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A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK
ELHURCOLÁSÁRA EMLÉKEZTÜNK
2012-ben parlamenti döntés született arról,
hogy január 19-én, méltó módon emlékezzünk
meg a magyarországi németek II. világháború
utáni elhurcolásáról és elűzetéséről. 1946-ban
ezen a napon indult el az első vagon Budaörsről,
ezzel kezdetét vette a magyarországi németség
kitelepítése.
Az emléknap alkalmából tartott idei központi
megemlékezésre Dunabogdányban került sor
2015. január 18-án.
A megemlékezésen elhangzott Áder János
köztársasági elnök köszöntője, a kormányzat
képviseletében Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a kollektív bűnösség és az azt

követő tettek elítélését helyezte beszéde középpontjába. Egy mindmáig begyógyítatlan sebnek nevezte a magyarországi németek elűzését.
Hartmut Koschyk, a német szövetségi kormány
áttelepülőkért és nemzeti kisebbségekért felelős
kormánybiztosa Németország újraegyesítésének 25. évfordulója kapcsán megemlékezett
arról, hogy Magyarország mennyire jelentős
szerepet játszott a megosztottság felszámolásában a széttaglalt Európa közepén. Megjegyezte
azt is, hogy a két országnak a jövőben is közösen kell fellépnie az ellen, ha a világon bárhol
az emberek elüldözésével próbálnának szőnyeg
alá söpörni fennálló problémákat. Heinek Ottó,

ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖK LEVELE
a magyarországi németek elhurcolásának és elűzésének
emléknapja alkalmából tartott dunabogdányi megemlékezésre

„Apám, anyám, tízéves Alfonz öcsém és
én ültünk föl a teherautóra, és fogalmunk
sem volt, hová megyünk.”
Tisztelt Megemlékezők!
Sem azt, hogy hová, sem azt, hogy miért.
Egy dunabogdányi fiú nem értette. Nem volt
rajta mit megérteni.
Miért is kellett elmenni onnan, ahová nemzedékek kemény munkája kötötte a családot? Miért lett hirtelen idegen, akinek az ősei századok
óta éltek ugyanabban a közösségben? Miért kellett elhagyni a hazát, amit magukénak éreztek?
Miért fosztották meg őket mindenüktől?
A második világháború végén a fegyverek
elhallgattak ugyan, de a béke súlyos vámot
szedett. Magyarország veszteségeit újabbak tetézték. Ismét olyan embereket bélyegeztek meg,
akik bűnt nem követtek el. Árulóknak neveztek
olyanokat, akik magyar hazafiként harcoltak
a polgárosodásért vívott szabadságküzdelmeinkben, és akikre mindig számíthattunk az országépítésben. Ahogy egy dunabogdányi sváb
ember fogalmazott: az ősei „mindig magyarok
voltak és magyarok is kívántak maradni”.
Amikor az állam lemondott sok ezer németajkú honfitársunkról, Magyarország a saját eleven húsából vágott ki egy darabot. A kitelepítés
olyan útra vitt, amely a szabadság szisztematikus leépítésén keresztül a polgári értékek felszámolásához vezetett.
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Ezt a sebet sosem sikerült igazán begyógyítani. Az ország nem heverte ki a veszteséget, amit
egy sok-sok értéket termő, békés együttélés
megbontása okozott.
Sok vidékről szinte teljesen eltűnt a németajkú közösség. Ahol még maradtak, vagy ahová
idővel visszatértek, ott sem lehetett mindent
ugyanúgy folytatni.
„…szüleim évekig a törvényen kívüliség állapotában éltek” – meséli egy dunabogdányi
asszony, aki kisgyermek volt még akkor, de az
elhallgatás évei belé is mélyre ültették a bizonytalanságot, a félelmet és az igazságtalanság miatti bánatot.
Ezért nekünk, tisztelt Hölgyeim és Uraim,
ennyi évtized távlatából is fontos feladatunk
van. Ki kell mondanunk, hogy aki származási
alapon különbséget tesz magyar és magyar között, az az egész nemzetet tagadja meg.
„Fáj, vérzik és a szégyenkezéstől szinte összeroppan az embertársakkal együtt érző, a felebaráti szeretetet gyakorló ember szíve!” – írta a
kitelepítések ellen tiltakozó körlevelében Mindszenty József hercegprímás. És ahogy vele hajtunk fejet a szenvedők előtt, vele valljuk, hogy
senkit sem lehet faji vagy vallási alapon „kollektíve űzött emberüldözéssel” büntetni.
Január 19-éhez kötődően Dunabogdányban –
mint megannyi más településen – fájdalommal
gondolunk a megalázottakra, a jogfosztottakra,
az elüldözöttekre, és tisztelettel mindazokra, akik
a megpróbáltatásokban is hűségesek maradtak.

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke jelentősnek nevezte azt a
lépést, amellyel az Országgyűlés támogatta és
egyaránt szorgalmazta az emléknap létrejöttét,
így segítve a múltbéli fájó események korrekt
feldolgozását és emlékezetbe vésését. A megemlékezés végén mindenki elhelyezhette az emlékezés koszorúit és mécseseit az emlékmű körül.
A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat ezúton szeretne köszönetet mondani
mindenkinek, aki a megemlékezésen részt vett.
Kiemelten szeretnénk megköszönni minden helyi
illetőségű személy áldozatos munkáját, akik a
megemlékezés, az azt megelőző szentmise, illetve
az azt követő fogadás előkészítésében és lebonyolításában részt vettek, így méltó kereteket biztosítva a rendezvénynek.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Dunabogdány

EMLÉKNAP
DUNABOGDÁNYBAN
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere tudományos és gazdasági teljesítményében küa magyar kormány képviseletében volt jelen a lönös súlyt ad a német-magyar kapcsolatoknak,
magyarországi németek elhurcolásának és el- „mégis sokszor alulértékeltük, elhanyagoltuk”.
űzetésének emléknapja alkalmából rendezett Pedig a magyarországi német közösség álladunabogdányi megemlékezésen. Magyar és pota fokmérője a német-magyar barátságnak
német nyelven elmondott beszédében hangsú- – mondta.
Az ünnepséget megelőző szentmisén közrelyozta: „az elűzetés, a kollektív bűnössé nyilvánítás a történelem legrémesebb gaztette. Felfog- működött a Cecilia Kórus, a kitelepítési emlékhatatlan, mégis megtörténik újra és újra, hogy műnél zajló megemlékezésen pedig a Svábzenefaji, vallási alapon gyilkolnak, űznek el embe- kar. Korabeli dunabogdányi levelekből olvasott
reket”. A miniszter hozzátette: „azok oldalán fel idézeteket az eseményt konferáló Oberfrank
állunk, akik nem támogatnak olyan politikát, Pál, színművész. A rendezvény után a magas
olyan ideológiát, amelyik a másik népet, nép- rangú állami vezetők és az országos német
csoportot, embert származása alapján megbé- önkormányzat küldöttei közösen sétáltak át a
dunabogdányi önkormányzati és nemzetiségi
lyegzi, bünteti”.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy 2015 a önkormányzati képviselőkkel a Művelődési
német-magyar barátság éve. „A barátság két Házba vendégfogadásra, ahol Schuszter Gergely
nép között több mint szövetség, hozzátartozik polgármester mondott ünnepi köszöntőt.
a szembenézés a múlt keserű részeivel, az őszinteség, a bocsánatkérés és a megbocsátás is. Hozzátartozik a köszönetmondás is” – tette hozzá.
Utalva a vasfüggöny lebontásában játszott magyar szerepre a miniszter kiemelte: „Ezért volt
jó olvasni óriásplakátokon 2014-ben, Budapest
terein: Danke Ungarn!”
Heinek Otto, német nemzetiségi elnök,
Balog Zoltán szólt arról is, hogy a magyarLieselore Cyrus, német nagykövet,
országi németek jelenléte a Kárpát-medenvalamint Balog Zoltán miniszter
cében, annak történelmében, kultúrájában,
főhajtása az emlékműnél
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Dunabogdányiak!
Ezúttal első témám a közvilágítás korszerűsítése,
mely községünkben március elejével kezdődik.
Ha valaki most kutatni kezd az emlékezetében,
akkor egy kicsit távolabbra kell visszahaladnia
a falu életében, hiszen ennek a beruházásnak
a kezdete közel egy éve kezdődött, mikor egy
beruházó cég megkereste ajánlatával az önkormányzatot. A javaslata egyszerű volt: az
önkormányzatnak beruházási költsége nem
jelentkezik, ők minden lámpatestet lecserélnek
és bővítenek LED világításra. Az önkormányzat feladata, hogy továbbra is azt a díjat fizesse,
amit jelenleg, és amennyivel a LED lámpatestek kevesebbet fogyasztanak, az maradna az ő
hasznuk, természetesen adott ideig, ez már a
tárgyalás részét képezi. A futamidő lejárta után
a lámpatestek Dunabogdányban maradnak és
onnantól jelentős megtakarítás következik a
közvilágítás tekintetében. A képviselő testület
nyitottnak bizonyult a felvetésre és a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
2014 szeptemberében a szerződés megszületett.
Ennek értelmében – most már számszerűsítve
is – a szerződés 84 hónapra köttetett (7 évre),
amelyben a beruházó vállalja Dunabogdány
közigazgatási területén a közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítását és az üzemeltetési feladatok ellátását, mindezt önkormányzati
társfinanszírozás nélkül valósítja meg, a refinanszírozást pedig teljességgel a realizált közvilágítás költségmegtakarításából finanszírozza.
Az önkormányzat ezért beruházási és szolgáltatói díjat fizet, nagyságrendileg bruttó 600
ezer forintot havonta. A kisebb fogyasztástól
azt is várjuk, hogy a rendszerhasználati díjunk
is csökkeni fog, ezt továbbra is az ELMŰ-nek
fizetjük meg. A lámpatestek fényerősségének
országosan megszabott értéknek kell megfelelnie, így a halványabb fénytől sem kell tartanunk.
A településen teszt üzemben már jól működik
ilyen lámpatest.

