában (Magyar Nemzet). Felidézi ebben 
Ray Bradbury Fahrenheit 451 c. elbeszélését. 
Ebben a könyvben a fantasztikum eszközé-
vel mutat rá egy valós veszélyre az író: eleinte 
egyre kevesebbet olvasnak az emberek, aztán 
tilos lesz olvasni, végül el is égetik a könyveket 
(a titkon olvasókat is!) Ehhez a könyvpusztító 
veszélyhez közelednénk? „Először alig olvasunk, 
később a kivonatokat, majd a kivonat kivonatát 
vesszük elő fanyalogva, aztán lassan tilos lesz ol-
vasni” – írja Baróti. 

Az eluralkodó kufárszellem miért is becsülné 
valamire az irodalmat, a verset? Annak nincs 
értéke a pénzpiacon.

Vagyunk azért még néhányan, akik megren-
dülünk Dsida Jenő Psalmus Hungaricusát ol-
vasva…Erdély magasodik fel szavai sűrűjéből. 
A Felvidékről Sajó Sándor szívbe markoló so-

rai zengenek (Magyarnak lenni). A Muraköz 
felől Zrínyi bán kemény tekintete vigyázza 
sorsunkat,s figyelmeztet a globalizáció áfiumá-
ra… S folytathatnánk a sort. Hiszen az elszakí-
tott területeken élt, alkotott a magyar költészet 
legtöbb poétája. Költészetünkben jelen van az 
egész magyar haza! Elpusztíthatatlan, elrabol-
hatatlan szellemi magasságban! Ahogy Illyés 
Gyula írta: „Mi gondom? Áll az én hazám már, 
védőbben minden magasságnál.” És:
„Te mondd magadban, behunyt szemmel,
Csak mondd a szókat, mikből egyszer
futó homokok, népek, házak
Magyarországgá összeálltak.”
(Haza a magasban)
Leáldozóban a költői lét, a versek varázslatos 

világa? Ez a baljós érzés borong Nagy László Ki 
viszi át a Szerelmet? című versében.

Létem ha végleg lemerült,
Ki imád tücsökhegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?

Létem ha végleg lemerült,
Ki rettenti a keselyűt?
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra?

Ki láttat finom szépségeket, ki izzít fel a küzdés-
re, a lehetetlenre is akár, ki fakaszt életet a kiet-
len, reménytelen sors ellenében, ki szegül szem-
be a rontással, az elmúlással , a pusztulással? Ki 
menti a veszélyhelyzetből, mint kutya a kölykét, 
a Szerelmet, a nagybetűst, ami tehát többletje-
lentésű: minden magasabb erkölcs, humánum, 
érzés jelképe?

Egyik magyarórámon (vagy 15 éve) ennek a 
versnek elemzése után személyes kérdésként 
vetettem fel:

Ki viszi át a Szerelmet? 40 diákkéz emelkedett 
a magasba.

 Varsányi Viola

2015. március 21-én a Dunabogdányi 
gólyapár hazaérkezett fészkére.

„MINEK A LÉLEK
BALGA FÉNYŰZÉSE?”

GÓLYAHÍR
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Bánáti Bence alpolgármesternek 
a községi ünnepélyen elhangzott beszéde

Egy ünnepi beszéd megírásakor az ember el-
gondolkodik azon, hogy milyen irányelv alap-
ján állítsa össze mondanivalóját. De amikor ez 
a kérdés felmerül, rögtön következik egy másik: 
vajon miért olyan jelentős a magyarság számára 
1848. március 15-e?

Véleményem szerint nemzeti ünnepeink 
azért élnek bennünk még ma is annyira, mert 
a hazánkhoz való hűségünket ekkor érezhetjük 
igazán. Egyszerűbben megfogalmazva: ezek a 
napok a hazaszeretetről szólnak.

A nemzeti ünnep lényege benne foglaltatik 
nevében. Nem a ténye teszi elsősorban ünne-
pé, hanem az, hogy minden magyar magáénak 
vallhatja és vallja, bárhol is éljen a világon. Min-
den nemzettársunknak joga van e jeles napokat 
emlékezetébe vésni és szívébe zárni. A történel-
mi emlékezet és a nemzeti érzet valahogy gene-
tikusan ivódott belénk.

Márai Sándor „Füves könyv” című gyűjtemé-
nyében az alábbiakat írja a hazáról és az állam-
ról: „Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mint-
ha azt mondanám: Korbáccsal és szöges ostorral 
kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat. A haza 
nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, 
őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem.

A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki 
mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és feje-
zed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és 
unalmas pillanatokban, melyek összessége életed 
alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is.

Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani: őrült 
az, aki önmagát tagadja. Hazád a történelmi 
mértékben megnagyított és időtlenített személyi-
ség. A haza végzet, személyesen is. Nem fontos, 
szereted-e, vagy sem. Egyek vagytok. (…)

A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. A 
haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros 
kenyeret. A haza csak van. (…) Aki a hazát sze-
reti, egy végzetet szeret.”

Talán ilyen végzet volt 1848. március 15. és az 
azt követő eseménysor is. Magát a végzet szót 
úgy lehetne definiálni: olyan folyamat, amelyet 
végigjárva az ember tudja, hogy a vesztébe ro-
han, de mégis belevág, és nem adja föl akkor 
sem, ha az ügy, amiben hitt, már elveszett. A 
márciusi ifjak hittek az igazukban, és abban, 
hogy Magyarország független lehet a Habsburg 
Birodalomtól. Pedig jól tudták, hogy a forra-
dalmak legtöbbször nem járnak sikerrel. Nem 
tudhatták, hova vezetnek az általuk elkezdett 
események, de mégis megpróbálták. Erről ta-
núskodik Petőfi Sándor egyik naplóbejegyzése 
is, amely így szól: „…én csak arra vagyok hi-
vatva, hogy az első lökést tegyem (…) a többit 
az Istenre bízom és azokra, kik rendelve vannak, 
hogy a kezdetteket folytassák.” Biztos vagyok 
benne, hogy sem Petőfi, sem Jókai, sem Vasvá-

ri vagy bárki a forradalom és a szabadságharc 
résztvevői közül – akár az Aradon kivégzett tá-
bornokokra gondolunk – nem bánta meg amit 
tett. Feltételezhetjük, ha bármelyikük előre 
tudta volna sorsát, akkor sem cselekedett vol-
na másképp. A Petőfi által említetett: „azok, kik 
rendelve vannak, hogy a kezdetteket folytassák”, 
akár mi is lehetünk. Hiszen a mi dolgunk, hogy 
emléküket megőrizzük, eredményeiket tovább-
adjuk, és megvívjuk a magunk forradalmát nap 
mint nap, ha nem is fegyverrel, de szóval és tet-
teinkkel mindenképp. 

De mit is teszünk március 15-én? Először is 
kokárdát tűzünk ki. Más néven trikolórt. Azt a 
jelképet, amelyet Európában a francia forrada-
lom tett divatossá. A párizsi események ihlették 
meg Szendrey Júliát, Petőfi feleségét is, amikor 
március 15-én megvarrta és férje mellére tűz-
te a ma ismert kokárdák első példányát. Petőfi 
naplójában olvasható, hogy miközben ő a Nem-
zeti dalt írta, felesége nemzetiszín főkötőt készí-
tett magának. Az események hatására a magyar 
színhármas – a piros az erőt, a fehér a hűséget, a 
zöld a reményt jelképezi – így vált a forradalom 
hivatalos szimbólumává. 

Másodszor, megpróbáljuk feleleveníteni az is-
kolában tanultakat. Talán rögtön elsőként ugrik 
be mindenkinek a forradalom alapköveteléseit 
megfogalmazó 12 pont. Fontos megemlíteni 
az áprilisi törvényeket is. Az új Alkotmány az 
utolsó magyar rendi országgyűlésen elfogadott 
és V. Ferdinánd király által április 11-én szen-
tesített törvénycsomag, amely 31 cikkből állt. A 
törvénycsomag új közjogi helyzetet teremtett a 
Habsburg Birodalomban, egyben biztosította a 
magyar országrész polgári demokratikus fejlő-
dését; lényegében Magyarországot rendi állam-
ból parlamentáris állammá, alkotmányos mo-
narchiává alakította. Maguk a törvények három 
csoportba sorolhatók: a társadalmi átalakulást 
és a politikai jogokat biztosítókra, az ország 
egységét, modern parlamentáris rendszerét 
megteremtő államszervezeti törvényekre és az 
államjogi törvényekre. A társadalmi átalaku-
lás alapvető törvénye volt az azonnali, kötelező 
örökváltság, a földesurak későbbi állami kár-
mentesítésével. A jobbágyfelszabadítás idején a 
lakosság mintegy 80 százaléka élt földesúri füg-
gésben. A jobbágyfelszabadítás azonnal életbe 
lépett, elfogadására kötelezték a földesurakat. 
Megszűntek az úrbéri terhek, pénzjáradék, ter-
ményjáradék és a robot, valamint eltörölték az 
egyházi tizedet. Ezzel a parasztság az úrbéres 
föld szabad tulajdonosa lett. Megszűnt a szemé-
lyes alávetettség, eltörölték az úriszéket. Ezeket 
a történelmi tényeket azért fontos megemlíteni, 
mert bár a későbbi fegyveres szabadságharc 
elbukott, de a pesti forradalom győzelmének 
lehet tekinteni. És ami nagyon fontos, hogy ez 
az időszak vér és egyetlen fegyverlövés nélkül 
zajlott le. Talán ma már nem érezzük ennek a 

társadalmat gyökeresen átalakító törvénycso-
magnak a súlyát, de akkoriban kiemelkedő je-
lentősége volt.

A 12 pont bevezető felszólítása, miszerint: 
„Legyen béke, szabadság és egyetértés” akkori-
ban nem valósulhatott meg. De ezzel a felszó-
lítással zárul Magyarország 2012. január elején 
életbe lépett új Alaptörvénye is. Az Alkotmány 
leváltotta az 1949. évi XX. törvénycikket, a Ma-
gyar Népköztársaság, majd Magyar Köztársaság 
alkotmányát. Egy olyan törvénycikket, amely a 
legsötétebb diktatórikus időkben íródott, majd 
folyton kiegészítették, de gyökeresen sohasem 
változtatták meg vagy cserélték le, egészen mos-
tanáig.

1848. március 15-e a bátorság ünnepe, egy 
szimbólum, a forradalom és szabadságharc 
másfél éve egy napba sűrítve. Március 15-e 
akkor is és ma is az önvizsgálat napja. Azóta 
tudjuk, a valódi forradalom nem egy délután-
ból áll, hanem a haza fáradhatatlan szolgálatá-
ból. Azóta tudjuk, a szabadság és a függetlenség 
önmagukban csak jelszavak. Megkérdezhetjük 
magunktól, hogy érdemesek vagyunk-e egyál-
talán arra, hogy ünnepeljük azokat a forradal-
márokat? Válaszoljunk igennel, és cselekedjünk 
is úgy, mint ők tették.

 Bánáti Bence

MÁRCIUSI GONDOLATOK

HELYI TERMELŐI PIAC DUNABOGDÁNYBAN

2015. ÁPRILIS 3-ÁN, 10-ÉN, 17-ÉN
ÉS 24-ÉN PÉNTEKEN A DUNAPARTON,
A HEIM PÉKSÉG ELŐTT. 

11.00 ÓRAKOR NYITUNK
ÉS 18.00 ÓRAKOR ZÁRUNK.

Várunk minden kedves érdeklődőt és vásárlót! 

Amit ígérhetünk, hogy a piacon kapható lesz: 

–  Dunabogdányból tehéntej, joghurt és túró, 
fürjtojás, zöldségkrémek és szörpök

–  a környék kistermelőitől jó házi tészta, friss 
háztáji tyúktojás

–  tehén és kecske sajtok
–  idényjellegű zöldségek és gyümölcsök
–  valamint füstölt áruk, vágott baromfi
–  lekvárok, szörpök és mézek
–  március 27-én, húsvét előtt kézműves  

és virág vásár!
–  házi termékek, házias ízek a piacon!

