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Aktuális hírek

A nyári hónapok alkalmával elkez-
dődtek megtervezett beruházása-

inknak a kivitelezése. Idén közel 40 millió 
forintot építünk településünkön, amely-
nek egyik legnagyobb és legláthatóbb 
része az iskola területén megy végbe, 
ezért e havi cikkemet az iskolában folyó 
munkáknak szentelem. 

A több mint száz éves iskolánk hosszú 
fejlődési szakaszokon ment keresztül. 
Rengeteg embert és csoportot lehet-
ne felsorolni, akik a 20.században vagy 
pénzzel vagy munkájukkal járultak hozzá 
az iskola jobbá tételéhez. Az elmúlt 25 
évben – időrendi sorrendben – elkészült 
a sportcsarnok, a centenáriumra felújí-
tották iskolánk épületeit, megépült a tan-
uszoda, ezt követte az étkező, majd idén 
átadásra került a gumi pálya. Ha mai 
értéken kellene ezeket a beruházásokat 
megsaccolni, azt gondolom inkább köze-
lebb lennénk az egy milliárdhoz, mint az 
500 millióhoz. Ha még emellé vesszük az 
óvoda területén elmúlt negyed század-
ban megtörtént fejlesztéseket, akkor biz-
tosan átlépnénk a milliárdos álomhatárt. 
Itt azonban nem az érték a legnagyobb 
lényeg, inkább az, hogy a településünk el-
múlt 25 évében minden település vezető 
és képviselő testülete az iskolát kiemelt 
fontosságúnak tekintette, hiszen ezen 
beruházások öt különböző polgármester 
ideje alatt készültek. Ennek a fonalát vet-
tük fel mi is  a képviselő testülettel és a 
bizottságok, illetve az iskolában dolgozók 
bevonásával elkészítettük az iskola kör-
nyezetének rekonstrukcióját, amely ter-
veket több fórumon közzétettünk. A terv 
elkészültével már tisztán láttuk, hogy mit 
akarunk és ekkor a szerencse is mellénk 
szegődött, hiszen eladóvá váltak azok a 
területek, amely lehetővé teszik a József 
Attila utca és az iskola, illetve az óvoda 
összenyitását. Azonnal átcsoportosítot-
tunk pénzt, hogy ezt a területet meg tud-
juk vásárolni, amely létre is jött a korrekt 
család – akik tudták mennyire fontos 

nekünk ez a terület, mégsem éltek visz-
sza vele – és az önkormányzat között. A 
tavalyi vásárlás nem volt  a település la-
kói számára látványos, de nagyon fontos 
volt. Emellett az elkészült tervet beadtuk 
egy belügyminisztériumi pályázatra, ahol 
sikeres elbírálást kapott, így lehetősé-
günk nyílt a gumi pálya megépítésére. 
Ez alapjaiban meghatározta a további 
munkákat, hiszen ezt a szép pályát nem 
hagyhattuk kint a sár közepén, ehhez 
kellett hozzávarrni a többi munkát, ezért 
határoztunk úgy, hogy a pályától indítjuk 
az iskola udvar felújítását, így az Iskola 
utca bejáratától egészen hátra a pályáig, 
illetve az alsósok épületének bejáratáig 
szilárd, térköves burkolatot kapott az is-
kola udvar, lehetővé téve ezzel  - a kapu 
kiszélesítésével – autók részére egy biz-
tonságos ki- és behajtást, az iskola utcai 
járdát meghosszabbítva egy személyi kis 
kapu megnyitásával a gyerekek részére 
egy biztonságos bejutást – zebrával jelöl-
ve a gyalogos áthaladást. Körforgalmat 
építettünk a gyors kiszállás és a haté-
konyabb forgalom részére, illetve kijelölt 
parkoló helyeket, ahol a szülők nyugodt 
körülmények között tudnak elbúcsúzni 
a gyerekektől. Kiemelten kezeltük min-
den alkalommal a gyerekek biztonságát, 
ezért az Iskola utcai járdát is felújítot-
tuk, amely egyrészről biztonságosabb 
lesz a gyerekek részére, másrészről egy 
kisebb próbát tettünk, hogy a jövőben 
hogyan képzeljük el a település képet, 
ahol a modern és funkciójában jó és 
kényelmes, hogyan hozható össze a ré-
givel, bogdányival. Az út szélén lévő sze-
gélyköveket újonnan faragott bogdányi 
szegélykőre cseréltük, illetve a házak 
bejárataiban már „használt, lekoptatott” 
kockakövet fektettünk, így kevésbé za-
varva a járdán való haladást. Ezen meg-
oldások, ahol bogdányi kocka köveket 
használunk, bár drágítják a beruházást, 
mégis úgy gondoljuk, hogy a bogdányi 
kockakőnek mindenképpen helye kell 
legyen a későbbiekben kialakuló új ut-
caképeknek. A kialakult járda és az út 
között egy növény sor alakul ki, amely a 
gyerekeknek is egyértelmű lehatárolást 
nyújt az úttól, megakadályozva, hogy még 
véletlenül se térjenek le a járdáról. Emel-
lett az iskolakezdéssel korlátozzuk az ott 
parkoló autókat is, az Iskola utca szilárd 
burkolatú részein TILOS lesz a megállás, 
megkönnyítve a kétirányú forgalmat és a 
gyerekek biztonságát. 

Szép vagy nem szép, esztétikus vagy 
nem, ezt mindenkinek saját ízlésére bí-
zom, hiszen ez erősen szubjektív megíté-
lés. Egy azonban biztosan kijelenthető: a 
már eddig elkészült új környezet sokkal 
rendezettebb és biztonságosabb, mint 

az eddigi. Ez így már sokkal méltóbb a 
falu központjában található iskolához és 
a gyerekek szemét a rendezett állapo-
tokhoz szoktatja hozzá, amelyet - a ko-
ruk előre haladtával – a település más 
területein is igényelni fognak. Fontos ki-
emelni, hogy ezek a környezetrendezési 
beruházások mind az önkormányzat ön-
erejéből valósulnak meg. 

Nem úgy a beruházások másik oldala: 
kevésbé látható, de összegben és mon-
dani valójában is nagyobb horderejű. Jól 
ismerik a még az előző település veze-
tés alatt létrejött közvilágítás elvét. A 
megspórolt energiából fizeti ki az önkor-
mányzat a beruházást. De itt nem csak a 
pénz a lényeg, az új technikával telepü-
lésünk közvilágítási energia szükséglete 
65%-kal csökkent! Ezt a konstrukciót 
alkalmazzuk az iskola és a polgármes-
teri hivatal épületében is, azzal a „még 
zöldebb” megoldással, hogy ebbe a cso-
magba egy napelem rendszert is beleépí-
tettünk, amely termelése fedezni fogja 
minden elektromos szükségletet ezen 
intézményekben. A napelem rendszerek 
a tanuszoda és a sportcsarnok tető szer-
kezetére kerülnek, ezért mindkét sport-
létesítmény tetőszerkezetén beavat-
kozásokat végeztünk. Az épületekben 
megtalálható fényforrásokat, lámpákat 
a mai zöld technikának megfelelően LED 
égőkre cseréljük, így a lecsökkent ener-
giaigény miatt természetesen kevesebb 
napelem táblát is kell a tetőkre felhe-
lyezni. Ez az újítás 66 millió forintba ke-
rül, amelyet a beruházó cég finanszíroz 
meg, mi pedig 10 éven keresztül fizetjük 
a jelenlegi villanyszámla értékét nekik, 
ezzel kifizetve őket a lejárat napjáig. A 
cég pedig garanciát vállal a rendszerért, 
karbantartásért. A lámpák felhelyezése 
szeptember hónap hétvégéin kerül fel-
szerelésre, az iskolában tanuló gyereke-
ket így nem zavarva.  Itt újra kiemelném, 
bár jelentős összegről beszélünk, ismét 
nem az összeg a legnagyobb üzenete a 
cikkemnek, hanem, hogy a Bogdányi Is-
kolába járó gyerekeknek a sok elméleti 
oktatáson túl most már a való életben is 
találkozniuk kell a modern világ lehető-
ségeivel, főleg, ha ezzel egy zöldebb vilá-
got teremtünk.

Ennek a gyümölcseit nem a jelenlegi, 
hanem az utánunk jövő generáció falu 
vezetése fogja élvezni, amikor ezen in-
tézmények energiaellátás, illetve a közvi-
lágítás megspórolt összegét már máshol 
tudják a falu javára fordítani.

Köszönettel: Schuszter Gergely

Tisztelt Dunabogdányiak! 
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HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
TŰZÖTT KI. 

A népszavazásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió 
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok 

Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. OKTÓBER 2. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről  

2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.  

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig, 
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én  

16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt, 
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához. 

Nemzeti Választási Iroda

Mint az Önök előtt is ismert, Köztársasági Elnök Úr 2016. 
október 2. napjára, vasárnapra tűzte ki az országos nép-

szavazás időpontját a következő kérdésben: „Akarja-e, hogy az 
Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhas-
sa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező 
betelepítését?”
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény által létre-
hozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok ada-
tait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatko-
zatait.
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarorszá-
gi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) szavazási segítség iránti igényének,
b) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlé-
sét.
a) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójo-
ga gyakorlásának segítésére

•	 a	szavazással	kapcsolatos	tudnivalókról	könnyen érthe-
tő tájékoztatót kapjon,

•	 az	értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
•	 a	szavazólap	önálló	kitöltéséhez	Braille-írásos sablont 

kapjon a szavazás napján,
•	 akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
 A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének 

határideje 2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra, 
míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szept-
ember 30. (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

b) személyes adatai kiadásának megtiltása
A kezdeményezés szervezői, továbbá a kezdeményezésben részt 
nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pár-
tok kérhetik, hogy választási kampány céljára a választópolgárok 
nevét és lakcímét a Nemzeti Választási Iroda adja át részükre. Ha 
Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány cé-
lokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével 
és benyújtásával megtilthatja.
Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegy-
zékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti 
kérelmet, átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti ké-
relmet is benyújtani.
Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni 
a választójogával, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 
16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzék-
be.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően mó-
dosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeret-
ne szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 
óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a 
lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavéte-
lét.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén 
tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló 
kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését 
követően, legkésőbb 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig 
kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja ko-

rábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiség-
ben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 
2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi vá-
lasztási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítá-
sát vagy visszavonását.
Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása 
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna 
iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek) 16.00 óráig a helyi 
választási irodához, továbbá a szavazás napján 15.00 óráig a 
szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak 
írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével, az igénylés in-
dokával és aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján la-
kóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne sza-
vazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szava-
zókörben adhatja le, mert szavazni csak ebből a szavazókörből 
tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával 
kimenni.
A fenti kérelmek benyújthatók

•	 személyesen	a	lakóhelye	vagy	bejelentett	tartózkodási	
helye szerinti helyi választási irodában,

•	 levélben,	a	 választás	hivatalos	honlapján,	 illetve	ügy-
félkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási 
irodába.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási Iroda 
honlapján (www.valasztas.hu).
A népszavazással  kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Vá-
lasztási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:
Dr. Németh József, HVI vezető 26/391-025
Hímer Andrásné, HVI munkatárs 26/391-025

Dr. Németh József HVI vezető

Népszavazási tájékoztató
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A családról
 (Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény sorozata)

Az alábbi cikkben folytatni szeretném azt a rövid sorozatot, 
amelyben a  családi életciklusok mentén bemutatom, hogy 

egy család élete során  milyen fejlődési lehetőségek, és nehéz-
ségek jelenhetnek meg. Az életben fellépő változások kríziseket 
okoznak, melyek az eddig- működő szokások megváltoztatásá-
ra kényszerítik a családot. Ezen krízisek egy része természetes 
velejárója a családok fejlődésének, de a családban élő egyének 
eltérő igényeinek összehangolása sokszor okozhat problémát. 
Ezekben a kritikus időszakokban a családok többnyire önállóan 
megoldják a nehézségeket, olykor azonban előfordulhat, hogy 
külső segítségre van szükségük. A normál krízisek mellett azon-
ban olyan problémák is megjelenhetnek, amik minden esetben 
szakember közreműködését igénylik.

