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A 2019-es önkormányzati választás dunabogdányi jelöltjei
Polgármesterjelöltek:

  Schuszter Gergely (1980) Nemesné Váray Mariann (1964)
  független polgármesterjelölt független polgármesterjelölt

Önkormányzati képviselőjelöltek:

 Hidas András (1960) Potássy Andrea (1975) Nagy Ákos (1979) Rokfalusy Balázs (1977)
 tudományos főmunkatárs, közgazdász értékesítési menedzser hálózatfejlesztési senior mérnök
 egyetemi docens független képviselőjelölt független képviselőjelölt független képviselőjelölt
 független képviselőjelölt

 

 Rácz Balázs (1982) Gebhard Bálint (1987) Héder Tamás (1982) Spanisberger Anna (1995) Balogh Arnó (1986)
 részvényelemző ügyintéző, közforgalmú  településüzemeltetési vezető egyetemi hallgató vállalkozó
 független képviselőjelölt közlekedési forgalmi tiszt független képviselőjelölt független képviselőjelölt független képviselőjelölt
   független képviselőjelölt

Német nemzetiségi képviselőjelöltek:

 Balogh Imréné (1965) Vogel Norbert (1989) Herr Alexandra (1980) Lang Krisztina (1979) Elter Józsefné
 német nemzetiségi  német nyelvtanár,  TB- és bérügyintéző védőnő német nemzetiségi
 óvodapedagógus,  intézményvezető-helyettes német nemzetiségi német nemzetiségi képviselőjelölt (ÉMNÖSZ)
 intézményvezető német nemzetiségi képviselőjelölt (ÉMNÖSZ) képviselőjelölt (ÉMNÖSZ)  
német nemzetiségi  képviselőjelölt (ÉMNÖSZ)
 képviselőjelölt (ÉMNÖSZ) 

Önkormányzati választás 2019
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Önkormányzati választás 2019

Mikor lehet szavazni?
A szavazóhelyiségben szavazni 2019. októ-

ber 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Hány évre választjuk a helyi önkormány-

zati képviselőket és polgármestereket, ill. a 
nemzetiségi önkormányzatokat?

A helyi önkormányzati képviselőket és pol-
gármestereket, továbbá a nemzetiségi ön-
kormányzatokat öt évre választjuk.

Kik jogosultak részt venni a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásán?

Magyarország Alaptörvénye alapján min-
den, Magyarország területén lakóhellyel 
rendelkező nagykorú magyar és európai 
uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy 
a helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán választó legyen. Részt 
vehetnek a választásban a magyarországi la-
kóhellyel rendelkező, menekültként, beván-
doroltként vagy letelepedettként elismert 
nagykorú személyek is.

Nincs választójoga annak, akit a bíróság a 
választójogból kizárt bűncselekmény elkö-
vetése vagy belátási képességének korláto-
zottsága miatt, vagy kiskorú.

A magyarországi lakcímmel rendelkező 
európai uniós állampolgároknak nem kell 
regisztrálniuk, automatikusan felkerülnek a 
névjegyzékbe.

Hogyan választjuk az önkormányzati 
képviselőket Dunabogdányban?

A községünkben (mint a 10 ezer vagy an-
nál kevesebb lakosú településeken) a helyi 
önkormányzati képviselőket a település vá-
lasztópolgárai egyéni listás választási rend-
szerben választják meg, ahol a település egy 
választókerületet alkot.

A képviselő-testület tagjainak száma 6 fő.
A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre 

szavazhat, amennyi a megválasztható képvi-
selők száma, vagyis érvényesen legfeljebb 6 
jelöltre adhatjuk le szavazatunkat.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek 
lesznek, akik a megválasztható képviselők 
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot 
kapták. Szavazategyenlőség esetén sorso-
lással kell megállapítani, hogy az egyenlő 
számú szavazatot elért jelöltek közül melyik 
szerez mandátumot.

Hogyan választjuk a polgármestert?
A polgármestert a település választópol-

gárai közvetlenül választják. Érvényesen 
szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgár-
mester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes 
szavazatot kapta.

Hány szavazólapot kapunk az önkor-
mányzati választáson?

Dunabogdányban három szavazólapot 
(települési önkormányzat, polgármester, 
megyei önkormányzat választása)

Egy szavazólapon érvényesen hány sza-
vazatot lehet leadni?

A képviselő-testület választásakor legfel-

jebb annyi szavazatot lehet leadni, ahány 
mandátumot kiosztanak a településszámtól 
függően, vagyis Dunabogdányban legfeljebb 
6 jelöltre adhatunk le szavazatot.

A polgármester, és a megyei önkormány-
zat választására szolgáló szavazólapon érvé-
nyesen csak egy szavazatot lehet leadni.

Az üres (szavazatot nem tartalmazó) sza-
vazólap, továbbá a 6-nál több szavazatot tar-
talmazó szavazólap érvénytelen!

Szavazni két, egymást metsző vonallal le-
het (pl. X vagy +), melyet az erre szolgáló kör-
be kell elhelyezni.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
Milyen feltételekkel szavazhatok a német 

nemzetiségi képviselők választásán?
A választópolgárok 2019. szeptember 27-

én 16 óráig vetethették fel magukat a német 
nemzetiségi névjegyzékbe. Aki nem szerepel 
a nemzetiségi névjegyzékben, az nem sza-
vazhat a nemzetiségi képviselők választásán!

Hogyan működik a nemzetiségi választás?
A nemzetiségiek a fehér mellett zöld nem-

zetiségi szavazólapokat és hozzá zöld boríté-
kot kapnak. A zöld szavazólapokat a zöld bo-
rítékba kell tenni, amelyen fel van tüntetve 
az adott nemzetiség neve. A fehér és a zöld 
szavazólapokat nem szabad összekeverni. 
A zöld borítékot mindenképpen le kell zár-
ni. A lezáratlan borítékban lévő, valamint a 
borítékon kívül található zöld szavazólapok 
érvénytelenek.

Hány tagú lesz a dunabogdányi német 
nemzetiségi önkormányzat?

Öt fő, mivel a nemzetiségi névjegyzékben 
szereplő választópolgárok száma a választás 
kitűzésének napján (2019. július 30-án) meg-
haladta a száz főt.

Hol lehet szavazni a nemzetiségi önkor-
mányzatokra?

A korábbi gyakorlattal ellentétben idén 
nincs külön nemzetiségi szavazókör: ugyan-
abban a szavazóhelyiségben lehet szavazni a 
települési, területi, illetve országos nemzeti-
ségi önkormányzatokra is, ahol a polgármes-
terre és a képviselőkre.

A nemzetiségi választópolgár hány jelölt-
re szavazhat?

A nemzetiségi választópolgár a települé-
si nemzetiségi önkormányzati választáson 
legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi 
képviselő a településen választható (Duna-
bogdányban 5 fő). 

Vagyis érvényesen legfeljebb 5 nemzetisé-
gi jelöltre adhatjuk le szavazatunkat.

A területi, ill. országos nemzetiségi önkor-
mányzati választáson érvényesen egy listára 
lehet szavazni.

Az üres (szavazatot nem tartalmazó) sza-
vazólap, továbbá az 5-nél több szavazatot 
tartalmazó szavazólap érvénytelen!

Szavazni két, egymást metsző vonallal le-
het (pl. X vagy +), melyet az erre szolgáló kör-
be kell elhelyezni.

Milyen feltételekkel tudok szavazni?
A szavazóhelyiségben az a választópolgár 

szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri, ill. 
nemzetiségi névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell sze-
mélyazonosságát (érvényes személyazono-
sító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői en-
gedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját.

A választópolgár a fentiek után megkapja 
a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a 
névjegyzéken aláírással igazolja.

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?
Azok a szavazóköri névjegyzékben szerep-

lő választópolgárok, akik:
- mozgásukban egészségi állapotuk (illetve 

fogyatékosságuk) miatt, 
- vagy fogva tartásuk miatt
akadályozottak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. ké-

nyelmi szempontok miatt) kéri, annak a ké-
rését a helyi választási iroda, illetve a szava-
zatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát kérni lehet
a) a helyi választási irodától

- levélben vagy elektronikus azonosítás 
nélkül elektronikus úton legkésőbb 
2019. október 9-én 16.00 óráig,

- személyesen vagy elektronikus azonosí-
tással elektronikus úton 2019. október 
11-én 16.00 óráig vagy

- 2019. október 11-én 16.00 órát követően 
elektronikus azonosítással elektronikus 
úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottságtól 
2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a sza-
vazókörben „hagyományos módon” nem 
szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri 
hivatalban működő helyi választási irodá-
ban), továbbá levélben, vagy online (www.
valasztas.hu) lehet igényelni. A mozgóurnát 
csak olyan címre lehet kérni, amely ugyan-
azon szavazókörben található, ahol a válasz-
tópolgár lakik.

A mozgóurna iránti kérelem a www.
dunabogdany.hu oldalról is letölthető és ki-
nyomtatható.

Ha a szavazás napján nem a lakóhelye-
men tartózkodom, hogyan tudok szavazni?

Az önkormányzati és a nemzetiségi válasz-
táson mindenki csak a saját lakóhelye szerin-
ti szavazókörben szavazhat.

Aki azonban a lakóhelye mellett bejelen-
tett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ide-
iglenes lakcím) is rendelkezik, választhat, 
hogy melyik település önkormányzatának 
megválasztásában szeretne részt venni.

Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén 
akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését 

Választási tudnivalók
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a lakcíme szerinti választási irodától. Továb-
bi feltétel, hogy a tartózkodási helyet legké-
sőbb 2019. június 26-ig létesítette és annak 
érvényessége legalább 2019. október 13-ig 
tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
(korábbi átjelentkezést visszavonó kérelem-
nek) legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi választási iro-
dához.

Lehet-e külképviseleten (Magyarország 
nagykövetségein és főkonzulátusain) sza-
vazni?

Az októberi választás alkalmával a hatá-
lyos jogszabályok nem teszik lehetővé a kül-
képviseleten való szavazást.

Milyen választási bizottságok működ-

nek a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, ill. a nemzetiségi önkor-
mányzatok választásán?

Az októberi választáson az alábbi választá-
si bizottságok működnek:

• szavazatszámláló bizottság,
• helyi választási bizottság,
• területi választási bizottság,
• Nemzeti Választási Bizottság.
Dunabogdány Község Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete 104/2019. (VIII. 26.) 
önkormányzati határozatával a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. 
§-ában biztosított jogkörében eljárva meg-
választotta a dunabogdányi Helyi Választási 
Bizottság tagjait és póttagjait.

Tagok:
Várady-Szabó Tibor elnök
Lengyel György elnökhelyettes
Hímer Anna tag

Póttagok:
Antalics Petra

Bednár Gáborné

A Helyi Választási Bizottság elérhetősége:
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Tel.: 26/391-025 Fax: 26/391-070
E-mail: jegyzo@dunabogdany.hu

Tisztelt Dunabogdányiak!
A közérthetőség miatt ismét egy képpel 

kezdem: talán mindenkinek szeme előtt van 
egy szép régi villa, amelyben sajnos nem 
lakik senki. Az elődök mívességét, igényes-
ségét, jó ízlését, szorgalmát  az utódok az 
egyre nehezebbé váló életkörülmények és 
a szétszakad családi viszonyok miatt nem 
tudták fenntartani. A tábla kint áll, hogy 
eladó, de közgazdasági nehézségek miatt 
senki nem kívánja megvenni. A ház pedig 
rendelkezik mindennel, ami egy nagy csa-
ládnak, közösségnek kellhet. A ház önma-
gában tágas, körülötte kert, a kertben me-
dence. Valójában minden adott. Mégis, ha 
az ember körülnéz csak azt látja, hogy ha 
nem rendelkezik milliárdokkal, akkor bele 
fog szakadni a munkába. Két dolgot tehet: 
éjjel-nappal dolgozik és saját kezével teszi 
rendbe az ingatlant vagy lottózni kezd és 
rábízza idegenekre a rendbetételt. A máso-
dik megoldás könnyebb, de csak kevesek-
nek adódik ez a szerencse. Így nincs más, 

maradni kell az első megoldásnál: bele kell 
állni a munkába.