Szervező a Dunabogdányi Önkormányzat 
megbízásából:

Dunakanyar-Pilis Helyi Termék
Szociális Szövetkezet

dunakanyar.pilis.helyitermek@gmail.com 
T: 30 478 3173
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Rebe Attila gyűjteményéből

Képeslapokat közlő sorozatunkban a régi kato-
likus templomról készült múlt század eleji fotót 
közöljük. Ismert kép a barokk stílusú, az 1930-
as évekre statikailag is veszélyessé váló temp-
lomról, amelynek fala a felújítási munkálatok 
közben, 1937. június 3-án reggel 8 óra körül 
leomlott. Ekkor három személy sérült meg sú-
lyosan, valamint ketten életüket is vesztették a 
tragédiában. Ezután Fábián Gáspár tervei alap-
ján épült fel a neoromán stílusú mai katolikus 
templom, mintegy 100 ezer pengő ráfordítás 
mellett, 1940 őszére.

De ne rohanjunk előre! A képeslapot 1918. 
július 28-án írták, Budapesten pecsételték 
le. Feldhoffer Antal Úrnak címezték, a „167. 
Etappen Post” (ideiglenes posta) címre, „Telegraf 
ausbildungsgruppe 4 comp. 4 eng.” címzéssel. A 
címzett valószínűleg katonai szolgálatát töl-
tő személy lehetett, a lap megírásának idejé-
ben a nagy háború negyedik éve tartott már. 
Bogdányiak írták alá, négyen család- és utónév-
vel. Az ötödik név csak egy keresztnév, ami a la-
pon az alábbi személyes üzenet alatt állt: „Szívé-
lyes üdv. Bogdányból. a sör ivás mellett gondolok 
magára. Ilonka” Nem is érdemes további kom-
mentárt fűzni mellé, talán csak annyit, jó tudni, 
míg az ember a fronton szolgál, a hátországban 
azért gondolnak rá.

Bogdány múltjának a kútja mélységes mély. 
Húzzunk fel hát most e képzeletbeli öreg kútból 
a napvilágra egy 730 évvel ezelőtt tényleg meg-
történt eseményt, amely még az Árpád-korban 
történt, és amelyről írásos dokumentum tanús-
kodik ma is. Az oklevél a mai Bogon-háti-dűlő 
határleírását tartalmazza, és mai „olvasóbarát” 
változatban így szól:
„1285. március 14. után. A váci káptalan bizo-

nyítja, hogy IV. László király parancsára a Rosd 
nemzetségbeli Herbord fiait, Márkot és Miklóst 
Eyza pilisi ispán, mint királyi ember beiktatta a 
pilisi erdőőrök Bogud nevű földjébe, amelynek 
határa a Csódi nevű hegységnél kezdődik egy 
körtefa alatt, innen kissé keletre fordulva a Duna 
felé van egy határjel, innen Lagan nevű bereknél 
van egy határjel, ezután egy kaszáló körül halad, 
majd egy szilfánál van három határjel. A kaszáló 
végén kissé tovább haladva sűrű bozót alatt van 
három, a Dunához közel egy út mellett újabb há-
rom határjel, majd kissé továbbmenve a határ a 
Duna mellett, a Kecskesziget felső végéhez közel 
végződik.”

Majd később
„1285. szeptember 19. után IV. László király 

Rosd nemzetségbeli Herbord fiainak, Márknak 
és Miklósnak Maros nevű földjét Visegrádhoz 
csatolván, nekik adja a pilisi erdőőrök Bogud 
(Bogun) nevű földjét, amelybe Eyza pilisi ispán, 
visegrádi várnagy, mint királyi ember a váci káp-
talan kiküldöttével nevezetteket március 14-én 
beiktatta.”

A Bogud (Bogun) határának leírásából kiderül, 
hogy ez a mai Bogon-háti-dűlővel azonos terü-
let, amely akkoriban a király pilisi erdőőreinek 
földje volt. Mivel a földterület dél felől már ko-
rábban is a Rosd nemzetség birtokával, Tahival 
volt szomszédos, ezért a Tahi felőli határát nem 
írták le. Van abban valami báj, hogy a nevezett 
földrajzi elnevezések - Bogud, Csódi-hegy és a 
Kecskesziget- mind a mai napig megmaradtak, 
a térképeken is könnyen megtalálhatók. Jó tud-
nunk, hogy falunk írásos múltja ilyen messzire 
nyúlik vissza az időben.

Bogon-hát mai lakóinak ez az évforduló 
akár egy jó alkalom lehetne összejönni egy 
közös szabadtéri sütögetésre, és persze a többi 
bogdányi lakónak is érdemes felidézni, hogy 
milyen „király(i)” helyen is élünk. Magát 

„Bogdan”-t egy két évvel későbbi, 1287. keltezé-
sű oklevél említi majd meg, de erről majd egy 
másik alkalommal lesz szó.

IV. LÁSZLÓ KIRÁLY
KETTŐS PECSÉTJÉNEK HÁTLAPJA

Forrás: Bakács István:
Iratok Pest megye történetéhez 1002–1437.

Pest megyei levéltár 1982 (201; 204).

A könyv megtalálható a dunabogdányi
könyvtárban is.

EGY 730 ÉVES
ÉVFORDULÓ EMLÉKÉRE

ANZIX ANNO
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„A vacsora,amely szímbolikusan
az első évezred nyitánának nevezhető.”

Az Utolsó vacsora tökéletesen példázza, meny-
nyire felforgathatja akár egyetlen étkezés is a 
történelem menetét. Jézus utolsó vacsorájára 
Kr.u. 33-ban került sor, pár nappal a peszah 
előtt. A zsidók a keresztény Húsvét előestéjén 
a széder-ünnepet ülik: ez az a hagyományos 
étkezés, mely alatt a Semothból, az egyiptomi 
kivonulás történetéből olvasnak fel részleteket. 
Jézus, aki tudta, hogy közeleg az utolsó órája, és 
már nem vett részt a széderen, még egy utolsó 
vacsorát akart eltölteni a 12 tanítvány körében. 
A Utolsó vacsora tulajdonképpen egy előreho-
zott széder-ünnep volt, bár itt nem olvastak fel 
a Semothból. Mindegyik evangélista pontosan 
megnevezi azt a helyet, ahol sor került került 
az étkezésre: „egy nagy vacsoráló helyen”, mely 

„berendezve” várta a vendégeit a jeruzsálemi 
felsőváros egyik házában, a házigazdák kilé-
téről azonban senki sem tesz említést. A szír 
ortodox hagyomány szerint az Utolsó vacsorá-
ra Mirjamnál, Márk anyjának házában került 
sor, melynek helyén ma a Szent Márk kolostor 
emelkedik.

Az Új Testamentumban az evangélisták több-
ször tesznek említést kenyérről, halról, borról, 
amit zöldségekkel és hüvelyesekkel kiegészítve 
fogyasztottak. Az egyszerű emberek főleg azo-
kon az ünnepeken ettek juh- vagy marhahúst, 
mikor állatokat is áldoztak a templomban. Az 
áldozati állatokból bizonyos hányadot a papok-
nak adtak, a többit maguk fogyasztották el a 
széder alatt. Két évszázaddal később Kr.u. 200 és 
220 körül állították össze a Misna gyüjteményt, 
mely becses forrása az étkezéseikre vonatkozó 
ismereteinknek. A Misna tantételeiben egész 
fejezetek foglalkoznak a zsidó vallás táplálko-

zási előírásaival. Ezekből az írásokból kiderül, 
hogy a Szentföld bővelkedett zöldségben, gyü-
mölcsben, a folyókban csak úgy hemzsegtek a 
halak. Fügéből, datolyából mézet készítettek, 
bort és vízzel hígított ecetet és gyümölcsleveket 
fogyasztottak.

Ezután a kultúrtörténeti bevezető után egy 
egyszerűen elkészíthető bárányhúsból készült 
ételt ajánlok a figyelmükbe.

Rozmaringgal és medvehagymával pácolt 
báránycomb, grillezett zöldségekkel és 
mentás burgonyapürével:

A rozmaring leveleit leszedjük az ágról és 
medvehagymával, egy gerezd fokhagymával 
leturmixoljuk. Ez lesz a pácunk. A báránycomb 
szeleteket megmossuk,majd papírtörlövel le-
itatjuk róla a vizet és a páclével bekenjük. Le-
fóliázva egy teljes napra a hütőbe tesszük ér-
lelődni. A grillezett zöldségekhez én cukkinit, 
lilahagymát, kápia paprikát, gombát és padli-
zsánt javasolok. Minden összetevőt nagyobb 
darabokra összevágok, és grill zöldségkeverék-
kel megszórom, picit sózóm, és kevés olajon 
megfuttatom, míg szint kapnak. A burgonyapü-
rét hagyományos módon elkészítem, és a tálalás 
előtt apróra vágott mentalevélel összekeverem. 
A bepácolt báránycombokat serpenyőben kb. öt 
perc alatt, többször megforgatva készre sütöm. 
A fentebb említett grill zöldségekkel és a mentás 
burgonyapürével tálalom.

 

Sonka, tojás, bárány, nyúl és persze a kalács… 
Tipikus húsvéti ételeink. Adott a téma, ami nem 
is baj, csak variáljuk meg egy kicsit. Ha van, egy 
jó kalácsreceptünk, igazából bármit varázsolha-
tunk belőle, illetve inkább bele. Ebbe a finom 
kelt tésztába tehetünk a mazsolától kezdve, a 

kakaóporon keresztül a különlegesebb sáfrá-
nyon és például a pisztáciát át mindent, ami 
csak eszünkbe jut. Kicsit körül kell néznünk, 
mit találunk magunk körül, esetleg eldugva a 
spájz mélyén. 

De mielőtt sütni kezdünk, jöjjön egy kis kul-
túra. A kalács a Kárpát-medencében hagyomá-
nyosan ünnepekre készített kelt tészta, amely 
leginkább a húsvéthoz kapcsolódik. Érdekesség, 
hogy a 19. század végéig a tésztája a kenyérhez 
volt hasonló, csak ezt követően készítették gaz-
dagabban, tejjel, tojással bedagasztva. A húsvéti 
kalácsot a katolikusoknál a sonkával együtt a 
templomban szenteltették meg, de más szoká-
sok is fűződnek hozzá: mindenszentekkor több 
tájegységben készítették a temető előtt koldulók 
számára, abból a célból, hogy a halottak nehogy 
hazalátogassanak. 

Ilyenkor a szentelt ételeknek még a morzsáját, 
maradékát sem dobták ki, mert különleges erőt 
tulajdonítván nekik mágikus célra használták 
ezeket. A morzsát a tyúkok elé szórták, hogy 
a következő évben jobban tojjanak, a szentelt 
sonka csontját gyümölcsfára akasztották, hogy 
sokat teremjen.

De mit tegyünk, ha nincs tyúk a ház körül? 
Hát csináljunk a maradék kalácsból egy kis reg-
gelit a családnak!

Édes bundás kalács mézzel:
Pár tojást alaposan felverünk egy kis vaníli-

ás cukorral vagy aromával, tejjel, és egy csipet 
sóval. Majd belereszeljük egy citrom héját is. 
A maradék kalácsot felszeleteljük. Serpenyő-
ben olajat hevítünk, a kalácsokat megforgatjuk 
az édes tojásban és közepes lángon, nehogy 
hirtelen megégjenek, mindkét felüket szép 
aranybarnára sütjük.

Tálaláskor, adhatunk hozzá, bármilyen gyü-
mölcsöt, például almaszeleteket, a tetejére pe-
dig, mézet csurgatunk.

 Schubert Árpád
 Fekete Klára

UTOLSÓ VACSORA
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Két éve nagy vihart kavartunk e lap hasábjain 
megjelentetett cikkekkel, melyekben az iskola 
tanulói által a kompetenciamérésen elért ered-
ményeket vizsgálgattuk. Azóta hallgatásba bur-
kolóztam én is és azok is, akik e témában akkor 
megszólaltak. 

