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Polgármesteri beszámoló
TISZTELT DUNABOGDÁNYIAK!
Az előző cikkemben felvezetett Szent Donát
napi búcsú több újdonságot és meglepetést
nyújtott. Az ezzel kapcsolatos tapasztalataimat
ez úton megosztom Önökkel is.
A búcsú hétvégéjének szervezése már tavaly
novemberben elkezdődött, hiszen tudtuk, ha
valami újat szeretnénk bevezetni, akkor nem
várhatunk, de nagyon körül kell járnunk. A
másik nehézség abból adódott, hogy a tavaly
decemberi leutenbachi utunk során már tapasztaltuk, nagy lesz az érdeklődés a testvér településről is. A harmadik szempont a programok
finanszírozásának megoldása volt.
A számok és a tapasztalatok azt mutatták,
hogy a húsz éve megkonstruált búcsú hétvégének az ereje kihunyni látszik. A hajókirándulás
iránti érdeklődés csökkenése, a vasárnap esti
bálok korai vége, hétfő esti ökörsütés megszűnése mind intő jel volt. (Kivételnek tekinthető
a szimfonikus zenekar szombat esti előadása,
mely az elmúlt évek során megújulva meg is
töltötte a teret.) Ezért kértem meg a FAKULT
egyesületet, hogy hozzáértésük és tapasztalatuk révén segítsenek kidolgozni a hétvége új
tematikáját. A program 80%-os kidolgozottsága rövid időn belül el is készült, amelynek
nagy előnye volt, hogy így egy többé-kevésbé
összeállt program-tervezettel tudtunk elutazni
Leutenbachba december elején, ahol az új rendezvénytér mellett már konkrét programokról
is tudtunk egyeztetni. Ebben nagy segítséget
jelentett az időközben összehívott Leutenbach
Bizottság, amely segítsége nélkül, nem lehetett
volna ennyire zökkenőmentes ez a néhány nap.
(Gondoljanak bele a 150 fő elszállásolásába, a
vasárnapi ebédek megszervezésébe, a reptéri
transzferekbe, programok betartatása és még
rengeteg minden, ami a szervezésnél felmerült.) A Bizottság vezetését Kránicz-Kammerer
Zsófia vállalta el, akinek a háttérben elvégzett
munkáját nem lehet elegendően kiemelni, ismerve azt a tényt, hogy jelenleg újszülött gyermekével van otthon…
Miután a leutenbachiak is megtették program-kiegészítő javaslataikat, elkezdődött a
végleges kidolgozás. A képviselő-testület, kora
tavasszal elfogadta a tervezetet, amelyben vállaltuk a kockázatot, hogy a programok felfrissülése érdekében nagyot változtatunk. (Ennek
elemzését Liebhardt András úrral készített interjúban olvashatják.) Német barátaink visszajelzéséből megállapíthatjuk, hogy a vendégüllátás jól sikerült, nagyon szép öt napot töltöttek
Magyarországon, jól érezték magukat.
Jól sikerült a hajókirándulás, mely jövőre átgondolást igényel, mert a program túlságosan
belenyúlt az éjszakába, de mégis nagyon szép
élménnyel gazdagította a résztvevőket. Kiemelném, hogy a szombati napon megtörtént Dunabogdányban a Duna átúszás, melyet országosan
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több hírcsatorna is megemlített, a résztvevők
száma 300 felett volt. A szombat esti bál fantasztikus hangulatban telt, nagyon sok ember
érezte jól magát, és hajnalig tartó mulatságban
kapcsolódott ki. A vasárnap ünnepélyes szentmisével indult, a családok meghívták a német
vendégeket ebédre, és az esti program keretében az új Rendezvénytér átadása, amely méltó
helye lesz a bogdányi rendezvényeknek, még
több lehetőséget kínálva ezzel az összejövetelekre, a közösség további építésre. Ezt követte a
sanzon est, mely kellemes lezárása volt a hétvégi programsorozatnak.
Nézzük most a pénzügyi hátteret: a közösség
építésén túl azt gondolom az is fontos, hogy
ezeket ne erőn felül vállaljuk. A hajó péntek esti
programjával közel kétszer annyi embert tudtunk elcsábítani, – sőt egy másik kishajót is indítottunk, hogy minden jelentkező részt tudjon
venni. A korábbi években anyagilag veszteséges
program így idén csekély jövedelmet is termelt,
ami már önmagában is nagy előre lépést jelent.
A további sok újításnak köszönhetően több
területen tudtunk csökkenteni a költségeken:
a leutenbachiak megvendégelésében segítségünkre volt a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Kertbarát-kör, Esterházy János Társaság és a Nyugdíjas Klub. Másik újítás, mely
anyagilag is meg fog térülni a jövőben, hogy a
szombati nemzetiségi esten bevezettük a „standokat”, mely étkezési lehetőséget biztosított a
résztvevők számára. A kockázat miatt idén még
az Önkormányzat fedezte az alapanyagokat,
azonban a sikert látva remélhetőleg a jövőben
a civil szervezetek egyénileg vállalják majd a kiszolgálást. Mindezek mellett kiemelendő példa
a színpad technika: ugye emlékeznek a FAKULT
egyesület tavasszal bemutatott nagyszerű
színdarabjára? Az ottani támogatásból befolyt
összeg tette lehetővé a színpad technikának
bérlését, amely emelte rendezvényeink minőségét. Ehhez hasonló segítségekből és rengeteg
munkából tevődött össze az a három nap, ahol
településünk közel harmadát tudtuk minőségi
programokkal szórakoztatni, összehozni.

TISZTÍTSUK MEG DUNABOGDÁNY
ELHAGYATOTTABB RÉSZEIT!
NE CSAK OTT LEGYEN REND, AHOL LÁTSZIK!
Ismerőseimtől, barátaimtól gyakran hallom,
mindenki örül annak, hogy községünk frekventált
részei tiszták, rendezettek. Bizonyos emberek sok
munkát és pénzt áldoznak ezért. Köszönet érte!
De mi lesz azokkal a területekkel, amelyek
nincsenek annyira szem előtt? Néhány ismerősömmel úgy döntöttünk, rendbe tesszük a kieső
részeket is. Első lépésként a Duna-partot
szeretnénk megtisztítani a szeméttől.
Akik ebben a programban már biztosítottak
a támogatásukról:
-

White Angels motoros klub (Fodor Tamás)
Fakult Egyesület (Tóth László)
Szúnyog Büfé (Lőrinc Miklós)
Polgármesteri Hivatal (Schuszter Gergely)
Valamint több magánszemély is jelezte,
hogy szívesen részt venne egy ilyen közérdekű
és hasznos kezdeményezésben.
Aki úgy érzi, szeretne csatlakozni hozzánk, azt
örömmel várjuk 2015.09.19-én, reggel 9-órakor
a dunabogdányi futballpályán.
Kesztyűt mindenki hozzon magával!
Egyéb információk:
06 20 536 5317 vagy 06 30 238 1776

Tisztelettel: Forgács István

FÉMDOBOZGYŰJTÉS
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).

Köszönettel: Schuszter Gergely, polgármester

Lőrinc Miklós

ANYAKÖNYVI HÍREK

MŰANYAGKUPAK-GYŰJTÉS

2015. július hónapban született gyermek:

Tisztelt Lakosság! Szeretnénk Önöket megkérni,
hogy mozgás rehabilitációra és egyéb orvosi
gyógykezelések ﬁnanszírozásához járuljanak
hozzá műanyag kupakok gyűjtésével.
Kittinek folyamatosan kell rehabilitációs kezeléseket kapnia, valamint kisebb-nagyobb műtéteket
kell elvégezni, ami az önállóságához vezethet.
Segítsenek egy 10 éves kislánynak. A kupakokat
a hivatalban lehet leadni. Köszönjük előre is
segítségüket!

Bánáti Liza

07.17.

Halottaink:
Demeter András
Nagy István

61 éves
71 éves

Polgármesteri Hivatal

AKTUÁLIS

Leutenbach–Dunabogdány
huszonöt év
A 25 éves Leutenbach
Dunabogdány testvérvárosi
kapcsolatról emlékeztünk meg
és új Rendezvényteret
is avattunk a búcsú hétvégén
Augusztus 7–9-e között a búcsú programjai
zajlottak Dunabogdányban.
• Idei alkalommal a hagyományőrzés és az újszerűség volt a hívószó a nyári programokra.
Több olyan programelem került a műsorba, ami
elmaradhatatlan, és több minden, amire már
ráfért a megújulás. Bár az értékelés nem az én
dolgom, összességében szépen lement minden,
a háttérben pedig „a gépház izzadságszagából”,
amely egy ilyen szabású rendezvény velejárója remélem a közönség semmit sem érzékelt.
Mi volt hagyományos?
• Szombaton nemzetiségi műsor került a programba, többek között a helyi nemzetiségi művészeti csoportok: a Svábzenekar, a Bogdaner
Singkreis, valamint a Donauknie Tanzgruppe
közreműködésével. Este pedig bál volt, ami
szintén hagyomány. Változatos tánczenével
ezúttal a Szomori Fiúk léptek fel. Azzal, hogy
szombatra került a bál, tovább időzhettek az esten a táncolni, mulatni vágyók. Újszerűség volt
ezen az esten, hogy különböző civil szervezetek
(Nemzetiségi Önkormányzat, Dunabogdányi
Németekért Alapítvány, FAKULT Egyesület,
Bogdaner Singkreis) változatos ételekkel készültek. Nem tudtuk előre, a bogdányiak menynyire lesznek vevők erre, egyelőre tehát kicsit
alulterveztük a mennyiséget és az önkormányzat vállalta az anyagi kockázatot. De úgy tűnik
bejött a számítás: minden féle étel a barbacuetól a chilis babon, a tarhonyás pörköltön és gulyáslevesen át a nem csak finom, de látványos
sült malacig és a házi süteményekig minden
elfogyott. Reméljük hagyomány lesz ebből is.
Mi volt újszerű?
• A hagyomány és az újszerű megférhet egymás mellett. Még fedésbe is kerülhet. Példa erre
a hajóút, amely hagyományőrző immár és ezért
megtartandó, de újszerű volt, hogy ezúttal az
út egy péntek esti programra szorítkozott és az
úticél is más volt: az esti Budapest látványa volt
benne az attrakció.
Hogy vette a közönség?
• Mivel esti program volt, olyanok is eljöhettek,
akik egy átlag hétfői nap nem. És bizonyára az
újszerűség kíváncsivá is tett sokakat. Az eredmény abszolút teltház: mintegy 700 személy
váltott jegyet, ezért a hatszáz főt befogadni
képes Hunyadin túl egy kisebb hajót is kellett
indítani. A sikert persze sosem az első alkalom
mutatja meg igazán. Abból csak azt szűrhetjük
le, hogy jó irányba tapogatózunk-e. A tervezett-
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hez képest hosszabb volt az út, mivel az útvonal
az alacsony vízállás miatt a Nagy-Dunaágra került. Azt hiszem, tanultunk az esetből.
Más okból is rendhagyó volt az idei program…
• Igen, erre az alkalomra esett a Művelődési
Ház Kertjének, az új Rendezvénytérnek az átadó ünnepsége. A Torma Sarolta által tervezett
és bogdányi vállalkozókkal kivitelezett tér nagy
öröm mind az intézménynek, mind a helyi művészeti közösségeknek: végre kulturált környezetben szervezhetünk szabadtéri programokat.
Másik rendhagyó körülmény, hogy idén 25
éves a Leutenbach–Dunabogdány testvérvárosi
kapcsolat. Mintegy 100 fős delegáció valamint
50 fővel a Geesmusiker Egyesület látogatott
hozzánk Leutenbachból, összesen tehát 150 fő.
Nekik az ellátásukról és programokról kellett
gondoskodni. Igazi csapatmunka valósult meg,
a koordinációban Kránicz-Kammerer Zsófia
működött közre, a kivitelezésben a Kertbarát
Kör, a Nyugdíjas Klub, az Esterházy János Társaság, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a
Bogdaner Singkreis, valamint a FAKULT Egyesület is sokat dolgozott. A németeket érintő
programok lebonyolításában a civil szervezetekben tevékenykedőknek szeretném megköszönni
a munkát és személyesen is köszönöm Bonifert
Ferenc, Gräff Anna, Knáb Mihály, Rudolf János, valamint Borosjenői Anikó, Ott Krisztina,
Spanisberger Anna, Herrné Pollák Veronika és
Herr János közreműködését.
A németek a műsorban is helyet kaptak…
• A delegációval testvértelepülésünk volt és
jelenlegi vezetése mellett egy harmincfős énekkar, a Jachorus, Susanne Leitz-Lorey személyében egy kiváló operaénekesnő valamint Not
So Goods névvel egy könnyűzenei együttes is
érkezett. Utóbbi a helyi Pogadane Puve mellett
a hajón valamint szombat este a nemzetiségi
esten is játszott. Susanne Leitz-Lorey valamint a Jachorus a vasárnapi ünnepi koncerten
lépett fel az Ott Rezső vezette Dunabogdányi
Szimfonikus Zenekar valamint egy dal erejéig
bogdányi fúvósok kíséretében. Az est ünnepi
koncert része teljes egészében a két település
művészeti csoportjainak közös koncertjén alapult, amire a felkészülés sokkal koncentráltabb
volt, mint egy kész repertoár bemutatása esetén. A koncertműsor így a vendégekre adaptálódott. Köszönet tehát a zenekarok tagjainak
munkájáért, a szimfonikusok vezetőjének Ott
Rezsőnek a munkájáért, valamint ifj. Ott Rezsőnek a hangszerelésért, átiratokért.
A 25 éves német kapcsolat nemcsak
a koncertben teljesedett ki…
• Valóban élő és szerves ez a testvérvárosi
kapcsolat. A vasárnapi est az ünnepi koncerten
kívül természetesen egy reprezentatív esemény
is volt. Beszédet mondott a negyedszázada a
testvértelepülési szerződést aláíró egykori két

