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március 15-én,
18 órai kezdettel.
közreműködnek az iskola
növendékei, valamint
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Dunabogdányiak!
Az önkormányzat életében a február a költségvetés időszaka, ezért cikkemet a 2015-ös év financiális hátterének bemutatására ajánlanám.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
előirányzata közel 344 millió forint, ami természetesen megegyezik a kiadási és bevételi oldalon. Jelen esetben, nem untatva Önöket csak
a főbb számokról számolnék be, illetve az idei
évre tervezett beruházásokról, felújításokról.
Nézzük először a kiadási oldalt, minden öszszeget kerekítve, bruttósítva megadva: legnagyobb összeggel, 119 millió forinttal a személyi
juttatások szerepelnek, amihez hozzáadhatjuk
a 31 milliós munkaadókat terhelő járulékokat. Ezzel el is értük a kiadási összegünk közel
44%-t. Ez az összeg 49 ember bérét jelenti: 21 fő
óvodai, 16 fő önkormányzati (mezőőr, iskolai
takarítók, iskolai étkeztetők, védőnő, közmunkások), művelődési ház 2 fő, hivatal 10 fő. Az
iskolai pedagógusok bére már nem az önkormányzat feladata, ez került át az államhoz, a
Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz
(KLIK), ez azt eredményezi, hogy csak az infrastruktúra működtetéséért vagyunk felelősek, a
szakmai fenntartói feladatokat a KLIK látja el.
A belső, tartalmi munka, igazgatóválasztás, stb.
esetében már csak véleményezési jogunk maradt. A köztisztviselők bére (hivatali dolgozók)
2008 óta nem emelkedett, bérkorrekció történt
az óvodai dolgozóknál 2013-tól évente, a pedagógus-életpályamodell keretében.
További jelentős tétel a dologi kiadások, amelyek 112 millió forintot tesznek ki, itt jelennek
meg a közüzemi és telefon díjak, szakmai szerződések, üzemeltetések és még további 40 tétel.
A kiadásoknál jelennek meg a beruházási és
felújítási költségek, ami alapvetően az olvasót
legjobban érdekli. Idén közel 32 millió forintot
terveztünk a falu ráfordítására, ha és amenynyiben az adóbevételek fegyelmezetten, kiszámíthatóan folynak be. Ezen terület részletes
kibontására a cikk végén visszatérek, de előbb
következzen a bevételi oldal.
2015-ben az előre látható bevétel 344 millió
forint lesz. Ebből a legnagyobb tétel egyértelműen az államháztartáson belülről a működési
célú támogatások, 167 millió forinttal. Ezt teljes
egészében az államtól kapjuk, köznyelvben ezt
hívjuk feladatalapú támogatásnak. Ennek pontos összege a központi költségvetés elfogadását
követően, általában január hónapban derül ki,
addig költségvetésünk tervezhetetlen, hiszen
mi csak a saját számításainkra alapozunk.
Sorrendben a következő legnagyobb bevételünk az úgynevezett közhatalmi források, azaz
az adó, amit egyrészről az állam által megadott
kereteken belül vethetünk ki (iparűzési, gépjármű- illetve építményadó, amelyben éltünk az
emelés lehetőségével), illetve az önkormány-
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zatoknak 2015-től jogában áll bármilyen adót
kivetni, ami az állami rendszer adózási körén
kívül esik, de ezzel a lehetőséggel nem éltünk.
Alapvetően így áll össze az idei költségvetésünk, amelyben mintegy 32 millió forint kerülne beruházásra és felújításra. Ez a tétel 30%-kal
nagyobb, mint volt 2014-ben, ahol összesen 19
millió forintot költött az önkormányzat a falura,
ez teljes egészében az iskolai étkező felújítását
jelentette, amelyet az önkormányzat hitelből
fedezett. (Azóta az ott étkező gyerekek száma
15–20%-kal emelkedett.) Idei költségvetésünk
nagyobb szerepet szán a beruházásoknak, másrészről az is látható, hogy a költségvetésünk alig
10%-t költhetjük magunkra, ami ebben az esetben sajnos kevés.
Azt gondolom, hogy az idei költségvetés nyertese az általános iskola. (Emellett ne feledjük,
hogy hosszú éveken keresztül vesztese volt.)
Itt sok tekintetben karbantartási munkákról
van szó. Elengedhetetlenné vált az épület egyik
szárnyának a teljes nyílászáró cseréje, melynek
összege közel 7 millió forint. Emellett 1,5 millió
forint tervezési költséget irányoztunk elő az iskola környezetének rendbetételére. Ez az iskola
felső kerítésétől egészen a polgármesteri hivatal
hátsó kerítéséig terjed. Nagyon bízom abban,
hogy terv kialakításával hosszú távon rendezni
tudjuk majd az iskola jelenlegi állapotát. A kivitelezésre szánt összeget az iskola régi napközijének, étkezőjének eladásából fedeznénk. Az
épület földhivatali leválasztása az iskola területéről elindult, eladásra akkor kínáljuk, ha már
látható az iskola területének felső rendezési terve, amelyben iskolaudvar és rendezvényekre alkalmas központi tér vegyesen szerepel, lehetőséget adva ezzel egy belső központ kialakítására.
Ezen felül félretettünk pénzt az iskola régi,
hosszú épületének tetőtéri beépítésének tervezésére is, a jelenlegi tantermek száma ugyanis
nem elegendő, és ezáltal a zenetanítás keretein
is tudnánk segíteni. Terveknek már csak azért
is rendelkezésre kell állniuk, mert ez bármilyen
pályázat esetében elengedhetetlen.
Kicsivel több, mint 3 millió forintot terveztünk az orvosi rendelő nyílászáró cseréjére, ami
az esztétikai megújuláson túl a magas rezsi díjak csökkentésére is irányulna.
Az utak, járdák felújítására idén közel 5 millió
forint áll rendelkezésre, amely összeggel mindössze csak lökést adhatunk az infrastruktúra javításának, de a jövőben mindenképpen elsőbbséget kell élveznie.
A művelődési ház kertjének rekonstrukciójára
a telekeladásból bejövő pénzeket szántuk, ami
az előirányzat szerint 5 millió forint, ezt nagy
valószínűséggel realizálni is fogjuk. A kert felújítására Leutenbach város önkormányzata
10.000 eurót szavazott meg, emellett részt veszünk egy erre a célra kiírt pályázaton, továbbá
a pünkösdi hétvége rendezvényeinek bevételeit

is erre a cél fordítjuk, illetve támogatásokat is
szívesen fogadunk. Támogatását kértünk a
magyar államnak is, tekintettel a német-magyar kapcsolatok jó viszonyára, és ennek önkormányzati szinten történő megerősítésére. A
terv beárazás alatt van, a várható végösszeg 1015 millió forint közé tehető. Fontosnak tartom
a részemről, hogy ezt ne a közhatalmi bevételekből, hanem összefogással, telekeladásból, és
adományokból építsük fel.
Nem szokványos, talán nem is a legnagyobb
tétel, de fontosnak tartom azoknak az összegeknek a megemlítését, amelyek jelenleg is felajánlásként vannak az önkormányzat kasszájában.
Ilyen a művelődési ház kertjére felajánlott jelenlegi 545.000, faültetésre szánt 50.000 és az utak
csúszásmentesítésére 100.000 forint. Nagylelkűségüket köszönjük!
Bízom abban, hogy bár nem teljeskörű, de
áttekinthető képet adtam Önöknek az idei költségvetésünkről.
Köszönettel:
Schuszter Gergely