MŰANYAG KUPAK GYŰJTÉS
Tisztelt Lakosság! Szeretnénk Önöket megkérni,
hogy mozgás rehabilitációra és egyéb orvosi
gyógykezelések ﬁnanszírozásához járuljanak hozzá
műanyag kupakok gyűjtésével.

A lakosok életében ez mindösszesen annyiban jelent változást, ha kiégett lámpatesteket
észlelnek azzal már ne az ELMŰ-höz forduljanak, hanem a polgármesteri hivatalhoz, amelyet
mi továbbítunk a szolgáltatóhoz. Amennyiben
egy teljes útszakaszon esik ki a közvilágítás, akkor is a hivatalt értesítsék, bár ennek karbantartása marad az ELMŰ kezében. Már csak érdekességnek jegyzem meg, hogy az energiát pedig
az MVM-től vesszük.
Azt gondolom, hogy a Pályi Gyula polgármester Úr által kialkudott összeg és a korszerűsítés
mindenképpen előmozdítja a falu fejlesztését,
már csak azért is, mert ekkora beruházást a
település önmagában – és ezzel, azt gondolom,
nem vagyunk egyedül – nem tudna létrehozni.
Ha lokálisan ez az érték csak később jelentkezik
is, globálisan mégis hozzájárulunk egy zöldebb
világ kialakulásához.
Január 14-én Visegrádon a Palotaház konferencia termében került összehívásra a KomáromEsztergom és a Pest megyében található Duna
menti települések polgármestereinek találkozója. Az ügy apropóját az szolgáltatta, hogy
történjen egységes fellépés az EUROVELO 6
kerékpárút megépülését illetően, amelynek az
osztrák határtól egészen Budapestig kellene
futnia, élvezzen elsőbbséget a 2020-ig tartó
magyarországi kerékpárút fejlesztések között,
továbbá váljék nemzetgazdasági szinten is kiemelt beruházássá. A nyilatkozatot minden
jelenlévő polgármester kézjegyével ellátta és az
illetékes minisztereknek és minisztériumoknak
eljuttatta.
Itt is érdemes – amennyire lehet - tényszerű
adatokkal vizsgálódni: a Duna németországi és
osztrák szakaszával párhuzamosan futó kerékpárút Európa és így talán a világ egyik legközkedveltebb kerékpár útja. Bécsig évente nagyságrendileg 400.000 kerékpárost regisztrálnak,
az osztrák főváros utáni szakaszon már csak
mintegy 40.000 fő folytatja útját, sajnos mivel
magyarországi felmérések nincsenek – hogyan

INGYENES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
ADÓBEVALLÁS ELKÉSZÍTÉSÉBEN!

is lehetne, ha kerékpárút nem folytatódik – arra
következtethetünk, hogy a határt már ennek
is csak egy töredéke lépi át, érthető okokból,
hiszen onnan a közút vezet tovább, jelentős
gépjármű forgalommal. A számokat csak becsülni lehet – Szigetköz, Dunakanyar, Budapest
– hogy mekkora fellendülést hozna a turisztika
területén a bicikli út megépülése. Jóllehet számunkra és a főváros részére már az hatalmas
lépték lenne, ha Budapestről legalább Esztergomig eljuthatnánk. A települések most azért
fogtak össze, mert jól láthatóan nagy előrelépés
nem történt, – vannak szakaszok, ahol még a
nyomvonal sem került kijelölésre – a települések pedig önállóan képtelenek finanszírozni és
megharcolni minden hatósággal – többek között Natura 2000 – így csak együttes, országos
célként lehet racionalitása. Bízunk az előrehaladásban!
Befejezésként szeretném e sorokkal megköszönni Dunabogdánynak és a szervezésben
résztvevő szervezeteknek és személyeknek,
hogy az országos kitelepítési ünnepségnek enynyire méltó körülményeket tudtunk teremteni. Az országos sajtóban is jó visszhangja volt,
valamint az elöljárók szavaiból szintén csupa
elismerést kaptunk. Balog Zoltán, az Emberi
erőforrások Miniszterének szavait tolmácsolva:
„Jó látni és érezni, hogy Dunabogdányban élő
közösség van.”
A magam és a falu nevében megköszöntem,
hogy nálunk találtak megfelelő helyre egy országos megemlékezés rendezésére és biztosítottam őket arról, hogy Dunabogdány vendégszeretetére mindig számíthatnak.
Köszönettel:
Schuszter Gergely

FÉMDOBOZ GYŰJTÉS
Kedves Bogdányiak!
Gyűjtjük az üres sörös és üdítős fémdobozokat
jótékonysági célra, helyi pedagógiai intézetek
támogatására.
Gyűjtőhelyek:
Ászok Söröző (Dunabogdány, Szent Donát u. 18),
Árpád-kert Borozó (Dunabogdány, Árpád u. 2).
Lőrinc Miklós

A kupakokat a hivatalban lehet leadni.

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak
a 2014-es év adóbevallásainak illetve az ehhez
kapcsolódó nyilatkozatok elkészítésében
munkavállalók, közfoglalkoztatottak számára!
A szolgáltatás ingyenes, a részletekről érdeklődjön
Ruskó Rita családgondozónál keddi napokon
13.00–15.00-ig a Polgármesteri Hivatalban, vagy
a 06 (26) 312 605, illetve 06 (20) 278 37 34
telefonszámon!

Köszönjük előre is segítségüket!

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Önkormányzat

Kittinek folyamatosan kell rehabilitációs kezeléseket kapnia, valamint kisebb-nagyobb műtéteket
kell elvégezni, ami az önállóságához vezethet.
Segítsenek egy 10 éves kislánynak.
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FELHÍVÁS!
Dunabogdány Község Önkormányzata 2015.
áprilisában polgárőrséget indít.
Várjuk az önkéntes jelentkezőket!

AKTUÁLIS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜLÉSÉN TÖRTÉNT
Az idei év első rendes képviselő-testületi ülésére
2015. január 12. napján került sor.
A napirendek tárgyalása előtt letette az esküt
Liebhardt András, aki a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság külsős, nem képviselő tagja.
Az ülésen Jámbor Ferenc tűzoltóparancsnok
bemutatkozó tájékoztatást adott a Szentendrei
Tűzoltóság helyzetéről és munkájáról a műszaki
mentés és a tűzvédelem területén. A Tűzoltóság
a Katasztrófavédelem egyik egységeként az árvizek alkalmával is részt vesz a védelmi és helyreállítási munkákban. Településünk esetében
sürgősen megoldandó a Hajó utca végén lévő
ELMŰ-transzformátor ügye, amit árvíz esetén
lekapcsolnak. Emiatt pedig egyrészt megszűnik
a falu déli részén a közvilágítás épp a legkritikusabb védekezési időszakban, továbbá megszűnik a szennyvízelvezetés is, a szennyvizet
az Árpád utcánál lévő aknából szivattyúzással
juttatják ilyenkor a Dunába. Ebben az ügyben
az Önkormányzat a Katasztrófavédelemmel
közösen keres végeleges megoldást, adott esetben szükség szerint hatósági jogkörben. Ennek
érdekében az Önkormányzat a Katasztrófavédelem és a szolgáltatók (a DMRV és az ELMŰ)
részvételével január második felében helyszíni
tárgyalásra és bejárásra kerül sor.
Beszámolót hallgatott meg a Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.
második féléves tevékenységéről. Herr Tamás
elnök ismertette a megvalósult programokat,

rendezvényeket, beszámolt az őszi választásokról és annak eredményeiről.
A Képviselő-testület tárgyalt az Általános- és
Zeneiskola udvarának rendezéséről. Döntöttek a
képviselők arról, hogy az iskolaudvar és környezete rendezésének tervezési munkáira ajánlatot
kér az Önkormányzat, az előkészítési folyamat
további folytatására pedig felhatalmazták a polgármestert. A nyárra már elkészülhet egy munkaanyag. Az iskolaigazgató részvételével a témát előzetesen a Pénzügyi, Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta. Az
iskola részéről megfogalmazásra kerültek azok
a fő funkciók, amelyekre szükség van: játék- és
pihenő tér, sportudvar, közösségi tér ünnepségekhez, rendezvényekhez. A tervezési folyamatban az iskolai Alapítvány is részt vesz és anyagi
támogatást is nyújt.
Tájékoztatást hallgatott meg a Képviselő-testület a 2014. évi helyi adózásról. Örvendetes,
hogy az előző évben befolyt adóbevétel összegére alapított előirányzatot 16 M Ft-tal meghaladó
bevétel folyt be, összesen 108,4 M Ft.
Ismét napirenden szerepelt a helyi termelői
piac további működése is. Jelenlegi helyén és
formájában március végéig működik a piac.
Közben elindul egy szervező munka, amelynek
eredményeként a tervek szerint március 28-ától
új helyszínen, a Polgármesteri Hivatal előtt és
udvarában, illetve új időpontban, szombat
délelőttönként nyílna meg a piac. A cél annak
előmozdítása, hogy a piac egyben egy közös-

ségi-társadalmi esemény is legyen, ahol több
bogdányi árus jelenik meg és ahová a helyiek is
nagyobb számban térnek be.
Döntést hozott a Képviselő-testület arról,
hogy az önkormányzati tulajdonú gépjárművek
közül a három kisbuszt felajánlja az azt használó szervezeteknek (FAKULT, Dunabogányi
Sportegyesület, Német Nemzetiségi Önkormányzat), akik üzembentartói lennének a járműveknek. Az Opel Corsa eladásra kerül. A
Mercedes tehergépjárműre meghirdetett pályázat esetében az értékesítést nem támogatták a
képviselők, a teherautó üzemeltetésére benyújtott ajánlat kapcsán megkezdődtek a szerződéskötési tárgyalások.
A Művelődési Ház kertjének rendezése kapcsán
a Képviselő-testület a koncepcióterv átdolgozásáról döntött, melynek lényege hogy a kerti
pódium, előadótér átkerül a telek Tahi felőli
oldalára és a strand irányába kerül elforgatásra.
A Képviselő-testület meghatározta a 2015. évi
munkatervét, az ülések tervezett időpontját és a
tárgyalandó témákat.
Döntöttek a képviselők az Önkormányzat és
a Polgármesteri Hivatal informatikusi-rendszergazdai feladatainak 2015. évi ellátásáról.
Elfogadták Felcsút csatlakozását a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
Dr. Németh József, jegyző