Így ítélem meg az elmúlt és a következő öt 
év lehetőségeit. Képviselőtársaimmal bátran 
tártuk fel a problémákat. Arra koncentrál-
tunk, hogy az alapvető életfeltételeket meg-
erősítsük. Megállapítottuk, hogy a vízrend-
szerrel hatalmas problémák vannak, ezért 
több éves küzdelmen keresztül elértük, hogy 
Dunabogdány vízi közművét a legjobb szak-
emberekkel közösen hozzuk rendbe. A gye-
rekektől sem kívántuk elvenni a lehetőséget, 
a fontossági sorrendet úgy ítéltük meg, hogy 
sok minden hiányzik a hétköznapok komfor-
tos életéhez, de nekik a legjobb lehetőséget 
kell biztosítani, hogy minél jobb körülmé-
nyek között tudjanak tanulni. A környezet 
rendbetételéhez és a nyugodt mozgáshoz el 
kellett hárítanunk a közösségi terek életve-
szélyes fáit, senki sem lehet életveszélyben, 
főleg akkor nem, mikor megpihenni vágyik. 
A felújítások során a régi csöveket újakra, 
fenntarthatóakra cseréltük. Alig 5-6 év és az 

iskola tanuszoda, tornacsarnok áramát már 
a nap fedezi, a közterületi megvilágítások 
pedig harmad energiát fogyasztanak. Az utó-
dainknak könnyebb lesz és mindenképpen 
zöldebb. A nyílászárókat cserélhettük volna 
olcsóbb anyagokkal is, de mindenképpen 
törekedtünk a jó ízlés megtartására. A kivá-
ló főépítész úrnak köszönhetően tanulóivá 
válhattunk az egykori finomságok megőrzé-
sére, a múlt, a jelen és a közösség tiszteleté-
re, megteszek mindent a szép homlokzatért, 
hogy nekem és a környezetemnek is szebb 
legyen. A villaépület alapjai meg lettek erő-
sítve. Az elmúlt évben már kiléphettünk a 
felszínre is és utak felújítását is elkezdhettük. 
Ezek már a látványosabb munkálatok. Tele-
pülésünk elért arra a szintre, hogy kényelme-
sebbé tegye a hétköznapi életét és elindul-
jon a belső terek rendbetétele. A település 
és elődeink munkája nagy előny, mindenünk 
meg van, azokat csak modernizálni vagy kar-
bantartani kell, de választhatjuk a beruhá-
zások útját is.  Napi küllemünket és komfort 

SCHUSZTER GERGELY
független polgármesterjelölt

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a vá-
lasztási eljárásról szóló törvény 160. §-a 
értelmében az esélyegyenlőség biztosítása 
érdekében a szavazólapon a jelöltek a Helyi 
Választási Bizottság által kisorsolt sorrend-
ben szerepelnek.

A Helyi Választási Bizottság a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők 2019. október 13. napjára kitűzött 
általános választására Dunabogdányban be-
jelentett és nyilvántartásba vett jelöltek sza-
vazólapokon való sorrendjének sorsolását 
elvégezte, a jelöltek ennek következtében a 
következő sorrendben szerepelnek a szava-
zólapokon:

Polgármester jelölt:
1. Schuszter Gergely (független)
2. Nemesné Váray Marianna (független)

Egyéni listás képviselőjelöltek sorsolt sor-
rendje:

1. Hidas András (független)
2. Potássy Andrea (független)
3. Nagy Ákos (független)
4. Rokfalusy Balázs (független)
5. Rácz Balázs (független)
6. Gebhard Bálint (független)
7. Héder Tamás (független)
8. Spanisberger Anna (független)

9. Balogh Arnó (független)
Megjegyzés: Bánáti Bence visszalépése 

után korrigált sorrend.
Német nemzetiségi jelöltek sorsolt sor-
rendje:

1. Balogh Imréné (ÉMNÖSZ)
2. Vogel Norbert (ÉMNÖSZ)
3. Némethné Herr Alexandra (ÉMNÖSZ)
4. Lang Krisztina (ÉMNÖSZ)
5. Elter Józsefné (ÉMNÖSZ)

Dr. Németh József jegyző, HVI vezető

Közlemény a választásra nyilvántartásba vett jelöltek sorsolási sorrendjéről

Jelöltek bemutatkozó írásai, a szavazólapi sorsolás sorrendjében:
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érzetünket a település üzemeltetés egyre na-
gyobb sikerrel végzi. A víz, gáz, áram, hulla-
dékszállítás, egészségünk és biztonságunk jó 
kezekben van. A sok munka ellenére a bevé-
tel és a kiadás oldal nem borult fel, folytatni 
tudjuk az előrehaladást. 

Több lehetőség van: fejlesztések, karban-
tartás, ezek ötvözete? Az irányt a választások 
után felállt új testületnek kell meghatároz-
nia, majd szavaznia.      

Elődeiknek köszönhetően nagyon jó 
adottságú településünk van, amelyen látha-

tóak a történelem viharai. Az igényességre 
mindig adtak. Szegényen is úri viszonyokat 
teremtettek. Ebből nem adhatunk alább! 
Örömmel ajánlom  őszinte munkámat az 
Önök szolgálatára.

 

Tisztelt Dunabogdányi választópolgá-
rok! Kedves Bogdányiak!

Sokan úgy vélik, hogy ismernek a faluban, 
mások talán az elmúlt tizenöt évben arról 
ismerték a nevemet, az az a nő,aki hóba-sár-
ba, fagyba rendületlenül rója az utakat Kis-
oroszi felé majd később a bicikli úton,ezért 
kicsit részletesebben is bemutatkoznék.A 
nevem: Nemesné Váray Marianna, 1964. feb-
ruár 21-én születtem, Szentendrén, egy sváb 
és egy felvidéki család egyetlen leánygyer-
mekeként. Gyermekéveimet Dunabogdány-
ban töltöttem, az általános iskolában aktív 
tagja voltam a kézilabda csapatnak, a szín-
játszó körnek és nem volt olyan iskolai vagy 
ünnepi esemény, ahol ne szavaltam volna. 
Középiskolás éveimet a Szentendrei Feren-
ces Gimnáziumban töltöttem, majd érettségi 
után magyar- történelem szakos tanárnak 
jelentkeztem, de tanítóképzőbe vettek fel, 
amit nem éreztem magaménak, de a tanulás 
gondolatát sosem vettetem el, csak elhalasz-
tottam. Időközben született két csodálatos 
leánygyermekem, majd következett a rend-
szerváltás és már nem volt hová visszatérni a 
GYES-ről. Ekkor fogalmazódott meg bennem 
a gondolat,hogy újra tanulni kéne,ezért a 
munkaügyi központ által Dolinában szociális 
munkás képesítést szereztem,így kerültem a 
III.kerületi Családsegítő Központba, ahol tíz 
évet töltöttem és ezen idő alatt két diplomát 
szereztem, két kis gyerek és rengeteg utazás 
mellett. Mindig az emberek érdekeltek és 
az, hogyan tudnék segíteni jobbá tenni az 
életüket. A legnehezebb feladat úgy segíte-
ni, hogy ne csak kívülről várják a segítséget, 
hanem önmaguk is tegyenek érte.2006- ban 
elérkezettnek láttam az időt, hogy az akkor 
még gyerek cipőben járó humánerőforrás 
menedzseri végzettségemet kamatoztas-
sam. Mivel szakmai tapasztalatom szinte 
nem volt ezen a területen és kapcsolataim 
sem voltak, ezért csak két évvel később a 
Csobánkai Polgármesteri Hivatalban tud-
tam elhelyezkedni humán, szabálysértési 
és birtokvédelmi előadóként valamint a 
szociális bizottság összekötőjeként. Ez a sok 
feladat, az utazás két kicsi gyerek mellett na-

gyon megterhelő volt, változtatni szeretem 
volna,de ebben a szakmában csak Budapes-
ten lehetett elhelyezkedni és ez azóta sem 
változott.2013-ban a tankerületi központok 
beindulásával újra lehetőségem nyílt sze-
mélyügyi referensként dolgozni,de Kispes-
ten, ez napi tizenkét óra távollétet jelentett 
és ez a mai napig így van. Időközben  Vácott 
helyezkedtem el a Szakképzési Centrum-
ban ,de mivel rosszak az átjutás feltételei 
és  a fizetések megrekedtek, már nem érte 
meg és újra tovább kellett állni.2011-ben a 
férjem szívműtéten esett át,ugyanebben az 
évben nyáron többed fokú égési sérüléseket 
szenvedett,így végképp én lettem a család-
fenntartó . Büszke vagyok rá, hogy mindig 
a magam erejéből és kitartásából tudtam 
továbblépni, mindig kockáztattam, mert 
hittem magamban, hogy meg tudok felelni. 
Ötvenévesen mikor más lassan nyugdíjba 
készül, én humánpolitikai referens lettem a 
Magyar Államkincstár Központjában, a köz-
igazgatásban ez a szakma csúcsának tekint-
hető, de sajnos most márciusban egy olyan 
törvény hatálya alá kerültünk, amely elfo-
gadhatatlan egy kormányzati igazgatásban 
dolgozónak, ezért amikor  Budapest Főváros 
II. Kerületi Egészségügyi Intézete megkere-
sett  azzal, hogy tegyem rendbe a munkaügyi 
osztályt, vállaltam a kihívást. Időközben egy 
évet elvégeztem a jogi egyetemen és egy 
közigazgatási szakvizsgát is szereztem, de 
nem is ez a lényeg, hanem az a rengeteg ta-
pasztalat, amely felgyülemlett az oktatás, a 
szociális munka, a köz- és államigazgatás és 
most az egészségügy területén. Ezt hoznám 
én ide kis hazámba és kapcsolataimat, amit 
a felsorolt területeken megszereztem. Igaz, 
hogy közvetlenül nem tudtam részt venni 
a falu életében, mivel napi 12 órát vagyok 
távol és sokakkal ellentétben tömegköz-
lekedéssel járok, de közel tíz éve teszem 
lehetővé a férjemnek,hogy ne kelljen dol-
gozni a megélhetésért, hanem segíthessen a 
futballszakosztálynak és most már a Bozsik 
programban résztvevő gyerekeknek. Vejem, 
Molnár Balázs, aki a dunabogdányi futball 
szíve-lelke, is csak úgy végezheti munkáját, 
szinte minden idejét a bogdányi gyerekekért 

áldozva, ha ez a család  támogatja minden 
téren. Természetesen vannak konkrét el-
képzeléseim is, mit szeretnék megvalósítani 
szeretett falumban, ilyen a bölcsőde, amely 
meggyőződésem szerint rendkívül fontos 
lenne, nem csak a dolgozó anyukáknak, ha-
nem munkahely teremtés szempontjából 
is. Egy igazi nagy játszótér, járható utak és 
járdák, a csarnok felújítása, idősek napközi 
otthona, a parkolás megoldása,szeretném 
újra visszahozni a leánykézilabdát, TISZTA 
és ÁTLÁTHATÓ önkormányzati gazdálko-
dást és közös gondolkodást a falu jövőjéről. 
Nagy szüksége van ennek a közösségnek 
arra, hogy végre más irányba induljon el a 
gondolkodás a falu sorsát illetően. Példá-
ul nézzük a problémákat női szemmel. Egy 
férfi, aki sosem szembesül bizonyos fajta 
kérdésekkel, nem is  fogja keresni a megol-
dásokat, mert azok számára nem léteznek. 
Ezekben a hetekben sok házba kopogtam be 
és el kell mondanom, az emberek tele van-
nak panasszal, a legtöbben arról számoltak 
be, hogy meg sem hallgatják őket. Néhány 
évvel ezelőtt egy álláspályázatot azért nyer-
tem meg, mert interjú előtt szóba elegyed-
tem a főnökkel és beszélgetés közben olyan 
információkat osztott meg velem, hogy saját 
maga is elcsodálkozott, mennyi mindent 
mondott el egy idegen embernek-. A szavai 
mai is a fülembe csengenek, azért válasz-
tottalak téged, mert te egy fél óra leforgása 
alatt többet tudtál meg rólam, mint akikkel 
hónapok óta együtt dolgozom. Aki a közért 
dolgozik, annak tisztába kell lennie az egy-
szerű emberek hétköznapi problémáival is, 
nemcsak nagy szavakat kell puffogtatni. Egy 
jó vezető tudja mi fő egy – egy család faze-
kában. Büszke vagyok rá, hogy a falu szinte 
minden házát ismerem, ahol már kihaltak az 
öregek, én azokat is ismertem és igyekszem  
megismerni az új lakókat is. Sok mindent 
írhatnék még, de tudjuk, hogy csak az az 
ígéret ér valamit, amit be is tudnak tartani. 
Ezért én annyit ígérhetek, minden erőmmel 
azon leszek, hogy ez a kis közösség fejlődjön 
és legyen megtartó ereje a fiatalok számára. 
Kezdjünk közösen egy új fejezetet!

NEMESNÉ VÁRAY MARIANN
független polgármesterjelölt
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Általában azt tartják jó polgármesternek és 
jó testületnek, akik kurzusa alatt sok minden 
épül, szépül a faluban. Ott már megoszlanak 
a vélemények, hogy miért is az, ami és miért 
is annyi, amennyi. Nem különösebb ambícióm 
botránykővé válni, azonban meg kell mondjam, 
miként az elmúlt ciklusban is, most is azon az 
állásponton vagyok, hogy nem a népszerűség, 
nem a dologi vívmányok, dicsőségek hajtanak, 
inkább tennék a közért olyasmit, ami a boldo-
gulást szolgálja. Aszfaltozással, térkövezéssel 
elég sok pénzt el lehet költeni, de sosem eleget, 
viszont ezek boldogság hozadéka forintra vetít-
ve elég csekély. Természetesen, aki a világban 
csak a tárgyakat, dolgokat látja, keresi, annak 
lehet hiányérzete Dunabogdányban. Törődnek 
is ezzel éppen eleget, kritikusok és döntés-
hozók egyaránt. Nem élünk olyan soká, hogy 
mindent rendbe tegyünk a faluban. Akkor ne 
is érezzük magunkat jól, mert otthonunk nem 
Nyugat-európában van és más kicsit a helyi és 
nemzeti története? Azt  kell mondjam, ha ott 

boldogok az emberek vagy éppen boldogtala-
nok, az egyáltalán nem attól függ, hogy légká-
bel tömegek sötétítik el a napot vagy szépen, 
minden közmű biztonságban tekereg az aszfalt 
alatt. Nekünk pedig óriási értékeink vannak a 
tárgyi környezeten túl.