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DUNABOGDÁNYI CIVIL
SZERVEZETEK, KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE
Dunabogdány Község Önkormányzata pályázatot
hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel
rendelkező és működő egyesületek, alapítványok
és több évtizedes múltra visszatekintő közösségek
részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.
A pályázat címe: „Civil szervezetek 2015. évi
önkormányzati támogatása”.
A pályázat célja a helyi civil szervezetek közül az
egyesületek és alapítványok, közösségek által
az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz
kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló
tevékenységek ellátásának támogatása
a működési költségekhez, illetve programok
megvalósításához történő hozzájárulás útján.
A pályázatot 2015. március 31-én 16 óráig kell
lezárt borítékban egy eredeti példányban
a Polgármesteri Hivatal, 2023 Dunabogdány,
Kossuth L. u. 76. címre személyesen vagy postai
úton benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil
szervezetek támogatása 2015”.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kérni
a 26/391-025 telefonszámon, e-mailen
(info@dunabogdany.hu) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati
időben lehet.
A pályázat beadása egy formanyomtatványon
történik, amely letölthető a www.dunabogdany.hu
honlapról vagy személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatalban. Ugyanitt érhető el és kérhető
a részletes pályázati kiírás is.
Önkormányzat
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ÜLÉSÉN TÖRTÉNT…
Februárban két rendes képviselő-testületi ülés- a bányaút közötti ingatlan értékesítéséről szóló
re került sor, melyet alapvetően a 2015. évi költ- adásvételi előszerződést, a végleges értékesítésségvetés tervezése, megtárgyalása és elfogadása re az ingatlan törzsvagyonból való kivonása és
földhivatali átminősítése után kerül sor.
tett szükségessé.
Szintén jóváhagyták két állami tulajdonú
Megalkották a képviselők Dunabogdány 2015.
ingatlan (990/1 és 990/2 hrsz.) térítésmentes
évi költségvetését.
A 2015. február 9-én tartott ülésen tárgyaltak önkormányzati tulajdonba adására irányuló
a képviselők első fordulóban az idei évi költség- megállapodást. Az ingatlanokat még az előző
vetésről. Előzetesen a Pénzügyi, Településfej- képviselő-testület kérte a Magyar Államtól inlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is meg- gyenes önkormányzati tulajdonba adni, a teismerte és véleményezte a javaslatot, különös lepülésen kiépített kerékpárút környezetében
tekintettel az idén tervezett fejlesztések, beru- rendezett közterület, park kialakítása és fennházások körére és azok költségeire. A bizottsá- tartása érdekében. Az ingatlanok az Árpád térgi ülésen megfogalmazott javaslatok és az első től a Duna irányában a kerékpárút nyomvonalát
fordulós képviselő-testületi tárgyalás alapján a követve helyezkednek el.
Az ülésen meghosszabbították a települési
költségvetést a Hivatal végleges formában előkészítette, majd azt a képviselő-testület 2015. főépítész szerződését, 2015. évben is Gubán
Sándor látja el a főépítészi feladatokat, aki pénfebruár 23-ai ülésén elfogadta.
A 2015. évi önkormányzati költségvetés bevé- tekenként előzetes bejelentkezés alapján 9:30 és
teli és kiadási főösszege 343.955 eFt, 3.534 eFt 12:00 óra között fogadja az ügyfeleket a Hivatartalékkerettel. A tervezett közhatalmi (he- talban.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást
lyi adóból szármázó, ill. adójellegű bevételek)
106.000 eFt-ot tesznek ki. Beruházásokra 5.289 adott ki a képviselő-testület a Kossuth L. u. 56.
eFt, felújításokra 26.515 eFt áll rendelkezésre. számú ingatlan villamosenergia-ellátásának kiSzociális kiadásokra 8.221 eFt-ot irányoz elő a építéséhez.
Meghatározták a képviselők a Polgármesteri
költségvetés. Az éves hiteltörlesztési kötelezettség az iskolai étkező építéséhez kapcsolódóan Hivatal közszolgálati tisztviselőire vonatkozó
2.112 eFt. Civil szervezetek támogatására 3.660 2015. évi teljesítménykövetelmények alapját kéeFt szerepel. (További részleteket a polgármeste- pező célokat.
Felülvizsgálták és változatlan tartalommal jóri cikkben olvashatnak. – A Szerk.)
A február 9-ei ülésen tárgyaltak a képvise- váhagyták az Önkormányzat és a Német Nemlők az Önkormányzat 2014–2019. évekre szóló zetiségi Önkormányzat között kötött együttműgazdasági programjának előkészítéséről. A kép- ködési megállapodást.
viselő-testületnek a megalakulásától számított
hat hónapon belül a megbízatása idejére szó- A 2015. február 23-án tartott ülésen a képviló gazdasági programot kell megalkotnia. A selő-testület az idei évi költségvetés elfogadása
képviselő-testület támogatta külső szakértő mellett megalkotta az új pénzbeli és természetcég bevonását és megbízását a ciklusra szóló beni szociális ellátásokról szóló rendeletet. Az új
gazdaságfejlesztési stratégia elkészítésére. Ez rendelet 2015. március 1-től hatályos.
egy komplex dokumentum, melynek szerepe,
A rendelet megalkotását a szociális ellátások
hogy a teljes ciklusra meghatározza a stratégi- körében bekövetkezett alapvető törvényi váltoai célokat, fejlesztéseket és a végrehajtásukhoz zások tették szükségessé. Egyértelműen szétvászükséges intézkedéseket, emellett folyamatos lasztásra kerültek az állami és az önkormányzapárbeszéden alapul, összefogja, segíti a helyi ti felelősségi körbe tartozó ellátások. Az állami
vállalkozók, civil szervezetek csoportjait, be- felelősségi körbe az ún. jövedelem-kompenzáló
vonja őket az önkormányzati stratégia formá- szociális kiadások (foglalkoztatást helyettesítő
lásába.
támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelDöntést hozott a képviselő-testület a Merce- ügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és
des tehergépjármű üzemeltetéséről. A pályázó normatív közgyógyellátás, valamint az egészImperial-Bau Kft. üzemeltetésébe kerül a gép- ségügyi szolgáltatásra való jogosultság) kerüljármű, mely a téli időszakban a hóeltakarítási és tek, ezeket márciustól a járási hivatalokban lesíkosság-mentesítési feladatokhoz a szükséges het igényelni.
időben sofőrrel együtt 0–24 órában az ÖnkorAz önkormányzati ellátásokról, az ún. telemányzat rendelkezésére áll, továbbá árvíz ese- pülési támogatások köréről az önkormányzatén is a szükséges védekezési munkálatok során, tok dönthetnek. Ezek a törvényi felhatalmazás
éves szinten 40 nap erejéig. Az üzembentartó alapján ún. kiadás-kompenzáló támogatások
használati díjat fizet (400.000 Ft/év), az önkor- lehetnek, melyek a lakhatáshoz kapcsolódó
mányzati igénybevétel díja napi 10 eFt.
rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét
Jóváhagyta a képviselő-testület a sporttelep és betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását,
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gondozását végző személy részére, illetőleg
gyógyszerkiadások viseléséhez nyújthatók. Az
éves költségvetési keret 4.910 eFt. A települési
támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az Önkormányzat új rendeletében határozta meg. Ezek részletes ismertetésére a következő
lapszámban kerül sor.
Kiírták a képviselők a helyi civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok) 2015. évi önkormányzati pénzbeli támogatására irányuló pályázatot. (A pályázati felhívás a 2. oldalon olvasható. – A Szerk.)
Napirenden szerepelt végül partnerkapcsolatunk 2015. évi várható eseményei, a 25. éves
jubileum megünneplése, annak program- és
költségterve.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2015. január hónapban született gyermekek:
Jenei Mira
2015.01.06.
Marafkó Kinga
2015.01.21.
Rózsa Dorina
2015.01.25.
Cseh Aliz
2015.01.26.
Halottaink:
Rudolf Mária
Horicsányi Tivadarné
Tóth Árpádné

73 éves
89 éves
79 éves

Polgármesteri Hivatal

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!

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
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BEMUTATKOZÓ
Tisztelt Lakosság!
Röviden szeretném Önöknek bemutatni a dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, és felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen problémákkal fordulhatnak hozzánk.
A dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat két szakmai egységből áll. Jelen
ismertetőmben a Családsegítő szakmai egység
munkáját szeretném Önökkel megismertetni.
Következő cikkünk a Gyermekjóléti szakmai
egység feladatairól, tevékenységéről fog szólni.
A Családsegítő Szolgálatok működése közel
25 éves múltra tekint vissza hazánkban, és a
szolgálatok feladata, hogy családgondozással
elősegítse a családokban jelentkező krízis, működési zavarok illetve konfliktusok megoldását.
Segít az életvezetési problémákkal, szociális
gondokkal küzdő családok illetve egyének szociális és mentális ellátásában.
A szentendrei és budakalászi telephellyel
rendelkező dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat járásunkban – Pomáz és
Csobánka kivételével – minden településen heti
rendszerességgel van jelen. Szolgáltatásaink ingyenesek és önkéntesen vehetők igénybe.
Milyen problémákkal fordulhatnak hozzánk a
Dunabogdányban élő emberek?
Az utóbbi években egyre többen anyagi problémák miatt fordulnak hozzánk: az elszegénye-

HELYI TERMELŐI PIAC DUNABOGDÁNYBAN
2015. MÁRCIUS 6-ÁN, 13-ÁN, 20-ÁN ÉS 27-ÉN
PÉNTEKEN A DUNAPARTON, A HEIM PÉKSÉG ELŐTT.
11.00 ÓRAKOR NYITUNK
ÉS 18.00 ÓRAKOR ZÁRUNK.
Várunk minden kedves érdeklődőt és vásárlót!
Amit ígérhetünk, hogy a piacon kapható lesz:
– Dunabogdányból tehéntej, joghurt és túró,
fürjtojás, zöldségkrémek és szörpök
– a környék kistermelőitől jó házi tészta, friss
háztáji tyúktojás
– tehén és kecske sajtok
– idényjellegű zöldségek és gyümölcsök
– valamint füstölt áruk, vágott baromﬁ
– lekvárok, szörpök és mézek
– március 27-én, húsvét előtt kézműves
és virág vásár!
– házi termékek, házias ízek a piacon!
Szervező a Dunabogdányi Önkormányzat
megbízásából:
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék
Szociális Szövetkezet
dunakanyar.pilis.helyitermek@gmail.com
T: 30 478 3173
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dés, adósságok felhalmozása, munkanélküliség várjuk a szülőket gyermekeikkel! Jogi tanácsokozta családi és egyéni problémák kezelésében adás: szolgálatunknál előzetes bejelentkezéssel
kérnek segítséget. Sokan keresnek bennünket a elérhető jogász szakemberrel való konzultáció
hivatalos ügyintézésekkel, nyugdíjjal, szociális család-munkaügyi és polgári peres ügyekben.
Pszichológiai tanácsadás: családterápia, párellátásokkal és egészségkárosodással kapcsolatos problémáikkal. Szintén az utóbbi években és egyéni terápia. Gyereknevelési tanácsadás.
sokan a családi, kapcsolati, egyéni pszichés Vitás helyzetekben közvetítés, mediáció.
Szentendrén elérhető szolgáltatás gyermekek
problémáik, és sajnos a fizikai bántalmazások
miatt fordulnak hozzánk. Megkeresnek minket részére: korrepetálás, pótvizsgára való felkészíjogi problémákkal és gyermeknevelési nehézsé- tés.
Az elmúlt években nagyon jelentőssé vált az
gekkel is.
Miben tudunk segíteni? Milyen szolgáltatása- adományokkal kapcsolatos munkánk: ruha,
élelmiszer, háztartási cikkek fogadása és közink vannak?
Szolgáltatásink nagyon sokrétűek, igazodva vetítése. Dunabogdányban is rendszeresen tara lakosság problémáihoz: információnyújtás, tunk ruhabörzét, ahol gyermek és felnőtt ruhák
ügyintézés: iratpótlás, társadalmi vagy szociális ingyenes elvitelére nyílik lehetőség.
Röviden ennyit tudtam írni szolgáltatásinkról,
ellátások igénybevétele és elérhetősége, nyugellátások intézése. Lakhatással kapcsolatos prob- problémáikkal személyesen keddi napokon forlémákban segítségnyújtás, adósságrendezésben dulhatnak a családsegítő szolgálat családgondovaló segítségnyújtás. Szabadidős programok: zójához, Ruskó Ritához.
Felhívnám figyelmüket, hogy a szolgáltatásagyerekeknek nyári tábor, játszóház, közösségi
rendezvényeken való részvétel, játszóházak ren- ink önként vehetők igénybe, térítésmentesek.
Dunabogdányban az ügyfélfogadás időpontja:
dezése. Életvezetési tanácsadás, lelki- mentális
problémákban segítségnyújtás vagy a megfelelő keddi napokon 13.00–15.00 óráig a Polgármesszakemberhez való közvetítés. Foglakoztatás- teri Hivatalban.
Telefonon a hét többi munkanapján is elérhesal kapcsolatos problémákban segítségnyújtás:
állásajánlatok felkutatása, önéletrajzírás és in- tőek vagyunk: a (26) 312 605, vagy a (20) 297 24
ternet-hozzáférés biztosítása (ez a szolgáltatás 25 alatti telefonszámokon.
elsősorban Szentendrén és Budakalászon elRuskó Rita
érhető). Munkaügyi kérdésekben jogi tanácsadás. Csoportok és klubok szervezése: évek óta
szervezünk különféle élethelyzetekhez kapcsolódó csoportokat. Dunabogdányban jelenleg
Baba-Mama klub működik, amelybe szeretettel VADDISZNÓK LAKOTT TERÜLETEN