polgármester, Horst Gebhardt valamint Horváth Imre és természetesen a jelenlegi vezetők
is: Jürgen Kiesl valamint Schuszter Gergely polgármesterek. Ünnepi faültetésre is sor került és
a rendezvényteret megáldotta mindkét helyi
felekezet képviseletében: Vörös Ákos tiszteletes valamint Ailer Gáspár plébános is. A rendezvény ünnepélyessége kiváló alkalom volt díjak
és címek átadására is.
A vasárnap sanzonokkal zárult…
• Könnyedebb levezetésnek szántuk, az alapot
itt is – könnyűzenei felállással – bogdányi zenészek adták, újszerűség viszont, hogy a három
szólista a Színművészeti Egyetemről érkezett.
Fővároshoz közeli, duna-kanyari településként
ilyen környezeti adottságokkal, valamint a
FAKULT-ban tevékenykedő műszaki hátterünkkel és most egy felépült, kulturált rendezvénytérrel a jövőben már tervbe vehetünk egy szorosabb együttműködést a Színművészetivel, de ez
még csak terv egyelőre. És ha már a műszakról
szó esett, a búcsú hétvégén a hang és fénytechnikai munkájukért köszönet Bonifert Balázsnak,
Liebhardt Gábornak és Tóth Lászlónak, valamint Horváth Péternek.
Hogyan állt össze a program?
• Több szem többet lát. A döntéshozásig sokféle javaslat hangzik el sokféle helyről, ennek az
összegyűjtő fóruma volt egy bizottság, amely a
testvérvárosi évforduló kapcsán alakult. Ebben
az önkormányzat mellett a különféle rendezvények szervezésében már bizonyított személyek,
közösségek ill. civil szervezetek (Nemzetiségi
Önkormányzat, FAKULT Egyesület, stb.) is helyet kaptak. Nem minden programnál működik
ez a szerv, de most ez volt a metódus. A kivitelezés pedig természetesen önkormányzati feladat
és a Művelődési Ház koordinálta.
— Liebhardt András
A rendezvény sikeréhez felajánlásukért szeretnénk még továbbá köszönetet mondani Borda
Istvánnak, Heim Endrének, Lőrinc Miklósnak,
Spanisberger Lászlónak és Ohács Erikának valamint Hock Lászlónak, Kammerer Istvánnak,
Knáb Gyulának és Széles Endrének.

KEDVES DUNABOGDÁNYIAK!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy megalakult
a White Angels motoros klub, melynek célja a
fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek támogatása.
Minden évben az ország más tájára szeretnénk
elvinni adományaikat, hogy minél többen
megismerhessék Dunabogdány nevét, az itteniek
segítőkészségét. Első Csillag túránk célja Csorna,
ahol a Fogyatékosok Napközi Otthonába visszük
el az összegyűlt adományt, amit ők kirándulásra
szeretnének fordítani. Az indulás ünnepélyes
keretek közt zajlik 2015. szeptember 12-én,
9:00 órakor a Szúnyog Büfénél. Mindenkit
szeretettel várunk!
Fodor Tamás
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Rede von Bürgermeister
Jürgen Kiesl
zum 25 jährigen Jubiläum der Partnerschaft
zwischen Leutenbach und Dunabogdány
Kedves Schuszter Gergely polgármester
úr, kedves dunabogdányi barátaink, kedves
leutenbachi vendégek!
Azért gyűltünk össze ezen a különleges, igen
mondhatni történelmi napon, hogy megünnepeljük a 25 éves évfordulónkat, azaz
dunabogdány és leutenbach ezüstlakodalmát.
Amikor egy házasságban ezüstlakodalmat ünnepelnek, a gyermekek már felnőttek, sokszor a
szerelem lángja sem lobog olyan erővel. Ugyanez előfordulhat Partnerközségek között is, amikor a találkozások száma megritkul idővel. De
nem így nálunk, köztünk még úgy lobog a tűz,
akár a kezdetekben. Ezt láthattuk a szívélyes
és bensőséges üdvözlésekben és öleléseben az
utóbbi napokban is.
Leutenbachból ez alkalommal kerek százötvenen érkeztünk. Rekord ez? Hát nem éri el azoknak az utazóknak a számát, akiket egy kínai
üzletvezető vitt el egy egyhetes francia körútra
májusban. Hogy ők hányan voltak? Hatezernégyszázan.
Mi pedig százötvenen Leutenbachból. Köztük elődömmel Horst Gebharddal, aki 25 évvel ezelőtt Horváth Imrével megalapozta ezt a
kapcsolatot. Nagyon örvendek, hogy Te is, kedves Gergely, azonnal támogattad az ötletemet,
hogy a mai napon a korábbi polgármesterek is
beszédet mondjanak.
Írországból származik a mondás: „Ahol jókat
mondanak rólad, ode ne menj túl gyakran.” Nekünk
mégis sikerült ez a kihívás: Sokszor látogatjuk
egymást és jókat mondhatunk egymásról.

A partnerközségek eszmeiségét mi élettel
töltöttük meg: összehoztuk az embereket.
Kiváncsivá tettük őket másféle gondolkodás- és
másféle életmódok iránt. Lehetővé tettük, hogy
saját horizontjukon túl tekintsenek.
Dunabogdány és Leutenbach: valóban gyümölcsöző és gazdag kapcsolatot sikerült kiépítenünk egymással.
A bogdányiak például sok csodálatos zenei
felépéssel, Hock Ferenc és Kristóf János kiállításával, valamint a Hocketsen és a karácsonyi
vásáron standokkal gazdagították a kapcsolatot.
Múlt szombaton – a Hocketsén – már korán
reggel 30 ember állt egy több mint 10 méteres
sorban, hogy friss paradicsomot, paprikát és
baracklekvárt vásároljanak Dunabogdanyból.
Csodálatra méltó mi mindent valósít meg a Dunabogdányi Németekért Alapítvány.
Der Leutenbacher Beitrag waren u.a. mehrere Chorkonzerte, die Ausstellung der Freizeitkünstler sowie technische und finanzielle Unterstützung. Beispielhaft nennen möchte ich
die Förderung der deutschen Sprache sowie die
Unterstützung von Kindergarten und Schule.
Nicht zu vergessen: drei Mal der Hochwassereinsatz unserer Feuerwehr.
A leutenbachi hozzájárulás a kapcsolathoz
többek között számos kórusfellépés, hobbiművészek kiállítása, valamint technikai és anyagi
támogatás volt. Példaként kiemelném a német
nyelv képzés valamint, az óvoda és iskola támogatását. És tűzoltóink segítő jelenlétét se felejtsük a három súlyos árvíznél.
A jővőre semmiképpen sem választjuk jelszavunknak a bogdányi helytörténeti múzeumban olvasható alábbi német nyelvű te-