Hívőknek nem ismeretlen a mondás, hogy 
Isten országa köztetek jön el. Márpedig így van. 
Nem egy vallás, ideológia kitalálta már, hogy 
nem a pénz boldogít. Ettől még bizonyosan 
sokan megköpködnek azok, akik úgy gondol-
ják, hogy bizony, rajtuk csak az segíthet. Pedig, 
gondoljanak bele, hány boldogtalan jómódú 
embert ismernek és mennyien élnek egészen 
jól igen szerény anyagi körülmények között! 
Nekem is voltak olyan életszakaszaim, amikor 
bizony kihívás volt a megélhetés, de egészen 
határozottan állítom, hogy nagyobb bajaim 
szinte teljesen feledtették az anyagi problémá-
imat.

A boldogságunkat minimum magunkkal, 

másokkal és az anyagi világgal tartott kapcso-
latunk minősége határozza meg. Ha szeretem 
a körülöttem élő embereket és magamat is 
hagyom szeretni, akkor nem kell sokat keresni, 
miként legyünk boldogok pénz nélkül. Ha fo-
lyamatosan perlekedek, kritizálok mindenkit, 
akkor nincsen az a pénz, ami boldoggá tenne.

Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb figyel-
met kellene fordítanunk ezeknek a kapcsola-
toknak a fejlesztésére, tanítással, neveléssel, 
közösségi kulturális, sport és vallásos progra-
mokkal. Ez eléggé aprólékos munka, nehéz is 
egy fő csapásirányt találni, mert sokan sokfélék 
vagyunk, mindenkit mással lehet a közösségbe 
csábítani. Miként a karácsonyi ajándékozásnál, 
sokkal egyszerűbb letudni úgy, hogy veszünk 
egy drága nagy ajándékot, mint sok apró és 
személyes figyelmességet adni a másiknak, 
amiből sokkal több öröme lenne és a kapcsola-
tokat is javítanák.

Gyönyörű emberi és természeti környezet-
ben élünk, vigyázzunk erre, érezzük ebben jól 
magunkat! Legyen biztos háttere és menedéke 
mindenkinek a nagyvilág viharai között!

Potássy Andreának hívnak, többen Pász-
tor Andreaként ismerhetnek. Születésemtől 
Dunabogdányban élek, édesanyám csa-
ládja is dunabogdányi, édesapám pedig 
Nagybörzsönyből származott, szintén né-
met nemzetiségi családból.  Középiskolától 
emelt szinten tanultam a német nyelvet, 
így abból felsőfokú szakmai nyelvvizsgával 
rendelkezem. Az érettségi után elvégeztem 
a Pénzügyi-és Számviteli Főiskolát, 1996-
ban diplomáztam közgazdászként. 2001 óta 
magyar magányszemélyek által alapított 
könyveléssel és bérszámfejtéssel foglalkozó 
cégnél dolgozom Budapesten, 6 éve vezető 
állásban. 

A falu működését illetően fontosnak tar-
tom az infrastruktúra további fejlesztéseit 
a pénzügyi lehetőségekhez igazítva. Ennek 

kereteit jelenleg nem ismerem, így nem 
tartanám helyesnek, ha ezekről felelőtlen 
kijelentéseket tennék. Azonban a pénzügyi 
területen szerzett tapasztalataimat szívesen 
hasznosítanám képviselőként a falu fejlődé-
se érdekében legjobb tudásom szerint.

Az alapvető, és nagy kiadásokkal járó fej-
lesztések mellett olyan intézkedésekre is 
szükség van, amely a mindennapi életben 
éreztetik hatásukat és hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a dunabogdányiak elégedettségét és a 
falu iránti elkötelezettségét növeljék. Többek 
között:
- továbbra is szükséges a civil szervezetek 

munkájának támogatása, a velük való 
kapcsolat fenntartása,

- a falu rendezettsége, összképe befolyá-

solja az ide látogatók véleményét és az itt 
lakók számára is meghatározóak. Ennek 
érdekében további lépéseket szükséges 
lenne tenni a jelenleg is működő falugond-
noki, kertészeti munkák terén (fa ülteté-
sek, virágosítás stb.), 

- meg kellene vizsgálni a zöld hulladék gya-
koribb elszállításának a lehetőségeit főleg 
a nyári időszakban, 

- további Bogdány Mozdul rendezvények 
szervezése helyi lakosok számára,

- helyi események, intézkedések és tudni-
valók központi kommunikálása cenzúrá-
zott közösségi oldalakon.
Mindenekelőtt azonban az első számú 

feladat számomra a falu működésének és 
pénzügyi hátterének a megismerése lenne, 
amelyek alapján konkrét intézkedéseket ter-
vezni lehet. Ehhez kérem majd megtisztelő 
támogatásukat!

1979-ben Esztergomban születtem és a 
Komárom-Esztergom megyei sváb község-
ben, Süttőn nőttem fel, ahol édesapám 9 
évig volt polgármester, így az önkormányzati 
munka nem teljesen ismeretlen számomra. 
Gyermekkoromban a nyári szüneteket gyak-
ran németországi rokonaimnál töltöttem, 
így sikerült a német nyelvet közel anyanyel-
vi szinten elsajátítanom. 1999-ben az akkor 
még működő Piszkei Papírgyárban kezdtem 
el értékesítőként dolgozni, majd 2003-tól Bu-
dapesten helyezkedtem el egy alumínium-
ipari termékeket értékesítő vállalatnál. 2017-
től az ország piacvezető acélkereskedelmi 
vállalatánál vagyok értékesítési menedzser.

2010-ben ismertem meg bogdányi szüle-
tésű feleségemet, és már az első, községben 
tett látogatásom után úgy éreztem, hogy itt 
képzelem el családom jövőjét. Kislányunk 
születése után elhatároztuk, hogy Dunabog-
dányba költözünk, így immáron 5 éve élek 

családommal a faluban. Életem egyik leg-
jobb döntése volt.

Mindig is közösségi ember voltam. Koráb-
bi lakóhelyünkön, Dunakeszin aktív kapcso-
latban voltam a Családsegítő Szolgálattal, 
gyakran végeztem önkéntes munkát.  2 éve 
megtisztelő felkérést kaptam a Dunabogdá-
nyi Óvodáért Alapítványtól, ahol kuratóriumi 
tagként támogatom az alapítvány munkáját.

Gyermekkorom óta zongorázom és éneke-
lek, igyekeztem bekapcsolódni a helyi kul-
turális életbe így sokan már találkozhattak 
velem a koncerteken. Számos helyre járok 
fellépni országszerte és mindenhol büszkén 
vallom magam bogdányinak, mert egy ilyen 
csodálatos adottságokkal rendelkező tele-
pülésen, egy ilyen összetartó és befogadó 
közösségben

BOGDÁNYINAK LENNI JÓ!
Szeretném, ha a jövőben is jó, sőt még 

jobb legyen Bogdányinak lenni. Képviselő-
nek történő megválasztásom esetén az aláb-
bi tervekkel tudok hozzájárulni ehhez:

Dunapart A Dunapart további fejlesztése 
és szépítése, a parkolással kapcsolatos prob-
lémák megoldása, a strand felszereltségének 
bővítése (új vizesblokk, játszótér bővítés).

Óvoda A 2018-ban sikeresen elnyert óvoda 
bővítési pályázat megvalósulásának támo-
gatása, az óvodai játszótér bővítése.

Közösség A civil szervezetekkel együttmű-
ködve önkéntes akciók szervezése a közös-
ségi összefogás jegyében (bányahíd feliratok 
eltávolítása, patak tisztítás, falubeli rászoru-
lók támogatása)

Buszmegállók A községben található fe-
detlen buszmegállók korszerűsítése, tető 
készítése és padok elhelyezése.

Környezet Együttműködés a helyi vállalko-
zásokkal a környezet megóvása érdekében 
(szívószálmentes vendéglátóhelyek, mű-
anyagzacskó mentes üzletek).

POTÁSSY ANDREA
független képviselőjelölt

NAGY ÁKOS
független képviselőjelölt

HIDAS ANDRÁS
független képviselőjelölt 
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Ötször ennyit tudnék írni, de a korlát mi-
att távirati stílusban: 42 év, nős, 2 gyermek. 
Budapesti Műszaki Főiskola műszaki mene-
dzser szak. 20 éve a Magyar Telekomnál. Há-
lózatfejlesztési senior mérnökként irányítom 
Buda környékén a hálózatfejlesztések terve-
zését, elszámolását, benne milliárdos nagy-
ságrendű Szupergyors Internet Programmal. 
Fontos számomra a demokrácia, a szólássza-
badság. Az emberek igenis beleszólhatnak a 
közös dolgainkba, mert hosszabb távon ez 
hozza ki a legjobb teljesítményt, amire szük-
ség van Bogdány további fejlődéséhez. Ezért 
indítottam el 5 éve az interaktív „Bogdányi 
Fő tér” (BFT) Facebook oldalt is. Pár dolog, 
mit tettem: kezdeményeztem, szerveztem 
a faültetéseket az egyenesben; szerveztem 
szemétszedést; fogalmaztam helyi aláírás-
gyűjtést az óvoda és bölcsőde fejlesztés ér-
dekében és útjavítások ügyében; javasoltam 
hiányzó közvilágítások pótlását; kezdemé-
nyeztem új köztéri szemetesek kihelyezését; 
indítványoztam a Patak utcai vízelvezető 

visszaépítését. Képviseltem a lakossági igé-
nyeket például a focipálya használat és az 
iskolai játszótér esetében (kevés sikerrel); a 
szabadtéri edzőpark használhatóságáért (re-
mélhetőleg sikerrel); a vendéglátóhelyek ko-
rábban korlátozott nyitvatartásának vissza-
állítása érdekében; és hogy a közterületen 
való alkohol fogyasztás ne legyen büntethe-
tő (részben sikerült). Támogattam minden 
fejlesztést, az útfelújításoktól, a játszótéren 
át, a Kiscuki közig. Ez utóbbinak az elnevezé-
se is egy BFT szavazásból született, az Önök 
szavazatai alapján javasoltam a „Kiscuki 
közt”, ahogy a helytörténeti táblák ötlete és 
nagyrészt szövege, valamint a Leutenbach 
emlékmű ötlete is hozzám köthető. Szorgal-
maztam egy központi terecske (Fő tér) kiala-
kítását az iskola-csarnok-tanuszoda közötti 
területen (alakul). A stratégiai ügyekben, el-
sőként készítettem el a környező települések 
bevételeinek összehasonlítását, amit az új-
ságban olvashattak. Sok energiát fektettem 
a gazdasági program és a település arculati 

kézikönyv (TAK) összeállításába is. A kultúra 
területén újszerű „összbogdányi” személet-
tel egyformán igyekeztem összegyűjteni a 
helytörténet minden fellelhető alkotórészét, 
legyen az magyar vagy sváb, katolikus vagy 
református, felvidéki vagy más. Igyekeztem 
tágítani a kultúrára (művelődési ház, civil 
szervezetek) fordítható összegek keretét is. 
Az egyik fő alapelvem volt: „a természetes 
egyensúly fenntartása a magyar és a német/
sváb kultúra helyi megjelenése között”. Így 
kiálltam például azért is, hogy az óviban 
ne csak németül, hanem magyarul is kö-
szönhessenek a gyerekek, vagy azért, hogy 
a temetőinkben ne csak a gótbetűs sírokat 
helyezzük helyi védelem alá, hanem egyen-
lő mércével mérve minden régi sírt. Díjakra 
5 főt jelöltem (4 siker). Indítványoztam, hogy 
ne csak a polgármester és az alpolgármes-
ter kapjon javadalmazást, hanem a képvi-
selők is (nem sikerült). Pedig ez jót tenne 
szerintem a képviselők teljesítményének és 
számon kérhetőségének is. Sok ötletem van 
még! Ezekről további infók a BFT-n. „Jelsza-
vaink valának: haza és haladás!”

ROKFALUSY BALÁZS
független képviselőjelölt 

Az Önök bizalmának köszönhetően az 
elmúlt öt évben önkormányzati képviselő-
ként járulhattam hozzá településünk fejlő-
déséhez. Engedjék meg, hogy még egyszer 
bemutatkozzak, Rácz Balázs vagyok, 15 éve 
élek Dunabogdányban, de ennél sokkal ré-
gebbi a faluhoz való kötődésem. Ide jártam 
általános iskolába, és a helyi fúvószenekar 
tagjaként a község kulturális életében a 
mai napig   részt veszek. 2008-ban házasod-
tam meg, és egy 7 éves kislány, illetve egy 
3 éves kisfiú édesapja vagyok. A Budapesti 
Corvinus Egyetemen végeztem közgazdász-
ként, és már több mint 15 éve pénzügyi te-
rületen dolgozom. Jelenleg az MKB Pénzügyi 
Csoporthoz tartozó Danube Capital Zrt.-nél 
dolgozom senior tőkepiaci elemzőként, ahol 
elsősorban részvényelemzéssel és vállalatok 
értékelésével foglalkozom. Szakmai témakö-
rű oktatások és médiamegjelenések szintén 
a munkám részét képezik. Szabadidőmben 

szívesen foglalkozok barbecue-zással, a he-
lyi rendezvényeken már találkozhattak az 
általunk készített ételekkel. 

