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minden kedves olvasónknak boldog új esztendőt kívánunk!

DUNABOGDÁNY 2014. ÉVI
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEI
2014-ben a község állandó lakosainak
száma:		
3236 fő
– ebből férfi:
1561 fő
– ebből nő:
1675 fő

60. évfordulójukat ünnepelte:
Kiss István – Pistyur Anna
Vogel Szigfrid – Bírós Mária
Kristóf János – Bonifert Magdolna

50. évfordulójukat ünnepelte:
Alvincz Tamás – Biczó Szilvia
Lőrinc Miklós – Baltringer Anna
HÁZASSÁGOK
Repárszky Ferenc – Zeller Terézia
A helyi házassági anyakönyvbe tizenkettő há- Gányi István – Gräff Éva
zasságkötés lett bejegyezve. Természetesen Alvincz Ferenc – Baltringer Borbála
vannak olyan lakóink is, akik más településen Herr János – Pizág Józsa
kötöttek házasságot. Gratulálunk!
Fodor Géza – Spanisberger Éva
Rudolf Ferenc – Knáb Magdolna
Kis József Csaba – Matolcsy Erzsébet
Ádám János – Kammerer Jozefa
Ágoston Sándor István – Bori Györgyi Aranka
Melcher János – Müller Rozália
Rixer Krisztián – Melcher Mónika Mária
Nagy István – Pintér Ilona
Vodicska Zsolt – Horváth Krisztina
Melcher András – Móró Katalin
Kívánjuk, hogy még sokáig éljenek szeretetben
Vándor Attila – Lengyel Rita
családjuk körében.
Rácz János – Barti Julianna
Simon György – Szeless Györgyi
HALÁLOZÁSOK
Kereszti András – Ernst Andrea Nanda
Zeller Róbert – Kőszegi Éva Melinda
2014. évben halálesetek száma:
Kovács András Péter – Mészáros Noémi
		43 fő
Tatar István – Suták Bernadett
– ebből férfi:
21 fő
– ebből nő:
22 fő
Gratulálunk azoknak is, akik 2014-ben ünnepelték 60. és 50. házassági évfordulójukat.

Polgármesteri Hivatal
SZÜLETÉSEK
2014-ben 24 gyermek született.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Dunabogdányiak!
E havi cikkemben a hideg ellenére a Dunapartra invitálom Önöket és amennyire a papír
engedi, háttér információkat szeretnék adni.
Egyik téma a jelenről szól, a másik a közel jövőről. Bízom benne, hogy mindkettő sikeresen
megvalósul.
Azt gondolom sok a bicikli utat használónak
feltűnt, hogy a fákon különböző jelölések találhatóak. Jelentésük: X; azonnali kivágásra javasolt fák; O: a következő öt évben probléma
lesz velük, ↑: a lombkoronát meg kell tisztítani
az elszáradt ágaktól. Természetesen nem az önkormányzat dolgozói döntötték el, mi legyen a
sorsa ezeknek a fáknak, a történet ennél sokkal
hosszabb. A Duna-part, akármennyire mi használjuk évtizedek óta, nem a mi, hanem a KözépDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóság tulajdonában
van, tehát az államé. A Csádri-pataktól a buszfordulóig az önkormányzat bérli a KÖVIZIGtől, onnan lefelé teljes egészében állami érdekeltség. Ahhoz azonban, hogy a fákhoz hozzá
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lehessen nyúlni még a Duna-Ipoly Nemzeti
Park engedélyét is kérni kell. Mégis, ha valakit
baleset ér egy letörő gally vagy egy kidőlt fa
miatt, akkor az önkormányzatot vonják felelősségre. Ezért kértem a katasztrófavédelem segítségét, akiknek e sorokon keresztül is szeretném
megköszönni, hogy mindkét hivatalt felszólították az együttműködésre. Ezek után az onnan
küldött szakértők segítségével megkezdődött
a vizsgálat és ennek eredményeként januárban
megkezdjük az életveszélyessé vált fák kivágását, a lombkoronák megtisztítását és szeretnénk
erdőmérnöki segítséggel az összes fa megszámozásával nyilvántartást vezetni minden fa
állapotáról. Sokat teszünk azért, hogy településünk egyik legkedveltebb része biztonságosan
használható lehessen, mégis mindenkit kérek
arra, hogy jelezzék, ha letört ágat vagy arra utaló jelet látnának, illetve, hogy vihar esetén ne
tartózkodjanak a fák alatt.
Maradjunk továbbra is a Duna partján, ami
a strandnak és bicikli útnak köszönhetően a
nyári hónapok legkedveltebb területe lett: für-

ANYAKÖNYVI HÍREK
2014. november és december hónapban
született gyermekek:
Heves Lilla Ilona		
11.03.
Kupás Dominik		
11.25.
Farkas Helena Henrietta
12.05.
Draxler Axel		
12.16.
Halottaink november és december hónapban:
Benke Ferencné		
86 éves
Szárföldi József		
81 éves
ElterJózsef		
60 éves
Kammerer Konrád		
77 éves
Zeller Mihályné		
93 éves
Rudolf Károlyné		
60 éves
Rippel János		
94 éves
Spanisberger Vendel		
81 éves
Kiss Istvánné		
89 éves
Schuszter Tamásné		
93 éves
Zeller Károlyné		
92 éves
Polgármesteri Hivatal

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk Rippel János elvesztése
miatt részvétüket fejezték ki, temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban
osztoztak.
Rippel Jánosné és családja

dőzés, szabadidő, kultúra. Ehhez kapcsolódóan
a képviselő-testület támogatásával elindítottuk
a kultúrház kertjének és környezetének rendezési programját. Talán mindenki előtt ismert,
hogy évekkel ezelőtt már készült egy gyönyörű
pavilon tervezet. A magam részéről azon a véleményen vagyok, hogy bár a tervezett pavilon
országos szinten is megállná a helyét, nekünk
azonban egyrészt túl nagy falat lenne valamint
a kultúrház kertje továbbra is megoldatlan maradna. Ezért érdemesebb lenne első lépésként
magát a kultúrház környezetét rendezni. Ebben
erősített meg egy lelkes, falut szerető csoport,
akik azzal az igénnyel fordultak hozzám, hogy
a kultúrház kertjének rendezésében nyújtanának anyagi segítséget, így az ő finanszírozásukkal elkészültek a tervek, melyeket a bizottság
és a képviselő-testület már tárgyalt, és néhány
apróbb változtatást igényelve jóvá is hagyott.
Amint ez megtörténik, a honlapon közzé fogjuk
tenni. A tervezési költségek kifizetését köszönjük a támogatóknak. Felmerülhet sokukban
a kérdés, hogy valóban most egy látszat beruházásra van-e szükség? A válaszom, hogy nem,
de mégis úgy érzem, hogy itt van egy lehetőség
és cél, amit meg kell ragadni, mert most van itt
az ideje. Továbbá tapasztalatok úgy mutatják,