2015. február 28-án az Oktatási Hivatal nyil-
vánosságra hozta a 2013. május végén megírt 
mérés eredményét. Tekintsünk most vissza az 
elmúlt 5 év eredményeire, de hogy a folyamato-
kat megértsük, pár évvel korábban kell kezde-
nem a történetet.

2009. október elsején kerültem az iskola élére. 
Mint talán többen tudják, az intézmény akkor 
komoly vezetői válságot élt meg. Az azt meg-
előző 9 évben én voltam a hatodik igazgató. 
(Zafnerné Fodor Márta, Sotkó Dénes, Göbölös 
Sándor, Barnás István, Pontyos Tamás) Nem 
csak az igazgatók váltották egymást, hanem 
drasztikusan lecsökkent az iskola tanulólétszá-
ma is. Csak a 2008/2009-es tanév alatt 13 tanuló 
távozott.

Ennek a létszámcsökkenésnek szerintem há-
rom oka van. A hat- és nyolcosztályos gimná-
ziumok megjelenése a 2000-es évek elején, az 
általános születésszám csökkenése, a harmadik 
pedig a belső okok. Ha a következő diagramot 
vizsgáljuk, egyértelműen látszik, hogy arányá-
ban a felső tagozat létszáma csökkent. Itt tehát 
az első és a harmadik oknak lehetett nagyobb 
szerepe. 

Milyen hatással volt ez a kompetenciamérés 
eredményére? 

Ha valaki belegondol, hogy 2011-re a felső 
tagozat létszáma a 2002-es létszám felére csök-
kent, akkor nyilvánvaló, hogy a hatodik és nyol-
cadik osztályban elvégzett mérés egyre gyen-
gébb eredményeket hozott. Legjobb tanulóink 
elmentek a középiskolákba, és az itt maradtak 
közül is a jobbak távoztak a környező iskolákba. 
Ez egy öngerjesztő és önmagába visszafordu-
ló folyamat volt. A legjobbak elmentek, így az 
eredmények egyre gyengébbek lettek. A gyenge 
kompetenciamérés eredmények miatt aztán is-
mét többen elmentek. És így tovább. 

Hol és hogyan lehet ezt az ördögi kört meg-
szakítani? 

Erre tettünk kísérletet az elmúlt hat évben, 
melyben segítségünkre volt az oktatáspolitika 
is. A 2011-es köznevelési törvény nagyon ma-
gas szintű tehetséggondozást vár el a hat- és 

nyolcosztályos gimnáziumoktól. Olyan követel-
ményeket állítanak az iskolák elé, amit a régeb-
ben felvett közepes képességű tanulókkal már 
nem tudnak elérni. Mi is tudjuk, hogy hány 
bogdányi gyerek hagyta ott az ilyen típusú isko-
lákat, mert nem tudta teljesíteni az elvárásokat. 
A 2013-ban az iskolák állami fenntartásba véte-
lével megszűnt az állami normatíva, a „fejkvóta”, 
így az iskolák „gyermekszerző” tevékenysége 
okafogyottá vált. Ez igaz a gimnáziumokra és 
igaz a környező általános iskolákra is. 

Közben az iskola belső folyamataiban is vál-
tozás következett be. A látványos magatartás-
problémák megszűntek (2011 után), nyugod-
tabb évek következtek. Ez látszik a felső tagozat 
létszámának enyhe növekedésében, de talán 
még inkább abban, hogy év közben már alig-
alig távozik gyermek az iskolából. Az egész 
iskola tanulmányi eredménye, ha lassan is, de 
folyamatosan emelkedik.

Kivétel volt ez alól a múlt évben ballagó nyol-
cadik osztály. Ők elsős korukban 28-an voltak, 
és két osztályismétlő tanulóval együtt is csak 
12-en maradtak nyolcadikra. Ebben az osztály-
ban öt tanulási nehézséggel küzdő tanuló volt, 
egy kivételével mind bogdányi születésűek. Ez 
az osztály nem volt képes elérni a községi átla-
got sem a múlt évi mérésen.

Hatodikosaink ugyanakkor egyre jobb telje-
sítményt mutatnak. A mérések során minden 
iskola igyekszik az országos átlagot elérni, de a 
reális viszonyítási pont a hasonló körülmények 
között működő iskolákhoz, esetünkben a köz-
ségi iskolákhoz való hasonlítás. Ezt az átlagot 
egy-két (például az előbbiekben említett) év ki-
vételével mindig elértük.

Matematikából elsősorban a tanulók logikai 
készségét vizsgálják, némi tananyagbeli tudni-
valókkal kiegészítve.

2013-ban már a községi átlagnál jobbat írtak 
tanulóink, míg 2014-ben az országos átlagnál 
is kicsit jobbat. A trendvonal enyhe emelke-
dést mutat, mely remélhetőleg tartós lesz. A 
következő években biztosan feladata kell, hogy 
legyen az iskolának a természettudományos 
tárgyak eredményességének növelése. Ehhez 
majd meg kell teremteni a tárgyi feltételeket 
is, hiszen most nem rendelkezünk szaktanter-
mekkel. 

A másik fontos feladat a logikai készség fej-
lesztése egészen kicsi kortól az óvodán át az 
iskoláig. Ennek megvalósítására már vannak 
ötleteim.

 
A nyolcadikosoknál a 2011-es mélypont után 

a következő két évben viszonylag jó eredmé-
nyeket értünk el, sajnos az emlegetett nyol-
cadikosok majdnem megismételték a negatív 
rekordot. Meg lehet figyelni, hogy ez az osztály 
2012-ben volt hatodikos, akkor is ők voltak a 
leggyengébbek. Akinek mostanában ide jártak 
hozzánk gyerekei, az tudja, melyik osztályról 
van szó.

A másik mért terület a szövegértés. A tanulók 
elolvassák a szövegeket, majd különböző kérdé-
sekre válaszolnak, melynek során kiderül, hogy 
megértették-e az olvasottakat és a válaszok so-
rán milyen a kifejezőképességük.

Szövegértésből tanulóink szinte minden év-
ben erősebbek, mint matematikából. Mint ezen 
az ábrán látszik 2011 és 2012-ben a községi 
szint, míg a másik három évben az országos 
szint felett teljesítettek tanulóink. 2014-ben a 
községi iskolák közül csak két iskola volt, aki 
jobb eredményt ért el tőlünk. A trendvonal is 
egyértelműen jobban jelzi a növekedést. Ezt 
már egyértelműen az iskola pedagógusainak 
az eredményének tartom, hiszen bevezettük a 
kompetencia alapú munkafüzeteket az alsóban 
és a felsőben egyaránt.

KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL ÚJRA
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Talán ez a magyarázata annak, hogy a nyol-
cadik osztályokban is kétszer az országos átlag 
felett teljesítettünk (2012, 2013). Sajnos a múlt 
évi nyolcadik osztályunk itt is gyengén telje-
sített, bár a községi szintet majdnem elérték.  
A 13 pontos különbség 1500 pontnál nem szá-
mottevő. 

Az ő esetükben érdemes elolvasni az elemzést, 
melyben szerepel az úgynevezett CSH (családi 
háttér) index, mellyel azt állapítják meg, hogy a 
tanulók családi körülményeik alapján teljesítet-
ték-e a tőlük elvárható szintet. Örömmel állapí-
tottuk meg, hogy nyolcadikosaink teljesítették. 
Igazán ez mutatja, hogy képességeikhez képest 
ők is mindent megtettek. 

Örülünk az eredmények lassú növekedésének, 
de még sok munka van előttünk. Ahogy az is-
kola létszámának emelkedése is talán előreve-
títi, hogy valami pozitív elmozdulás van. Ezt 
szeretnénk folytatni azokkal a szülőkkel, akik 
bizalmat szavaztak nekünk, nem csak a tanító 
néniknek, hanem a felsős tanároknak is.

Azt gondolom, hogy egy gyereknél is azt vár-
juk el, hogy magához képest fejlődjön. Ötöst 
biztosan nem adnék az iskolánknak, de egy di-
cséretet és biztatást igen. Nézzük azt az ominó-
zus táblát, melynek (két évvel ezelőtt) minden 
sorában az utolsó helyen szerepeltünk. Ebben 
az évben így néz ki! Azt hiszem a mostani hete-
dik osztály és minden ott tanító kolléga megér-
demel egy piros pontot. 

És talán az is látszik, hogy a máskor kiválóan 
teljesítő környékbeli iskoláknak is lehet egy-egy 
gyengébb évfolyamuk, anélkül, hogy emiatt 
hátrányosan ítélnénk meg őket.

 Spáthné Faragó Éva
 megbízott intézményvezető

Matematika 6.oszt. pont Matematika 8.oszt. pont Szövegértés 6.oszt. pont Szövegértés 8.oszt. pont

Pilismarót 1660 Pilismarót 1784 Dunabogdány 1563 Pilismarót 1663

Visegrád 1560 Visegrád 1746 Szigetmonostor 1543 Leányfalu 1644

Szigetmonostor 1509 Leányfalu 1727 Pilismarót 1520 Visegrád 1620

Dunabogdány 1496 Országos átlag 1617 Visegrád 1508 Tahitótfalu 1562

Országos átlag 1491 Tahitótfalu 1597 Tahitótfalu 1485 Országos átlag 1557

Leányfalu 1454 Szigetmonostor 1515 Országos átlag 1481 Szigetmonostor 1542

Tahitótfalu 1453 Dunabogdány 1437 Leányfalu 1440 Dunabogdány 1484

A jelszavakon túl

A környezetvédelem voltaképpen önvédelem: 
azoknak a szabályoknak és feladatoknak a 
rendszere, melyek segítenek megóvni a termé-
szeti- és a kulturális környezetet az embertől, 
az emberért. Ha a témával foglalkozó írások 
többségét olvasva az ember megvizsgálja azok 
mögöttes tartalmát, a Föld napja szinte minden 
esetben erről az „embervédelemről” szól. Mi 
most azonban gondolkodjunk egy kicsit más-
képpen, nézzünk körül más szemmel…

Szeretni csak azt lehet igazán, amit ismerünk. 
És megóvni? Bizony csak azt lehet hatékonyan, 
amit szeretünk, amit éppen ezért sajátunknak 
érzünk. Az embernek persze szeretnie kell 
önmagát is – mint egyént és mint közösséget 
egyaránt. Ha azonban igazán szeretjük ezt az 
Embert, akkor ideje megismerkednünk azzal 
a közeggel, amiben él, ami körülveszi, még ha 
talán nem is közvetlen közelről. Ez a valami pe-
dig nem más, mint a „környezet”, szűkebben ér-
telmezve a „természeti környezet”. Most ebben 
az utóbbiban szeretnék egy rövid barangolást 
tenni.

Igazi önismereti tanulmány, ha egyedül 
mozdulunk ki a természetbe. Bogdányban ez 
szerencsére nem igényel komoly erőfeszítést, 
bármerre indulunk, néhány percen belül ott 
a többé-kevésbé „háborítatlan” erdő, mező, a 

hegy, a Duna. A tanulmány ott kezdődik el, ami-
kor kiértünk az épületek közül, ha elhagytuk az 
aszfaltutat. Ekkor már jó, ha kezdünk figyelni. 
Próbáljunk meg belül mélyen elcsendesülni és 
erősen figyelni kifelé. Az első percek kaotikusak 
lesznek. Talán valami lappangó félelem is lesz 
benne: ez nem igazán a mi saját helyünk még, 
mi lesz, ha jön valami állat, ha elbotlunk, ha… 
Ez az első tapasztalás: az ösztön-lény.