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

1%
A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
köszöni az eddigi támogatásokat és
várja a további SZJA 1 % felajánlásokat.
Adószám: 19177036-1-13
Lakatosné dr. Schilling Dorottya
A kuratórium elnöke

A lakott területen kárt okozó vadak számának
apasztására, az okozott problémák csökkentésére
2014. évben a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal
szakembereket bízott meg. A tapasztalatok és
lakossági visszajelzések alapján munkájuk
eredményesnek mondható, de sajnos teljes
mértékben nem sikerült megszüntetni a problémát, így a Szentendrei Rendőrkapitányságtól újabb
engedélyt kapott a Hivatal. A kiadott engedély
2015. július 31-ig szól. A kárt okozó vadak
elejtésével megbízott személyek megbízólevéllel
ellátva keresik fel a vaddisznók által látogatott
területeket, tevékenységüket délután 16.00 óra és
reggel 06.00 óra közötti időszakban látják el.
Munkájukat az erdők, bokros területek közelében
élők úgy segíthetik, ha a kerti zöldhulladékot nem
az elhanyagolt területre hordják ki, és a vadakat
ideiglenes vagy állandó etetési tevékenységgel
senki nem szoktatja a lakott területek közelébe.
Amennyiben ön is vaddisznó(ka)t észlel környezetében, azt bejelentheti pontos névvel, címmel,
elérhetőséggel a Dunabogdányi Polgármesteri
Hivatalban a 06 26 391 025-ös telefonszámon,
vagy az info@dunabogdany.hu e-mail címen.
A bejelentést továbbítjuk a szakemberek felé, hogy
minél előbb megkezdhessék tevékenységüket az
állatok előfordulási helyein.
Dr. Németh József jegyző
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ARCULATOK 1848–49
PANTEONJÁBÓL
Jókai Mór írta egyik regénye utószavában, hogy
őt az a vád éri kritikusai részéről, miszerint túl
idealizálja, eszményíti hőseit. Nagy írónk méltatlankodva jegyzi meg erre, hogy neki nem
kellett idealizálni alakjait, mert az ő kortársai –
nevezetes személyek – eleve eszményi emberek
voltak.
A 19. század valóban bővelkedett ilyenekben,
a történelem is igazolja.
Két nevezetes alak – meghatározó személyiség
– tűnik fel előttem 1848-49 panteonjában. Egy
költő és egy hadvezér. Petőfi és Görgey.
Egyiket az alföldi róna röppenti magasra, másikat a Felföld, a vadregényes Szepesség égbe
szökkenő ormai.
Életútjuk, elveik, jellemük mégis sokban rímel
egymásra.
Görgey Artúr Toporcon született 1818-ban,
neves családja már eléggé elszegényedett ekkorra; ráadásul az édesanya hozományát az édesapa egy könnyelmű barátjának kölcsönözte, és
sohasem kapta vissza. (Mint Petrovics István…
aki szintén jóhiszeműen adott kölcsönt, és ezért
ment tönkre!...)
Nemcsak a helyzetben van hasonlóság. Az
édesanya korán meghal, betegségében 11 éves
Artúr fia ápolja odaadóan. Úgy érzett anyja
iránt, mint a költő: „…a földön nekem van / legszeretőbb anyám!”
Az apa akaratára és a szűkös körülmények
miatt kénytelen a katonai pályát választani a 14
éves Artúr.
1832–36 között a tullni katonai akadémián tanul a császári-királyi 40. gyalogezred hadapródjaként. 1837-ben hadnagyi rangot ér el. A hadnagyi fizetés csekély, ő mégis rendszeresen küld
pénzt édesapjának, inkább szűkölködik: „Több
mint 6 esztendő óta hozzá vagyok szokva vacsorára semmit, reggelire egy darab kenyeret enni.”
(Ekkoriban állt katonának Petőfi is; Grác,
Károlyváros láthatta a „zöld hajtókás, sárga
pitykés közlegényt. Nem sokáig bírta: tüdőgyöngesége miatt leszerelték.)
1840-ben, 8 évi távollét után látogathat haza
az ifjú Görgey hadnagy. Mindig is élt benne a
sóvárgás a szépséges szepességi táj után. Szabadsága alatt megmássza öccsével, Istvánnal a
Lomnici-csúcsot, bebarangolja a bérceket. Elemi erővel támad fel benne a hazaszeretet. Mivel a 8 év alatt szinte elfelejtett magyarul, most
nekilát, buzgón tanulja anyanyelvét, „nehogy
német huszár váljék belőlem…” A katonaságnál
arra törekszik, hogy a színmagyar legénységű
Nádor-huszárokhoz kerüljön; ez sikerül is neki
1842-ben. Főhadnagyi rangban.
(Ekkor jelenik meg az Atheneumban, Vörösmarty lapjában a Hazámban című vers, mely alá
már a Petőfi nevet írta a költő: „Arany kalásszal
ékes rónaság, / Melynek fölötte lenge délibáb /
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Enyelgve űz tündér játékokat, / Ismersz-e még?
oh ismerd meg fiad!”)
1845 július 31-én Görgey kilép a katonai szolgálatból. Vágyódik egy tevékenyebb, szabadabb
élet után, és még erősebb indok is vezérli: „egy
ellenállhatatlan vágy Magyarország, hazám felé”.
Egyelőre meg kell teremtenie egy más foglalkozás alapjait, ezért Prágába megy, hogy kémiát
tanuljon, s valamikor a pesti egyetemen taníthasson. Redtenbacher professzor tanítványa
lesz, és sanyarú körülmények közt, nélkülözve
is keményen tanul. „De mikor Redtenbacher
megtudja, hogy tanítványa egy évig éhezve-fázva
végezte kísérleteit a Galli utca egy fűtetlen harmadik emeleti szobácskájában, sőt, mint szállásadónői elmesélték, a téli éjszakákon csak úgy
zuhogott be a hó a bundájába burkolózva nyitott
ablaknál alvó Görgey rövidre nyírt szőke koponyájára, nos ekkor a professzor rendelkezésére
bocsát egy szobát saját laboratóriuma mellett, és
tisztes ösztöndíjat szavaztat meg neki.”
(Csaknem egybeesik ezzel Petőfi legnagyobb
nyomorúsága, amikor pénz nélkül, éhezve,
fázva tölt egy telet Debrecenben: „Aztán a télnek kellő közepében / Kifogya szépen / A fűtőszalmám, / S hideg szobában alvám. / S az volt
derék, / Ha verselék, / Ujjam megdermedt a hidegben…”)
Redtenbacher igen meg lehetett elégedve tanítványával, mert a lembergi egyetem tanársegédjévé akarta megtétetni. Görgey azonban
haza akar végleg települni: „Én Toporcra akarok menni, rendes gazdászati teendőim mellett
magyarul jól megtanulni, s pár esztendő múlva
valami szerényebb vegytani tanszék elfoglalására
törekedni.”
(Tettvágyra sarkalló törekvését ekkor írja Petőfi: „Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek / Az
emberiségért valamit!”)
A radikális gondolkodásmód, a forradalmi
változások kívánalma mindkettőjükre jellemző.
Görgey így ír erről: „Bárcsak hazánkfiai már
eltörölték volna a robotot, ezt a pokoli átkát az
emberi nemnek.”
„Még kér a nép, most adjatok neki!” ( Petőfi)
1848. március 30-án tartja esküvőjét Görgey
Prágában. Ezután hazatér feleségével Toporcra.
Ám amikor a kormány zászló alá hívja fiait,
nem tétováznak. Májusban a 25. honvédzászlóaljba lép be Görgey Artúr századosi ranggal.
Az év végén Petőfi is kardot köt. A szabadságharc küzdelmét, a dicsőséges tavaszi hadjáratot
(másfelől Bem apó mellett az erdélyi csatákat)
végigharcolják. 1849 tavaszán a fővezérré kinevezett Görgey egy hét alatt a Tiszától a Dunáig
veri az ellenséget, felszabadítja Budát, Vácot,
Nagysallót; s a Komárom alatt vívott csatában
32 ezer fős seregével győzelmesen veri vissza
az 59 ezernyi osztrák-orosz haderőt. Szőnynél

egyik huszárrohamban gránátrepesz szakítja fel
a koponyáját. Csak egy centi hiányzott a halálhoz. Ezután Kossuth parancsára levezeti seregét
Szegedre. Lázasan, bekötött fejjel, de tiszta értelemmel úgy, hogy a kétfelől is veszélyeztető
orosz hadsereg képtelen bekeríteni, megverni.
A cár felháborodottan teremti le Paszkievics
tábornokot, miként történhetett meg, hogy a
120.000 ezer fős cári sereg nem tudta megakadályozni ezt, és így a magyar hadtestek egyesülhettek Petőfi Sándor Bem erdélyi csatáiban
vitézkedik, őrnagyi rangot kap és a kormánytól
egy telivér lovat. (Ha ezt a lovat nem kellett
volna eladnia családja ellátása miatt, akkor talán megmenekül a segesvári csata után. De hát
gyalog volt.)
Világosnál fegyverletétel. A haditanács határozta el egyhangúlag! Nem a fővezér egyedül.
Az ő érdeme az volt, hogy nem egy szétzüllött,
szétszaladni kész nyáj sorakozott fel a fegyverletételre, hanem egy fegyelmezett, sok csatában
helyt állt, kemény sereg. Amikor Görgey utoljára ellovagol előttük, és szólni, búcsúzni akar,
elakad a szava, hang nem jön ki a torkán. Ekkor,
mint a szélzúgás, végigzendül a sereg soraiban:
„Éljen Görgey!”
Tűzbe azokkal a könyvekkel, amelyek árulónak nevezik!
Jövőre lesz 100 éve, hogy meghalt. Itt nyugszik
a visegrádi temetőben. El kell akkor oda zarándokolni.
Leiningen-Westerburg Károly tábornok ezt
írta az aradi börtönében naplójába kivégzése
előtt: „Ilyen volt hát ez a Görgey – minden erényével és hibájával férfiú a szó legszebb értelmében: hős.”
Varsányi Viola

1%
Segítse a bogdányi kultúrát! Kérjük ajánlja fel
adója 1%-át a Fiatalok a Kultúráért Közhasznú
Egyesületnek!
Adószámunk: 18722633-1-13