AKTUÁLIS

hogy ez a terület kezd a falu életének nyári központjává válni, és fontosnak tartom, hogy egy
igényes, kulturált környezetben tudjunk összejönni. Idén augusztusban ünnepeljük a német
testvértelepülésünkkel a 25 éves jubileumi partnerkapcsolatunkat. A leutenbachi utunk során
megtartott közös képviselő-testületi ülésünkön
bemutattuk a terveket, ők első körben támogathatónak tartották, nekünk pedig be kell látni,
hogy külső segítség illetve a lakosság támogatá-

sa és a falu összefogása nélkül ez nem fog megvalósulni, az önkormányzatnak egyedül szinte
lehetetlen a kivitelezés és ez nem is lehet fő célja,
hiszen a másik oldalon egészen alapvető feladatokat is orvosolni kell. Inkább úgy fogalmaznék,
mindent megteszünk azért a következő hónapokban, hogy ez az együttműködés létrejöjjön,
és amennyiben ez megvalósul, az önkormányzat húzó erejével és koordinálásával igyekszünk
megvalósítani ezt a célt.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜLÉSEIN TÖRTÉNT…
A képviselő-testület 2014. november 27-én tar- Ház kert koncepciótervet, a tervezési és előkétott rendkívüli ülésén a helyi adókról szóló ren- szítési folyamat további folytatására felhataldelet felülvizsgálatáról tárgyalt.
mazta a polgármestert. A kert koncepcióterve a
Az ülést megelőzően a Pénzügyi, Településfej- képviselő-testület november 10-i ülésén bemulesztési és Környezetvédelmi Bizottság is részle- tatásra került, ezt követően a tervező és a teletesen megvitatta a témát és javaslatot fogalma- pülési főépítész részvételével a Pénzügyi, Telezott meg.
pülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
A képviselő-testület a helyi iparűzési adó is tárgyalta, véleményezte. A nemzetiségi ön0,1%-os emeléséről döntött. A számítások sze- kormányzat, valamint több érintett civil szerrint ez kb. 3 mFt bevételtöbbletet jelent éves vezet is megismerte és véleményezte a tervet,
szinten.
mely magánszemélyek felajánlásából készült el.
Az építményadó esetében a képviselő-testület A koncepció terv elfogadásával tovább folytat30%-os emelést (100 Ft/m2-ről 130 Ft/m2-re) ható a munka, kidolgozhatók a részletes tervek
tartott még olyan mértéknek, ami a teherbí- és a megvalósítás ütemezése és költségbecslése
ró-képesség alapján vállalható. A számítások is. Cél az, hogy a testvértelepülési kapcsolat 25
szerint ez szintén kb. 3 mFt pluszbevételt jelent éves jubileumára, 2015 augusztusára a Művelőéves szinten a mostanihoz képest. Az egyéb dési Ház kertje megújuljon és színvonalas köépítmények esetén a 70 Ft-tól 100 Ft/m2-re zösségi tér, ill. rendezvénytér alakuljon ki.
emelést fogadott el a képviselő-testület a BizottNapirenden szerepelt a helyi termelői piac
ság javaslata alapján, ez kb. 500 eFt többletbe- további működése is. A Művelődési Ház kertvételt jelent.
tervéhez hasonlóan ezt a témát is előzetesen
Végül az idegenforgalmi adó esetében a kör- tárgyalta a Pénzügyi, Településfejlesztési és
nyékbeli településekhez való közelítés okán, to- Környezetvédelmi Bizottság is, ahol jelen volvábbá mivel ez nem a helyieket terheli, hanem tak a piacot üzemeltető Dunakanyar-Pilis
az idelátogatók fizetik, döntött a képviselő-tes- Helyi Termék Szövetkezet képviselői és két
tület a vendégéjszakánkénti 100 Ft-os emelé- dunabogdányi termelő is.
si javaslatról, ami 200 eFt bevételt jelent éves
Az üzemeltetővel abból a célból kezdemészinten.
nyezett az Önkormányzat tárgyalásokat, hogy
A képviselő-testület szándéka szerint az adók a piac a jövőben rendezett keretek között műváltozásából származó bevételt (kb. 6,7 mFt) ködjön, igényes legyen. A Szövetkezet heti
fejlesztésre tervezi fordítani, képviselő-testületi rendszerességgel tartaná fenntarthatónak a pidöntés alapján, a lakosság számára előre kom- acot, melyet a képviselők támogattak. Egyelőre
munikáltan.
végleges helyszín nincsen, a Művelődési Ház
A 2015. január 1-től érvényes helyi adó mérté- kertje az átalakítás után alkalmas lehet a piac
keket a táblázatban olvashatják.
megtartására is, átmenetileg a Hajó utca végén

lévő buszfordulóban működik a piac.
A december havi rendes képviselő-testületi
A képviselő-testület véleményezte az üzeülésre 2014. december 1. napján került sor. Az meltető által megküldött szerződéstervezetet,
ülésen döntött a képviselő-testület a 2015. évi és észrevételeket fogalmazott meg az abban
óvodai és iskolai étkezés élelmezési nyersanyag- foglaltakkal kapcsolatban, melyet eljuttatott a
normájáról és a fizetendő étkezési térítési díjról. Szövetkezetnek. Ennek lényege egyrészt, hogy
A szolgáltatást a Forgó Étterem biztosítja, a díj- a bogdányi termelők ne fizessenek helypénzt
változás 5%-os.
az itteni piacon, másrészt pedig fontos a helyi
A 2015. január 1-től érvényes étkezési térítési kereskedőkkel való összhang megteremtése,
díjakat a táblázatban olvashatják.
ennek érdekében olyan termékek ne jelenjenek
A képviselő-testület elfogadta a Művelődési meg a piacon, ami az üzleteinkben elérhető. A
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Végül engedjék meg, hogy kicsit rendhagyó
módon németül kívánjak Önöknek einen guten
Rutsch ins neue Jahr -t, amellyel a német nyelvű
területeken köszöntik egymást: csusszanjunk át
az új évbe, ne kívánjunk sokat, sem lehetetlent,
csak maradjunk talpon és óvatosan csússzunk
előre, ennél többet a jelen keretek között nem is
nagyon kívánhatunk!
Köszönettel: 

Schuszter Gergely

szerződés jóváhagyására a 2015. januári ülésen
kerül sor.
Döntést hozott a képviselő-testület a 2015.
évi községi naptár, valamint a Bogdányi Híradó 2015. évi lapszámai nyomdai munkáinak
megrendeléséről is, mindkét esetben az eddigi
nyomdát (Spori Print Vincze Kft.) bízta meg
a munkák elvégzésével. Az újság ára 44,20
Ft+ÁFA/db, a naptár ára 121 Ft+ÁFA/db.
Pályázatot írt ki a képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal informatikusi-rendszergazdai feladatok 2015. évi
ellátására, vállalkozási szerződés keretében. A
pályázati felhívás az előző lapszámban megjelent, a pályázat beadási határidőben hat pályázat érkezett. A pályázatokat a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
tárgyalta, a Bizottság két pályázóval javasolta
a szerződéskötési tárgyalások megkezdését, a
döntéshozatal a képviselő-testület 2015. januári
ülésén esedékes.
Az ülésen elfogadta a képviselő-testület az
Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét, továbbá döntést hozott társulási ügyekben,
melyre az önkormányzati és az államháztartási
törvény időközben hatályba lépett változásai,
továbbá a 2014. október 12-i önkormányzati
választásokat követően a településeken történt
változások tettek szükségessé.
A polgármester beszámolt az ülésen arról,
hogy az ún. hosszabb közfoglalkoztatás 2014.
december 1-től 2015. február 28-ig tart. A központi finanszírozás ezúttal csökken az eddigiekhez képest, és 70%-os lesz. Erre tekintettel a
költségvetési egyensúly érdekében felül kellett
vizsgálni a létszámokat, melynek következtében
két személy esetében nem hosszabbítottuk meg
a szerződést, míg az orvosi rendelő takarítását
végző bekerült a közfoglalkoztatásba. Összesen
9 fő vesz részt ebben a három hónapban a programban.
Az ún. téli közfolgalkoztatás keretében pedig három dunabogdányi személy vesz részt a
Munkaügyi Kirendeltség által szervezett képzéseken, ez a program 2014. december 1-től 2015.
március 31-ig tart.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
erdészével megtörtént a bejárás a Duna parton,
az ott lévő fák felmérték a legkritikusabb szakaszon, és jelölésre kerültek a fák a következők
szerint: kivágandó, a következő 5 évben kivágásra kerülő, formázandó.
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Az ülésen a polgármester bejelentette, hogy
Liebhardt András, a Művelődési Ház igazgatója
fizetés nélküli szabadságáról visszatér, és 2015.
január 1-től elfoglalja álláshelyét.
Tájékoztatást hangzott el a Polgárőrség szervezésének állásáról. Szigetmonostoron jól működő szervezet van, ez mint ernyőszervezet működik, ennek tagozata lenne a dunabogdányi.
Ennek a konstrukciónak az előnye, hogy az
adminisztratív terheket leveszi rólunk. Jövő év
áprilisától indulhat el a polgárőrség. A toborzást addig kell megtenni, 10-15 fős állományra
van szükség.
Az éves közmeghallgatás 2014. december 15én volt képviselő-testületi ülés keretében. Előzetesen írásban egy levél érkezett, az ülésen két