rítőhímzést „Amikor jól ment sorom e földön,
mindenki jóbarátom kívánt lenni. Ám mikor nagy
ínségbe jutottam, minden barátom halott volt.”
Mi leutenbachiak jóbarátok szeretnénk lenni,
örömben és ínségben, ünneplésben és segítésben egyaránt.
Emiatt a képviselői-testületünk úgy határozott, hogy a kultúrkert megújítását 10.000 Euróval támogatja. A kultúrház és ez a kultúrkert:
itt dobog a kapcsolatunk szíve. Itt történik a legtöbb találkozás. Leutenbachiak és bogdányiak
között és természetesen mindenekelőtt a
bogdányi közösségi életben is.
Az a sok személyes kapcsolat, melyeket az
utóbbi 25 évben felépítettünk az alapja a kapcsolatunknak . Ezeket kell továbbra is ápolnunk.
Közösen. Együtt.
Virágozzon kapcsolatunk ugyanolyan színesen, mint ez a kert fog hamarosan, azzal a
virágmagkeverékkel, melyet leutenbachban is
ültetünk és amelyből hoztunk ajándékba ide is.
Schuszter József szívesen mondta: „Ha ma
kellenne egy testvérközséget keresnünk, ismét
Leutenbach mellett döntenénk!”
És ma azt mondhatom Önöknek Leutenbach
nevében: mi is újból Dunabogdány melett döntenénk!
Köszönöm szépen!
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— Jürgen Kiesl,
Bürgermeister Leutenbach
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Schuszter Gergely
polgármester beszéde
Tisztelt hölgyeim és uraim, sehr geehrte Damen kérném, hogy ő is érje be egy virágcsokorral. A
und Herren, liebe Freunde aus Leutenbach, Szimfonikus Zenekar műsora nem lett volna
sehr geehrter Herr Bürgermeister Kiesl, Herr ennyire tökéletes, ha ifjabb Ott Rezső hangHorst Gebhard, tisztelt Szili Katalin asszony, szerelésével, szakmai tudásával nem segítette
Heinek Ottó úr, tisztelt képviselő-testület, tisz- volna a fellépésüket. Neki is szeretnénk megköszönni a munkáját, itt a színpadon.
telt Dunabogdányiak!
A képviselő-testület úgyszintén DunabogNem mondhatják, hogy Dunabogdányban
még a fű se nő, hiszen láthatják milyen szépen dány Kultúrájáért díjjal köszöni meg nagylelkű
kizöldültünk és nagyon boldog vagyok, hogy segítségét: a Dunabogdányi Németekért Alapítványnak. Lakatosné Dr. Schilling Dorottya elma ilyen környezetben ünnepelhetünk!
Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a nök asszony távollétében a díjat átveszi Rudolf
25 éves évfordulónak házigazdája lehetek, an- Jánosné.
Dunabogdánynak egy új, lüktető szíve van.
nak ellenére, vannak, akik ezért a kapcsolatért
jóval többet tettek, de már nem lehetnek közöt- Ezért örülök különösen, hogy Leutenbach vátünk. Kérem Önöket egy perces néma megem- ros képviselő-testülete támogatta a kert megépítését, hiszen Leutenbach a szívünk része, és
lékezésre.
Dunabogdányban azt szeretem, hogy mindig a közös szív itt dobog ezen a helyszínen. Méltó
hely két barát találkozásának.
egy irányba megy. Ez pedig a fejlődés iránya.
A támogatásért rendkívül hálásak vagyunk,
Örülök, hogy be tudtuk fejezni elődeink munezért Dunabogdány Község Önkormányzata a
káját!
Annak kifejezetten örülök, hogy újra a szakem- Dunabogdány Kultúrájáért Díjat adományozza:
berek segítségét hívtuk és hosszadalmas egyez- a leutenbachi képviselő-testületnek, a díjat átveszi
tetések után megszületett papíron a mai állapot. Jürgen Kiesl Polgármester úr!
Ma nem csak egy Rendezvényteret ünnepEz a szép környezet a LANDA Kft munkatársálünk, hanem huszonöt év barátságot, egymásnak, Torma Saroltának fejében született meg.
Emellett megköszönném a helyi iparosoknak ra figyelést, közösséget. Ezért Dunabogdány
és mindazoknak, akik a kivitelezésben részt község Önkormányzata úgy határozott, hogy a
vettek, a Bogdányhoz fűződő szeretetüket nem kapcsolat létrehozásáért, Európa újra egyesítécsak a munkájukban, hanem gyakran nagyvo- sért, Dunabogdány díszpolgári címével tünteti
ki: Horst Gebhard urat, Leutenbach volt polgárnalúságukban is megmutatták.
Azt gondolom a jelenlegi állapot nem valósult mesterét és Horváth Imre urat Dunabogdány
volna meg, ha nincs egy kis csoport, akik nem volt polgármesterét. Kérem őket a színpadra.
Végül, de természetesen nem utolsó sorban
engedték el a Rendezvénytér ötletét. Az ő kitartásuk és nagylelkű felajánlásuk indította el azt egy olyan emberről szeretnék megemlékezni,
a folyamatot, amelynek tetején most itt állunk. aki mindig a háttérben van, szerényen és alázaEzért Dunabogdány község önkormányzata tosan, de ha ő nincs, valószínűleg a két telepüúgy határozott, hogy Dunabogdány kultúrá- lés nem talál egymásra. Frau Lorey, azaz Regina
jáért díjjal jutalmazza: Carl Zimmer urat, Rixer néni! Kérném őt is a színpadra!
Ádám urat és Schwartz József urat. Schwartz úrAz új rendezvény teret ezennel átadom, kívának már van ilyen díja, így ő csak egy csokorral nom a dunabogdányiaknak, hogy töltsük meg
távozik, úgy mint Ott Rezső karnagy úr, akinek élettel és legyenek büszkék erre az alkotásra!
a mai előadásához külön gratulálunk, nincs
már több díjunk, amit át tudnánk adni, ezért
— Schuszter Gergely polgármester
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Dolgunk a hazával
Hidas András képviselő beszéde, elhangzott
augusztus 20-án a Milleniumi emlékműnél
tartott községi ünnepélyen
Államalapításunk ünnepén, ha elindul gondolatban az ember az időben visszafelé, akkor
számomra a legdöbbenetesebb élmény, hogy létezhetünk még itt, annyi sorscsapás, véráldozat
után. És ehhez vajon mennyiben lehet köze az
akkori államalapításnak?
Nagy államférfiak többféleképpen fogalmazták meg itthon és külhonban, hogy ne azt
nézzük, mit ad nekünk hazánk, hanem, hogy
mi mit adunk neki. Ezt annyiban pontosítanám, hogy nem árt számba venni, hogy mit
is kapunk. Általában természetesnek vesszük
azt, mi körülvesz minket: tiszta levegő, ivóvíz,
egészséges élelmiszer, szeretet, béke, szabadság… sorolhatnám még. Mindez azért van, mert
eleink ezért megküzdöttek, olykor vérüket adták, megőrizték vagy éppen megdolgoztak érte.
Legyen ez a természetes környezetünk vagy
kultúránk, vallásunk. Tették ezt olyan geopolitikai helyzetben, ami sosem volt mondható
ideálisnak. Fel sem tudnánk sorolni, hogy államunk fennállása óta, mennyi véres háborún
mentünk keresztül. Nyugat-európai országokban járva gyakran találunk kisebb, nagyobb
vállalkozást, birtokot, melyek több évszázada
ugyanazon családok tulajdonában vannak, ahol
a generációk vagyonukat, tudásukat gazdagítva
értékes termelőeszközöket tudtak átörökíteni.
Nálunk nagyjából minden nemzedék kifosztásra került, nagy ritkaság az, ha egy-egy család el
tudja mondani, hogy ez a föld vagy ez az üzem,
bolt már a nagyapjának, dédapjának is megvolt.
Mégis itt vagyunk, területünk ugyan jelentősen
megkurtítva, de nyelvünk, kultúránk, hitünk
határok áthelyeződésétől függetlenül megmaradt. Mindez úgy, hogy származásilag roppant
heterogén nép vagyunk, számtalan nemzetiség olvasztótégelye lett a mai magyarság, mely
nemzetiségeivel alkották mindig az államot. Ez
a sokféleség, gondolhatnánk, káosszal fenyegethet, valójában arról van szó, a genetikus szemében, hogy a sokféleség a fejlődésnek, az evolúciónak az alapja. Az eredmény látható, mérhető.
Az elszenvedett évszázadok után puszta létünk
is bizonyítéka az eredményességnek, de az a
sok gyümölcs, amit a Kárpát-medence termett,
az nem átlagos. Kezdve a szentjeink számával,
a tudomány, kultúra, sport terén messze lélekszámához képest túlteljesít ez a nép. Ez az
eredményesség igazából úgy képzelhető el, ha
a sokféleségben több a közös, mint a különbség,
akkor tud tartósan együttműködni a sokaság.
Esetünkben ez a közös múlt, összefonódó kultúránk, sorsok, a közös hit és azon alapuló törvényeink, erkölcseink. Ez még akkor is így van,
ha ma pl. a nyugati államok nem tekintenek a
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vallásra, mint államszervező, -összetartó erőre. Az EU működésében sem igazán tekinthető
kiemelt fontosságúnak. Pedig a rendszerváltás
utáni első miniszterelnökünk, Antall József is
kijelentette, hogy az európai kultúra, jogrend,
ha tetszik, ha nem, a kereszténységen alapul,
ha ma ezt nem is mindenki gondolja végig. Mi
ennek a jelentősége? Nem véletlen, hogy államalapításunk együtt járt egy új vallás felvételével,
bevezetésével, ami nem volt egy fájdalommentes beavatkozás. Ez, több egyéb mellett, olyan
irányba terelte születő államunkat, hogy hasonló platformra helyezte, mint amelyen már meglévő nyugati hatalmak szerveződtek. Ezzel egy
nyugati típusú fejlődési pályára állított minket
és alighanem ezzel az alkalmazkodással maradhattunk fenn. A vallásnak a nemzet vagy éppen
az EU szintjén miért is van olyan nagy jelentősége, ami szerintem fontos oka az EU és a nyugati államok válságjelenségeinek? A közös vallás, hit és ebből származó erkölcs egy nagyon
fontos szervezőerő egy társadalomban. Ez segít
együtt élni, sőt az egyéni létünkben is túlélni.
Egy példa a tudomány, a technika világából. Ma
a robottechnológia már nem ott tart, hogy milyen kunsztokat tud egy-egy példány, hanem
robotok közötti együttműködés szoftveres
fejlesztése vet fel igen izgalmas kérdéseket. A
társadalom egyéneinek beépített szoftvere (vallása, erkölcse) alapvetően meghatározza a társadalom működésének szintjét, mondhatnám
függetlenül a konkrét államformától, rendszertől. Vállalati szervezetek tudományos szintű
vizsgálata kimutatta, hogy a szervezeti formánál, felépítésnél fontosabb az egyének működési, módja, színvonala. Világvezető cégek fontos
pozíciókba szánt munkatársaikat kiválasztva
egyre inkább ezt a beépített szoftvert (együttműködő képességet) vizsgálják, mert a technikai, mérnöki tudás ma már szinte természetes.
Ahogy a társadalmak szakadnak el a vallás, erkölcs alapú rendezőelvtől, több és több törvényt
alkotnak és annál nagyobb energiát fordítanak
azok betartatására, miközben folyamatosan
terjednek a visszaélések, csalások, korrupciós ügyek, adóelkerülések és rengeteg válfaja
a közösség elleni bűnöknek. Ez nem csak belső zavarokat okoz az ilyen társadalomnak, de
nemzetközi összehasonlításban is egyre csökkenti a versenyképességet, hiszen a rend fenntartására, a közösségi érdekek érvényesítésére
megy el rengeteg energiája. Az egyén szintjén
működő közös rendezőelv (vallás, erkölcs) nem
szükséges, hogy teljesen uniformizált legyen
a hatékony együttműködéshez, együttéléshez. A fejlődéshez itt is jótékony a változatos-

ság, sokféleség bizonyos szintje olyan határok
között, ami nem okoz működési problémákat.
Ahol nincsen ilyen rendezőelv, ott olyan szintű
sokféleség alakulhat ki, ami komoly zavarokat
okozhat. Nézzünk csak körbe a világban, milyen elképesztő gondolkodási módok, világnézetek terjengenek és milyen problémákat, nem
ritkán tragédiákat okoznak a közösségekben.
Visszakanyarodva indító gondolataimhoz.
Államiságunk fennmaradása nem képzelhető
el azzal a felállással, hogy mi mit kapunk hazánktól. Aki ezzel most nincsen tisztában, az
majd évtizedes külföldi munka, kitelepülés
után fogja tudni. Gondoljunk Dunabogdányban a kitelepítettekre, mi volt a fő fájdalmuk?
Hogy elvesztették házaikat, földjeiket, javaikat?
Ehhez akkoriban nem kellett kitelepítés, sok
családot kifosztottak. De ők a hazájukat vesztették el és kockázatokat vállalva is sokan szökdöstek vissza, bár tudhatták, hogy vagyonukat
nem fogják visszakapni, de legalább megtűrjék
hazájukban. Ma sokan önként veszítik el hazájukat. Ez nyilván nem tudatos, erre csak az évek
során jönnek rá, amit ráadásul elfed a látszólagos gyorsabb boldogulás az anyagiakban. De
mint mindig, idővel körvonalazódnak az igazi
értékek. Egy régi humorista kedvenc mondása
vésődött az agyamba még gyermekkoromban,
ahogy az 56-os kivándorlásról beszélt: „én szerettem a kihívásokat, ezért 56-ban itthon maradtam”.
Isten nem azért teremtett minket valahova,
mert éppen mindegy lenne neki. Ahova születtünk, amilyen életet kaptunk, amilyen szenvedést, munkát viselünk, az a dolgunk, az az
elrendelt utunk. Ahogy követeléseink vannak,
elvárásunk a hazával szemben gyakran, ugyanígy viselkedünk Istennel is, ahelyett, hogy
mi keresnénk szándékait. És ha nem kapjuk
meg, amit akarunk, akkor duzzogunk, hátat
fordítunk. Nem így van ez embertársainkkal,
szeretteinkkel is gyakran? Ha nem kedvünkre
tesznek, elfordulunk tőlük szeretetlenségben.
Mi volna, ha mi keresnénk, mit tehetünk értük,
még akkor is, ha éppen ellenségesek velünk?
Isten, haza, embertársaink: ugyanolyan rossz
hozzáállással ugyanígy elveszíthetjük mind.
Nem könnyű ezen az úton járni, de minél inkább sikeresek vagyunk Isten szándékainak, a
haza és embertársaink igazi szükségleteinek felismerésében, annál több igazi értékhez jutunk.
Vélt javaink, értékeink, anyagi előnyök sokszor
csak akkor keltenek csalódást, ha elértük őket
és mégsem leljük a boldogságunkat. Mária országában különösképpen igazi megtiszteltetés
lehet Isten velünk való szándékának kifürkészése, mely egyben egyéni és közös boldogulásunkat is szolgálja. Úgy legyen!
— Hidas András

AKTUÁLIS ÜNNEPÜNK

„Csak egy éjszakára…”
Mielőtt bárkiben valami pajkos gondolatot ébresztene ez a verssor, sietek kijelenteni, hogy
nem arról van szó, hanem Gyóni Géza megrázó,
háborús élményéről.
Miért jutott eszembe? Talán hogy éppen 100
éve történt. 1915-ben, amikor javában tombolt
az első világháború.
Ennek katonaköltője volt Gyóni (Áchim) Géza.
Ifjabban még lelkesítő versekkel köszöntötte a
háborút, de hamarosan kiábrándult a vérontásból. 1912-ben Boszniában szolgált a K.U.K.
hadseregben; ekkor már a békeszeretet hatotta
át verseit:
„Vérben úszik vad hegyek orma,
Paskolja vér, paskolja ár,
S engem a halál-dáridóban
Cézár parancsa vár.
………
Vagy küldj hamar pretóriánust,
Üsse szét e dacos fejet,
De bitangul a mészárszékre,
Cézár, én nem megyek.”

A vár megadásakor került fogságba Gyóni
Géza 117 ezer katonával, harmincezer sebesülttel együtt.
„Szibéria szele süvölt,
S fülembe sivít csúfolódva.”
(33. levél)
A krasznojarszki fogolytáborba vitte rabsorsa.
Ide került öccse is, Mihály főhadnagy. Ő hamarosan megbetegedett, meghalt. A fogolyléttől,
honvágytól gyötört költő ezt már nem bírta
elviselni: elborult az elméje. 1917-ben meghalt.
Tízezres tömeg kísérte a rabtemetőbe, 120 tagú
fogolyzenekar búcsúztatta. Derekára vasabroncsot helyeztek, hogy ha egyszer exhumálnák,
ráismerjenek. (Azóta is ott nyugszik.)