HELYI TERMELŐI PIAC DUNABOGDÁNYBAN
2015. FEBRUÁR 6-ÁN, 13-ÁN, 20-ÁN ÉS 27-ÉN
PÉNTEK DÉLUTÁNONKÉNT DÉLTŐL ESTIG
A HEIM PÉKSÉG ELŐTT. 12.00 ÓRAKOR NYITUNK
ÉS 17.00 ÓRAKOR ZÁRUNK.
Várunk minden kedves érdeklődőt és vásárlót!
Megveheti a Dunakanyarban termelt, készített
élelmiszereket, ami a családi asztalra kívánatos.
Amit ígérhetünk, hogy a vásárban kapható lesz:
– jó házi tészta, friss tyúk és fürjtojás, vágott
baromﬁ,
– a szigetről, a Pilisből idényjellegű zöldségek és
gyümölcsök,
– halak, halkészítmények,
– tehén és kecske sajtok, túrók,tejföl és házi vaj,
– lekvárok, szörpök, mézek, méhészeti termékek,
savanyúságok
– Rác Ürmös és egyéb helyi italok.
Szervező a Dunabogdányi Önkormányzat
megbízásából: Dunakanyar-Pilis Helyi Termék
Szociális Szövetkezet
dunakanyar.pilis.helyitermek@gmail.com
T: 30 478 3173
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90 NAPOT MEGHALADÓ 100.000 FT FELETTI TARTOZÁSOK

AZ ADÓTARTOZÁSRÓL

Név

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
55/B § lehetőséget nyújt az önkormányzati
adóhatóság számára, hogy a helyi adó
és gépjárműadó vonatkozásában a százezer –
magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot
elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló
adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét
a helyben szokásos módon közzétegye.
Fenti jogszabály alapján a 2015. január 15-ei
határnappal lezárt 100 ezer – magánszemélyek
esetén 50 ezer – forintot meghaladó, 90 napon túli
adótartozással rendelkező adósok listáját közöljük.
A jövőben folyamatosan tájékoztatást adunk
a nem ﬁzető adósokról, mert a közösségnek tudnia
kell, kik azok, akik a közös teherviselésből kivonják
magukat.
Dr. Németh József, jegyző

Cím

Összeg

ARBSOLUT Kft. f.a.

1054 Budapest

Honvéd u. 8.

579.996

BOGDÁNY Kft.

2023 Dunabogdány

Petőﬁ S. u. 11.

677.524

BPD 2007 Kft. kt.a.

2023 Dunabogdány

Ipartelep 0176 hrsz.

455.114

FITO-HUTA Bt.

2023 Dunabogdány

Hegyalja u. 16/b

144.577

Földkezelő Kft.

1029 Budapest

Szívvirág u. 15.

790.861
6.324.977

Dunakanyar Informatikai és Kommunikációs Kft f.a.

2023 Dunabogdány

Kossuth L. u. 3.

Dunakanyar Ipoly Kult. Kht. v.a.

2023 Dunabogdány

Kossuth L. u. 3/b

562.818

HZEUSZ Kft.

1191 Budapest

Hamvas u. 7-9.

418.631

LIMAVI Kft.

2023 Dunabogdány

Kossuth L. u. 71.

106.583

Malvin Efran Kft.

8055 Balinka

Petőﬁ S. u. 94.

287.093

Meroving Kft.

2023 Dunabogdány

Hegyalja u. 2.

138.914

Mobil Petrol 2000 Kft.

6087 Dunavecse

Fő út 120.

619.567

Northwest Hungary Kft.

2023 Dunabogdány

Kossuth L. u. 3/b

318.343

NWH Logistics Kft.

2023 Dunabogdány

Zsák u 5.

595.342

Profet-08 Kft. f.a.

2023 Dunabogdány

Ady E. u. 69.

344.488

Sikerzóna Kft.

1073 Budapest

Kertész u. 41. 3. em. 15/A

STAMPOK Kft. v.a.

2023 Dunabogdány

0234/2 hrsz

Swiss Beauty Kft.

1035 Budapest

Vihar u. 18-28.

Tomoil-Bíró Kft.

1073 Budapest

Kertész u. 41. 3. em. 15/A

745.179

Toy Car Kft.

2023 Dunabogdány

Ipar telep 0179 hrsz.

481.528

VODAFONE Zrt.

1096 Budapest

Lechner Ödön fasor 6.

148.578

406.900
1.463.136
224.186

SIESTA Kávézó Bt.

2000 Szentendre

Szmolnyica sétány 3/3.

353.281

SPECTRUM Bt.

2023 Dunabogdány

0234/2 hrsz

103.041

Összesen

16.290.657

90 NAPOT MEGHALADÓ 50.000 FT FELETTI TARTOZÁSOK
NÉV

CÍM

Összeg

Bagyinka Gézáné örököse

1122. Budapest

Maros u 24.

140.258

Balázs György

2023. Dunabogdány

Táncsics M. u. 55.

147.070

Baltringer Béla

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 39.

73.432

Besze József

2023. Dunabogdány

Ady E. u. 81

70.619

Bérczi László

2023. Dunabogdány

Petőﬁ S. u. 11.

69.376

Bogdány Imre

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 99/B

454.574

ifj. Bonifert József

2023. Dunabogdány

Patak u. 12.

277.976

Bonifert Mihály

2023. Dunabogdány

Hatház u 6.

50.969
90.888

Bonifert Mihályné

2023. Dunabogdány

Hatház u 6.

Borbély Viktor

1213. Budapest

Csikó sétány 8. II/12.

88.126

Budai Lajos

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 310.

58.949

Csellár Zsoltné

2023. Dunabogdány

Fácános u 2056 hrsz.

134.261

Demeter András

2023. Dunabogdány

Csapás dűlő 2441/2 hrsz.

112.890

Diliencz József

2023. Dunabogdány

Bánya telep

58.064

Elter Jánosné

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 36.

53.790

Farkas Gábor

2023. Dunabogdány

Hunyadi u. 8.

Fábián Miklós

2023. Dunabogdány

Kőkereszt dűlő 2320/2 hrsz

Fejes Péter

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 168.

Ferbert Ferenc

2023. Dunabogdány

Kálvária u 47/A

Fodor Károly

2023. Dunabogdány

Kálvária u 3.

282.782

ifj.Fodor Károly

2023. Dunabogdány

Kálvária u 3.

336.192

Fóti Gábor

1034. Budapest

Kecske u 24/d

154.723

Földházi Csaba

2023. Dunabogdány

Hegyalja u 16/b

121.811

Földi Ferencné

5122. Jászdózsa

Magyar u 1.

54.350

Fröhlich Róbert

1133. Budapest

Kárpát u 2/A

153.447

Furucz Zsolt

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u 133.
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86.000
202.389
69.003
72.605

90.000
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Gizella Lipót örökösei

2023. Dunabogdány

Cseresznyés u 4

50.827
50.597

Gräﬀ Endre

2024. Dunabogdány

Kossuth L. u. 334

Hegyes Gyula örökösei

1154. Budapest

Baksay S u 58

72.205

Heim Attila

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 166

70.203

Herczeg Sándor

2142. Nagytarcsa

Petőﬁ ltp. G.ép. 13. I/7.

79.598

Héder József

1071. Budapest

Damjanich u 12. B.ép.

69.738

Hollenda János

2023. Dunabogdány

Hunyadi u 32.

69.907

Honti Istvánné

2023. Dunabogdány

Ady E u 7

Horváth Ákos

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 330.

Jakab Lajos örököse

2023. Dunabogdány

Kőkereszt dűlő 2423 hrsz.

65.019

Jatyel Gyuláné

2023. Dunabogdány

Kiss u 11.

66.110

Jánosi Róbert

2023. Dunabogdány

Plébánia u. 36.

54.995

Kálmán Tibor

2023. Dunabogdány

Svábhegy u 2647 hrsz

59.274

Kébert Antal

2023. Dunabogdány

Arany J. u. 14.

Kis Árpád

2011. Budakalász

Mályva u 3

Klein Szabolcs

2023. Dunabogdány

József A u 14.

129.406

Kollárik Mihály

1162. Budapest

Délceg u 9

245.409

Koltai Márk Viktor

1141. Budapest

Mogyoródi u. 115. III/1.

147.569

Kovács György

2300. Ráckeve

Soltra Alajos u 47

100.712

Marton Jánosné

2023. Dunabogdány

Kossuth . u. L.164.

495.522

Milák Barnabás

2023. Dunabogdány

Ady E u 22.

Nagy Attila Gábor

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 36.

71.139

Nagy Julianna

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 10.

254.634

Nagy Károly

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 111.

50.568

Nagy Tibor

2023. Dunabogdány

Szőlő u 33

62.595

Obtrizsáli János

2023. Dunabogdány

Arany J. u. 1/b

82.000

Ott Csaba

2023. Dunabogdány

Hegyalja u 5/A

562.270

Ott Rajmund

2023. Dunabogdány

Kert u 12.

142.055

Ökördy János

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 130/B

233.526

Patakiné Szendi Éva

1074. Budapest

Munkás u 3/b I/1.

62.332

Pálinkás Ferencné

1185. Budapest

Tátrafüred tér 11.

101.728
292.877

75.043
147.732

100.339
68.549

60.528

Pelva Gábor

2023. Dunabogdány

Fácános u 2514 hrsz.

Perényi György

1039. Budapest

Jós u 10.

62.963

Pollák Zoltán

1016. Budapest

Derék u 2.

62.610

Püsök József

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 101.

86.105

ifj. Rippel Ferenc

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 71.

105.491

Ritzl Zoltán

2023. Dunabogdány

Patak u. 10.