Ebben az írásban két időszakot próbálok meg bemutatni: a csa-
ládalapítást és az első gyermekek születését, a kisgyermekes 
családok időszakát. A családok életének első, és egyik legnagy-
szerűbb időszaka a házassággal vagy összeköltözéssel veszi 
kezdetét. Ebben az első időszakban kell egyénre szabottan ki-
alakítani és működtetni a házastársi szerepeket: mit jelent  szá-
munkra feleségnek, férjnek, ugyanakkor nőnek és férfinak lenni. 
Az együttélés konfliktusokkal jár együtt: a kapcsolati intimitás, 
a harmonikus szexuális élet, az adok-kapok egyensúlya a kap-
csolatban és a kötelezettségekben, a szülőkkel és a pár egyéb 
családtagjaival való együttműködés mind - mind kihívás elé ál-
lítja a friss, alakuló családot. Mit jelent és milyen nehézségekkel 
jár együtt felnőtt, önálló emberként saját szüleink gyermekének 
lenni.  Új családunkban ki kell alakítani a közös szokásokat, kö-
zös értékrendet, figyelembe véve az eredő családból hozott el-
térő nézeteket . Érdemes megbeszélni újra és újra, hogy kire 
milyen feladat hárul, ki milyen munkát szeret végezni a közös 
háztartásban, hogyan szeretjük szabadidőnket eltölteni, kinek 
mekkora a magánéletre, egyedüllétre való igénye és ezt hogyan 
egyeztetjük össze az együttlétekkel, stb.  Az önálló felnőtt élettel 
az anyagi felelősség is együtt jár: fent kell tartani az első közös 
otthont, vagy együtt kell élni a szülőkkel, keresve az önállóso-
dás útját. Számos megoldandó feladat, ami feszültséggel jár(hat) 
(együtt), mégis az esetleges konfliktusok során kialakul egy új 
egység, egy új teherbíró család, amely jó esetben készen áll egy 
gyermek fogadására.

Már a várandósság során átalakulnak, illetve kialakulnak új 
szerepek: anyák és apák leszünk, szüleink pedig nagyszülőkké 
válnak.

Egy kisgyermek érkezése mindig nagy öröm, de eddig ismeret-
len felelősséggel, szorongással is együtt jár. Elég jó anyja, apja 
leszek-e gyermekemnek? Hogyan változik meg a párkapcsola-
tunk? Lesz-e időm magamra? Tudok-e vajon biztonságot nyújtani 
a családomnak? Felerősödnek saját emlékeink, tapasztalataink 
a gyermekkorunkból, saját születésünkről, kisbaba korunkról 
számos jó és rossz történetet hallunk. Meghallgathatunk sok jó 
és kevésbé használható tanácsot, információk halmaza áraszt el 
bennünket:nehéz kérdés elé állítva Bennünket: mikor teszek jót, 
mikor leszek elég jó?

Az egészséges kisbabák születése sem mindig egyszerű, a 
szoptatás/ táplálás is okozhat szorongásokat, nehézségéket, 
számos kérdés felmerül, amire nem is gondoltunk boldog vá-
randós szülőként. Ezekben az első hónapokban nagyon fontos 
a tágabb család támogató hozzáállása, figyelme. Egy kisbaba 
érkezése felboríthatja az anya hormonháztartását, szorongása 
erősödhet, kialakulhat kisebb nagyobb mértékű gyermekágyi 
depresszió. Ebben az esetben is mindig érdemes felkeresni a 
helyi védőnőt, aki szükség esetén továbbirányítja az anyát pszi-
chológus -, esetleg pszichiáter szakemberhez. A család megér-
tésére, támogatására ekkor is nagyon nagy szükség van, és an-
nak elfogadására, hogy ez nem „úri huncutság” az anya részéről, 

hanem vannak számosan, akiknek az első gyermek születése 
komoly pszichés megterheléssel jár.

Amennyiben a kisbaba sérülten érkezik, vagy az első évek so-
rán alakul ki valamilyen betegség, az különösen nagy terhet je-
lent a szülők számára. Ilyenkor nagyon fontos a támogató nagy-
család, barátok segítsége, hiszen egy sérült gyerek mellett sok a 
tennivaló. Fontos, hogy ilyenkor nem kizárólag a gyermekkel kell 
törődni, hanem a szülei jólléte is fontos. Rengeteg aggodalom, 
félelem, önmaguk hibáztatása, okok és magyarázatok keresése 
mellett kell helytállniuk: gondozni sérült és egészséges gyerme-
keit, párkapcsolatukat ápolni. Egyre fontosabbnak érezzük, hogy 
a sérült gyermekek is jelen lehessenek, és megjelenhessenek a 
közösségekben, utcákon, játszótereken. Fontos, hogy a barátok-
ként, családtagokként, utcai járókelőként legyünk elfogadóbbak 
és megértőbbek ha „valaki más”!

Kihez fordulhatunk kisgyermekes szülőként? Az alábbi felso-
rolás nem teljes, egy adott probléma esetén érdemes konkrétan 
tájékozódni. Elsősorban forduljunk a védőnőhöz, házi gyermek-
orvoshoz, egyéb szakorvosokhoz. Amennyiben a szoptatással 
kapcsolatban vannak kérdéseink, nyugodtan keressük fel a leg-
közelebbi La Leche Ligát, akik országos szoptatási tanácsadó 
hálózattal rendelkeznek: http://www.lll.hu/.Ha időnk engedi, és 
találunk helyben vagy a közelben olyan önsegítő, vagy tematikus 
csoportot, ahol hasonló helyzetben lévők találkoznak rendszere-
sen, bártan keressük fel őket: megoszthatjuk tapasztalatainkat, 
kérdéseinket. Ilyenek pl. a kismama, vagy baba-mama klubok. 
Speciális igényű gyermekek és szüleik számára is vannak segítő 
csoportok, illetve fejlesztő szakemberek a teljesség igénye nél-
kül. Például: Korai Fejlesztő Központ, Dévény Anna Alapítvány, 
Gézengúz Alapítvány, korai fejlesztéssel térségünkben is számos 
szakember foglalkozik. Dunabogdányban a Figyelj Rám Alapít-
vány is tud segítséget, tanácsot adni. Ügyintézésben, ingyenes 
pszichológusi, családterápiás, életvezetési ügyekben a Dunaka-
nyari Család és Gyermekjóléti Intézményhez is fordulhatnak.

A fenti írás terjedelménél fogva sem tudta részletesen vé-
gigjárni a családok életének első két meghatározó szakaszát, 
mindössze egy rövid, és korántsem teljes ízelítőt adhatott abból 
a nagyon összetett folyamatból, amellyel a családok életük első 
szakaszában találkozhatnak. Ebben a korai, nagyon érzékeny 
időszakban különösen fontos egymás támogatása és másik felé 
odaforduló megértő figyelem.

Ruskó Rita

Ruhabörze

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dunaka-
nyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény szervezésé-
ben ismét lesz 
Ruha Börze Dunabogdányban.
A Ruhabörze időpontja: 2016. szeptember 21 szerda 

13-15.00-ig
Helyszíne: Dunabogdányi Művelődési Ház, nagyterem
A részvétel ingyenes. 
A Szolgálat által hozott gyermek és felnőtt ruhákat a 

lakosság részére térítésmentesen biztosítjuk. 
Mindenkit várunk szeretettel!

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti  
Intézmény munkatársai
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UNSERE HEIMAT

Ein megablöder Schultag

ANYAKÖNYVI HÍREK
2016. július hónapban született gyermekek:

Heizer Bende             07.04.

Marek Zita                 07.09.

Csap Maja Katalin     07.26.

Halottaink:

Dömsödiné Tóth Julianna        70 éves

Bergmann Ede                          82 éves

Hárskúti Csaba                         53 éves

           Polgármesteri Hivatal

Der Tag begann nicht gerade verheißungsvoll: Meine 
Mama hatte verschlafen und mich natürlich zu spät 

geweckt. Ich machte mich für die Schule fertig. Doch warum 
sollte ich noch die Zähne putzen, wenn ich nichts esse! Es 
dauerte einige Zeit, bis ich auf Touren kam – doch da war 
auch schon der Schulbus weg. Also holte ich das Fahrrad 
aus dem Keller. Mama steckte mir Geld für das Frühstück in 
die Tasche und ab gings. Die vier Kilometer zur Schule sind 
immer schrecklich langweilig; außerdem war es total nebelig; 
im Bus hätte man wenigstens noch schnell Hausaufgaben 
austauschen können (falls man einen Platz bekommt).

Ich kam gerade noch pünktlich; es hatte schon zum 
zweiten Mal geläutet, doch ich war noch vor dem Lehrer im 
Klassenzimmer. Vom Radfahren war ich durstig. Also meldete 
ich mich und sagte, ich müsse dringend mal aufs Klo. Der 
Lehrer gestattet es immer, wenn es wirklich dringend ist; 
und so durfte ich gehen und ich nichts wie ab zum Cola-
Automaten, eine Limo zu holen. Die habe ich dann gleich auf 
ex geschluckt; schließlich hatte ich ja noch gar nichts am 
Morgen getrunken. Als ich zurück ins Klassenzimmer kam, 
fragte mich der Lehrer, wo ich so lange gewesen war; und 
ich sagte wahrheitsgemäß, dass mir so schlecht war – was 
wirklich stimmte, denn so viel auf einmal zu trinken vertrage 
ich nicht.

Dann sollte ich meine Hausaufgabe vorlesen, doch ich fand 
das Heft nicht. Mein Tischnachbar grinste; da sah ich, dass 
er es schon genommen hatte, um daraus vorzulesen. Er trat 
mir ans Bein und drohte mir, ich sollte ja nichts verraten. Ich 
sagte darauf dem Lehrer, dass ich noch nicht lesen könnte, 
weil mir immer noch nicht gut war. Das hat er mir dann auch 
geglaubt und hat mich in Ruhe gelassen. Dem Nachbarn 
habe ich zur Strafe darauf seine Brezen aus der Tasche 
gezogen und davon etwas abgebissen, aber nur so viel, dass 
der Lehrer mein Kauen nicht bemerkte. 

Die Stunden schlichen dahin und wollten nicht enden. Ich 
flehte zum Himmel, es sollte Mittag werden. Doch dann kam 
erst die große Pause. Ich rannte zum Brotzeit-Verkauf und 
besorgte eine Pizza. Das wurde aber auch höchste Zeit; denn 
fast wäre ich wegen Unterzucker zusammengebrochen; ich 
hatte doch nur ein paar Bissen von der Brezen gegessen. Als 
es zum Pausenschluss läutete, hatte ich immer noch Hunger 
und besorgte schnell eine Semmel mit Wienerle.

Dann rannte ich noch einmal zum Getränke-Automaten und 
kaufte zwei Cola. Im Fernsehen hatte ich nämlich gesehen, 
dass man viel trinken muss, damit das Gehirn richtig arbeiten 
kann. Darum sollten es die Lehrer eigentlich erlauben, dass 
die Schüler im Unterricht immer trinken. Doch die haben diese 
wirklich wichtige Nachricht bestimmt nicht mitbekommen; 
bei uns ist leider alles verboten. Aber die Lehrer haben ja auch 
von nichts gar keine Ahnung! Da muss man echt aufpassen, 
dass man keine Sonderaufgabe bekommt, wenn man trinkt. 
Bisher habe ich aber erst vier Strafaufgaben über korrektes 
Verhalten in der Schule schreiben müssen, doch der Lehrer 
hat die bestimmt nicht gelesen, sonst wäre ein Verweis fällig 
gewesen.

Die fünfte Stunde war eine Freistunde, weil wir keinen Lehrer 
hatten; da mussten wir studieren. Ich weiß zwar nicht, wofür 
man noch Vokabeln lernen soll, wo man die doch überall 
nachschlagen kann; aber das kapieren Lehrer nie! Ich habe 
meine Lieblingssongs gehört. Dabei kann ich nämlich sehr 

gut Englisch einpauken; immerhin hatte ich deshalb im 
Jahreszeugnis noch einen Vierer bekommen. 

Mein Nachbar hatte mir übrigens wieder den rechten Hörer 
weggenommen; wenn der Typ sich wenigstens mal die Ohren 
waschen würde, dann wäre der Hörer nachher nicht immer 
so dreckig! Natürlich konnte ich mit meinem Smartphone am 
besten lernen, denn mit Abwechslung geht alles super und 
es wird nie langweilig.