Utas, aki jársz a Margit híd környékén, látod
azt a kőoroszlánt, amint hatalmas mancsával védi, őrzi a zászlót, s ordít fájdalmában és
haragjában, gondolj a száz éve Przemysl várát
védő áldozatokra; gondolj a szibériai fogolytáborban megtébolyult katonaköltőre :
„Boldog, ki itt jársz, teéretted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.”
(Gyóni: Sírvers)
(Csak arra ne kellene közben gondolni, hogy keleten dörögnek a fegyverek, délről özönlenek a
népvándorlók…)
— Varsányi Viola

A háborús hisztéria ellenében több költőnk is
szólt akkoriban. Ady például a népmesék képeivel fejezte ki, hányszor kellett a magyarnak
idegen érdekekért harcba szállnia, elbódítva,
„királylányért megküzdeni a sárkánnyal”:
„Mesebeli király-lyánnyal
Hogyha akarsz találkozni,
Hadakozzál a sárkánnyal.”
„A király-lyány: mese, János.”
(Ady: A mesebeli János)
Cézárok parancsára Gyóni Gézának mégis mennie kellett. 1914-ben már a lengyel (akkor galíciai) Przemysl várában szolgált utász tizedesként.
A Kárpátoktól északra fekvő vár 1914 őszétől
1915 tavaszáig tartotta magát. Iszonyú támadásokban kellett helytállnia fél éven át. Itt teljesedett ki Gyóni Géza költészete: katonasorsról,
honvágyról, békevágyról írt főleg. Verseit kiadták, s a néhány ezer korona honoráriumot nem
saját sorsának enyhítésére fordította, hanem
elesett bajtársai gyermekeinek segélyezésére.
Egy októberi, orosz támadás váltotta ki belőle
a Csak egy éjszakára c. elhíresült versét.
„Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára.
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról,
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben,
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…”
Ha csak egy olyan iszonyú éjszakát kellene kiállniuk a háborút okozó hatalmasoknak… talán
nem lenne több háború…

OLVASÓINK TOLLÁBÓL
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Mi történt óvodánkban
a nyár folyamán?
Izgatottan várjuk gyerekeinket a 2015/2016-os
óvodai nevelési év kezdetére. Hogy miért ez az
izgalom?
Óvodánk Alapítványa az idei évben is nagy
szorgalommal, rengeteg programmal kereste
a támogatókat, hogy az óvodánk kertjeinek
terveit megvalósíthassa. Mint már azt sokszor
elmondtuk, a teljes tervet nem tudtuk megvalósítani, de ütemezetten, mindig egy lépéssel
előrébb jutunk a megvalósításban.
A nyár folyamán, a régi udvarrészen térkő burkolatot kapott a homokozó körüli terület, egy
padot építettek, és amit már régóta vártunk:
elkészült a ködkertünk. Ez a ködkert – párakert gyerekeinknek egy új játszóhely. Jól lehet
szaladgálni a meleg nyári napokon, hűsíti a gyerekeket úgy, hogy nem lesznek vizesek. Ezért
nemcsak a forró napokon lehet használni, hanem egy napos, kellemes időben is.
A munkálatok elvégzéséhez ismét sok-sok
segítséget kaptunk, amit szeretnénk is megköszönni: Kammerer Jánosnak és dolgozóinak, Trapp Jánosnak és csapatának, valamit ifj.
Karbán Károlynak, aki a szerkezeteket legyártotta nekünk.
A spotpálya fölé, az árnyékolás miatt napvitorlák kerültek. Ennek egy részét is az Alapítványunk finanszírozta. Herr László és csapata

készítette el a keretet, hogy biztonságos legyen.
Köszönjük nekik is!
Az óvodai zárás alatt a régi épület külső falai
is megújultak. Egy részét ennek is felajánlásként kaptuk Schilling Pétertől és Fleckenstein
Józseftől. ifj. Bonifert János is segítségünkre sietett, mikor egy hiányzó csatornát kellett pótolnunk. Nagy köszönet Nekik is a munkájukért!

Régi-új igazgatóként
az iskola élén…
BESZÉLGETÉS SPÁTHNÉ FARAGÓ ÉVA
ISKOLA IGAZGATÓVAL
Az iskola életében korábban volt egy
olyan időszak, amikor rövid idő alatt sok
igazgató megfordult az intézmény élén.
Te mióta ülsz az igazgatói székben?
• 2009-ben nyertem el pályázat útján a Dunabogdányi Iskola igazgatói posztját. 2015-ben
már a második ciklus elképzeléseit öntöttem
formába egy új pályázatban és a köznevelési államtitkár – ismeretlenül – úgy gondolta, hogy
bizalmat kapok, valósítsam meg, amit leírtam.
A folyamatban közel 80 ember mondott véleményt – kollégák, szülők, képviselők, nemzetiségi önkormányzat, a szentendrei tankerület–
és mindezek közül csak egyetlen ember volt, aki
úgy gondolta jobb lenne, ha nem én vezetném
az iskolát. Ez a nagyfokú bizalom megtisztelő.
Miért pont Bogdány?
• Meggyőződésem, hogy az ember útja ki van
jelölve, bár amikor párommal, most férjemmel
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1976 novemberében először jöttem ebbe a faluba, nem gondoltam volna, hogy pedagógusként
itt fogom befejezni pályafutásomat. November volt és elmentünk a Katalin bálba. Én egy
borsodi szocialista városban Kazincbarcikán
nőttem fel, és elvarázsolva figyeltem az embereket, hallgattam a zenét, próbáltam leutánozni
a tánclépéseket és éreztem, hogy egy számomra ismeretlen világba csöppentem. Aztán lassan
megismertem ezt a világot, hisz sok nyarat
töltöttünk itt, először kettesben, majd később
fiainkkal.
Hogyan alakult a szakmai életutad?
• Szépen épült a pályám, mindig új feladatok
találtak meg. Dolgoztam zenei általánosban
Abonyban, ahol 110 tagú kórust vezettem,
Kazincbarcikán zeneiskolában, ahol szolfézst
tanítottam és zenei pályára készülő tanulókat
készítettem fel. Büszke vagyok rá, hogy közel
60 olyan zenész, zenetanár van az országban és
Európában, akiket szolfézsból én készítettem
fel a továbbtanulásra. 1994-ben egy kihelye-

Óvodánkon folyamatosan látszik a fejlődés,
ebben óriási szerepe van Alapítványunknak,
akik ötleteikkel, szorgalmukkal szívükön viselik a vállalt feladatot, keresik a lehetőségeket
a megvalósításhoz. Ehhez viszont óvodánk
dolgozói azok, akik partnerként, segítőként
állnak a feladatok élére, hogy olyan programokat valósítsunk meg közösen, ami ovisainknak
olyan élményt jelentenek, ahol tapasztalatokat
szerezhetnek, bővülnek ismereteik, vagy csak
egyszerűen jól érzik magukat benne.
Köszönet érte mindenkinek!
— Gräff Albertné, óvodavezető

zett tagozatból önálló zeneiskolát hoztunk létre
férjemmel, kollégáimmal, melynek vezetésével
engem bíztak meg. Közben építkeztünk és rengeteget tanultam, szakvizsgáztam és tanügyigazgatási szakértő lettem.
És aztán családoddal Bogdányba is költöztél…
• Az életünkbe 2000-ben nagy változás következett be, amikor gyermekeink miatt, akik
14-16 évesen már Budapesten tanultak úgy
döntöttük, hogy ott hagyjuk addigi magánés szakmai életünket. Férjem szülőfalujába
Bogdányba költöztünk, ezzel biztosítva, hogy
a továbbiakban is közel legyünk a fővárosban
tanuló gyermekeinkhez, tudjuk támogatni és
szerető gondoskodással követni őket zenei
pályafutásukban. Dunabogdányban vettünk
házat és a Budakalászi Zeneiskolában találtunk
munkát. Én ott 8 évig igazgatóhelyettes voltam, férjem ma is ott dolgozik kürttanárként.
Ezeknek az éveknek sok kiemelkedő pontja
volt, de talán a legértékesebb és legtöbb örömet
adó, a nagy álom megvalósulása. Férjem tanítványaiból létrehozott Kamp János Kappele,
egy ifjúsági svábzenekar, melyet kórusvezető
múltamra alapozva én vezényeltem, vezényelek a mai napig. Sok szakmai sikert értünk el a
Landesrat minősítő versenyein, sok fellépésben
volt részünk német nemzetiségi vonalon, több

ÓVODA & ISKOLA

alkalommal voltunk külföldön. Talán itt kanya- Mindezt napi munkámban felhasználom, és
rodott el életünk a magyarországi német kultú- remélem, hogy hozzájárulok kollégáim, és az
ra felé, most már nem csak az élvezet, hanem a egész iskola sikeréhez.
művelés szintjén is. Biztos vagyok benne, hogy Beszéljünk a jövőről!
ez is hozzásegített, hogy 2009-ben megpályáz- Milyen elképzeléseid vannak?
tam az akkor megüresedett igazgatói állást Du- • A bogdányi iskolában most a szakmai fejlesztés intenzív időszaka következik, korszerű
nabogdányban.
pedagógiai módszerekkel, a gyerekek motiváláHogyan telt szakmai szempontból
sával, a szülők bevonásával, közösségépítéssel.
az elmúlt időszak?
• Tudtam is, nem is mire vállalkozom. Most Eddig sok figyelmet kaptak a lemaradó tanulók,
már nyugodtan tudok visszanézni a munkával most ennek megtartásával, nagyobb figyelmet
teli, mozgalmas hat évre. Sok kudarc ért, de fogunk fordítani a tehetséggondozásra. Kihaszmég több öröm. Ha ez nem így lett volna, ak- náljuk kiváló lehetőségeinket a nyelvoktatás,
kor nem adom be pályázatomat a következő öt zeneoktatás, a sport területén, így testben-léévre. Akinek van, volt iskoláskorú gyermeke az lekben egészséges, kiegyensúlyozott gyermeelmúlt 15 évben, az tudja, hogy az iskolánk élén keket nevelhetünk. Közben pedig – remélem
igazgatók jöttek-mentek. A gyereklétszám soha – az Önkormányzat segítségével az iskola, az
nem látott mélységbe zuhant. A tantestületben iskolaudvar, az épület kívül belül megújul. Egy
a leépítés veszélyének lebegtetése megmérgez- kevésbé ismert költő, Pályi György szavaival búte a mindennapokat. Ebben a helyzetben kellett csúzom és kívánok minden kollégámnak, tanítnyugalmat, biztonságot és folyamatos fejlődést ványainknak eredményes tanévet. „Ez a feladaegyszerre biztosítani. Meggyőződésem, hogy tunk, hiszem nem kevés.”
ez sikerült. Közben iskolavezetői, szakmai tudásom a múlt évben új szakaszba lépett, amikor
tanfelügyeleti, pedagógus minősítési szakértő
és ezzel egy időben mesterpedagógus lettem.

Szindbád tányérján
SZERELEM A KONYHÁBAN
Minap olvastam egy remek cikket, ami a la
Republica olasz napilapban jelent meg.
Vannak étkek, amelyek felgyújtják a vágyat,
és növelik a szexuális energiát, vallják bizonyos
emberek, kik e szakmában tevékenykednek. Ők
elsők között említik az osztrigát, a pezsgőt és
a szarvasgombát. Erre csak azt tudom mondani, hogy ugyan! Éroszt a konyhában jobban
elő lehet csalogatni egy tányér paradicsomos
spagettivel vagy egy tengeri sünnel hírdeti sok
olasz séf. Való igaz, a mediterrán étrend többet tehet, mint a kaviár – erősítik meg az olasz
andrológiai társaság orvosai.
Az igazi afrodiziákum maga az evés aktusa –
érvel egy híres olasz séf. Véleménye szerint az
étvágy a jó lelkiállapotot fejezi ki, és ha az étkezésen jelen van a szeretett nő, máris megvan
a megfelelő légkör. Ugyanakkor kétségtelen,
hogy vannak olyan élelmiszerek, amelyeket aszszociálunk a szexszel, ki-ki a maga ízlése szerint.
Az olasz séf úrnak például hihetetlenül szexi a
zeller illata.
Egy másik nagyhírű, szintén olasz mester
a tavaszi gombákra esküszik, melyeket lassú
tűzön párol és friss füvekkel és ánizzsal ízesit.
Van, aki a potentát dicsőíti, mert olyan „nőies”,
amikor kiönti az ember, alkalmazkodik, felveszi a tányér formáját, és ha megfelelő állagú és
hőmérségletű, „akkor is enni kíván belőle az
ember, ha már jóllakott”.
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Természetesen még kérdeztek női séfeket
is, e bonyolult témakörben. Ők a a galambot,
a fácánt tekintik igazi afrodiziákumnak, igaz,
ezek a szárnyasok az olasz néphit szerint igen
intenzív szerelmi életet élnek. Ők esküsznek a
gyümölcsökre is, és az epret és a cseresznyét részesítik előnyben.
Tudós doktorok szerint az étkek némelyikében valóban vannak olyan hormonok, amelyek pozitívan hatnak a szexualitásra. Ilyen a
feniletilamin, amely a sajtban és a csokiban
rejtőzik. A mustár aktivizálja a szexuális mirigyeket, a sáfrány stimulálja az erogén zónákat,
a zeller hígitja a vért.
Érdekes okfejtésnek tűnő gondolatok után,
nézzük, hogyan vélekedik e kérdésről például
Márai Sándor író Szindbád hazamegy című regényében!
„…csak olyan nővel érdemes komolyan foglalkozni,
aki eléggé érett, türelmes, bölcs, alázatos és asszonyi ahhoz, hogy megértse a férfitest és a férfilélek
igazi hajlamait, s tudja, hogy egy pohár hideg Trencsényi borovicska, fiatal hagyma, tokaszalonna és
soroksári kenyér legalább úgy hozzátartozik a téli
reggeleken a szerelemhez, mint a nagy szavak, ravaszkás és nyakatekert csókok, bizalmas mozdulatok és nevetséges esküdözések.”
Kétségtelen, hogy ezek a gondolatok közelebb
állnak hozzánk, mint a mediterrán életérzés, de
így korra ősszel, mikor még minden adott egy remekbe szabott szerelmes vacsorához, javaslom
csempészünk bele Kedvesünk életébe egy kis ké-