Azután hamarosan megváltozik minden. Elő-
ször elveszítjük a hallásunkat: csend van. Min-
den mozdulatlan. De rövid időn belül megje-
lennek érzékeink: fénypászmák tűnnek elő az 
avaron, megcsodáljuk a rügyeket. Hamarosan 
beférkőzik tudatunkba a leveleken zúgó szél, a 
patak, a madarak. Ekkor már rendben van min-
den, eltűnik a félsz, felébred a figyelem. Felébred 
az ember-állat: ha igazán jól figyeltünk, sikerült 
érzékeinket beillesztenünk abba a természeti 
környezetbe, ahonnan kilépett valamikor a ci-
vilizáció. S bár időigényes, ha tehetjük, ne hagy-
juk abba. Most kezdjük csak a „megismerést”, 
de a természet-szeretet, ez a mély, bensőséges 
kapcsolat az erdővel, a mezővel, még odább van.

Miért? Mert a megismerés kezdetén még csak 
az őszinte csodálat az, amit szeretetnek érzünk. 
Az első alkalommal talán el sem fogjuk érni azt, 
hogy ismerősként köszöntsünk vagy érintsünk 
meg egy fát, hogy ne riadtan, hanem szeretettel 
figyeljük a völgyben előbukkanó vadat. Érde-
mes ezt a tanulmányt minél többször megismé-
telni, mintegy fohászként a megismerésért.

Hivatásos környezetkutatóként sokat talál-
kozom a környezettel. Sokan sportolnak is 

odakint. Egészséges, építő, szép dolog. De va-
jon tényleg megpróbálunk ilyenkor a dolgok 
mélyére látni? Sajnos nem, ez általában nem 
ugyanaz. Azaz: ha már van kellő tapasztalatunk, 
ismeretünk, persze ilyenkor is megélhetjük az 
ember és a természet közötti igazi kapcsolat pil-
lanatait…

Szeretném ezúton is arra buzdítani a kedves 
Olvasót, ha máskor nem is, de legalább a Föld 
napján, április 22-én vegye a bátorságot, és 
menjen ki egy csendes sétára a természetbe. 
Minden korosztálynak van itt hely, ki-ki válasz-
szon olyat, amely számára kellemes, legyen ez a 
Duna-part, vagy éppen a hegy. Kívánom, hogy 
éljék meg ezt a szerető csodát, s akkor nem lesz 
többé szükség a hangzatos, de üres jelszavakra: 
az „embervédelem” és a természet-szeretet ma-
gától egybeforr.

 Hock Ferenc

FÖLD NAPJA
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SAJTÓKÖZLEMÉNY –
NEM CSAK DUNABOGDÁNYIAKNAK
SEGÍT A CSALÁDI NAPKÖZI

Nem csak a dunabogdányiaknak segít a Figyelj 
Rám! Közhasznú Egyesület családi napközije. 
A 2015 márciusában záruló projekt jelentős 
segítséget ad a környéken lakó családoknak 
gyermekeik nappali elhelyezésében, így mindkét 
szülő munkát vállalhat. A két csoporttal működő 
intézmény 2013. december 1-én nyitotta meg 
a kapuit és működését az uniós projekt végeztével 
is folytatja.

Országszerte több helyen gondot jelent, hogy 
egy-egy településen nincs elegendő bölcsődei, 
óvodai férőhely. A probléma enyhítésére írta ki 
a kormányzat 2012-ben a TÁMOP-2.4.5.-12/2 jelű 
programját, amely családi napközik alapítására 
biztosított forrást. Ezen nyert mintegy 33 millió 
forintot a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület, 
létrehozva CsereMatyi névre keresztelt napközijét 
és játszóházát Dunabogdányban, a Kossuth Lajos 
úton.

Az elsősorban 1–3 éves gyerekek befogadására 
tervezett, de valamivel idősebbeket is örömmel 
váró intézményben kétcsoportos napközit 
alakítottak ki, Moha és Páfrány néven, az egyikben 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását, 

felügyeletét is vállalják. Bár a kezdeményezéssel 
elsősorban a Dunabogdányban élőknek akarnak 
segíteni, a szabad férőhelyek erejéig a környező 
települések lakóit is szívesen látják.

Az intézmény elvben 7 és 16 óra között van nyitva, 
de ha kell, akár 18 óráig is vigyáznak a gyerekekre. 
Spáth Gottfriedné, az egyesület elnöke elmondta; 
nemcsak hét közben látják szívesen a gyerekeket, 
hétvégén, játszóházi keretek között, vagy szülinapi 
zsúrok szervezésekor is örömmel foglalkoznak 
velük.

További információ:
Molnár Péter
pr-munkatárs
Gold Communications
(06) 1 209-9028, (70) 317-3253

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület

ÓVODAI JELENTKEZÉS
2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 
KINDERGARTEN / DUNABOGDÁNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Német 
Nemzetiségi Óvoda Kindergarten intézménybe 
a 2015/2016-os nevelési évre az óvodás korú 
gyermekeket 2015. május 4-8-ig (hétfő-péntek), 
minden nap 8–12 óra között, az Óvoda új 
épületének irodájában lehet beíratni.

A beiratkozásra várjuk azokat a szülőket, akiknek 
gyermekei 2012. június 1 – 2013. 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,
-  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványát (lakcím kártya).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. 
törvény 8. § (2) bekezdése szerint 2015. szeptem-
ber 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 2015/2016-os 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 kibontakozta-
tása, 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 szabály-
sértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási 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 2015. szeptember 1-től 2016. 
augusztus 31-ig tart.

Az Óvoda alapító okirata szerint német nemzetisé-
gi nevelést folytat.

Az Óvoda Alapító okirata szerint integráltan 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
felvétele az Óvodában biztosított.

Az Óvoda felvételi körzete: Dunabogdány község 
közigazgatási területe.

Az Óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt 
utolsó határnapot követő huszonegyedik 
munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és 
döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés 
tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetősé-
gét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői 
felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől 
számított tizenöt napon belül illetékmentes 
fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz 
címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és 
hoz másodfokú döntést.

Gräff Albertné
óvodavezető

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLAI BEÍRATKOZÁSRÓL

A 2015/2016. tanévre történő beíratás időpontja

2015. április 16. (csütörtök) 8–19 óra között
2015. április 17. (péntek) 8–18 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (1) bekezdése értelmében az 
általános ikolába történő felvételről vagy átvételről 
az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli 
a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról 
határozatot hoz. A felvétel elutasítása esetén 
a szülőnek joga van az elutasító határozatot 
kézhezvételtől számított 15 napon belül – jogsza-
bálysértése vagy érdeksérelemre hivatkozással – 
jogorvoslattal élni. Fellebbezését a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ területileg illetékes 
Tankerületi Igazgatójához nyújthatja be.

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt 
biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét 
beíratni, és a válaszott iskola a gyermek felvételét 
elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét 
a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon 
belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító 
iskola első évfolyamára.

dr. Tarnai Richárd, kormánymegbízott
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Rötlich braun schimmert der Stein. Ehrfürchtig 
berühren die Menschen mit der Hand die raue 
Oberfläche und schließen die Augen. Kaum ge-
kannte Ergriffenheit macht sich breit.

Hier, auf diesem Stein, wurde vor zweitau-
send Jahren der Leichnam Jesu gesalbt und für 
seine Beerdigung vorbereitet. Auch heute, in 
unserer aufgeklärten Welt, ist es ausgesprochen 
bewegend, Jesu Salbungsstein zu berühren!

Ziemlich dunkel ist es in diesem Teil der Gra-
beskirche. Kerzen brennen; süßlicher Duft von 
Weihrauch schwebt durch den Raum. 

Ein enger Gang führt hinein zu Jesu leerem 
Grab, das mit einer Marmorplatte bedeckt ist.

Wer denkt hier nicht daran, wie unser Erlöser 
gekreuzigt worden ist, wie er gelitten hat! Und 
mancher beginnt laut zu beten, meistens in 
einer fremden Sprache. In solchen Momenten 
kehrt die innere Ruhe ein. 

Wie eine Offenbarung zieht die Grabeskirche 
einen jeden in ihren Bann: Die Menschen füh-
len sich hier als Glieder der großen Glaubens-
gemeinschaft getragen, geborgen, miteinander 
verbunden.

Dieses Heiligtum ist für die Besucher wie eine 
andere, eine ursprüngliche Welt, ein überwäl-
tigendes Labyrinth aus Anbauten, Grotten und 
Nischen. Dreißig Kapellen säumen die Gänge 
der Kirche, in der das leere Grab Jesu liegt.

Hier, am Ende der Via Dolorosa, ist der Ort, 
an dem Jesus nach der Kreuzigung begraben 
worden ist. 1650 Meter lang ist die „Straße der 
Schmerzen“. Hier musste Jesus sein Kreuz tra-
gen, vom Ort der Verurteilung bis zur Stätte 
seiner Hinrichtung.

In tiefem innerem Frieden gehen die Besu-
cher nach einiger Zeit der Besinnung durch die 
enge Tür auf den Vorplatz hinaus. 

Dort haben die Händler oft kitschiger Devo-
tionalien ebenso ihren Platz wie die feierlichen 
Prozessionen der Gläubigen.

Die Gegenwart erwartet uns, eine schockie-
rend fremdartige Welt: Polizisten mit Maschi-
nenpistolen stehen da. Man hat sich mit der 
Zeit daran zu gewöhnen; sie gehören zum Stra-
ßenbild in Jerusalem, eine Dokumentation, wie 
bedroht der Frieden in diesem Land ist. Über 
die Touristen legt sich Beklemmung wegen der 
Attentate, von denen zu hören und zu lesen ist.

Aber ihre Sehnsucht und ihr Glaube – oder 
einfach die Neugier – ist stärker; und so treten 
sie immer wieder die Reise an. 6 Millionen Be-
sucher pilgern alljährlich zur heiligsten Stätte 
der Christenheit.

Der Staatsgewalt demonstriert, wie sehr sie 
sich um die Sicherheit ihrer Bürger und Gäste 
kümmert.

Dennoch – Jerusalem ist die Stadt, in der sich 
unser Glaube wahrhaft erfahren lässt!

 Magda Nagy

„Nächstes Jahr in Jerusalem!“ Dieses alte jü-
dische Grußwort, geprägt von Heimweh und 
Optimismus, hatten sich auch manche von uns 
immer wieder zugesprochen.

Also machte sich vor Ostern eine Gruppe aus 
Rebdorf in Bayern in christlicher Pilgertradi-
tion auf, nach Israel und Jordanien zu reisen: 
Biblische Wallfahrtsorte sowie Stätten der Ge-
schichte waren die Ziele. Das Flugzeug brachte 
uns nach Tel Aviv, und ein Reisebus beförderte 
uns sicher an die berühmten Stätten. 

Wir mussten also nicht durchs Land fliehen 
wie im 9. Jahrhundert v. Chr. der Prophet Eli-
ja vor der ungläubigen Königin Isebel; doch 
suchten wir gleich seine Wohnhöhle oberhalb 
der Hafenstadt Haifa am Hang des Karmel-Ge-
birges auf, genauer: am Kloster der Karmeliter. 
Unsere Sorge wegen Terrorismus verminderte 
sich, da überall bewaffnete Wächter auszuma-
chen waren. 

Nächstes Ziel war Akkon, die uralte Hafen-
stadt mit ihrer Festung aus Zeiten der Kreuz-
ritter – und auch mit einer Moschee ihrer mus-
limischen Gegner. Ein erstes großes religiöses 
Erlebnis bot uns bald eine Heilige Messe, ze-
lebriert von unserem Pfarrer in der Verkündi-
gungskirche in Nazareth: Erinnerung an den 
Gruß und die Verkündigung des Erzengels Ga-
briel an Maria, Gedenken auch an die Heilige 
Familie.

Bei einer Bootsfahrt über den See Genezareth 
konnten wir leibhaftig jenen biblischen Sturm 

mit Gewitterregen erleben, der einst die Jünger 
in Angst und Schrecken versetzt hatte. Im Ge-
gensatz zu Jesus schlief unser geistlicher Leiter 
jedoch nicht; er stand am Bug des kleinen Holz-
schiffes, um – gleich den Jüngern im Evangeli-
um – die groben Naturkräfte bis auf die Haut 
zu spüren.