86.961

Rudolf Marianna

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 84

56.369

Schilling Mihályné

2023. Dunabogdány

Árpád u. 14.

57.699

Schweiger Gábor örököse

1136. Budapest

Hegedűs Gy. u 17. III/2.

69.181

Seres Adrienn

2023. Dunabogdány

Kossuth L. u. 71

71.218

Sípos János

1038. Budapest

Lukács Gy. u. 2. IX/88.

92.322

Sípos János örököse

2023. Dunabogdány

József A. u. 19.

Straub György

2023. Dunabogdány

Kossuth l. u 330.

Szabó Molnár Klára örököse

1012. Budapest

Attila u 127

58.657
155.869
57.262

Szeles György

1111. Budapest

Zenta u. 5.

Szíjgyártó Zoltán

2023. Dunabogdány

Fecske u. 2.

Varga Gábor

2023. Dunabogdány

Árok u. 1.

Varga Istvánné

2023. Dunabogdány

Kálvária u 8

Varga Krisztina

2023. Dunabogdány

Fácános u. 2622 hrsz.

Vasvári Zoltán

2023. Dunabogdány

Öreg Kálvária u. 6.

52.452

Vata József

1095. Budapest

Gát u. 19.

84.585

Vámos Ágnes

1015. Budapest

Donáti u. 2.

54.230

Veres Enikő

2023. Dunabogdány

Szőlő u. 54.

127.799

Összesen:
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74.281
159.404
55.487
105.900
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A SZERETET SZÉPSÉGE

A Magyar Kultúra Napja után

A nevezetes nap alkalmából a Duna-kanyar
költőiből ezúttal Puszta Sándort idézzük meg.
bertől van, akinek én a szeretetem ajándékoztam. Leányfalu lakói mai napig tisztelettel emlékezEgy régi történet az idei Valentin Napra
Mindannyiszor kitéptem egy darabot a szívem- nek papköltőjükre. Ő 1937-től 1983-ig élt ott.
Tehetségét Móricz Zsigmond ismerte fel előEgy napon a városban egy fiatal férfi kiállt az ből és annak adtam, akit megszerettem.
Gyakran én is kaptam vissza egy darabot az ször. Úgy méltatta, mint Vörösmarty Mihály és
emberek elé és fennhangon hirdette, hogy az
engem szeretők szívéből. Néha azonban csak én Arany János lírájának utódját. Főleg a magyar
egész völgyben az ő szíve a legszebb.
Egész embertömeg gyűlt össze körülötte és adtam és nem kaptam érte semmit. Ezért vannak táj és ember ihlette Puszta Sándort, kishazája
a Somogyi-Dombság felidézése mellett a Pilis
megcsodálta az ifjú szívét, mert ez a szív való- ezek a sebhelyek.
Szeretetet adni azt jelenti, hogy áldozatot kell üzenete is megzengette líráját.
ban tökéletes volt. Nem volt azon egyetlen folt,
egyetlen hiba sem. Mindenki igazat adott az if- hoznunk! Még akkor is, ha a sebek arra emlékezjúnak és állították, hogy ez a legszebb szív, amit tetnek, hogy milyen fájdalmat éreztünk a szeretet
nevében. Remélem, az életemben még eljönnek
valaha láttak.
A fiatalember nagyon büszke volt a dicséret olyan emberek, akik a szívük szeretetéből neBennünk fénylő csillag
hallatán és még hangosabban dicsérte a szíve kem is adnak és kitöltik a megüresedett helyet
a szívemben. Megérted-e most már mi az igazi
tökéletességét.
sírásra görbült a szánk
Hirtelen a tömegből egy öregember lépett elő szépség?”
mikor a legszebben akartunk énekelni
Az ifjú ott állt és könnyek futottak végig az
és így szólt: „Nos, a te szíved valóban szép, de
arcán. A tökéletes szívéhez kapott, kitépett egy
megközelítőleg sem olyan szép, mint az enyém!”
gyáva lett bennünk az öröm
Az emberek az öreg szívére tekintettek. Az va- darabot belőle és átadta az öregembernek. Az
ahogy boldogok akartunk lenni
lóban egészségesnek látszott, erőteljesen dobo- elhelyezte az ajándékot a beteg szívében, majd
gott, de teli volt sebhelyekkel. Az öreg szív sok maga is adott a szívéből egy darabkát a fiúnak.
induljunk szívünk dzsungelében
Az ifjú nézte a szívét, ami már nem volt olyan
helyütt elhasznált, sebzett, jóformán rongyos
az embert megkeresni
volt, láthatóan megfoltozva idegen darabokkal. tökéletes, de mégis szebb volt, mint előtte bárAz ifjú ezt látva kinevette: „De ugye te csak tré- mikor, mert érezte, hogyan járja át azt öreg szea jóságot még ma
fálsz, az én szívem tökéletes, hibátlan, a tiéd telis retete.
el kéne kezdeni
teli sebhelyekkel és könnyekkel.”
Akkor az öreg ekképpen válaszolt: „A te szí- Német eredetiből ismeretlen szerző műve nyoóh bennünk fénylő csillag
ved tökéletes, még sem cserélném el soha az mán fordította:
merj már megszületni
Nagy Magda
enyémmel. Minden egyes sebhely azon egy em– Puszta Sándor

Cinkenyom
hajnali hóban
cinkenyom
fölibe hajlok
...olvasom
mélyülő ferde
hó-rovás
sorsokat rejtő
ékírás
őseim írtak
így ahogy
egysoros verse
fölragyog
tűnődve titkán
ballagok
én is hóba írt
jel vagyok
marad ha létem
itt hagyom
utánam csöppnyi
cinkenyom?
– Puszta Sándor
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NEVEZETES NAPOK

A SZENTENDREI GYERMEKKÖNYVTÁRBAN JÁRTUNK

Alig három napja indult el az új évben az óvodai élet, máris meghívást kaptunk a Szentendrei
Pest Megyei Könyvtárba. Péterfi Rita – aki október elején tartott óvodánkban előadást a mesék
jelentőségéről és a mesélés fontosságáról – egy
délelőtti gyermekprogramra invitált bennünket
január 9-re. Pénteki terveink átszervezése után
és a téli időjárási előrejelzések ellenére lelkesen
szálltunk buszra 19 középsős és 12 nagycsoportos óvodásunkkal. A buszos utazás is kuriózum
a mai gyermeknek, de ami számunkra is elgondolkodtató volt: 31 gyerek közül 1 jár szüleivel
rendszeresen könyvtárba, és csak néhány tudja,
hogy mit is takar maga a szó, mi a különbség a
könyvesbolt és a könyvtár között.
A szentendrei gyermekkönyvtárban Rita néni
és Anikó néni megmutatták nekünk az ismert
írónő: Janikovszky Éva írógépét, mely egy hónapig lesz még kiállítva. Elmesélték az írónő
egyik ismertebb meséjét is ún. papírszínház segítségével. Bertalan és Barnabás története elevenedett meg előttünk: hogyan próbálják megkülönböztetni gazdáik a megtévesztésig hasonló
két dakszli kutyust? A mese után beszélgettünk
a könyvtáros nénikkel, megnézegethettük az
előre kikészített kutyás könyveket.
Szerencsére nem kell Szentendréig utazni,
hogy könyvtárba mehessünk! Itt, Dunabogdányban is van mód rá, az óvodások élnének a
lehetőséggel! Hát legyen ez is az új évben egy
közös program szülővel, testvérrel akár séta
közben is, hogy betérjünk a Művelődési Ház
Könyvtárába, keresgéljünk, böngésszünk kedvünkre való könyveket! Mert helye van a mai
online világban a könyveknek, a könyvolvasás
élményének, személyiségformáló hatásának.
Vaczóné Molnár Judit

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS GYERMEKSZEMMEL RAJZPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kategóriák:
- óvodás (3–6 év)
- alsó tagozat (7–10 év)
- felső tagozat (11–15 év)

FELHÍVÁS
A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat tájékoztatja a Tisztelet Lakosságot,
hogy Ingyenes Ruha Börzét szervez 2015. február
19-én, csütörtökön 14 órától 16 óráig
a Művelődési Házban! A részvétel ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Alkalmazható technikák:
graﬁt, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera,
olaj, diópác, szénrajz

BABA-MAMA KLUB DUNABOGDÁNYBAN!
A pályamunkákat a Pest Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság részére legkésőbb 2015. április 20-ig az
alkotó adataival együtt megküldeni (név, életkor,
lakcím, iskola).
Cím: 1139 Budapest, Teve utca 4–6.
ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság

ÓVODA & ISKOLA

A Baba-Mama Klub továbbra is szeretettel várja a
3 év alatti gyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel
a dunabogdányi Művelődési Házba!
Időpontja keddi napokon 10.00–11.30-ig
A foglalkozáson való részvétel ingyenes!
Érdeklődni: Ruskó Ritánál a 06 26 312 605, illetve
06 20 278 37 34 telefonszámon!
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BOGDÁNYI LGT ZENEVONAT
A MŰVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN
Akik a 2013-as évi bogdányi helyi szimfonikus
és Fakultos zenekarokkal, közreműködőkkel és
a felejthetetlen, hihetetlen erős jelenlétet produkáló Karácsony Jánossal látták a két előadást
megért LGT Zenevonatot, azok sejthetik, miről lehet szó. Bizonyosak voltunk sokan abban,
hogy ez nem maradhat következmények nélkül. Több korábbi csodálatos produkció is volt
ezen résztvevők különböző formációitól (csak
a Táncdalfesztivált említeném), de talán ez volt
az, mi már nem tudott nem felrobbanni. Ennek
az előadásnak a kibővített reinkarnációjának lehettünk tanúi január 3-án a Danubia zenekarral
és egészen ragyogó szólistákkal, vokalistákkal
és… gyermekkórussal! Aki nem volt ott, el tudja
képzelni a „Miénk itt a tér” számot gyermekkórussal? Nekem ez különösen érzékeny pontom,
mert a Klauzál tér mellett nőttem fel és nekem
mindig erről a térről szólt ez a dal és nem is

tudom kizárni, hogy nem erről szól. A MüPa
LGT szimfonikus zenevonatának az erőforrása
is falunk szülötte ifj. Ott Rezső, aki falunk fő
szórakoztatója (szerencsénkre) számos kiváló
társával, ezerféle formában, kezdve a miséktől
a legváltozatosabb bulizenékig. Az ő hangszerelésében hangzott el rengeteg LGT dallam ezen
az estén. Jómagam ilyesmiben roppant konzervatív vagyok, nem szívesen látom kedvenc
slágereimet más feldolgozásban. Nagyon ritkán
érzem azt, hogy a feldolgozás megüti az eredeti
színvonalát, vagy esetleg azt meghaladja. Ezen
az előadáson korábbi bogdányi produkciókhoz
képest tovább nőtt a szimfonikus zenekari dominancia, ami egy más, kevésbé rockos hangzást adott, de ez a másság egy újabb csodálatot
váltott ki bennem. A jól ismert dallamok olyan
zenei gazdagságban felturbózva hangzottak el,
amit fotósként úgy tudnék érzékeltetni, mintha

valaki a mobiltelefonos fényképezésről átvált a
létező legnagyobb felbontású kamerákra, olyan
dallam részletgazdagság hallatszott. Ehhez
az előadáshoz a bogdányi közönség szívét annak idején helyben is elnyerő Karácsony János
mellett Somló Tamás is csatlakozott és emelte
csodálatosan az előadás fényét. A színpad fölött
szemlélve az eseményeket belátva a zenekart,
a szereplőket, egy örömzenét láthattunk. Ez
a közönségről is elmondható, aki két ráadást
követelt ki, állva tapsolva meg a produkciót.
Örömünkre „Rudikát” is többször kirángatták
a pódiumra, aki mellesleg zongorajátékával és
harmonikával is csodálatosan „bedolgozott”.
Ez az év nagyon erős kezdés volt: Illényi Katica koncert, Mága koncert, Lajkó Félix… És
aztán ez… Aki ismeri őt, tudja, hogy kemény,
akaratos, de nem önmagáért, hanem az értékteremtésért. Ugyanakkor mérhetetlen alázat az
értékekkel szemben. Egy roppant jó példa arra,
hogy, ahol az alázat, ott az erő.
Gratulálunk és köszönjük!

Hidas András

BOGDÁNY, A „SAUTANZ” BAJNOKA!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívást kapott egy hagyományos sváb disznóvágásra, Budakeszi szervezésében. 14 fővel indultunk
neki az ismeretlennek január 17-én hajnalban.
A rendezvény hagyományteremtő szándékkal
jött létre, célja röviden az volt, hogy a nap folyamán a disznóvágáshoz köthető ételeket, ízeket,
szokásokat megismertesse a kilátogató vendégekkel.
Az esemény egyben egy verseny is volt, ahol
négy csapat, Solymár, Törökbálint, Vecsés és a
házigazda Budakeszi voltak csapatunk ellenfelei. A zsűri díjazta többek között: a szúrást és kivéreztetést, tisztítás minőségét, bontást, csapatmunkát, szakszerűséget, a csapat megjelenését,
a vendéglátás szívélyességét és természetesen
az elkészített ételek minőségét és sokféleségét.
Kulturális programként a Bogdányi Svábzenekar adott ízelítőt a magyarországi németek
dallamvilágából, az egyes munkafolyamatokat
pedig harmonika és énekszó kísérte. Ahogy
haladtunk a nap vége felé, többen táncra is perdültek sátrunk előtt. A bogdányi csapat egyik
legfőbb erőssége a csapatmunka volt, a zsűri is
méltatta azt, hogy sosem volt üresjárat, mégis
mindig volt valaki, aki a betérő éhes és szomjas
vendégekkel pár szót váltson.
Fodor Jankó már a szúrásnál a zsűri tudomására hozta, hogy szakmaiságból a bogdányiaknál
ma nem lesz hiány. A precizitásból és a lendületből később sem engedett, így az eredményhirdetés után elégedetten emelte magasba az arany

10 ∆ BOGDÁNYI HÍRADÓ ∆ 2015. FEBRUÁR

bárdot, amely számunkra az első helyet jelentette.
Ezúton szeretném továbbá kiemelni és megköszönni a Borda Istvántól kapott támogatást, valamint Hock László logisztikában nyújtott jelentős segítségét. A többi csapattagnak pedig, hogy
egész évben lelkesen segítenek valamennyi nemzetiségi programmal kapcsolatos munkákban.
Az elismerés természetesen jó érzéssel töltötte el az elcsigázott csapatot. Emellett azonban

feltétlenül érdemes kiemelni azt, hogy egyre inkább régi ismerősöket köszönthetünk, és új barátokat üdvözölhetünk a többi sváb települést
képviselők között. A közös értékek képviselete,
a közös hagyományok ápolása és erősítése volt
minden bizonnyal a nap egyik legfontosabb hozadéka.
Vogel Norbert

OLVASÓINK TOLLÁBÓL

EMLÉKEZÉS
A HIMNUSZ KÖLTŐJÉRE
„Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak,
Nyúgoti ég kebelem nem tette hideggé.” – Kölcsey Ferenc

1823. január 22-én tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnusszal felemelte a hazaszeretetet a filozófiHimnuszt, 1989 óta a magyar kultúra napjaként ai gondolat és a vallási világkép magasába. Történelemlátását a protestáns prédikátorköltészet
ünnepeljük ez esemény dátumát.
Kölcsey életműve viszont lassanként elhalvá- szellemisége hatja át: ennek értelmében úgy
nyul, az emlékezet csak a Himnuszt köti a köl- tartja, hogy a nemzetet ért történelmi csapások
tőhöz. Pedig versei, prózai művei, országgyűlési a bűnök következményei, és ezekért jogos volt
beszédei, erkölcsi intelmei mindmáig korszerű- a bűnhődés. Nemzetmegtartó segítség egyedül
az isteni irgalom lehet.
ek és megszívlelendők.
Az óda 1829-ben az Auróra című irodalmi
„Nem közénk való volt!” – így kiáltott fel báró
Wesselényi Miklós Kölcsey halálhírére. Kossuth zsebkönyvben jelent meg, majd 1832-ben KölLajos is túlvilági jelenségnek nevezte Kölcseyt, csey verseskötetében. Futótűzként terjedt a híre;
a szónokot. Valóban, már a megjelenése is ilyen olvasták, szavalták, énekelték különböző dallahatást váltott ki. Borotvált arca (az akkori ba- mokra, míg végül 1844-ben pályázatot hirdetjuszos, szakállas férfiak között), szikár termete tek megzenésítésére, s ezt Erkel ferenc nyerte
a sötét ruhában, bekötött fél szeme már első meg.
A költő mint középbirtokos nemes Álmospillanatra is megkülönböztette másoktól. Nem
ivott, nem dohányzott, irtózott a zajos pajtás- don és Szatmárcsekén gazdálkodott, de jogot
kodástól, s még idősebb korában is mélyen el- is végzett. Bekapcsolódott Szatmár megye közpirult, ha valami sikamlós anekdotát mondtak életébe, hamarosan főjegyzője, majd országgyűelőtte. Szomorú gyermekkora óta, amikor egy- lési követe lett, így került el a pozsonyi diétára
más után elvesztette szüleit, himlője miatt fél 1832-ben. Hamarosan nagy népszerűségre tett
szemét, a borongó bánat hozzá nőtt természeté- szert nagy hatású szónoklataival. Különösen az
hez. Az olvasás lett szenvedélye, ezzel menekült országgyűlési ifjúság rajongott érte (a joggyaa valóság elől. Mint az ország legfájdalmasabb kornokok, azaz jurátusok, vagyis patvaristák,
embere, ő alkotta meg a nemzet imádságát. A ahogyan akkoriban becézték őket!). Beszédei

a legnemesebb célokért hangzanak el: a jobbágyok örökváltságát, a lengyel menekültek
támogatását, a magyar nyelv hivatalossá tételét szorgalmazza. Amikor azonban szavazásra
kerül a sor, megyéje vezetőitől azt az utasítást
kapja, hogy a jobbágyok örökváltságának ügyében ez ellen szavazzon. Nem tagadja meg elveit,
inkább lemond követi mandátumáról. Az országos rendeknek mondott búcsúbeszédében
hangzott el az a szállóigévé vált mondata: „Jelszavaink valának: haza és haladás.” A Pozsonyt
elhagyó költő hintaját az ifjúság a város határáig kíséri, Kossuth pedig gyászkeretben jelenteti
meg lapját, az Országgyűlési Tudósításokat.
Hazatérte után arra szenteli életét, hogy korán
elhunyt testvérének fiát, Kölcsey Kálmánt felnevelje. Neki írja erkölcsi intelmeit, a Parainesist.
Gondolkodásmódját, nemes, tiszta lelkiségét
tükrözi ez az írás, amely nemcsak unokaöccsének, hanem az egész magyar ifjúságnak szólhat.
Első és legfontosabb intése: „Imádd az Istenséget!”… „Akármerre veted e temérdek mindenségben tekintetedet, mindenfelől egy végtelenül bölcs,
nagy és jó, de egyszersmind megfoghatatlan lény
jelenségei sugárzanak feléd.” Második intelme,
akár a tízparancsolatban, a felebaráti szeretetet sugalmazza: „Szeretni az emberiséget: ez
minden nemes szívnek elengedhetetlen feltétele.”
Remek szónoki gondolatvezetéssel jut el ettől a
parancstól a kozmopolitizmus, a világpolgárság
elutasításáig: „Soha nem tudtam megérteni: kik
azok, kik magokat világpolgároknak nevezik? Az
emberi tehetség parányi lámpa , mely egyszerre
keskeny kört tölthet meg fényével.” „A nap temérdek égi testeket bevilágít, de a világegyetem
minden részeire mégsem hat ki.” Ezzel a bölcs
okfejtéssel jut el arra a következtetésre, hogy a
„parányi lámpa” a saját körét világítsa meg, arra
szórja fényét, egyszóval: a saját hazáját szeresse.
„Szeresd a hazát! Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek, de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk.” És:
„minden áldozat kicsiny azokhoz képest, miket a
hazának kívánni joga van.”
A honszeretet kívánalmába belefoglalja az
anyanyelv szeretetét is: „Meleg szeretettel függj a
hon nyelvén! mert haza, nemzet és nyelv három
egymástól válhatatlan dolog.” „Tiszteld s tanuld
más mívelt népek nyelvét is… de soha ne feledd,
miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait
pedig lehetségig mívelni kötelesség.”
Milyen érdekes egybeesés, hogy azon évben
lett hivatalossá a magyar nyelv, amikor megszületett a Himnusz dallama, 1844-ben. Ezt
azonban Kölcsey nem érhette meg, 1838-ban
meghalt. Nagy költőtársa, Vörösmarty Mihály
így búcsúzott tőle:
„Meg ne ijedjetek, a hazaföldnek szíve dobog fel:
Kölcsey sírjától keble örökre sebes.
Nap vala értelmed, jó szíved csillagok és hold.
Egy nagy természet fényköre hunyt le veled.”