Az elmúlt ciklus legfontosabb eredménye-
inek gondolom: a teljes iskolaudvar felújítá-
sát, a Kiscuki köz megépítését (ennek hasz-
nosságát napi szinten is megtapasztalom, 
mert óvodás és iskolás gyerekem is van), a 
rendezvénytér kialakítását, az orvosi rende-
lő modernizálását és a kezdődő útfelújításo-
kat. A ciklus utolsó két évében indultak el az 
útfelújítási munkálatok, és lépésről-lépésre 
további utcák felújítását is javasolni fogom. 
Eddig is fontosnak tartottam, hogy az Ön-
kormányzat kiaknázza a pályázati lehetősé-
geket, és a jövőben is azt fogom támogatni, 
hogy a Pest megyében elérhető pályázatok 
segítségével is tovább tudjon fejlődni Duna-
bogdány. Például az iskolában található gu-
miborítású sportpálya és a megújult orvosi 

rendelő is pályázati forrásoknak köszönhető. 
A következő ciklusban többek között a 

nyaranta kialakult parkolási káosz meg-
oldását helyezném előtérbe. Tovább fej-
leszteném a Duna-parti játszóteret, illetve 
támogatnám, hogy a falu belterületén is ki-
alakításra kerüljön egy játszótér, mert az ősz 
beköszöntével a korai sötétedés miatt a du-
nai játszótér csak korlátozottan használható. 
A következő évek egyik legnagyobb feladata 
az elnyert óvoda pályázat megvalósítása, 
amely már ez elejétől nehézségekbe ütközik, 
de a továbbiakban is támogatni fogom, hogy 
a kialakult nehéz helyzet ellenére, megépül-
jön az új óvodaszárny. A leutenbachi testvér-
településünkkel baráti kapcsolatot ápolok 
és kiemelten fontosnak tartom a kapcsolat 
további erősítését. Az október 4-én megren-
dezésre kerülő fórumon szívesen válaszolok 
a felmerült kérdésekre. Köszönöm, hogy 
megtisztelt figyelmével és kérem támogas-
son szavazatával!

RÁCZ BALÁZS
független képviselőjelölt 

1987-ben születtem, Budapesten. Tanul-
mányaimat a Gundel Károly Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában 
végeztem, ahol az érettségi mellett a szak-
mámat is megszereztem. Jelenleg a BKV 
Zrt-nél dolgozom ügyintézőként, munkálta-
tói döntések előkészítését végzem és azok 
meghozatalában segédkezem, illetve az 
ágazatot irányító munkacsoport választott 
tagja vagyok. Dunabogdányi kötődésem 
nem régi, ám annál mélyebb és komolyabb. 

2017 óta élek itt dunabogdányi származású 
párommal és három gyermekünkkel. Ekkor 
kezdtem el a bogdányi kulturális és civil élet 
közepébe csöppenve a községet és lakóit 
megismerni, és ha tehetem, a lehető legtöbb 
rendezvényen részt is veszek.

A települést érintő kérdéseket és prob-
lémákat, kintről jövő emberként tárgyi-
lagosan, érzelmektől és részrehajlástól 
függetlenül tudtam felmérni, és immár 

szívvel-lélekkel bogdányiként tudok tenni a 
település jövőjéért. A civil, kulturális és nem-
zetiségi élet megőrzése és erősítése mellett 
fontosnak tartom az állami és uniós pályá-
zatok lehetőségeinek kiaknázását, főleg az 
infrastruktúra (víziközmű-hálózat, helyi köz-
utak) fejlesztése területén. Meg kell vizsgálni 
annak a lehetőségét is, hogy hogyan lehetne 
a település bevételeit növelni, befektetőket, 
beruházásokat idecsalogatni. Kiemelt fon-
tosságú a Duna és az árvízvédelem, mely az 
elmúlt évtizedekben jelentős anyagi károkat 
okozott a községben.

GEBHARD BÁLINT
független képviselőjelölt 
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Önkormányzati választás 2019

37 éves vagyok, születésemtől kezdve 
Dunabogdányban élek. Feleségemmel, aki 
szintén dunabogdányi, három gyermeket 
nevelünk. 2018 óta a Dunabogdányi Önkor-
mányzatnál dolgozom, először, mint főker-
tész, majd üzemeltetési vezető munkakör-
ben.

Képviselői ambícióim is abból adódnak, 
hogy az Önkormányzat ezen, véleményem 
szerint rendkívül fontos területe minél több 
figyelmet kapjon. Az üzemeltetés a legtöbb 
önkormányzati intézménnyel napi kapcso-
latban van, az állampolgárok is sokszor 
megkeresnek minket, így a felmerülő prob-
lémákat, javaslatokat, ötleteket első kézből 
tudnám a Képviselőtestület irányába közve-
títeni.

Természetesen a praktikus szempontokon 
túl egyéb elképzeléseim is vannak. Megvá-
lasztásom esetén az alábbi kérdésekkel is 
kiemelten szeretnék foglalkozni:

1. A közlekedés gyalogosbarát szervezé-
se: községünkben a közintézmények egy 
szűk körben, egymástól kényelmes séta 

távolságra helyezkednek el. A parkolóhe-
lyek száma viszont a településközpontban 
rendkívül kevés. A közlekedésszervezés 
céljának annak kell lennie, hogy akik a te-
lepülésközpontban, illetve annak közelé-
ben laknak, ne használják gépkocsijukat 
a községi intézmények megközelítéséhez. 
Ehhez a településközpont minél jobb gya-
logos átjárhatóságát kell biztosítani. A leg-
fontosabb feladatok véleményem szerint 
a Petőfi Sándor utca és József Attila utca 
járdáinak felújítása és kiszélesítése kiemelt 
szegéllyel (ne lehessen a járdán parkolni!), 
ezzel együtt ezen utcák, illetve a Hegy utca 
(Peksi) egyirányúsítása a gördülékenyebb 
gépkocsiforgalom biztosítására. Kiemelt 
fontosságú a Hegyalja utcai járda felújítá-
sa, illetve a Plébánia utcai ág járdájának 
megépítése, és a nagy kanyar lépcsőjének 
akadálymentes átépítése. Szükséges lenne 
a Községháza udvarán keresztül az iskola 
felé egy szilárd burkolatú járda megépíté-
se. A község külső részéről, illetve más tele-
pülésekről érkezők számára további parko-
lók biztosítása. Ezek lehetséges helyszínei: 

Kiscuki köz parkoló további bővítése, Óvo-
da utcai parkolók kiépítése (esetleg az Óvo-
dai utcai önkormányzati telek felhasználá-
sa), Iskola utca. 

2. A közösségi együttélés két, véleményem 
szerint fontos területén is szeretnék elő-
rehaladást. Az egyik az eb-tartókkal kap-
csolatos konfliktus, ami a szabálytalan (és 
zavaró) kutyasétáltatásban, illetve a sok 
kutyaürülékben jelentkezik. Véleményem 
szerint a leginkább előrevezető megoldás 
az lenne, ha az Önkormányzat kijelölne 
egy kutyafuttató területet, ezen a területen 
kívül viszont szigorú szankciók bevezetése 
szükséges. A másik terület a helyi zajren-
delet aktualizálása. A jelenlegi zajrendelet 
csak a magánszemélyek ház körüli munka-
végzését szabályozza. Ezt mindenképpen 
ki kell terjeszteni a cégek, vállalkozók, in-
tézmények munkavégzésére, illetve nem 
csak a munkavégzésből eredő zajokra, ha-
nem a túlságosan hangos zenehallgatásra 
is. Ezen a területen is megfelelő szankciók 
kidolgozása szükséges.

3. A  fenti területekhez kapcsolódóan a köz-
terület-felügyelet kérdésnek megoldása.

HÉDER TAMÁS
független képviselőjelölt 

Spanisberger Anna vagyok, 1995-ben szü-
lettem, azóta is Dunabogdányban az Öreg 
Kálvária utcában élek. Itt, Bogdányban vé-
geztem az általános iskolát, majd 2009-ben 
megkezdtem tanulmányaimat a Szentendrei 
Ferences Gimnáziumban, annak elvégzését 
követően pedig a Károly Róbert Főiskolá-
ra jártam szőlész-borász szakra. Főiskolai 
éveim alatt számos helyen volt szerencsém 
kipróbálni magam és így folyamatosan fej-
leszteni tudásomat, többek között a vendég-
látásban és agrárterületen, valamint rendez-
vénydekoráció területén. 

Több mint 10 éve civilként folyamatosan 
és aktívan részt veszek Bogdány kulturális 
és sportéletében.  Gyermekkorom óta rend-
szeresen részt vállalok a helyi katolikus egy-
házközösség munkájában. A családom sok 
generáció óta él itt, kötődésem Bogdányhoz 
rendíthetetlen, ezért is tartom fontosnak 
a hagyományok megőrzését és átadását a 
következő generációk számára. Azonban, a 
hagyományok megtartása mellett fontosnak 
tartom, hogy ne csak vissza, hanem előre is 
tekintsünk, az ifjú korosztály hagyományok-
tól eltérő igényeit is vegyük figyelembe, hi-

szen csak ők vihetik tovább mindazt, amit 
őseink ránk hagytak. Véleményem szerint 
őseink hagyománya nem merül ki kizárólag a 
nemzetiségi hagyományokban, hanem talán 
még fontosabb a közösségmegtartó szellem, 
ami egy csapattá tudja kovácsolni Bogdány 
nagy részét. Kiemelten fontos számomra az 
idősebbek tisztelete, mert sok más mellett 
nekik köszönhetjük ezt a szilárd, biztos ala-
pot, amire bátran építkezhetünk. Szeretem 
ezt a falut és szeretném, hogy mindenki szá-
mára egyformán élhető, élvezhető legyen. 
Szándékom hogy a képviselőtestület többi 
tagjával szorosan együttműködve képvisel-
hessem Dunabogdányt és a bogdányiakat.

SPANISBERGER ANNA
független képviselőjelölt 

Balogh Arnó vagyok, tősgyökeres 
dunabogdányi lakos, 33 éves, két fiúgyer-
mek édesapja. Feleségem a Dunabogdányi 
Németnemzetiségi Óvoda óvópedagógusa.

Az általános iskolát a helyi iskolában vé-
geztem, Esztergomban a Bottyán János 
Szakközépiskolában informatika szakon 
érettségiztem. Ezt követően vegyipari-gé-
pésztechnikusi szakon folytattam a tanulmá-
nyaimat. Ezek után munkavédelmi techni-
kusként végeztem a BME-n.

A Cirpi Borház tulajdonosa és a Smokering, 
BBQ eszközöket forgalmazó cég társtulaj-
donosa vagyok. Okleveles borbírálóként az 
Élelmiszer Magazinnak tesztelek és értéke-
lek borokat, valamint a Dunakanyar BBQ he-
lyi versenycsapat egyik alapítótagja vagyok. 
Nemzetközi versenybíróként is tevékeny-
kedem. A dunabogdányi svábzenekar tagja 
vagyok hosszú évek óta. Vadászkürtön és 
tenorkürtön játszom.

Helyi lakosként elérkezettnek látom, hogy 
komolyabban beleássam magam a (mi kis) 
falunk életébe. Tapasztalatokat szeretnék 
gyűjteni a település működésével kapcsola-
tosan. Helyi fiatalként ötleteimmel és lelkiis-
meretes munkámmal szeretném támogatni 
a leendő polgármestert és képviselőtestüle-
tét. 

Elképzelésekről, javaslatokról, az esetle-
ges képviselői feladatokról nyilatkozni, állást 
foglalni a későbbiekben szeretnék, amikor 
már lesz rálátásom a település működésére.

BALOGH ARNÓ
független képviselőjelölt 
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Nemzetiségi választás – gyakorlati tudnivalók

Önkormányzati választás 2019

Az egyik legfontosabb változás a nemze-
tiségi választásokkal kapcsolatosan, hogy 
az idén a korábbi gyakorlattól eltérően nem 
lesz a nemzetiségek számára külön nemzeti-
ségi szavazóhelyiség kijelölve, hanem abban 
a szavazókörben kell szavazni, amely a tele-
pülési önkormányzati választások lebonyolí-
tására szolgál. Tehát aki pl. a Művelődési Ház 
szavazóköréhez tartozik a helyi képviselő- és 
polgármester választáson, az ott adhatja le a 
nemzetiségi jelöltekre is a szavazatát. 

A szavazás napján a választópolgár HÁ-
ROM NEMZETISÉGI SZAVAZÓLAPOT KAP a 
kezébe. Nagyon fontos, hogy a szavazat csak 
úgy érvényes, ha a zöld színű borítékba a 
nemzetiségi szavazólapok bekerülnek és 
a boríték lezárásra is kerül. Erre fokozottan 
ügyeljenek. 
- a települési nemzetiségi szavazólapon öt 

jelölt szerepel majd. Az érvényes szava-
zathoz legalább egy jelöltre kell szavazni. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat öt tag-
ból áll.

- a megyei nemzetiségi önkormányzati 
szavazólapon – mivel nálunk csak német 

nemzetiségi választás lesz – egy lista sze-
repel majd, ezért NEM A NEVEKRE KELL 
SZAVAZNI, hanem a listára, tehát itt csak 
egy üres karika van, amit be lehet jelölni. 
Dunabogdányt a megyei önkormányzat-
ban Herr Tamás képviseli. A megyei nem-
zetiségi önkormányzatban hét fő dolgozik 
majd. 