Auf der Uferstraße ging es nach Kapharnaum 
zum so genannten Haus des Petrus und nach 
Tabgha, dem Ort der wunderbaren Brotver-
mehrung, sowie zum Berg der Seligpreisungen. 
Auch hier war es möglich, dass wir eine Heilige 
Messe feierten, eben dort, wo Jesus seine Apos-
tel um sich gesammelt und den Menschen von 
Galiläa das Kommen des Reiches Gottes ver-
kündet hatte. Nur kurz erwähnt sei, dass wir an 
der Jordanquelle beim biblischen Ort Caesarea 
Philippi wieder einen kurzen Gewitterschauer 
mit Hagel erlebten, der den recht tief abgesun-
kenen Wasserspiegel des „galiläischen Meeres“ 
leider nicht wesentlich anhob.

Mancher Christ wird sich wohl wünschen, Je-
sus so zu erleben, wie ihn Petrus, Jakobus und 
Johannes oben auf dem Berg der Verklärung, 
auf dem Tabor, geschaut haben. Wir wollten zu-
mindest den überlieferten Ort besuchen. Heute 
befinden sich dort oben eine Basilika, daneben 
mittelalterliche Ruinen. Auch hier zelebrierte 
unser Pfarrer eine Heilige Messe, und der bib-
lische Text stellte uns das diskrete Ereignis vor 
Augen, welches Petrus, den späteren Apostel-
fürsten, so sehr beeindruckt hatte, dass er für 

Jesus, Mose und Elija je eine Hütte bauen wollte.
Ein Abstecher nach Jordanien führte uns zu 

Burgen der Kreuzritter und Araber. Höchst 
reizvoll auch die altrömische Stadt Gerasa: Wir 
wanderten auf der Hauptstraße, auf einer „Al-
lee“ fast schon zahlloser Säulen, sahen das Hip-
podrom, die antike Art einer Formel-1-Strecke, 
und zwei Amphitheater aus biblischen Zeiten.

Zurück im Jordantal gingen wir zu jener Stelle, 
wo Johannes Jesus getauft hat: an jenen Ort der 
Heilsgeschichte, der bis vor kurzem wegen sei-
ner Grenzsituation kaum zugänglich war. Auch 
schauten wir wie Mose vor seinem Tode vom 
Berg Nebo hinab nach Westen über das Tal des 
Jordan in das Gelobte Land. 

Auf der Fahrt Richtung Süden gerieten wir 
in einen Sandsturm, doch erreichten wir trotz 

„ägyptischer“ Finsternis die Höhlen-Stadt Pet-
ra an der uralten arabischen Weihrauchstraße 
vom Oman zum Mittelmeer. -

Judentum und Christentum haben ihren Ur-
sprung eigenartiger Weise in der Verlassenheit 
der Wüste: Vierzig Jahre verbrachten die Kin-
der Israels am Sinai – uns war dorthin nur ein 
Blick aus der Ferne über den Golf von Aqaba 
vergönnt. Vierzig Tage lang zog sich Jesus vor 
seinem öffentlichen Leben zurück in die Welt-
abgeschiedenheit der Wüste Juda. Nach bib-
lischer Überzeugung ist eben dort Gott dem 
Menschen am nächsten. Unsere Rückfahrt vom 
Roten Meer durch die Leere der steinigen Ne-
gev-Wüste bis hinab zum Toten Meer dauerte 
nur wenige Stunden – kurze Gelegenheit, Gott 
in der Einsamkeit zu „erfahren“!

Für uns Touristen war das Bad im Salzsee 
nicht gerade erfrischend, vielmehr absonder-

OSTERN IN JERUSALEM:
DIE GRABESKIRCHE

WALLFAHRT INS HEILIGE LAND
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A Zenebölcsi hat éve működő foglalkozás 
a Művelődési Házban. A program vezetőjével, 
Mészáros Móni Mimi óvodapedagógussal 
beszélgettünk. 

Miért fontos egy ilyen foglalkozás?
■ Mint azt mindannyian tudjuk, Szentend-
rétől Esztergomig nincs államilag támogatott 
és finanszírozott intézmény a bölcsődés korú 
gyermekek részére. A legtöbb gyermek három 
évesen találkozik először nagyobb közösséggel, 
amikor átlépi az óvoda kapuját. A Zene-bölcsi 
több mint egy egyszerű zenés foglalkozás. Az itt 
eltöltött idő alatt a gyermekeknek lehetőségük 
nyílik arra, hogy egy kisebb csoportban, közös-
ségben töltsenek el egy kevés időt, ami elősegíti 
a szocializációt, a közösségbe való beszoktatást. 
Ez egy nagyon fontos lépés az óvodai élet meg-
kezdése ellőt. A tapasztalatok és a szülők visz-
szajelzése alapján is beigazolódott, hogy azok a 
gyermekek, akik jártak Zene-bölcsibe, sokkal 
könnyebben beszoktak az óvodai közösségbe, 
az akadályokat is könnyebben vették és a prob-
lémamegoldó képességük is jobban működött.
Miért a zene az attrakció?
■ Sok olyan szülővel találkoztam, aki szívesen 
énekelt volna otthon a gyermekének, de nem 
tudott mit, mert 20-30 év alatt már feledésbe 
merültek azok a gyermekdalok, mondókák, 
amiket „Ő” hallott gyermekkorában. Olyan 
szülővel is találkoztam, aki nem énekel a gyer-
mekének, mert saját véleménye szerint nincs 
szép hangja. Azért hozta a Zene-bölcsibe, mert 
ennek ellenére mégis fontosnak tartotta a zenét 
gyermeke életében. És valóban, a zene fejleszti a 
figyelmet, egyes készségeket és nevel is. Fontos, 

hogy a gyermek kijátssza magából a külvilágból 
érkező impulzusokat, mert ezáltal tudja feldol-
gozni és beépíteni a saját gyermekvilágába. Mi-
velhogy még egy kis óvódástól sem lehet elvár-
ni, hogy egy foglalkozást csendben, nyugodtan 
végig üljön, ezért mi sem várjuk el ezt a Zene-
bölcsisektől. A Zene-bölcsi egy irányított, ámde 
mégis kötetlen foglalkozás. 
Hogy zajlik le egy ilyen foglalkozás?
■ Amikor mindenki megérkezik, furulyaszó-
val köszöntöm a gyereket, minden alkalommal 
a Magyar Népmesék dallamát furulyázom el. 
Így a gyermekek megszokják, hogy ezzel a dal-
lamsorral kezdődik a foglalkozás. Körbe ülünk 
a szőnyegen és mindenkit egyesével köszöntök 
egy mackó segítségével. A gyermekek saját já-
tékot nem hoznak, ez az egyetlen közös játék a 
csoportban. Nincs is többre szükség. Minden 
hónapot hónapköszöntővel kezdünk, és a da-
lokban, versekben, mondókákban megpróbá-
lunk igazodni az évszakokhoz és a nagyobb ese-
ményekhez, ünnepekhez. Igyekszünk minden 
jelenlévő gyermek születésnapját megünnepel-
ni, az adott időben.
A foglalkozás öt szakaszból áll:
• Az első részben mondókázunk, énekelünk, 
ritmusérzék-fejlesztő gyakorlatokat végzünk. 
Minden mondókát, dalt, éneket vagy rövid ver-
set háromszor, esetleg négyszer ismétlünk el 
egymás után. Két-három ilyen jellegű mondóka 
vagy gyerekdal után hangszereket osztok ki a 
gyerekek között. Ezután zenét hallgatunk.
• A következő szakaszban egy picit megmoz-
gatjuk a babákat. A pár perces aktív babatorna 
során átmozgatjuk a babák csípőjét, derekát, 
karjaikat, lábaikat, fejlesztjük az egyensúly ér-

zéküket, és picit csiklandozzuk is őket. Termé-
szetesen minden egyes mozdulatsort mondóka 
kísér, amit egy újabb zenehallgatás követ újabb 
hangszerekkel.
• Mivelhogy az ilyen idős gyermekek az örök-
mozgásukról híresek, ezért a harmadik sza-
kaszban ezt az igényüket próbáljuk kielégíteni. 
Nagymozgásos gyakorlatokat végzünk, ugrá-
lunk, mint a verebek, vagy hatalmas nagy fákká 
változunk, amiket fúj a szél. Ezt a szakaszt is 
zenehallgatással zárjuk.
• A negyedik szakasz a kedvenc. Ez a bubo-
rékfújás. A gyerekek sikítva szaladnak felém, 
szinte extázisba esnek. Mindenki magának 
akarja megszerezni a buborékokat. Van, aki 
elkapni szereti, van, aki megpróbál buborékot 
fújni. Természetesen ezt is egy nagyon kedves 
dal kíséri, amit még Karády Pannitól tanultam 
a baba-mama tornán.
• Az ötödik és egyben utolsó szakasz a nagylab-
dázás. A gyerekek imádnak ráfeküdni, gurulni, 
hemperegni rajta. A különlegessége abban rej-
lik, hogy az utolsó zenehallgatáshoz ennek a 
nagylabdának segítségével kell megszerezniük 
a hangszert. 
Az utolsó zenehallgatást követően a gyerekek 
nagyon elfáradnak. Ami érthető is, hiszen na-
gyon sok információ és impulzus érte őket az 
elmúlt egy órában. Ezt követően elmondjuk a 
záró mondókát, ami mindig ugyanaz. Ez jelzés-
értékű számukra, és azt kommunikálja feléjük, 
hogy itt a vége. Majd kézbe veszem a macit, és 
minden gyermektől egyesével elköszönök.
Mikor vannak a Zene-bölcsis alkalmak?
■ Minden kedden 9 órától várom a gyerme-
keket és az anyukákat a dunabogdányi Művelő-
dési Házba.

Információ: Mészáros Móni Mimi,
tel.: 06 20 9188 093

MIT TUDTOK A ZENEBÖLCSIRŐL?

lich: Selbst ein Nichtschwimmer ertrinkt nicht; 
er könnte sich allenfalls in der Lauge vergiften. 

Die Bergfestung Masada hoch über dem See 
macht betroffen: Hier hatten sich einige hun-
dert strenggläubiger Juden nach der Zerstörung 
Jerusalems gegen die römischen Angreifer zur 
Wehr gesetzt und waren schließlich mit Frauen 
und Kindern durch Selbsttötung umgekom-
men: Geschichte Israels, die auch heute Leben 
und Tod bestimmt! 

Dann Jerusalem: Uns blieb Zeit, die bedeu-
tendsten Gedenkstätten aufzusuchen, zunächst 
am Stadtrand jene Kirche in En Kerem, wo Ma-
ria ihre Verwandte Elisabeth gegrüßt und das 
Magnifikat, eines der großartigsten Gebete der 
Christenheit, gesprochen hat. Ein Pilger mag 
sich fragen, ob etwa Maria wirklich die 100 Ki-
lometer von Nazaret „übers Gebirg“ bis hierher 
zurückgelegt hat; oder aber fand – wie manche 
annehmen – die Verkündigung durch Gabriel 
in Jerusalem statt, wo Maria in Jungfräulichkeit 

am Tempel lebte? Keine Glaubensfrage! Doch 
die Messe in der Franziskanerkirche gewährt 
Zeit, das Geschehen vor 2000 Jahren „im Her-
zen zu erwägen“.

Die zwölf weltberühmten Glasfenster Marc 
Chagalls in der Synagoge der Klinik Hadassah 
sind ebenso Ziel der Touristen wie Yad Vashem, 
die Holocaust-Gedenkstätte. Unvermeidlich, 
dass ein Besucher aus dem Lande der hehren 

„Dichter und Denker“, aber auch der wider-
wärtigen „Vernichter und Henker“ mit jener 
trostlos-düsteren Epoche seines Vaterlandes 
konfrontiert wird und tief beschämt zur Kennt-
nis nimmt, was im deutschen Namen Juden 
angetan worden ist. –

Wer Jerusalem besucht, ist verwirrt ob der To-
pografie, die sich seit König David in dreitau-
send Jahren geändert hat. Der Besucher erhält 
einen gewissen Überblick unweit der Knesset 
am Freilichtmodell des Israel Museums, doch 
wundert er sich etwa, dass Golgata heute, an-

ders als zur Zeit Christi, innerhalb der Altstadt 
liegt. 