sei nyarat, egy kellemes étkezéssel, mely kifejezi
megbecsülésünket szeretett társunk iránt!
Én egy könnyű déli, nyúlból készített receptet
osztanék meg önökkel, melyet egy hamisítatlan
olasz desszerttel kombinálva készítettem el a
Kedvesemnek.
Vegyünk fél kiló filézett nyúlgerincet vagy
combot. Sózzuk, borsozzuk, majd zúzott fokhagymából, szárított paradicsomból, kakukkfűből, rozmaringból kevés Oliva olajjal összekeverve készítsünk pácot. A a húsokat miután
bepácoltuk tegyük félre a hűtőbe pihenni. Ehhez az ételhez egy könnyű zöldséges, mentás
köretet készítsünk, melyhez forró olajon pirítsunk meg kisebb darabokra vágott cukkinit,
fiatal hagymát, padlizsánt és gombát, enyhén
fűszerezzük, majd keverjük össze rizzsel és
apróra vágott mentával. A pácolt nyúlhúst serpenyőben süssük pirosra és e körettel tálaljuk.
Jól behűtött cserszegi fűszerest ajánlok mellé
italnak.
Desszertnek készítsünk olasz affogatot.
Finom vajaskekszet tegyünk kompótos tálka
aljára, tördeljünk rá fekete csokoládét, gazdagon adjunk hozzá magozott cseresze befőttet,
öntsünk rá a levéből is egy kevesett. Tegyünk rá
két gombóc vanília fagyit és az egészet öntsük
le forró és erős feketekávéval és tegyünk rá bőven tejszínhabot és a tetejét szorjuk meg reszelt
fekete csokoládéval.
Jó étvágyat hozzá!
Cikkem megírásához köszönöm az inspirációt
a Kedvesemnek!
— Schubert Árpád
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Nemzetiségi hírek

a Szőcei lápot, a nagy meleget pedig a sárvári
élményfürdőben és a Hegyhátszentjakabon található Vadása tóban próbáltuk elviselni. Ismét
volt főzőverseny, ahol a gyerekek mind kiváló
ételeket készítettek, a sport, a tánc, a kézműves foglalkozások sem hiányozhattak. A német
nyelvi vetélkedő és a nemzetiségi programok
hagyományosan vidáman teltek, ebben rajtam
kívül Vogel-Lékai Zsófiának is nagy szerepe volt.
Újdonságként szerepelt a programban egy helytörténeti kvíz, melyet Gutbrod Gizella készített
és vezényelt le. A táborlakók nevében köszönjük a fáradtságos munkát mindenkinek, aki a
helyszínen vagy a távolból hozzájárult a zökkenőmentes lebonyolításhoz. Külön ki kell emelni
minden évben Márti néni, Csucsu, Flóris Béci
és Franta Feri munkáját, akik megteremtik a
hátteret, az ellátást; a csapatvezetőknek és régi
táborozóknak pedig a gyerekekkel szemben tanúsított türelmet és odafigyelést. Mint az egyik
szervező, pedig köszönet jár a szülőknek, akik
évről évre felismerve azt, hogy ez a közösség
gyermekük javára válik, a „német nemzetiségi
hittanos, kézműves és sporttábort” választják.

nak tartottam azt, hogy a nemzetiségemért
is tegyek – hangsúlyozza Lakatosné dr. Schilling
Dorottya. – Tizenkét éven át kuratóriumi tagMit dem September beginnt der herbstliche ként dolgoztam a Dunabogdányi Németekért
Brauchtumskreis, in dessen Mittelpunkt das Közhasznú Alapítványban, 2008 óta pedig a
Einbringen der Früchte und die Vorbereitung kuratórium elnökeként vezetem a munkát.
des nächsten Wirtschaftsjahres stehen. An- Azért dolgozunk, hogy szülőfalunk németséfang September machen sich auch die Zugvö- gének céljait előmozdítsuk. A tevékenységünk
gel auf den Weg nach Süden; am 8. September sokrétű: támogatjuk például a Dunabogdány
wird gesagt: Maria Geburt fliegen die Schwalben és a németországi Leutenbach közötti partnerkapcsolat meglétét, kölcsönös látogatásokat
fuet (fort).
Wenn sie aber bis Ende September, bis zum kezdeményezünk és támogatunk, de emellett
Michaelitag (29. September) bleiben, so ist többek között a helyi zeneiskolát és fúvószenekart is segítjük abban, hogy új hangszereket
ein schöner, langer Herbst zu erwarten.
vásárolhassanak. Annak érdekében, hogy a német nemzetiségi ügyért még többet tehessek,
UNGARNDEUTSCHE PRESSESCHAU
2010 óta a települési német önkormányzatnak
A Magyarországi Németek Országos Önkormány- is tagja vagyok, az pedig, hogy a régióban élőket
zata „Deutsche Liste – Die erste Wahl” és „LdU / immáron másodjára a Magyarországi Németek
MNOÖ” c. Facebook-oldalain futó sorozata időről- Országos Önkormányzata legmagasabb testüidőre bemutatja egyik tagját. Ezúttal Lakatosné dr. letében, a közgyűlésben is képviselhetem, küSchilling Dorottya az MNOÖ közgyűlési tagjára lön öröm számomra. /zentrum.hu/
— Vogel Norbert
került sor. Az írást rövidítve közöljük.
Immár második ciklusát tölti az MNOÖ köz- PROGRAMM ARCHIV –
PROGRAMMVORSCHAU
gyűlésében Lakatosné dr. Schilling Dorottya, HITTANOS TÁBOR 2015
aki dunabogdányi születésűként mind a mai
Szeptember 5.: 10 Jahre Bogdaner Singkreis
napig szülőfalujában él. Sok éve annak, hogy Mint már sok éve rendszeresen, idén is volt – Kórustalálkozó a Bogdaner Singkreis 10 éves
szűkebb hazájában tevékenyen is közreműkö- Hittanos tábor, ezúttal Nyugat-Magyarország fennállásának alkalmából, vendég kórusokkal
dik a német nemzetiségi tradíciók és kultúra volt a célpont. Az 50 gyerek és kísérőik egy és helyi művészeti csoportokkal, melyet haápolásáért és továbbhagyományozásáért.
hetet töltöttek el és vettek részt igen színes gyományosan sördélután kísér és bál követ. A
Ami a közgyűlési tagok hivatásait illeti, igen programokban, a szálláshely Hegyhátszentja- bálban a talpalávalót a Die Spatzen szolgáltatszéles a skála: az egyetemi oktatótól az újság- kab (Vas megye) településen volt. Néhány éve ja. Helyszín: Művelődési Ház nagyterme és
írón át a nagyvállalati vezetőig sokféle szak- a Német Nemzetiségi Önkormányzat is jelen- kertje. A belépés ingyenes, fogyasztásával a
ma és pozíció képviselve van; Lakatosné dr. tősen hozzájárul mind anyagilag mind egyéb rendezvényt és a helyi német nemzetiségi kulSchilling Dorottya például jogász. A budapesti segítséggel a tábor színvonalas lebonyolításá- túrcsoportokat támogatja. Bővebb információt
Patrona Hungariae Gimnázium elvégzése után hoz. Az idén jelentős összeget sikerült szerez- a kihelyezett plakátokról és a szervezőknél kapútja az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi ni külföldi (németországi) pályázati forrásból hat. (Bogdaner Singkreis, Német Nemzetiségi
karára vezette. A diploma megszerzését köve- is (Bundesministerium des Innern), amely Önkormányzat)
tően 1983-ban szakvizsgát tett, majd 1999-ben jelentős könnyebbséget jelentett az ide tábor
befejezett egy társasági jogi továbbképzést is. megszervezésénél. Jártunk Kőszegen, felmászA rovatot szerkeszti:
A munkám mellett azonban mindig is fontos- tunk az Írott-kőnél lévő kilátóba, végigjártuk
Vogel Norbert
SPRÜCHE UND BAUERNREGEL
FÜR SEPTEMBER

Mein erster Schultag
Erinnern Sie sich an Ihren ersten Schultag? Wer
diesen Tag mit heute vergleicht, merkt, wie viel
sich in 60 Jahren veränderte.
Blaues Kittel mit weißen Kragen, weiße Kniestrümpfe, die Haare brav gescheitelt. So wäre
ich am liebsten gleich in die Schulklasse gestürmt. Stattdessen mussten wir uns erst mal
in Reih und Glied aufstellen und wurden von
der Lehrerin ins Klassenzimmer geführt, ordentlich in Reih und Glied zum Platz.
Die Lehrerin bestimmte, wo jeder sitzen sollte. Und wer nicht spurte, bekam einen bösen
Blick von den Fräulein. In meinen Erinnerun-
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gen waren Lehrerinnen stets ältliche Fräuleins
zwischen 40 und 50.
Wir saßen in strengen Reihen hintereinander,
unsere Hände hinter Rücken zusammengefaltet. Auf dem Tisch durften nur die Sachen
liegen, die zur jeweiligen Unterrichtstunde gehörten. Schläge waren bei uns schon verpönt,
aber wenn einer Junge nicht gehorchte, den
zog unsere Lehrerin symbolisch am Ohr. Es gab
schon verbot gegen körperliche Züchtigung. Bis
dahin gehörten Ohrfeigen und Kopfnüsse oder
Tatzen zum Schul-Alltag.
Gleich am Anfang und dann Jährlich ein Mal

kam die Untersuchung beim Schularzt. Der entschied, wer geimpft wurde.
Zum ersten Schultag bekam ich statt Süßigkeiten vor allem Nützliches: bunte Stifte, Wasserfarben in Malkasten und ein Lineal. Man
dachte praktisch – so war die Zeit.
Lesen, rechnen, schönschreiben waren die
Hauptfächer für Erstklässler. Jeder hatte ein
„Schönschreibheft“ und unsere Handschrift war
streng benotet.
Respekt, morgendliche Begrüßung waren uns
selbstverständlich. Betraten Lehrer die Klasse,
standen wir Kinder auf und sagten im Chor:
„Guten Morgen Frau…“ Dabei sahen wir ihr fest
in die Augen. Danach folgte die Anmeldung
über anwesenden und nicht anwesenden an
Schulunterricht.
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Der Schulranzen war bei allen Kinder aus
dunkelbraunem Leder. Und dann natürlich
eine Butterbrotdose war auch dabei, die Brote
durften wir nur in den Pausen essen, dazu gab
es Milch – von den Eltern mit dem „Milchgeld“
bezahlt.
Nach dem Schulunterricht wurde viel Wert
damals aufs „Pauken“ gelegt und einige Merksätze kann ich heute noch zitieren.
Die „Fleißkärtchen“ bekam man, wenn man
etwas besonders gut oder ordentlich gemacht
hatte. „Gewissenhaft“ und „fleißig“ – unsren
Eltern waren diese Worte sowie „Betragen“ im
Zeugnis am wichtigsten.
Laut Lehrplan, am Ende der 2. Klasse sollte
der Schriftsprachwerb so weit, abgeschlossen
sein, dass die Kinder kleine Texte lesen und verfassen könnten. Die Mathematischen Grundoperationen sollten sie verstanden haben und
anwenden können.
Am Lande oft gab es in den 50ern und 60ern
noch altersgemischte Klassen. 6 bis 14 Jährige
wurden gemeinsam in Dorfschulen unterrichtet.
Haben Sie auch besondere Erinnerungen an
Ihre Schulzeit von früher? Bitte, erzählen Sie
uns davon!
— Magda Nagy

So haben wir
in 1954
Theater gespielt

Schulbeginn
am Schulhof
in 1952.