1%
Kedves Szülők! Kedves Bogdányiak! A 2010-ben
alakult alapítvány 2014-től fogadhatja az 1%-os
felajánlásokat. Céljaink között szerepel az iskola
leutenbachi cserekapcsolatának, az iskolai és
nemzetiségi napok megszervezésének, az
informatika terem fejlesztésének és az iskolai
eszközbeszerzéseknek a támogatása. 2015-ben is
kiemelt célunk az iskolaudvar felújításához szükséges tervek elkészítése. Adószámunk: 182169701-13. Köszönjük eddigi felajánlásaikat! Támogatását előre is köszönjük!
Kránicz-Kammerer Zsóﬁa
Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány elnöke
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EGY NEMZETI HADSEREG
Részlet Jókai Mór: „A Kőszivű ember fiai”
című művéből
■ Mesemondás! Lehetett is az valaha!
Hogy egy kicsiny, elszigetelt országnak rokontalan nemzete valaha saját haderejével, kilenc
oldalról rárohanó támadás ellen védelmezte
volna magát, diadallal, dicsőséggel!
Hogy ne bírt volna vele „egy” óriás! Hogy rá
kellett volna ereszteni Európa másik kolosszát
is, s még azzal is megbirkózott, még akkor is
saját magának kellett lefeküdnie, hogy rágázolhassanak!
De hát hol vette volna ez a nemzet azt az ősmondabeli erőt, az újabb kornak e Niebelungenénekéhez? Elmondom, ahogy megértem. Egy
véghetetlen jajkiáltás hangzott végig; az ország
egyik bércfalától a másikig verődött az vissza, s
midőn másodszor is visszatért, már nem volt
jajkiáltás, hanem harczi riadó! Megnépesült a
kitűzött zászlók környéke. A földmíves elhagyta ekéjét, a tanuló elhagyta iskoláit, a családapa
boldog tűzhelyét és ment a zászlók alá…
■ Nem kellet felpénzzel csalogatni senkit, egy
nemzeti színű kokárda volt az egész ajándék,
amit a belépő kapott…
■ Elmentek az ügyvédek, nem akart most
senki pörlekedni. Elmentek a bírák; hisz nem
volt senkinek panasza. A mérnökökből lettek
tüzérek, utászok. Az orvosokból tábori sebészek. Ágyban meghalni nem volt most divat.
Híres korhelyekből híres hősök lettek. Csöndes
jellemekből oroszlánok. Még a rablók is megtértek. Egy hírhedt rablóvezér amnestiát kért
magának és társainak és százhatvan lovast állított ki a csatamezőre, kinek nagy része a hazát
védve nyerte el a halált, mit a haza rontásáért
elébb megérdemelt…

■ Egy közönséges székely földész kitalálta,
hogyan kell ágyút önteni, fúrni, és ellátta népét
csatalövegekkel. Vashámorok átalakultak golyóöntödékké. Elfogyott, s nem volt kapható a
puskához való gyutacs. Voltak gyógyszerészek,
akik papírosból készítettek gyutacsokat, s azok
is jók voltak a harczban. Az egyházak odaadták
harangjaikat ágyúércznek.
Egyetlen vezér száztíz ágyút vett el
apródonkint az ellenségtől.A szabadkai földnépe meztelen kézzel foglalta el az ellenfélnek
félmérföldre hordó „bácsi” nevű öreg ágyúját…
■ Mindenki testvér volt a trikolor alatt, nem
gúnyoltak senkit tótnak, németnek; azok mindegy zászló alatt egy haza fiainak vallották magukat…
■ Nem volt szökevény. Hová szökött volna?
Minden ajtótul elkergették volna a gyávát…
■ Ha megverték a sereget, nem futott szerteszéjjel. Igyekezett ismét összegyűlni, s folytatni
a harczot…
■ S a költő, ki meteorként futotta végig az
egész eget fölöttünk, nem zengett egyébről,
mint e szent harczról; ez hangzott alá onnan
a magasból; ez volt az utolsó szava, midőn az
ismeretlen láthatáron lebukott előttünk. – Talán nem is a földre esett le? Talán egy új földforgás alkalmával ismét meglátjuk őt, szikrázva,
mennydörögve fejeink felett. Így támadt a nemzeti hadsereg…
■ Így állt fönn a nemzeti hadsereg. S fél év
múlva már csodáiról beszélt a történelem. A
kis fiúk már babérkoszorús hősök. A kis alhadnagyok már tábornokok, hadvezérek. A tépett
trikolor már a világ tiszteletét bírja! Kiállták a
próbát a tűzben, kiállták a próbát a hózivatarban. Kiállták a próbát a veszteség kétségbeejtő
hónapjaiban. A komáromi sánczokon táncol-

tak zeneszó mellett az ellenfél bombazápora
alatt. Szolnoknál kaszákkal rohanták meg az
ágyúkat, és elfoglalták a gyilkoló tűztelepet
szembehúnyva. Pákozdnál tízezer emberrel
rakatták le a szuronyos puskát a kaszás nemzetőrök. Győrnél lovasságot kergetett meg szuronnyal a 11-ik zászlóalj. Budánál lováról szállt
le a huszárság várat ostromolni. Losonczon egy
táblabíró, egy alispánból lett hadvezér, hatszorta nagyobb ellenfélnek fényes nappal elfoglalja ágyúit és táborkarát. Piskinél naphosszat
védi az Inczédi-zászlóalj hússzoros ellenerővel
szemben a vitatott hida és győz. És mily gyorsak,
mily csodaszerűek, mily meglepőek mozdulataik! Szélaknánál a föld alatt bújnak az ellenségen
keresztül, Branyiszkónál a hegy meredekének
fel, törnek át rajta, Szolnoknál átúsztatnak az
ellenség háta mögött a Tiszán! Segesvárnál az
égő városon verik át magukat a lőporos szekereikkel; Tiszafürednél a jég hátán állnak meg
előtte, hol a folyamon hidat vert a kemény tél;
ott mondják el: „eddig és ne tovább”!…
■ Csak egy hiányzott még a nemzeti hadseregből. Erejének tudata. Ezt meg kellett neki
tanítani, s a tandíjat bizony meg kellett érte fizetni!
Jókai Mór/1869.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN
GONDOLATAI…
…1829. november 8-án Széchenyi Júlia
grófnőnek írt leveléből
„Ezt köztünk! Isten áldja!” Széchenyi
István válogatott levelei c. könyvből:
1. Minél magasabb születésű valaki, minél
gazdagabb, eszesebb, függetlenebb, annál nagyobb kötelezettségei vannak embertársaival,
hazájával szemben.
2. Aki oly szerencsés környezetben született,
mint mi, arra nagy felelősség hárul, és az kifejezetten rossz ember és mihaszna, ha a rábízott
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4. Magyarország szerintem tulajdonképpen
csúnya ország, s hát tényleg nem a legszebb.
Molnár* és sokan mások a kellemetlennél és
unalmasnál is többek, mert utálatosak, a főnemesség, melynek valójában az ösztönzést
kellene adnia minden szebbhez és jobbhoz, nakincseket elzárja, és mit sem áldoz a közösség gyobbrészt már elrothadt, vagy a rothadás szajobb létéért; ha pedig többet kíván teljesíte- gát árasztja. Ám egy nemes lélek a hazát annak
ni, mint amennyire képes, akkor bátortalan és csúnyasága miatt nem veti meg, hanem arra fog
ostoba (tehát, azt akarom, hogy találják meg a törekedni, hogy szebbé tegye. Molnárt pedig
legfeljebb kineveti, elveri és kínokat okoz neki,
középutat).
3. Magyarország a hazánk, erről ne legyenek de az országot nem hagyja el – azért, hogy a kis
illúzióink. Isten bizonyára nem ok nélkül ren- Molnárok megváltozzanak és más arcot öltsedelte el, hogy éppen Magyarországon jöjjünk a nek.
világra, hanem azért, hogy erőnkkel, bármily
kicsi is lenne, járuljunk hozzá a világegyetem
szépítéséhez és tökéletesítéséhez (és itt e jó öreg
Magyarországgal nehéz feladatot kell elvégez*Molnár: Széchenyi szűkebb baráti körében
nünk).
Metternich államkancellár gúnyneve

AKTUÁLIS

A BOGDÁNYI BORVERSENY
EREDMÉNYEI
Az idei évben is nagy sikerrel rendezte meg a
Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bogdányi
bor- és kolbászversenyt. Az esten fellépett
Tonifede (Vogel Norbert) és Öcsipu (Kiss László) is, akik a falu elmúlt egy évének történéseit
figurázták ki. A „Donauknie Tanzgruppe” táncosai vidám műsor után táncba hívták a közönség tagjait is. A közel 150 vendég hajnalig szórakozhatott, a talpalávalót a Schwab’N’Roll nevű
formáció biztosította.
Idén 22 fehérbort, 23 vörösbort, 6 rozét, 1
sillert és 3 direkttermő szőlőből készült bort,
valamint 8 pár kolbászt neveztek. Az egyes kategóriák legjobbjai:

■ legjobb kolbász: Herr Attila – Svábkolbász
■ direkttermő kategória legjobbja: Gerstmayer
János – Vegyes vörös (2014)
■ legjobb fehérbor: Herold János – Irsai
Olivér (2014)
■ legjobb rosé/siller bor: Liebhardt István –
Cabernet Sauvignon rosé (2014)
■ legjobb vörösbor: Boross Pince – Cabernet
Franc (2012)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében ezúton szeretném megköszönni az önzetlen
segítséget mindenkinek, aki a rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vett. Külön
kiemelném azokat, akik a terem berendezésében, a borbírálat lebonyolításában, a vacsora
elkészítésében és felszolgálásában, valamint a
büfében segítettek. Köszönettel tartozunk rendszeres, kiemelt támogatóinknak: Jakab–Herold
Pincészet, Jakab Gergő és a Forgó Étterem. Találkozunk jövőre, remélem még több nevezéssel
és hasonlóan jó hangulattal.
Vogel Norbert, elnökhelyettes
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Minden évben Jakab Lajos vándordíjat kap a
verseny legjobb, bogdányi gazdától származó
bora. Ezt a kitüntetést idén Liebhardt István
vihette haza Cabernet Sauvignon rosé borával.

DIE MÄRZGESETZE
Die Märzgesetze und die Forderungen der
ungarischen Revolutionäre vom März 1848.
Die sogenannten Märzgesetze (slowakisch
Marcové
konštitučné
zákony)
oder
Aprilgesetze (ungarisch Áprilisi törvények)
waren 31 Gesetze, die am 15. März 1848 vom
ungarischen Landtag in Preßburg (Pozsony) zu
Beginn der Ungarischen Revolution 1848/1849
verabschiedet wurden und am 11. April 1848 in
Kraft traten.
Seit November 1847 fand eine Sitzung des
Ungarischen Landtags in Preßburg statt.