- az országos nemzetiségi önkormányzati 
szavazólap a harmadik, ez nagyon hason-
ló a megyei szavazólaphoz, itt is egy lista, 
egy karika szerepel, érvényes szavazathoz 
ezt kell bejelölni. Az országos nemzetiségi 
önkormányzatban maximum 47 fő lesz. 

Ezúton is kérünk minden német névjegy-
zékben szereplő választópolgárt, hogy éljen 
alkotmányos jogával, menjen el szavazni és 
a nemzetiségi választásokra is kiterjedően 
adja le szavazatát. A leadott szavazatok szá-
ma az egyes képviselők, de összességében 
a német nemzetiségi önkormányzat legiti-
mitását is meghatározza nem csak helyi, de 
területi és országos szinten egyaránt. 

Ne gondolják tehát, hogy az öt helyre öt 
jelölt azt jeleni, hogy nincs értelme a szava-

zatoknak. Országosan túlnyomó többségben 
ugyan ez a helyzet (sok településen van öt 
vagy hat nemzetiségi képviselőjelölt) hiszen 
a legtöbb helyen viszonylagos egyetértés-
ben küzdenek a nemzetiségi képviselők nem 
egymás ellen, hanem közös értékeinkért és 
érdekeinkért. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat

KEDVES DUNABOGDÁNYIAK!
Ismét választás lesz, a Dunabogdányi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
több tagja leköszön megbízásáról, he-
lyet adva a fiataloknak.
A hosszú évek óta tartó bizalmat, a 
rendezvényeken való részvételeket kö-
szönjük, egyben kérjük, hogy a nem-
zetiségi identitás megtartása mellett 
továbbra is segítsék az új testületet 
munkájukkal, részvételükkel.
A képviselők munkáját is megköszönve, 
köszönettel:

Herr Tamás

Balogh Imréné  (Rippel Ágnes)vagyok, szü-
letésem óta Dunabogdányban élek, általá-
nos iskolai tanulmányaimat is itt végeztem.

Egy német nemzetiségi családban szület-
tem, így gyermekkoromban sajátítottam el, 
először a német tájnyelvet, majd iskolai ta-
nulmányaim során az irodalmi német nyel-
vet.

Középiskolai tanulmányaimat a budapes-
ti Kossuth Lajos Gimnáziumban végeztem, 
mely akkor még az ország egyetlen német 
nemzetiségi gimnáziumaként működött.

Óvodapedagógusi hivatásomat lakóhe-
lyemen, a Dunabogdányi Német Nemzeti-
ségi Óvodában kezdtem 1990-ben. Az eltelt 
közel harminc év alatt több óvodai csoport 

vezetésében vállalhattam részt, mint német 
nemzetiségi óvodapedagógus.  Mivel a csalá-
dok már egyre kevésbé vannak abban a hely-
zetben, hogy közvetíteni tudják a nyelvet, a 
hagyományokat, az identitást, ez a feladat 
egyre inkább az intézményekre hárul.  Ezért 
nemzetiségi óvodapedagógusként, és most 
már intézményvezetőként is keresem annak 
a lehetőségét, hogy a meglévő, kialakult ha-
gyományok megőrzését, a kultúra ápolását, 
hogyan lehetne a gyermekek számára még 
különlegessebbé, színesebbé tenni.  

A település kulturális életében végzett 
tevékenységemmel is a nemzetiségi hagyo-
mányápolást igyekszem elősegíteni. Alapító 
tagja vagyok a 2012-ben megalakult német 

nemzetiségi tánccsoportnak (Donauknie 
Tanzgruppe). Megalakulásunk óta aktív 
résztvevői vagyunk községünk nemzetiségi 
rendezvényeinek. Célunk, táncainkon ke-
resztül a német nemzetiség kultúrájának, 
hagyományainak ápolása, a Dunabogdány-
ban élő német nemzetiség identitásának 
megőrzése, és annak átörökítése a fiatalabb 
generáció számára. 

Dunabogdány és a németországi 
Leutenbach testvérvárosi kapcsolat ápolá-
sában, erősítésében is 2002. óta vállalok sze-
repet annak érdekében, hogy a két település 
együtt tudjon működni.

Az Észak-Magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetsége, Egyesület jelöltje-
ként kívánok a település nemzetiségi életé-
ben tevékenykedni, lehetőségeimhez képest 
aktívan részt venni.

BALOGH IMRÉNÉ
német nemzetiségi képviselőjelölt (ÉMNÖSZ)

Vogel Norbert vagyok, 30 éves, német 
nyelvtanár, a helyi általános iskola intéz-
ményvezető-helyettese. Születésem óta Du-
nabogdányban élek, most már feleségem-
mel és kislányommal.  

Helyi fúvószenekarok és a Bogdaner Duo 
tagjaként, 15 éve a Bogdaner Singkreis ve-
zetőjeként veszek részt a német nemzetiségi 
hagyományok ápolásában. Az elmúlt 5 év-
ben a nemzetiségi önkormányzat elnökhe-
lyetteseként fő feladataim a jegyzőkönyvek 
vezetése, a pályázatírás, a Bogdányi Híradó 

nemzetiségi rovatának szerkesztése, kiad-
ványok készítése és a nemzetiségi rendez-
vények szervezése voltak. Az elmúlt évek-
ben egy országos szinten mérve is sikeres 
és meghatározó önkormányzati struktúrát, 
eredményes pályázati rendszert sikerült 
felépítenünk. Csak két szám, amelyekre ki-
emelten büszkék lehetünk. A nemzetiségi 
önkormányzat legfontosabb bevételét jelen-
tő feladatalapú támogatás mértéke tavaly az 
elérhető legmagasabb összegű volt, ezzel a 
megyében a legmagasabb támogatást elért 

német nemzetiségi önkormányzat voltunk. 
Az elmúlt öt évben 32 pályázatot írtam, így 
a meglévő anyagi forrásokon felül mintegy 
nyolcmillió forinttal tudtuk támogatni a helyi 
német nemzetiségi feladatokkal összefüggő 
tevékenységeket.   

A nemzetiségi önkormányzat feladata 
egyrészt a múlt értékeinek megőrzése és to-
vábbadása, de ami sokkal fontosabb, hogy 
befogadhatóvá tegyük azt minden generá-
ció számára és így közösséget építsünk. Ma 
Dunabogdányban egy 250 fős borversennyel 
egybekötött svábbállal zárjuk a farsangi idő-
szakot, a sördélutánon minőségi gasztro-
nómiai programkínálatról beszélhetünk, a 

VOGEL NORBERT
német nemzetiségi képviselőjelölt (ÉMNÖSZ)
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Bursa Hungarica 
ösztöndíj

Megjelentek a 2020. évi Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázati kiírá-
sai. A felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok, ill. a felsőoktatási 
hallgatók számára adható támoga-
tások iránti pályázat végső benyújtá-
si határideje 2019. november 5.

A részletes pályázati felhívás le-
tölthető a www.dunabogdany.hu ol-
dalról, illetve megtekinthető a www.
emet.gov.hu (Bursa Hungarica) hon-
lapon.

A pályázatok elkészítéséhez se-
gítséget nyújtunk (Kránicz-Kam-
merer Zsófia 26/391-025; info@
dunabogdany.hu).

Polgármesteri Hivatal

Ezúton hívjuk fel a dunabogdányi rá-
szorulók figyelmét, hogy az Önkormány-
zat — a szociális célú tűzifavásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás szerint 
rendelkezésére álló keret mértékéig — 
idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális 
alapon történő igénylésére.

Az igényeket a „Kérelem szociális célú 
tűzifa igénylésére” formanyomtatványon 
kell benyújtani. A kérelem nyomtatvány a 
Polgármesteri Hivatalban kérhető.

A kérelemben a kérelmező köteles saját, 
és családja vagyoni, jövedelmi viszonyai-
ról, valamint a jogosultság megállapítá-
sának egyéb feltételeiről nyilatkozni, és 
azokat igazolni.

Szociális célú tűzifa támogatás adható a 
rendelkezésére álló fából a készlet erejé-
ig, a rászorultság foka szerint természet-
beni juttatásként annak a személynek, 
akinek vonatkozásában az egy főre eső 
jövedelem

a) családban élő esetén nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 350 %-át,

b) egyedül élő esetében nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 350 %-át.
Jogosultsági feltétel továbbá, hogy a 

kérelmező ingatlanának fűtése tűzifával 
vagy vegyes tüzeléssel legyen megoldva, 
melyről írásban nyilatkoznia kell.

A szociális célú tűzifa támogatás meny-
nyisége legfeljebb 5 m3 háztartásonként.

A kérelmek benyújtásának határideje: 
2019. október 31.

A kérelem benyújtásának módja és he-
lye:

Papír alapon az erre rendszeresített for-
manyomtatványon Dunabogdány Község 
Önkormányzata (2023 Dunabogdány, Kos-
suth L. u. 76.).

A kérelmek elbírálásának határideje: 
2019. november 15.

Dunabogdány Község Önkormányzata

Felhívás szociális célú tűzifa

1980-ban születtem Szentendrén. Születé-
sem óta Dunabogdányban élek, jelenleg fér-
jemmel és két gyermekemmel együtt. Nagy-
szüleimtől és a család több tagjától is őrzöm 
és próbálom továbbadni a hagyományokat, 
azok megbecsülését és tiszteletét. Jelenleg 

is aktívan részt veszek a sváb hagyományo-
kat ápoló zenekarban és a tánccsoportban. 
Eddig is, és a jövőben is fontosnak tartom 
a testvértelepüléssel, Leutenbachhal való 
kapcsolat ápolását, és magyarországi sváb 
településekkel közösen szervezett rendez-

vényeken való részvételt. Szeretném, hogy a 
továbbiakban is az életem része maradjon ez 
a megbecsülendő, néha kihívásokkal teli ha-
gyományápolás szűkebb környezetemben, a 
családomban, valamint Dunabogdányban. 
Szeretném elődeim kitartó munkáját fiatalos 
lendülettel tovább folytatni, példát mutatva 
a következő nemzedéknek.

NÉMETHNÉ HERR ALEXANDRA
német nemzetiségi  képviselőjelölt 

TrachtTagon, a megújult tavaszi nemzetiségi 
délutánon és a Márton-napi felvonuláson pe-
dig folyamatosan fokozódó érdeklődés mel-
lett többszáz gyermek és szüleik élhetik át 
a közösség élményét. Ezért mindenképpen 
érdemes tenni.

A következő öt évre konkrét elképzelése-
im: 
- a pályázati lehetőségek fokozott kihaszná-

lása, pályázatírás 

- a helyi óvoda és iskola nevelő-oktató mun-
kájának támogatása, ami nem csak a né-
met nemzetiséghez tartozók, hanem min-
den gyermek számára előnyös

- az anyanyelvi környezetben megvalósuló 
német nyelvi tábor megszervezése és tá-
mogatása 

- a fiatalok bevonása a nemzetiségi önkor-
mányzat munkájába 

- bekapcsolódás a magyarországi német 

tanösvény országos hálózatba
- tárgyi eszközparkunk fejlesztése 
- vendég fellépő csoportok meghívása, hogy 

más tájak kultúráját is megismerhessük, 
ezzel párhuzamosan más régiókba fellé-
pések és látogatások szervezése hasonló 
célból
Eddigi bizalmukat köszönöm. Ezúton pe-

dig kérem megtisztelő támogatásukat a foly-
tatáshoz. 

40 évvel ezelőtt születtem sváb szárma-
zású családba, ahol már gyermekkorom óta 
gazdagodtam a sváb hagyományok elsajátí-

tásával, melyeket próbálok két lányomnak is 
átadni. A tánc és a sváb zene szeretetét nagy-
papámnak köszönhetem. 15 évig aktív tagja 

voltam a Dunabogdányi Svábzenekarnak, je-
lenleg a Bogdaner Singkreis és a Donauknie 
Tanzgruppe csapatában veszek részt. Na-
gyon fontosnak tartom a sváb hagyományok 
ápolását és utódainknak átörökítését.  

LANG KRISZTINA
német nemzetiségi  képviselőjelölt 

Elter Józsefné Stágel Anna vagyok, 60 év-
vel ezelőtt, dunabogdányi sváb családban 
születtem. 

Az egyházi Cecília Kórus és a Bogdaner 
Singkreis nemzetiségi dalkör oszlopos tag-
jaként mindig is fontos volt számomra a né-
met nemzetiségi hagyományok megélése és 
továbbadása. 

Friss nyugdíjasként azért jelentkeztem né-
met nemzetiségi képviselőnek, hogy tapasz-
talatommal és munkámmal hozzájáruljak az 
őseink által örökül hagyott hagyományok 
megőrzéséhez, valamint támogassam azo-
kat az elképzeléseket, amelyek a fiatalabb 
generációkat is bevonják ebbe a tevékeny-
ségbe. 

A nemzetiségi önkormányzat munkáját 
eddig is rendszeresen segítettem a különfé-
le rendezvények előkészületeiben és lebo-
nyolításában. Így tudom, hogy ez a terület 
az utóbbi időben nagy fejlődésen ment ke-
resztül, sok az új lehetőség, de a személyes 
jelenlét és a gyakorlati segítség továbbra is 
meghatározó. Aktív közreműködésemmel 
szeretnék hozzájárulni a nemzetiségi önkor-
mányzat sikereihez.  

Támogatásukat előre is köszönöm!