Wir besuchten auf dem Berg Zion die Dormi-
tio-Abtei, wurden im Wallfahrtsladen auch von 
einem jungen Benediktiner aus Regensburg 
bedient, stiegen hinauf in den so genannten 
Abendmahlssaal, ein mittelalterliches Gebäude 
aus der Zeit der Kreuzfahrer, und besuchten 
die Kirche Gallicantu, wo Petrus reumütig er-
kennen musste, dass er Jesus dreimal verleug-
net hatte – ehe der Hahn am Karfreitagmorgen 
krähte. Außergewöhnlich beeindruckend hier 
die Treppe am Haus des Hohenpriesters Kai-
phas: Ist Jesus hier nach dem Letzten Abend-
mahl hinabgestiegen nach Getsemane? Wurde 
er nach seiner Verhaftung wenig später hier 
hinauf zur Verurteilung abgeführt? 

 Gregor M. Senge
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A hónap elején egy internetes közösségi olda-
lon hívta fel a figyelmünket valaki (köszönet!), 
hogy a szomszédos település egy új országos 
szabályozás kapcsán betiltotta a belterületi in-
gatlanokon a kerti hulladékok szabadtéri ége-
tését. Mind kiderült, lépésüknek az volt az oka, 
hogy elég hitelesnek tűnő helyről kapták ezt a 
jogszabály-értelmezést, de most állítják vissza 
az eredeti ill. annak kicsit szigorított változatát. 
Úgy tűnik, hogy a jogalkotó szándéka is ez volt, 
csak mellette elfelejtettek egyéb jogszabályokat 
hatályon kívül helyezni, így állhatott elő ez az 
érdekes helyzet. Számos hírportál is szalaghír-
ben kürtölte szét ezt a részét az új szabályozás-
nak (Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet). Még az Orszá-
gos Tűzvédelmi Szolgáltató Kft. honlapján is 
sajtóközleményben szerepel az alábbi sor: „A 
lakosság számára az egyik legjelentősebb válto-
zás, hogy az élet és értékvédelem jegyében a bel-

területi ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos.” Ehhez képest 
a törvény vonatkozó szövege, mely a www.
dunabogdany.hu honlapunkon egy felhívás ke-
retében magyarázattal együtt olvasható, arról 
szól, hogy: „…ha jogszabály (pl. törvény, önkor-
mányzati rendelet) másként nem rendelkezik…” 
Hogy mit ér az ilyen törvény, annak megítélését 
a Tisztelt Olvasóra bíznám. Mindenesetre ez a 
kavarodás jól felbolygatta a kedélyeket. Sokan 
boldogan fogadták, köztük én is, azzal együtt, 
hogy szerintem nagyon rég esedékes lett volna 
már ilyen döntés, hiszen ma már annyi, sokszor 
túl szigorú és felesleges jogszabály óvja egészsé-
günket és környezetünket, éppen csak az egyik 
legbrutálisabb szennyező forrást engedjük mér-
gezni.

Vannak, akik kedvesen, megértően megmo-
solyognak, hogy én vagyok az a komposztmá-
niás. Elnézést, de nem rólam van szó, és nem 

a komposztról! Én csak felhívtam a figyelmet 
egy elsősorban közegészségügyi (környezet-
védelmi szempontból sem elhanyagolható) 
problémára, és ennek a megoldására próbálok 
lehetőségeket felvázolni. Mikor felmerült a do-
hányzás egészséget károsító hatása, sokan azt 
is megmosolyogták, hogy micsoda ostobaság, 
hiszen évtizedek vagy évszázadok óta fújjuk a 
füstöt. Érdeklődjenek csak az onkológián, hogy 
a szájüreg- vagy tüdőrákban szenvedők között 
van-e ugyan dohányos? Kötelességemnek érez-
tem, érzem felhívni a figyelmet erre, különösen, 
mikor az iskola udvarát vagy a bicikliutat látom 
füstben úszni. Természetesen a tüzelés helyett 
értelmes alternatívát kell kínálni. Megoldáso-
kat, esetleg szolgáltatásokat. Meggyőződésem, 
hogy semmi újat nem kell feltalálni, ráadásul 
önfinanszírozó módon is meg lehet valósítani 
ezeket, ha van erre szándék. Jelenleg komoly 
értékekből gyártunk mérget. A megoldáshoz 
ötletekkel, eszközökkel, módszerekkel, tapasz-
talatokkal biztatok minden füstkerülőt az ösz-
szefogásra!

A holló a legnagyobb termetű hazai énekesma-
dárfaj, s egyben varjúféle. Különösen nagymé-
retű agyából fakadó intelligenciájának köszön-
hetően képes az emberszabású majmokhoz 
hasonlóan különféle eszközöket használni, 
ezen kívül vizuális memóriája is sokkal fejlet-
tebb, mint más madaraké. A monogám életmó-
dú holló egyike a legkorábban költő madara-
inknak, enyhébb teleken már február közepén 
elkezdődhet a kotlási periódus, de jellemzően 
errefelé inkább március középső harmadában. 
A fiatalabb párok ritkán ennél később, akár 
áprilisban-május elején is kezdhetik a költést, 
amikor a normális időben költő hollók már ki-
röpítették fiókáikat. 

A ma már gyakorinak mondható holló egy-
kor szinte kipusztult a Visegrádi-hegységből 
és a Pilisből, 1976-ban kezdték el visszatelepí-
tését állatkerti tenyésztésből származó példá-
nyok repatriálásával, Dunabogdánytól nem is 
túl messze, a visegrádi Bölényes közelében. E  
munkában nagy érdeme volt a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert munkatársainak és a Pilisi 
Állami Parkerdőgazdaság Visegrádi Erdésze-
tének. Érdekesség, hogy a tenyésztett madarak 
kiengedésének helyszínén régóta folyamatosan 
költ egy pár, a visegrádi Borjúfő kilátóhelyről 
(Dunabogdányból gyors léptekkel kb. egy óra 
gyalog) rendszeresen lehet őket látni a gyönyö-
rű panorámával együtt. Akrobatikus elemekkel, 
gyakran bukfencekkel tarkított játékos röptük a 

faj jellegzetessége. Azóta a faj környékbeli állo-
mánya nagymértékben megerősödött, ma már 
nemhogy a kipusztulás veszélye nem fenyegeti, 
hanem egyenesen gyakori, jól alkalmazkodó 
költőfajjá vált, mely az antropogén hatásokat 
is jól tűri, mi több ki is aknázza azokat a saját 
hasznára. 

Dunabogdányban egy hollópár költ rendsze-
resen, mely régebben a Csódi-hegy bányájá-
nak sziklafalán fészkelt, de mára már jó másfél 
kilométerrel arrébb egy fiatalabb gyertyánon 
költenek. Ezen kívül közvetlenül a település 
északi, nyugati és déli határában is költ egy-egy 
pár. A tavalyi évben két fióka repült ki sikeresen, 
melyek egész júliusig megfigyelhetőek voltak a 
területen, más családok kirepült fiataljaival 
együtt. Fészke könnyen megkülönböztethető a 
hasonló jellegű ragadozómadár fészkektől, hi-
szen nagyjából egyforma vastagságú ágakból 
építi, leveles ágat nem hord rá, a fészek kissé ko-
sár jellegű és belseje általában sárral, fakéreggel 
és gyakran állati eredetű szőrrel sűrűn bélelt. A 
holló esetében csupán a tojó kotlik a tojásokon 
mintegy 18–21 napig, majd 35–42 napos koru-
kig mindkét szülő eteti a fiatalokat. Általában 
egy–hat fióka repül ki a fészkekből, ez a pár 
korától, tapasztalatától és a táplálékellátottság-
tól függ. A holló mindenevő madár, a mada-
rak „vaddisznójának” is szokták nevezni, valódi 
generalista, a növényi tápláléktól a tojásokon 
át a dögökig mindent elfogyaszt és megemészt, 

hála erős emésztőrendszerének. Dögfogyasz-
tásának köszönhetően az intenzíven vadászott 
területeken, hulladékkezelő telepek, valamint 
állattartótelepek közelében általában több pár 
is költ vagy jár táplálékért. Szintén jellemző rá, 
hogy gyakran ragadozómadarak költőhelyeit is 
végiglátogatja a táplálékmaradványok reményé-
ben. Jellegzetes hangja könnyen felismerhető és 
megtanulható, de kevesen tudják, hogy a holló 
is rendkívül jó hangutánzó, könnyen megtanul-
ja az emberi beszédet is. 

Idén a bogdányi hollók már tatarozták a fész-
küket, sőt a hónap elején már idegen fajtársait 
is agresszívan üldözte ki területéről a hím, így 
várhatóan már nem kell sokat várni a költés 
kezdetéig, mikor már nem szabad zavarni a 
párt a fészek közelében. Remélem, ebben az év-
ben több fióka repül ki a fészekből, mint tavaly, 
hiszen most először már színes gyűrűt is fognak 
kapni a bogdányi hollók, mely nagy segítséget 
nyújt majd a faj kolonizációjának, kóborlási 
szokásainak kutatásában. A színes gyűrű előnye 
az ornitológiai (fém) gyűrűvel szemben, hogy 
távolról, akár kézitávcső segítségével is köny-
nyen leolvasható, ez főleg egy ilyen faj esetében 
fontos, mint a holló, melynek ivarérett példá-
nyait nehéz és körülményes visszafogni. 

Végezetül illendő és indokolt is köszönetet 
mondani azoknak az elhivatott szakemberek-
nek és lelkes segítőiknek, akik egykor megala-
pozták e csodás faj jelenét és jövőjét a térségben, 
az Ő munkájuk nélkül ma nem biztos, hogy 
gyönyörködhetnénk e páratlan szépségű ma-
darakban! Köszönet illeti (a teljesség igénye 
nélkül) Szentendrey Gézát, Dr. Madas Lászlót, 
Dr. Mödlinger Pált, Dr. Szederjei Ákost, Luther 
Andrást és Homor Jenőt!  – Schwartz Vendel

TILOS VAGY NEM TILOS?

KÉSZÜLNEK A KÖLTÉSRE
A BOGDÁNYI HOLLÓK
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A Húsvéti ünnepkör és benne a Keresztút a ke-
reszténység egyik kiemelkedő szimbóluma. Ko-
runk embere egyre kevesebbet foglalkozik ezzel 
az évről évre megelevenedő jelképpel. Ha egy-
általán túllát a (jó esetben) ma már csak locsol-
kodásra, nyuszira, piros tojásra szűkülő hosszú 
hétvégés ünnepen, csupán Jézus szenvedéstör-
ténetét látja, amiről a keresztények tiszteletből 
megemlékeznek minden évben. 

Lehet így is látni, de így nem érvényesül az 
üzenet. A Keresztút, akár csak az evangéliumok, 
nem érdekes, tanulságos történetként működik, 
hanem akkor elevenedik meg és hat, ha üzene-
tét beengedjük a saját, mindennapi életünkbe. 

Olykor egy történetnek több szereplőjét is 
eljátszhatjuk képzeletben, hiszen bizonyos kor 
után alig marad olyan szereposztás, amibe, ha 
őszintén nézünk végig életünkön, ne illenénk 
bele. Még a gyermekek is rengeteg szerepben 
megfordulnak, még a legrövidebb élet is oszt 
olyan szerepeket, amelyeket fellelhetünk az 
evangéliumokban. A Keresztút talán az egyik 
legmegrázóbb ilyen történet, nem csak azért, 
mert Jézus megdicsőülésének leírása, de szá-

munkra is talán a legfontosabb és leggazdagabb 
üzenetet hordozza. A felületes szemlélő nyilván 
már ott elakad, hogy egy ilyen kudarctörténet 
hogyan lehet megdicsőülés? A mai ember a 
megdicsőülést az anyagi, világi sikerekben éli 
meg, aki nem a csúcson van (vagy hiszi magát), 
az mind lúzer.