UNSERE HEIMAT

Hauptforderung war die Aufhebung der
Hörigkeit. Der Adel hatte jedoch kein Interesse
an der Durchsetzung radikaler Reformen.
Am 13. März 1848 brach in Wien die
Revolution aus. Tschechische Nationalisten
stellten am 11. März Forderungen an den Adel.
Kaiser Ferdinand I. (als ungarischer König Ferdinand V.) hatte aus Angst Fürst Metternich
abberufen und versprach eine Verfassung.
Die Nachrichten über die Revolution in
Wien und am 15. März über die Ungarische
Revolution in Pest waren der Anlass zur
Annahme der Gesetze noch im März 1848.
Der Entwurf wurde von Lajos Kossuth erstellt.
Durch diese Gesetze wurden im Königreich
Ungarn folgende Beschlüsse umgesetzt:
■ Abschaffung der Hörigkeit (allerdings nur für
Kleinbauern)
■ Einführung der allgemeinen Besteuerung
■ Abschaffung der Unveräußerbarkeit des
Bodens
■ Abschaffung bestimmter Institutionen, die
die Oberherrschaft Österreichs in Ungarn
symbolisierten
■ Einführung des Wahlrechts nur für
Wohlhabende und Gebildete ( nur 6 % der
Bevölkerung!)
■ Wahl der ersten von Wien unabhängigen
ungarischen Regierung; kaiserlichen
(österreichischen) Organen war es nur
erlaubt, in den Bereichen Militär, Finanzen
und Außenpolitik mitzuentscheiden, und
es entstand praktisch eine österreichischungarische Personalunion
■ Verabschiedung von Gesetzesartikeln über
die jährlichen Sitzungen des Landtages in
Pest

■ Wiederherstellung der Pressefreiheit;
Aufhebung der Zensur für immer
■ Proklamation der allgemeinen Menschenund Bürgerrechte
■ Erklärung des Ungarischen zur einzigen
Amtssprache
Fragen der Nicht-Ungaren im Königreich,
wurden nicht behandelt, und viele Rechte, die
sich aus diesem Dokument ergaben, kamen nur
den Magyaren zugute, was historisch gesehen
ein Fehler war.
Am 11. April 1848 unterzeichnete König Ferdinand im Primatialpalast von Preßburg die
Gesetze.

Zeitgeschichte
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2015. MÁRCIUS ∆ BOGDÁNYI HÍRADÓ ∆ 7

FARSANGI SPORTFESZTIVÁL
ÓVODÁS MÓDRA
Február 14-én, szombaton sportolni vágyó óvo- (testnevelés bemutató, majd ennek elemzésedások igyekeztek szüleikkel a Sportcsarnokba. értékelése). Hozzá olyan szakmai előadás és
Mivel „fesztiválként” hirdettük meg rendezvé- együttgondolkodás kapcsolódik, mely feltétlenyünket, kicsit utánanéztem e szó jelentésének: nül kihat az óvodai mozgásfejlesztésre, s a mi
„A fesztivál angol eredetű szó, jelentése ünnep- szakmai és személyes fejlődésünkre is!
S hogy fesztiválunkat tekintve mi volt az érsorozat, ünnepi előadássorozat, játékok. Lehet
kulturális, művészeti, sport és egyéb eseményso- tékközvetítés? Ezt mindannyian tudjuk: A csarozat, melynek célja, hogy közönsége részére szín- ládok és a pedagógusok együttes feladata, hogy
vonalas, értékközvetítő és szórakoztató közösségi mindent megtegyenek azért, hogy a mozgás
rendszeres, természetes és örömteli tevékenyélményt nyújtson.”
Nézzük hát, megfeleltünk-e ennek a nemes sége legyen valamennyi kisgyermeknek. Az
érzelmi biztonság légkörében zajló, felszabadult
tartalomnak!
Színvonalas: Minden óvodai rendezvényre mozgásos játékok alapozzák meg a mozgás szeúgy készülünk, hogy ötletelünk, igazi csapat- retetét. Fontos tudnunk azonban, hogy amit a
munkában dől el a programok végleges meg- gyermekeink játékként élnek meg, az a mi révalósítása. A Sportfesztivál, az óvodai atlétikai szünkről tudatos, tervezett, átgondolt fejlesztési
verseny gondolata Molnár György tanár úr célokhoz rendelt feladatokat tartalmaz. A rendötlete volt, melyhez örömmel csatlakoztunk. szeres mozgásélmény jól ellensúlyozza a mai
Időben kézhez kaptuk a verseny teljes prog- „digitális bennszülött”– generáció képernyőhöz
ramját, majd szombaton reggel hoztuk-vittük- kötött jelentős napi elfoglaltságát.
Gondoljunk arra is, hogy gyermekeknek és
állítottuk a bójákat Gyuri instrukciói szerint.
Mivel semmit nem bízott a véletlenre, mindent felnőtteknek egyaránt megvannak az ügyes-és
pontosan eltervezett, ami a megvalósításban is kevésbé ügyes oldalai. Van, aki szívesen és gyormegmutatkozott. A felkészülés aprólékossága, san tanul verset, van, aki szépen énekel, esetleg
az életkornak megfelelő versenyszámok, azok remekül rajzol, és van, aki gyorsan fut, ügyesen
nehézségi foka, a szervezés-elhelyezés gondos- mászik kötélre-bordásfalra, pontosan hajít célba! Nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja
sága biztosította a színvonalat.
Értékközvetítés: Talán már hagyományos- azt a területet, ahol sikeres, ahol olyan élménynak mondható, hogy Molnár György tanár úr hez jut, ami alkalmassá teszi a többi területen
kérésünkre házi továbbképzést tart nekünk szükséges nagyobb erőfeszítésekre!

GONDOLATOK EGY ÓVODAI
SPORTFESZTIVÁLRÓL
Őszinte leszek, kissé tartottam tőle. Bár alsó A gyermekek megtapasztalják, hogy alkalmantagozatosoknak szerveztem már hasonló prog- ként tudásuk és erejük legjavát kell nyújtaniuk.
ramokat, ilyen apróságoknak még soha. Hogy Önmagukért is és a csapatért is. Emellett a szüvégül is – azt mondják – jól sikerült, az jelentős leiknek is bizonyítani akarnak. El kell viselniük
mértékben Tárnok Erna kolléganőmnek, és an- a vereséget, de akár még a győzelem örömét is.
nak a példátlan csapatmunkának volt köszön- Itt még a versenyélmény, a részvétel is jutalom.
hető, melyet az óvó nénik produkáltak. Le a Hosszú időre bevésődik az agytekervényekbe.
kalappal előttük. Hasonló elismeréssel kell szólEgy közismert hazai gyermekpszichológus
nom a szülőkről is. Vita nélkül elfogadták az valamint egy korábbi kultuszminiszter egybeeredményeket, és ha kellett, versenyre is keltek. hangzó véleménye szerint, (a cikkek a birto45 felnőtt versenyzett az akadályváltóban. Ilyen komban vannak) a verseny rontja a gyermekek
teljesítményét. Tanári pályám során ennek épazért nem sűrűn fordul elő!
A fentiek mellett még valamit szeretnék meg- pen az ellenkezőjét tapasztaltam. A gyermekekosztani Önökkel, tisztelt olvasóim. Ha bárki ben egy „ősi” versenyzési vágy feszül. Akkor is
úgy gondolná, hogy egy-egy ilyen vagy hasonló versenyezni akarnak, amikor nem az a feladat.
„akcióval” gyermekeink kondícióját rendbe tesz- Nagy lehetősége a pedagógiai munkának, hogy
szük, az nagyot téved. Már ami a fizikai erőn- erre a belső hajtóerőre építsen. Ezért olyan molétet illeti. Mert azért bizony nagyon sokat kell dell bevezetésén dolgozunk, amely, a helyi kidolgozni. Ezek a versenyek más okból fontosak. váló adottságokra építve, (uszoda, sportcsarnok,
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Szórakozás: Aki eljött a fesztiválra, az átélte
a mozgás örömét! Kár, hogy csupán óvodánk
egyharmada volt ott! Együtt szurkolhattunk a
kis atlétáknak, együtt tapsoltuk meg a győzteseket! Gyermekeink öröme egyben a miénk is!
A definíció tartalmazza a „közösségi élményt”:
bizony a szocializálódás magas szintje, amikor
szívből tudok tapsolni annak, akinek most sikerült aranyérmet nyernie, én pedig esetleg nem
futottam elég gyorsan, nem találtam célba, elestem és ezzel hátráltattam a csapattagokat, nem
adtam át a váltóbotot…
Egy sportverseny azzal is jár, hogy kisebbnagyobb baleset történhet. És mégis: fel kell állni, futni tovább, akkor is, ha fáj… a társaimért,
a célba érésért. Jól érzékelhető, hogy a mozgás
a teljes személyiséget fejleszti: nem csupán fizikai fejlődést eredményez, hanem a közösségiakarati tulajdonságokat is befolyásolja („Ép
testben ép lélek!”)!
Ideje köszönetet mondani!
Ovisok és óvó nénik egyaránt köszönjük Tárnok Erna tanárnőnek a szervezést, a lebonyolítást, és a háziasszonyi munkát!
Molnár György tanár úr felejthetetlen sportélményt szerzett mindannyiunknak! A cikk
elején szereplő idézet a „fesztivál” szó jelentését
„ünnepségnek” is definiálja. Kedves Gyuri bácsi!
Szívből köszönjük, hogy sportünnepet szerveztél nekünk!
Az óvodások és óvó nénik nevében:
Kristóf Istvánné

természeti környezet) a gyermekeknek rendszeres és sokoldalú versenyzési lehetőségeket
biztosít. Ha ez a terv megvalósulna, az bizony
már jelentős mértékben kihatna gyermekeink
fizikai állapotára, főleg akkor, ha a versenyekre
való felkészülést is figyelembe vesszük. Arról
nem is beszélve, hogy ezáltal kimozdítanánk
gyermekeinket a számítógépek előtti szoborrá
merevedett állapotukból.
A fenti verseny napján, délután, a kerékpárúton jártam, amikor egy vékony cérnahang a
nevemet kiáltotta. Picurka óvodás kislány volt,
nyakában egy éremmel. Másnap is összefutottunk, az érem akkor is a nyakában csüngött. A
szülők szerint éjszaka is vele alszik!
Molnár György