Zum Stundenende ist dann aber noch etwas Blödes passiert: 
Unser Klassensprecher nahm es mir weg. Natürlich habe ich 
mir das nicht gefallen lassen; also wollte ich es ihm aus der 
Hand reißen. Da ist das Ding zu Boden gegangen: Es hatte 
einen Riss; noch schlimmer: Es gab keinen Mucks mehr von 
sich. Ich habe dem Typen gesagt, dass es sehr teuer gewesen 
ist und dass ich ihn nicht noch einmal zum Klassensprecher 
wählen würde. Der hat aber nur gelacht und gesagt, das Ding 
wäre ja zu nichts zu gebrauchen; ich sollte mir doch ein Ne-
ues kaufen. Ich war wütend, denn jetzt konnte ich nicht mehr 
meine Mama anrufen und fragen, ob sie etwas zu Mittag 
gekocht hat oder ob ich gleich zum Mc Donald´s soll.

Das war ein megablöder Schultag; und dann musste ich 
auch noch mit dem Fahrrad wieder heimfahren. Aber es 
schien wenigstens die Sonne. Ich bin richtig ins Schwitzen 
gekommen; das ist ja fast schon so wie bei der Tour de France 
und da hätte ich in Sport bestimmt eine Eins verdient!

Am Nachmittag bin ich zu meinem Freund gefahren; der hat 
nämlich einen ganz geilen Computer! Da waren wir bis neun 
im Internet und haben viel mehr gelernt als in der Schule. 
Wenn wir daheim auch endlich einen Anschluss haben, gehe 
ich überhaupt nicht mehr weg und lerne alles in meinem 
Zimmer. Und den Gameboy könnte ich eigentlich verkaufen.

Aus dem geheimen Tagebuch eines Schülers von heute 
(dessen Namen zu nennen die pädagogische Diskretion 
verbietet), rein zufällig entdeckt von Gregor M. Senge
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BORDA húsBOlt

UNSERE HEIMAT

PROGRAMM ARCHIV 
Július 31-én vasárnap a Csolnoki Német Nemzetiségi 

Önkormányzat meghívására két nemzetiségi kultúrcso-
portunk a Donauknie Tanzgruppe és a Bogdaner Singkreis 
is részt vett a Csolnokon rendezett falunapokon. A két tele-
pülés között régóta aktív kulturális kapcsolat van, legutóbb 
az előző évi kórustalálkozón tették tiszteletüket nálunk 
csolnoki barátaink. Csoportjaink nagy tapsot kaptak a kö-
zönségtől. 

Az augusztusi búcsú hétvége szombat estéjén a Bogdányi 
Svábzenekar, a Bogdaner Singkreis és a Donauknie 
Tanzgruppe közös produkcióját láthatták az érdeklődők. 
Ezt követően a Dunaharasztiból érkezett táncosok és zené-
szek műsora színesítette az est programját. Az estét szo-
kásosan bál zárta, a zenét a pilisvörösvári Die Adlersteiner 
zenekar biztosította. A nemzetiségi est szervezője a Műve-
lődési Ház és Dunabogdány Község Önkormányzata volt. A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai és más önkéntes 
segítők közreműködtek az igen nagyszámú fellépő csopor-
tok ellátásában. Az önzetlen segítséget ezúton is szeret-
ném megköszönni mindazoknak, akik munkánkat segítet-
ték. A büfében beváltható támogatói jegyek formájában a 
vendégek a rendezvény költségeihez járulhattak hozzá. 

PROGRAMMVORSCHAU
Tartson velünk következő rendezvényünkön, köszöntsük 

vidáman az őszt egy hamisítatlan bogdányi sördélutánnal. 
Hozza el családját, barátait, szárítsuk ki mind a kiváló sö-
rök hordóit!   

Szeptember 3. (szombat) 16 órától Dunabogdányi német 
nemzetiségi Sördélután. 

A délután folyamán közreműködő kultúrcsoportok: Du-
nabogdányi Svábzenekar, Német Nemzetiségi Kórus 
Visegrád, Leányvári Német Nemzetiségi Tánccsoport, 
Bogdaner Singkreis, Donauknie Tanzgruppe. A műso-
ros délutánt követően 19.30-tól svábbál, zenél a Tarianer 
Spitzbuam. Sok szeretettel várunk mindenkit kiváló vilá-
gos, félbarna és búza sörökkel, pereccel, meleg vacsorá-
val, szokásos jó hangulattal. Fogyasztásával a rendezvényt 
támogatja. Helyszín: Művelődési Ház udvara. 

UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU
Júliusban ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a 

magyarországi német kultúrcsoportok „ernyőszervezete” 
a Landesrat. Kreisz László, a szervezet elnöke kiemelte, 
hogy a hagyományok őrzése terén fokozottan felértékelő-
dik az innovatív megoldások szerepe. Hagyományos gála-
program helyett a közreműködő 40 együttes a szervezet 
20 éves történelmét mesélte el. A Magyarországi Német 
Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa fennállásá-
nak huszadik évfordulója alkalmából megjelent a „Unser 
Erbe: Deutsche Volksmusik aus Ungarn” zenei válogatás-
sorozat ötödik lemeze. A legjobb magyarországi német 
fúvószenekarok repertoárjából összeállított hanganyag 
bemutatja az észak- és dél magyarországi német nemze-
tiségi fúvószene dallamvilágának sokszínűségét illetve a 
magyarországi németek zeneirodalmának széles skáláját. 
A kiadvány beszerzéséről érdeklődni lehet a Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjainál. 

Vogel Norbert 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

DIE DEUTSCHE NATIONALITÄ-
TENSELBSTVERWALTUNG  

MELDET SICH

Óvodai Hírek
A 2016/2017-es nevelési évet rögtön egy nagy programmal indít-

juk! Két évvel ezelőtt óvodánkban megszerveztük a Téli Olimpiát, 
aminek nagyon nagy sikere volt.

Ennek folytatásaként, mivel augusztusban a Nyári Olimpia résztve-
vőknek szurkolhattunk, most a Nyári Olimpiát szervezzük meg ovis 
gyerekeinknek. Nevelőtestületünk már májusban tervezte, szervezte a 
programokat, amihez szervezői és anyagi támogatónk a Dunabogdányi 
Óvodáért Alapítvány.

Nagyon szerencsés környezetben nevelődnek gyerekeink. Minden 
infrastruktúra rendelkezésre áll a mozgásokhoz. E miatt szervezzük 
úgy napjainkat az Olimpiánk hetében, hogy minden nap más-más hely-
színen bonyolítjuk  le  programjainkat.

Időpont: 2016. szeptember 5-10-ig
Hétfőtől- péntekig 10-12 óráig tartanak a mozgásos játékok, kivétel 

a túra nap Mogyoróhegyre, mert azt egész naposra tervezzük. Minden 
helyszínnek más-más óvónői páros a felelőse, szervezője, lebonyolí-
tója.

Első nap: Óvodai sportpálya és az egész óvoda udvara: Olimpiai meg-
nyitó, 5 földrész 5 sportága játékkal

Második nap: Focipálya: akadálypályák
Harmadik nap: Vizes nap: Tanuszoda a nagyoknak, pancsolók és köd-

kert a kicsiknek
Negyedik nap: Kerékpárút – mindenféle lábbal, pedállal hajtott jár-

gányokkal
Ötödik nap: Visegrád – Mogyoróhegy: Nagyoknak túra, kicsiket busz-

szal visszük fel, ott kincskeresés, akadálypályák és egyéb játékok lesz-
nek

SZOMBAT:  Tornacsarnok:  10 órától 12 óráig: Játékos torna, vetélke-
dők szülőknek, gyerekeknek.

Utána közösen átmegyünk az óvodába, ahol a sportpályán elfújjuk az 
olimpiai lángot, majd az Óvoda alapítványa minden résztvevőt szeretet-
tel meghív egy ebédre.

Az óvoda ezekben az időpontokban nyitott lesz, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A Borda Húsbolt szeptemberi  
kedvezményes ajánlata:

Nyári turista felvágott  1750 Ft helyett  1500 Ft
Fokhagymás rúd felvágott  1720 Ft helyett  1500 Ft
Vf.grillkolbászok  1460 Ft helyett  990 Ft
Csemege debreceni  1420 Ft helyett  1250 Ft
Vf. csemege debreceni  1490 Ft helyett  1290 Ft

Közkívánatra a pácolt csont nélküli tarja  1680 Ft-os  akciós áron kapható 
szeptemberben is.

Alföldi tej termékei: Magyar tej-Magyar fogyasztóknak.
Panzani-Marton-Gyermelyi tészták,kézműves mustárok,ecetek,fűszerek, 

mirelit termékek,vecsési savanyúságok nagy választékban és kedvező áron

Cserpes termékek többféle ízben.
2016 február 1.-től érvényes nyitva tartás:  Hétfő:szünnap,Kedd: 07,00-

13,Sze:07,00-15,30,  
Csü-Pé :  07,00-17,00  Szo : 07,00-12,00

HáziAS ízek-megbízHAtó minőSég-mAgyAr AlApAnyAg

Cím:2023 Dunabogdány kossuth l.40.
 Tel:06-26-390-350

Udvarias kiszolgálással,jó parkolási lehető-
séggel   

(már az udvarban is),várjuk kedves visszatérő 
és új Vásárlóinkat !!

iratkozzon fel Hírlevelünkre :www.
bordahusfeldolgozo.hu
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Anno: Szeptember 1. - Első nap az iskolában

Óvoda-Iskola

Kedves nagyszülők, emlékeznek még az első napra az isko-
lában?  Ha azt a napot összehasonlítjuk a mostani iskola-

kezdéssel, láthatjuk, hogy az elmúlt néhány évtized alatt meny-
nyire megváltozott minden, és szerencsére előnyösen.

Sötétkék iskolaköpeny, fehér gallérral, fehér térdzokni, a ha-
junk gondosan elválasztva, két copfba kötve. Így álltam ott a töb-
biekkel együtt azon a napon és legszívesebben rögtön beszalad-
tam volna az osztályterembe.

Ehelyett a tanítónő vezényszavára nagyság szerint sorba kellett 
állnunk és párosával így engedett minket az osztályba a helyünk-
re. A tanítónő döntötte el ki hová ülhet le.

Aki nem akart szót fogadni, vagy netán fegyelmezetlen volt, a 
szigorú tekintetű osztályfőnök rendre utasította. A padsorokban 
egyenesen, hátra tett kézzel ültünk a helyünkön. A padon csak az 
órához tartozó dolgoknak volt helye, többi eszközöket a pad aljá-
ban lévő kis fakban tartottuk. Ketten ültünk egy padban, előttünk 
a padon egy-egy keskeny mélyedés szolgált a ceruzának, vagy 
tollszárnak és középen egy lyukban volt a tintatartó helye.                                                                         

A szünetben a folyosón körbe sétáltunk, hangoskodás, vereke-
dés, büntetést vont maga után. A gyerekek bántalmazása tilos 
volt a tanárok számára már akkor is, de ha valamelyik fiú az osz-
tályból rossz fát tett a tűzre előfordult, hogy meghúzta a tanár a 
fülét.

Mindjárt az első napokban az iskolaorvos megvizsgált minket 
és eldöntötte kinek kell oltást kapnia.

Az első iskolanap tiszteletére mi nem kaptunk édességeket, 
hanem valami hasznos iskolába kellő eszközt. Én vízfestéket, 
színes ceruzákat és egy vonalzót kaptam ajándékba. Az emberek 
gyakorlatiasak voltak az ajándékozásban, ilyen idők járták.

Olvasni, számolni, szépírást gyakorolni, ezek voltak a legfonto-
sabb tárgyak az első osztályosok számára. Minden diáknak volt 
egy szépírás füzete és a munkánkat a tanítónő szigorúan elbírál-
ta és osztályozta.

Fegyelem és tisztelet fő követelmény volt minden diáktól. A ta-
nítás kezdetén „vigyáz állásban” üdvözöltük a pedagógusokat és 
a hetes jelentést tett az osztálylétszámról és a hiányzók számá-
ról. A nagy fali fekete tábla lemosása és krétáról való gondosko-
dás is a hetes feladata volt.