személy jelent meg. Észrevételeiket ezúton is
köszönjük.
A közmeghallgatást követően előbb Mokrai
Gabriella őrsparancsnok bemutatkozó tájékoztatást adott az őrs helyzetéről és munkájáról, majd Balázs Csilla főszerkesztő a Danubia
Televízió múltját, jelenét és a jövőbeni terveiket,
lehetőségeiket ismertette. A képviselő-testület
jóváhagyta a TV és az Önkormányzat közötti
2015. évi együttműködési megállapodást.
Képviselői indítvány alapján napirenden szerepelt a képviselők tiszteletdíjának kérdése is. A
képviselő-testület akként foglalt állás, hogy az
évtizedes hagyományt fenntartja, és a képviselők tiszteletdíjban nem részesülnek, a község
érdekében ellátott feladatukat díjazás nélkül
végzik.

HELYI ADÓK 2015. JANUÁR 1-TŐL

GYERMEKÉTKEZTETÉSI DÍJAK



Építményadó
A gyermekétkeztetés 2015. január 1. napjától
Az adó mértéke:
érvényes intézményi térítési díjai (Ft/fő/nap)
•
lakásoknál 130 Ft/m2 évente, de legalább ÁFÁ-val növelten
300 Ft
•
egyéb nem lakás céljára szolgáló épít- Óvodás napközis ellátás:
ménynél (pl. üzlet, műhely stb.) 100 Ft/ 			485 Ft
m2 évente
•
ebből tízórai		
082,5 Ft
•
üdülés céljára használt építmény után
ebéd		320 Ft
évente belterületi és külterületi épületuzsonna 0
082,5 Ft
nél: 680 Ft/m2
felnőtt		640 Ft
Idegenforgalmi adó
Iskolai napközis ellátás:
•
Az adó mértéke személyenként és ven- 			635 Ft
dégéjszakánként: 400 Ft/fő
•
ebből tízórai		
100 Ft
ebéd		435 Ft
Helyi iparűzési adó
uzsonna		100 Ft
•
Az adó mértéke évente kereskedőknél és
felnőtt		640 Ft
minden egyéb vállalkozásnál 2,0%
•
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett 
Dr. Németh József, jegyző
iparűzési tevékenység napi adóátalányának összege: 300 Ft
A helyi adókról szóló 18/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet teljes szövege megtekinthető
a www.dunabogdany.hu oldalon, valamint a
Polgármesteri Hivatalban.

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

FELHÍVÁS
Dunabogdány Község Önkormányzata
A rászorulók részére idén is lesz lehetőség
uszadékfa gyűjtésére.
Jelentkezni 2015. január 31-ig lehet
a Polgármesteri Hivatalban.
A kérelmeket írásban kérjük beadni.
Az uszadékfát
2015. február 28-ig lehet gyűjteni.
Tisztelettel: Molnár Lajos mezőőr
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HELYI TERMELŐI PIAC DUNABOGDÁNYBAN
2015. JANUÁR 9-ÉN, 16-ÁN, 23-ÁN ÉS 30-ÁN
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

FELHÍVÁS
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
55/B. § alapján „Az önkormányzati adóhatóság
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
közzéteheti.”
Az önkormányzati adóhatóság a közeljövőben élni
kíván e törvényi lehetőséggel és 2015. február
2-án közzé fogja tenni a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, valamint a Bogdányi Híradó
következő számában az adótartozással rendelkezők listáját.
Felhívjuk azon személyek figyelmét, akiknek
adószámláin hátralékot tartunk nyilván, hogy
mielőbb rendezzék tartozásukat a végrehajtási
eljárás megindításának és a hátralék közzétételének elkerülése érdekében.
Dr. Németh József jegyző

MŰANYAG KUPAK GYŰJTÉS
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!

AKTUÁLIS

BESZÁMOLÓ
a dunabogdányi képviselő-testület és a
Dunabogdányi Németekért Alapítvány
leutenbachi látogatásáról
Idén 25 éves lesz Dunabogdány és Leutenbach
partnerkapcsolata. Az évforduló méltó megünneplése fontos esemény a két település életében.
A programok egyeztetése, az új testültet bemutatkozása, valamint a helyi karácsonyi vásár
alkalmából, december elején 12 fős delegáció
utazott Leutenbachba.
A látogatással tehát több célunk is volt: egyrészt jelét kívántuk adni annak, hogy a fennálló
partnerkapcsolatot a továbbiakban is a lehető leghatékonyabban szeretnénk támogatni,
másrészt egyeztetni akartuk, milyen feladatok
várnak ránk a jövőben. A két és fél évtizedes

barátság megünneplésére, Schuszter Gergely
polgármester javaslatára egy ún. Leutenbach
Bizottság alakult. Tagjai Kránicz-Kammerer Zsófia, Borosjenői Anikó, Herr Tamás,
Schwartz József és Vogel Norbert. Feladatuk
a javaslattétel, előkészítés és kapcsolattartás a
leutenbachiakkal.
Jürgen Kiesl polgármester és vendéglátóink
– mint mindig – most is a lehető legnagyobb
nyitottsággal és szeretettel fogadtak minket. A
rövid látogatás hivatalos programjában egy
közös képviselő-testületi ülés is szerepelt, ahol
megismerkedhettünk a helyi önkormányzat
tagjaival és mi is bemutatkozhattunk nekik. A
napirendi pontok között szerepelt egyebek mellett egy átfogó prezentáció, melyben Schuszter
Gergely polgármester részletesen bemutatta a
kultúrkert átépítésének és tereprendezésének
tervét, a 25 éves évforduló megünneplésének
lehetséges módja és időpontja, valamint nagyteljesítményű szivattyúk adományozása, ame-

lyekkel településünk a jövőben remélhetőleg,
a leutenbachi tűzoltók segítsége nélkül tudja
majd megoldani az árvízi problémákat.
Másnap részt vettünk a karácsonyi vásár megnyitóján, ahol ismét egy magyar stand is volt. A
Dunabogdányi Németekért Alapítvány portékái rövid időn belül, szinte teljesen elfogytak.
Mindent összevetve látogatásunk nagyon jól
sikerült. Reméljük, hogy ezt leutenbachi barátaink is így gondolják.
Az évforduló megszervezése ugyanakkor nagy
feladat. Ezúton is szeretnénk kérni, hogy akinek
ötlete, javaslata van a jubileummal kapcsolatban, vagy fényképe, archív dokumentuma van
az elmúlt csaknem negyed évszázadról, bizalommal keresse fel a fent említett bizottság tagjait. Próbáljuk meg közösen, minél színesebbé
és emlékezetesebbé tenni a 25 éves évfordulót.


Bánáti Bence
alpolgármester

FEGYVERES RABLÁS
ELKÖVETŐJÉT KERESSÜK!
Aki felismeri, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság 24 órán át közvetlenül
hívható 06 46 514 506-os telefonszámát, vagy
a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikét!