Varsányi Viola

OLVASÓINK TOLLÁBÓL
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FASCHINGSZEIT
Februar ist Faschingszeit in Bogdan! Wie feiert
das Volk anderswo in Europa?
Fasching, Fastnacht oder Karneval sind die
Namen für das fröhlich bunte Fest, das jedes
Jahr im Frühjahr sieben Wochen vor Ostern
mehrere Tage lang gefeiert wird.
In Köln und Umgebung heißt es Karneval,
im Süden Deutschlands spricht man von der
Fastnacht und andernorts heißt es Fasching.
Die Faschingszeit steht im Zusammenhang mit
dem Beginn der Fastenzeit vor dem Osterfest.
„Carne vale“ ist lateinisch und heißt übersetzt
„Fleisch lebe wohl“. Während des Fastens, dürfen
katholischen Christen kein Fleisch essen und
keinen Alkohol trinken. Durch den Verzicht
sollen sie sich wieder stärker Gott zuwenden.
Da liegt es nahe, dass die Menschen vor der
Fastenzeit noch einmal das Essen und Trinken
richtig genießen wollen.
Das Verkleiden, die heitere Ausgelassenheit
und die vielen Faschingsfeiern stellen den sonst
so normalen Alltag für die Zeit von Donnerstag
bis Fastnachtdienstag auf den Kopf.
Für die richtigen Faschingsfreunde beginnt
die närrische Zeit sogar schon am 11.11. um
11:11 Uhr eines jeden Jahres.
In unterschiedlichsten Kostümen, bei lustiger
Musik und mit vielen Liedern feiern Kinder
und Erwachsene ausgelassen auf der Straße. In
Schulen, Vereinen und Gaststätten.
Am Aschermittwoch ist die „fünfte Jahreszeit“
und Riesenspaß dann vorüber.
Also, bis dahin: Frohes Feiern!
Magda Nagy

HERZIG ZUM VALENTINSTAG
Am 14. Februar ist Valentinstag. Ursprung des
Valentinstags:
Laut den Überlieferungen gehen die Wurzeln
des Valentinstags auf Bischof Valentin von Terni zurück. Er soll im 3. Jahrhundert nach Christus Verliebte mit Blumen beschenkt und gegen
den staatlichen Willen Trauungen vollzogen
haben. Seine Hinrichtung fand angeblich am
14. Februar statt. Allerdings existieren verschiedene Spekulationen zum heiligen Valentin und
bis heute konnten die tatsächlichen Gegebenheiten von damals nicht genau ermittelt werden.
Ein Herz, DAS SYMBOL der Liebe und des
Lebens, versteht man auf der ganzen Welt. Jeder liebt es und freut sich, wenn ihm ein Herz
„zufliegt”.
Kein anderes Symbol ist über Jahrhunderte
hinweg so symbolträchtig geblieben und so
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weltverbreitet am Valentinstag wie das Herz.
Ursprünglich entstand es in der römischen
und sogar in der griechischen Kunst aus stilisierten Efeu – und Feige Blättern.
In der Buchmalerei des Mittelalters wurden
Lebensbäume mit Herzblättern dargestellt und
rote Efeublättern in Liebeszenen.
Das rote Herz als Liebessymbol war damit geboren!
Das andere Symbol für Valentinstag kommt
aus Amerika. Es ist der bekannte Schriftzug
LOVE des amerikanischen Pop-Art- Künstlers Robert Indiana und entstand in 1966. Der
Künstler gab damit den Hippies der 60er-Jahre
ihr Emblem. Es gab „LOVE“ als Skulptur, Siebdruck, Wandteppich, als Plakat. Es war sogar auf amerikanischen 8-Cent – Briefmarke
gedruckt.

Die „LOVE“ Botschaft sollte durch die ganze Welt gesandt werden. Sein Traum wurde am
jährlichen „Wahnsinn“ von Valentinstag verwirklicht.
Aber wir dürfen nicht vergessen: das Bettelarmband natürlich mit Herzanhängern, die
heute auf Neudeutsch Charm genannt werden
und verliert wohl nie seinen Charme! Von
Generation zu Generation wurden sie früher
weitergegeben und damit wurden so zu Erinnerungsstücken und Glücksbringern in der Familie und besonderes in der Liebe. Und? Haben
Sie vielleicht schon eine Idee für Ihren Liebsten… zum 14. Februar?

Magda Nagy

UNSERE HEIMAT

TÜZESKEDÉSEINK 2.
Az előző számban megpróbáltam felhívni a figyelmet egy megrögzött „népszokásra”, amit
sokan talán nem gondolnak végig. Arról írtam,
hogy mennyi veszéllyel jár kerti hulladékaink
elégetése. Most biztatni szeretnék mindenkit, hogy a közös veszélyeink csökkentésével
szemben változtassunk, mérgek helyett inkább
értéket teremtsünk! Az égetés helyett, ha pl.
komposztálunk, nem csak, hogy a veszélyeket
szüntetjük meg, de hihetetlenül értékes dolgot
állítunk elő. Általában a komposztálásról az
közismert, hogy a kertben képződött, de felhasználásra nem kerülő maradványok, hulladékok tápanyag tartalmát hasznosítjuk újra a
kertben. Van azonban egy további szempont,
ami szerintem még ennél is fontosabb.
A rendelkezésre álló termőterületeink (így
házikertjeink) talajának minősége részben
a kőzetalap és részecskeméretei függvénye,
ugyanakkor legalább ilyen mértékben, ha nem
jobban, meghatározó a talajaink szerves anyag
(humusz) tartalma. A talajba kerülő szerves
anyagok, hosszú idő alatt speciális körülmények között alakulnak humusszá. Ez a komplex
vegyületcsalád ragasztóanyagként, tápanyagtározóként és vegyi kiegyensúlyozó sajátosságával
jelentősen tudja javítani a talaj szerkezetét, művelhetőségét, víz- és tápanyag megtartó és szolgáltató képességét, szellőzését. E szerves anyag

frakció nélküli talajrétegek az ún. „meddőtalajok”. Ebből az következik, hogy a szerves anyag,
ami alapja lehet megfelelő (igen egyszerű) eljárásokkal a talaj humuszképződésének, óriási
kincs! Ezt nem felhasználni óriási luxus! Sajnos
az intenzív agrárium még nem nagyon foglalkozik ezzel a kérdéssel, pedig már jelentkeznek
a tünetek: szármaradványok egyre nehezebb lebomlása, növekvő műtrágya és növényvédőszer
felhasználás. Szerencsére vannak már nagyon
tudatos, előrelátó termelők, akik nem csak a
fenntartható gazdálkodás jelentőségét látják,
hanem a talaj javításával a termelés hatékonyságát és biztonságát is fokozni akarják összhangban a természettel.
A komposztálás sok szinten művelhető, változatos könyv és internetes tudástár segít ebben.
Melyek mégis a leggyakoribb kifogások a
komposztálással szemben, amiért a gyújtogatást választják kerttulajdonosaink? Viszonylag
sokáig tartó folyamat. És? Nem ráér? Szeretnék
nyom nélkül eltüntetni a hulladékot, rendetlenséget a kertből. Egy tipikus méretű belterületi kert zöldhulladéka vegetációs idő alatt egy
köbméteres tárolóban elfér. Egy igazán „zöld”,
környezetbarát háztartásból ez nem hiányozhat! Pár hét alatt, a kezelés módjától függően a tartalma rohamosan összeesik. Az őszi
lombhullás idején van talán a csúcs, de ha nem

Trójai faló bogdányban

hölgy áll a kapunk előtt, keze tele dobozokkal.
(Én éppen nem voltam otthon.) Kérdezi a feleségemtől, hogy szokta-e nézni a Gasztroangyal
című műsort? Ugyanis ő az MTV1 képviseletében jött és a faluban 3 kiválasztott személy részére, akik ezt a műsort nézik, és akiket most
nagy szerencse ér, szeretné átadni a műsorvezető személyes ajándékát. Miután a feleségem
bekísérte a házba, részletesen bemutatta az
általa hozott ajándékokat, majd megjegyezte,
hogy ezen ajándékok összértéke 190.000 Ft, de
most kivételesen 45.000 Ft-ért megkaphatjuk.