A hátitáskánk mind ugyan abból a sötétbarna kemény anyagból 
volt, amit bőrnek tituláltak a boltban. Abban rejtőzött a tízórais 
dobozunk is. A szokásos vajas kenyeret csak a tízórai szünetben 
fogyaszthattuk el.( A vajas kenyér egymás közt szólva csak „va-
zelinos deszka” néven volt emlegetve). Akinek a szülei tejpénzt 
befizettek, azok egy pohár tejet is kaptak mellé.

A tanítás után otthon várt ránk a további tanulás. A „magolás” 
nagy divatban volt akkoriban. Egyes kívülről elmondandó szöveg 
még ma is itt zümmög az emlékezetemben.

Lelkiismeretesség és szorgalom a tanulásban voltak a leggya-
koribb jelszavai pedagógusoknak és szülőknek. Aki szorgalmas 
volt egy-egy szorgalmi kártyát kaphatott elismerésül.

Az osztályzatok és a bizonyítványba beírt eredmények voltak a 
legfontosabbak. A tanterv előírásai szerint a második osztály vé-
gére minden kisdiák el kellett tudjon olvasni egy kisebb szöveget, 
és a számtani alapműveleteket ismernie kellett, diktálásra he-
lyesen és szépírással birtokában kellett legyen a betűvetésnek.

Vidéken az  ötvenes, sőt még a hatvanas években is voltak osz-
tatlan tantermű iskolák, ahol a diákok hattól tizennégy éves korig 
egy osztályban tanultak. 

Az év végén ünnepély volt, ahol a nagyobb diákok egy kék há-
romszögű kendőt kötöttek a nyakunkba. Azt mondták ezentúl 
kisdobosok vagyunk. 

A pedagógusok és a nagyobbak nyakában mind piros kendő dí-
szelgett.

Az emelvényen ezt a feliratot olvastam:„Politikamentes iskolá-
ról beszélni hazugság és képmutatás! – Lenin”

És mindenki egy indulót énekelt: ”Hely szellők fényes szellők 
fújjátok, fújjátok, holnapra felforgatjuk az egész világot!”

Ez volt a „fényes szelek” nemzedékének kora.
Nagy Magda

Papírgyűjtés, kicsit másképp!

Idén lehetőséget kaptunk, hogy egy hosszú idő óta 
felhalmozódó papírkupacot elszállítsunk a MÉH-te-

lepre és a belőle befolyó összeget az iskolára fordítsuk. 
Nem nagy összegről van szó, mégis elég arra, hogy el-
kezdjünk valami újat, valami szépet. Kis ráfordítással 
(munka és szabadidő) sikerült annyi pénzt összeszedni, 
hogy az idei tanévre ismét megszépüljön egy tanterem 
és új sötétítő függönyt kapjon. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni Kugler Istvánnak ezt a „papírkupacot”!

az iskola NOKS-os dolgozói

1952. iskolaünnepély az udvaron

1954-ben egy színdarabot játszott az osztályunk
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Július 22-én a Művelődési Házban került sor Tihanyi Gizella fes-
tőművész jubileumi kiállításának megnyitójára, Üzenetek a XC. 
évből címmel. A községünkben élő 90 éves művésznőt Schuszter 
Gergely polgármester valamint Heim Ferenc volt képviselő kö-
szöntötte, a kiállítást Sinkovits-Vitay András nyitotta meg.

A családbarát kenuversenyen 53 fő nevezett július 23-án. Na-
gyon jó hangulatú verseny zajlott családi és baráti kategóriában. 
Mindkét kategória győztese a Hacuka Manci csapata lett. Gratu-
lálunk!

A Dunabogdányi Németekért Közhasznú Alapítvány és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat július végén a hétvégi 
leutenbachi Hocketse rendezvényen vett részt. Partnertelepülé-
sünk legnagyobb nyári rendezvénysorozatának magyar standján 
sok bogdányi finomságot árultak, kulturális programmal pedig 
a Judy in the Sky együttes képviselte községünket.(Fotó: Jana 
Geiger-Ott)

Udvari játékok felújítása az óvodában. Kiss Zoltán felajánlotta 
az óvodának, hogy lefesti az udvari játékokat. A festékeket, ecse-
teket és más szükséges anyagokat ő ajánlotta fel, míg a munkát 
a Fakult Egyesület tagjai vállalták. Köszönjük! 

Augusztus 4-én ifj. Ott Rezső és Barátai komolyzenei hang-
versenyt adtak a katolikus templomban. A kvartett oboából, 
csemballóból, hegedűből és csellóból állt fel az ünnepi alkalom-
ra.

Az önkormányzat megbízásából elindult a Fő út zöldfelületei-
nek gondozása ifj. Vörös Ákos vezetésével, hogy szebb és egysé-
gesebb legyen a faluképünk. (Fotó: FB/Bogdányi Fő tér)

Újra egy fantasztikus kulturális hétvége Dunabogdányban. Au-
gusztus 5-én (pénteken) közel 400 fő vett részt a Budapestre tar-
tó hajókiránduláson. Másnap, a Duna-átúszást 300 fő teljesítette. 
(Erről külön beszámolót olvashatnak a 10. oldalon). A szombati 
nap nemzetiségi esttel és bállal zárult a Művelődési Ház kert-
jében tavaly átadott rendezvénytéren. Műsort adott a Bogdaner 
Singkreis, a Donauknie Tanzgruppe valamint a Svábzenekar, 
községünk vendégeként pedig a Dunaharaszti Tánccsoport va-
lamint Fúvószenekar. Vasárnap ugyanitt a Szimfonikus Zenekar 
valamint helyi könnyűzenészek adtak fergeteges koncertet a le-
gendás Illés Együttes dalaiból Virágok közt Veled címmel.

Gratulálunk és sok egész-
séget kívánunk! 

Schuszter Gergely, pol-
gármester köszöntötte 
a falunkban élő özvegy 
Palkovich Jánosné, szül. 
Verebes Esztert, aki au-
gusztus 6-án 95 éves lett. 

„A zene gyógyír, a zene öröm.” Augusztus 9-én a Gyógyító 
Jószándék Alapítvány jótékonysági estjére került sor a Művelő-
dési Házban. A Duchenne-szindrómás gyermekekkel foglalkozó 
civil szervezet nyári táborának nyilvános zárórendezvényén ez-
úttal a Duo Nicole komolyzenei programmal, a Vodku v Glotku 
pedig egy Cseh Tamás-műsorral lépett fel.
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Dr. Kovács Tibor gyerekorvos 
a 89.5 Music FM adásában be-
szélt a nátháról és be is mu-
tatta a műsorvezetőnek annak 
minden kellemetlen tünetét.  
(Fotó: Fb/89,5 Music FM)

Zongorakoncert a templom-
ban. Augusztus 14-én jótékony-
sági hangversenyre került sor a 
katolikus templomban. Kocsis 
Zoltán Kossuth díjas zongora-
művész, karmester fia, Kocsis 

Krisztián adott Liszt – zongoradarabokból álló estet. Az alkalom 
adománybevételét az orgona felújításra fordítják.

Nyári diákmunka az önkormányzatnál. Júliusban Leschinszky 
Petra, augusztusban Pontyos Márton segítette a polgármesteri 
hivatal munkáját a rendezvényeken. Schuszter Gergely, polgár-
mester megköszönte munkájukat és sok sikert kívánt Petrának, 
aki jövőre szülésznőként végez, ill. Mártonnak, aki érettségi után 
mérnöknek tanul tovább.

Szent István ünnepén. Augusztus 20-án került sor a Kertbarát 
Egyesület hagyományos kiállítására a Művelődési Házban.  E na-
pon a Millenniumi-emlékműnél tartott községi ünnepélyen kívül 
kézműves programokra és élőzenés magyar táncházba várták az 
érdeklődőket a Művelődési Ház udvarára. A délutáni rendezvé-
nyen fellépett továbbá a Bogdányi Rézfúvós Kvintett is, ez a for-
máció másnap is koncertműsort adott a 10 órai mise után.

A sportcsarnok tető állapotát korábban megvizsgáltatta az ön-
kormányzat. Ennek eredményeképpen a sportcsarnok tetőzeté-
nek javítása, részbeni átfedése szükséges. A felújítás a munkála-
tok megkezdése után várhatóan szeptemberre elkészül. 

Augusztus 8-án 
elkezdődött a védő-
női szolgálat helyi-
ségének felújítása. 
Az önkormányzat br. 
3.400e Ft összegben 
valósítja meg a vé-
dőnői helyiségek nyí-
lászáróinak cseréjét, 
burkolását, a vizes-
blokk teljes felújítá-
sát, festését. A felújítás augusztus 20-ra készült el.

Debütáltak a legfiatalabb színjátszóink. Augusztus 12-én (vala-
mint 14-én) a 14 éves korosztályból a község legfiatalabb színját-
szó csoportja mutatta be az Oscar című francia komédiát. Az év 

negyedik egész-
estés - helyi 
színjátszók által 
műsorra tűzött 
– bemutatójá-
nak két előadá-
sát mintegy 300 
néző tekintette 
meg.

Anconai újratöltve. Augusztus 20-án a 2008-ban, valamint az 
idei júniusi színházhétvégén is bemutatott Anconai Szerelmesek 
című élőzenés színdarabot búcsúztatták záróelőadással a FA-
KULT Egyesület színjátszói és zenészei Visegrádon, a szabadtéri 
Rendezvénytéren. 
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Labdarúgó csapatunk érdemtelenül 
nem került talán méltó ünneplésre 

településünkön azért, hogy megnyer-
ték a bajnokságot. Pedig ezzel jogot is 
szereztek arra, hogy felsőbb osztályban 
küzdhessenek tovább. Jött a hír, hogy ez 
mégsem fog menni. Erről beszélgettem el 
Lőrincz Miklóssal, a Dunabogdányi Sport 
Egyesület vezetőjével. 

Minden készen állt arra, hogy a felsőbb 
osztályba léphessünk. Ennek egyik fontos 
követelménye az utánpótlás megfelelő 
színvonala. Ez azt jelenti, hogy az összes 
korosztályban ki kell tudjunk állítani csa-
patot. Jó ideje igen nagy hangsúlyt fekte-
tünk az utánpótlás nevelésre, dolgozunk 
ezen az óvodában, iskolában. Ez az építke-
zés elég jól halad, mégis hiányzik a legfel-
ső korosztály. Kb. 6 év további munka kell 
ahhoz, hogy az összes korcsoport 
feltöltődjön. Az eredeti szabályo-
zás szerint ezt együttműködésben 
más településekkel is megoldha-
tó. Pilisszántóval erre megegyezés 
is született. Azonban a nevezési 
határidő előtt két nappal új sza-
bályozás lépett életbe. Játékosok, 
csapatok úgy kerülhetnek más 
egyesületbe, ha kifizetik nevelte-
tésük árát. Ebben a kategóriában 
ez a hiányzó korcsoportra 1,5 mil-
lió forintot jelentene. Az új szabá-
lyozás nem teljesen értelmetlen, 
mivel ezzel felértékelődik a saját 

játékosok nevelése, illetve azok védelme. 
A mi esetünkben nem csak a költség je-
lent problémát, de pl. ha jövőre mégis 
kiesünk, akkor Pilisszántónak vissza kel-
lene vásárolni ezt a csapatot. Nem rossz 
az elgondolás szándéka, azonban úgy tű-
nik, elhamarkodottan került bevezetésre, 
mert sok problémát tud okozni.

A dunabogdányi csapatok mindig a me-
gyei II. ill. III. osztályokban játszottak, 
hagyományosan saját nevelésű játéko-
sokkal, a jó középmezőnyben. A legutób-
bi időkben felértékelődött az utánpótlás 
nevelése. Látszik ez az új szabályozásból 
is, még ha problémás is. Várhatóan 10 év 
múlva jelentős változás lesz a hazai lab-
darúgásban, mert igen jelentős változá-
sok történtek az új labdarúgó nemzedék 
kiképzésében.

Dunabogdányban alapvetően az után-
pótlásra célszerű a továbbiakban is tá-
maszkodni. Egyre több korcsoport kerül 
be a képzésbe. Van egy korosztály, a 13-19 
évesek, akik igen gyéren vannak képvi-
selve. Ez nem csak helyi sajátosság, több 
szomszédos település is küzd ezzel. Érde-
mes lenne ezen is elgondolkodni, mi lehet 
ennek az oka.