Dél-tiroli kirándulás
Volt szerencsénk Dél-Tirolban pár napot eltölteni. Láthatóan nem szegények laknak itt, de mivel sokan a ház körül dolgoznak, tanyákon, így
láthatjuk, hogy milyen szorgosak, milyen tudatosan és figyelemmel a környezetükre. Mindezt
igen nehéz domborzati viszonyok között. A
kerti hulladékégetéssel kapcsolatban hallottam
ilyen véleményt, hogy persze, Németországban
gazdagok, megengedhetik maguknak, hogy
nem égetik el a kerti zöld hulladékot. Ez eleve
helytelen értelmezése a jelenségnek. Nem azért
nem égetnek, mert gazdagok, hanem azért
gazdagok, mert (többek között) nem égetnek.
Ebben a nagyon jóléti, luxusnak látszó tanyavilágban a mellékelt képen látható, mi történik
a kerti komposztálásra vagy állati takarmányozásra alkalmatlan kerti hulladékkal. A ház körül
termelődő venyige, gally, gondosan feldarabolva kötegekben szárad. Nem hogy csúfítaná a
kertet, de esztétikusan díszíti a portát, mintegy hirdetve, hogy bár terepjáróval járnak (ezt
igényli a hegyi, tanyasi élet), nem vetik meg az
ilyen munkát (szorgos emberek laknak itt), ha
értékteremtésről, megőrzésről van szó.
A következő képen pedig egy „átlagos” házi
zöldséges látható, ami nem a betonkemény
földben burjánzik vastagon műtrágyázva, hanem a rendkívül értékes, vastag komposztrétegben kicsattanó egészségben és minőségben.
Pár négyzetméteren, minimális munkával rengeteg dolgot megtermelnek a ház körül (még
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burgonyát is), a helyenként kisvárosi környezetben lakók is. Ezért kincs ott a komposztálható kerti hulladék és nem szemét! És ezt olyan
megjelenésben tálalják, hogy a díszkertnek az
éke lehet és az is. Természetesen nem ebből
gazdagodnak meg, hogy a venyigét szárítják
és télen fűtésben égetik el nyári füstölés helyett. És nem azért, mert pár négyzetméteren
kiegészítik a háztartást pár zöldséggel. Hanem
a szemlélettől, ami egyébként a hagyományos
hazai paraszti életmódra is jellemző volt, attól
gazdagok. Nem hulladékot termeltek és szenynyezték a környezetet, hanem mindenre, mint
értékre tekintettek és azzá is tették.
Persze a múltjuk is más. Nem rabolták ki őket
generációnként 1–2 alkalommal szervezetten
vagy kevésbé szervezetten, nem szoktatták
le őket az önfenntartásról, öngondoskodásról,
amivel függővé tették őket központi ellátórendszerektől, így kezesekké és kiszolgáltatottá
válva kizsákmányolhatóbbak legyenek. Sajnos
ezek évtizedes, évszázados szemlélettorzulások
és kormányzati, politikai hibák, amiért a magyar vidék ritkán néz ki így. Csak egy példa, itt
legelőket öntöznek úgy, hogy az ott is tomboló
nagy hőségben derékig érő sötétzöld kaszálókat
láttunk. Itthon a sok aranykoronás termőföldeken is ritkán öntöznek sokkal nagyobb értéket
előállító kukoricát, nem hogy kaszálót! Észre
kell venni, hogy nálunk a segélyből élők is inkább elfüstölik az értéket, másutt a gazdagok

pedig azt megőrzik és továbbhasznosítják. A
munka értéket teremt, akár hulladékokból is
javakat állíthat elő, de a rossz szemlélet az értékből is képes mérget csinálni (gyakran ugyanannyi munkával, fáradtsággal).
Ami még meglátszik és amitől még gazdagabbak. Nem vagyok járatlan a hazai agráriumban,
jártam már vidéken. De ilyen ültetvényeket
nem nagyon láttam errefelé. Nem vagyok a
gyümölcsösöknek specialistája, de elnézve azokat a technológiákat, leesett az állam. Nem kétséges, hogy jelentős beruházásokról van szó, de
védőháló, fóliasávok alatt, csepegtető öntözéssel kordon művelésű meggyet, almát még nem
nagyon láttam. És áttekintve a rendszert, még
azt is el tudom képzelni, hogy bio minősítésben
is csinálják mindezt! A fogékonyság az újra, a
kreativitás működtetése az ember alapvető sajátossága. A ragaszkodás a megszokotthoz, a
soha felül nem bírálata a szokott módszereknek,
az előítéletek, a gőg, hogy mi mindent tudunk
már, az idegenkedés az újtól vagy épp ellenkezőleg, a feltétel nélküli átvétele a „csodaszereknek”, mind általam sokat tapasztalt tényezői
annak, hogy a vidék vagy a vállalkozások nehezen boldogulnak. Eddig minden sikeres gazdálkodó vagy vállalkozó, akivel találkoztam, attól
volt sikeres, hogy folyamatosan felülbírálta a
megszokott gyakorlatát, megszokásait, előítéleteit, dogmáit, roppant kritikusan, de nyitottan
áll az új dolgokhoz, fogásokhoz. Nem hisz a csodaszerekben, de mindent szemügyre vesz, ami
a látóterébe kerül.
— Hidas András
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Kedves Ilonka néni!
Ottlétem alkalmával tetszett említeni, hogy
vasárnap meg tetszenek látogatni bennünket. Ha
a program nem változott azóta, nagyon szívesen
látjuk Ilonka nénit és Doli bácsit, de kérünk
értesítést, hogy melyik hajóval tetszenek jönni.
Apus még nincs itt, de remélem, addigra megjön.
Különben én egyedül is szeretem a fagylaltot. És
ha egy-két péksüteményt is tetszene hozni, nagyon
szépen megköszönném. Mert az itt nincs.
A legközelebbi viszont látásig kezeit sokszor
csókolom, Doli bácsit üdvözlöm.
Pisti
Knáb Ferenc vendéglős úr címén

kában, 1945. végén: a háború után közvetlenül
tehát, valamint 1947. júniusában: közvetlenül
a sváb kitelepítés előtt. (A helyi jegyző – Erőss
László – által készített adatszolgáltatásról van
szó, valószínű a kiadott iparengedélyek alapján.
E körülmény azért fontos, mert 1945-ben sem
állt meg az élet, csak kevéssé ellenőrzött körülmények között zajlott a kereslet-kínálat törvényei alapján történő árúcsere és szolgáltatás. A
gazdasági visszaesés ugyanakkor egyértelműen
megmutatkozik.)
— Liebhardt András

A lapot Budapestre címezték, a dátum a postai
bélyegzőn 1940 júliusa. A megadott helyen, a
fent nevezett vendéglő címére üzenhettek viszsza a címzettek, a lapon egy látkép mellett pedig
Gräff Ferenc üzlete látható. A szövegben péksüteményt kér a lap írója a reménybeli látogatóktól, mivel az a faluban nem kapható. Felvetődik
a kérdés, ebben az időben hány kereskedő, üzlet
lehetett a faluban. És az Európában ekkor már
zajló világégés után vajon mennyi működhetett? Levéltári forrásokat hívunk segítségül e
kérdés megválaszolásához. Három időpontot
vizsgálunk: 1937-ben: túl a gazdasági világválságon, a hadiipari konjunktúra kezdődő idősza-

Lássuk Uram, mire
megyünk mi ketten!
A már hagyománnyá váló bogdányi jótékonysági
est vendége Kovács Kati volt. Tőle hallottam ezt
(vagy kb. ezt) a mondatot, ami indította el ezt
a gondolatfolyamot. Mindig tiszteltem számos
kortársával együtt, mert nemzedékének korszakváltásának voltak főszereplői. Dalai mellett,
melyeken felnőttem, még mélyebb nyomot az
az élmény hagyott, mikor jó tizenévvel ezelőtt
egy, a Bükkben lévő csodás strandon lazultam
gyanútlanul, mikor csak megszólaltak a hangfalak, hogy Kovács Kati koncert veszi kezdetét. Ez
egy dolog, de őt élőben sosem hallottam addig.
Pályája felívelő szakaszában is már sütött dalaiból a jelenlét, a vitalitás, a teljesség. Ami megmagyarázhatatlan, mint egy festmény, amiben, bár
látjuk a szépséget és kidolgozottságot, de mégis
sokkal nagyobb a hatása, mint, amit elvárnánk
tőle. Én ott, azon a strandon, olyan magasra
emeltem nem létező kalapom, mint amilyenre
ritkán. Nem emlékszem a hőmérsékletre, de
bizonyosan ott sem fáztunk. De olyan életerő,
olyan jelenlét fogott meg az előadásában, ami
nehezen leírható. Szakértelmem híján ugyan
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ezt nem tudom megítélni (bár ebben lehet támaszkodni a közönség véleményére), de olyan
hozzáértés is, ami példaként szolgál nekem azóta is, bár eléggé más pályán tevékenykedem.
Hihetetlen volt számomra, hogy egy ekkora név,
egy ilyen helyszínen, egy ekkora mutatványt ad
elő. Azóta inspirál ez a profizmus, alázat, odaadás. Meleg van, zsibbadt, a hőségben szétfolyt
közönség, mégis életet, lelkesedést áramoltat a
hallgatókba. Ez ismétlődött meg számomra Dunabogdányban is. Nem a MÜPA-ban vagyunk,
nem kifejezetten szmokingos közönség, ráadásul jótékonysági koncert, tehát egyben valamilyen közösség vállalása is olyanokkal, akik nem
feltétlenül a kommersz világ sikertörténetei.
Nem ideális a környezet, levegő nincs, viszont
van meleg. Nézőket is próbáló meleg. A színpadon meg tán ennél is melegebb. Ha lehet, most
még magasabbra emeltem kalapomat.
A szórakoztatás közben hallottam a címben
szereplő mondatot. És visszhangzott valamilyen emlékemből, amire nem emlékszem sajnos,
de nem lepne meg, ha egy székely szájából hang-

1937.

1945.
szept. után

1947.
júniusa

vendéglő

2

-

1

kocsma

9

2

3

szatócs

9

-

5

vegyeskereskedő

9

-

3

vaskereskedő

1

-

-

borbély

6

-

2

gyümölcs, zöldség

40

1

32

kávémérés

2

-

2

kávéház és étkezde

1

-

-

vándorszerű
gyümölcskereskedő

16

-

12

bornagykereskedő

2

-

1

élelmiszer,
gyümölcskereskedő

1

-

-

alkalmi gyümölcskereskedő

6

-

6

épület- és építő
anyagkereskedő

2

-

1

tüzifakiskereskedő

3

-

1

cukorkaárús

2

-

1

temetkezési
vállalkozó

1

-

1

teherautófuvarozó

4

-

1

baromfi és tojáskereskedő

1

-

1

sörnagykereskedő

1

-

1

rőfös

1

-

1

mészkiskereskedő

1

-

1

kézimunkakiskereskedő

1

-

-

gabona,
teménykereskedő

3

1

2

zott volna el ez eredetileg. Köznapi magyarra
fordítva: Uram segíts!
Függetlenül az emberek világnézetétől, vallásától, hitetlenségétől, ha van figyelmünk, szemünk rá, láthatjuk, ha valakinek a ténykedésén,
munkáján Isten áldása van. Szerintem, akkor látunk ilyet, ha valaki szakszerűen és szívvel végzi a munkáját, mégis, az említett festményhez
hasonlóan, van a munkában és eredményében
valami olyasmi, ami nem következik egyszerűen sem a szakszerűségből, sem profizmusból,
hanem van ott még valami, ami megmagyarázhatatlan többletet ad. Ehhez nem kell művésznek lenni. Nem tudok elképzelni olyan „alantas”
munkát, amin ne lehetne Isten áldása, egy utcaseprő munkáján is lehet látni, még a szemetet is
lehet úgy szedni. Idézőjelbe tettem az „alantas”
jelzőt, mert nem ismerek olyan munkát, ami
alantas lehet, amit szégyellni kellene. Magam is
dolgoztam jó pár területen, de emlékeim szerint
nem volt olyan, amit ne ugyanolyan odaadással
végeztem volna, mint a kedvenc kedvteléseimet.
Úgy gondolom, Isten áldása akkor lesz a munkánkon, ha alázattal fogadjuk azt a foglalkozást,
ami adatott és ahhoz tesszük hozzá magunkat
minden erőnkkel, tehetségünkkel. Ettől megélhetésünk, örömünk, sikereink lehetnek!
— Hidas András
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Bogdány Mozdul – továbbra is!
1. HELYREIGAZÍTÁS
A Bogdányi Híradó augusztusi számában megjelent egy írás, amely alapos korrekcióra szorul.
Mi, akik ezt a kiigazítást jegyezzük, a cikkben
szereplő szentendrei egyesületnek nem vagyunk a tagjai, valamennyi programot ketten
ötlöttük ki, az eddigi tíz sportesemény szervezésének és lebonyolításának jelentős részét is
mi végeztük. Tehát a „Bogdány Mozdul” esemény sorozat sem része az egyesület programjának.
— Tárnok Erna, Molnár György
2. DUNA ÁTÚSZÁS 2015 BESZÁMOLÓ
Bár a résztvevők létszámát tekintve nem a
legnagyobb eseménye volt a Bogdány Mozdul
sorozatnak, a szervezést figyelembe véve mindenképpen az élre kívánkozik. A Tárnok Erna
tanárnő által megálmodott átúszás, mindenféle
engedélyek beszerzése után valósulhatott meg.
A technikai háttér biztosításán nagyon sokan
dolgoztak. Felsorolni, az erőfeszítéseket rangsorolni szinte lehetetlen. Tudjuk, hogy kik voltak azok, akik a legtöbbet tették a szervezésben
és a lebonyolításban, és jól ismerve őket, azt is
tudjuk, hogy nem azért tették, hogy a nevük itt
szerepeljen, ezért a legkevesebb amit tehetünk,