A feleségem szeret főzni. Tudom, hogy ez nem
valami falrengető hír, de a történet szempontjából nem mellékes körülmény. Amúgy nem az
a típus, aki állandóan a konyhában sürög, de
ha valamit készít az igazán kiváló. Az ínyencségekhez való vonzalma abban is megnyilvánul,
hogy előszeretettel nézi az egyik ide vonatkozó
TV műsort. Ráadásul internetes kapcsolatban
áll a szóban forgó műsor vezetőjével. És itt kezdődik a történet! Egyszer csak csöngetnek. Egy

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tűzifa: 2200 Ft/q
Vágott, hasított tűzifa: 2300 Ft/q

erdő van a telkünkön, akkor is elfér ekkora tározóban. További ellenérv a diófa lombja. Ha
csak a diófa lombját égetnénk el, az már nagy
előrelépés lenne! Ugyanakkor tudományos
vizsgálatok szerint a diófa lombjának egyébként valóban megfigyelhető csírázást gátló
hatása a komposzthalomban 6 hónap után
elmúlik. Tehát, ha elkülönítve komposztáljuk,
hosszabb tárolással ugyan, de ebből is komposzt nyerhető! További gond lehet a metszés
időszaka. A kapott venyige, gally igen sok helyet foglal és képződési formájában alkalmatlan
is a komposztálásra. Bátran javaslom a venyigezúzót! Beruházást igényel ugyan, de többen
is vehetnek közösen, hiszen egy kertben évente
csak 1-2 alkalommal indítjuk be. Én egy elhanyagolt telek bozótjait tüntettem el vele, pedig
eléggé kétségbeejtőnek tűnt a helyzet a tisztogatás után. Nem egészen egy köbméter ilyen
szecskázott gally lett a végeredmény. Ez száraz
formában gyújtósnak is kiváló, azonban a komposztba használom a legszívesebben, mert ez az
egyik legértékesebb komposzt alapanyag. Ezek
nehezebben bomlanak, azonban éppen ezért
legkedvezőbbek a humuszképződéshez. Helyi
talajaink gyakran igen kötöttek, nehezen és
csak megfelelő nedvességtartalom mellett művelhetők meg eredményesen. A szerves anyagok
csodát tehetnek! Használjuk, ne égessük őket!
A ráfordított munka, energia megtérül a jobb
talajminőségben, művelhetőségben, hozamokban, növényegészségügyben.
Hidas András

Miután nálunk, minden rábeszélő készsége ellenére, visszautasításra talált ez a kivételes ajándék, azzal érvelt, és most tessenek figyelni, (!)
hogy nem rég adott át ilyen ajándékot egy idős
néninek, aki a téli tüzelőre félretett pénzéből fizette ki a 45.000 Ft-ot.
Albert Einstein azt mondta, hogy az emberi
hülyeség és a világegyetem határtalan. Bár az
utóbbiban nem biztos. A határtalan kategóriába
az ügyeskedést és a cinizmust is bevehette volna!
Lejegyezte:

Molnár György

Autómentés | Karosszéria javítás | Autóüvegezés
Kozmetika | Fényezés | Biztosítás ügyintézés
Kárrendezés | Autóüveg kis- és nagykereskedés
Forgalomból kivonás | Javítás idejére csereautó
Vizsgáztatás | Old Timer felújítás
Karosszéria-lakatos tanulót felveszek.

Eőry Csaba
06 20 599 93 99

FŐTÉR

HERR AUTÓSZERVÍZ
2023 Db Ág u. 7.

+36 20 957 00 98
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RENDSZERESEN MŰKÖDŐ
PROGRAMOK
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

KEDD | 19.00 | CSÜTÖRTÖK |
19.30 | AEROBIK-TORNA |
Langhoﬀer Klára vezetésével

HÉTFŐ | 10.30 | BABA-MAMA
TORNA | Karády Panni gyógytornász
vezetésével

SZERDA | 09.00 | ZENEBÖLCSI |
Mészáros Móni zenepedagógus
vezetésével

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK | 18.00 |
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ GYÓGYTORNA |
Maróti Zsóka gyógytornász
vezetésével

SZERDA | 17.00 | NYUGDÍJAS
KLUB | Schuszter Ferencné
vezetésével

KEDD | 10.00 | BABA-MAMA
KLUB | Ruskó Rita vezetésével,
Családsegítő Szolgálat
KEDD | 15.00 | MATEMATIKA
SZAKKÖR | Pálﬁ Andrásné tanárnő
vezetésével

SZERDA | 20.00 |
SVÁBZENEKAR | Rixer Krisztián
vezetésével
CSÜTÖRTÖK | 18.00 | BOGDANER
SINGKREIS | Vogel Norbert
vezetésével

KEDD | 18.00 | PÉNTEK | 18.30 |
ZUMBA | Szabó Elnia vezetésével

PÉNTEKEN | 14.00 |
CSERE-BOGÁR FOGLALKOZÁS |
Figyelj Rám! Egyesület

KEDD | 19.00 | JÓGAFOGLALKOZÁS | Kammerer Edina
vezetésével

PÉNTEK | 19.30 | NEMZETISÉGI
TÁNCCSOPORT | Bucsánszky Beáta
tánctanár vezetésével

WEINWETTBEWERB | DUNABOGDÁNYI BORVERSENY
2015. FEBRUÁR 14. | SZOMBAT | 18 ÓRA
Belépődíj: 3000 Ft, mely hagyományosan tartalmaz egy disznótoros
vacsorát, valamint borkóstolót. A belépődíjat a helyfoglalással egy időben
kérjük rendezni! Helyszín: Művelődési Ház.
Nevezési kiírás: Borversenyünkön az alábbi kategóriákban nevezhetnek
saját készítésű borral: fajtatiszta (vörös illetve fehér), vegyes (vörös illetve
fehér). Külön felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a versenyen direkt termő
szőlőből (noah, othello, concord, delaware, stb.) készült borok
is részt vehetnek és külön kategóriában díjazottak lehetnek!
A nevezés feltétele 2 db, dugóval lezárt 7,5 dl-es üveg bor leadása.
Kérjük az üvegre kizárólag a borfajta megnevezését és az évjáratot írja rá!
A leadáskor minden palackot az azonosításhoz szükséges kóddal látunk el.
A leadás 2015. február 13-án (pénteken), 18 órától 20 óráig történik
a Művelődési Ház Könyvtárában. Nevezési díj boronként 500 Ft.
(A kötelezően előírt mennyiségen túl adományként bort elfogadunk.)
A borokat 3 tagú zsűri értékeli. Eredményhirdetésre február 14-én,
szombaton kb. 19 órakor kerül sor a nagyközönség előtt.
Kolbászversenyt is hirdetünk!
Az indulás feltétele: 1 pár kolbász leadása február 13-án, pénteken
18 órától 20 óráig a Művelődési Házban, nevezési díj nincs.
A zsűri értékelése után eredményhirdetés február 14-én kb. 19 órakor.
Jelentkezés asztalfoglalással
a Művelődési Házban, Liebhardt András 06 30 472 97 33
Német Nemzetiségi Önkormányzat

FEBRUÁRI PROGRAMAJÁNLÓ
FEBRUÁR 17. | KEDD | 19.00 | MŰVELŐDÉSI HÁZ
19 órától Farsangtemetés – a nagyböjt előtti utolsó percek peregnek
és még éjfélt üt az óra, a hagyományos bogdányi jókedvvel vár mindenkit
a Kertbarát Kör e kötetlen batyubálon és a farsang temetésén. Közreműködik
műsorával a Bogdaner Singkreis, tánczenével pedig a Pogdane’Puve

/// Energiatudatos építészeti tervezés, energetikai tanúsítás. Lakóházak,
középületek tervezése, tanúsítása. Kovács András okl. építészmérnök
06 20 968 4443. www.dunakanyarepitesz.hu /// Vásárolok fémpénzt,
papírpénzt, bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket,
jelvényeket, régi papírokat és levélborítékokat. Telefon: 06 26 385 387
/// Weboldal tervezés – üzemeltetés, Hardver-szoftver tanácsadás,
Mucsi Attila, Telefon: 06 30 969 6197, E-mail: mucsia@mucsia.hu,
Web: http://www.mucsia.hu

N A G Y M ÁT É G A Z D A B O LT
Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 33.
Megérkeztek a tavaszi vetőmagok és
növényvédő szerek nagy választékban!
Újdonság:
Kisállat eleség és etető anyag kapható!
Nyitva tartás:
H: 8.00–17.00 | K: 8.00–14.00
Sze–P: 8.00–17.00 | Szo: 08.00–13.00
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ÁPRILIS 10. | PÉNTEK | 19 ÓRA | BORZSONGÁS – ZENÉS BORKÓSTOLÓ
Borgasztronómiai kalandozás a zene birodalmának és a bor irodalmának
határmezsgyéin. Rendezvényünkön, a fehérborairól méltán híres
Badacsonyi Borvidékről, Badacsonyból a Németh családi pincészet kiváló
boraiból tart kóstolót a borász. Az esten borkorcsolyaként zenét
és a bor irodalmának gyöngyszemeit tálaljuk a kiváló nedűkhöz, valamint
megismerkedhetünk az Badacsonyi Borvidékkel.
A részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!
Asztalfoglalás Tóth László 06 30 811 3534
Liebhardt András 06 30 472 97 33. info@fakult.hu
Részvételi díj 2.200 Ft/fő. Helyszín Művelődési Ház

MÁJUS 15. | PÉNTEK | 19 ÓRA | SÖRZÖNGÉS – ZENÉS SÖRKÓSTOLÓ
Egyesületünk idén első alkalommal rendezi meg SörZöngés rendezvényét,
amelyből a BorZsongáshoz hasonlóan hagyományt szeretne teremteni.
Az első zenés sörkóstolónk alkalmával a tapolcai Stari Sör kézműves családi
sörfőzdét mutatjuk be. Természetesen nem csak a sörfőzdét, hanem kiváló
söreiket is bemutatja az őket készítő mester. A kóstoló alkalmával 5 pohár
különböző fajtájú sört kóstolhatunk meg. A résztvevők a kóstoló után
táncra is perdülhetnek és közben a sörfőzde további fajtáit is megkóstolhatják,
vagy a már ismert típusokat frissen csapolva is fogyaszthatják!
A részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!
Asztalfoglalás Tóth László 06 30 811 35 34
Liebhardt András 06 30 472 97 33 info@fakult.hu
Részvételi díj 3.000 Ft/fő. Helyszín Művelődési Ház