A legfontosabbnak azt tartom, hogy az 
utánpótlás keretében minél több fiatal 
mozogjon, sportoljon. Ebből nőhet ki egy 
olyan felnőtt csapat, ami a miénk, a tele-
pülésé és nem összevásárolt játékosok-
ból áll. A feltételrendszerünk is jelentős 
javuláson ment keresztül az évek során, 
megújult a pálya, az edzéshez hasznos 
kiegészítők, mezek, felszerelések (autó-
busz!) kerültek beszerzésre. A gond az, 

hogy a fiatalok ma rengeteg lehe-
tőség között válogathatnak. A focin 
kívül nagyon sok dologgal tölthetik 
egyre kevesebb szabadidejüket. 
Pedig a labdarúgás, mint csapatjá-
ték, igen erős nevelő hatással van 
a fiatalokra, ami a sporton kívüli 
életben is sokat jelenthet. A felnőtt 
csapatunk sikere fontos, játéká-
nak színvonala, közönséget vonzó 
ereje, de legalább ennyire fontos a 
gyerekeknek, fiataloknak nyújtott 
közösségi sportolás lehetősége. 

Hidas András

Bajnokcsapat – Beszélgetés Lőrincz Miklóssal

Civil hírek

Baljós előjelek övezték az idei Duna átúszást. Egy héttel ko-
rábban igen magasan és nagy sodrással hömpölygött a víz, 

nehéz volt elképzelni ezen a rendezvényt. A nagy napra azon-
ban az időszak legalacsonyabb vízállása és legszelídebb sod-
rása adatott. Ez még mindig erősebb volt, mint a tavalyi. Sokan 
megriadtak a beharangozott hidegfronttól, ami meg is érkezett 
reggelre nem túl barátságos időjárással. Az indulásra azonban 
már kellemesebb volt, a vízhőmérséklet pedig ehhez képest még 
kedvezőbb. A rajtnál a létszámon látszott, hogy az előjelzések 
sok embert elriasztottak. A médiában is sok hír volt arról, hogy 
hasonló rendezvényeket töröltek. Mi, és az elvetemültebbek 
mégis nekiláttunk a dolognak. Vitathatatlanul nehezebb volt a 
pálya, mint tavaly. Visszafelé, a vízből kijövet is meglátszott ez. 
De megmutatkozott ez a kiemeltek számából is. Megnyugtató 
volt látni, hogy az elsodort úszókat, milyen figyelemmel segítik 

ki. A partraszállóknál érdekes volt látni az arcokon a változást. 
Épp partot érve még látszik a szenvedés, a küzdelem, az aggo-
dalom, majd a felszabadulás, az öröm. Hallani olyat, hogy milyen 
öncélú dolog egy ilyen Duna átúszás. Minden nézőpont kérdése. 
Lehet ez öncélú virtus is. De ha mélyebben éljük meg, akkor sok 
gyümölcse van. Jómagam, mikor átúsztam egyszer a Dunát, a 
legnagyobb élményem az volt, mikor középen elkapott a sodrás. 
Egy darabig úgy érzi az ember, hogy úszásával diktálja a tem-
pót, az irányt. Azután egyszer csak megmozdul körülötte a közeg 
és megy. Megy, de nagyon. Ott jön el a pillanat, mikor az ember 
megéli kicsinységét a világban. Ez még a testüket és közegü-
ket uraló hosszútávfutóknak is feladta a leckét. Az ember, mikor 
maga diktálja a tempót, a biztonságos közegében, ahol csak meg 
kell állni és vége a küzdelemnek, a kihívásnak, az egy nagyon 
más, sokkal jobban kontrollált közeg. De mikor a környezet dik-
tálja a tempót, az irányt, mindent, a létünket. Így utólag jutott 
eszembe az az élmény és róla az egész élet. Egy nagy folyamban 
úszunk. Közvetlen kis környezetünkben uralni véljük mozgá-
sunkat, céljainkat. De közben hömpölygünk egy nagy, nehezen 
belátható közeggel, melyhez képest aprócska vergődésnek tűn-
nek legnagyobb erőfeszítéseink is. Átláthatatlannak látszhat ez 
a hömpölygés, sokan el is vétették, hogy milyen irányt is kellene 
tartani, hogy esélyük legyen. És főleg a visszaérkezésnél látszott, 
hogy a part menti erős sodrás, miként vitt el egyeseket, akik akár 
már célban is érezhették magukat. Ezek nem öncélú, nem hiá-
bavaló élmények, ezek mind egy mozaik részei, melyek összeáll-
ván rajzolják ki a valós képet világunkról, életünkről.

Hidas András

Duna átúszás
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Hittantábor 2016       

Az idei hittanos tábor Hegykőn került megrendezésre július 
17-23 között. A telebusz és a kisérő személyautó a Fertő-

tó partján található kistelepülés plébániája felé vette az irányt, 
ismét nyugat felé utaztunk. Tavaly ugyanis a zalai Hegyhátszent-
jakabon laktunk, szintén hegyközelben, az Alpok-alján. A plébá-
nos Reisner atya, mint neve is mutatja, soproni poncihter, német 
származású, három fertő-tói települést lát el a világörökség ré-
szét képező tó partján. Hidegségre kalauzolt el minket lelki prog-
ramként, az ottani románkori temploma részét képezi a magyar 
„caminónak”, zarándokútnak, mely Jákon, Pannonhalmán és 
Lébényen át vezet ide. Hatvanhárom fős csoportunk betöltötte a 
templomot, a gyerekek figyelmes hallgatása meglepte a betévedt 
turistákat, akik tudakolták kilétünket. Jó volt elmondani nekik, 
hogy bogdányiak vagyunk, a Dunakanyarból. Minket felnőtteket 
nem lepett meg ez a viselkedés, hiszen iszonyúan életre valóak 
voltak egész héten, de nagyon is el tudtak csendesedni az asztali 
áldáskor, vagy a tábori misén, köszönet ezért a szülői nevelésért. 
Továbbá a csoportvezető ifik munkáját is nagy dicséret illeti, Ru-
dolf Sára programvezető Balázs Flórával, Fekete Juliával, Flóris 
Máriával, Ott Annamáriával, Baltringer Marcival és Dankovics 
Gergővel dolgozott együtt, az öt csoportban alsóstól a gimnazis-
táig minden korcsoport jelen volt, és megható volt, ahogy az idő-
sebbek odafigyeltek a kicsikre. A tábor nagy ereje éppen ebben 
a közösségi létben van. Nincs „ájtatoskodás”, a közösségi életet 
én egy egyszerű hármas szabállyal írnám le: „nincs káromkodás, 
mobilozás és nasizás”.Induláskor a második ülésen egy szőke 
kislány fakadt sírva, amikor a busz elindult, a mamáját hiányol-
ta. Kérdeztem nevét, „Jeles Nóri”, válaszolta az ismerős szemű 
kislány. A szomszéd kislány volt az elletésből. „Emlékszel, tavaly 
együtt ásóztunk” – mondtam neki. Hirtelen abbahagyta a sírást, 
és figyelmesen rám nézett és kis gondolkodás után megjegyezte: 
„Gizi néni, nő a töke.” Hát ezt jól megfogalmazta, hiszen nem vol-

tam kint a svábhegy utcai földemen két hete, és a sok eső miatt 
valóban beindulhatott a tökben a növekedés. Semmi beilleszke-
dési problémája nem volt az első táboros gyereknek, hála talpra-
esettségének és a jó közösségi munkának. Este már csak annyit 
mondott nekem, hogy örömében sírt. 

Szerencsénk volt az időjárással is, esőben indultunk és érkez-
tünk, miközben csodálatosan sütött a nap a gazdag programú 
táborozás egész ideje alatt: Soproni városnézés után a Lővérek 
erdejében számháború volt és megmásztuk a Károly-kilátót. 
Másnap a Hanság Nemzeti Parkban volt természeti program, 
délután pedig a sárvári fürdőben jártunk. Szerdán a fertőráko-
si kőfejtőt néztük meg, ahol énekeltünk Strauss Denevérjének 
diszletei előtt, utána a Fertő-tóban volt fürdés. Csütörtökön 
a büki Kristálytorony Kalandpark akadályai leküzdése után a 
hegykői termálfürdőben pihentük ki a fáradalmakat. Pénteken, 
a hazaindulás előtti nap Széchényi István nagycenki kastélyát lá-
togattuk meg. Ezen a búcsúnapon a csoportok magunknak főz-
tek, az öt kondérban babgulyás, csirke és marhaörköltek, csilis 
zöldséges ragú készült, a zsüri alig tudott dönteni, kipróbálni 
pedig más nem tudta, mert befalták a gyerekek a főztjüket. Meg-
látogatott minket Gáspár atya és Balázs atya is a hegykői fog-
lalkozások idején. A buszutakon kívül volt helyben  nemzetiségi 
és bogdány helytörténeti foglalkozás, akadályverseny, sportfog-
lalkozás. Nem csoda, hogy a gyerekeknek állandóan jó étvágya 
volt, köszönet Flóris Bécinek és Herr Márti hitoktatónak a fan-
tasztikus ételekért, (Márti egy napon 4 órán át sütött lángost). 
Franta Ferinek, aki nemcsak hivatásos sofőrunk volt, hanem a 
kövek és nővények szakértője is (fertőrákosi kőfejtő, nagycenki 
arborétum). Schubert Marian szervező nevében pedig köszönjük 
a tábort évek óta támogatók segítségét.

Gutbrod Gizella

A Szent ll. János Pál pápa által kez-
deményezett Ifjúsági Világtalálkozó 

idén Lengyelország egyik nagyvárosában, 
Krakkóban került megrendezésre. Ez a 
közép-európai fiataloknak, így nekünk 
is különösen jó lehetőségnek bizonyult a 
lelki életünk, Istennel való kapcsolatunk, 
a hitünk elmélyítésére. Megismerked-
hettünk más kultúrákkal, emberekkel, 
változatos programokon vehettünk részt 
és nem utolsó sorban találkozhattunk Fe-
renc pápával is.

Április végén már tudtuk, hogy részt ve-

szünk ezen az egy-
hetes eseményen, 
így volt időnk lelki-
leg készülni rá, an-
nak ellenére, hogy 
szinte fogalmunk 
sem volt mire szá-
mítsunk. Az első 
lelki élményünk a 
buszúthoz köthe-
tő, amikor negyven 
velünk utazó fia-
tallal együtt imád-
koztunk. A közös 
reggeli imák, a 

püspökök katekézisei, a napi szentmisék 
a magyar zarándokokkal, míg a pápai ke-
resztút, virrasztás és záró szentmise a 
több mint kétmillió, a világ minden tájáról 
érkező kereszténnyel való találkozást tet-
ték lehetővé.

Természetesen akadtak nehézségek is, 
amik a mindennapjainkban bosszúságot 
okoznának, de ott valahogy mégsem éltük 
meg valódi kellemetlenségként, inkább 
a kihívást láttuk bennük. Sokszor kel-
lett órákat várnunk a vonatra, de mindig 
gyorsan eltelt az idő az ismeretlenekkel 

való közös beszélgetéssel és énekléssel. 
Sétálni csak elképzelhetetlenül nagy tö-
megben és lassan lehetett, ezért könnyen 
elfáradtunk, viszont mindig új erőt adott 
egy szembejövő kedves mosoly vagy egy 
pacsira nyúló kéz. A záró szentmisére tűző 
napon vezetett a zarándokutunk, de a ven-
dégszerető lengyelek az út mentén állva 
locsolókkal hűsítettek, vízzel és almával 
kínáltak minket.

Többen kérdezték tőlünk, hogy mi volt a 
legjobb élményünk, de erre nagyon nehéz 
lenne válaszolni, hiszen amit ott megél-
hettünk a többi fiatallal együtt, azt sem 
szóban sem írásban nem lehet teljesen 
átadni. Talán a legmeghatározóbb ta-
pasztalatunknak azt mondhatnánk, hogy 
abban a világban, ahol sokszor érezzük 
magunkat magányosnak, nem vagyunk 
egyedül. Öröm volt látni, hogy ennyi fiatal 
mind ugyanazért az egy dologért, a hitben 
való találkozásért gyűlt össze. Ez megerő-
sített minket abban a reményben, hogy 
vannak értékek, amelyek örökké tartanak.