Duna átúszás
Augusztus 8-án került megrendezésre a „Duna
átúszás” sportesemény Dunabogdányban.
Aki nem környékbeli, és elsőre hallott a „Duna
átúszás”-ról, akár azt is hihette, hogy ez egy merész vállalkozás. Majd a helyszínen a konkrét
úszási útvonal láttán akár azt is mondhatta: „ez
semmi”. Aki pedig teljesítette, az biztosan azt
fogja mondani: „ez nem semmi”.
A kijelölt úszási folyosó hossza Dunabogdányból a Szentendrei szigetre 376 méter volt, majd
892 méter gyaloglás után a visszaúszás 377 métert jelentett. Tehát a táv igazán nem volt megerőltető, ám a folyó sodrása talán a legtöbbünk
nevében mondhatom, igencsak meglepett. Pe-

SPORT

vigyázó szemeitől kísérve. Hátulról csak a hatalmas rózsaszín szalmakalapját láttuk, amely
akár egy lassan sodródó bója imbolygott a felszínen. Az átúszók között volt egy látásában
korlátozott és egy végtag hiányos fiatalember is.
Nem akármilyen teljesítmény!
Az esemény záróakkordjaként Leutenbach és
Dunabogdány polgármestere, valamint a szervezők is teljesítették a távot.
A Duna átúszás gond- és balesetmentesen
zárult.

hogy tisztelettel megköszönjük önzetlen segítségüket!
A strand és környéke a megnyitó közeledtével
fesztivál hangulatot árasztott. Miközben szólt
a zene, főtt az ebéd a kondérokban, lassan, de
folyamatosan nőtt az átúszni vágyók sora. Az
első 25 fős csoport 14:00 óra után ereszkedhetett a vízbe. Néhányan a bemelegítő úszás
lehetőségét olyan komolyan gondolták, hogy a 3. SZEPTEMBERI PROGRAM
folyó feléig beúsztak, és félő volt, hogy a rajtra
már vissza sem jönnek. Aztán mégis visszaúsz- • Nyárbúcsúztató kerékpáros kirajzás és sárkány hajózás. Időpont: szeptember 19. szomtak, az indító bíró megkönnyebbülésére! Szinte
bat 14:00 óra. Helyszín: Művelődési ház, Rentapintható volt az izgalom. A rajt előtti másoddezvény tér
percek visszaszámlálását az odasereglő több
száz szurkoló egyszerre harsogta, ahogy torkán • A kerékpáros kirajzás: a tavaszihoz hasonlóan
a kicsiknek a gólyafészekig, a nagyoknak a kekifért. A nézősereg minden rajtot nagy tapssal
rékpárút végéig, persze szabadon választva!
és buzdítással jutalmazott. Igazán felemelő ér• Sárkányhajózás: egy hajó legénysége max. 20,
zés volt.
legkevesebb 14 fő. A csapatokat előre is lehet
Az átúszást összesen 250-en teljesítették.
szervezni, de a helyszínen is összeállhatnak
Akadtak olyanok is, akik az első kör után visz(akár családok vagy utcák csapatai, iskolai
szalopakodtak a sorba, hogy még egyszer elrajosztályok és az osztályhoz tartozó szülők csatolhassanak. Köztünk legyen szólva, az átúszás
patai, korosztályos csapatok, stb.). Igény esesok bogdányinak mindössze egyszerű rutin
tén versenyre kelhetnek egymással. Nevezés
feladat. Össze is állt egy helyi csapat. Olyan
a helyszínen. A részvétel díjtalan.
könnyedén haladtak, mint ahogy valaki pipára
gyújt. Meglepően sokan jelentkeztek az idősebb, 60 feletti korosztályból. Hát igen, a nosz- Összeállította: A Bogdány mozdul nevében:
talgia! A nap egyik csúcspontjának Brazil úszása
— Molnár György
számított, Rozsályi doktor úr és a vízirendőrök

dig dunai „gyerek” vagyok, Zebegényben nőttem föl, ahol sokszor úsztunk át a szigetre, de
ott nem volt ilyen sodró a folyó vize. Az elején
itt is nevetgéltünk, de mind az oda- mind a viszszaúszásnál a partra való kijutás kemény fizikumot igényelt. Jövőre, mert reméljük lesz jövőre
is, többet kell edzenünk erre a programra.
A startnál egy Szent György lovag kézi ágyúval adta meg az indulásra a jelzést.
Közel 300 induló volt, 25 fős csoportokban úsztunk, 7–8 percenként indították a
csapatokat.
A legfiatalabb induló 14 éves volt (ez volt a nevezési korhatár), a legidősebb 80. A résztvevők
között testi fogyatékkal élők is szép számmal
vettek részt, nagy tisztelet nekik ezért!
A rendezvény technikai biztosítását maximálisan megoldották, motorcsónakokkal, rendőr-

motorcsónakkal, a parton mentőszolgálattal és
megfelelő szakemberekkel. Szerencsére kimentésre nem volt szükség, a kiúszásnál pár embernek nyújtottak segítséget a motorcsónakba való
kapaszkodás lehetőségével.
Az átúszás után rögzített kerékpárokon lehetett még pulzusszámot növelni, ami szintén
növelte a jó kedvet. Az egész rendezvény remek
hangulatban zajlott, rengetegen jöttek el, és
láthatták, hogy milyen jó hely Dunabogdány,
ahol nemcsak a táj szépsége, hanem az emberek
összetartása is ide vonzhatja a látogatót. Mert
ez a rendezvény hatalmas összefogással szerveződött, amibe a helyiek időt, energiát és pénzt
nem sajnálva kapcsolódtak bele. Köszönet a
szervezőknek és tisztelet a Dunának!
— Liebe Anna
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Mit rejt a könyvtárunk
a 7–10 éveseknek?
Bogdányban sok lehetőség adódik – nemcsak
nyáron – a pihenésre: kirándulás, strand, biciklizés, és még sorolhatnám. Szinte ki se kell
lépni a faluból és miénk a szünidő érzése. Természetesen könnyen beszél az, aki valóban csak
a szabadságot, szünetet tölti itt, hiszen a kert, a
ház körüli munka, a mindennapok feladatai az
állandó „nyaralás” érzését gyakran elveszik.
Ha mégis utazni szeretnénk – legalább képzeletben – megtehetjük, hiszen a könyvek segítenek ebben. A nyáron unokáimmal fedeztem
föl újból a bogdányi könyvtárat. Ezek közül a
művek közül szeretnék néhányat megosztani
Önökkel, hiszen ott vannak a könyvtár polcain,
a bejárattól balra, az egész hátsó fal csak gyerekeknek szóló könyvvel van teli. Csak gyerekeknek? Majd elválik, vágjunk bele!
Csilicsala bácsi csodái című meseregényében Török Sándor fejezetről fejezetre egy álmodozó, a
csínyeket nem megvető kisfiú kalandjait beszéli
el. Ezek bizony végződhetnének rosszul is, de
Csilicsala bácsi segít a bajban. Mert mit is tehetnénk, ha a betört iskola ablak megjavításáért a
lakótelep 4. emeletén élő lovunkat ajánljuk föl?
Szabó Gyuszi, a kisfiú szeret füllenteni, nagyot
mondani. Csilicsala bácsi pedig teljesíti ezeket
a füllentéseket. Így kerül a bevásárlásra kapott
pénzt édességre költő Gyuszi a mesék világába,
s vív csatát a sárkánnyal, a gonosz boszorkánynyal. A regény már sok nemzedék kedvence volt,
s most sem avultak el örök emberi történetei,
amelyek néhányunkban nosztalgikus mosolyt
is kiválthatnak.
Egy kicsit hasonlóak Békés Pál regényei is. A
kétbalkezes varázsló, aki a leggyengébb eredménnyel végez a mestervarázsló képzőben,
egy lakótelepre kerül. Elődjének levele menekülésre biztatja, itt semmi teendő nincs. Ám ő
az első este észrevesz egy kisfiút az ablakban,
nagy nehezen hátizsákjába gyömöszöli a Nagy
Máguslexikont, s a véletlen jól elmondott varázsigével már fönt is terem mellette az emeleten! Egyetlen éjszaka alatt kiderül, hogy a
lakótelep építésének áldozatul esett Első Badar
palotája, s most egy számára kiutalt garzonlakásban siratja udvarát, s legkisebb leányát.
Szétszórva, a pincétől a padlásig, a kazánházig
egész udvartartása is új lakóhelyet talált – csak
épp nem tudnak egymásról. Természetesen a
regény végére a kétbalkezes varázsló segítségével minden rendeződik. Sziporkázóan szellemes, felnőtteknek is derűs perceket okozó stílusa miatt már kerestük is következő kötetét, jó
volt együtt olvasni a Bölcs Hiánypótlóról, akinek
története igazi mese. A három vándor, a Pontos Idő (egy óra, ami csak a pontos időt nem
tudja mutatni), egy szőrtelen szőrös szörny, s
egy Lyuk megmenti a „hiányosak” számára az
üres, kongó és mindent elpusztítani akaró Bödönöktől a címszereplőt.
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A könyvtárban találtunk rá Varga Domonkos és
Berki Ilona könyvére, az Erdei esztendőre. A szép
rajzokkal illusztrált kötet hónapról hónapra mutatja be az erdő életét, élővilágát. Olvashatunk
benne az erdő virágairól, a gombákról, őzekről
és csíkos kis vadmalacokról. Ilyen a Móra kiadó
Mit mesél a természet sorozata, amelynek kötetei még ma is érdekes ismeretterjesztő művek
gyerekeknek. S ha tovább akarunk kutakodni,
még többet szeretnénk megismerni, akkor a
könyvtárban a teljes Búvár zsebkönyv sorozat is
segít ebben.
A sort folytathatnám a Magyar népmesék kötetben megjelent, a rajzfilmből vett képekkel
illusztrált meséivel, amelyek szintén ott várnak
minket a polcokon. Ízes nyelvű meséi gazdag
szókincsükkel tették széppé a nyárestéket, de
őszre, télre is kiválóak.
Gervai Csilla Amíg zötyögünk kötete a tömegközlekedési eszközöket mutatja be egy eszkimó kisfiú budapesti látogatásának kapcsán. A
fejezetek a villamos, a busz, a libegő, a kishajó
mellett a HÉV történetét is elmeséli, miközben
a magyar gyerekek Szentendrére érkeznek eszkimó barátjukkal, ahol nemcsak a Tömegközlekedési Múzeumba térnek be, de megismerik
Szentendre nevezetességeit is.
És végül egy könyv, amely még nincs a könyvtár polcán, de reméljük hamarosan kölcsönözhető lesz: Nógrádi Gergely regénye a Misu és a piros kenu is tanmese. Az evezés, a kenu és kajak
sporthoz is kedvet csinál, miközben gyerek és
felnőtt egyaránt dől a nevetéstől. A történet a
természet, az állatvilág védelmére is felhívja a
figyelmet, hiszen a történet másik főhőse egy
elveszett bagolyfióka.
Mesék, meseregények, ismeretterjesztő könyvek. Csak gyerekeknek? Az együttolvasás akkor
igazi, ha nekünk is élményt ad. A mi könyvtárunk polcain számos olyan mű sorakozik, s
vár ránk, amelyek a közös olvasás, újraolvasás
során gyermeknek és nekünk felnőtteknek is
örömet, kalandot és élményt jelent.
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló. Minerva k.,
Bp. 1983.
Békés Pál: A Bölcs Hiánypótló. (Az én könyvtáram) Móra k., Bp.,2005.
A bíró okos lány és más mesék. (Magyar
népmesék) Alexandra k., Bp. 2007.
Gévai Csilla: Amíg zötyögünk. Pagony k.
Bp., 2014.
Török Sándor: Csilicsala csodái.(Klasszikusok
fiataloknak) Cicero k. Bp., 2011.
Varga Domokos, Berki Viola: Erdei esztendő.
(Mit mesél a természet) Móra k., Bp.,1979.