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

AKTUÁLIS
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MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2015. január 19. Országos
Kitelepítési Emléknap
Valaki egy gyűrött papírdarabkán ezeket a verssorokat dobta ki azon a napon a vonat ablakán:
Leb’ wohl, du schönes Ungarland
Du bist jetzt unser Untergang.
Unseren Ahnen hast du gegeben
Ein verwüstetes Land zu pflegen,
Und für Müh’ und Plag
Gibst du uns jetzt den Bettelstab.

2015. január 22.
»Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.«

– Kodály Zoltán

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük Az árva gyermek felnövekedett, megerősödött,
meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a királyfi lett belőle, mint a mesében. A legszebb
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc ruhája van, egy nagy tehetségű irodalom hordja
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a a kincstárába a bányák és fantáziák mélyéről az
Himnusz kéziratát. Tekintsen ránk itt a költőről ékköveket, az új magyar szavakat, fogalmakat.
És most újra a gazdagodás útján van. A háborúDunabogdány Község Önkormányzata nevé- készült neves portré.
nak temérdek új szót, érzést, gondolatot köszönben 1997 nyarán †Schuszter József polgármeshet majd az irodalom. Eddig csak a salak, a halter úr ezeket a felejthetetlen sorokat írta le: „A
pénz, a békalencse vetődött fel a folyam felszínére.
történelem során elkövetett tévedésekért, bűnö(Itt-ott úszik egy különös virág, a messziségben
kért a hatalom képviselőinek egyszer meg kell
növekedő új nagy fának tavaszi virága.)
követniük a sértetteket. A demokratikusan megválasztott jelenlegi önkormányzat – bár nyilvánNem kell bántani drága, árva gyermekből királyvalóan nem hibáztatható az ötven évvel ezelőtti
fivá növekedett magyar nyelvünket. Őt már senki
döntésekért – nem térhet ki ezen kötelezettsége
se veheti el tőlünk. Amint a múltunk, a legsajátoelöl. Ezúton hajtunk fejet minden sérelmet szensabb nemzeti múltunk is a miénk marad, bármi
vedett falunkbeli előtt.”
történjék.« – Krúdy Gyula írta le e csodálatos
Majd a következő szavakat tette hozzá gondosorokat 1915-ben.
lataihoz: „Amikor a németek kitelepítését elítéljük, természetesen az erőszakos betelepítés ellen
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések
is tiltakozunk. Valószínűleg különbözőképpen
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
élték meg a ki- és betelepítettek az eseményeket,
szenteljünk évezredes hagyományainknak,
de egy kérdésben egyforma hatás érte őket: akagyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének,
ratuk ellenére el kellett hagyniuk otthonukat és
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző
szeretteiket.”
tárgyi és szellemi értékeinket. Az emléknapon
Most a felejteni nem akarók virágait tesszük
országszerte, – így Dunabogdányban is – szále minden évben a templomunk melletti emmos kulturális és művészeti rendezvényt tartalékműnél, amelyet az 50. Évfordulón avattunk
nak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar
fel. Legyen valós ez az emlékezés, és ne szégyellkultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással,
jünk emlékezni és emlékeztetni! Perzelné Knáb
pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat.
Anna, a mi Nusi nénink szavait idézem most,
Végül az ünnephez kapcsolódóan Kosztoláhogy méltón zárhassam az idei Országos Kitenyi Dezső soraival emlékeznék irodalmunk és
lepítési Emléknapra szánt soraimat:
különösen a magyar költészet halhatatlan alkoSokan voltak így, kitelepített magyar svábok,
tóira és életművükre.
akik életük végéig így köszöntek egymásnak:
“Und wann gehen wir heim?”…“Im Herbst”. »A mesebeli árva gyermek a magyar nyelv. Még
az ág is húzza.
(„És mikor megyünk haza?”…”Ősszel.”)
„És aztán ott haltak meg, messzi idegenben.”
Pedig gyönyörű tartományai vannak. A legszebb
országon húzódnak folyamai. A vadmadarak,

Nagy Magda
csillagos égboltozat alatt lakó pásztorok és raMagyar vagyok, minthogy magyarul írok,
jongó költők vigyáztak ez árva gyermek lépéseire,
magyarul mondom ámuldozva: tej,
amíg járni tanult. Néha eldugdosták, mint a bujs magyarul mondom a halálos Áment.
dosó kurucot vagy honvédet.
Ha ingadozva hátradől e fej,
s az elomló test végső reszketéssel
Szőlőhegyek borházaiban, kollégiumok üres pada levegőbe rázza vézna öklét,
lásain, a bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló szél
s egy mozdulattal és egy bús igével
zúgásában élt. Tompa Mihály hallgatja a folyón
egy lesz vele a rejtélyes öröklét.
mosó menyecskék felgyűrt ruhája felől a nép dalait. A Vahotték kertjében az árvalányhaj alatt
meghúzódik. De lakott a gályákon is, evezőpadhoz láncolt prédikátorok bús lelkében. Bujdosott
Caraffa elől a bányavárosokban, a Bükk rengetegében, a kék szemű, álmodozó regényíró reménységében, az Újépület celláiban…

Nagy Magda
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NEVEZETES NAPOK

CSOPJÁK ATTILA-DÍJAT KAPOTT A FIGYELJ RÁM!
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ MUNKAKÖZÖSSÉGE
A Baptista Szeretetszolgálat kitüntetéseit december 14-én a Papp László Sportarénában a
Baptista szimfonikusok koncertje keretében
adták át. A dunabogdányi székhelyű Figyelj
Rám! Szociális Szolgáltató munkaközössége
kapta idén az egyik legrangosabb kitüntetést, a
Csopják Attila-díjat, melyet olyan szociális feladatokat ellátó személyeknek adományoznak,
akik valamely baptista intézményben hosszú
időn keresztül kiemelkedő munkát végeznek, és
tevékenységükkel, személyes példamutatásukkal kifejezik elhivatottságukat életpályájukon.
A Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató 2011
júliusában csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálathoz. Jelenleg 500 idős és fogyatékos
személyről gondoskodik a mindennapokban.
Kiváló kapcsolatot alakítottak ki az ellátási területükhöz tartozó önkormányzatokkal, szociális intézményekkel, munkaügyi központokkal.
Folyamatosan alkalmaznak megváltozott munkaképességű dolgozókat, a közmunka program adta lehetőségeket okosan és szervezetten
használják ki. Kimagasló szakmai eredmények
és erős kollektíva jellemzi a szolgálatot – írja
a Baptista szeretetszolgálat a díj odaítélésének
indoklásában.
A munkaközösség nevében Spáth Gottfriedné
vette át a díjat Szenczy Sándortól a Baptista Szeretetszolgálat elnökétől és Szilágyi Béla alelnöktől, aki egyben a tahitótfalui baptista gyülekezet
vezetője is.
Forrás:

CIVIL HÍREK

danubia-televizio.hu
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PÉCSVÁRADON JÁRTUNK
A magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Baden-Württenberg International által kiírt pályázaton óvodánk 100.000-Ft-ot
nyert. A pályázat címe: Régión kívüli kapcsolat kiépítése (Ausbau von überregionalen
Kontakten). Az elnyert összeget útiköltségre
fordíthattuk. Az elnyert összeghez Dunabogdány Német Nemzetiségi Önkormányzata is
hozzájárult, így megvalósíthattuk régóta tervezett látogatásunkat Pécsváradra, 2014. november 14-én.
Pécsváradon 2 Német Nemzetiségi Óvoda
van, mindkettőben 3-3 csoport működik. Az
óvodák a város két pontján találhatók. Az egyik
épületet teljesen felújították, míg a másikat
újonnan építették a régi helyére. Mindezt szerencséjükre, pályázati pénzből tudták finanszírozni. Szép, tágas, igényes az épület, a környezet
párját ritkítja. Az óvoda udvarának egyik oldala
a Várfal, szinte a mesében élhetnek a gyerekek.
Fantasztikus fogadtatásban volt részünk. A
Gesztenyés Óvodában a nagycsoportos gyerekek népviseletbe öltözve köszöntöttek bennünket tánccal, mondókával, énekkel, a saját
tájnyelvükön.
A Szivárvány Óvodában óvodalátogatáson vettünk részt, majd egy közös beszélgetés során cseréltük ki tapasztalatainkat, helyi
szokásainkat.
Meglepetésünkre még egy programot is szerveztek nekünk a Várba, ahol a múzeumpedagógus vezetésével egy játékban vettünk részt. Itt
megismerhettük a város és a vár történelmét,
érdekességeit.
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Végül egy kötetlen beszélgetéssel zártuk ezt az
élménnyel teli napot. Megfogadtuk, hogy bár
távol lakunk egymástól, a kapcsolatot ápolni
fogjuk továbbra is.
Köszönjük Pécsvárad óvónőinek és a többi
dolgozónak ezt a fantasztikus napot!


Gräff Albertné, óvodavezető

Németországi Szövetségi Köztársaság
támogatta a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzatán keresztül

Gefördert durch die Bundesrepublik
Deutschland über die Landesselbstvetwaltung der Ungarndeutschen

ÓVODA & ISKOLA

NOVEMBERBEN NEMZETISÉGI
HETET TARTOTTUNK AZ OVIBAN
Már évek óta hagyomány óvodánkban, hogy
Márton napjának hetében nemzetiségi hetet
tartunk ovisainknak. Az idei évben sem maradhatott el a Helytörténeti Kiállítás megtekintése, ahová előtte való napon becsempéztünk
modern tárgyakat is. Gyerekeink rögtön észrevették, mi a kakukktojás a berendezési tárgyak
között. Énekeltek nekünk a Singkreis tagjai, bábos mesét adott elő Tóth Krisztina bábművész,
németül-magyarul. A szülőknek nem kellett
fizetni az előadásért, mert az ÉMNÖSZ támogatását elnyertük egy pályázaton, amit ezúton
is köszönünk. Barkácsoltunk lámpásokat, sütöttünk liba formájú linzereket. A legizgalmasabb napunk a kézműves nap volt, ahol idősebb

emberek mutatták be a gyerekeknek, mit, és főleg hogyan készítettek régen:
szatyor készítés: Lang Józsefné, Kati néni
kosárfonás: Tóth András
kukorica morzsolás, a torzsából pedig játékok
készítése: Rippel Elek bemutatói alapján
Gyerekeink nagy izgalommal vettek részt ezekben a munkálatokban, szinte abba sem akarták
hagyni. Köszönjük vendégeinknek, hogy ilyen
türelemmel voltak gyerekeink iránt és boldogan mutatták be ezeket a régi tevékenységeket.


Gräff Albertné, óvodavezető

Tamásék gazdasága
Egy szerdai napon, a hatodik órában meglátogattuk egy helyi őstermelő telephelyét.
A tulajdonos körbevezetett minket a telepen.
Megmutatta a földművelő gépeket és hogy mit
termesztenek. A gépek között hatalmas traktorok és kombájnok voltak és felülhettünk rá.
Megcsodáltuk a különböző földművelő eszközöket és elmagyarázták, hogy melyik gép
milyen munkára való. Utána megnéztük a különböző terményeket, amiket a helyi földeken
termelnek. Volt kukorica, szójabab, napraforgó és búza. Termelnek még káposztarepcét is.
Kimentünk a határba és megnéztük a gépeket
munka közben és menet közben is kipróbálhattuk őket. Megkóstoltuk a különféle magokat is.
Legnagyobb mennyiségben búzát és kukoricát
termelnek. A terményeket nagyban értékesítik a malomiparban. A búzából kenyérgabona,
a kukoricából különféle állati tápok lesznek.
A káposztarepcéből olajat préselnek. Már elkezdték az őszi munkákat. Elvetették a jövő évi
gabonát, búzát. A tavaszi árpa földjét csak fölszántják és tavasszal vetik bele a magot.


ÓVODA & ISKOLA

Héder Anna 6. osztály
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Die hohen Tannen atmen
Die hohen Tannen atmen heiser
im Winterschnee, und bauschiger
schmiegt sich sein Glanz um alle Reiser.
Die weißen Wege werden leiser,
die trauten Stuben lauschiger.
Da singt die Uhr, die Kinder zittern:
Im grünen Ofen kracht ein Scheit
und stürzt in lichten Lohgewittern, –
und draußen wächst im Flockenflittern
der weiße Tag zur Ewigkeit.
– Rainer Maria Rilke

DREIKÖNIGSINGEN AM 6. JANUAR
Als Sternsinger bezeichnet man drei als Heilige
Drei Könige gekleidete Menschen, die in der
Zeit der zwölf Weihnachtstage vom 25. Dezember bis zum 6. Januar und teilweise auch
darüber hinaus Geld für wohltätige Zwecke
sammeln. Der Heischebrauch ist ab dem 16.
Jahrhundert nachweisbar und wird auch als
Dreikönigsingen bezeichnet.
Im Morgenlande sahen
Sie einen Wunderstern,
Da machten sich auf die Weisen,
Zu suchen Christ, den Herrn.
Sie scheuten nicht Wälder, nicht Ströme,
Und nicht den glühenden Sand,
Sie eilten, von Sehnsucht getrieben,
Zum fernen, jüdischen Land.
Und in Jerusalems Straßen
Und in Herodes' Haus
Schauten sie nach dem König,
Dem neugebor'nen, aus.
Doch als sie ihn nicht fanden,
Zogen sie eilend fort
Nach Bethlehem, der kleinen,
Nach des Propheten Wort.
Der Wunderstern sie führte
Mit seinem Lichte klar,
Jetzt stand er über dem Hause,
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Darin das Kindlein war;
Da lag es in dem Schoße
Der Mutter süß und hold,
Sie beugten die Kniee und schenkten
Ihm Weihrauch und Myrrhen und Gold.
O selig, wenn am Himmel
Die Morgensonne steht,
Und einem dunkeln Herzen
Das ew'ge Licht aufgeht;
Wenn eine arme Seele
Den Heiland Gottes sieht
Und thränenfeuchten Auges
An seiner Krippe kniet.
Voran wurde ein beleuchteter Weihnachtsstern
mit der Aufschrift „Friede auf Erden“ auf einer
Stange getragen. Dahinter formierten sich die
Reihen der Dorfjugend.
Links und rechts jeder Reihe ging ein junger
Bursche mit einer Karbidlampe und leuchtetet in die aufgeschlagenen Gesangbücher der
singenden Mädchen, damit sie die Texte lesen
konnten.
Leider der Brauch des morgen- und abendlichen Dreikönigsingen ist in Ungarn nur bis
Januar 1945 beibehalten worden.


Alles still!
Alles still! Es tanzt den Reigen
Mondenstrahl in Wald und Flur,
Und darüber thront das Schweigen
Und der Winterhimmel nur.
Alles still! Vergeblich lauschet
Man der Krähe heisrem Schrei.
Keiner Fichte Wipfel rauschet,
Und kein Bächlein summt vorbei.
Alles still! Die Dorfeshütten
Sind wie Gräber anzusehn,
Die, von Schnee bedeckt, inmitten
Eines weiten Friedhofs stehn.
Alles still! Nichts hör ich klopfen
Als mein Herze durch die Nacht –
Heiße Tränen niedertropfen
Auf die kalte Winterpracht.
– Theodor Fontane

Magda Nagy

UNSERE HEIMAT

NATIONALE VERTREIBUNGSGEDENKTAG AM 19. JANUAR 2015
Am 19. Januar 2015 wird zum 3× landesweit Vertreibung in ihrer Heimat, ausgesetzt waren,
der Vertreibung vor 69 Jahren gedacht, an das gezeichnet. Viele waren tagelang, noch bevor
furchtbare Leid erinnert, das die Betroffenen sie abtransportiert wurden z.B. in Budafok in
ertragen mussten. Was erwartete denn da- Viehwaggons gesperrt, wo sie warten mussten,
mals den aus der Heimat Vertriebenen in der bis der Güterzug abfuhr. Sie wussten nicht einFremde?
mal, wohin sie gebracht werden. Erst als sie auf
Deutschland war nach Kriegsende am 8. den Bahnhöfen die ersten deutschen OrtsschilMai 1945 am Boden zerstört. Schon während der sahen, haben sie sich etwas beruhigt. Aber
der letzten zwei Kriegsjahre wurden die Le- das Elend war nicht zu Ende. Weder sie, noch
bensmittel immer knapper. Man musste froh die einheimische Bevölkerung, waren auf eine
sein, wenn man die Ration, die man auf Le- solche Tragödie vorbereitet. Die Vertriebenen
bensmittelkarten zugeteilt bekam, überhaupt kamen bei ihrem Eintreffen zunächst für ca.
noch einlösen konnte. Die Großstädte waren drei Wochen in ein sogenanntes Quarantäzerbombt, viele Zivilisten wurden durch die nelager. Dort wurden sie untersucht und desBombenangriffe getötet. Die Menschen, die ihr infiziert. Das war nötig, denn wenn eine ansteLeben retten konnten, aber obdachlos wurden, ckende Krankheit eingeschleppt worden wäre,
hat man auf die umliegenden Ortschaften ver- hätte das bei der damaligen Hungersnot und
teilt. Es wurden einfach Zimmer in den Woh- den mangelnden medizinischen Möglichkeinungen beschlagnahmt und die sogenannten ten zu weiteren Katastrophen geführt. GleichFliegergeschädigten wurden dort einquartiert, zeitig bekamen so die Behörden auch einen
meistens Mütter mit Ihren Kindern, denn die Überblick auf die Zahl der Ankömmlinge und
Männer waren ja an der Front. Nach Kriegs- konnten die Vertriebenen auf die verschiedeende haben die Besatzungsmächte das Land in nen Städte und Dörfer verteilen. Oft wurde in
vier Zonen aufgeteilt, in die amerikanische, die eine Wohnung, wo man schon in ein Zimmer
französische, die englische und die sowjetische Ausgebombte einquartiert hatte, noch ein ZimZone. Dann musste Deutschland noch 12–15 mer für eine Flüchtlingsfamilie beschlagnahmt.
Millionen Menschen aufnehmen, die aus Po- Dann waren drei Hausfrauen in einer Küche.
len, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Oft hatte jede auch noch Kinder, für die sie ein
Jugoslawien und aus dem restlichen Südosten Mittagessen oder Nachtessen kochen mussten.
Europas vertrieben wurden. Man kann sich Dass es da ab und zu Streitereien gab, ist nicht
heute das Elend nicht vorstellen, das damals ge- verwunderlich. Küche, Bad und WC wurden ja
herrscht hat. Alle diese Vertriebenen waren von von allen drei Familien benützt. Das war aber
dem Unrecht und Elend, dem sie schon vor der noch „Luxus“, denn sehr viele konnten nicht
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untergebracht werden. Sie hat man dann in
Baracken gepfercht, und das nicht nur für Wochen und Monate. Viele mussten jahrelang dort
bleiben, bis sie sich auf Schulden ein Häuschen
bauen konnten. Dazu kam noch die schreckliche Hungersnot.
Ich will keine einzelnen Schicksale schildern,
diese Jahre waren einfach unmenschlich! Ich
gestehe, diesen Artikel konnte ich nicht auf
einmal schreiben, es ging einfach über meine
Kräfte, weil die tragischen Schicksale in meiner
Erinnerung wieder erweckt wurden, da meine
Eltern und auch ich davon betroffen waren.
Zwar wurden wir nicht vertrieben, denn wir
haben damals in Stuttgart gewohnt, aber wir
waren ausgebombt und hatten auch nur noch
das, was wir auf dem Leib trugen.
Ich kann nur hoffen und unseren Herrgott bitten, dass es nie wieder zu einem Krieg kommt,
und nie wieder Hass entsteht zwischen den verschiedenen Nationalitäten. Alle Menschen sind
Geschöpfe Gottes, gleich welcher Nationalität
sie angehören, oder welche Hautfarbe sie haben.


Pelczerné-Knáb Anna

Als nach dem Kriege da und dort,
Noch herrschte große Wohnungsnot,
Die Donauschwaben nicht lamentieren
Und keine langen Trauerreden führten.
Um raus zu kommen aus der Baracke,
Packten sie Schaufel, Hammer und Hacke;
Von frühmorgens bis abends spät,
Plagten sie sich redlich um die Wett’.
Großvater, Sohn und Enkel sogar,
Bis das eigene Haus fertig war.
Solches Tun war des Lobes wert
Und der Schwaben Kolonistensinn ehrt.
– Barbara Herdt
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MOZDUL DUNABOGDÁNY?
MOZDUL DUNABOGDÁNY!
Talán! Hátha! Jó lenne! Remélem…
Mindenki-, szülő-, pedagógus által közismert
tény, hogy a gyermekek mennyire szeretnek
a felnőttekkel együtt tevékenykedni. Sokkal
örömtelibb, élménydúsabb számukra, ha a nagyival társasozhatnak, ha az anyuval kártyázhatnak vagy az apuval focizhatnak.
A közös játékot, az együtt sportolás lehetőségét teremtettük meg az utóbbi hónapokban egy
iskolai pályázatnak köszönhetően.
Október 3-án, az uszodát is kihasználva, egy
olyan triatlonversenyt rendeztünk, melyben a
3 fős csapatok jelentkezésének feltétele az volt,
hogy legalább az egyik csapattag felnőtt legyen.
A küzdelmeket vállaló, 40 csapatban volt, ahol
egy szülő állt össze két tanulóval, de több olyan
együttes is akadt, ahol mindkét szülő aktívan
vett részt a versengésben. A három spotág közül
az úszást általában a gyerekek vállalták, majd a
mindenki által teljesíthető kerékpár és futószám következett.
A rendezvény hangulatáról a célbaérkezés
helyszínén uralkodó jókedv, az egymást biztató
drukkolástól hangos tömeg árulkodott. Nagy
öröm volt látni a mozgástól, az izgalomtól kipirosodott arcú különböző korú versenyzőket.
Jó volt hallani a célhoz közeledők kiabálással,
tapssal való buzdítását.
November 21-én délután, a sportcsarnokban
folytattuk a közös szülő-gyermek küzdelmeket
egy változatos sorverseny keretében. A résztvevő kb. 100 versenyző itt is fantasztikus csatát
vívott egymással. A boszorkányváltóban seprűvel és kendővel rohanó anyukák, a szoknyába
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célbadobó apukák óriási lelkesedése megerősíti
azt a tényt, hogy versengés kortól független, a
játék mindenkiben örömet, vidámságot szabadít fel.
Azt hiszem mindkét program nagyon jól sikerült, a résztvevők egy jó hangulatú, kellemes
délutánt tölthettek együtt gyermekeikkel, és
szülőtársaikkal. A triatlonon és a sorversenyen
is több, mint 100-an vettek részt, ami az iskola
és a falu közösségépítése szempontjából is talán
előremozdítható lehet. Meg kell azonban említenem azt a tényt is, hogy azok a szülők, akik
aktivitásukkal segítik munkánkat, akik jelenlétükkel megtisztelnek nagy százalékban az alsó
tagozatban tanuló gyermekek hozzátartozói.
Ezúton szeretném ösztönözni azokat a diákokat
illetve szüleiket a különböző iskolai programokon való részvételre, akik eddig nem nagyon
jelentek meg, hiszen nekünk az a célunk, hogy
rendezvényeink során mindenki megtapasztalja a közös tevékenység örömét.
A november 21-ei napot, egy régóta dédelgetett álmommal sikerült befejezni. A több
száz gyertyával és fáklyával kivilágított kerékpárúton a falu apraja-nagyja megmozdult.
Futottak a sportolók, a felnőttek, a kis és nagy
gyermekek, a szüleik, kocogtak az ovisok, gyalogoltak „akik nem futottak”. Ahhoz, hogy ez a
csodálatos hangulatú rendezvény létrejöhessen
nagyon sok ember segítő keze munkájára volt
szükség, nekik nagyon köszönöm! A hangulatról nemcsak a sötétben világító fények, hanem
az iskolás lányok kis boxműsora, Vermeske csillagszórós nyílvesszői és a messzire elhallatszó

középkori dobszó is gondoskodott. Szép este
volt, és a futás után jól esett a melegítő tea, amivel a Kertbarátok leptek meg minket.
Mint említettem, ez a rendezvény sok-sok ember munkájának, segítségének köszönhető! Az
iskolai szülőktől több levélben kértem egy-egy
mécsest. Köszönöm azoknak, akik hoztak! Volt,
aki 50 darabbal lepett meg, volt, aki eggyel sem.
Tapasztalatom, azt igazolja, hogy azoknak a
szülőknek, felnőtteknek a segítségére, aktivitására számíthatok, akikkel személyesen beszélek,
akikkel valamilyen kapcsolatot ki tudtam alakítani. Bár nagy megtiszteltetés lenne számomra,
ha az iskola minden tanulójának családjával
személyes kapcsolatom lenne, de az belátható,
hogy az utcán nem szólíthatok meg minden
egyes szülőt. Ezért kérném Önöket, hogy a papíralapú üzeneteket, plakátokat, felhívásokat
figyelmesen olvassák el, hiszen számomra ez
a kapcsolatteremtés egyik fontos állomása és a
továbbiakban is számítok együttműködésükre!
Egy kis elméleti kitérő után szeretném megosztani Önökkel azokat a pozitív visszajelzéseket, aminek köszönhetően az összegyűjtött
üvegeket végül is eltettük egy újabb, következő
fáklyásfutás megrendezéséig. A rendezvény
után nagyon sokan megkerestek és kérték,
hogy ebből legyen hagyomány! Ismereteim szerint, azóta több embernek – konkrétan én 3-ról
tudok – a mindennapi tevékenységébe beépült
a futás. Tudom, ez nem nagy szám! De valami
elindult és talán Bogdány mozdul!


Tárnok Erna

Az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM
Fejlesztési Alap pályázati programja a
VELUX Alapítványok támogatásával és a
DanChurchAid közreműködésével valósul meg

OLVASÓINK TOLLÁBÓL

TÜZESKEDÉSEINK
A Dunakanyarban élünk… gyönyörű termé- hiszen csak füstölög a kupac (olykor még másszeti és emberi környezet… Végre itthon a ki- nap is). A „hivatásos” szemétégető üzemek telepufogógőzös nagyvárosokból, autópályákról. pítése körül mindig óriási társadalmi ellenállás
Végre tiszta levegő… Hacsak nem szerda van. van, hogy elmérgezik a környezetet. Pedig ott
Esetleg szombat, mikor a kerékpárúton futók, garantáltan igen magas hőmérsékleten történő
biciklizők, babakocsizók füstgomolyagon át égetésről van szó, a legbonyolultabb mérgeket
iparkodnak tova. Kellemetlenség? Messze több is a legegyszerűbb, ártalmatlan végtermékekké
annál! Küzdünk a dohányzás ellen, közben több égetik el. A tiltakozó településeken is bizonyára
doboznyi cigarettának megfelelő vagy sokkal lehet látni avar- és gazégetést. Az autókba sem
rosszabb méreganyagot szívunk magunkba egy véletlenül építenek katalizátorokat. Ezek gonilyen kis falusi séta során. Mi ebből az igazság? doskodnak arról, hogy viszonylag alacsonyabb
Környezetünkben, családunkban pusztítanak hőmérsékleten is mind tökéletesebb legyen
mindenféle betegségek, szinte járványszerű az égés.
onkológiai eseteket látunk egyre gyakrabban,
Mi a gond az alacsony hőmérsékletű, tökéletegyre fiatalabb életkorban. Rettegünk a tartósí- len égéssel? Az ártalmatlan vagy épp egészséges
tószerektől, permetlevektől, fölöttünk röpködő szerves anyagból ilyenkor olyan átmeneti bomrepülőktől. Minden gyanús. Közben hetente lástermékek képződnek, amelyek gyilkos mérkétszer a lenyírt füvet, avart, gazt meggyújt- gek. Ráadásul olyan anyagok, amelyek a terméjuk. Dobunk rá még ezt, azt, hiszen úgyis elég, szetes lebomlással szemben is igen ellenállóak.
legyen rend a házunk táján. Úgy véljük, hogy Hosszú távon képesek mérgezni levegőnket,
megszabadultunk a szeméttől, kerti hulladéktól. talajainkat, vizeinket. Példaként említhetem a
Mi történik valójában ilyenkor? Jobb esetben, „bio” minősítésű legelőterülettel rendelkező jutél végén, száraz avar, gaz, ami a tűzre kerül. hász esetét, aki egy meggondolatlan legelő égeDe a látszólag száraz anyag is általában jelen- téssel, amitől a jobb sarjadzást várta, azt érte el,
tős nedvességet hordoz. Ebből kifolyólag igen hogy dioxinnal szennyeződött a területe. Olyan
alacsony hőmérsékletű, tökéletlen égés zajlik anyaggal, ami nemzetközi élelmiszerbiztonsági
le. Gyakran égésről szinte nem is beszélhetünk, botrányokat okoz rendszeresen, legyen előfor-
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dulása a takarmányban vagy ásványvízben. Ez
sok rokonával együtt a táplálékláncon keresztül
is tartósan fennmarad és károsít. A legelőtől
kezdve a kérődzőkön át az emberi fogyasztókig.
Ez azt jelenti, hogy egy ilyen ártalmatlannak
tűnő gaz-, avarégetéssel nem csak átmenetileg
mérgezzük magunkat, településünket, de tartósan szennyezzük talajainkat, talajvizeinket. Ha
úgy gondolnánk, hogy az elégetett avar, gaz, milyen jó trágya lesz, hát… maradjunk annyiban,
hogy tartós hatású talaj- és talajvízmérget viszünk a zöldségesbe. A telkemen a földmunkák
során időnként találok üszkös famaradványokat régi tüzeskedésekből, amelyek alighanem
évtizedekkel ezelőtt kerültek a földbe és maradtak a talaj élővilága által érintetlenek.
Ezt sokáig lehetne ragozni, csak azt említeném
még meg, hogy a ház körüli hulladékégetésbe
egyes vállalkozások is beszállnak hulladékaik
eltüzelésével. Különösen a műanyag és egyéb
ipari vagy háztartási hulladékok szakszerűtlen
égetésével már nem is nagyon foglalkoznék,
mert az messze meghaladja a környezetkárosítás és közveszély okozás kritériumait. Szomorú,
ha egy vállalkozás a hulladékaitól így tud csak
megszabadulni.
Eddig volt a fekete krónika. Megpróbáltam
felhívni a figyelmet egy problémára. Miként
lehetne ezt kezelni? Erről talán a következő
számban…


Hidas András
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MŰVELŐDÉSI HÁZ
INFORMÁCIÓK
JANUÁR 2–3. PÉNTEK, SZOMBAT
Öregfiúk torna
Helyszín: Sportcsarnok

JANUÁR 18. VASÁRNAP
Kitelepítési megemlékezés

JANUÁR 20. KEDD, 18 ÓRA
Fábián Sebestyén búcsú

JANUÁR 22. CSÜTÖRTÖK, 18.30
A Magyar Kultúra Napja
Az esten Varsányi Viola előadásával
Kölcsey Ferencre emlékezünk,
valamint Zeneiskolánk növendékei
adnak ízelítőt vizsgáikból.
Mindenkit szeretettel várunk
a FAKULT Egyesület és a Dunabogdányi Esterházy János
Társaság közös estjén!

JANUÁR 24. SZOMBAT
Óvoda alapítvány Est
Helyszín: Forgó étterem

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önöket 2015. január 24-én 19 órakor kezdődő
Bálra, melyet a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány szervez.
Helyszíne a Forgó Étterem!

JANUÁR 25. VASÁRNAP
Újévi koncert
Helyszín: Sportcsarnok

JANUÁR 31. SZOMBAT
Kertbarát bál
Szervező: Kertbarát Egyesület
Helyszín: Művelődési Ház

FEBRUÁR 7. SZOMBAT, 20 ÓRA
Farsangi Retroparti élőzenével!
Helyszín: Művelődési Ház
Támogatói belépő: 300 Ft.

A jó kedvről és a talpalávalóról a BANANAS együttes gondoskodik.
Jöjjenek, töltsünk el egy szép estét együtt! Lesznek értékes tombola ajándékok
és egy rövidke árveréssel is szeretnénk színesíteni az ottlétet. Éhezni sem
fogunk, a Forgó Étterem szakácsa meglep minket egy finom vacsorával.
A belépő 3000 Ft/fő, melyet 2015. január 16-ig lehet megvenni az Óvodában
vagy az alapítványi tagoknál: Herr Tamásné, Bruderné Róka Melánia,
Patai Julianna, Rebe Attila, Fridrich István.
Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit!

BABA-MAMA KLUB DUNABOGDÁNYBAN
A Családsegítő Szolgálat szervezésében szeretettel várunk Baba-Mama
klubunkba minden érdeklődő szülőt, nagyszülőt négy év alatti
kisgyermekükkel! Az együttlétek alatt lehetőség van közös éneklésre,
kötetlen játékra, beszélgetésre.
A részvétel díjtalan.
DUNAKANYARI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. Tel: 06 26 312 605

BESZÁMOLÓ
a Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi
ünnepségéről
Intézményi hagyományainkhoz híven a 2014es esztendőt is az általunk ellátott családok részére rendezett karácsonyi ünnepséggel zártuk,
mely idén Szentendrén került megrendezésre.
A meghívottaknak személyre szóló ajándékokkal és bőséges vacsorával kedveskedtünk, s
külön figyelmet fordítottunk, hogy azok vehessenek részt, akik máshonnan nem számíthatnak
meglepetésekre, értő figyelemre.
A legizgalmasabb pillanatot munkatársaink
által készített ünnepi műsor és kézműves foglalkozás után a karácsonyfa alatti ajándékok átadása jelentette. A gondosan elkészített csomagokban a lányoknak a csinos ruhák, a fiúknak
autók, adták a karácsony fénypontját. A szülők
pedig gyermekik önfeledt örömére voltak a legbüszkébbek.
Természetesen karácsonyi ünnepségünk nem
jöhetett volna létre támogatóink nélkül, akiknek ezúton is köszönjük nagylelkű felajánlásaikat. Itt jegyeznénk meg a lakosság adakozási
hajlandósága évről évre emelkedik, melyet kiemelkedően fontosnak tartanak a segítő szakemberek.
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A település lakosságának és minden Dunabogdányban dolgozónak intézményünk valamennyi munkatársa nevében: Eredményekben
Gazdag Boldog Új Esztendőt kíván!

DUNAKANYARI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Tel: 06 26 312 605

ÉRDEMES BETÉRNI

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

Eőry Csaba

Dunabogdányi gazdaságból
naponta friss tehéntej kapható.
Érdeklődjön telefonon
06 20 223 1370
vagy keressen
a Helyi termelői piacon.

06 20 599 93 99

Hock János, kistermelő

MÉH TELEP TAHITÓTFALU
TSZ TERÜLETÉN

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

Magas áron vásárolunk színesfémet és mindenféle
vashulladékot, háztatartási gépeket, háztartási
hulladékot (mosógépeket, tűzhelyet, sörös- és
italosdobozokat). Nagyobb tételnél házhoz megyünk.

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

HERR AUTÓSZERVÍZ
2023 Db Ág u. 7.

+36 20 957 00 98

APRÓ

A Díjbeszedő Holding Zrt. Leolvasási Főosztálya
Fogyasztásmérő leolvasó munkatársakat keres,
elsősorban a környező településeken
található fogyasztásmérők leolvasására

Energiatudatos építészeti tervezés, energetikai tanúsítás.
Lakóházak, középületek tervezése, tanúsítása.
Kovács András okl. építészmérnök
(20) 968 44 43. 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

Leendő munkatárs fő feladatai:
meghatározott ütemezés szerint, a közüzemi
szolgáltatók fogyasztásmérőinek leolvasása,
a fogyasztási adatok rögzítése, fotók készítése
Elvárások:
- minimum 8 általános
- fizikai alkalmasság, terhelhetőség
- pontosság, precíz munkavégzés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
saját tulajdonú segédmotor/motorkerékpár/gépkocsi
Amit kínálunk:
- hosszú távú munkalehetőség
- alapfizetés + teljesítményarányos jövedelem
Jelentkezés módja:
Magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzát,
a gyorgy-sandor@dbrt.hu e-mail címre kérjük
megküldeni, vagy hívja a 06 30 977 7679-es számot

HIRDETÉS
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(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 Levelezési cím:

és 13–16, P 8–12 www.dunabogdany.hu

Sze 8–12, 13–16, P 8–12

vedono@dunabogdany.hu

1439 Bp, Pf. 637, Tel.: (1) 459 6722

info@dunabogdany.hu

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL

DR. WEINHOLD GRIT – FOGORVOS

ahk@fkf.hu, www.ahk.hu

DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

JÁRÁSI KÖZPONT

(26) 950 217 Rendelés: H, P 8–13,

DMRV ZRT. JOBBPARTI

GRUND- UND HAUPTSCHULE

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

K, Cs 13.30–18.30,

ÜZEMIGAZGATÓSÁG

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

(26) 501 900,

Sze 8 gyermekfogászat

Szentendre, Kalászi út 2.

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

szoc. ügyek: (26) 501 923,

ORVOSI ÜGYELET

(26) 501 650 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 8–16,

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

gyamhivatal@szentendre.pmkh.gov.hu

RÓKUS GYÓGYSZERTÁR

Sze 12–18, P 8–14

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

FÖLDHIVATAL

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96.

Telefonos ügyfélszolgálat: (40) 383 838

Hornyák Csilla (30) 472 97 33

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

(26) 391 035 Nyitva: H–P 7.30–18,

Hibabejelentés: (1) 238 38 38

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

RENDŐRSÉG • 107



Családsegítő: Ruskó Rita

K 8–12, 12.30–14, Sze–P 8–12,

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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