Fekete Anna és Ott Annamária

Az Ifjúsági Világtalálkozón  jártunk
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Az igazi gazdagság

Templomlépcső

A bogdányi hagyományos búcsú kö-
zepette ismét elgondolkoztam 

azon, hogy miért is olyan nagyon jó itt. 
Sokan küszködünk létbizonytalansággal, 
adóssággal, munkanélküliséggel, ott-
honunktól távol vagy olyan munkát kell 
végezzünk, amit utálunk, egészségi és 
magánéleti problémával birkózunk, szen-
vedünk az embertársainktól, párunktól, 
gyermekeinktől, szüleinktől, tanáraink-
tól, kollégáinktól vagy… Csak egyszerűen 
nem érezzük jól magunkat a bőrünkben. 
Amíg a fenti problémáktól szenvedünk, 
addig még megértjük, sőt sajnáljuk ma-
gunkat, de ha éppen nem állnak fenn ezek 
a helyzetek, akkor vagy csinálunk ma-
gunknak vagy értetlenül állunk az előtt, 
hogy miért is vagyunk boldogtalanok? Ma 
a bogdányi búcsúrendezvények közepette 
felötlött, hogy hol is rejlik az igazi gaz-
dagságunk. Én számos helyen éltem az 
országban, de ilyen emberi gazdagságot 
még nem tapasztaltam. Mindenhol van-
nak értékes emberek, sőt, minden ember 
értékes! Ez az érték akkor válik gazdag-
sággá, ha egy picit is, de megosztja ma-
gát a közösségbe. Gondoljuk át, hogy ez a 
közösségi gazdagság, amit érzek, érzünk, 
mennyi sok embernek köszönhető. Mind-
nyájan beraknak valamit a „közösbe”. 
Van, aki a templomot díszíti virágokkal, 
van, aki a padokat rakosgatja, van, aki főz 
a különböző közösségi rendezvényeken, 
vannak mesteremberek, vállalkozók, akik 
szívesen besegítenek. Vannak, akik szin-
te hivatásszerűen civil egyesületekben 
tesznek a közért. Van, aki a piacot viszi a 
vállán, mások csak a szemetet veszik fel 
a bicikliúton. Rengetegen zenélnek, tán-
colnak, szórakoztatnak. És sorolhatnám a 
neves és névtelen, egyesületi vagy egyé-
ni színekben valami picit vagy rengeteget 
hozzátevőket közös örömünkhöz. Ezek a 
közösségi szereplések, közreműködések 
nem mindig felhőtlenek, nehézség- és 
akadálymentesek. A búcsú miséjén sok-
szor elhangzott a rizikó kifejezés. Igen, 
bármit lépünk az életben, annak kockáza-
ta van. Ha kijövünk a sötétből, a pincéből, 
ha csinálunk valamit. Érdekes módon, ha 
valamilyen ténykedésünk ezer támogatót 
vonz, de egy ellenzékünk van, az jobban 
fáj, mint amekkora az örömünk a siker-
ben. Pedig ilyen a világ, sokfélék vagyunk, 
sokféle ízléssel, világnézettel. Még a leg-
profibb, legdemagógabb politikusoknak 
is igen nehéz olyat tálalni, amiben nem 
oszlanak meg a vélemények, tetszések. 
Jézus maga is, saját bevallása szerint is 
rendkívül megosztó volt. Megosztó gyak-
ran, mert a szép elvekkel sokan ha egyet 
is értenek, mégis idealisztikus, utópiszti-
kus, egyben elérhetetlen, megvalósítha-
tatlan eszméknek tartják. Ő azonban az 
mindezt az életünkbe kívánja, ami már 
persze ellenállást, ütközést okoz.

De kanyarodjunk vissza azokhoz, akik 
tesznek valamit a közösbe. Közhely, hogy 

aki dolgozik, az hibázik. Vétlenek csak a 
tétlenek. Különösen, akik közösen, együtt 
tesznek valamit. Aki emberekkel dolgo-
zik, az tudja, hogy az együttműködés nem 
egyszerű, spontán dolog. Még sok éves 
ismeretségeket, barátságokat is próbára 
tesz a közös munka.

A közért végzett, önkéntes munka egy-
ben azt jelenti, hogy közös gazdagságun-
kat növeljük. Az egyéni értékek összeol-
vadva széppé, kedvessé teszik életünket. 
Ez pénztől, életszínvonaltól teljesen füg-
getlen dolog. Gyakori megfigyelés, olykor 
a levegőbe lőtt kritikaként is elhangzik, 
hogy általában ugyanazokat (nem kevés) 
az arcokat látjuk a különböző rendez-
vényeken. Legyen ez kulturális, egyházi 
program. Ez nem véletlen. Ők, akik tudják, 
hogy ha történik valami a faluban, abból 
kár kimaradni. És nem azért, mert világ-
hírű, fantasztikus produkciók vagy sport-
események jönnek ide, amelyek kihagy-
hatatlanok (és ingyenesek).

Felvetődik bennem, hogy kik nem él-
nek ezzel a gazdagsággal, kik hagyják ki 
ezeket az örömöket? Kik, akik megfoszt-
ják magukat ettől az élménytől? Vannak, 
akik nem tudnak róla. Nehéz elképzelni, 
de vannak ilyenek. Megértek élethelyze-
teket, vannak, akik úgy dolgoznak egész 
nap, hogy mellé még utaznak 2-4 órát. Ők 
bizonyára nem látnak ki ebből. Örülnek, 
ha összeszedik magukat a következő nap-
ra. Érthető, nem ismeretlen számomra 
a helyzet. Belekényszerül az ember egy 
olyan mókuskerékbe, amiből kilátni sincs 
esély. Vannak, akik tudnak róla, esetleg 
meg is mártóztak ebben, de mivel itt is 
emberekbe botlottak, azaz más elképze-
lésekbe, hibákba, esetleg valós vagy vélt 
sérelmet is elszenvedtek, ezért inkább 
kitolattak ebből és messziről és keserű-
en fricskáznak mindent, ami történik. Az 
önkéntesség, a közért felajánlott munka 
nem azt jelenti, hogy mindenki leborul 
előttünk, mindenki megdicsér és min-
denki tömjénez. Ez ugyanolyan tényke-
dés, mint az élet egyéb területein. Dolgo-
zunk, tesszük vélten jó dolgainkat, amire 
kapunk visszajelzéseket. Jogosakat és 
igazságtalanokat. Objektíveket vagy ép-
pen irigységből és féltékenységből szár-
mazóakat. Olykor egyedül állunk, mara-
dunk véleményünkkel, álláspontunkkal, 
ambícióinkkal. Mit tehetünk? Megsértő-
dünk, visszavonulunk, duzzogunk? Vagy 
alázattal elfogadjuk ezt és türelemmel, 
békével és szeretettel nyomjuk a magun-
két, hátha egyszer társakat, támogatókat 
találunk. Aki nagyon mást képvisel, mint a 
többség, az számítson ellenállásra és ha 
hisz az igazában, dolgozzon azon, hogy a 
többiek is elfogadják. Ha megsértődünk, 
duzzogunk, kizárjuk magunkat rengeteg 
jóból és egyben feladjuk, hogy igazunkat 
valaha is elismertethessük. Kívülről kriti-
zálni azt jelenti, hogy az illető egy fikarc-

nyit nem tesz bele mást a közösségbe, 
mint a savat, a mérget, a rosszindulatot. 
A közösségi boldogság perceit is igyekszik 
megmérgezni, mert nem találja benne a 
helyét. Aki a negatívat keresi az életben, 
hát megkapja. Aki a pozitívat, az is. Keres-
setek és találtok…

Ábrahám alkudozik az Úrral, hogy ne ve-
szejtsen el egy bűnös várost, mert ott él-
hetnek igazak is. A végsőkig eljut, alig pár 
igaz lélek esetén is az Úr irgalmas lesz. Ez 
jutott eszembe egy igazán szép élményt 
keltő zenei előadáson, hogy ha az Úr most 
nézne le ránk, bizonyára rengeteg igazat 
látna. A művészet illúziókeltés, amit a 
való világban, a munkámban ezerrel taga-
dok. De a művészek által keltett illúziók 
elhitetik velünk, hogy ismerjük a szépet, 
a jót, tudunk szeretni, tagadjuk a gonoszt. 
De az illúzió elmúltával, képesek vagyunk 
erre emlékezni? 

Hidas András

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

Alpha kurzus
Alpha kurzus indul ismét Szentend-

rén (szeptember 20.)
Templomjáró vagy, mégsem érzed, lá-

tod az örömhírt? Otthonos vagy az evan-
géliumokban, mégsem dolgoznak azok 
az életedben? Úgy érzed, hogy egy dolog 
a templom, de más a való világ? Vagy 
egyáltalán nem érdekelnek ilyesmik, vi-
szont zsákutcába került az életed? Min-
den bajomról a világ és mások tehet-
nek? Az Alpha kurzus elhozza életedbe 
az evangéliumokat. Nincsenek kötele-
zettségek, eskütétel, részvételi díjak. 
Ökumenikus jellegű, de a szentendrei 
katolikus közösség felügyelete mellett 
zajlik. Az Alpha kurzus 11 alkalomból 
áll, valamint egy hétvégéből a kurzus 
közepén. Minden alkalom magába foglal 
egy közös étkezést, egy rövid előadást 
és egy beszélgetést, ahol megosztha-
tod a gondolataidat. Nincsen rossz kér-
dés, nincsen rossz válasz (legfeljebb, 
amiket nem tettünk fel). Bármikor ki 
lehet lépni, ha nem érzed magadénak 
az Alphát. Bővebb információ: www.
alphaszentendre.hu ill. Hidas András. 
Jelentkezni lehet: alphaszentendre@
gmail.com vagy (30)7609500.



13 XXVII. évfolyam 9. szám Bogdányi Híradó   Bogdányi Híradó   XXVII. évfolyam 9. szám

Szindbád utazásai

tihany, Vác, Csongrád, zebegény.
Egy és többnapos kirándulások nyara volt az idei. Felfedezni az 

újat, és más szemmel nézni az ismertet.
   Tihany… Levendula fesztivál… Balaton. Rekkenő hőség, a tó 

hűsítő vízét kívánja az ember, mint búvár a levegőt. Fesztivál ez 
is, csak kicsit másképp. Árusok mindenhol. Erről az igazán szép 
és illatos virágról szól minden, frissen, szárítva, bögrére fest-
ve, süteménybe téve… a lehetőségek szinte kiapadhatatlanak 
tűnnek, van bóvli, de több az igazi műremek. Az apátság cso-
dálatos, a gyönyörűen felújított Pisky-sétányról pazar kilátással 
tárul elénk a magyar tenger. Balaton leglátványosabb helyszíne 
ez. Gasztronómiai szempontból nem értékelném, mert sajnos 
rosszkor voltunk rossz helyen! A több órás séta után irány Füred 
és életem legjobb krumplis lángosa a parton! Tésztája kellően 
ropogós mégsem száraz,nem tocsog az olajban.A fokhagymás 
tejföl bársonyos, a reszelt sajt friss! Mennyei eledel,a strandolá-
sok elengedhetetlen tápláléka!

  Vác.
A magunk fajta dunakanyari embereknek mi ugrik be e város 

hallatán először? Vásár? Piac? Nógrádi árusok? Közelítsük meg 
másképpen ezt a várost! Ez a barokk stílusú városka megannyi 
látnivalóval várja a turistákat! Itt található műemlékek, múze-
umok, templomok mind-mind csábítóan hatnak az érzékszer-
veinkre! Itt található hazánk egyetlen Diadalíve 1764-ből, a há-
romszög elrendezésű csodálatosan felújított Főtér, a Fehérek 
temploma, a Kőszentes híd, a Görög templom, a Hegyes torony, 
hogy a teljesség igénye nélkül említsek néhányat vagy Pom-
Pom és Gombóc Artúr „atyja”, Sajdik Ferenc karikaturista kiál-
lítása, és az iskolákkal körbevett Székesegyház. A parti sétáló 
rész, a tanösvény minden korosztály számára remek program. 
Egyszóval más szemmel nézve káprázatosan szép Dunamenti 
városka megannyi kinccsel. Ebédre nem különleges csemegére 
vágytunk, hanem a „streetfood”mellett döntöttünk, nem csa-
lódtunk! A hekk kifogástalan, már már izgalmasnak mondható, 
remek a fűszerezése, a grilllapon sült töltött lángos mind mére-
teit, mind az ízét tekintve ötös! A hozzá fogyasztott rosé viceház-
mester pedig teljessé teszi a kulináris élvezetet! A hazafelé tartó 
átkelés a Dunán, naplementében pedig már csak hab a tortán!