Ein Zaubertag im Herbst
Altweibersommer
Denkt nur, jemand hat heute Nacht
einen Teppich gewebt übers Land
aus silbernen Fäden in glänzender Pracht,
geschaffen von Meisterhand.
Verzaubert glitzert der Morgentau
mit dem Sonnenlicht um die Wette,
ein Glänzen und Funkeln, so silbergrau
wie Perlen auf einer Kette.
Der Sonne macht dieses Spiel Freude.
Sie strahlt mit all ihrer Kraft.
Einen warmen Tag schenkt sie uns heute.
Sie hat es noch einmal geschafft.
Und der Sommer? Er lacht.
Ist er doch über Nacht
heimlich zurückgekommen
und hat das Zepter noch einmal ganz sacht
dem Herbst aus den Händen genommen.
— Elke Bräunling

ÚSZÁSI LEHETŐSÉG
Szeptember 15-étől újra megnyit a dunabogdányi
Tanuszoda
Nyitvatartás: 6.00–20.00
Kora reggel valamint délutáni időszakban
a tanítási órákon kívül minden korosztály
jelentkezését várjuk!
Információ: Hurta Veronika, (30) 482 73 88

ÉRDEMES BETÉRNI

SZEPTEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ

Petőﬁ u. és Táncsics M. utca sarka ∂
Árpád utca ∂ TSZ udvar (végállomás).
Kérjük süteménnyel, itallal
támogassák a felvonulás rendezvényét! Kertbarát Kör Egyesület

SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
Német Nemzetiségi Kórustalálkozó
és SÖRDÉLUTÁN – 10 éves
a Bogdaner Singkreis
16.30 Deutscher Nationalitätenchor
aus Tscholnok, Deutscher
Sängerchor Tarian, Donauknie
Tanzgruppe aus Bogdan, Bogdányi
Svábzenekar, Bogdaner Singkreis
kb. 19.30 Svábbál, közreműködik
a Die Spatzen (Pilisvörösvár)
Helyszín: Művelődési Ház,
Rendezvénytér

SZEPTEMBER 19., SZOMBAT, 14 ÓRA
Bogdány Mozdul – nyárbúcsúztató
kerékpáros kirajzás és sárkányhajózás. Művelődési Ház, Rendezvénytér

NEMZETISÉGI SÖRDÉLUTÁN
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT, 13 ÓRA
Szüreti Felvonulás – lovas, zenés
felvonulás. Indulás a TSZ udvarról.
Útvonal: Hajóállomás ∂ Erzsébet
királyné u. ∂ Szt. János tér ∂

OKTÓBER 4., VASÁRNAP, 16 ÓRA
Meghívó! Idősek Napjára a Dunabogdányi Nyugdíjas Klub szeretettel
várja a faluban élő időseket
a Művelődési Házban tartandó
műsoros ünnepségre.

SZEPTEMBER 18., PÉNTEK, 18 ÓRA
Vérző csillagok – Hock Ferenc
verses zenés estje. Közreműködik
Pelva Gábor és Valentin Péter

/// 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

TUDÁSSZILÁNK
Napi fél óra testmozgás 40%-kal csökkenti bármely eredetű korai
elhalálozást az idősek körében
A felmérés szerint függetlenül a mozgás intenzitásától megﬁgyelhető
a pozitív hatás, ami felér a dohányzás abbahagyásával. A halálozási kockázat
csökkenése még a 73 éves korosztályban is kimutatható.
Miért olyan változatos az emberi arc?
A legkülönbözőbb állatfajok (a kutyától a majmokig) arcával összevetve,
az emberi arc genetikai háttere kimagaslóan magasabb változatosságot
mutat. A kutatók szerint az annak az evolúciónak a következménye, ami során
az emberi közösségi kapcsolatokban felértékelődött az egyszerű azonosítás,
egyedi megkülönböztethetőség.
FAO – Hatékonyabb élelmiszer előállító rendszerekre van szükség!
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete adatai eléggé ﬁgyelmeztetőek. A Föld lakossága 2050-re a 9 milliárdot lépi túl. 60%-kal több élelmiszerre, 50%-kal több energiára és 40%-kal több vízre lesz szükség! Több
embert kell ellátni kisebb termőterületről (nem csak korlátozott a mérete,
de kifejezetten csökkenő), kevesebb víz és energia felhasználásával. Ez úgy
igényel jelentős hatékonyság növekedést, hogy a hagyományos, intenzív
mezőgazdasági termelés már nem folytatható. Jelentős tartalékok vannak
a fenntartható mezőgazdaság fejlődése mellett az élelmiszer hulladékok
csökkentésében, az energia és élelmiszer előállító növények társításában.
Baktériumellenes bio műanyag tojás fehérjéből
A tojás fehérjéből előállított műanyagon nem telepednek meg és tenyésznek
mikróbák. Antibakteriális sajátossága miatt elsősorban egészségügyi
felhasználásra számíthat, azonban másik fontos előnyös tulajdonsága,
hogy pl. talajban 1–2 hónap alatt lebomlik, szemben a hagyományos
kőolajszármazékokból készült műanyagokkal.

ÉRDEMES BETÉRNI

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Balázs György
06 70 268 40 30

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!
Eőry Csaba
06 20 599 93 99

KONTÉNER RENDELÉS
Nagy Róbert +36 30 251 87 27
Konténerek 3-4-5-6-8 m3-ig
A CÉGÜNK ÁLTAL ELSZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK
NAGY RÉSZÉT ÚJRAHASZNOSÍTJUK
Telephelyünkön kis és nagy tételben van
lehetőség hulladék elhelyezésére:
– bontási törmelék
– vegyes hulladék
– zöld hulladék
– lom, stb.
CÉGÜNK ÉPÜLETBONTÁSSAL IS FOGLALKOZIK
Újrahasznosított termékeink:
– darált beton
– darált tégla
– meddő- és töltőföld
TERMÉKEINKET IGÉNY SZERINT
A HELYSZÍNRE SZÁLLÍTJUK

2015. SZEPTEMBER ∆ BOGDÁNYI HÍRADÓ ∆ 15

Közhasznú
információk

DR. ROZSÁLYI KÁROLY

SZOLGÁLTATÁSOK

(26) 390 209 Rendelés: H 12.30–14.30,

AHK AGGLOMERÁCIÓS HULLADÉK-

K 14–16, Sze 14–16, Cs 9–11, P 14–16

KEZELŐ KFT-FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-

DR. KOVÁCS TIBOR – GYERMEKORVOS

FENNTARTÓ ZRT (SZEMÉTSZÁLLÍTÁS)

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

Ügyfélszolgálat Dunabogdányban:

H, Sze, Cs 7.30–10.30, K, P 14–17

minden hónap utolsó hétfő 14–18

Tanácsadás: előjegyzés alapján

Személyes ügyfélszolgálat:

POLGÁRMESTERI HIVATAL

MENTŐK • 104; 112

Sze 10.30–12.30 (Dunabogdány),

1098 Bp, Ecseri út 8–12, K 8–20

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

BALESETI MENTŐ • 104; 112

Cs 10.30–12 (egyéb települések)

Telefonos ügyfélszolgálat: H 8–20

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

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG

LESCHINSZKY KRISZTINA – VÉDŐNŐ

Cs 9–13 P 9–13

Ügyfélfogadás: H 13–18,

2000 Szentendre, Városház tér 3.,

FERENCZINÉ BENCZIK ÁGNES

Levelezési cím: 1439 Bp, Pf. 637

Sze 8–12 és 13–16, P 8–12

(26) 503 309 Ügyfélfogadás:

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

Tel.: (1) 459 6722

www.dunabogdany.hu

Sze 8–12, 13–16, P 8–12

vedono@dunabogdany.hu

ahk@fkf.hu, www.ahk.hu

info@dunabogdany.hu

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL

DR. WEINHOLD GRIT – FOGORVOS

DMRV ZRT. JOBBPARTI

DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

JÁRÁSI KÖZPONT

(26) 950 217 Rendelés: H, P 8–13,

ÜZEMIGAZGATÓSÁG

GRUND- UND HAUPTSCHULE

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

K, Cs 13.30–18.30,

Szentendre, Kalászi út 2.

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

(26) 501 900,

Sze 8 gyermekfogászat

(26) 501 650

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

szoc. ügyek: (26) 501 923,

ORVOSI ÜGYELET

Fax: (26) 310 816

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

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

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

Ügyfélszolgálat: (40) 881 188,

bogdany.iskola@freemail.hu

ép. felügyelet: (26) 501 916,

(26) 387 030

(27) 511 511

www.dbiskola.ewk.hu

(26) 501 920

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

(műszaki hibabejelentés, mérőállás

DUNABOGDÁNYI ZENEISKOLA

OKMÁNYIRODA

munkaszüneti napokon folyamatosan

bejelentés minden nap 0–24,

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

2000 Szentendre, Városház tér 4.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

számlázással kapcsolatos ügyintézés)

(26) 391 101

(26) 501 460

2000 Szentendre, Bükkös part 27.

Ügyfélfogadási idő:

bogdanyzene@freemail.hu

2025 Visegrád, Fő u. 57.

(26) 312 650

H 8–20, K–Cs 8.30–15,

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

(26) 397 143 Ügyfélfogadás:

Munkaszüneti napokon: 9–13

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

KINDERGARTEN

H, K, Cs 8–16, Sze 8–18, P 8–12

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

ELMŰ NYRT.

2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2–4.

GYÁMHIVATAL

(26) 387 030

Ügyfélszolgálati Iroda:

(26) 391 075

2000 Szentendre, Dózsa György u. 8.

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

2000 Szentendre, Dunakorzó 21/A.

ovoda@dunabogdany.hu

(26) 501 932 (Visegrád, Dunabogdány)

munkaszüneti napokon folyamatosan

Ügyfélfogadás: H 8–12,

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

gyamhivatal@szentendre.pmkh.gov.hu

RÓKUS GYÓGYSZERTÁR

Sze 14–18

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

FÖLDHIVATAL

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96.

Telefonos ügyfélszolgálat:

Liebhardt András

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

(26) 391 035 Nyitva: H–P 7.30–18,

(40) 383 838

(30) 472 97 33

(26) 301 743 Ügyfélfogadás: H 13–16,

Szo 7.30–12

MAGYAR KÉMÉNY KFT.

liebhardt_a@yahoo.de

Sze 8–12 és 13–16, P 8–12

SZENTENDRE EGÉSZSÉGÜGYI

KÖZPONTI KIRENDELTSÉG

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG

INTÉZMÉNYEI (SZAKORVOSI

1126 Budapest, Böszörményi út 24/b

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

RENDELŐINTÉZET)

(40) 918 025 [209-es mellék]

Látogatható: P 17–18

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

2000 Szentendre Kanonok u. 1.

Ügyfélfogadás: H 8–20, Sze 10–16

(december–március zárva)

Ügyfélfogadás: H 8–16, K 8–15,

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

P 8.30–11

FALUGAZDÁSZ • MAROSI GUSZTÁV

Sze 8–16, P 8–12

www.szei.szentendre.hu

ugyfelszolgalat@magyarkemeny.hu

Szentendre, Dunakorzó 18.

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD

DUNAKANYAR CSALÁDSEGÍTŐ

POSTAHIVATAL

(26) 311 320

Minden hétfőn 8–10 óráig

ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 57.

Fogadóóra: H, Sze 9–12 és 13–15

a dunabogdányi hivatalban

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

(26) 590 079

MEZŐŐR • KUGLER RUDOLF

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,

(30) 241 46 41
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EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Dunabogdányban keddenként 13–15

12.30–16

2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 6/A.

ORVOSI RENDELŐK

Családgondozó (gyermekjóléti szolg.):

T-HOME, MAGYAR TELEKOM NYRT.

(26) 502 400

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.

Németh Ádám szerdánként 14–15.30

Hibabejelentő: 1435

Ügyfélfogadás: H, Sze 9–12 és 13–15

DR. PORTIK GYÖRGY

FIGYELJ RÁM! KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

TIGÁZ ZRT. SZENTENDREI ÜZEM

KÖRZETI MEGBÍZOTT • KÖKÉNY SÁNDOR

DR. CSOMA ATTILA

IDŐSGONDOZÁS, BETEGSZÁLLÍTÁS

gázszivárgás és üzemzavar bejelentése

(70) 703 22 03

(26) 391 020, Rendelés:

(26) 390 297, ﬁgyeljram@gmail.com

(80) 300 300
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H, K, Sze, P 8–11, Cs 13–16

Ügyfélszolgálat: (40) 333 338
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