ELTER JÓZSEFNÉ 
német nemzetiségi  képviselőjelölt 
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Dunabogdány Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2014-2019. közötti 
időszakban az Mötv.-ben meghatározottnál 
jelentősen többször ülésezett, s ebből ere-
dően magas a döntéshozatalainak száma is.

A testületi ülések és a meghozott dön-
tések jelentős számából is arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy a településen a testületi 
döntéshozatal érvényesült a személyes 
döntéshozatallal szemben, amely az önkor-
mányzat erős kollektív működését jelzi.

Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat gazdálkodásának biz-
tonságáért a képviselő-testület, a gazdál-
kodás szabályszerűségéért a polgármester 
felelős.

Jelen értékelés alapján mindkét esetben 
teljesült a jogszabályi előírás, mivel a tele-
pülés az értékelt években elfogadott költ-
ségvetés alapján, s ennek megfelelve mű-
ködött és látta el kötelező és önként vállalt 
feladatait, illetve gazdálkodásáról az éves 
beszámolót zárszámadási rendelet formá-
jában elfogadta. A döntések meghozatala 
minden esetben a jogszabályi határidőn 
belül történt.

A 2014-2019-es önkormányzati ciklusban 
a működés szabályozottsága biztosított 
volt, mivel: Dunabogdány Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete megtár-
gyalta és elfogadta a működéssel és gazdál-
kodással kapcsolatos rendeleteket (SZMSZ, 

vagyonrendelet, éves költségvetési rende-
let és módosításai, zárszámadási rendelet), 
amelyek lévén a gazdálkodás biztonsága és 
szabályszerűsége megállapítható.

Dunabogdány Község Önkormányzata min-
den évben a jogszabályi határidőn belül elfo-
gadta éves költségvetési rendeletét: Mivel azon-
ban erre az adott költségvetési év márciusában 
került sor, ezért előzetesen az Áht-ben rögzítet-
teknek megfelelve az átmeneti gazdálkodásról 
az előző év decemberében rendeletet alkotott. 
A költségvetési rendeletalkotást minden évben 
megelőzte a Stabilitási törvény szerinti középtá-
vú terv határozati szintű elfogadása.

A jogszabályok alapján az éves beszámoló 
elkészítése az önkormányzat vezetésének fele-
lőssége. Az értékelt évek beszámolói a főkönyvi 
kivonatokkal, mérlegalátámasztó leltárakkal és 
analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottak.

Dunabogdány Község Önkormányzatának 
gazdálkodásában a teljes költségvetési évként 
értékelhető 2015-2018. közötti években a mű-
ködést biztosító gazdasági stabilitás folyamato-
san biztosított volt.

Összességében megállapítható, hogy az Ön-
kormányzat esetében vagyonfelélés nem tör-
tént. A folyamatos fejlesztések, beruházások 
alapján az immateriális javak, tárgyi eszközök, 
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszkö-
zök állományának nettó értéke 2015-ben 2 836 
808 000 Ft, míg 2018. évben a nettó érték 2 950 
131 809 Ft, az elhasználódási szint pedig 24,88 

%-os. A rendelkezésre álló eszközök hasz-
nálhatósági foka 74,65 %, ami biztosítja a 
megfelelő színvonalú önkormányzati fel-
adatellátást.

A vagyonnövekedéshez számos beszer-
zési és közbeszerzési eljárás kapcsolódott, 
amelyek szabályozása, lefolytatása és do-
kumentálása megfelelt a vonatkozó jogsza-
bályoknak és a helyi szabályozásnak.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását kül-
ső szakértő támogatta.

A megismert dokumentumok alapján 
megállapítható, hogy a 2014 – 2018. évek-
ben az éves beszámolók minden lényeges 
vonatkozásban megfeleltek az általános 
beszámoló-készítési elveknek, a számviteli 
törvény, az államháztartási törvény, vala-
mint az államháztartás szervezeteire vo-
natkozó kormányrendeletek előírásainak. A 
feldolgozott dokumentumok alapján meg-
állapítható, hogy a pénzforgalmi előirány-
zattól való eltérésekkel, a teljesítések alaku-
lásával a képviselőtestület elé terjesztendő 
zárszámadások részletesen foglalkoznak. 
A zárszámadás a költségvetési rendelettel 
egyező struktúrában mutatja be az egyes 
években a költségvetés végrehajtását, ezért 
az összemérés elve maradéktalanul érvé-
nyesült.

SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt
Dr. Hosszúné Szántó Anita belső ellenőr

Auditálási értékelés

Az óvoda első napjai - hetei nem könnyűek 
sem az óvodapedagógusoknak, sem a szülők-
nek és legkevésbé a gyerekeknek.  Speciális 
témakör az óvodák életében a beszoktatás/
befogadás és az arra vonatkozó szabályok, 
szokások.  Az óvodában a leggyakrabban a 
leválás - elválás a központi téma. Ez ugye két-
irányú lehet: le tud-e válni a gyermek az anyá-
ról, és el tud-e válni az anya a gyermekétől. 
Az  óvodapedagógusnak mindkettőre érzéke-
nyen kell reagálnia.

Kiszakadni a család biztonságos közegéből 
igazi megpróbáltatás. Még akkor is szükség 
van a beszoktatásra, ha a gyermek korábban 
már járt másik gyerekközösségbe. Beszok-
tatásnál a környezetben, a szociális kapcso-
latokban, a kicsi egész életkörülményében, 
tevékenységeiben olyan változások játszód-
nak le, melyeket nem könnyű megszokni. A 
bölcsödéből, másik gyerekközösségből érke-
ző gyermekeknél az alkalmazkodás valamivel 
könnyebb, bár őket is megviseli a megszokott 
felnőttől, bölcsődei gondozótól, társaktól és a 
jól ismert környezettől való elválás.

Mindenesetre fontos tudni, hogy senkinek 
sem egyszerű ez az időszak; sem a kisgyere-
keknek, sem a szülőknek, és még nekünk, 
óvónéniknek sem. A kicsik még nem tudják, 
pontosan mi is történik, nincs még elég ta-
pasztalatuk, hogy tudják: ha anya elment, 

akkor vissza is jön. Nem ismerik az idő fogal-
mát, de arról lehet ismeretük, hogy amit anya 
mond, az úgy is lesz.

Először tehát a szülőknek kell lelkileg nyu-
godtnak, érzelmileg magabiztosnak lenniük 
majd  ezután megerősíteni gyermekeiket ab-
ban, hogy jó helyen vannak, érzelmi biztonsá-
got nyújtó, szeretetteljes közegben, odafigye-
lő felnőttek között.

A BESZOKTATÁS/ BEFOGADÁS szépségei és 
rejtelmei:

1. ELVÁLÁS/LEVÁLÁS Anyától, Apától, az 
oviban maradni “egyedül”

2. MEGISMERNI, ELFOGADNI új felnőtteket, 
más gyerekeket, idegen környezetet.

3. KÖZÖSSÉG TAGJÁVÁ VÁLNI, közösség-
be járni nap, mint nap. Az óvoda a gyerekek  
“munkahelye” Sok-sok közös játék-mese-
vers, együtt dalolás-mondókázás-táncolás, 
közös tornázás, barkácsolás, számolás, 
Születésnapok-Névnapok együtt ünneplése, 
stb.

4. ÉN-KORSZAK, ÉN-TUDAT helyett a MI-
TUDAT érzése. Közösen végezzük a tevé-
kenységeket, együtt játszunk-foglalkozunk-
sétálunk- kirándulunk. Együtt élünk át 
élményeket, eseményeket, közösen ünne-
pelünk.

5. NEM CSAK AZ ENYÉM pl.: a játék, a 

könyv, a gyümölcs, az édesség, stb., hanem 
mindenkié. Megosztjuk egymással, gondo-
lunk a másikra. Ha beteg hiányoljuk, gondo-
lunk rá, érdeklődünk felőle.

6. ÚJ SZOKÁSOK kialakítása, elfogadása, 
betartása. SZABÁLYOKHOZ való alkalmazko-
dás, “határok” kialakítása, tudatosítása: MIT 
SZABAD, MIT NEM!

Befejezésül egy idézet kedves gondolatát 
fogadja mindenki szeretettel:

,,Biztonságos, puha fészket csak a szülők 
segítségével készíthetünk az óvodában, 
hiszen a fészek szilárdságát a szülők pozitív 
viszonyulása, melegségét pedig a közösen 
meghitt percek emléke jelenti.” 

 -  Farkas Annamária -
Sikeres óvodakezdést és együttműködést 

kívánok a kiscsoport nevében:
  Petőczné Ivitz Judit

Óvodapedagógus

„Óvodás lett a gyerekem!” 
AZ ÓVODAI BESZOKTATÁS / BEFOGADÁS szépségei és nehézségei  - 
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Nevezetes napok

 Októberi anziksz
 Az októberi napfény vilá-

ga, friss északi szél simogat-
ja a Bogdányi völgyet. Az ősz 
színei festik tarkára a tájat. 

A Duna parton kutyánk a 
füvön elnyúlva orrával a hű-
vös föld és a fű illatát szívja 
magába. Egy gyenge fuval-
lat lapozza tovább a köny-
vemet. Mindenütt valami 
nehéz őszi illat terül el. Ez 
nemcsak a készülő új évszak kezdetét, de az 
azt követő telet is jelzi a természetben.

Öreg házunk is úgy tűnik, mintha bóbis-
kolna, mint egy nagy lusta állat az erdőn, 
elterül a hegyoldal lejtője és a Duna part kö-
zött. Minden körülöttünk a nyári hőség után, 
száraz és sárguló lett. Felnézek az öreg cse-
resznyefára, a sárguló száraz levelekre. Újra 
meg újra kezembe hullik egy-egy aranyló 
apró őszi üzenet. E természet alkotta csodá-
ja az ősznek, mely olyan pazarlóan szép és 
sejtelmes mulandó látomás csak.

A vízparton furcsa látni, hogy az apró nya-

ralók üresen állnak, lakóik már 
hazautaztak.  A színes kerti 
virágok még ott lapulnak, de 
hamarosan innen is eltűnik a 
nyár varázsa. 

A strandunk aranyló színe, 
a lemenő napfényben még 
csábítóan hívogat, de az au-
gusztusi vendégsereg, akik 
fürödni jöttek a Duna mellé, 
mind elment, amikor az észa-

ki szél hideg fuvallata elijesztette őket. Most 
a költöző madarak serege száll le a habokra 
megpihenni és erőt gyűjteni a messzi útra. 

A látóhatáron halászcsónakok haladnak 
lefelé a Dunán, én kíváncsian lesem, fogtak-e 
sok halat. Egyik halász úgy hatvan év körül 
lehet, barátságosan üdvözöl a zsinórt húzva 
gondosan. Gratulálok a jó fogáshoz ő meg 
büszkén mosolyogva búcsút int.

Nálunk a Bogdányi parton minden geo-
metrikusan rendszerezve terül a látogató elé. 
Először a Duna széles szalagja most csende-
sen kergeti hullámait, itt-ott egy-egy örvényt 

is megenged magának. A folyó és a fák első 
sora között hívogat a strand promenádja, ott 
sétál néhány ismerős idős házaspár óvatos 
kimért léptekkel, amikor a mindennapi  moz-
gáspenzumot teljesítik egymásra vigyázva.

De az őszi éles szél sürgeti őket is, igye-
kezni kell hazafelé, nyomában a hulló sárga 
faleveleknek. Én gondolatban kívánok nekik 
jó egészséget. 

Az október egyik nevezetes napja az idő-
seket köszönti. Ne feledkezzünk meg róluk 
sem!

A főutcán most nemzeti színű zászlók 
lobognak.  A Kultúrházban megemlékezők 
gyűltek össze. 1956. Október 23.-ra emlé-
kezik a hivatalos és falubeli hallgatóság.

Az öregek emlékei elevenen élnek még, a 
fiatalok már csak a történelem óra és a tan-
könyvek anyagából ismerik az egykori forra-
dalmi eseményeket.

 Csendes és békés a megemlékezés nálunk 
Dunabogdányban  2019.októberében!

Nagy Magda

PUSCHO ÁLLÁS
A Puscho Kft nagyüzemi mosodája 

villanyszerelőt keres  főállásban vagy 
részmunkaidőben. 

Feltételek:  szakirányú végzettség, 
2-5 év tapasztalat

A jelentkezéseket munkaidőben 
az alábbi elérhetőségeken várjuk:

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

telefonon: 06-26-391-167

Tűzifa eladó
MAURER TAMÁSNÁL

Tölgy, bükk, akác
2023 Dunabogdány,
 Árpád tér 1356 hrsz

06/30/890-8579
tuzifa2023@gmail.com

Kindliche Erinnerungen – 1956
Ich war damals 12 Jahre alt und lebte mit 

meinen Eltern und zwei kleinen Schwestern 
in Buda, Nähe der Margaretenbrücke.In 
Oktober wurden wir von der Schule nach 
Hause geschickt. Unsere Mutter versuchte 
noch am Markt Lebensmittel zu besorgen, 
hörte aber schon Schüsse. Später konnte 
man nur während einer kurzen Feuerpause 
aus dem Haus, um Brot zu kaufen. Die Bäcker 
waren trotz starker Kämpfe immer nachts 
aufgestanden, um Brot für die Bevölkerung 
zu backen. Nachdem ein Panzer Anfang Nov-
ember die oberen Stockwerke des Hauses 
beschossen hatte, sind alle Bewohner in den 
Luftschutzkeller gelaufen. Zwei Nachbarn 
waren verletzt. Ich sehe das Bild noch vor mir, 
wie ein Mann aus dem Ohr blutete. Dies alles 
war kein schönes Gefühl. Wir hatten Angst. 
Der dunkle Keller war in mehrere Räume 
aufgegliedert. Viele haben Möbelstücke aus 
ihren Wohnungen herunter gebracht.