Csongrád, körös -torok.
Végre egy hosszabb utazás, 4 nap a Tisza partján! Az idő nem 

volt túl kegyes hozzánk, első két napom ömlött az eső! Sebaj, 
a cserkeszőlői strandon ez sem zavar minket, remek hely, ba-
rátságos, segítőkész apparátussal ketyegő intézmény az Alföld 
szívében!

Végre a harmadik napon kisüt a nap, a kenuk kibérelve, irány 
a Körös-torok! Itt ezen a helyen, ahol alacsony vízállásnál lapos 
tengerpartokra emlékeztető százméteres homokföveny fogadja 
az ide látogatókat,már szeretet falunk strandját juttatja eszem-
be! A panoráma csodálatos, a Tisza jobb partján állva a szem-
közti oldalon a Hármas Körös észrevétlenül válik eggyé a Tiszá-
val! Átkelés a túlpartra pillanatok műve, de ami ott fogad minket 
szinte már paradicsomi! A folyó békés, szinte áll, a flóra és a 
fauna szemet gyönyörködtet. Ez a sokszínűség varázslatos vi-
lág, szinte leírhatatlan! Ez a béke és nyugalom, amire az ember 
rohanó világunkban vágyhat. Kellemes evezés okozta fáradtság-
ra, a Tisza hűsítő vize a gyógyír! Ez az a hely, ami rabul ejti az 
embert, és visszacsábítja, ez is a béke egyik kis szigete hazánk-
ban! Együnk is…Csongrádi sült keszeg…a helyiek esküsznek rá, 
hogy a környék vizeiből fogott keszegből készülhet igazán ízle-
tes sült! Ők így készítik:a megtisztított halakat sűrűn beirdal-

juk mindkét oldalán, a sütés előtt legalább két órával sóval és 
borssal ízesítjük,majd hideg helyen állni hagyjuk. A halsütésre 
leginkább egy akácfával tüzelt bogrács a legalkalmasabb, bog-
rácsban olvasztott és felhevített bő zsírban szép pirosra sütjük. 
Köretként ecetes-hagymás krumplisalátát kinálunk hozzá. Iga-
zán fenséges fogás. Egy picit-szót ejtenék az árakról is, minden 
fél áron van, mint nálunk. Jó volt kimozdulni és néhány napot az 
Alföldön tölteni.Visszatérünk még!

zebegény.
 Nyárzáró kirándulásunk célpontja ez a kis dunakanyari ék-

szerdoboz. Megérkezésünk után az Országzászló felé vesszük az 
irányt! Összetett szimbolikájú monumentum. Egy nyolcszögletű 
fallal körülvett pódiumon négy kőoszlop veszi körül az ország-
zászló rúdját. Nemzeti emlékhely, az első világháború áldoza-
tainak, a trianoni békeszerződésnek állít emléket. Leereszke-
dünk a Kálvária dombon és visszaérkezünk a faluba, szépen 
gondozott porták, tiszta utcák fogadnak minket. Kedvünkre való 
a kis, szűk utcákon való séta. Pár 100 méter után megérkezünk 
a Szőnyi István Emlékházhoz. A művész egykori lakóházából és 
műterméből lett emlékmúzeum. Művészete itt teljesedik ki, fes-
tészetében művészi magaslatra emeli a hétköznapokat. Varázs-
latos táj, a falusi emberek, és családja adják az ihletett. Az egész 
ház bejárható, mindenhol a mester és az ő követőinek festmé-
nyei, grafikái. Csodálatos élménnyel gazdagodtunk. Az emlék-

házat magunk mögött hagyva, az utunk az 1906 és 1910 között 
a Havas Boldogasszony tiszteletére épült a plébánia templomba 
vezett, Kós Károly erdélyi polihisztor (építész, író, néprajztudós) 
és Jánszky Béla tervei alapján szecessziós stílusban az erdélyi 
fatemplomok mintájára. Freskóit Körösfői-Kriesch Aladár tervei 
alapján tanítványai készítették, Leszkovszky György tanárse-
géd festőművész segítségével. Nagyon impozás látványt nyújt 
a fölé magasodó Börzsönnyel. Éhségünket csillapítván a falu 
határában található rétesház felé vettük az irányt, házi szörpök 
utánozhatatlan íze csillapítja szomjunkat és a házi rétesek sok-
félesége és kiváló minősége, íze figyelemre méltó. Kávénkat a 
vasutállomáshoz közeli cukrászdában fogyasztjuk el, még egy 
séta a Duna parton, ahonnan szép kilátás nyílik a pilismaróti 
öbölre. Pihentető szemlélődés után haza indulunk és egy remek 
grillezésel zárjuk a napot és a nyarat.

„Szárszónak is egy a vége”a kevés szabadidő jól eltöltése is-
mét sikerült. Itthon!

Üdvözlettel: Schubert Árpád

Elmúlt a nyár… az emlékek még elevenen élnek bennünk…
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Civil Hírek

Mit rejt a könyvtár kicsiknek és nagyoknak?

Újdonságok a visegrádi sípályán!
Kicsit talán furcsa az ősz kez-

detén síelésről beszélni, de 
az előrelátók már ilyenkor kezdik 
a téli felkészülést. Gondolom so-
kan tudják, hogy a visegrádi Nagy 
Villám-hegy É-i oldalán sípálya 

működik, melyen, már több mint 10 éve, hóágyúk segítségével 
biztosított a téli síelés, de talán kevesebben értesültek róla, 
hogy már az őszi időszaktól kezdve van lehetőség, műanyag 
pályán a símozgás elsajátítására.

Mivel ez egy kis sípálya, célja elsősorban a sízés, boardozás 
mozgásának megismertetése. Hazánkban egyre többen ta-
nulnak meg síelni, Budapesten gomba módra szaporodnak a 
műanyag pályás síiskolák, és Visegrádon is már 5 éve lehet ta-
nulni, iskola rendszer szerűen, a símozgás alapjait műanyag 
pályán. Dunabogdányban is már 2 éve működik programunk, 
és szeretnénk, ha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel 
a környező településekről is, így egyre népszerűbb lenne a sí-
elés, boardozás a Dunakanyarban. A műanyag pályás oktatás 
nagy előnye az időjárástól független, rendszeres edzési lehe-
tőség biztosítása, mellyel tökéletesen el lehet sajátítani, illetve 
lehet fejleszteni a símozgást. Két fontos fejlesztésről számol-
hatok be az idei évtől. Mivel egyre többen tanultak meg már 
nálunk síelni, és jönnek vissza tovább fejleszteni tudásukat, 
kétszeresére növeltük a műanyag pályánk hosszát, melyet a 
téli időszakban is fogunk működtetni, azaz a hó esetleges elol-
vadása esetén is tudjuk biztosítani az oktatás folyamatosságát. 
Tervezünk műanyag pályás, és téli síversenyt is, és a progra-
munkat, a március közepén Hochkaron (Ausztria) tervezett 
sítábor zárja majd.

Budapest környékén egyedülálló az a lehetőség, hogy a mű-
anyag pályán megszerezett sítudást, a tél beálltával, auto-
matikusan havas pályán lehet hasznosítani, illetve tovább fej-
leszteni. És nálunk még a gyepsít is ki lehet a nagyobbaknak 
próbálni, amivel már a versenyszerű síelésre is lehet készülni 
téli szezonon kívül is, úgyhogy lehet velünk hosszabb távon is 
tervezni.

Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
Visegrád Nagyvillám Sípálya Csapata! Gutbrod Rezső síokta-

tó, üzemeltető
www.visegradsipalya.hu Tel: 06209590213

Júliusban mindig az unokákkal közösen, – természetesen 
kedvükre - válogatunk a  könyvtárból. Ők is nézelődnek, sőt 

határozottan választanak. Döntésükbe - több esetben is - egy - 
egy általuk látott film szólt bele, ez vezette vissza őket a könyvek 
világába. Az irodalmárok, tanárok sokat vitatkoznak, beszélnek, 
írnak arról, hogy a gyermekeknek szánt könyvek, a gyermekiro-
dalom sok esetben felnőtteknek (is) szól. Ha végiggondolom a 
közösen olvasottakat, a fenti állítást igaznak kell tartanom. 

A Pirosházi történetek írója nem ismeretlen számunkra, hiszen 
Astrid Lindgren svéd író, a Harisnyás Pippi szerzőjének alkotása 
ez is. Ismét gyermekek a főszereplők, két testvérpár. Egy iga-
zi családban élő, s egy eléggé hányatott sorsot kapott. Madikó 
és Lizbeth a húga számos csínytevését ismerhetjük meg addig, 
míg a másik családhoz is eljutunk. Madikó ( aki a filmben Madita 
nevet kapta) megpróbál esernyővel repülni a háztetőről, majd 
Mózes kosarába ültetve sodorja veszélybe húgát. Ráismerhe-
tünk a magunk boldog gyermekkorára, amikor még nem kellett 
különös felnőtt figyelem ahhoz, hogy ne csak a kertben játszunk. 
Nosztalgikus, szomorúan kedves történet, hiszen ma már ennél 
sokkal nagyobb veszélyek veszik körül gyermekeinket. És egy-
szerre szól gyereknek és szülőnek is a felelős gondolkodásról, az 
egymásrafigyelésről. Lindgren kívülállóként meséli a történetet, 
valóban közel áll egy jó forgatókönyvhöz. Talán színdarabnak se 
lenne rossz. 

Kezünkbe került – a szintén rajzfilmmé lett – Micimackó, 
Milne meseregénye is. A kedves játékmackó és barátainak 
történeténetének humorát igazán, a maga teljességében csak 
felnőtt értheti meg. Sokszor hallhatunk erről a médiában. Kö-
zösen olvasva azonban mindig van valami olyan ezekben a törté-
netekben, amely a család minden tagjának mond valamit. Szel-
lemes fordulatait, szójátékait ( Karinthy Frigyes fordításában), 
azonban leginkább kamaszkortól érti meg az ember. A torkos, 
mindig édességre vágyó mackó, a kicsi Malacka, aki mindenre 
rávehető, holott mindentől fél, a gondolkodás nélkül cselekvő 
Zsebibaba és aggódó édesanyja, mind olyan tulajdonságot és vi-
selkedést mutatnak, amelyekben környezetünkre ismerhetünk 
mi felnőttek is. 

Filmként láttuk először Nógrádi Gábor regényét, a Gyermek-
rablás a Palánk utcában címűt is. A gyerekcsapat, aki hamis 
rablással akarja megmenteni a főhős édesanyját egy második 
házasságtól, krimibe illő történetet talál ki. A csetlő – botló-
nak tűnő rendőr Hecseki azonban rájön a gyerekek csalására, 
s megértve az okot melléjük áll. Felnőtt világot ismerünk meg, 
amelynek áldozata a gyerekeké – még akkor is, ha ez a történet 
jól fog végződni. Lajcsika és  Orsi visszakapják édesapjukat, s ez-
zel visszakapják a család örömét. Gyermek könyv, sokszor már 
idejétmúlt, sokunknak nosztalgikus környezettel, amely felnőt-
teknek is üzen.

Ki ne ismerné Zdenek Miler és Hana Doskocilová filmre írt so-
rozatát a Vakondról? A könyvtárban több kötet is található, amely 
egy-egy történetet dolgoz fel a rajzfilmből. Ezeknél a könyvek-
nél nem annyira a szöveg a fontos, sokkal inkább a kép, hiszen 
a történetet mi is el tudjuk mondani ezek segítségével. Vakond 
és a televízió kötet képeivel szól a gyerekeknek, de kinek üzen a 
történet, amelyben a televízió-függővé vált erdőlakókat mutatja 
be a szerzőpáros? Magunkra ismerünk, amikor végül elromlik a 
csigatelevízió? Barátai kétségbeesnek. A Vakond azonban nem. 
Már hozza is a súlyzókat, s mozgást, sportot kínál a televízió he-
lyett barátainak. 