Érdekes módon, a sikeresnek mondható vagy 
annak tartott emberek is elgondolkoznak egy 
idő után azon, hogy mindent elértek, minde-
nük megvan, amit a világ elvárt tőlük, mégsem 
boldogok. Hosszas tanakodás után eljuthatnak 
oda, hogy felismerjék: nem a helyükön vannak. 
Ilyenkor, ha elég mély a lelki válságuk, és elég 
nagy a bátorságuk, akkor jelentős fordulatot 
hajtanak végre az életükben, sokszor a világ 
megdöbbenésére egy sokkal kedvezőtlenebb, 
vesztesnek tűnő helyzetet felvéve. A Keresztút 
egyik legnagyobb üzenete Isten akaratának vég-
rehajtása, és annak legerősebb példája, mikor az 
isteni természetű Jézus aláveti magát Atyja aka-
ratának és minden hatalma ellenére elszenvedi 
az összes megaláztatást és kínt, vállalva a halált 
is. Hitem szerint létünk fő célja, mint Jézus-
nak, Isten ránk szabott akaratának végrehajtása. 
Mindenki szerepel a tervében, mindenki kap 
valami, szerepéhez illő tehetséget, adottságot és 
mindenki legfőbb feladata lenne ezek felisme-

rése és használata küldetésének teljesítésében. 
Isten az adottságok mellett nekünk is tartogat 
keresztet, kereszteket. Kinek ilyet, kinek olyat, 
mindenki életében látunk kereszteket. Nagy 
kérdés azonban, hogy ezekkel mit kezdünk. 
Menekülünk előlük, remélve, hogy csak a na-
pos oldalon maradhatunk vagy felvállaljuk. 
Korunkra jellemző, már vázolt sikerszemlé-
lete arra biztat, hogy hagyjuk a keresztjeinket, 
térjünk ki a szenvedések elől. Rengeteg példa, 
emberi sorstörténet mutatja, hogy ha nem is tu-
datosan tesszük, de keresztjeink elhagyása, ki-
kerülése, nem biztosít boldogságot számunkra. 
Látjuk azt is, hogy aki lehajol és felveszi kereszt-
jét, nem okvetlen lesz emberi értelemben sike-
res, de áldás fogja övezni őt és környezetét. Van 
egy szép régi mondás: Adja Isten, hogy szeretni 
tudjam a sorsomat! Ez az az alázat, ami Isten 
akarata alá helyezi életünket, és ez az a hozzá-
állás, amivel életünk sikerességét immár abban 
mérjük fel, hogy mennyiben tudtunk Atyánk 
szándékai szerint élni.

Jézus végig szeretni tudta küldetését és vele 
együtt kínzóit is, imádkozva értük. 

 Hidas András

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Vágott tűzifa: 2200 Ft/q
Vágott, hasított tűzifa: 2300 Ft/q

Balázs György
0 6  7 0  2 6 8  4 0  3 0

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Vágott tűzifa: 2200 Ft/q
Vágott, hasított tűzifa: 2300 Ft/q

Eőry Csaba
06 20 599 93 99

KERESZTÚT

MUNDART KLUB
„SCHWÄTZEN DIE SCHWABEN“

Jeden ersten Donnerstag des Monats, um 17 Uhr
im Bogdaner Kulturhaus.

Erste Veranstaltung am 2. April 2015, um 17 Uhr
Ziele unserer Veranstaltung:

Bewahrung der schwäbischen Traditionen
und Bewahrung der Bogdaner Mundart!

Veranstalter: Die Deutsche
Selbstverwaltung Dunabogdany

Tamás Herr
Vorsitzender

Kirándulás a Bajmóci (Bojnicei) 
várkastélyhoz, valamint 
Nyitrára (Szlovákia)

Útvonal: Dunabogdány ▶ Esztergom ▶ 
Bajmóc ▶ Nyitra és vissza. 
Időpont: 2015. június 27. (szombat). 
Részvételi díj: 4000 Ft/fő. Kastély belépő 8 €/fő. 

Indulás Dunabogdányból reggel 6 órakor. 10 
órától megtekintjük a bajmóci várkastélyt, majd 
a várkastély alatti cseppkő barlangot, amely 
össze van kapcsolva a 26 m mély várkúttal. A 
kastélylátogatás után indulunk Nyitrára, ahol 
gyalogos séta keretében megismerkedünk a 
Várnegyed nevezetességeivel. Hazaérkezés 
21-22 óra tájban. Az Euros belépődíjat az au-

tóbuszon szedi össze az idegenvezető. Bajmóc 
(Bojnice) városka gyöngyszeme a nemcsak 
Szlovákia, de Közép-Európa egyik leglátogatot-
tabb és legszebb várkastélya, a „mesés” Bajmóci 
várkastély.

Bajmóc ősi kastélyát a 19. század végén Pálfi 
János gróf alakítatta át a közép-franciaorszá-
gi Loire folyó mellett álló várak mintájára. A 
várkastély területének elválaszthatatlan része a 
park. A várkastély bejárata előtt áll Mátyás ki-
rály híres, mintegy 12 méter törzskerületű hat-
száz éves bajmóci hársfája. Maga a király öröm-
mel járt Bajmócra, ahol a hársfa alatt különféle 
lakomákat, tanácskozásokat rendezett. 

Jelentkezni lehet a Nyugdíjasklub vezetőjénél, 
Schuszter Ferencnénél – a 391-032-es telefon-
számon.
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ÁPRILISI PROGRAMAJÁNLÓ,
MÁJUSI ELŐZETES

ÁPRILIS 5. VASÁRNAP, 19 ÓRA
Locsolóbál a Művelődési Házban.
Közreműködik: Heimatklang.
Belépő: 2000 Ft. Jelentkezés,
asztalfoglalás: Konecsni Istvánné 
Rita (20) 946 62 23. Német
Nemzetiségi Önkormányzat, 
Donauknie Tanzgruppe
 
ÁPRILIS 11. SZOMBAT, 19 ÓRA
MISE UTÁN
A zene mindenkié – Mester Sándor 
klasszikus gitárművész koncertje 
a Katolikus Templomban. A művész 
az elmúlt 10 évben több mint 800 
koncertet adott szerte a világon, 
többek közt Brazíliában, az USA-ban, 
Marokkóban, Izraelben, Olaszország-
ban, Portugáliában, Hollandiában… 
Célja a klasszikus gitárzene sok-
rétűségének megismertetése. 
A koncert ingyenes.
 
ÁPRILIS 12. VASÁRNAP, 15 ÓRA
Megemlékezés a 1945-ben Felvi-
dékről és Erdélyből elűzött magyar-
ságról a betelepítési emlékműnél a 
Református Templomnál. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt és tagtár-
sunkat! (Esterházy János Társaság)

ÁPRILIS 18. SZOMBAT, 16 ÓRA
Nemzetiségi délután a Nemzetiségi 
Önkormányzat rendezésében 
a Művelődési Házban. Közremű-
ködnek: óvoda és iskola növendékei, 
Bogdaner Singkreis, Donauknie 
Tanzgruppe, Svábzenekar, 
Nemzetiségi Színjátszók
  
MÁJUS 8. PÉNTEK, 18 ÓRA
Versben, zenében tündöklő 
szerelem – magyar irodalmi és zenés 
időutazás Balassitól Kosztolányiig. 
Versek, zenék és korok mellett 
a magyar irodalom alakjai eleve-
nednek meg Varsányi Viola tanárnő 
előadásában a Művelődési Házban.
 
MÁJUS 10. VASÁRNAP, 16 ÓRA
Isten Veled, Hazánk! valamint 
Ez volt a sorsunk címmel két 
rövidfilm kerül bemutatásra a hazai 
németség II. Világháborút követő kál-
váriájáról. Az előbbi a dunabogdányi 
eseményekről szóló fesztiváldíjas 
alkotás, utóbbi a Vértes-beli elnép-
telenedett falu, Kápolnapuszta tör-
ténetéről szól. Az esemény vendége 
a filmet készítő László Gábor, akivel 
a vetítés után beszélgetésre nyílik 
alkalom. Helyszín: Művelődési Ház

MÁJUS 22. PÉNTEK, 18 ÓRA 
Az agyag vonzásában – Giese 
Piroska keramikus – művész című 
kiállításának megnyitója a Művelődé-
si Ház kiállító-temében.
 
 
PÜNKÖSDI HÉTVÉGE
A pünkösdi fesztivál helyett idén 
háromnapos összművészeti prog-
ramsorozatot tartunk a Művelődési 
Házban illetve a Művelődési Ház 
Udvarán. Idén cél, hogy megtisztelő 
támogatásaik révén a szabadtéri 
rendezvénykert tavasszal, nyáron 
zajló fejlesztése megvalósulhasson.
 
MÁJUS 23. SZOMBAT
16 óra: Kaisers TV, Ungarn című 
szatirikus színdarab bemutatója a 
FAKULT Egyesület szerevezésében 
és előadásában. Részvételi díj: 1000 
Ft-os támogatói jegyekkel. Helyszín: 
Művelődési Ház

18 óra: Szórakoztató koncert. Köz-
vetlenül a színdarab-bemutató után, 
helyszín: Művelődési Ház udvara
 
MÁJUS 24. VASÁRNAP
17 óra: Pünkösdi koncert. Közre-
működik: Zeneiskola Fúvószenekara, 
Szimfonikus Zenekar. Helyszín: a 
Művelődési Ház udvara
19 óra: Bál. Helyszín: a Művelődési 
Ház udvara
 
MÁJUS 25. HÉTFŐ
16 óra: Kaisers TV, Ungarn című 
szatirikus színdarab ismétlő előadá-
sa a FAKULT Egyesület szerevezésé-
ben és előadásában. Részvételi díj: 
1000 Ft-os támogatói jegyekkel

ÁPRILIS 10. | PÉNTEK | 19 ÓRA | BORZSONGÁS – ZENÉS BORKÓSTOLÓ
Borgasztronómiai kalandozás a zene birodalmának és a bor irodalmának 

határmezsgyéin. Rendezvényünkön, a fehérborairól méltán híres
Badacsonyi Borvidékről, Badacsonyból a Németh családi pincészet kiváló 

boraiból tart kóstolót a borász. Az esten borkorcsolyaként zenét
és a bor irodalmának gyöngyszemeit tálaljuk a kiváló nedűkhöz, valamint 

megismerkedhetünk az Badacsonyi Borvidékkel.

A részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!

Asztalfoglalás Tóth László 06 30 811 3534
Liebhardt András 06 30 472 97 33. info@fakult.hu

Részvételi díj 2.200 Ft/fő. Helyszín Művelődési Ház

MÁJUS 15. | PÉNTEK | 19 ÓRA | SÖRZÖNGÉS – ZENÉS SÖRKÓSTOLÓ 
Egyesületünk idén első alkalommal rendezi meg SörZöngés rendezvényét, 

amelyből a BorZsongáshoz hasonlóan hagyományt szeretne teremteni.
Az első zenés sörkóstolónk alkalmával a tapolcai Stari Sör kézműves családi 
sörfőzdét mutatjuk be. Természetesen nem csak a sörfőzdét, hanem kiváló 
söreiket is bemutatja az őket készítő mester. A kóstoló alkalmával 5 pohár 

különböző fajtájú sört kóstolhatunk meg. A résztvevők a kóstoló után
táncra is perdülhetnek és közben a sörfőzde további fajtáit is megkóstolhatják, 

vagy a már ismert típusokat frissen csapolva is fogyaszthatják!

A részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!

Asztalfoglalás Tóth László 06 30 811 35 34
Liebhardt András 06 30 472 97 33 info@fakult.hu

Részvételi díj 3.000 Ft/fő. Helyszín Művelődési Ház

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk 
legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár ötödik alkalommal valósul 
meg május 15-17. között. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az 
országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezik 
meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-
tágabb környezetünket. Célja az is, hogy minél több ember kifejezésre 
juttassa a benne rejlő igényt a tisztaságra, és hagyjon is fel a szemeteléssel. 
Hiszen ha a kukába kerül a szemét, akkor nincs mit összeszedni. Emellett az 
is a cél, hogy minél többen ráérezzenek az önkéntesség ízére…
Bővebb információ: http://szelektalok.hu/teszedd/
Lassan nálunk is hagyománnyá válik, bár még nem mondható tömegesnek 
a mozgalom. Leginkább az iskola az élenjáró, ami annál is inkább örömteli, 
mert a felnövekvő nemzedék a legjobb alanya a programnak. Tavaly én is 
iskolásokhoz csatlakoztam, és meg kell mondjam, hogy példamutató volt 
az a hozzáállás, amit tapasztaltam. Igen nagy lelkesedéssel szedtek össze 
minden szemetet, még a csikkeket is. Bizonyos vagyok benne, hogy, aki 
egyszer bevállalja ezt a programot, onnantól fogva másképp tekint 
a környezetére még akkor is, ha nem szemetelős fajta. Biztatok mindenkit 
arra, hogy járjon nyitott szemmel, térképezze fel a szemétgócokat, szervez-
zen csapatokat, és jelentkezzen be a programra! Sajnos nem kell nagyon 
kinyitni a szemünket. Megtapasztalhatjuk, hogy vannak érzékeny útvonalak 
és pontok, ahol jellegzetes, azonos természetű hulladékok fordulnak elő. 
Ebből az látszik, hogy a szemét nagy része igen kevés kézből kerül „elpottyan-
tásra”. Ha hagynánk felhalmozódni, ebből a sorozatból kirajzolódna a kedves 
elkövető útvonala háztól-házig, pontosabban, bolttól-házig. Mégis, az akciótól 
függetlenül is tanácsolnám mindenkinek, hogy háza közelében ne hagyja 
felgyűlni az ilyen rendszeres szemeteket, ne csökkentsük az elkövető amúgy 
is csekély gátlását. Minden alkalommal küzdjön meg azzal a gondolattal, 
hogy egy tiszta környezetbe rondít bele.
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Energiatudatos építészeti tervezés, energetikai tanúsítás. Lakóházak, 
középületek tervezése, tanúsítása. Kovács András okl. építészmérnök

06 20 968 4443 | www.dunakanyarepitesz.hu
///

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

és levélborítékokat. Telefon: 06 26 385 387
///

Weboldal tervezés – üzemeltetés, Hardver-szoftver tanácsadás,
Mucsi Attila, Telefon: 06 30 969 6197 | E-mail: mucsia@mucsia.hu,

Web: http://www.mucsia.hu

Fatelep Tahi-Faker Kft. 

Ta h i t ó t f a l u ,  B é k e  ú t  8 7.

■ Faáru kedvező áron!
68.500 Ft/m3 bruttó ár

gerenda, padló, szarufa, deszka,
tetőléc, OSB, tetőfóliák,

lambéria, szegek, csavarok

NYITVA TARTÁS: 
H–P 07.00–16.00 | Szo 07.00–12.00

Telefon
06 30 462 41 92 | 06 30 834 22 99

Email
tahifa87@gmail.com

MÉH TELEP TAHITÓTFALU
TSZ TERÜLETÉN

Magas áron vásárolunk színesfémet és mindenféle
vashulladékot, háztatartási gépeket, háztartási
hulladékot (mosógépeket, tűzhelyet, sörös- és

italosdobozokat). Nagyobb tételnél házhoz megyünk.

Nyitvatartás: H–P: 8–16, Szo: 8–12.
06 20 449 94 47 | 06 20 553 39 31

A  P U S C H O  K F T
nagyüzemi mosodája 
adminisztátort keres

Elsősorban Dunabogdány és
környékén lakók jelentkezését várjuk.

Feltételek:
30 év feletti életkor, középfokú végzettség, 
számítógép felhasználói szintű ismerete

(Excel, Word, Internet, E-mail)
„B” kategóriás jogosítvány előny

A jelentkezéseket munkaidőben az
alábbi elérhetőségeken várjuk:

személyesen: Dunabogdány, Táncsics M. u. 57.
e-mailen: mosoda@puscho.hu

telefonon: 06-26-391-167

AEGON MAGYARORSZÁG
ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT

KELLNER LÁSZLÓNÉ
TERÜLETI KÉPVISELŐ

06 30 201 2946 | 06 26 390 228
keller.laszlone@t-online.hu

Hívjon, házhoz jövök és igénye szerint
az alábbi kínálatból választhat:

házbiztosítás • vállalkozói biztosítás
gépjármű kötelező • cascó • életbiztosítás

kockázati biztosítás • baleseti és egészségbiztosítás
takarékossági és befektetési jellegű szerződések

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR
államilag támogatott: 30%

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS
2014. januártól adókedvezményes: 20%

AEGON HITEL





POLGÁRMESTERI HIVATAL

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

(26) 391 025, Fax: (26) 391 070

Ügyfélfogadás: H 13–18, Sze 8–12

és 13–16, P 8–12 www.dunabogdany.hu

info@dunabogdany.hu

DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

GRUND- UND HAUPTSCHULE

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

(26) 391 055, Fax: (26) 590 021

bogdany.iskola@freemail.hu

www.dbiskola.ewk.hu

DUNABOGDÁNYI ZENEISKOLA

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

(26) 391 101

bogdanyzene@freemail.hu

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KINDERGARTEN

2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2–4.

(26) 391 075

ovoda@dunabogdany.hu

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

Liebhardt András (30) 472 97 33

muvhaz@bogdanyfeszt.hu

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.

Látogatható: P 17–18

(december–március zárva)

MEZŐŐR • MOLNÁR LAJOS

(30) 482 73 88

FALUGAZDÁSZ • MAROSI GUSZTÁV

Szentendre, Dunakorzó 18.

(26) 311 320

Fogadóóra: H, Sze 9–12 és 13–15

RENDŐRSÉG • 107

2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 6/A.

(26) 502 400

Ügyfélfogadás: H, Sze 9–12 és 13–15

KÖRZETI MEGBÍZOTT • KÖKÉNY SÁNDOR

(70) 703 22 03

MENTŐK • 104; 112

BALESETI MENTŐ • 104; 112

TŰZOLTÓSÁG • 105

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG

2000 Szentendre, Városház tér 3.,

(26) 503 309 Ügyfélfogadás:

Sze 8–12, 13–16, P 8–12

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL

JÁRÁSI KÖZPONT

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

(26) 501 900,

szoc. ügyek: (26) 501 923,

(26) 501 924, (26) 501 904,

ép. felügyelet: (26) 501 916,

(26) 501 920

OKMÁNYIRODA 

2000 Szentendre, Városház tér 4.

(26) 501 460

2025 Visegrád, Fő u. 57.

(26) 397 143 Ügyfélfogadás:

H, K, Cs 8–16, Sze 8–18, P 8–12

GYÁMHIVATAL 

2000 Szentendre, Dózsa György u. 8.

(26) 501 932 (Visegrád, Dunabogdány)

gyamhivatal@szentendre.pmkh.gov.hu

FÖLDHIVATAL 

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

(26) 301 743 Ügyfélfogadás: H 13–16,

Sze 8–12 és 13–16, P 8–12

MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

(26) 310 300, Fax: (26) 302 889

Ügyfélfogadás: H 8–16, K 8–15,

Sze 8–16, P 8–12

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD

Minden hónap harmadik keddjén

9–12 óráig a dunabogdányi hivatalban

szoc. ügyekben

 
EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÁGAZAT

ORVOSI RENDELŐK

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.

DR. PORTIK GYÖRGY

DR. CSOMA ATTILA

(26) 391 020, Rendelés:

H, K, Sze, P 8–11, Cs 13–16

DR. ROZSÁLYI KÁROLY

(26) 390 209 Rendelés: H 12.30–14.30, 

K 14–16, Sze 14–16, Cs 9–11, P 14–16

DR. KOVÁCS TIBOR – GYERMEKORVOS

(26) 390 220, (20) 956 90 95, Rendelés:

H, Sze, Cs 7.30–10.30, K, P 14–17

Tanácsadás: előjegyzés alapján

Sze 10.30–12.30 (Dunabogdány),

Cs 10.30–12 (egyéb települések)

LESCHINSZKY KRISZTINA – VÉDŐNŐ

(26) 390 489, (30) 483 06 50

vedono@dunabogdany.hu

DR. WEINHOLD GRIT – FOGORVOS

(26) 950 217 Rendelés: H, P 8–13,

K, Cs 13.30–18.30,

Sze 8 gyermekfogászat

ORVOSI ÜGYELET

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

(26) 387 030

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

munkaszüneti napokon folyamatosan

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

2000 Szentendre, Bükkös part 27.

(26) 312 650

Munkaszüneti napokon: 9–13

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

(26) 387 030

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

munkaszüneti napokon folyamatosan

RÓKUS GYÓGYSZERTÁR

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96.

(26) 391 035 Nyitva: H–P 7.30–18,

Szo 7.30–12

SZENTENDRE EGÉSZSÉGÜGYI

INTÉZMÉNYEI (SZAKORVOSI

RENDELŐINTÉZET)

2000 Szentendre Kanonok u. 1.

(26) 501 444 Fax: (26) 312 287

www.szei.szentendre.hu

DUNAKANYAR CSALÁDSEGÍTŐ

ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

(26) 312 605, (26) 400 172

Családsegítő: Ruskó Rita

Dunabogdányban keddenként 13–15

Családgondozó (gyermekjóléti szolg.):

Németh Ádám Dunabogdányban

szerdánként 14–15.30

FIGYELJ RÁM! KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

IDŐSGONDOZÁS, BETEGSZÁLLÍTÁS

(26) 390 297, figyeljram@gmail.com

 
SZOLGÁLTATÁSOK

AHK AGGLOMERÁCIÓS HULLADÉK-

KEZELŐ KFT-FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-

FENNTARTÓ ZRT (SZEMÉTSZÁLLÍTÁS)

Ügyfélszolgálat Dunabogdányban:

minden hónap utolsó hétfő 14–18

Személyes ügyfélszolgálat:

1098 Bp, Ecseri út 8–12, K 8–20

Telefonos ügyfélszolgálat: H 8–20

Cs 9–13 P 9–13

Levelezési cím: 1439 Bp, Pf. 637

Tel.: (1) 459 6722

ahk@fkf.hu, www.ahk.hu

DMRV ZRT. JOBBPARTI

ÜZEMIGAZGATÓSÁG

Szentendre, Kalászi út 2.

(26) 501 650 Fax: (26) 310 816

Ügyfélszolgálat: (40) 881 188,

(27) 511 511

(műszaki hibabejelentés, mérőállás 

bejelentés minden nap 0–24,

számlázással kapcsolatos ügyintézés)

Ügyfélfogadási idő:

H 8–20, K–Cs 8.30–15,

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

ELMŰ NYRT.

Ügyfélszolgálati Iroda:

2000 Szentendre, Dunakorzó 21/A.

Ügyfélfogadás: H 8–16,

Sze 12–18, P 8–14

Telefonos ügyfélszolgálat: (40) 383 838

MAGYAR KÉMÉNY KFT.

KÖZPONTI KIRENDELTSÉG

1126 Budapest, Böszörményi út 24/b

(40) 918 025 [209-es mellék]

Ügyfélfogadás: H 8–20, Sze 10–16

P 8.30–11

ugyfelszolgalat@magyarkemeny.hu

POSTAHIVATAL

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 57.

(26) 590 079

Nyitvatartás: H 8–12, 12.30–18

K 8–12, 12.30–14, Sze–P 8–12,

12.30–16

T-HOME, MAGYAR TELEKOM NYRT.

Hibabejelentő: 1435

TIGÁZ ZRT. SZENTENDREI ÜZEM

gázszivárgás és üzemzavar bejelentése

(80) 300 300

Ügyfélszolgálat: (40) 333 338
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