Wir Mädchen spielten zusammen 
mit anderen Kindern in Hof, soweit die 
Explosionen vorbei waren. Manchmal 
kamen sowjetische Soldaten herein um nach 
Waffen und Scharfschützen zu suchen, da 
vor unserem Haus ein Panzer mit Molotow-
Cocktails in die Luft gesprengt worden war. 
Unsere Mutter erzählte, dass mein Vater 
einige Male in sein Büro auf der Pester Seite 
gegangen sei, um zu sehen, ob es etwas 
zu erledigen gäbe, oder um die Lohntüte 
abzuholen.

Einmal musste er auf den Bauch über die 
Kossuthbrücke kriechen, da vom Burg Berg, 
über die Donau, Richtung Parlament und 
zurück geschossen wurde. Dabei bekam sein 
Hut einen glatten Durchschuss, nur wenige 
Zentimeter über seinem Kopf. Als dann nach 
zwei Wochen die Kämpfe abflauten, trauten 
wir uns wieder aus dem Keller auf die Straße, 
um Lebensmittel besorgen. Überall waren 
die Straßenbahnleitungen abgerissen, 
zerstörte Panzer versperrten den Weg, die 
Fenster waren durch den starken Druck 
der Explosionen zersplittert. Die Wand von 
unserem Badezimmer war verschwunden 
nur unsere Badewanne hing so komisch 
nach unten über dem Trümmerhaufen. Wir 
Kinder wurden immer auf die verschiedenen 
Läden aufgeteilt um Schlange zu stehen. 
Die Schule hat erst im Februar wieder 
begonnen, da es keine Kohle zum Heizen 
gab. Das Zwischenzeugnis erhielten wir erst 
im März. Das Fach Russisch war nur bis zu 
den Sommerferien gestrichen, dafür lernten 
wir noch Englisch.

Mein Vater erzählte mir, wie er eines 
Nachts zusammen mit Mutter quer durch 
Budapest an den Hauptkriegsschauplätzen 
vorbei bis zur Üllöi út und dem Corvin-Köz 
gegangen sei, um nach den Verwandten zu 
schauen. Wo man hinblickte, Spuren eines 
grausamen Krieges. Und die Folgen waren 
unermessliche Vergeltung.Ich fragte meinen 
Vater, ob er je den Gedanken gehegt habe, 
auszuwandern. Er antwortete mir mit einen 

entschiedenen „NEIN“ und fügte hinzu: „ Ich 
habe nie daran gedacht weil ich hier meine 
Wurzeln habe und ich es für wichtig gehalten 
habe,  dass dort, wo der Mensch geboren ist, 
er auch leben muss. Dieses Land muss er 
achten und in Ehre halten!“

Magda Nagy
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Öregdiákok! Örvendezzünk!

Cívil hírek

 Bencés, ferences, patronás, piarista!
Örvendezzünk, mert iskoláink  a Magyar 

Örökség  tagjai lettek.
Június 22-én a Magyar Tudományos Akadé-

mia dísztermében 8 egyházi iskola kapta meg 
a Magyar  Örökség-díjat. Két bencés(Győr, 
Pannonhalma), két Miasszonyunk nővérek 
iskolája ( Patrona Hungariae, Svetits ), két 
piarista ( Bpest, Kecskemét ), két ferences: 
Esztergpm, Szentendre!

A díszoklevelet Spányi  Antal székesfehér-
vári püspök és Dragonits Márta, az Ars Sacra 
Alapítvány elnöke adta át az iskolák jelen-
legi igazgatóinak.  A nyolc gimnázium nevét 
Aranykönyvbe jegyezték be.

Ez a 8 iskola volt 1950-89 közt a keresztény 
nevelés fellegvára. A proletárdiktatúra nyo-
masztó évtizedeiben mindössze ennyi jutott a 
katolikus egyháznak. Kemény  küzdelemmel 
járt ez: ellenségesen figyelő államhatalom, 
szűkös anyagiak, hátrányos megkülönbözte-
tés adatott hozzá

1950-ben minden egyházi iskolát államosí-
tottak, szerzetesrendeket oszlattak fel, papo-
kat hurcoltak börtönbe, köztük Mindszenty 
József hercegprímást is. A pápa és a Nyugat 
háborgását enyhítendő, szemükbe port hin-
tendő akkor a kommunista állam megegye-
zett a magyar püspöki karral, és kegyeskedett 
8  középiskolát  átadni egyházi kézbe.

Emlékeznek még erre néhányan?
Akkor ősszel mi, szentendrei állami gimná-

ziumi diákok két hét plusz vakációban része-
sültünk. Ugyanis ennyi időre volt szüksége a 
ferences rendnek, hogy sietve összeszedje a 
tanári kart , s átvegye az iskolavezetést .Mit 
értettünk mi akkor az egészből?  Semmit, 
csak azt, hogy „ gyerekek, nem lesz évnyitó 
szeptember 1-jén, mert az iskolát átvették a 
papok!” Jaj, de jó, meleg még az idő, lehet für-
deni a Dunában…A Veni Sancte  szeptember 
17-én volt, ekkor állt elénk az új tanári kar.

Abban a 8 egyházi gimnáziumban akkor 
elkezdődött, és növekedni kezdett valami. 
Olyan szellemiség, amiben az odajáró di-
ákok egészen mást tapasztalhattak , mint 
amilyen a külvilág volt akkor. Mintha valami 
üvegharang borult volna ránk védelmezőn, 
eltakarva a külső borzalmakat. Paptanáraink 
családias, szeretetteljes légkört teremtettek 
számunkra. Mi Szentendrén kevesen marad-
tunk; 120-130 diák szülei merték vállalni azt a 
kockázatot, hogy oda járassák gyermeküket. 
Az első osztályban még 34-en voltunk az ak-
kor még állami iskolában, másodikra 14-en 
maradtunk. Ebből tízen voltunk bogdányiak!  
Bizony, sokat tett akkor Bogdány a ferences 
iskoláért! Évente egyre többen íratkoztak 
be oda, vállalva a továbbtanulás hátrányos  
megkülönböztetését, elutasítást a felvéte-
liken. Kítűnő tanulók sem jutottak be egy-
könnyen az egyetemekre „helyhiány miatt”! 
Pedagógusnak főleg nem, hiszen vallásos 
világnézete miatt nem alkalmas az ifjúság 
nevelésére! Orvos sem a gyógyításra! 

Milyen szegényes körülmények vártak 
ránk Szentendrén!  Az állam olyan csekély 
összeget adott a fenntartásra, hogy a kréta-
szükségletet alig fedezte. A tanárok fizetése 
is kevesebb volt az államiakénál. Akkor járta 
az a kesernyés adoma, hogy mi az a 3 kérdés, 
amire az Isten se tud válaszolni:

1. Mit akarnak a jezsuiták?  2.: Hány női 
szerzet van a világon?  3.: Miből élnek a fe-
rencesek?

Bizony, ha külföldről nem jött volna kö-
nyöradomány, nem tudom, mi lett volna.

Szerzetestanáraink nevelték belénk az 
örök értékekre való fogékonyságot , a szelle-
mi igényességet , a szeretetre irányuló törek-
vést. Hittanárunk, a robusztus, örökvidám 
Othmár atya a keresztény optimizmus  lelki 
békéjét,  derűjét árasztotta ránk; a katedrán 
kézen álló Töhötöm atya „nyavalyásnak” 
becézett diákjai ugyanezt érezhették ké-
sőbb. Ez alatt a 69 év alatt, amióta létezik a 

szentendrei Ferences Gimnázium, megany-
nyi nagyszerű tanári karaktert ismerhettünk 
meg, diáktársaim!  Pótolhatja a nagyszerű 
személyiségeket a számítógép? A bogdányi 
mester urak bizonyára szívesen emlékeznek 
Ányos atyára, aki velük együtt dolgozott a 
30 évvel ezelőtti emeleti rész építésekor, 
mert örömest hívott bogdányi munkásokat. 
Ányos atya száz éve született, jó lenne szép 
ünneppel emlékezni rá. Három szakja volt, 
doktorátusa, de úgy értett a fizikai, műszaki 
munkához is, hogy abból is megélhetett vol-
na. A fiúk lelkesen tanulták keze alatt a gya-
korlati tudnivalókat, még nyáron is kijártak 
az iskolába, és segédkeztek. A magyarórákon 
pedig szebben, mélyebben senki nem tudta 
a költemények mélységeit boncolgatni, mint 
Ányos atya. Ő volt a gimnázium ferences 
szellemének megtestesítője.

Örvendezzünk azért is, mert megújult a 
szentendrei iskolánknak egy épületszárnya 
két évi küzdelmes építkezés után. Szeptem-
ber 3-án került sor az avatási ünnepélyre.  Az 
átadó dr. Soltész Miklós államtitkár úr volt.
( Kiderült, hogy piarista diákként végezte a 
középiskolát).  Az állam nagy összeggel járult 
hozzá az iskola bővítéséhez. ( Hol vannak az 
ötvenes-hatvanas-hetvenes évek?!) 

Az államtitkár úr beszédéből csak egyet-
len kedves  mozzanatot emelnék ki. Azt fejte-
gette, mi a megkülönböztető jellege azoknak 
a gimnáziumoknak,  amelyeket  szerzetesta-
nárok vezetnek.

- A bencések megszerettetik a diákokkal a 
kultúrát.
- A piaristák megszerettetik a tudományos 

gondolkodást.
- A ferencesekhez pedig szeretnek járni a di-

ákok.
Így van, ferences öregdiák társaim?
  Varsányi Viola

Kihelyezés: 2019. november 4-én, hétfő 
délután.

Elszállítás: 2019. november 5-én, kedden.
Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlan-

ja elé helyezze ki a lomokat, legkorábban a 
lomtalanítási napot megelőző napon! Kér-
jük, hogy Dunabogdány Község közterületi 
rendjének és tisztaságának megőrzése ér-
dekében az elszállítás napján reggel 06:00-ig 
helyezze ki lomjait, ezzel elkerülhetővé válik 
a rendetlenség az utcákon! Ezen időpont 
után kihelyezett hulladékok nem kerülnek 
elszállításra! A kihelyezett lomhulladék nem 
haladhatja meg az 1 m3/ingatlan/év mennyi-
séget.

Az elszállítandó lomhulladékot a közterü-
leten úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és 
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő 
szállítóeszköz által jól megközelíthető le-

gyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne 
károsítsa, és ne járjon baleset vagy károko-
zás veszélyének előidézésével.

A lomtalanítás utáni takarítás: Az ingatlan 
előtti szakasz takarítása az ingatlantulajdo-
nosok, vagy azok képviselőinek felelőssége 
és feladata. Kérjük, hogy a lomtalanítás utá-
ni rend helyreállításában együttműködni szí-
veskedjen.

NE készítsen ki: - a háztartásokban na-
ponta keletkező háztartási hulladékot, ipari-
mezőgazdasági tevékenység következtében 
keletkezett hulladékot, veszélyes hulladékot, 
építési törmeléket,  autógumit, autóroncsot, 
szénport, hamut, földet, elkülönítetten gyűj-
tött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot, 
zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).

FKF Zrt.

Lomtalanítás -2019 november 5. Mária rádió
Gödön az FM 97,3-as frekvencián szó-

lalhat meg a Mária Rádió! Támogassuk az 
új adó beindulását! Csekkek a templom-
ban találhatók. Átutalással Mária Rádió 
Közhasznú Egyesület bankszámlájára 
(10918001-00000069-12310000) küldhe-
tünk pénzt. Közlemény rovatba tüntessük 
fel lakcímünket és „Göd” megjegyzést.

Tűzifa eladó

Eőry Csaba  06 30 30 60 516
Balázs György 06 20 5999 397
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Civil hírek

De a hegylakói közösség története ennek 
a többszöröse. Néhány mondat a történelmi 
időkről: 

1970-ben az akkori Dunabogdányi Tanács 
az Öregsvábhely és a Kutyahegy területét 
felparcellázta és az OTP-n keresztül értékesí-
tette. Az átlag kétszáz négyszögöles zártkerti 
telkeket zömében budapesti és más kisvá-
rosi emberek vették meg. Boldogok voltunk, 
hogy hétvégén a város zajából a csend, a 
nyugalom szigetére jöhettünk. Milyen volt 
az első találkozás a nyugalom szigetével? 
Dzsungelt találtunk az évtizedek óta kény-
szerűen elhagyatott területen. Többévi ke-
mény munkával alakítottuk ki a kiskerteket. 
Ideiglenes jelleggel csak szerszámos kam-
rát szabadott akkor építeni. Abban laktunk, 
előtte összetákolt asztallal, székekkel. Az 
volt a szép idő. Este kint az asztalon vihar-
lámpa, bent petróleumlámpa, tv sehol. De 
volt a pékségben csodálatos igazi kenyér és 
igazi segítőkész szomszédi közösség. 

Aztán  szembesültünk  az esővel.   Úgy  át-
ázott a földes út,  hogy  az autókat a férfiak 
szinte kézben vitték le a hegyről. Megkez-
dődtek az építkezések, amihez a Dunából 
hordtuk  fel a vizet.  Ivóvizet  pedig otthonról  
hoztunk.

Szép volt, jó volt,  nagy volt  az összetartás   
a hegylakók  között.

 A hetvenes években egyre többen csat-
lakoztak a Víziközmű-társasághoz, ez nagy-
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy meg 
kellett építeni a Duna parti vízbázist, így a 
község vízellátása is biztossá vált.

A makadám utat 1983-ban készítettük el. 
Az út mindkét oldalán árkokat alakítottunk 
ki, egy ideig jó volt a vízelvezetés. Sajnos az-
óta több helyen a  árok eltűnt ...

Minden a hegylakók anyagi hozzájárulá-
sával épült ki: út, a villany- és víz-vezeték-
rendszer, telefon és gáz. A közművek azután 
önkormányzati kezelésbe kerültek. Éveken 
keresztül a vízmű ősszel elzárta a vizet és 
csak májusban  nyitották meg újra. Sok év 
szervezésünkbe került, hogy egész évben fo-
lyamatossá vált a vízellátás.

1985-ben az első fények is kigyúltak a he-
gyen. 1987-ben és 1988-ban két nyilvános 
telefonállomást létesítettünk - sokáig ez volt 
az egyetlen távközlési lehetőség.  Majd 1991-
ben megszerveztük az önerős telefonveze-
ték kiépítését is.

Az útközösség 1990-91-ben aszfaltszőnye-
get teríttetett a makadámútra  1.130 méter 
hosszúságban. Máig ezt az utat kátyúzgatjuk, 
igyekszünk a közlekedés fenntartását bizto-
sítani. Ezért is szorgalmaztuk a sebesség- és 
súlykorlátozási táblák kihelyezését – több év 
után megjelent a 12.5 tonnás súlykorlátozó 
tábla, ez kicsit enyhíti a gondokat.

1992. november 1-től beindítottuk a so-
rompós őrzést, ezután jelentősen csökkent a 
hegyen történt betörések száma. Az ügyelet 

fontosságát átérezve olyan sokan jelentkez-
tek őrizni, hogy heteket kellett várni az alkal-
makra. Az őrbódét Lóránt Ferenc ajándékoz-
ta a hegylakóknak.

Aktívan szerveztük a szennyvízcsatorna-
rendszer kialakítását is, 133 szándéknyilat-
kozat gyűlt össze a hegyen. Sajnos műszaki 
és anyagi nehézségek miatt a csatornát nem 
hozták fel a hegyre. 

Időközben a hegyi ingatlanok belterületté 
váltak. Folyamatosan új tulajdonosok jelen-
nek meg és intenzív építkezés folyik. Nagy 
teherautók, dömperek és beton mixerek 
tördelik a sokkal kisebb terhelésre kialakí-
tott utakat. Az özönvíz-szerű esők is tovább 
rongálják. Elengedhetetlen a kritikus útsza-
kaszok folyamatos kátyúzása, a vízelvezetés 
biztosítása - amit a Hegylakók Egyesülete 
évente átlag egymillió forintos ráfordítással 
elvégeztet.

A „történelmi” időkben Tóth Gyuri bácsi és 
csapata szervezte a közművesítést. Néhány 
név, akik sok-sok társadalmi munkával hoz-
zájárultak a jelenleg is használt infrastruk-
túra kialakításához: Böjte Gábor, Cságola 
Ferenc, Demeter Sándor, Kovács Zoltán, 
Nemesi család, Nemeskéri Róbert, Pohádi 
Ferenc, Sájer László, Sájer Lászlóné, Sápi 
András, Somogyi Imre, Tóth Csaba és Gyuri 
bácsi.

A kezdeti időktől aktív közösségi élet volt 
a hegyen: szalonnasütések, borkóstolások, 
pogácsasütő-verseny, utcabál. Volt, hogy a 
szentendrei laktanya gulyáságyújában főttek 
a finom ételek, a katonai teherautó platóján 
pedig a bogdányi Elter svábzenekar húzta a 
talpalávalót.  

Varázslatos helynek bizonyul az Őzike 
utca. Napjainkban itt lakik a legtöbb, kez-
detek óta aktív hegylakó. Akik túl a nyolcva-
non is nap mint nap támogatják a közösségi 
munkát: Cságola Ferenc, Horváth István, 
Sájer Lászlóné és Sápiék.

 A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete 
2004. őszén jött létre – immár jogi keretek 
között folytatva az évtizedekkel ezelőtt kiala-
kult közösségi munkát.

Az egyesület elnökei, vezetősége, az 
utcabizalmik, a tagok mind-mind társadalmi 
munkában segítenek a célok megvalósításá-
ban.

Fő céljaink: helyi természetvédelmi terü-
let kialakításának elősegítése, a tiszta levegő 
megóvása, növény, állat- és madárvédelem, 
út- és árokkarbantartás, parlagfű-mentesí-
tés, a terület tisztántartása, biztonsági rend-
szer kiépítése, fenntartása és továbbfejlesz-
tése.

Társadalmi munkában az egyesület tag-
jai folyamatosan tisztítják az árkokat, az út 
menti bozótot. Madáretetők kihelyezésével 
részt veszünk a Pilisi Természetvédő Egyesü-
let madárvédő programjában is.

A Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete 

kiemelt feladatként kezeli a romló állapotú 
közutak rendbetételét: folyamatosan szer-
vezi a hegylakó civilek és az önkormányzat 
együttműködését. A bogdányi üzletekben 
vásárolunk, a falusi iparosokat bízzuk meg 
az építkezési, javítási, házkörüli munkákkal.

Az önkormányzatnak jelentős adóbevéte-
le származik a hegylakóktól. 

Együttműködünk a helyi civil szervezetek-
kel, rendszeresen részt veszünk a rendezvé-
nyeiken. 

Az évi immár hagyományos hegytakarítási 
akcióinkon a bogdányi civil szervezetek is se-
gítettek. Természetesen mi is részt veszünk 
a falu szemétszedési akcióiban, a faültetése-
ket kezdetektől támogattuk. 

A hegylakók, az üdülők és a falusi állandó 
lakosok  érdekei azonosak. 

„Kétlaki” hegylakónk Hidas András az 
önkormányzat képviselőtestületében igye-
kezett bemutatni bennünket, reméljük, 
hogy újraválasztják és ezentúl is képviseli 
majd speciális érdekeinket. 

Napról napra érezzük, mennyire fontos 
a tiszta, természetes környezet. Sajnos fo-
lyik a Föld tönkretétele, ennek megakadá-
lyozására korlátozottak a lehetőségeink, 
de meggyőződésünk, hogy a saját mikro-
környezetünkben tudunk tenni még vala-
mit. 

Egyre többen vannak a hegyen állandó 
lakók, a nyári nyaralók is teljes szívvel kö-
tődnek e csodás Dunamenti tájhoz és ké-
szek a közös gondok megoldásában – és 
társak a közös örömök megélésében.  

A szeptember 14-i születésnapi ünnep-
ségünk vidám hangulatban zajlott az S-ka-
nyarban körülbelül hetven részvevővel. 
Köszönjük, hogy a hegylakókkal  ünnepel-
tek önkormányzati képviselők, a bogdányi 
civilszervezetek tagjai, képviselői is. Anka 
Béla megnyitója után a DHE örökös tisz-
teletbeli elnöke, szenior hegylakó Sápi 
András emlékezett a kezdeti időkre, a szép 
élményekre. Majd mások is kedvet kaptak 
és érdekes történeteket hallottunk a régi 
időkből és a közelmúlt eseményei kapcsán 
is.

Anka Béla és lelkes csapata finom szar-
vas-pörkölttel örvendeztette meg a közös-
séget. A színpompás tortaköltemények, a 
zserbók nemcsak gasztronómiai, hanem 
vizuális élményt is nyújtottak.  Köszönjük! 

És köszönjük a hegylakók önkéntesei-
nek, hogy többnapos szorgalmas  munká-
jukkal kellemes órákat szereztek a részve-
vőknek. 

Ez az összejövetelünk egy szép élmény 
volt, lesz mire emlékeznünk a következő 
születésnapjainkon is. 

Szeretettek várunk mindenkit öt év múl-
va a DHE huszadik születésnapjára!

   Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete 

15 éves a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete
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Bogdányi hírek

Isten éltesse… 
90 éves korában 
köszöntötte a 
Képviselő-testület 
Ott Józsefné Knáb 
Máriát (Muci né-
nit). Jó egészséget 
kívánunk születés-
napja alkalmából!

Augusztus 25-én a Dunabogdányból elűzött németekre emlékez-
tünk. Az eseményen a Cecília Kórus és a Bogdaner Singkreis közre-
működött, Lancendorfer István atya és Bánáti Bence alpolgármester 
mondtak ünnepi beszédet. A rövid műsort követően elhelyeztük az 
emlékezés virágait és mécseseit az emlékmű előtt. A nagyszámú em-
lékező közösségnek ezúton is hálás köszönet a részvételért. (NNÖ) 

Egy úton a 
Mária Úton… 
Közép – Európa 
zarándokútján, 
a Mariazell-től 
C s í k s o m l y ó i g 
vezető Mária 
Úton, min-
den évben egy 
ügyért zarán-
dokok indulnak 
útnak. Idén a 
Nagybörzsöny – 
Kemence távot – csatlakozva a felhíváshoz - az édesapákért ajánlotta 
fel a kis bogdányi csapat. 

Becsengettek… 
S z e p t e m b e r -
ben 300 diákkal 
kezdte meg a 
tanévet az isko-
la. Évről – évre 
egyre több ta-
nuló iratkozik 
be az oktatási 
i n té z m é n y b e , 
ennek oka, hogy 
helyben több a 
gyermek ebben 
a korosztályban, valamint más települések diákjai számára is vonzó 
a dunabogdányi intézmény. 

Sördélután a 
Kultúrudvarban. Szeptember 
7-én tartottuk idei nemzetisé-
gi sördélutánunkat, amely az 
esős őszi időjárás ellenére nagy 
sikerrel és többszáz fő rész-
vételével zajlott. A közönség 
finom német és cseh söröket 
kóstolhatott, mellé kulturális 
műsort a Zeneiskola Fúvósze-
nekara, Bogdaner Singkreis, a 
Donauknie Tanzgruppe és a Du-
nabogdányi Svábzenekar nyúj-

tott. Az est további részében a jó hangulatról a Szomorer Jungs gon-
doskodott. A nemzetiségi önkormányzat ezúton is köszönetet mond 
a segítségért és a támogatásért:  Liebhardt András – Művelődési Ház, 
Héder Tamás – faluüzemeltetés, Szabó Imi – Forgó Söröző, Lőrinc 
Miklós – Szúnyog Büfé, Balogh Arnó – Cirpi Borház, ifj. Heim Endre 
– Heim Sütöde, Borda István – Borda Húsfeldolgozó, Tóth László – 
FAKULT Egyesület, Hangos.hu, id. és ifj Flóris Béla és a Katolikus Egy-
házközség, Bogdaner Singkreis és a Donauknie Tanzgruppe tagjai, 
családtagok, barátok. (NNÖ)

A White Angels Motorosklub újra jótékonysági koncertet szer-
vezett. 2019. szeptember 6-án jótékonysági koncertet szerveztek a 
„Fehér Angyalok” a Martonvásári Gyermekotthon számára. A koncer-
ten befolyt adomány összege 1.113.000 Ft, amit 3 teherautó bútor 
és ruhanemű kíséretében adtak át a gyermekotthon vezetőinek és 
lakóinak. A rendezvényen fellépett az Alma Együttes, a Rolldance 
Kerekesszékes Táncegyüttes és a Route 11 zenekar is.  

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki a fellépőknek! Továbbá 
köszönettel tartozunk Schuszter Gergely, polgármesternek, a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak: Kemény Katalinnak, Stein Dórának, 
Nagy Balázsnak, Liebhardt Andrásnak, Liebhardt Gábornak, Lőrincz 
Miklósnak, Lőrincz Istvánnak, Horváth Endréné Szegedi Erikának, 
Raul Bálintnak Dekorálom, Visegrádi Ásványvíznek, Rákóczi László-
nak MolinoDekor. Fodor Tamás elnök

Herr Tamásné nyugdíj-
ba ment. Szeptemberben 
búcsúztunk a polgármesteri 
hivatal pályázatokért felelős 
munkatársától. Köszönjük 
a lelkes, kitartó munkát! Kí-
vánunk Dadának sok erőt és 
egészséget a nyugdíjas évek-
hez és sok boldogságot Csa-
ládja körében! 



II. Bogdányi sütemény- és tortamustra 
2019. október 5. szombat 15 óra 

 

Helyszín: Dunabogdány Művelődési Ház 
2023 Dunabogdány Kossuth Lajos út 93. 

 
Nevezni kizárólag házilag készített süteményekkel 

lehet az alábbi kategóriákban: 

• édes sütemény 
• sós sütemény 
• torta 

A nevezéseket 2019. október 5-én 13 és 15 óra között 
várjuk a helyszínen. 
Az Önkormányzat minden látogatót és nevezőt vendégül lát 
egy csésze kávéra, bögre teára. „Hozd el a bögréd!” 
Nevezési díj, belépő nincs. Kóstolójegy 500 Ft, mellyel 3 db 
süti kóstolható. 
Töltsünk el együtt egy kellemes délutánt! 
 

Szervező: Önkormányzat 