Miklósi Anna regénye, a Barátfülek. A kerettörténetben egy fel-
nőtt férfi, már nem egészen fiatal, levelet kap barátjától, akit 25 
éve nem látott. Hamarosan találkozni fognak, hiszen visszatér 
Magyarországra. A kis kötet Bebe és Sebi barátságáról, közös 
életükről szól egészen addig a napig, amikor Sebi 12 évesen 

Afrikába költözik orvos édesapjával. A kedves történetben két 
zárkózott fiú talál egymásra, segíti egymást e belső magány le-
küzdésében. A regényben párhuzamos elbeszélésként egy manó 
is közbelép, akinek küldetése éppen a magányos kisfiúk támoga-
tása. A címadó barátfülek valóban a derelyére utal, amelyet ki is 
próbáltunk a regény olvasása után.   

Sokan vagyunk felnőttek, akik visszavágyunk régi barátságok-
hoz, ehhez ad bátorságot ez a regény, amelyet szintén a gyer-
mekirodalom közé sorol a szakirodalom. Olvassuk hát bátran 
ezeket a műveket is!

A könyvek, amelyek könyvtárunk polcain vannak: 
Lindgren, Aristid: Pirosházi történetek. Bp., Animus k. , 2005.
Miklósi Anna: Barátfülek. Bp. Naphegy k. , 2015.
Miler, Zdenek – Doskocilova, Hana: Vakond és a televízió. 

Bp.,Móra k., 2010.
Milne, A.A.: Micimackó. Bp.,1995. 
Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában. Bp., Móra k., 

1985.
Hock Zsuzsa
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Szindbád utazásai

Közhasznú információk

Szeptemberi programajánló
szeptember 3. (szombat) 16 óra  

NEMZETISÉGI SÖRDÉLUTÁN a Művelődési Ház 
udvarán, műsoros esttel és bállal. (Német Nemze-
tiségi Önkormányzat)

szeptember 17. (szombat)  
13 óra SZÜRETI LOVAS FELVONULÁS. Útvonal, 
műsoros megállókkal: volt TSz udvar – Kossuth 
Lajos út – Hajó utca – Fácános utca – Erzsébet 
királyné utca – Kossuth Lajos utca – József Attila 
utca – Hegyalja utca – Plébánia utca – Szent János 
tér – Hegyalja utca – Táncsics Mihály utca – Árpás 
utca – volt Tsz udvar. (Kertbarát Kör Egyesület)

 Községünk szülötte, Schwartz Rezső szobrász-
képzőművész Sváb Golgota című kiállítására vár 
minden érdeklődőt az Aba Novák Galéria, Leányfa-
lura. 
Megnyitó: szeptember 17. (szombat) 18 óra

szeptember 18. (vasárnap) 
15.40 ARS SACRA – Nyitott templomok Napja 
alkalmából LELKÜNK VIRÁGAI címmel kiállítás 
Kósa Klára keramikus művész, Lengyel Rita gra-
fikus művész, Simon Ilona könyvtervező művész 
valamint Smetana Ágnes üvegművész alkotása-
iból. Megnyitó: Kósa Klára előadásával. Helyszín: 
Művelődési Ház, Dunabogdány.

Polgármesteri Hivatal 
2023 Dunabogdány, Kossuth L. 
u. 76. 
Tel.: 26 / 391 025, Fax: 26 / 391 070 
Ügyfélfogadás: hétfő: 13-18 óráig, 
szerda: 8-12 és 13-16 óráig,  
péntek: 8-12 óráig 
info@dunabogdany.hu 
www.dunabogdany.hu

Dunabogdányi Általános Iskola és. 
Alapfokú Művészeti Iskola 
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 
9-11. 
Tel.: 26 / 391 055, fax: 26 / 590 021 
E-mail: bogdany.iskola@freemail.
hu 
www.dbiskola.ewk.hu

Dunabogdányi Zeneiskola 
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 
9-11. 
Tel.: 26/391-101, email: 
bogdanyzene@freemail.hu

Dunabogdányi Német Nemzetiségi 
Óvoda 
2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2-4. 
Tel.: 26 / 391 075 
E-mail: ovoda@dunabogdany.hu

Művelődési Ház és Könyvtár 
Liebhardt András 
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93. 
Tel.: 06 /30/4729733 
E-mail: liebhardt_a@yahoo.de

Helytörténeti Gyűjtemény 
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49. 
Látogatható: pénteken 17-18-ig 
(zárva decembertől márciusig)

 Mezőőr - Kugler Rudolf 
Tel.: 06/30/2414641

Falugazdász - Ordas Edina 
Szentendre, Dunakorzó 18., 
tel:26/311-320; 06/70/490-6307.  
Ügyfélfogadás idő: Szerda: 13-15.

Rendőrség - 107 
2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 6/A 
Tel.: 26/502-400, Ügyfélfogadás: 
hétfő, szerda 9-12 és 13-15 óráig

Körzeti megbízott - Marczis Norbert 
János tel: 06/70/3304743

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 Gy. út 8 
Tel.: 26/501-900, szoc. ügyek: 
501-923, 501-924, 501-904, 
ép.felügyelet: 501-916, 501-920

Kormányablak 
(Kormányablak Szentendre) 
2000 Szentendre, Dózsa György 
út 8.  
Ügyfélfogadás: H 7- 17, K és Cs 
8-18, Sz 8-20, P 8-16

Kormányablak 
(Kormányablak Tahi) 
2021 Tahi, Szabadság tér 3. 
Ügyfélfogadás: H 7-17, K és Cs 
8-18, Sze 8-20, P 8-16, Elérhető-
ség: 70/6854102, 70/6854083

Gyámügyi Osztály 
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 
8., tel.: 26/501-932 (Visegrád, 
Dunabogdány) 
Email: gyamhivatal@szentendre.
pmkh.gov.hu

Földhivatali Osztály  
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 
1., tel.: 26/312-413 
Ügyfélfogadás: hétfő: 13-16, szer-
da: 8-12 és 13-16, péntek: 8-12

Foglalkoztatási Osztály 
2000 Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1 , Telefon: 26/310-300, fax: 
26/302-889 
Ügyfélfogadás: hétfő 8-16, kedd 
8-15, szerda 8-16, péntek 8-12

Járási Ügysegéd 
Minden hétfőn 8-10 óráig a 
dunabogdányi hivatalban szoc. 
ügyekben

Egészségügy, szociális ágazat
Orvosi rendelők 

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94. 
Dr. Portik György
Dr. Csoma Attila Tel.: 26 / 391 020 

Rendelés: hétfő, kedd, szerda, 
péntek: 8-11, csütörtök: 13-16

 Dr. Rozsályi Károly, Tel.: 26 / 390 209 
Rendelés: hétfő: 12.30-14.30,  
kedd: 13-15, szerda: 14-16,  
csütörtök: 9-11, péntek: 13-15

Dr. Kovács Tibor – gyermekorvos 
Tel.: 26 / 390 220, 20 / 956 9095 
Rendelés: hétfő, szerda, csütörtök: 
7.30 - 10.30, keddtől péntekig: 
14-17 
Tanácsadás: előjegyzés alapján 
szerda 10.30-12.30 (Dunabog-
dány), csütörtök 10.30-12 (egyéb 
települések).

Ferencziné Benczik Ágnes – védőnő 
Tel.: 26 / 390 489, 06/30/4830650 
E-mail: vedono@dunabogdany.hu

Dr. Weinhold Grit – fogorvos 
Tel.: 26 / 950 217 
Rendelés: hétfő és péntek: 8-13, 
kedd és csütörtök: 13.30-18.30, 
szerdán 8 órától gyermekfogászat.

Orvosi ügyelet 
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12. 
Tel.: 26 / 387 030 
Munkanapokon du. 17 órától reg-
gel 7 óráig, munkaszüneti napokon 
folyamatosan.

Gyermekorvosi ügyelet 
2000 Szentendre, Bükkös part 27. 
Tel.: 26 / 312 650 
Munkaszüneti napokon: 9-13 óráig 
2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12. 
Tel.: 26 / 387 030 
Munkanapokon du. 17 órától reg-
gel 7 óráig, munkaszüneti napokon 
folyamatosan.

Rókus Gyógyszertár 
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96. 
Tel.: 26 / 391 035 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
7.30-18.00, szombat 7.30-12.

Szentendre Egészségügyi Intézményei 
(Szakorvosi Rendelőintézet) 
2000 Szentendre Kanonok u. 1. 
Levelezési cím: 2001 Szentendre, Pf. 58. 
központ: 26/501-444, Fax: 26/312-
287 
A rendelési időről és változásokról 

bővebben: www.szei.szentendre.
hu oldalon olvashat.

 Dunakanyar Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat  
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. 
Tel.: 26 / 312-605, 26 / 400-172

- családsegítő: Ruskó Rita, Dunabog-
dányban keddenként 12-15 óráig, 
szerdánként 13-16 óráig

Figyelj rám! Közhasznú Egyesület - 
idősgondozás, betegszállítás 
Tel.: 26/390-297, email: 
figyeljram@gmail.com

Szolgáltatások
AHK Agglomerációs Hulladékkezelő 

Kft-Fővárosi Közterületfenntartó 
Zrt (szemétszállítás) 
Ügyfélszolgálat Dunabogdányban: 
minden hónap utolsó hétfő 14-18 
óráig 
Személyes ügyfélszolgálat: 1098 
Budapest, Ecseri út 8-12, kedd 
8-20 óráig 
Telefonos ügyfélszolgálat: 
06/1/459-6722, hétfő 8-20 óráig, 
csütörtök 9-13 óráig, péntek 9-13 
óráig 
Levelezési cím: 1439 Budapest, 
Pf. 637 
E-mail: ahk@fkf.hu, www.ahk.hu

DMRV Zrt. Jobbparti üzemigazga-
tóság 
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 
26/501-650, fax: 26/310-816 
ügyfélszolgálat: 40/881188, 27/511-
511 (műszaki hibabejelentés, mé-

rőállás bejelentémindennap 0-24 
óráig, számlázással kapcsolatos 
ügyintézés) 
Ügyfélfogadási idő: hétfő 8-20, 
kedd-csütörtök 8.30-15.00 
email: ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

ELMŰ Nyrt. 
Ügyfélszolgálati Iroda: 2000 Szent-
endre, Dunakanyar krt. 14 
Ügyfélfogadás: hétfő: 8-12, szerda 
14-18 
Telefonos ügyfélszolgálat: 40/383 
838

Magyar Kémény Kft. Központi 
Kirendeltség 
1126 Budapest, Böszörményi út 
24/b 
Tel.: 06/40/918-025/209-es mellék 
Ügyfélfogadás: H 8-20, Sze 10-16, 
P 8.30-11 
E-mail: ugyfelszolgalat@
magyarkemeny.hu

Postahivatal 
2023 Dunabogdány, Kossuth L. 
u. 57. 
Tel.: 26 / 590 079 
Nyitvatartás: hétfő 8.00-12.00, 
12.30-18.00, kedd 8.00-12.00, 
12.30-14.00, szerdától péntekig 
8.00-12.00, 12.30-16.00

T-Home, Magyar Telekom Nyrt. 
Hibabejelentő tel.: 1435

TIGÁZ Zrt. Szentendrei Üzem 
gázszivárgás és üzemzavar beje-
lentése 80/300-300 
ügyfélszolgálat: 40/333-338



Programok:  
10:30-tól Bemutatkozik a középső csoport versekkel, énekekkel. 

utána
Játékos KI-MIT-TUD 

A jelenlévők közül bárki kiállhat a piac színpadára 
és bemutathatja produkcióját (ének, vers, zene, stb). 
A A fellépőket az Alapítvány csokoládéval jutalmazza. 

A programok alatt 10-12 óráig kézműves foglalkozás az óvónénikkel 
(színes halacskákat barkácsolnak).

A piac nyitva tartása alatt virslivel és limonádéval várjuk a kicsiket,
nagyokat, és az érdeklődőket.

Vendéglátásról gondoskodik:
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány


