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Emlékezzünk 1956-ra! – községi ünnepély
a Művelődési Házban, október 23-án,
pénteken, 18 órakor. Közreműködnek:
bogdányi fiatalok, valamint az iskola
növendékei. Beszédet mond: Bonifert Ferenc

Polgármesteri beszámoló
TISZTELT DUNABOGDÁNYIAK!
E havi írásomat a tanuszodának és a piacnak
szentelem. Látszólag két külön téma, de mindkettő fontos része lehet egy közösség, egy falu
építésének. Most azonban nem elméleti alapon
folytatnám, hanem e témákat a tájékoztatás
igényével tárnám az olvasók elé.
A tanuszoda hosszú évekig szolgáltatott témát a falu lakossága számára, mely gordiuszi
csomó a hitel átvállalással alapvetően átvágásra került, a hitel összeg törlesztésének a terhe
lekerült a falu válláról. A jelennek egy sokkal
kisebb probléma maradt csupán, a tanuszodát
jövedelmezőre fordítani.

Egy alapos felméréssel megállapítottuk az
uszoda napi költségeit – ez nagyságrendileg
30–35 ezer forint –, amely szám engem optimizmussal töltött el, hiszen az uszoda tér bérlésének ára bruttó 8500 Forint, amely alapján
könnyen megállapítható, hogy a „fedezeti pont”
– az a határ, mely esetben a tanuszoda már nem
termel veszteséget – eléréséhez elegendő lenne,
ha napi négy órában „eladjuk” az uszoda teret.
Márpedig a tanuszoda eddigi kihasználatlansága nyugodtan lehetővé tette és teszi számunkra,
hogy csoportokat szervezzünk. Erre a feladatra
szerződtettük Hurta Veronikát, aki úszóedző
végzettsége mellett uszodamester és rekreáció
szervező papírokkal, valamint több éves tapasztalattal is rendelkezik. Feladata reggel hattól
este nyolcig felelni az uszodáért és a sportcsarnokért, emellett oktatást tart csoportoknak, továbbá az ő kezében összpontosul a tanuszoda
vezetése, az órák beosztása, az uszoda rendben- és karbantartási munkálatainak ellenőrzése, koordinálása. Ezúton emelném ki Tárnok
Erna tanárnőt, akinek eddigi munkáját nem
lehet eléggé kiemelni és hangsúlyozni, hiszen
a tanári állása mellett kellett helyt állnia a tanuszodában és a sportcsarnokban, emellett úszó
versenyt szervezett a gyerekeknek, triatlont
családoknak és még ki tudja mennyi mindent.
Azt, hogy a sportéletet, tanuszodát és sportcsarnokot üzemeltette, köszönöm a magam és
azt gondolom az ezeket az infrastruktúrákat
létrehozó korábbi képviselő testületi tagok nevében és talán első sorban természetesen apám
nevében is. Ő délelőttönként viszi az uszodai
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testnevelés órákat, illetve gyógyúszás formájában fejleszti az ortopédiai problémával rendelkező gyerekeket.
A gazdasági eredményesség érdekében nyitnunk kell a falu határain túlra is. Ezért az augusztus második fele számomra azzal telt, hogy
felkerestem a körzet polgármestereit, majd
– engedélyt kapva tőlük – a környező települések intézményeinek vezetőit és figyelmükbe
ajánlottam a szolgáltatásainkat. Örömmel érzékeltem, hogy mindenki nyitott volt rá és a
település-vezetők pedig támogatják a kezdeményezést. Dömöstől Visegrádon és Kisoroszin át
egészen Tahitótfaluig segítünk az óvodásoknak
és iskolásoknak a vízhez szokáshoz és úszás
tanuláshoz. Az oktatásukat Hurta Veronika
végzi, bízom benne, hogy elégedettek lesznek a
munkánkkal és így sport terén a környező települések gyerekei, felnőttjei és vezetői közelebb
kerülnek egymáshoz! Emellett nem elhanyagolható, hogy a gyerekek és környező települések
csoportjai – bár kedvezményes áron bérlik az
uszodát – a szeptember közepéig eladott 15 óra
jelentős segítség nekünk az uszoda fenntartásában, de még nagyobb öröm látni a vízzel barátkozó boldog óvodásokat, kisiskolásokat. Itt
köszönném meg a környék polgármesterinek,
hogy nyitottak voltak a kezdeményezésre!
Most nézzük a felnőtt korosztályt: Idén februártól teszt üzemben már elkezdtünk tapasztalatot gyűjteni. Az iskolásokon túl felnőtt
csapatokat is bevittünk a medencetérbe: egy
hölgyekből álló csapatot, akik vízi tornán vettek
részt, egy férfi felnőtt csapatot, ők kondicionáló
tréninget kaptak, illetve reggel is megnyitottuk
az úszni kívánóknak. (Tesztüzemre tekintettel
nagy hírverést nem keltettünk.) Emellett persze folytak a gyerekeknek szóló foglalkozások,
ott elég tapasztalattal rendelkezünk. A tapasztalat az, hogy az aqua fitneszre jelentkezők már
idénre is bejelentkeztek és bérletet váltottak,
életük részévé vált ez a mozgás is. A felnőtt
csapat kondicionáló óráival heti egy alkalomról kettőre váltott, így még hatásosabb lesz az
edzés eredménye. Torna esetében 10–15 fő fér
el kényelmesen, míg úszók esetében 6 felnőtt.
A bérlet árában természetesen az edző is benne foglaltatik. Mindenkit arra bíztatnék, hogy
fogjanak össze, alkossanak csapatot és jöjjenek,
mert az úszás az egyik legegészségesebb sport-

ág, és ha már falunkban megvan ennek a rendkívüli lehetősége, használjuk ki!
Még egy információ a tévhitek eloszlatására:
a medence mérete 8×16-os, 90cm-ről mélyül
120-ra. Felnőtt embernek – aki nem versenyszerűen úszik – bőven elegendő. Klasszikus
példámat Cseh Lacinak köszönhetem: ha neki
elegendő volt a víz, hogy bukó-fordulóval forduljon és tempózzon a mi gyerekeinkkel, akkor
biztos vagyok benne, hogy nekünk, úszni szerető amatőröknek bőven elég ez a vízfelület. Jelentkezzenek be, adjanak az edzőnek akár csak
25 percet, és örülni fognak, hogy leér a lábuk!
Most pedig áttérnék a másik témámra: nyár
óta egy új szín jelent meg a falu életében: ez
pedig a minden szombaton a hivatal udvarában megtalálható piac. Most már lehet róla
írni, mert a kezdeményezés úgy tűnik hosszú
távon is életképes. Kialakulni látszik az a trend,
hogy minden szombaton piacnak, minden hónap első szombatja „nagy” piacnak ad otthont,
amikor a vásárlók a termelői asztalokon túl
programokkal, foglalkozásokkal és zenével is
találkozhatnak. Külön öröm számomra, hogy
mindezt a polgármesteri hivatal területén tudjuk megrendezni, hiszen ez a falu központja,
valamint kicsit lebontjuk a határokat egy eddig
elzárt területnek tűnő hivatal és az emberek
között. Két legfőbb célunk az volt, hogy helyi
termelőknek nyissunk lehetőséget termékeik
árusítására, másrészről pedig rendezvényeinkkel embereket csalogassunk a piacra, ott leültessük őket, így teremtve még egy lehetőséget
közösség kialakulásának. Ahhoz, hogy a piac
elérje a megkívánt színvonalat még dolgozni
kell, de ebben nagy segítségünkre van az ún.
piac vezető csapat: Borda Magdolna, Dániel
Réka, Kammerer Szilvia, Kántor Noémi, akik
hétről-hétre és hónapról-hónapra munkájukkal
és idejük feláldozásával segítik, hogy a szombat
délelőtt minél sikeresebb legyen a vásárlók és
az eladók részére is. Az év hátralévő részében
még három nagy piac lesz: október első szombatja (október 3.) a sörre és a nemzetiségre épül,
november első szombatja (november 7.) a borra
és gasztronómiára, decemberben pedig természetesen az adventté a főszerep.
Örömmel nyújtom át Önöknek ezeket a lehetőség csokrokat, bízom benne, hogy mind a
sport, mind a piac segít kicsit közelebb kerülni
egymáshoz, ötleteket és véleményeket cserélni,
és jól érezni magunkat Dunabogdányban!
Köszönettel:

— Schuszter Gergely
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A képviselő-testület
ülésein történt…
Július, augusztus hónapban három rendkívüli
képviselő-testületi ülés megtartására került sor.
A július 28-ai ülésen jóváhagyta a Képviselőtestület a TANDEM Mérnökiroda Kft. által a
Dunabogdány, 11. sz. főút – Bogonhát major
útcsatlakozás balra kanyarodó sáv és autóbusz
öböl tárgyban készített engedélyezési tervet. A
Képviselő-testület kinyilvánította, hogy a terv
megvalósítására a 2015. évi önkormányzati
költségvetésben nincs fedezet, a megvalósításhoz kapcsolódó jövőbeni kötelezettségvállalásról a pályázati lehetőségek függvényében külön
döntésre lesz szükség.
Hosszabb ideje tartó eljárás lezárásaként elfogadták a képviselők a Cseresznyés utca 2691,
2686/1, 2686/2, 2687, 2688, 2689, 2696/7,
2696/9 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítási megállapodását, melynek keretében az érintett
telektulajdonosok a Szabályozási Tervhez igazodva újraosztották az ingatlanokat, egyúttal
a Szabályozási terv szerinti út kialakításhoz
szükséges telekrészeket leadták az Önkormányzatnak.
Megtárgyalta a Képviselő-testület a Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése c. pályázaton való indulás kérdését.
Az ülésen felhatalmazták a polgármestert a pá-

lyázat összeállításához a pályázatban szerepeltethető épületek köre és az elvégezhető munkák pontosítására, továbbá a finanszírozási
kérdések egyeztetésére is. A felmerült nyitott –
bizonytalanságot, kockázatot rejtő – kérdések, a pályázatban beadható épületek köre, és
az energetikai szakértői számítások alapján a
pályázat nem került benyújtásra. A pályázat
beadási határideje augusztus 31-e lett volna, a
kiírás viszont eddig a dátumig már a megvalósításhoz szükséges vállalkozási szerződések megkötését is előírta.
Zárt ülésen a dunabogdányi szabadstrand
üzemeltetésével kapcsolatos kérdések kerültek
napirendre. A Képviselő-testület döntött arról,
hogy az Önkormányzat a Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóságtól bérelt parti területen,
mely természetben a Csádri patak torkolatától
a volt hajóállomásig tart, mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység folytatását,
mozgóárusítást 2015. augusztus 1. napjától
nem engedélyez.
Augusztus 7-én az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű vagyonnal, ill. a közműves
ivóvíz-ellátás és szennyvíz-elvezetés szolgáltatással kapcsolatos kérdéseket tűzte napirendre
a Képviselő-testület.

Kormányablak Tahitótfaluban
2015. szeptember 1-én Kormányablak (továbbiakban KAB) nyílt Tahitótfaluban. A Szentendrei Járási Hivatal vezetője, dr. Varga László tájékoztatása szerint ezzel párhuzamosan
megszűnik a Visegrádi Okmányiroda. Az új
KAB létrejöttével egyszerűbb és kényelmesebb
ügyintézés válik elérhetővé a lakosság számára,
mint a korábban működő okmányiroda esetében. A gazdasági szempontok mellett nem elhanyagolható tény, hogy olyan ügyeket is lehet
majd intézni a tahitótfalui KAB-ban, amelyeket
eddig csak Vácott, Szentendrén vagy Budapesten lehetett. „Próba üzemmódban” Visegrádon
is lesz ügyfélfogadás a pénteki napokon 8 és 12
óra között a korábbi okmányiroda helyiségében,
de hivatalvezető tájékoztatása szerint ez csak
bizonyos ügyfél létszám esetén marad meg. A
hét többi napján az ügyintézők a Tahitótfalui
KAB-ban látják el ügyintézői feladatukat.
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A VISEGRÁDI OKMÁNYIRODÁBAN
INTÉZHETŐ ÜGYTÍPUSOK – A PÉNTEKI
NAPOKON 8 ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT:
Gépjármű ügyintézés: ideiglenes kivonás, végleges kivonás, opció törlés, adásvételi szerződés
leadás (eladás esetén az eladó), elveszett rendszám, törzskönyv, regisztrációs matrica pótlása.
Személyi okmány ügyintézés: állandó személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, vezetői
engedély, ügyfélkapu ügyintézés.

Augusztus 28-án tartott ülésén lezárta a Képviselő-testület a helyi építési szabályzat folyamatban lévő módosítását – melynek tárgya a
Sportpálya melletti terület szabályozásának beemelése volt –miután az állami főépítész 2015.
augusztus 17-én kiadta a módosításhoz a záró
szakmai véleményét. Ennek birtokában a rendeletmódosítást elfogadta és kihirdette.
A szóban forgó terület értékesítésére korábbi önkormányzati határozat alapján adásvételi
előszerződés jött létre, a területre vonatkozó
szabályozás módosításának lezárultával a végleges adásvételi szerződést is jóváhagyta a grémium.
Az Önkormányzat 20.000.000 Ft összegű pályázati támogatásban részesült a Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázatán, az
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására szóló alcélra
benyújtott igény vonatkozásában. A pályázati
támogatás a Dunabogdányi Általános Iskola
területén multifunkciós sportpálya létesítésére
érkezett. A fejlesztés becsült költsége összesen
25,2 mFt. Döntés született arról, hogy a fejlesztés megvalósítása érdekében az Önkormányzat
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdése alapján. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció három cégnek
került közvetlenül megküldésre, október elejére
megtörténik a kivitelező kiválasztása.
— Dr. Németh József jegyző

4. gyermeknevelési támogatás igénylése,
5. otthonteremtési támogatás iránti kérelem
6. anyakönyvi kivonat kiállítása iránti
kérelem
7. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylése,
8. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti
kérelem
9. adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti
kérelem
10. egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentése.
Bővebb információ a www.kormanyhivatal.hu
weboldalon érhető el.

A TAHITÓTFALUI KORMÁNYABLAKBAN
INTÉZHETŐ ÜGYTÍPUSOK:

A TAHITÓTFALUI KORMÁNYABLAK
ELÉRHETŐSÉGE NYITVA TARTÁSI IDEJE:

Az állampolgárok országszerte már 150 féle
ügyben fordulhatnak a kormányablakokhoz,
például:
1. TAJ kártya igénylés befogadása,
2. a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek előterjesztése,
3. családi pótlék igénylése,

Cím: 2021 Tahitótfalu, Szabadság tér 3.
Telefon: 06 70 685 4102; 06 70 685 4083
Hétfő: 7:00–17:00
Kedd, Csütörtök: 8:00–18:00
Szerda: 8:00–20:00
Péntek: 8:00–16:00
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Lomtalanítás
Kihelyezés: 2015. október 27., kedd délután.
Elszállítás: 2015. október 28., szerda.
Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlanja elé
helyezze ki a lomokat a lomtalanítás napján legkésőbb reggel 06:00 óráig. Ezen időpont után
kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra! Kérjük, hogy Dunabogdány Község közterületi rendjének és tisztaságának megőrzése
érdekében kizárólag – 2015. október 28. – időpontban helyezzék ki lomjaikat, ezzel elkerülhetővé válik a rendetlenség az utcákon!
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő
szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen,
a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,
és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
NE KÉSZÍTSEN KI:
∂ a háztartásokban naponta képződő háztartási
hulladékot,
∂ ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot,
∂ veszélyes hulladékot,
∂ építési törmeléket,
∂ autógumit, autóroncsot,
∂ zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
∂ elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém
hulladék.

A LOMOK KIKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJA:
∂ Kérjük, hogy a lomokat olyan helyre helyezzék ki, melyet munkatársaink járműveikkel
könnyen és gyorsan meg tudnak közelíteni.
∂ Kérjük, hogy a lomokat olyan helyre helyezzék ki, melyet munkatársaink járműveikkel
könnyen és gyorsan meg tudnak közelíteni.
∂ Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az úttestre, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve
balesetet okozhatnak.
∂ Kérjük, hogy a közterületi rend megóvása érdekében a meghirdetett kikészítési időpontban helyezzék csak ki a lomokat, amelyeket a
rákövetkező napon szállítunk el.
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Azokban az esetekben, amikor valaki például

∂ házának homlokzatát szeretné hőszigetelni,
újraszínezni,

∂ meglévő nyílászáróit változatlan méretben
kicserélni, avagy

∂ a tetőfedést felújítani,
∂ reklámtáblát meghatározott méretig elhelyezni,
esetleg

∂ közterülettel határos kerítést építene, illetve
a meglévőt felújítaná, átalakítaná, bővítené,

∂ új kéményt szeretne építeni,
∂ napenergia-kollektort, klíma-, szellőző
berendezést épületen közterületről látszó módon

A LOMTALANÍTÁS UTÁNI TAKARÍTÁS:
elhelyezni, vagy
Az ingatlan előtti járdaszakasz takarítása az ∂ kerti építményt, lábon álló kerti tetőt kíván
ingatlan tulajdonosok, vagy azok képviselőinek
építeni, átalakítani, bővíteni, ami közterületről
felelőssége és feladata. Kérjük, hogy a lomtalátható,
lanítás utáni rend helyreállításában együttmű- ∂ üvegházat, fóliasátrat meghatározott méretig
ködni szíveskedjenek. — AHK Nonprofit Kft.
kíván létesíteni,
∂ kereskedelmi, vendéglátó építményt épít, bővít
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Időpont: 2015. október 10. szombat, 08:00 és
13:00 óra között.
Helyszín: Hajó utca, pékség előtti autóbusz
forduló.
További információk az újságban elhelyezett
szórólapon.

Elektronikus lelet lekérdező rendszer a SZEI Rendelőintézetben
Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben az idei évben komoly informatikai bővítésre került sor. Ennek első lépéseként idén
áprilisban lecseréltük betegadminisztrációs
rendszerünket. Nyár elejétől nyílt lehetőség az
online előjegyzésre, valamint ekkortól tekinthetik meg a házi- és gyermekorvosok, a praxisukba tartozó páciensek leleteit.
Nagy örömmel tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a háziorvosoknál már megismert szolgáltatást immár a rendelőben megjelenő
pácienseinknek is biztosítani tudjuk. A regisztrált páciensek elektronikusan is lekérhetik
elkészült leleteiket. Az elkészült labor leletek is
azonnal lekérhetők elektronikus úton. Így nem
szükséges a rendelőt személyesen felkeresni,
hogy a beteg hozzájusson a labor leleteihez,
ezáltal csökkenhet a felesleges utazások száma.
Az elkészült dokumentumokat otthon, kényelmes körülmények között lehet áttekinteni, letölteni, tárolni, és ha szükséges, kinyomtatni.

TÁJÉKOZTATÓ TELEPÜLÉSKÉPI
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Mit kell ehhez tenni? Az intézmény honlapján (szei.szentendre.hu/) található „online
leletlekérdezés” linkre kell kattintani, hogy
eljussunk a szolgáltatás használatához szükséges belépő oldalra. Ha még nincs bejelentkező
nevünk, akkor a honlapon a megadott módon
regisztráció szükséges. Ezt követő bejelentkezéssel azonban még csak a rendszer előjegyzési
szolgáltatása működik.
Ahhoz, hogy a leleteink is lekérdezhetőek legyenek – az adatvédelmi előírásoknak
megfelelően, valamint az egészségügyi információk biztonsága érdekében – személyes megjelenés szükséges. Intézményünk
recepcióján, a regisztráció során megadott adatokat munkatársaink összehasonlítják a bemutatott hivatalos iratokkal. Az adatok ellenőrzése
után lesz alkalmas a rendszer a leletek lekérdezésére. Célszerű ezt az egyeztetést akkorra időzíteni, amikor egyébként is felkeresik a rendelőt.

meghatározott méretig,
megteheti építési engedély nélkül, azonban
az építést előzetesen helyben a Dunabogdányi
Polgármesteri Hivatalban be kell jelentenie.
Hivatalos nevén: ún. településképi bejelentési
eljárást kell kezdeményeznie.
A településképi bejelentési eljárás díjmentes. A
Hivatalban kérhető vagy a www.dunabogdany.hu
honlapról letölthető formanyomtatványt kell
kitölteni, és a tervezett építést bemutató rajzo(ka)
t, fotó(ka)t, műszaki dokumentációt kell
benyújtani a Polgármesteri Hivatalban a települési
főépítész részére. Ezt követően a főépítész bírálata
alapján 8 napon belül polgármesteri igazolás
kerül kiállításra. A tervezett építési munka ennek
birtokában kezdhető meg. (A településképi
bejelentési eljárásról szóló 10/2013. (IV. 16.)
önkormányzati rendelet megtekinthető a http://
www.dunabogdany.hu/blog/category/rendeletek
tárhelyen, továbbá a Polgármesteri Hivatalban.)
Önkormányzat

A regisztráció és a személyes egyeztetés után
már a nap bármely pillanatában bejelentkezhet,
és lekérheti saját betegdokumentációját. A szolgáltatás használata ingyenes!
Figyelem! Ezek a leletek tájékoztatási célra
szolgálnak. Hivatalos ügyintézésre ugyanezeket az adatokat tartalmazó, intézményi pecséttel ellátott leletek kiadása továbbra is személyesen történik. Kérjük, hogy a mért vizsgálati
eredményeket háziorvosukkal, kezelőorvosukkal beszéljék át!
Ha a szolgáltatással kapcsolatban további
kérdésük lenne, akkor azt intézményünk telefonszámán (06 26 501 444), vagy elektronikus
levélben várjuk (szei@szeirendelo.hu )
— Dr. Pázmány Annamária, intézményvezető
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USZODAI ÁRAK:
Belépő jegy:
1 alkalom: 800 Ft / 10 alkalom: 7500 Ft
Ezt a jegyet hétköznap reggel 6:00-8:00-ig, illetve
délután a szabad időpontokban lehet igénybe
venni. A szabad időpontokat az órarendben
megtekinthetik.
Gyermek úszás oktatás:
1 alkalom: 800 Ft / 10 alkalom: 7500 Ft
lejárható 2 hónap alatt
Felnőtt úszás oktatás, Aqua Fitness:
1 alkalom: 1200 Ft / 4 alkalom: 4500 Ft
10 alkalom: 10.000 Ft
Oktató: Hurta Veronika / Tel: 06 30 482 7388

Tanuszoda
Órarend 2015

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

06:00 – 07:00

Reggeli úszás

Reggeli úszás

Reggeli úszás

Reggeli úszás

Reggeli úszás

07:00 – 08:00

Reggeli úszás

Reggeli úszás

Reggeli úszás

Reggeli úszás

Reggeli úszás

08:00 – 08:45

Db 6. fiúk

Db óvoda

Db óvoda

Db óvoda

Db 1/b

09:00 – 09:45

Db 6. lányok

Tahi óvoda

Tahi óvoda

10:00 – 10:45

Db 5.

Kisoroszi óvoda

10:55 – 11:40

Db 5.

11:50 – 12:35

Db 4/a

Db 2/b

12:55 – 13:40

Db 4/b

Db 1/b

14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

Úszó edzés

16:00 – 17:00

Tanfolyam iskola

17:00 – 18:00

Tanfolyam óvoda

18:00 – 19:00

Felnőtt úszás

19:00 – 20:00

Aqua Fitness

Dömös óvoda

Db 2/a
Db 3/a

Db 3/b

Tahi Iskola 1.

Kisoroszi iskola

Visegrád Iskola 3.

Tanfolyam óvoda

Úszó edzés

Erna gyógyúszás

Erna ovis ú.tanf.

Tanfolyam iskola

Becker Barbara

Erna gyógyúszás

Erna gyógyúszás

Db Takarék Aqua

Férfi úszás

Erna női torna
18:30 – 19:30

Becker Barbara
Erna gyógyúszás

Férfi úszás

ÚSZÁSOKTATÁS

Új körzeti megbízott Bogdányban
Szeptember 1-jével Dunabogdánynak
új körzeti megbízottja van, Marczis
Norbert János személyében. Az 1973-ban
Hevesen született törzszászlóssal
a kinevezés kapcsán beszélgettünk.

Hosszú út vezetett az egyenruhás
szolgálathoz?
• Mezőgazdasági szakközépiskolában érettségiztem, majd gépésztechnikumot végeztem, ezt
követően Miskolcon jártam a rendészeti szakközépiskolába.
Mióta tagja a testületnek?
Milyen területen dolgozott korábban?
• Pályafutásomat 1998-ban kezdtem a Pest
Megyei Rendőr-főkapitánysághoz tartozó Tahi
Rendőrőrsön járőr beosztásban, ezt követően
1999-től 2015-ig Budakalászon körzeti megbízotti feladatokat láttam el, jelenleg Dunabogdányban, körzeti megbízotti munkakörben
dolgozom.
Olvasóink közül talán kevesen tudják,
Milyen speciális körülményt talál
hogy mi pontosan a feladata egy körzeti
Dunabogdányban rendészeti szempontból?
megbízottnak. Kérem, fejtse ki!
• A körzeti megbízottnak közrendvédelmi, • Dunabogdányban a hétvégi ház betörések,
bűnügyi, közlekedésrendészeti és igazgatás- illetve a nyári időszakban a strand területén
rendészeti feladatai is vannak. Hosszan rész- alkalmi lopások a jellemzőek. A jelenlegi bűnletezhetnénk e feladattípusokat, most azt a ügyi helyzetet jellemezve 2015. augusztusában
körülményt emelném ki, hogy a körzeti meg- 3 esetben tulajdonított el ismeretlen tettes
bízottnak olyan speciális, a helyi sajátosságok- elektromos oszlopokon elhelyezett lámpatesra kiterjedő helyismerettel kell rendelkeznie, teket, 384.810 Forint kárt okozva. (Arany J. 1.
amely a rendőrség más beosztású tagjainak szám, Kálvária u. 41. szám, Svábhegy u. 2682/3
nem állhat módjában. Az információk alapján hrsz előtti villanyoszlopokról történt a lopás.)
elemző és értékelő munkát is végez, bizonyos Meg is ragadnám az alkalmat, kérve a tisztelt
ügyekben fellép, intézkedik és/vagy a problé- dunabogdányi lakosokat, akinek érdemi informát közvetíti a rendőrség más szintjei felé. A máció lenne a birtokában a lopásokkal kapcsokörzeti megbízott a rendészet területén a köz- latban kérem, jelezze a (26) 502 400-es telefonvetlen első kapcsolat a helyi lakosság és a rend- számon vagy a 112 segélyhívó telefonszámon
őrség között és a rendészeti feladatok felméré- illetve forduljon hozzám bizalommal a (70) 330
4743 telefonszámon.
sében a rendőrség helyben lévő „szeme”.
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Oktató: Hurta Veronika
Érdeklődni: az uszodában vagy a 06 30 482 7388as telefonszámon
∂ Kezdő (óvodás)
Hétfő: 17:00 – 18:00
Csütörtök: 15:00 – 16:00
∂ Középhaladó (iskolás)
Hétfő és Csütörtök: 16:00 – 17:00
∂ Haladó: min. 2 úszásnem
Hétfő és Péntek: 15:00 – 16:00

Mely területeken kíván hangsúlyozottan
fellépni? Mely területeket tartja kiemelten
fontosnak?
• A közbiztonság és a közrend fenntartását
tartom alapvető fontosságúnak, illetve a lakott
területen kívüli illegális szemétlerakás miatt
keményebb és fokozottabb ellenőrzés vált szükségessé. Célkitűzéseim között szerepel, hogy a
dunabogdányi lakosok helyben, egy erre a célra
kialakított – adott esetben tanúkihallgatásokra
is alkalmas – körzeti megbízotti irodában is
bejelentéseket tehessenek, és ne kelljen több
kilométert megtenni a szomszédos tahitótfalui
rendőrőrsre ugyanezen problémák megoldásához. Az Önkormányzat jelezte, hogy partner
ebben a kezdeményezésben.
Milyen eszközei vannak a rendőrségnek
a térségben?
• A feladatok végrehajtásához valamennyi ahhoz szükséges eszközzel – gépjárművekkel és
számítógépekkel – rendelkezünk.
Hol érheti el a lakosság?
Elérnek a 06 70 330 4743-as telefonszámon,
illetve marczisn@pest.police.hu e-mail címen is.
Melyek a további tervei?
• Terveim között szerepel a dunabogdányi
lakosok érdekében a helyi problémák helyben
történő kezelése, illetve szoros kapcsolattartás
a lakossággal.
Tervezi a Dunabogdányba költözést?
• Szentendrén élek családommal együtt, eddig
nem merült fel a költözés gondolata.
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Az 1956-os szabadságharc
mártír költője: Gérecz Attila

„Egybeomlott könny és a vér, / Nyílt seb lett az
ország. / Nyugatra pernyét hord a szél: / tanyák,
falvak sorsát. / csillag sincs, sötét az erdő, / mégis
mécsek égnek! / Boldog Özséb szól az első / pálos
remetéknek.” – Gérecz Attila: Boldog Özséb
himnusz
Történelmünk eseményei, harcai, forradalmai
úgy válnak a köztudatban maradandó élménynyé, ha nagy költő, író szól róluk megrendítő
írásban. Így vált kitörölhetetlenné 1848–49
emléke; amíg felzeng a Talpra, magyar! esküje,
amíg együtt száguld a képzelet Baradlay Richárd hazavágtázó huszárjaival. Mert ma már
másfélszáz év messzeségéből főleg az író, a
költő szavai képesek igazán felidézni a történteket. Igen, 1848-nak voltak – mások is! – nagy
krónikásai.
1956-nak nincsenek .
De volt hősi halott költője: Gérecz Attila.
Benne a „költői tehetség hősi halállal végződő
heroikus életet koszorúz meg.” (Jankovics Marcell: Gérecz Attila, a hős)
Az ő versei annak a szörnyű időszaknak a
tanúságtevői, amelyben 1948–56 közt a kommunista diktatúra véres terrorral irtotta ki a
nemzet legjobbjait, tette tönkre a parasztságot, ragadta magához a hatalmat sok fontos
helyen a 2 elemit végzett primitív senki. A
régi rendszer hozzáértő embereit pedig eltávolították, bebörtönözték, kivégezték. Koholt
vádak alapján. Így történt Gérecz Attilával is;
1950-ben,huszonegy éves korában letartóztatják , pusztán azért, mert hadapród volt. 15
évesen lett az, 1944 őszén, és a háború alatt
Németországba vitték, innen meg francia hadifogságba került. 1946-ban jött haza, 48-ban
érettségizett. Egyetemre nem kerülhetett származása miatt (édesapja vitézi rangot viselt),
így vasesztergályos lett egy csepeli műhelyben.
Tehetségét a sportnak szentelte : 1949-ben a
Magyar Öttusa Válogatott keretének tagja lett.
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Ezután következett a letartóztatás hadapród
barátaival együtt. Összeesküvés, hazaárulás a
vád. Három társát felakasztják, őt 15 évi börtönre ítélik. Először a budapesti Gyűjtőbe kerül,
majd Vácra. Itt kezdett verselni : rab költőtársak biztatták, felismerték,elismerték azonnal a
tehetségét. (Ők voltak a Füveskert költői.)
1954. július 18-án, a nagy dunai árvíz idején
megszökött. Átfűrészelte a polírterem ablakrácsát, s a falig érő áradt Dunába vetette magát. A
hajóállomásnál ért partra, de ekkor szinte azonnal megszólaltak a szirénák, kigyúltak a reflektorok, s megkezdődött utána hajsza. Visszadobta magát a Dunába. Közben kitört a vihar. Az
áradó folyó jéghideg volt. Mégis átúszta,fölért a
partra, de a gát tetjén fény gyulladt, s egy rendőr világított rá.
„Vácról szöktem az éjszaka” – mondta Gérecz
Attila. A rendőr szótlanul állt, majd azt mondta: „Itt térjen a fődek felé.” És lefelé fordította
a lámpáját.
„De vallja hazának az ember örökre, / hol két
ököl összesímult.” (Töredék címmel így írta le
szökését.)
Bement Tahitótfaluba. Fázott, elcsigázta a
vad iram. Bezörgetett egy házba: „Adjon Isten,
fiam!”– mondta egy öregasszony , és enni adott
neki, majd azt mondta: „Monostorban parasztok laknak. A nép ott elrejtené.” Tovább menve
a gáton, két őr felfedezte, ekkor megint a vízbe
vetette magát. Az árvíz miatt mindenütt őrök
cirkáltak. Rendőri hajsza kezdődött, rocsók
vették üldözőbe, de ő a vízben alattuk kiúszott.
Eljutott Szigetmonostorra. Ismét bezörgetett
valahova; ott megmelegedhetett, ruhát is adtak
neki. Megpihenhetett a szénapadlásukon .(Milyen kár, hogy nem tudhatjuk, kik voltak jótevői
a szomszédos falvakból!)
20-án reggel Pestre ér. Nem mehet anyjához,
közeli barátaihoz, tudja, hogy ott keresik őt először. Pénztelenül bolyong, a szíve elgyengült a
szökés megerőltetéseitől, ezért mikor véletlenül
találkozik volt szerelmével, beleegyezik, hogy a
lány új barátjánál húzza meg magát. Másnap a
nyomozók lecsapnak rá. Elárultatott. Szökése
miatt még három évvel súlyosbítják büntetését.
1956. október 30-án szabadítja ki a forradalom. Még aznap találkozik költőtársaival az Írószövetség székházában.
Felkeresi Tamási Áront, és vele együtt írja meg
a rabságból szabadult írók felhívását a Nemzethez. Ezután pár napig a politikai foglyok napilapjának, a Szózatnak előkészítésén fáradozik.
November 4. hajnalán csatlakozott az utcai
szabadságharcosokhoz. Három napig fegyverrel a kezében küzdött a szovjet megszállók
ellen. November 7-én két orosz tankot lőtt ki.
A harmadikról gépfegyversorozat dördült el, s
kioltotta ifjú életét.
— Varsányi Viola

HIRDETMÉNY
Dunabogdány Község Önkormányzata értékesíteni
kívánja az alábbi, kizárólagos tulajdonában álló
ingatlant, melynek azonosító adatai a következők:
Helyrajzi szám:

Dunabogdány, 1129/5
(régi napközi terület)

Megnevezés:

kivett gazdasági épület
és udvar

Terület:

705 m²

Tulajdonos:

Dunabogdány Község
Önkormányzata

Az ingatlan vételára: 16.000.000 Ft+ÁFA
Az ingatlan a község hatályos rendezési terve
alapján Vt-2 övezetbe tartozik.
A pályázati ajánlat a vételár összegének és
a ﬁzetés módjának konkrét megjelölésével
kizárólag papír alapon, a tulajdonos Dunabogdány
Község Önkormányzata 2023 Dunabogdány,
Kossuth L. u. 76. szám alatti székhelyére nyújtható
be személyesen vagy postai úton.
Az ajánlatok beérkezésének határideje:
2015. november 30., 16:00 óra.
Az ajánlatok elbírálásának határideje:
2015. december 15.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Schuszter Gergely s.k.
polgármester

DUNAKANYARI CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Tel.: 06 26 312 605
A Családsegítő Szolgálat szervezésében ismét lesz
Ruha Börze Dunabogdányban
A részvétel ingyenes.
Időpont: 2015. október 7-én szerdán, 14.00–16.00.
Helyszín: Dunabogdányi Művelődési Ház,
nagyterem.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai
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1956 – Forradalom
Magyarországon
RÉSZLET A „SZEMTANUK
VISSZAEMLÉKEZÉSEIBŐL”
…Az egykori katolikus páter Badacsonytomajból
az 1956-os felkelés napjaiban a győri Benedek
rendi Gimnázium harmad éves hallgatója volt.
Győrben az internátusban lakott és mint akkori fiatal diák, személyes élményeit mondta
el, amelyek a vidéken lezajlott eseményeket jól
jellemezték.
„Ezek az események 1956. Októberében és
novemberében olyan mélyreható élményt jelentettek, hogy felnőtt emberként sem tudom
felejteni, mintha csak ma lenne.” kezdte a páter
a visszaemlékezést.
„A Benedek rendi tanárok aggódtak, hogy az
internátusban a nyugalom és a rend felbomolhat, ezért inkább semmit sem közöltek a diákokkal. De nekünk volt rádiónk és voltak külsős
diákok is akik friss híreket hoztak a városból.
Október 24-én nagy örömmel újságolták, hogy
Budapesten kitört a forradalom.
Az egész országban ekkor már olyan feszültség uralkodott , mint egy nagy vihar kitörése
lőtt. Ezen a napon a tanítás úgy kezdődött,
mint máskor, de amikor a tanárunk az egyik diákot feleltetni akarta, az felháborodva válaszolt:
„Tanár úr, én képtelenvoltam készülni. A bátyám
Budapesten egyetemi hallgató és ott már lőnek
a forradalmárokra. Én azt sem tudom, él-e még
a bátyám!”
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Ezután a tanítás hamarosan befejeződött és
mi az utcára szaladtunk, hogy kövessük a történteket. Az internátusban mindenki az ablakokba helyezte a rádiót, hogy így hallhassuk a
forradalmi híreket. Délután négy órakor végre
kimenőt kaptunk, de sötétedésre vissza kellett
térjünk az internátusba. Amikor Győr főutcájára
értünk, egy hatalmas vonatszerelvény érkezett
be a városba a gyári munkások tüntető tömegét
hozta. Mi diákok is csatlakoztunk hozzájuk.
Mindenfelől hallatszott a kiáltás: „Oroszok
menjetek haza!” A helyi forradalmi vezetők a
városháza erkélyén szóltak a tömeghez. Győr
volt a Transzdanubiai Mozgalom központja. A
mi hittantanárunkat is felkérte a tömeg, hogy
tartson beszédet, mivel a templomban elhangzott beszédei alapján sokan lelkesedtek érte. A
következő napon a nép a börtönhöz vonult és
kiszabadította a politikai elítélteket. Ezután
a tüntetők az ÁVO feloszlatását követelték. A
menet a városházától egyenest az ÁVO kaszárnyájához vonult. Csak később derült ki, hogy itt
hajszálon múlt, hogy egy esetleges vérfürdőt
elkerülhettünk. A tömegnek sikerült hátúról
behatolni az épületbe és vérontás nélkül leszerelték az ÁVO embereit. Az épületben felhalmozott élelmiszerek láttán a tömeg felháborodva
kiáltotta: „Nézzétek mi mindent ehettek itt,
míg mi kint éheztünk!”
Ezután a helyzet fokozatosan normalizálódott. Mi diákok létrehoztuk a Tanulók Forradal-

mi Tanácsát. Mindannyian be voltunk osztva
éjszakai őrségbe. Én is velük mehettem, de természetesen fegyvertelenül. Így tartottuk fent a
békét és a rendet.”…
De katolikus pap barátunk visszaemlékezett a
közeli Mosonmagyaróvári tragikus eseményekre is:
…„Mosonmagyaróváron a határőr laktanya katonái szörnyű vérfürdőt rendeztek a tüntetők
között, több mint száz halálos áldozata volt az
összeütközésnek. A fegyvertelen tüntetők nem
akartak mást, mint a Kossuth címeres magyar
zászló kitűzését a kaszárnyára a vörös csillagos
lobogó helyett. A katonák erre a tömegbe lőttek.
Egész nap szállították a mentőautók a sebesülteket a győri kórházakba.
1956. november 4-én is be voltam osztva éjszakai őrjáratba. De már azzal ébresztettek az
osztálytársaim, hogy Magyarországot megtámadták a Szovjet csapatok. Az őrjáratból a felnőttek hazaküldtek minket, azzal, hogy aki csak
tud, meneküljön, mert a megtorlás következik.
Hajnalban az utcákról már mindenfelől a
szovjet páncélosok zaja hallatszott.
A páterek igyekeztek megnyugtatni a diákokat
és lelkünkre kötötték, hogy maradjunk az internátusban és fogadjuk el sorsunkat.” – Fejezte be
visszaemlékezését idős pap barátunk.
Gábor Senge (1976–2004) magyar származású
német újságíró 1994-ben írt tanulmánya alapján
német nyelvből fordította:
Nagy Magda
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Óvodánk szeptemberben
Megkezdődött a 2015/2016 nevelési évünk. A
kiscsoportosok beszoktatása a legnagyobb kihívás ebben az időben. Szeretnénk, ha a szülőktől
való elválás nem okozna nagy lelki traumát, és
hamar megszeretnék az óvodát, óvónéniket és
dajkanéniket. Ha a gyermeket megértő és szerető gondoskodás veszi körül az oviban, és ez
párosul a pedagógusok és a szülők közötti kölcsönös bizalommal, minden remény megvan
arra, hogy a gyerekek vidáman és önfeledten
fogják érezni magukat az új közösségben, és az
óvodába járás örömtelivé válik.
Mint azt már az előző Bogdányi Híradóban
is megírtuk, Alapítványunk támogatásával felújításra került a régi kert egy része: térkövezés,
pad és a Ködkert valósult meg a tervek alapján. Az elmúlt években Átadó ünnepségeket
szerveztünk egy új fejlesztés során, de idén
arra gondoltunk, most a gyerekeknek szerzünk egy boldog szeptemberi, játékos délutánt
az ünnepség helyett. Így szeptember 16-án
boldog gyerekzsivaj hallatszott a környéken.
A gyerekek sokféle játékban vehettek részt,
amikhez gumicsizma, esernyő és esőkabát
volt a kellék. Alapítványunk szappanbuborék
fújóval kedveskedett a megjelent gyerekeknek, míg az óvónénik flakonok felső részéből
készítettek óriás szappanbuborék fújót. Kristófné Ági óvónéni által összeállított játékokon

sokat nevettünk, ügyeskedtünk. A fő attrakció
a ködkert beindítása volt. Élvezte gyerek, felnőtt egyaránt. Fontosnak tartottuk, hogy a
szülők is közelről megtapasztalhassák, mi is az
a ködkert, milyen érzés benne sétálni, hogyan
hűsít. Az elmúlt nyarak már bebizonyították,
nagyon kell a nyári forróságban védekeznünk
a nap ellen. Ezért pályáztunk a DM pályázattal napvédő krémekre, amit meg is nyertünk.
Alapítványunk támogatásával a sportpálya fölé
napvitorlákat is telepítettünk. Ez még nem teljes, a jövő évi támogatásokból ezt szeretnénk
folytatni, mert még két vitorla hiányzik. A ködkert is egy új helyszín lesz, ahol a nyári, forró
napokon egészség károsodás nélkül játszani
tudnak majd a gyerekek.
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket
és hálánkat mindazoknak, akik Alapítványunkat támogatták. Bízunk benne, hogy támogatásukat a továbbiakban és élvezhetjük, hiszen
mindenki láthatja, milyen nagy fejlesztések valósultak meg az elmúlt 3 évben, amit továbbra
is folytatni szeretnénk.
Köszönet érte minden Támogatónak!
Hogy érezték magukat a gyerekek a „Ködkert
kaland” délutánon? A képekről megtudhatják!
— Gräff Albertné
óvodavezető

Nyílt levél a szülőkhöz!
Vigyázzunk a gyerekekre!
Évek óta nagy probléma az iskolaudvaron az
autók közlekedése. A szülők jelentős csoportja autóval hozza gyermekét az iskolába, behajt
az udvarra, megpróbál valahol megállni, majd
megfordulni és elhagyni a területet. Tapasztalatunk szerint nyolc órához közeledve a tumultus és az autók tempója egyre nagyobb, hiszen
ekkor már sietni kell, a gyerek elkésik az iskolából.
Az előbb leírtak legalább két jelentős problémát vetnek fel. Az első a gyerek érdeke. Minden munkahelyen elvárják, hogy a munkatárs
a munkakezdésre készen álljon a feladatai ellátására. Mit érezhet az a gyerek, aki az utolsó
pillanatban – vagy az után – esik be a tanterembe, rohanva teszi meg az utolsó métereket.
Megmondom. Tiszta stressz. Hat-nyolc évesen.
Szerintem ennek nem lenne szabad kitenni őt.
Házirendünk szerint legkésőbb 7:50-re kell érkezni az iskolába, de már fél nyolctól van ügyelet. Mennyivel nyugodtabban kezdi a napot az,
aki időben érkezik, szépen kipakolja a könyveit,
füzeteit, beszélget kicsit a társaival, ráhangoló-
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dik a tanításra. Hasonlítsuk össze ezt a képet az
előzővel!
A másik, ennél még súlyosabb következmény,
hogy az udvaron összetorlódott autók nem veszik észre az autó elé, vagy mögé lépő gyerekeket. Csoda, hogy eddig még nem történt baleset.
Az Iskola utcában gyalogosan sétálók is veszélyben vannak, mert néhány szülő itt sem a megfelelő sebességgel közlekedik, a gyalogosok pedig
sokszor az úttesten mennek. Ez sajnos az egész
falura jellemző. Ha göröngyös a járda, akkor az
úttesten gyalogolunk. Nagyon balesetveszélyes.
Elkészült az iskola udvarának rendezési terve,
reméljük hamar meg fog valósulni az út átépítése is. A kaput kibővítik majd, hogy egy időben
lehessen ki- és behajtani rajta, valamint lesz külön gyalogos közlekedési lehetőség is. Az udvaron a parkolók mellett lesz egy kis körforgalom,
ahol a gyerek kiszállhat az autóból, búcsú puszit
dob a szülőnek, bemegy az iskolába, anyuka pedig elhajt. Hogy ezt jól tudják majd használni,
és a mostani balesetveszélyes helyzetet megszüntessük, a következőket javaslom.

PAPÍRGYŰJTÉS AZ ÓVODÁBAN
KÉRJÜK A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT
A környezettudatos nevelés egyik szelete
a hulladékok újrahasznosítása. Ha mindezt
gyermekeinkkel együtt tesszük, példamutatásunkkal, a munka közbeni beszélgetésekkel neveljük
gyerekeinket.
Az Óvoda fáskamrájában gyűjtjük a papírt.
2015. szeptember 21-től október 16-ig
Köszönjük!

1. Időben induljanak el az iskolába, ne késsen
el a gyerek.
2. Legyen minden összekészítve, ne kelljen
perceket tölteni a holmik összeszedésével.
3. Ne kísérje be a gyerekét az iskolába, az autónál búcsúzzon el tőle! A tanítónőknek is nagyon kellemetlen, ha egy szülő beszélgetéssel,
érdeklődéssel feltartja őket reggel. A gyerek ki
tud pakolni saját maga is, ott már nincs szüksége a szülőre.
4. Ha mégis behajt az udvarra, úgy álljon meg,
hogy másokat a közlekedésben ne zavarja.
5. Gyermeküket biztonsággal kitehetik a templom alatti bejáratnál, ahol a kerten végigsétálva
mehet be az épületbe. Kérem, ezt az útvonalat
használják!
A világ fejlődésével nem szeretnénk szembemenni. Megérjük az autó használatot, hiszen
sokan messziről jönnek, munkába menet elhozzák a gyereket az iskolába. Azt is tudjuk, hogy
az iskola környékén az utcák szűkek, nem lehet
parkolni. Sajnálatos, hogy ennek ellenére sokan
ezt teszik, ezzel is fokozva a balesetveszélyt.
Amennyiben javaslataimat többek megfogadják,
akkor sokkal kevésbé lesz veszélyes az udvar.
Vigyázzunk a gyerekekre!
— Spáthné Faragó Éva
intézményvezető

ÓVODA & ISKOLA

• És mindez semmit nem érne az állomásokon
fogadó lakosság és szervezetek nélkül:
• Pékségnél: a Takarékszövetkezet dolgozói és
Gräffné Ani.
• A résztvevők és lovak ellátásában Ádám Bandi, • Erzsébet Királyné úton: Petrányiné Ani, aki a
Pfeiffer Feri, Munkácsi István és munkatársai koszorút, lovakat, fogatokat díszíti évek óta –
és idén az Eszterházy Társaság részéről Bajcár Herr Zsuzsi és Andris, Lang Tamásék és az utca
minden lakója, régiek és újak egyaránt.
Jancsi volt segítségünkre.
• A helyet évek óta Hock Rezső és Társa bizto- • Szt. János téren: Borda Magdiék, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a környékbeli
sítja részünkre.
• A hangosítást a Fakult-os fiúknak, a finom lakók.
Hálásak vagyunk minden tányér süteményért,
bort Herold Mariannak, a sós süteményt a Herr
üveg italért, amit a menet során számos helyen
Cukinak köszönjük.
• Évek óta színfoltja a felvonulásnak Kiss Laci, adnak fel a járművekre. És utoljára köszönöm
önkéntes bíró és Flóris Béci önkéntes kisbíró meg minden Kertbarát Barátomnak (ahogy az
és persze a mindenkori Polgármester, most unokám mondja) a fáradságos munkát!
Schuszter Gergely és a Takarékszövetkezet el— Molnár Erzsébet
nök asszonya, Rudolfné Teri.

Szüreti felvonulás
Szeptember 12-én, immár sokadszor a Kertbarát Kör szervezésében szüreti felvonulás volt
településünkön. A felvonulás rendezetten zajlott le, érdeklődő helyiek és kíváncsi átutazók
előtt. Idén a 11-es úton közlekedő autósok is
mérhetetlen türelemmel viselték a várakozást.
A visegrádi Polgárőrség útvonal biztosítása kifogástalan, jól szervezett volt. Köszönjük Nekik!
És köszönjük az összes önzetlen résztvevőnek:
• Lovasoknak, Hintósoknak, Fogatosoknak,
akik a 11-es út nagy forgalma ellenére is eljönnek évről-évre csupa szívjóságból. Az ő ideszervezésükben évek óta Varga Gábor és Dudok
András segít nekünk, aki az idén még a gulyáshoz szükséges húst is felajánlotta.
• Nagyon hálásak vagyunk Gábris Kati tanárnőnek, hogy egyre nagyobb létszámmal hozza táncosait a helyi általános iskolából a korai
időpont ellenére is. A táncosok lelkesek, szépek,
öröm nézni őket. Az ő szállításukról évek óta
Szabó Kálmán és családja gondoskodik jelentős
pénzadomány kíséretében.
• Köszönjük zenészeinknek és az első ízben fellépő Donauknie Tanzgruppe tagjainak a színvonalas közreműködést.
• A szürethez szükséges eszközök és koszorú szállítását Kugler Rudi az önkormányzat
kocsijával, valamint Reinhardt Dudek Úr
Fleckenstein Marci kocsijával végezte.

Tisztelet a Fehér Angyaloknak
Szeptember 12-én reggel gyülekezni kezdett
néhány motoros a Kultúrház kertjében. Volt tea,
pogácsa, szendvics, és egy gyönyörű, faragott
láda, (Szabó Sándor, Samesz keze munkáját dicséri), amelyben adományok gyűltek.
Nagy célt tűzött ki maga és társai elé Fodor Tamás, az ötlet szülőatyja. Hagyományt szeretne
teremteni, és e hagyomány lényege: évről évre
összehívni motoros társait, adományokat gyűjteni, és elvinni olyan intézményekbe, ahol fogyatékosok, rászorulók élnek. Nem milliókról, új CTről van itt szó. Kis segítségről, ami segít például
egy kirándulást szervezni ezeknek az embereknek. Egy kis élményről. Idén Csornára mentek,
ahol átadták az összegyűlt 180.700 Ft-ot.
Más mondanivalója is van ennek a kezdeményezésnek. Szinte naponta hallani sokak szájából az „őrült motorosok” szidását, akiktől félni
kell, akik az országutak rémei. De nézzük a statisztikát! „Az egyes járműfajták megoszlása alig
változott, derül ki a 2013–2014-es összevetésből,
mely szerint tízből hat incidens a személyautókhoz
köthető, ami nem is meglepő, hiszen ezekből fut a
legtöbb útjainkon. Az már figyelemreméltóbb, hogy
a gyakran renitensnek beállított motorvezetők
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a korábbinál is kisebb hányadban, mindössze
négy százalékban felelősek a balesetekért,
míg a segédmotoros kerékpárok hajtói a tavalyival
megegyező, ötszázalékos arányt tarják. A nagymotorok aránya továbbra is elenyésző, hiszen még
a gyalogosok és a kerékpárosok is többször adnak
munkát a helyszínelőknek, mint a motorvezetők”.
(a sportmotor.hu adatai alapján). Ezek 2014-es
adatok. Autóvezetőként naponta tapasztalom,
hogy amíg a motoros megelőz, (én rendre le is
húzódom, hadd menjen), a kerékpáros cikázik,
KRESZ-szabályokat nem ismerve, nem tiszteletben tartva, kerékpárutat messze elkerülve
valóban balesetveszélyes helyzetet teremt. Ők
a balesetek 12%-át okozzák, a gyalogosok pedig
6%-ért felelősek.
Sajnálatos, hogy ez a kezdeményezés, úgy
tűnik, sokak figyelmét elkerülte. Nem volt ott
nagy tömeg, pedig lehetett volna. Ez a pénz
nem ment át ügyintézők, aktatologatók kezén,
nem parkolt bankszámlán, utolsó fillérig oda
került, ahová az adományozó szánta. Ilyen célokra szívesebben adakozik az ember, mint a
telefonon adományt gyűjtő, postán levélben
kapott, csekkel rögtön ellátott kérelmekre, ami

után nem tudjuk követni adományunk sorsát.
Van rá esély, hogy csak az nem kap belőle, akinek szántuk.
Tomi, büszkék vagyunk rád, amit létre hoztál, az valóban csodálatos! Reméljük, tényleg
hagyományt teremtettél, és legközelebb Dunabogdány lakói jobban odafigyelnek arra, hogy
kb. 20, őszintén emberszerető motoros, a White Angels Motoros Klub tagjai, önzetlenül gyűjtenek rászorulók számára!
— Szakál Gyöngyi

KEDVES DUNABOGDÁNYIAK!
A White Angels motoros klub és a Csornai
Fogyatékos Intézet nevében szeretném megköszönni minden dunabogdányi ember támogatását,
illetve kiemelten a község önkormányzatának,
a Szúnyog Büfének, a Figyelj Rám Egyesületnek,
a Borda Húsüzemnek, a Hoppá Graﬁka Stúdiónak,
a Dekor Álom Bt-nek, a Heim Pékségnek, valamint
a Vizes Nyolcas uszodának nagylelkű támogatását,
amelynek köszönhetően 184.700 Forintot tudtunk
átnyújtani a rászoruló gyerekeknek.
Tisztelettel:
Fodor Tamás
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Bogdány 17. századi története
Bogdány 17. századi történetéhez kapcsolód- nagy boldogul véghez vihessen. Miképpen leva, a cikkben említett 1608. szeptember 26-án gyen pedig dolgok ez meg nevezett szegény hekelt panaszlevelet mutatom be. Ezt a levelet lyieknek, azt is Nagyságotokkal így jelentik meg
Gárdonyi Albert történész, levéltáros közölte, levelünk rendiben: Rengetegen ezek a helyiek,
mely a Buda és Pest keresztény lakossága a tö- mikor Budában keresztény fejedelmek laktak,
rök hódoltság alatt c. tanulmánya függelékében az király őfelsége hívei és szabadosai voltak
jelent meg, a Tanulmányok Budapest múltjából mindenkoron, de minekután idegen nemzetre
V. kötetében (1936.). A teljes tanulmány és a szállott immár, az török rendire, mindenkor
függelék is elérhető a következő linken: http:// az budai pasa [Budaj Passa] számára voltak, az
library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_BPTM_ keresztények pedig rendekre veszően ismétlen
mint régente ugyan ez után is király őfelsége
TBM_05/?pg=50&layout=s)
A levél magyarul íródott, a közlése betűszerin- számára voltak mindenkor, mert az urak elején
ti, de a mai betűhasználatnak megfelelően kissé is így végeztek, hogy az ki őfelsége számára volt,
ezután is úgy legyen. Azért mindenkor mióta ez
átírva talán könnyebben olvasható:
Az mi tisztességes és alázatosságból való kö- török nemzetség Budát bírta, ugyan a helyiek
szönetünknek és örökké való szolgálatunknak fejedelem számára voltak és Komáromban volt
utána Nagyságotoknak mint Kegyelmes ura- tiszttartójuk, azok bírták őfelsége után beninknak az Atya Úristentől és az ő Szent Fiától, nünket, mind ez óráig odaadtuk, az mi adónk
az mi urunk Jézus Krisztustól nagy sok jó sze- volt. Mostan immáron az váci kapitány [Vaci
rencsét, egészséget és az jó igyekezetben min- Capitan], erősen háborgat bennünket és oda
den tisztességes előmenetelt, országunknak Vácra [Vacza] akarja ezeket ez helyieket foglalni,
békességes megmaradással egyetemben meg- hogy oda szolgáltassuk, így akarja az király őfelsége jobbágyait magának tulajdonítani és másadatni nagy szívünk szerint kívánunk.
Mi szegény és nagy veszedelmes időkben meg- hova foglalni, az ki soha előtte [eröcke], sem a
nyomorodott óbudaiak [Obudaiak], szentend- török idejében, sem pedig keresztények idejéreiek [Szent Endreiek], tordaiak [Tordaiak] , tót- ben Vác[z]hoz nem tartozott, sem nem szolfalusiak [Tootfaluiak], bogdányiak [Bogdaniak], gált. Ennek előtte való esztendőkben is, mikor
Budakesziek és budaörsiek [Budaörsiek], aláza- ez országban nagy háborúság, visszavonás(?)
tos és megkeseredett szívvel fejünket és térdün- és pártolás támadott vala, sokfelé akartak ez
ket meghajtván Nagyságotok előtt könyörgünk helyieket szakasztani és különféle ura akart
Nagyságotoknak, mint kegyelmes Urainknak, lenni, de mind addig jártunk keltünk és forgohogy legyen jó szószólója, gondviselője és oltal- lódtunk, hogy soha más urat meg nem válaszmazója ez nevezett nagy nyomorúságot szenve- tottunk, hanem őfelségéé voltunk és mindíg
dő helyieknek, mert Isten után az mi nagy nya- őfelsége hívei akartunk lenni, és valami az mi
valyánkban és háborgatásunkban nincsen kihez fizetésünk volt, szépen megfizettük és azután
(fordulnunk) az mely megnyomorodott orszá- is minden engedelmességgel őfelségének akagunk állapotjának és rendjének jó végre való runk lenni mint igaz és természet szerint való
elrendelésében és végezében (?) munkálkodván fejedelmünknek. Noha azért ez megnevezett
forgolódtok, kit a felséges Úristen engedjen, helyiek ez veszedelmes időkben pusztulásban
hogy mindeneket Nagyságotok Isten ereje által voltak, de mostan … megnyugvásban vannak

10 éves a Bogdaner Singkreis

fotó: Bánáti Balázs
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Isten segítsége által mindazáltal az urak híre
nélkül nem szállottunk haza, hanem az urak
akaratából és biztatásából, hogy sehonnan nem
lesz nekünk bántásunk, de ím mint következik
dolgunk az váci kapitány [Vaci Capitan] miatt,
kit soha bizony nem reménylettük, annak okáért mi szegény megnevezett nyomorult helyiek
az hatalmas Úristennek nevében ti Nagyságotoknak mi kegyelmes urainknak és országunknak hűséges gondviselőinek most alázatosan
könyörgünk és esdeklünk [supplicalunk], hogy
őfelségének szegény megnyomorodott jobbágyainak mindenek ellen viseljétek gondját, oltalmazzatok meg idegen úrtól, tartsatok meg
az régi keresztény fejedelmeknek törvényébe
és az fejedelemnek jobbágyait se ide se oda
[imide és amoda] ne hagyjátok senkinek szaggatni. Mert ha ez így lesz, hogy Váccá is fognak
bírni, oda is adó, tized szolgálattal egyetemben
rajtunk kezdenek tenni, mi semmiképpen azt
el nem szenvedhetjük, hanem ismét nekünk el
kell pusztulnunk. Eddig is csak az Nagyságotok igyekezetétől vártunk, hogy mi válaszunk
lészen, de bizonnyal higgye Nagyságotok, hogy
ha más kezére eresztitek király őfelsége jobbágyait, ezeknek pusztulásuk következik, mert
minden módón fenyeget bennünk(et), hogy
vagy (a) marhákat viteti el, vagy mi magunkban
vitet el és erős fogságban tart[ja] és úgy is keze
alá vezet bennünket. Azért viselje Nagyságotok
gondunkat és mentsen meg tőle ugyan Istenért
kérünk Nagyságotokat, mert ha sok felé szaggatnak és az régi keresztény törvényekben meg
nem tartanak, el kell pusztulnunk. Isten éltesse
és tartsa meg ti Nagyságotokat még sok jó esztendeig az szegény országunknak megmaradására. Kelt Óbudán [Actum in Veteri Buda], 26.
Septembris 1608. Az szegény megnyomorodott
Obudaiak, Szent Endreiek, Tordaiak, Totfaluiak,
Bogdaniak, Buda Kesziek és Örsiek Nagyságotoknak mint kegyelmes uraiknak alázatosan
szolgálnak.
— VA

Minden közösség életében eljön az a pillanat,
amikor érdemes megállni, visszanézni és megélni mindazt, amiért alázattal dolgoztunk. A
kórus 10 éves fennállásának alkalmából ezért
kórustalálkozóval egybekötött sördélutánt rendeztünk szeptember 5-én a Művelődési Ház
nagytermében és udvarán. Vendégünk volt Tarján és Csolnok német nemzetiségi kórusa, akiknél már korábban mi is vendégszerepeltünk.
A műsor színvonalát emelte a Dunabogdányi
Svábzenekar és a Nemzetiségi Tánccsoport is,
akiknek ezúton is köszönjük a közreműködést.
A jó hangulatú és hajnalig tartó bál zenefelelőse
a Die Spatzen zenekar volt Pilisvörösvárról.
Aki részt vett a rendezvényen – nagyon sokan
voltak – három kórus színvonalas koncertjét,
ezt követően minőségi zenét és táncot láthatott,
hallhatott, ami megalapozta a báli hangulatot.

UNSERE HEIMAT

A program lebonyolításában, a hangtechnika
terén sokan segítettek, az áldozatos munkát
kiemelten köszönjük. Voltak támogatóink is,
akik nélkül minden bizonnyal több rendezvény
is csak szerényebb körülmények között valósulhatna meg: Borda Húsbolt, Heim Pékség, Herr
Cukrászda, Cirpi Borház, Lőrincz Miklós, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dunabogdányi Katolikus Egyház.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy
sok olyan ember van, aki valamilyen formában
támogatta, támogatja hagyományőrző munkánkat. Kreiszné Ott Marika még a Singkreis
megalakulása előtt sok évvel összefogta az
énekelni vágyó asszonyokat és lányokat a faluban, amely hozzájárult ahhoz, hogy több dal
már nem volt ismeretlen az énekesek számára.
Rixer János a megalakulásunk után támogatott
minket szakmai tanácsaival, többször már csak
úgy hívtuk a „menedzser úr”. Ott Rezső szintén
a kezdeteknél segített minket többek között
néhány régi kottával. Schwartz Öcsi bá mindig nagy lelkesedéssel ösztönzött minket arra,

Ekkor vendégszerepeltünk Bécsben, vettünk
részt Solymáron a minősítő versenyen ahol
arany minősítésben részesültünk és ebben az
évben adtuk ki első önálló zenei kiadványunkat
„Dort drunt’ an der Donau” címmel. 2015-ben
pedig megjelent a második CD is „10 Jahre
Bogdaner Singkreis” címmel, mellyel szintén
szeretnénk hozzájárulni a magyarországi német dallamok megőrzéséhez.
Ennyi munka után természetesen jár egy kis
pihenés, de vannak már új felkérések, a jövőben
fotó: Manfred Mayrhofer
pedig szeretnénk a minősítőn elért arany fokozatunkat még tovább fényesíteni. Reméljük,
hogy a többi helyi hagyományőrző csoporttal hogy újabb 10 év múlva még mindig hasonló
együtt is fellépjünk, ennek eredményét leg- lelkesedéssel tudunk együtt énekelni. A közönutóbb az újévi koncerten, az augusztusi búcsú ség megtisztelő figyelmére ezután is számítunk.
és az Ízőrzők c. összeállítás keretein belül is láthattuk. Pelczer Rudolfné Nusi néni fáradhatat— Vogel Norbert, Bogdaner Singkreis
lanul gyűjti a dalokat, így sokat köszönhetünk
neki is. Az olyan kórustagoknak is nagy köszö- MEGJELENT A BOGDANER SINGKREIS
net jár, akik már nem vagy jelenleg nem énekel- ÚJ CD KIADVÁNYA!
nek velünk. Nem utolsó sorban pedig minden
jelenlegi kórustagnak is kiemelt köszönet jár, A CD „10 Jahre Bogdaner Singkreis” címmel a
hogy a mindennapi teendők mellett időt szakí- Polgármesteri Hivatalban, illetve Vogel Norbert
tanak a próbákra és a fellépésekre.
kórusvezetőnél megvásárolható. A CD megváA Singkreis 2005 szeptemberében alakult, az sárlásával a kórus hagyományőrző és archiváló
apropó egy hagyományos nemzetiségi délután tevékenységét támogatja.
Szeretnénk megköszönni Liebhardt Gábor és
volt. A helyi fellépések mellett rendszeresen
vettünk részt a környékbeli települések ren- Bonifert Balázs szakmai segítségét a felvételek
dezvényein, de jártunk kicsit messzebb fekvő elkészítésénél. A CD borítóján látható fotókat
településeken, is mint például Tarján, Csolnok, Bánáti Balázs készítette, neki is köszönjük.
Soroksár, Szigetszentmárton. Az első fellépés A projekt az Emberi Erőforrások Támogatáskealkalmával 13 kórustag adta elő műsorát, 2013- zelő és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
ban pedig már 30 fő énekelt együtt a színpadon. Dunabogdány támogatásával valósult meg.
2008-ban Gerlingenben is jártunk, a legkiemel— Bogdaner Singkreis
kedőbb év viszont egyértelműen 2013 volt.

Omas Brief aus Bogdan
Meine Engelchen! Jetzt ist es Herbst in Bogdan. „Tschüs, Oma, ich liebe dich!“ Und diesen Satz
Die Störche sind schon längst unterwegs nach hast du die ganze Fahrt über ständig wiederAfrika. Das Geschrei der Zugvögel jagt mir ei- holt, bis du zu Hause in Deutschland warst.
So war es, meine Liebe, als du so ein kleines
nen Schauer über den Rücken. Schaue ich ihnen
nach, bin ich froh, dass ich nicht folgen muss, Mädchen warst und so süß, dass mir fast weh
ums Herz wurde, wenn ich dich nur anschaute.
sondern glücklich daheim bleiben darf.
Wer hier lebt, liebt alle Jahreszeiten, selbst Wenn der Sommer und damit unsere gemeinden Winter, wenn sich mancher Kahn auf der samen Ferien in Bogdan zu Ende gingen, warst
Donau knirschend seinen Weg durch dünnes du immer so traurig. Jedes Jahr war das so, bis
Eis bricht und der kalte Wind uns Anwohner ich endlich eine Idee hatte, wie ich dir deinen
frösteln lässt. Oder wie schön ist gerade der Abschied versüßen könnte:
Am letzten Tag habe ich dir ein großes Glas
Herbst, der seine Nebelschleier über Land und
mit Deckel in die Hand gedrückt und dich daStrom wirft!
Aber jetzt möchte ich dir mal eine Geschich- mit zur Donau geschickt. Ich habe dir gesagt,
te erzählen, die Erinnerung an einen wunder- dass du darin den Strand mit nach Hause nehbaren Sommer in Bogdan, als du vielleicht vier men könntest. Du hast schnell begriffen, dass
oder fünf warst. Das war für uns „der Sommer du am meisten von deiner Ausbeute im Glas
unterbringst, wenn du die dicken Steine zuerst
in Bogdan“! Weißt du noch, meine Engelchen?
Als wir uns schließlich verabschiedeten, hast hineinlegst, darauf die kleinen Kiesel, Schnedu uns vom Auto zugerufen: „Tschüs, ich lie- ckenhäuser und Muscheln. Am Schluss, wenn
be euch alle!“ Und dann hast du den Kopf aus wirklich gar nichts mehr hineinzupassen schien,
dem Autofenster gestreckt und mir zugerufen: hast du das Glas mit Donauwasser aufgefüllt.

UNSERE HEIMAT

Heute denke ich, dass das Leben so ähnlich
ist wie dein volles Glas im Sommer: Es kommt
nicht darauf an, alles hinein zu bekommen,
sondern sich zuerst das Wichtigste vorzunehmen, die wertvollsten Menschen kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln. Das weniger
Wichtige könnte man dann in die verbliebenen
Lücken stecken. Über die „großen Steine“ habe
ich nachgedacht und darüber, wie sehr sich unsere Prioritäten im Lauf der Jahre verändert haben: Früher kam es vor allem darauf an, es allen
Leuten recht zu machen. Heute denke ich, die
Menschen sind wichtig, die wir lieben; wichtig
ist auch unsere Gesundheit. Holen wir also das
Beste aus jedem Tag heraus!
Dann ist auch manches nicht so schlimm, wie
es im ersten Moment aussieht. Sei etwas lockerer! Ich meine, du könntest im Leben ruhig
auch mal ein bisschen mehr lachen! Irgendwo
habe ich gelesen, dass dabei sehr angenehme
chemische Substanzen im Gehirn freigesetzt
werden. Es tut uns gut und kostet nicht mal
was!
Ich hab‘ dich lieb und umarme dich! Deine
Oma aus Bogdan
— Magda Nagy
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Szálka
Gyakran bosszankodunk egymás hibáin, ezzel
távol tartva magunktól a szeretetet. Észrevettük már, hogy, ami legjobban bánt mások viselkedésben, az esetleg ránk is jellemző lehet? De
ha magunkon nem is vesszük észre, figyeljük
ezt meg másokon, milyen gyakran bírálják egymást embertársaink olyanért, amitől ők sem
mentesek. Ha ezzel megvagyunk, akkor térjünk
vissza magunkhoz, hiszen nekünk magunkkal
van dolgunk. Nem véletlen a mondás, hogy
míg más szemében a szálkát is, a magunkéban
a gerendát sem vesszük észre (Máté és Lukács
evangéliumában gyakran szerepel, talán nem
véletlenül). Akkor gondoljuk át, hogy Jézus
mély fájdalommal, de örök szeretettel, elfogadással és megbocsátásra készen szemléli bűneinket. Tette ezt akkor is, mikor megfeszítették.
Ha valaki, hát ő átélte a kínok mellett ennek az
értelmetlenségét, sötétségét. Mégis megbocsátóan imádkozott Atyjához, hogy nem tudják,
mit cselekszenek. Képesek vagyunk erre, hogy
ennél sokkal kisebb bűnökért, hibákért imádkozzunk valakiért vagy csak elnézőek legyünk?
Más oldalról szemlélve, mondják, aki boszszankodik, kesereg mások hibáin, az magát
bünteti azok fogyatékossága miatt. Ezt az utat
magam is jó sokáig tapostam. Pedig tanulhatnánk abból, hogyan élnek, viselkednek a „boldogok”. Az életnek mindig a napos oldalán
járnak. Nem azért, mert nekik minden megadatik, minden sikerül, hanem azért, mert életük
minden pillanatában azzal telnek be, ami van

Anzix Anno
A múltkori számban az üzletek, foglalkozások
számáról szóló kimutatást tettünk közzé az
1930-as majd ’40-es évekből. Most annyiban
csatlakoznánk az előzőekhez, hogy a Főútról
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és mindig a szépet látják, a szép felé fordítják
arcukat. Ezt még akkor is képesek gyakorolni,
ha szenvedők között vagy nehézségekben vannak. Ugyanez érvényes az emberi környezetre
is. Ha mindenkiben a rosszat, gonoszságot, hibákat, bűnöket keressük, ami nem nehéz, mert
mindenkiben lehet találni, akkor nem leszünk
boldogok az emberek között. Ha azonban a jó,
nemes tulajdonságokat keressük, akkor szeretetben tudunk maradni velük. Néha, a világtól,
emberektől elfordult felebarátainknál ez igen
nehéz feladat. Ilyenkor vegyük észre szenvedésüket, kínjaikat, amelyek távol tartják tőlük
a jót! Itt eljutunk oda, hogy a gőg miként teszi
boldogtalanná és magányossá az embert. Ha
azt gondoljuk, hogy különbek, tökéletesebbek
vagyunk, többre vagyunk érdemesek másoknál,
azt most már a fentiekből levezetve láthatjuk,
hogy jó út az élet sötétebbik oldala felé.
Észrevettük már, hogy a másokat könnyen
megítélő, kritikus emberek általában magányosak, barátjuk se nagyon van? Ez nem is okvetlenül attól van, mert az emberek nem szeretik, ha
kritizálják őket, hanem, mert kevésbé képesek
szeretni, meglátni a jót a másikban, ha idegen,
ha ismerős. Nem kívülről épül a kerítés köréjük,
hanem maguk építik. A másokkal való elégedetlenség, harag, gyűlölet mérgez, ha okkal, ha ok
nélkül való. Az ember „hátországát”, családját
is mérgezi, végső soron maga alól húzza ki a
szőnyeget. Tapasztalom, látom ezeket a történeteket.
Aki a sötét dolgokat keresi akár az anyagi világban, akár az emberekben, akkor azt fogja látni. Aki a jót igyekszik megtalálni a nehézségek
közepette, akkor az tölti ki az életét. Tudom,

hogy rengeteg borzalmas dolog van az életben,
csoda, ha ma is felébredtünk. Sőt, állítólag még
meg is halunk egyszer. Életünk arról szól, amit
megélünk. Ha a sötét, negatív dolgokkal rakjuk
tele perceinket, napjainkat, akkor olyan lesz.
Ha a legnagyobb zűrben is a kis kapaszkodót,
apró pozitívumot keressük és helyezzük figyelmünk középpontjába, akkor az lesz az életünk!
Vannak emberek, akik csak a gyengeséget, hibát, bűnt találják meg fontosnak a másikban.
Látom ezek szenvedését. Igazuk lehet, valóban
jól láthatják ezeket, de ezekkel nincsen előbbre. Mondják, akiket felületesen ismernek, azért
olyan szimpatikusak, mert nem tudnak mindent róluk. Ezt is lehet úgy fogalmazni, hogy
van egy rakás nem rokonszenves ember, akiket
nem ismerünk eléggé annyira, hogy lássuk az
értékeiket! Ha valakiben nem találunk jót, az
csak azért van, mert nem ismerjük eléggé. Időnként az valóban elég mélyen van eltemetve, sok
bűn és fogyatékosság alá. Vajon mi csalogathatja elő? A szeretet! Visszatekintve, ez egy további oka, hogy a kritikus emberek magányosak.
Nem szeretettel, hanem ítélettel látják a másikat, így az nem is fogja értékesebb felét mutatni. Ismerek embereket, akik igen mogorva és
goromba ügyfelekkel jó kapcsolatot tudnak kiépíteni. Miért is? A szeretetre még a sündisznó
is kigurulja magát!
Hogyan szabadulhatunk meg késztetéseinktől, hogy megítéljünk másokat? Amint ítélkezési kényszert érzünk, tartsunk önvizsgálatot,
megleljük e magunkban ugyanazt a hibát?

közlünk egy képet, amelyen a Spáth – vendéglő
valamint közvetlenül mellette egy trafik – üzlet
látható. A Spáth – vendéglő a község legelőkelőbb vendéglátó egységének számított, a falu
tehetősebbjei illetve a tanult tisztviselői réteg
járt ide, nem egyszer komoly kártya – partik
zajlottak itt. A trafik, melynek felirata olvasható a mellékelt képen, a vendéglő falához épült,

de nem a vendéglőhöz tartozott, a Kammerer
család udvarán állt és Knáb Lujza bérelte, aki
mint első világháborús hadiözvegy nyert trafikkoncessziót ebben az időben. A kép 1941. július 6-a előtt készült, amire az addig érvényben
lévő baloldali közlekedés utal. A képen álló busz
valamint távolabb a mai Kultúrház (akkoriban
Községi Vendéglő) előtt a lovaskocsi is baloldalon áll, a Spáth – vendéglő előtt lévő személyek
a Visegrád felé tartó buszmegállóban állnak, az
irányt tábla is jelöli. A megállóval szemben parkoló busz Mercedes – típusú jármű, 1928 után
nemcsak importként jelent meg hazai használatban: az államvasút gépgyára, a MÁVAG is
gyártott e liszenc alapján buszokat. A fővárosban 1915-től indult rendszeres autóbuszforgalmat fokozatosan terjesztették ki a főváros
környékére. Vonalunkon az a körülmény adott
lökést a fejlesztésnek, hogy az eredetileg Visegrádig tervezett HÉV vonal kiépülésének elhalasztása okán 1928. július 25-étől Hév pótló autóbuszokat állítottak forgalomba Szentendre és
Gizellatelep között. A buszközlekedés megjelenésével mégis sokáig az olcsóbb hajóközlekedés
maradt népszerű. Érdemes még megfigyelni a
kockaköves utat, az út rendezett környezetét.

— Hidas András
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Mit rejt a könyvtár?
A nyáron emléktáblát avattunk itt a könyvtárunk falán. Ez alkalommal kezdtünk beszélgetni Hidas Andrással a könyvtár rejtett „kincseiről”. Közöttünk volt Hock Zsuzsa, Gyuri bácsi
leánya, aki maga is könyvtárosként dolgozik.
Innen a rovat ötlete. Ha kérdésük, tapasztalatuk van az ajánlatokkal kapcsolatban kérjük írják meg a hirado@dunabogdany.hu címre, vagy
hagyják a könyvtárban a nyitvatartási időben.
Borítékra, az email tárgymezőjébe kérjük írják
a rovat címét: mit rejt a könyvtár?
MIT REJT KÖNYVTÁR KERTÉSZKEDŐKNEK, HÁZIASSZONYOKNAK?
„Pályakezdő” kertészkedőként az unoka „szezon”
végén keresni kezdtem egy kis szakirodalmat a
könyvtárban, amely hasznos tanácsaival segítheti jobbá, hatékonyabbá tenni kiskerti tevékenykedésem.
Hamar rátaláltam egy sorozatra, amelynek
köteteit még a hetvenes években kezdte el gyűjteni a könyvtár, s azóta is töretlenül bekerülnek
a gyűjteménybe kötetei.
A Kertünk, házunk, otthonunk (KHO) hasznos
kötetei közül említek meg néhányat elsőként.
Gertrud Franck könyvét hívogató címe miatt
vettem le a polcről: Öngyógyító kiskert. A
szerző munkájában arra tesz javaslatot és azt
próbálja bemutatni, hogy a vad, erdei növényvilág természetes folyamatait hogyan lehet a mi
kiskertünkben utánozni, s ezzel valóban a kert

a maga orvosává válhat. Ajánl hozzá vetési rendet, megtudhatjuk melyik növény hogyan védi
a másikat a kártevőktől, kik szeretnek egymás
mellett bővebb termést hozni. A sokrétű írás kitér a talaj és trágyázás kérdése mellett a vízgazdálkodás fortélyaira, a gyógynövényekre, sőt a
táplálkozási szokásokra is.
Ugyanebben a sorozatban jelent meg
Ehrhardt Donath Házi gyümölcsfeldolgozás
(levek, borok, konzervek) kötete. Számomra
természetesen a szörpök és méginkább a gyümölcsecetek készítése volt érdekes. Ki is próbáltam, hogy az eddig a komposztra hordott
almahéjból miként lehet almaecetet készíteni.
Kicsit megmosolyogtató, hiszen a boltban leemelhetem a polcról, de így az az érzésünk lehet, hogy nem megy kárba még az alma héja
sem. És természetesen azt is tudom, mi van az
ecetben. Be kell vallanom, hogy jó játék, de bizony sok vesződség is. Számos gyümölcsszörp
leírása azonban újdonság, kiegészítés volt a szakácskönyvek receptjei mellé.
A sorozatban találtam rá Inczefi Lajos munkájára, amely a fűszernövényeinkkel, a fűszerkészítéssel foglalkozik. Izgalmas fejezet az
eszenciakészítéssel foglalkozó, hiszen likőrünk
alapját adják például a málna, feketeribiszke,
alma, almahéj eszenciák.
Nem messze e sorozattól a könyvtár polcain
olyan szakkönyveket is találunk, amelyek egyegy növény, gyümölcs termesztésével foglalkoznak részletesen. Porpáczy Aladár munkájából

a ribizlivel kapcsolatos tudnivalókat ismerhetjük meg. Választ kapunk a betegségekre, gondozásra, metszésre és szaporításra, öntözésre
vonatkozó kérdéseinkre.
A Biofüzetek sorozat kis írásai, tanulmányai
egy – egy színes füzetben valóban a tudatos
biogazdálkodást igyekeznek megerősíteni. Rövid kötetei esti , elalvás előtti olvasmánynak is
nagyon jók.
A könyvtárunk folyamatosan gyarapodik
új könyvekkel. Ezek között találtam rá Nagy
Réka Ökoanyu címmel megjelent kötetére,
amely környezettudatos és takarékos háztartási ötletekkel segíti a háziasszonyok életét. A
szerző a Nők Lapja munkatársaként kezdett
el foglalkozni e kérdéssel, saját tapasztalatai
alapján gondolja végig, mitől is lesz tudatosabb,
„öko” egy háztartás. Tippjei néha megmosolyogtatóan egyszerűek. Például: „Soha ne menjünk
korgó gyomorral bevásárolni. Nagyban rontja
az esélyeinket a tudatos vásárlásra…” A szerző
minden témához, a bevásárlástól a nagytakarításon át a kozmetikumokig ajánl internetes oldalakat a további ötletek szerzésére. Igyekszik
tudományos tényeket is megismertetni velünk.
S amíg az előző kötetek még szinte kép nélküli,
csak ábrák, rajzok vannak bennük, addig Nagy
Réka kötete gyönyörű színes illusztrációival is
igen vonzó olvasmány.
És hol marad a közös, családi kerti, „zöld” olvasmány? Gévai Csilla Nagyon zöld könyvét
gyerekekkel is érdemes olvasgatni, megbeszélni.
A kötetet ki más ajánlja, min t a gyerekirodalom
egyik legnépszerűbb mai magyar szerzője Berg
Judit.
Ahogy a szerző az ökológiai lábnyom, a túlnépesedés és még számos napjainkban tényként
ismert fogalmat magyarázva jut el a gyerekek
kérdéséig: „De mit tehetek én”? A kötetet szómagyarázat kislexikonként egészíti ki. Főként
10 éves kortól lehet közös olvasmány otthon és
iskolában.
Milyen jó, hogy ennyi érdekes könyvet rejt a
mi könyvtárunk!
— Hock Zsuzsa
Donath, Ehrhard: Házi gyümölcs- és zöldségfeldolgozás (Kertünk, házunk, otthonunk)
Bp., Mezőgazdasági k., 1972.
Franck, Gertrud: Öngyógyító kiskert
(Kertünk, házunk, otthonunk ) 2. jav. kiad.,
Bp. Mezőgazdasági k. 1997.
Gévai Csilla: Nagyon zöld könyv.
Bp., Pagony k., 2011.
Győrff y Sándor: A bioveteményes társnövényei
(Biofüzetek 8.) Bp. Mezőgazdasági k., 1985.
Inczefi Lajos: Fűszernövényeink és főszerkészítés
(Kertünk, házunk, otthonunk)
Bp., Mezőgazdasági k., 1985.
Méreg nélkül: Egészségesebb kerteket és
kertészeket. Öáll. Seléndy Szabolcs.
Bp. Mezőgazdasági k., 1996.
Nagy Réka: Ökoanyu. Környezettudatos és
takarékos háztartási ötletek. Bp., Sanoma 2013.
Popráczy Aladár: Ribiszke.
Bp. Mezőgazdasági k., 1972.
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OKTÓBERI PROGRAMAJÁNLÓ,
NOVEMBERI ELŐZETES
OKTÓBER 4. VASÁRNAP, 16 ÓRA
Meghívó! Idősek napjára
A Dunabogdányi Nyugdíjas Klub
szeretettel várja a faluban élő
időseket a Művelődési Házban
tartandó műsoros ünnepségre.
OKTÓBER 23. PÉNTEK, 18 ÓRA
Emlékezzünk 1956-ra! – községi
ünnepély a Művelődési Házban.
Közreműködnek: bogdányi ﬁatalok,
valamint az iskola növendékei.
Beszédet mond: Bonifert Ferenc
OKTÓBER 31. SZOMBAT
Kirándulás az Urak asztal–oldalra
minden érdeklődőnek!
Útvonal: Dunabogdány ∂ Sajgó-kapu ∂
Mester-rét ∂ Borjú-fő ∂ Moli ∂
Vízverés nyerge. A célállomáson
a vállalkozó kedvűeknek számháború.
Indulás: Szent János-tér, 09:30.
Info: (30) 472 97 33. A kirándulást
csapadékmentes időben tartjuk meg!
(FAKULT Egyesület)

NOVEMBER 11. SZERDA
Szeretettel meghívunk és várunk
mindenkit a Márton napi lampionos
felvonulásunkra.
17 órakor a Templom téren kezdődik
az iskolások műsora. Felvonulás
útvonala: Templom tér ∂ Plébánia
utca ∂ Szent János tér ∂ Hegy utca ∂
József Attila utca ∂ Kossuth Lajos út ∂
Hajó utca ∂ Kerékpár út ∂ Művelődési
ház kertje. A gyerekeket forró teával
és péksüteménnyel várjuk.
(Német Nemzetiségi Önkormányzat)
NOVEMBER 14. SZOMBAT 19 ÓRA
Erzsébet Bál a Művelődési Házban.
Közreműködik a Mondschein Kapelle,
belépő: 2000 Ft. Jelentkezés,
asztalfoglalás: Konecsni Istvánné:
(20) 946 62 23
(Donauknie Tanzgruppe,
Német Nemzetiségi Önkormányzat)
NOVEMBER 27. PÉNTEK, 18 ÓRA
Magyar sorskérdések az
irodalomban - magyar irodalmi
és zenés időutazás Balassitól a 20.
századig. Versek, zenék és korok
mellett a magyar irodalom alakjai
elevenednek meg Varsányi Viola
tanárnő előadásában a Művelődési
Házban. (FAKULT Egyesület)

TUDÁSSZILÁNKOK
Rövidlátás ellen több szabadtéri programot a gyerekeknek!
Kelet-Ázsia sűrűn lakott városi részein a rövidlátás járványossá vált az utóbbi
időben. Főiskolások körében 80-90 %-os az érintettek aránya. Kínai
vizsgálatok azt sejtetik 6-7 évesek körében, hogy a szabadban többet
tartózkodók körében kisebb arányban fejlődik ki a rövidlátás.
A magasság és karcsúság gyakran együtt jár!
Az európai népességet tanulmányozva genetikusok kiderítették, hogy a magas
termetet meghatározó gének gyakran állnak vékonyabb alkat hátterében is.
A talajok széntartalmának csökkenése gyorsítja a klímaváltozást!
Az óceánok és erdők mellett a Föld legnagyobb szénraktára a talajban
található. Az esőerdők irtásával és helytelen talajhasználat miatt rohamosan
csökken a talajok szén (szervesanyag) tartalma, ami jeltősen hozzájárul
a légköri széndioxid folyamatos növekedéséhez és a klímaváltozáshoz.
Csak csigavér! (ha egészségesek akarunk maradni!)
A pozitív hozzáállás a kisebb stressz helyzetekre hosszú távon hozzájárul
egészségünkhöz! Akik könnyen kijönnek a sodrukból, elveszítik optimizmusokat a kellemetlen, konﬂiktusos helyzetekben, magasabb hajlamot mutatnak
a gyulladásos folyamatokra, ami szerteágazóan rombolja az egészséget.
Különösen nőknél kimutatható az összefüggés. További megﬁgyelés, hogy
nem a stesszhelyzetek gyakoriságának, hanem a stresszre adott válasznak
van sokkal nagyobb jelentősége!

Előző számunkból a dél-tiroli kirándulásról szóló cikk mellől
elmaradt a kép, amiről a cikk szólt. Ez a sorsa a ház körül képződő
kert fás hulladéknak:

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREK
Az intézményben a nyári időszakban történt néhány beruházás. Önkormányzati költségvetési forrásból tisztasági festésre került sor, ezután a Nemzetiségi Önkormányzat, a FAKULT Egyesület valamint az Önkormányzat ﬁnanszírozásában a nagyteremben rögzített hangtechnikai rendszer is kiépülhetett.
A világítás korszerűsítése is megtörtént, szintén a nagyteremben a világítás
egy részét a hagyományosról LED-es típusúra cseréltük le, ezzel takarékosabb energiafelhasználásra nyílik lehetőség. Ez az új technológia önkormányzati forrásból Vogel Szigfrid (Vled Hungária Kft.) segítségével került bevezetésre, a kiépítésben Bonifert Balázs és Liebhardt Gábor működött közre.
Az intézmény nevében minden segítséget köszönünk!
Liebhardt András, igazgató

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
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KÉSZÜLJÖN VELEM A TÉLRE!
N A G Y M ÁT É G A Z D A B O LT
D u n a b o g d á n y, Ko s s u t h L . u . 3 3 .
- zománcozott füstcsövek, hődob
- kandalló füstcsövek, 1,5mm falvastagsággal is rendelhetők
- pepo alágyújtó kocka, koromtalanító
- fekete napraforgó, nyúl táp, papagáj eleség
- balták, hasító fejszék, széles választékban

Nyitva tartás:
H: 8.00–17.00 | K: 8.00–14.00
Sze–P: 8.00–17.00 | Szo: 08.00–13.00

ÉRDEMES BETÉRNI

KONTÉNER RENDELÉS
Nagy Róbert +36 30 251 87 27

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

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

Balázs György
06 70 268 40 30

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!
Eőry Csaba
06 20 599 93 99

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

A TANFOLYAM IDŐPONTJAI:
K–Cs: 16.00–17.00 (7–9 ÉV)
17.00–18.00 (10–14 ÉV)
BEIRATKOZÁS:
2015. OKTÓBER 8-ÁN,
CSÜTÖRTÖKÖN 16.00–18.00-IG
HELYSZÍN: MŰVELŐDÉSI HÁZ

Hock János, kistermelő

VISEGRÁDON
A GULYÁS CSÁRDÁBA
FELSZOLGÁLÓT KERESÜNK!
Telefon: 06 20 960 7833

HIRDETÉS
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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
RENDŐRSÉG • 107

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

TŰZOLTÓSÁG • 105

H, K, Sze, P 8–11, Cs 13–16

Ügyfélszolgálat: (40) 333 338
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