ÉRDEMES BETÉRNI

A DUNAK ANYAR TAK ARÉKSZÖVETKEZET KÖZLEMÉNYE
A legbiztonságosabb hitelintézetek között a Dunakanyar Takarékszövetkezet
Háromszáz milliárd forintnyi tőke védi a takarék betéteseit.
A Dunakanyar Takarékszövetkezet tagja lett Magyarország legbiztonságosabban
és legátláthatóbban működő hitelintézeti rendszerének, a Takarékszövetkezetek Garanciaközösségének. Az erről szóló oklevelet Orbán Viktor miniszterelnök
jelenlétében december 10-én Budapesten vette át a Dunakanyar Takarékszövetkezet vezetője. Az új betétvédelmi közösségben a takarékszövetkezeteknél elhelyezett megtakarítások gyakorlatilag 100 százalékos védelmet éveznek.
A szektor központi bankja, a TakarékBank Zrt. döntése alapján december 5-én 115
szövetkezeti hitelintézet, köztük a Dunakanyar Takarékszövetkezet részvételével teljes körűen kiépült a takarékszövetkezetek garanciaközössége. A döntés
értelmében a Takarékbank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete
(SZHISZ) és takarékszövetkezeti szektor összes tagja – 115 szövetkezeti hitelintézet – ezentúl egyetemlegesen felelnek egymás kötelezettségeiért.
Az új, minden eddiginél átláthatóbban és biztonságosabban működő betétvédelmi közösség létrejöttét átfogó vizsgálatsorozat előzte meg. Ennek célja a szektor
átvizsgálása, a múltból örökölt problémák orvoslása, a szabálytalanul működő
hitelintézetek kiszűrése volt. Ez az átmeneti időszak most lezárult: a garanciaközösséghez csatlakozott intézmények egytől-egyig megfeleltek a vizsgálat szigorú követelményrendszerének, transzparens és biztonságos működésük folyamatos fenntartása érdekében a jövőben egységes kockázatkezelési szabályzatokat
alkalmaznak.
A garanciaközösség létrejöttével a Dunakanyar Takarékszövetkezet betéteseinek megtakarításai mostantól gyakorlatilag 100 százalékos biztonságban
vannak. Ennek anyagi fedezetét az is biztosítja, hogy az állam tavaly 136 milliárd
forinttal növelte meg a szövetkezeti hitelintézetek szavatoló tőkéjét és létrehozta
a szövetkezeti hitelintézetek új Tőkefedezeti Alapját. Az új rendszerben az integráció egésze, illetve minden egyes, a garanciaközösséghez csatlakozó takarék
mögött tehát egységesen közel 300 milliárd forintnyi tőke áll.
A garanciaközösség kiépítése mindemellett kulcsfontosságú feltétele a szövetkezeti hitelintézetek egységes piaci fellépésének, piaci bővülésének, mivel lehetővé
teszi a szektorban lévő tőkének a jelenleginél jóval hatékonyabb, csoport szintű
felhasználását. A takarékszövetkezetek így a jövőben képesek lesznek nagyobb
vállalatok, önkormányzatok és projektek hitelezésére is. Az új, hatékony működési modell révén az ország egyik legbiztonságosabb, legnagyobb hálózatával és
piaci részesedésével rendelkező pénzügyi szolgáltatója jöhet létre.
Dunakanyar Takarékszövetkezet Igazgatósága

HIRDETÉS
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Közhasznú
információk

DR. ROZSÁLYI KÁROLY
(26) 390 209 Rendelés: H 12.30–14.30,

SZOLGÁLTATÁSOK

K 14–16, Sze 14–16, Cs 9–11, P 14–16

AHK AGGLOMERÁCIÓS HULLADÉK-

DR. KOVÁCS TIBOR – GYERMEKORVOS

KEZELŐ KFT-FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-

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

FENNTARTÓ ZRT (SZEMÉTSZÁLLÍTÁS)

H, Sze, Cs 7.30–10.30, K, P 14–17

Ügyfélszolgálat Dunabogdányban:

Tanácsadás: előjegyzés alapján

minden hónap utolsó hétfő 14–18

POLGÁRMESTERI HIVATAL

TŰZOLTÓSÁG • 105

Sze 10.30–12.30 (Dunabogdány),

Személyes ügyfélszolgálat:

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG

Cs 10.30–12 (egyéb települések)

1098 Bp, Ecseri út 8–12, K 8–20

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

2000 Szentendre, Városház tér 3.,

LESCHINSZKY KRISZTINA – VÉDŐNŐ

Telefonos ügyfélszolgálat: H 8–20

Ügyfélfogadás: H 13–18, Sze 8–12

(26) 503 309 Ügyfélfogadás:

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

Cs 9–13 P 9–13

és 13–16, P 8–12 www.dunabogdany.hu

Sze 8–12, 13–16, P 8–12

vedono@dunabogdany.hu

Levelezési cím: 1439 Bp, Pf. 637

info@dunabogdany.hu

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL

DR. WEINHOLD GRIT – FOGORVOS

Tel.: (1) 459 6722

DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

JÁRÁSI KÖZPONT

(26) 950 217 Rendelés: H, P 8–13,

ahk@fkf.hu, www.ahk.hu

GRUND- UND HAUPTSCHULE

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

K, Cs 13.30–18.30,

DMRV ZRT. JOBBPARTI

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

(26) 501 900,

Sze 8 gyermekfogászat

ÜZEMIGAZGATÓSÁG

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

szoc. ügyek: (26) 501 923,

ORVOSI ÜGYELET

Szentendre, Kalászi út 2.

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

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

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

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

bogdany.iskola@freemail.hu

ép. felügyelet: (26) 501 916,

(26) 387 030

Ügyfélszolgálat: (40) 881 188,

www.dbiskola.ewk.hu

(26) 501 920

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

(27) 511 511

DUNABOGDÁNYI ZENEISKOLA

OKMÁNYIRODA

munkaszüneti napokon folyamatosan

(műszaki hibabejelentés, mérőállás

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

2000 Szentendre, Városház tér 4.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

bejelentés minden nap 0–24,

(26) 391 101

(26) 501 460

2000 Szentendre, Bükkös part 27.

számlázással kapcsolatos ügyintézés)

bogdanyzene@freemail.hu

2025 Visegrád, Fő u. 57.

(26) 312 650

Ügyfélfogadási idő:

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

(26) 397 143 Ügyfélfogadás:

Munkaszüneti napokon: 9–13

H 8–20, K–Cs 8.30–15,

KINDERGARTEN

H, K, Cs 8–16, Sze 8–18, P 8–12

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2–4.

GYÁMHIVATAL

(26) 387 030

ELMŰ NYRT.

(26) 391 075

2000 Szentendre, Dózsa György u. 8.

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

Ügyfélszolgálati Iroda:

ovoda@dunabogdany.hu

(26) 501 932 (Visegrád, Dunabogdány)

munkaszüneti napokon folyamatosan

2000 Szentendre, Dunakorzó 21/A.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

gyamhivatal@szentendre.pmkh.gov.hu

RÓKUS GYÓGYSZERTÁR

Ügyfélfogadás: H 8–16,

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

FÖLDHIVATAL

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96.

Sze 12–18, P 8–14

Liebhardt András (30) 472 97 33

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

(26) 391 035 Nyitva: H–P 7.30–18,

Telefonos ügyfélszolgálat: (40) 383 838

muvhaz@bogdanyfeszt.hu

(26) 301 743 Ügyfélfogadás: H 13–16,

Szo 7.30–12

MAGYAR KÉMÉNY KFT.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Sze 8–12 és 13–16, P 8–12

SZENTENDRE EGÉSZSÉGÜGYI

KÖZPONTI KIRENDELTSÉG

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.

MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG

INTÉZMÉNYEI (SZAKORVOSI

1126 Budapest, Böszörményi út 24/b

Látogatható: P 17–18

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

RENDELŐINTÉZET)

(40) 918 025 [209-es mellék]

(december–március zárva)

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

2000 Szentendre Kanonok u. 1.

Ügyfélfogadás: H 8–20, Sze 10–16

MEZŐŐR • MOLNÁR LAJOS

Ügyfélfogadás: H 8–16, K 8–15,

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

P 8.30–11

(30) 482 73 88

Sze 8–16, P 8–12

www.szei.szentendre.hu

ugyfelszolgalat@magyarkemeny.hu

FALUGAZDÁSZ • MAROSI GUSZTÁV

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD

DUNAKANYAR CSALÁDSEGÍTŐ

POSTAHIVATAL

Szentendre, Dunakorzó 18.

Minden hónap harmadik keddjén

ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 57.

(26) 311 320

9–12 óráig a dunabogdányi hivatalban

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

(26) 590 079

Fogadóóra: H, Sze 9–12 és 13–15

szoc. ügyekben

(26) 312 605, (26) 400 172

Nyitvatartás: H 8–12, 12.30–18

Családsegítő: Ruskó Rita

K 8–12, 12.30–14, Sze–P 8–12,

RENDŐRSÉG • 107
2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 6/A.

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Dunabogdányban keddenként 13–15

12.30–16

(26) 502 400

ORVOSI RENDELŐK

Családgondozó (gyermekjóléti szolg.):

T-HOME, MAGYAR TELEKOM NYRT.

Ügyfélfogadás: H, Sze 9–12 és 13–15

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.

Németh Ádám Dunabogdányban

Hibabejelentő: 1435

KÖRZETI MEGBÍZOTT • KÖKÉNY SÁNDOR

DR. PORTIK GYÖRGY

szerdánként 14–15.30

TIGÁZ ZRT. SZENTENDREI ÜZEM

(70) 703 22 03

DR. CSOMA ATTILA

FIGYELJ RÁM! KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

gázszivárgás és üzemzavar bejelentése

MENTŐK • 104; 112

(26) 391 020, Rendelés:

IDŐSGONDOZÁS, BETEGSZÁLLÍTÁS

(80) 300 300

BALESETI MENTŐ • 104; 112

H, K, Sze, P 8–11, Cs 13–16

(26) 390 297, ﬁgyeljram@gmail.com

Ügyfélszolgálat: (40) 333 338
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