ÓVODA & ISKOLA

II. ÓVODAI ALAPÍTVÁNYI BÁL
Január 24-én Dunabogdányban, a Forgó ét- Dunakanyar című olajfestménye, amit 1998teremben tartottuk II. Alapítványi bálunkat. ban festett.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindSzervezésünk az elmúlt évhez hasonlóan zajlott.
A Bananas zenekar most is fantasztikus hangu- annyiuknak önzetlen felajánlásaikat.
Az árverés után a mulatság folytatódott, majd
latot varázsolt. Ehhez viszont kellett az a nagyszerű vendégsereg, akik az Óvodai Alapítványt az óvónők meglepetés műsora következett.
Nagy derültséget keltettünk vendégeinkben!
támogatták részvételükkel.
Mulatságunk másik részében tartottuk a tomAz idei évben bálunk új elemmel bővült, az
árveréssel. Nagy reménnyel szerveztük az ár- bolát. Mielőtt a felajánlókat felsorolnám, meg
verésünket, de a megvalósítása, eredménye kell említenem, hogy voltak felajánlók, akik
túlszárnyalta elképzeléseinket. Kerestünk olyan felhívtak bennünket, hogy szeretnének felajánembereket, akik az általuk felajánlott tárgyakkal lásokat tenni. Nem is kellett többeket megkerestámogattak bennünket. Ezek a tárgyak egyedi- nünk, hanem ők jöttek hozzánk! Így, utólag is
nagyon köszönjük!
ségük miatt kerülhettek árverésre.
1. Nagy Károly és családja: Szecessziós váza,
kézzel festett mázas majolika (1910-es évekből) Tombolák felajánlói:
2. Rebe Attila és családja: Egy dunabogdányi 1. Reneszánsz Étterem
képeslap 1907-ből, és szintén 1907-es kiadású 2. Sirály Étterem
két kötetes könyve: Magyarország Vármegyéi 3. Hotel Silvanus
sorozatból: Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegye. 4. Hotel Termál
Ebben a könyvben több oldalon olvasható Du- 5. Assisi Étterem
6. Tündér-Lakk
nabogdányról.
3. Varga Anna felajánlása: Dunapart című 7. Siluett Szalon
8. Friedrich Autószervíz
aquvarellje
4. Hoffmann István felajánlása: Hock Ferenc: 9. Marcsi Virágbolt

INTERNET HASZNÁLATI
SZOKÁSAINK
A biztonságos internetezés
Egy pályázat lezárása
Talán az egyik legfontosabb kérdés, ami egy
A Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány „Tegyünk együtt a helyes internethasználatért és iskolát foglalkoztat, hiszen az odajáró diákok,
az internetfüggőség ellen” című pályázata 2014 az általános iskolai korosztály, az egyik legveszeptemberétől decemberéig valósult meg. A szélyeztetettebb az összes közül. Az internetes
tevékenységek célcsoportjai elsősorban az isko- bűnözés sajnos legsérülékenyebb és legkönyla tanulói, a szülők és a pedagógusok voltak, de nyebb célpontjai ők.
Mit tehetünk? Iskolai szinten az első lépés az
egyes programelemeken, a község többi lakója
állam által kötelezően előírt webes szűrőprogis részt vehetett.
A pályázat középpontjában a biztonságos in- ram használata, persze ez csak az iskolai haszternethasználat illetve az internetfüggőség állt. nálat idején nyújt biztonságot. Második lépés az
A két téma megközelítése komplexen, többféle oktatás és a diákok felkészítése arra, hogy hoúj szolgáltatást bevezetve zajlott. A biztonságos gyan tudják megvédeni magukat, illetve kihez
internethasználat elterjesztése, oktatása érde- fordulhatnak, ha bármilyen támadás éri őket.
kében az érdeklődők előadásokon és ingyenes Szülői szinten pedig a gyermek internethasznátanfolyamokon vehettek részt, az internetfüg- latának rendszeres felügyelete és a folyamatos
gőség témakörében pedig a pszichológusi se- kommunikáció.
gítségnyújtás mellett stressz oldó tanfolyamok
zajlottak, illetve „offline” időtöltés céljából sok- Milyen eredményeket hozott a felmérés
féle szülő-diák sporteseményen vehettek részt a ebben a témakörben?
A kérdőív kitöltése természetesen önkéntes
családok.
Mindkét téma igencsak aktuális manapság. volt és anonim, így összesen 70 szülői és 78 diák
Országosan és világviszonylatban is számos ku- válaszait dolgoztuk fel.
A megkérdezettek:
tatás folyt és folyik az internet használattal kapcsolatban, a pályázat részeként az Alapítvány is ■ 79%-a találkozott már internetes zaklatással,
legtöbben közülük szerencsére csak a híreken
készített egy felmérést.

ÓVODA & ISKOLA

10. Bérczi Krisztina fazekasmester
11. Visnyovszki család: Gondűző és Kalandpark
12. Cirpi Borház
13. Rókus gyógyszertár
14. Borda Húsbolt
A vendégeket Herr Andris finom sajtos pogácsái várták az asztalon. A Forgó étterem dolgozói nagyon finom és különleges ételekkel kínáltak bennünket, majd egy desszert is került az
asztalra. Jakab Gergely Alapítványunkat a vacsorával támogatta, míg a résztvevő vendégeket
az ital árának 20%-val.
Hálás köszönet érte!
Azt hiszem, mindenki nagyon jól érezte magát, jó volt közösen táncolni, énekelni, mulatni. Azért azt mindenki nagyon jól tudta, tudja,
hogy ez a rendezvény is az óvoda fejlesztése
érdekében történik, amit a község gyerekei élveznek majd, a mindennapjaik során.
Remélhetőleg nyár végére ismét egy részt fel
tudunk újítani a tervek szerint.
Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat, a
részvételt, és bízunk benne, hogy hagyományt
teremthetünk az elkövetkező években.
Aki jelen volt, átélhette, milyen nagyszerű
„buli” volt. Vigyétek a Jó hírét!
Gräff Albertné, óvodavezető

keresztül, ám sajnos van 16 fő, aki már saját
maga volt érintett és közülük 10 gyermek.
■ 34%-a nem tudja, hogy hova fordulhat abban
az esetben, ha zaklatás éri, és ami érdekes,
hogy ezt a választ 78%-ban szülők adták.
■ 66%-ának van tudomása a biztonságos internethasználatot biztosító lehetőségekről.
■ (A szülők 57%-a nem tudja, hogy hova fordulhat segítségért és 34%-a nem hallott még
a biztonságos internetről. Ennek ellenére az
ingyenes tanfolyamon csak 3 fő vett részt.)
A szülők:
■ 95%-a figyelemmel kíséri gyermeke internetezési szokásait.
■ 90%-a szokott beszélgetni gyermekével az internetezésben rejlő veszélyekről.
Ennek kicsit ellentmond a diákok válasza ezekre
a kérdésekre hiszen:
■ 59%-uknak a szülei egyáltalán nem kíséri figyelemmel az internetezési szokásaikat.
■ 62%-ukkal soha nem beszélnek a szüleik az
internetezés veszélyeiről.
Született többféle elmélet, hogy életkorunk
alapján melyik netgenerációhoz tartozunk, illetve, hogy digitális bennszülöttek vagy bevándorlók vagyunk-e. Bármelyikbe is tartozunk a
lényeg az, hogy gyermekeinkkel szemben hátrányban vagyunk az internet és a különböző
elektronikus kütyük használatában, a felelősség
mégis a miénk. Ha lépést tartani nem is tudunk
gyermekeinkkel ebben a témában, feladatunk,
hogy figyelemmel kísérjük a tevékenységeiket
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ternet használati jártasság tekintetében is ez a ■ 64%-a használja keresésre, 48%-a e-mailezésre, 16%-a szociális kapcsolatok (valószínűleg
korosztály a vezető, ami nagyban köszönhető
magasabb lett volna az érték, ha közösségi
az iskolai informatika oktatásnak illetve annak,
oldalként írjuk ezt a válaszlehetőséget) ápoláhogy nagyrészüknek van valamilyen szintű ansára az internetet.
gol nyelvtudása. A megkérdezettek 88%-a haszInternet használati szokások –
A világ folyamatosan változik, a modern technálja a Facebookot, legtöbbjük okostelefonról
kutatási eredmények
A Wikipedia és az Eurostat felmérés szerint a és táblagépről, átlagéletkoruk 31 év. A magyar nika fejlődése megállíthatatlan és egyre inkább
Föld népességének 39%-a használja az interne- internetezők 100%-a használja böngészésre, az életünk részévé válik. Az újabbnál újabb
tet, ezen belül Magyarországon a lakosság 76%- 99%-a keresésre, 97%-a e-mailezésre és 93%-a technikai eszközök beszivárognak a mindena. Egy korábbi 2005-ös felmérés óta ez 36%-os a közösségi oldalakon való jelenlétre az inter- napjainkba, a napi rutinunk, a munkánk, az
netet. A felmérés szerint a szülők 75%-a beszél- oktatás szerves részévé válnak. A diákoknak ez
növekedést mutat.
A Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság által get a gyerekével az internetben rejlő veszélyek- már egy természetes folyamat, a szülőknek és
2013-ban készített felmérés szerint országunk- ről és 71%-uk kíséri figyelemmel jelenlétüket az idősebb korosztálynak még szoknia kell ezt
ban a legalább hetente egyszer internetezők az interneten. Telepített szűrőprogrammal a a hatalmas mértékű fejlődést. Meg kell tanulni
legnagyobb százaléka a 14–19 évesek korosz- megkérdezettek 18%-a rendelkezik az asztali elfogadni ezt az új helyzetet, tudatosan használtályából kerül ki. A jelentés szerint 10 féle in- számítógépén és 11%-a gyerek által használt ni, a javunkra fordítani, ebben a tekintetben a
felnőtt korosztálynak van tanulnivalója. A haternetezésre alkalmas eszköz van lakossági telefonon.
Milyen eredményt hozott a pályázati felmérés gyományos értékeket, az „offline” létet pedig ők
használatban és egy átlagos magyar internetező
tudják átadni a fiatalabb korosztálynak. A két
3 fajtát birtokol ezekből. A legnépszerűbb esz- az iskolában?
„világ” megfér egymás mellett, ezt bizonyította
A kérdőívet kitöltők:
köz továbbra is az asztali és a hordozható személyi számítógép, de egyre többen (általában ■ 97%-ának van otthonában internet elérési le- az Alapítvány sikeres pályázati eseménysorozata is.
hetősége.
a 40 év alatti korosztály tagjai) interneteznek
okostelefonon és táblagépen is. A válaszadók ■ 58%-a használja naponta az internetet.
98%-a általában otthon internetezik. A fiata- ■ 97%-a otthonról internetezik.
lok körében egyre inkább háttérbe szorulnak ■ 67%-a asztali számítógépett használ.
Az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM
az egyéb médiumok és a 14–19 évesek 62%-a ■ a szülők 41%-a, a diákok 68%-a használja a Fejlesztési Alap pályázati programja a VELUX
telefonját erre a célra.
használja szórakozásra, 47%-a informálódásra
Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid
és 48%-a kapcsolattartásra az internetet. Inközreműködésével valósul meg
és kialakítsuk a bizalmat, hogy baj esetén nyugodtan fordulhatnak hozzánk. (Hasznos weboldal: www.internethotline.hu )

TEMPLOMLÉPCSŐN
Nagyböjtben vagyunk. Miről szól ez? Milyen
értelmet adhatunk még neki? Csak magunk önmegtartóztatásáról szól?
Még Istentől távoli életemben, bár keresve jót,
rosszat, megtapasztaltam a nélkülözést anyagiakban, lelkiekben, mégis mindig voltak dolgok, amire futotta, amivel örömöt szerezhettem
magamnak a mindennapi túléléshez. Idővel
rájöttem, hogy ha ezeket az örömöket megtartóztatom, kiváratom, akkor nem csak ezek
meguntságát kerülhetem el (ami igen gyakran
előáll, ha könnyen szerezhető és ezért szürkülő
örömről van szó), de valami többlet öröm, jóérzés keletkezik. Ezt természetesen nem böjtnek
neveztem, inkább valami kis praktikának tartottam, amivel nehéz időkben is részesíthettem
magam valami jóban.
Mi is a böjt? Sokak által megszokásból, neveltetésből, mintegy egyházi parancsnak tekintett
önmegtartóztatás. Ez is olyan, mint az iskola,
nem az iskolának tanulunk, így a böjtöt sem
az egyház kedvéért tartjuk. Egy önként vállalt
megpróbáltatás, ami alatt legtöbbször a hús változó mértékű elhagyását tekintik étrendjükben.
Mélyebben szemlélve a dolgot, a böjt valami
számunkra örömteli, kedves dolog időleges felhagyását jelenti. De miért is? Bármely örömteli
dolgunk felhagyása vagy csak annak kísérlete
segíti áttekinteni életünket, mennyire vagyunk
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rabjai az anyagi világnak, milyen mértékben
tudunk tőle elszakadni, mekkora szerepe van
az anyagi világnak életünkben. Miért is érdekes
ez? Minél jobban elmerülünk az anyagiakban,
annál nehezebben vesszük észre Istent, annál
kevésbé figyelünk rá! Hogy ez miért is probléma, azt itt most nem is taglalnám, lényeg, hogy
nélküle semmik vagyunk, hideg sötétség vesz
körül, stb.. Minél többet figyelünk rá, minél
többet engedünk át életünk kormányzásában,
annál nagyobb áldásban részesülünk.
A böjtnek lehet rengeteg tárgya, ezért már a
böjti fogadalom kitalálása is jellemformáló, komoly térképező munka, hol vagyunk leginkább
rabjai az anyagiaknak. Csak anyagiakról van
szó? Rengeteg formája van a szenvedélyeknek,
kötődéseknek: szerencsejáték, kellemesen zsibbasztó szappanoperák, pletykálkodás, vásárlás,
stb. Elgondolkodva rájöhetünk, hogy mennyi
rengeteg dolog van az életünkben, amit igen
nehéz lenne felhagyni akár időlegesen, pár hétre is! A dolog másik fele a térképezés után, hogy
mennyi erőt is tudunk erre mozgósítani? Ez is
segíti önismeretünket, segít felmérni erőnlétünket a kísértésekkel szemben. Reálisan felmérve,
olyat adjunk fel, amihez erőnk is van. Már ez
is mutatja, milyen erőnlétünk van, mennyire
tudjuk az anyagiakat feláldozni, hogy helyette
Istenhez forduljunk.

Rengeteg formában böjtölhetünk: ételben,
szórakozási formákban, szenvedélyekben, vásárlásban, ruházkodásban… Bármely területen
lehet komoly kötődésünk, ami Istenről képes
elfordítani tekintetünket.
Lehet-e a böjtnek egyéb célja? Önmagában
ez a „gyakorlat” komoly tartalommal bír. De
megerősíthet, több értelmet vihet bele, ha egy
imaszándék is társul hozzá, mint általában, ha
elkerülhetetlen szenvedések részesei vagyunk,
értelmet adhatunk annak, ha felajánlást teszünk
Isten dicsőségétől kezdve akár házasságunk
megjavulásáig, bárminek.
Mi egyebet hordoz még a böjt? Ne csak magunkkal foglalkozzunk, mikor a lemondás művészetében gyakorlatozunk. Gondoljunk azokra
is, akik a mindennapokban komoly lemondásokkal küzdenek. Gyakoroljuk feléjük a felebaráti szeretetet! Segítsük őket! Nem okvetlenül
alamizsnával, de ajándékokkal, jószándékú ötletekkel, munkalehetőséggel, szeretettel!
És végül:

Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák,
mint a képmutatók!…
– Mt 6,1-6.16-18

Hidas András

OLVASÓINK TOLLÁBÓL

RIPORT ALBERT FARKAS
SZOBRÁSZMŰVÉSSZEL

Albert Farkas – 1979. október 10. Szeged
Budapesti Képző és Iparművészeti Középiskola,
kerámia szak | Művészeti Szakközépiskola,
Szombathely, szobrász | Magyar Képzőművészeti
Egyetem, szobrászművész

A műhöz való utat igyekszem
előítéletek nélkül végigjárni

Mióta élsz Bogdányban?
■ 2005-ben költöztem ide. Már tíz éve.
Itt ülünk, teázunk nálad, majdnem
a világ tetején, a Svábhegy oldalában.
Jó itt neked?
■ Szeretek itt élni. Mikor kerestem a helyem
végzős egyetemistaként, alig vártam, hogy dolgozhassak. Az álmom az volt, hogy önálló műhelyben. A hivatásom elég zajos munka sokszor.
Jó, ha békében van az ember a szomszédokkal,
vagy nincsenek szomszédjai. A Gondviselés

ÓDA AZ ADÓHOZ
Előző számunkban a nem adózókkal foglalkoztunk. Cikkemnek a további aktualitása, hogy
egy újabb adófizetés (bevallás) előtt állunk, rendelkezhetünk 1%-unkról. Településünkön 14
millió be nem fizetett adó lóg a levegőben. Ez
az önkormányzat 300 millió feletti költségvetésének kis(?) része. Nem tűnik olyan soknak?
Akkor nézzük meg, mi az a költségvetési tétel,
ami a falu céljaira szabadon felhasználható

FŐTÉR

hozott ide a természetbe, közel az erdő, az őzek,
zavartalanul tudok alkotni. Jól esett, hogy a helyiek felkaroltak. Sokan itt a faluban próbálják
önérzetesen mondani, hogy ide nem lehet beilleszkedni, úgy érzem, nekem sikerült.
Hol voltak idáig kiállításaid?
Ha néhányat említenél…
■ Szombathelyen, oda jártam ötödévesként
még, mint középiskolás. De a z önálló kiállításom később, 2008-ban volt. Itt, Bogdányban
is bemutatkoztam már többször , most pedig
Budapesten a Várkert – bazárban, valamint a
négyévente megrendezésre kerülő Pécsi Kisplasztikai Quadriennáléra választottak be szobrom, de korábban szerepeltem már munkáimmal a Soproni Érembiennálén is…
Vannak köztéri szobraid?
■ Szarvason kettő is, Szombathelyen egy közös munka a diákokkal, legutóbb pedig az ELTE
Treffort kertjében egy II. Világháborús emlékmű. Nehéz ilyen megbízást kapni, folyamatosan
pályázni kell.
A legutóbbi bogdányi fotókiállításodon,
Romulus, Remus és a Farkas címmel
Róma volt a téma. Fotók voltak, mégis
szobrok is…
■ Nem tudom, mennyire számít helyesnek:
Rómában számomra kedves helyekre kis, magammal vitt kerámia zsebszobrokat helyeztem
el. Ajándék a „limesről” a központba, bogdányi
– pannóniai agyagból. Cirpiből Rómának, szeretettel.
Szobrászatban ritka a performansz…
■ Leginkább „falfirkának”, graffitinak tartom.
Csak nem festékkel, hanem szobrokkal. És szelídebben.
Van Bogdányban műved?
■ Én készítettem el a Dunabogdány Kultúrájáért Díjnak a bronzplakettjét. Egyszer az én
munkámat, egyszer az általam nagyon tisztelt
Hock Berci bácsi plakettjét adják át a díjazottaknak.

El tudnál képzelni egy Albert Farkas
készítette szobrot községünkben?
■ Vannak tervek egy olyan szobor megvalósítására, ami Alexandriai Szent Katalin hagyományát elevenítené fel helyben. Elfelejtődött, de
a szentnek nagy kultusza volt községünkben a
török kor előtt. Nem kis mértékben e kultusznak köszönhette az akkori falu, hogy 1400-ban
Bogdány pápai engedéllyel búcsújáró hely lett.
Mi a művészi irányvonal nálad?
■ Figurális szobrokat csinálok…
A szarvasiak is így látják?
■ Az absztrakt szobraim is figurális eredetűek.
Az absztrakció, a látvány – egy bizonyos szempontból (a mondanivalóm szempontjából) történő – leegyszerűsítése. Kényes terület ez. Amit
lát az ember egy absztrakt műben, az egy alkotói folyamat végeredménye. Nagy kihívás ez
például egy köztéri szobornál, ahol a befogadó
legtöbbször a folyamat ismerete nélkül szemlélődik, egyfajta nem szándékolt befogadás-kényszer alakul ki. Egy mű megértéséhez legyünk
nyitottak. Műveimnek lénye az ember. Hívőként az emberben hajlamos vagyok a szépet és
jót meglátni, így vagyok a művészeti látásmóddal is. A műhöz való utat igyekszem előítéletek
nélkül végigjárni, hogy ezáltal jussak műveim
tárgyához, az Emberhez. Műveim tárgyához és
az emberhez, mint befogadóhoz is.
Milyen anyaggal – technikával szeretsz
leginkább dolgozni?
■ Az alkotás során az anyag kiválasztását, a
kifejezni kívánt üzenet határozza meg számomra. A megvalósításkor legtöbbször maga a téma
„kiált” a műhöz leginkább illő anyagért. Ennek
során, akár kombinációval vegyesen használok
többféle anyagot egy műalkotáson belül.

Albert Farkas Kő kövön c. kiállításának
megnyitója március 28-án,
szombaton, 18 órától lesz a
dunabogdányi Művelődési Házban

pénzeken agyal a képviselőtestület, hogy aprópénzeket ide vagy oda költse, hol sürgősebb
a tűzoltás. Könnyű a pálya széléről kritizálni,
fitymálni az önkormányzat tevékenységét. A
beruházás, karbantartás, felújítás? Ez a teljes településünk méretéhez szabályozott önkorköltségvetésnek kb. 10%-a, 30 millió. Ehhez ké- mányzat ill. képviselőtestület kb. ugyanannyi
pest sem sok ez a kinnlevőség? Ha minden adót feladattal van leterhelve, mint egy nagyváros.
befizetnének, másfélszeres lehetne ez az összeg! Az adminisztratív kötelezettségek ugyanakkoEzt mindenki észrevenné! Igen gyakran hal- rák, amelyek növekedése az évek során egyre
lok elégedetlen hangokat, miért nem csinálja nagyobb terhet ró az önkormányzat dolgozóimeg ezt vagy azt az önkormányzat, miért nem ra. A fizikai és szellemi kapacitás is korlátozott.
törődik ezzel vagy azzal. Az idei költségvetés Évek óta megértéssel kezeli az önkormányzat
megalkotásakor a „szabadon” felhasználható az adó kinnlevőségeket, még akkor is, ha ez
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az említett méretű lyukat okozza a költségvetésben. Megértésének az alapja, hogy a válság
éveivel sújtott vállalkozók, családok lélegzethez
jussanak, és nem utolsósorban a mindennapi
ügyek leterhelése és az eltökélt jobbító szándék
és munka mellett méltatlannak érzi, hogy adóbehajtással foglalkozzon. Én is csak azért írok
erről, hogy egy kicsit gondoljuk át az adók kérdését, sőt, gondoljuk tovább, mit tehetünk többet a településünkért és egymásért, akár a kötelező adón felül, és miért is lehet ez jó nekünk.
Hazánkban össznépi sport az adóelkerülés. És
ez szinte elfogadott gyakorlat minden szereplő
által. Magas szintű, változatos és leleményes
adókkal találkozunk mindenhol, melyek sorsa
igen gyakran ismeretlen, vagy a többség számára akár kétséges is. Sajnos egyre erősödő spirálnak látszik ez, növekvő adók, növekvő, ma már
követhetetlen mértékű adóelkerülés. Mikor jön
el az a kegyelmi állapot, mikor egy közmegegyezés keretében összehozzuk az adószinteket
és az adózási fegyelmet azért, hogy közös terheink, erőfeszítéseink valóban közösek legyenek. Kicsit másnak gondolom a helyi adókat.
Itt sokkal közelebbi, átláthatóbb az adófizető és
az adójának felhasználása. Ahogy említettem,
az önkormányzat költségvetésén belül igen kis
mozgástér van. Szép gondolat, de talán még-

sem álom lenne, hogy az adófizetőket bevonjuk 1%
abba a döntéshozásba, hogy milyen közösségi
célokra fordítsuk ezeket az erőforrásokat. Ez így Azután itt van az 1% kérdése. Nagyon kíváncsi
ebben a formában nem nagyon tud felmerülni, lennék, hányan rendelkeznek róla. Gyakran, ha
hiszen így ez a keret igen korlátos és igazából eljut oda az ember, hogy egyáltalán foglalkozcsak azon folyhat a vita, hol nagyobb a tűz ill. zon a kérdéssel, sokszor kézenfekvő, hova adja
melyek azok az irányok, amelyekbe minden- ezt a pénzt. Felelősséggel gondolkozó ember
képpen lépni kell, mert szinte szégyenfoltot rendelkezik erről az összegről. Ez gyakran najelentenek. Mondhatnánk rengeteg dologra, gyon pici pénz, de ez legalább arra jut, amire
hogy a kötelező feladatokat meg kell tudja ol- akarom! A NAV honlapján érdemes végignézni
dani az önkormányzat. És évekig dohogunk, ha a jogosult szervezetek listáját és, hogy az előző
erre mégsem képes. Az emlékezetes, hófúvásos adóévben mennyit kaptak http://www.nav.gov.
márciusi ünnepünkön történt, hogy az autóuta- hu/…/…/Kozlemeny_a_2014__ren20150130.
kon voltak emberek, akik vagy két napig ültek html. Szerintem mindenki találna magának
kocsijukban várva a segítséget, még csak meg olyan szervezetet, amihez személyes érintettsem kísérelve, hogy maguktól tegyenek valamit, sége van, vagy amelyik méltatlanul alultámoarra meg aztán végképp nem is gondoltak, hogy gatott. Figyelmesen kell böngészni, mert van,
esetleg ők mit segíthetnének az adott helyzet- ami kicsit túlságosan be van csomagolva, pl.
ben? A jobblétünk döntően nem azon múlik, az esztergomi kórház: Vaszary Kolos Bíboros
hogy megfelelő embereket válogatunk be az ön- Kórházalapító Emlékezetére Alapítvány (http://
kormányzatba, hanem az összefogáson és mini- www.vaszaryalapitvany.hu/)
málisan a kötelezettségeink teljesítésén. Sok jó
Hidas András
példa van az összefogásra a falunkban, amire
igen büszke vagyok. Legyen az árvíz, óvodai
alapítvány vagy egy célzott adománygyűjtés a
templomban (döbbenetes számokat szoktam
hallani, mennyi pénz tud összegyűlni nemes,
de tőlünk viszonylag távoli célok érdekében is).

SZINDBÁD TÁNYÉRJÁN
Schubert Árpád vagyok és örömmel fogadtam
el a felkérést, hogy hónapról hónapra gasztronómiai kalandozásra invitáljam szerzőtársammal, Fekete Klárival a kedves olvasót!
A vendéglátásban eltöltött több mint húsz év
alatt sok tapasztalatot szereztem, bár a szakmámat tekintve felszolgáló vagyok, de mindig
érdekelt az a kreativitás és improvizációs tudás,
amivel a szakács szakma nagyjai rendelkeznek.
Mit is takar a cím,”Szindbád tányérján”? Kulináris kirándulást, megfűszerezve a művészetek és
az irodalom e szegmenséhez tartozó tartalommal. Minden számban megidézzük majd Krúdy
novellájának hősét, és képzeletben mi tálaljuk
fel az étkeket az asztalára, hol, modernebb, hol
klasszikus formában. Az első számban egy tavaszváró egyszerű és mégis nagyszerű levessel
és hozzá remekül illeszkedő desszerttel szeretnénk az érdeklődésüket felkelteni!
Tormás zöldborsókrém leves
Én két főre 1 teásbögre zöldborsót javaslok,
ehhez egy közepes fej hagymát apróra összevágok. Egy fél szál sárgarépát felkockázok és az
egészet vajon megfuttatom, sózom, borsozom,
majd vízzel vagy húslevessel felöntöm. Miután
megpuhultak a zöldségek, jöhet a lisztszórás
(staubolás). Javaslom,hogy próbálják ki a rizslisztet, könnyebb állagú lesz a leves tőle. Kevés
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vízzel beállítom a kívánt sűrűséget (lehet picit
hígabbra hagyni), majd felöntöm tejszínnel és
kis lángon főzőm, de már nem forralom. Az
egészet botmixerrel simára turmixolom es
nagylyukú szűrőn átszűröm. Ezek után kerül
bele a frissen reszelt torma. Aki szereti a karakteres ízeket, csak a tálalás előtt tegye a tányérjába a tormát, így kisebb az aromaveszteség, de ha
valaki hússal képzeli el, nyugodtan szórja meg
a tányérját kockázott pirított baconnel, így is
fenséges lesz! Most pedig jöjjön Klári bemutatkozása és a desszert.
Hogy miért? Mert erre is kíváncsi vagyok, szuper ötlet, meg kell próbálni! Felkértek és habozás nélkül igent mondtam. Nem csak sütnifőzni és ebben élni a mindennapjaimat, hanem
egy kicsit átadni belőle valamit, kedvet csinálni,
motiválni. Írni róla, hogy milyen is fakanalat
és természetesen habverőt forgatni. Milyen a
konyhai élet, amit egy civil el sem tud képzelni.
Érettségi után gondoltam egyet és beiratkoztam egy OKJ-s szakács-cukrász-diétás szakácsképzésre. Három év után sikeresen letettem a
vizsgáimat. Bevonzott ez a világ és magáévá tett.
Eleinte otthon gyártottam a tortákat, aztán
munkába álltam a mindenki által jól ismert
Sirály étteremben Visegrádon. Megtudtam
milyen konyhán, csapatban, egy chef keze alatt

dolgozni. Hát nem köntörfalazok, nem egy
álommunka, kivéve annak, aki szereti csinálni.
Ez vagyok én! Ezzel együtt viszont fel kellett
mondanom azzal, hogy rendelésekre alkossak
az otthon melegében.
Az életem teljeses megváltozott, szinte egyenlő lett a konyhával.
Az én részem a rovatban leginkább desszertessütis rész lesz, amivel próbálok mindenkinek a
kedvében járni. Természetesen lesznek nehezebben elkészíthető nyalánkságok is, de most
kezdjük egy egyszerűbb recepttel.
Diós brownie
Hozzávalók: 225g finomliszt / 500g kristálycukor / 375g margarin / 350g étcsokoládé / 250g
durvára vágott dió / 6 tojás / 1 zacskó vaníliás
cukor / fél teáskanál só.
Elkészítés: A sütőt 180 fokra előmelegítjük, a
tepsit kivajazzuk, kilisztezzük.
A margarint és a csokoládét összeolvasztjuk,
majd kicsit kihűtjük. A lisztet, a diót és a sót
összekeverjük egy tálban, majd a tojásokat felverjük a cukorral együtt. A csokit hozzáadjuk
a tojásos keverékhez, legvégén pedig óvatosan
belekeverjük a szárazanyagokat.
A tésztát az előkészített tepsibe tesszük, 25–30
percig sütjük. A süti akkor jó, ha a teteje kiszárad, de a közepe krémes, tömör, sűrű lesz.
Ha kicsit kihűlt, kockákra vágjuk és fogyaszthatjuk is. Aki úgy gondolja, egy kis vanília fagylaltot is tálalhat hozzá, biztos mindenki díjazni
fogja.

SZINDBÁD TÁNYÉRJÁN

INSPIRÁLÓ MESTER
Hock Ferenc festőművész (1924–2012) alkotása- egy nagy változás, a szemérmes festő a terméiból álló tárlat nyílt a Szentendrei Barcsay Jenő szet mindent átfogó ölelésébe rejtette az emberi
Általános Iskolában, Inspiráló mesterek I. cím- érzéseit. A parttalan emóciók szigorú formamel. A kiállítást Schwartz Rezső nyitotta meg. világba rendeződtek. Ahogy Arany János írta:
A január 30-án elhangzó beszédet az alábbiak- „Nem a való hát: annak égi mássa / Lesz, amitől
függ az ének varázsa.”
ban közöljük.
A kör alakú nap, előtte a fák vízszintes húrjai
Hock Ferenc összegyűjtött alkotásai először lát- jellemző motívummá válnak. A jégzajlás torlóhatóak Szentendrén. Köszönet érte Varga An- dó formái nem véletlen káosszá, hanem egyfajta,
nának, aki lelkesen, önzetlenül megteremtette igen kifejező, a lényeget feltáró renddé alakulnak művészetében. Barcsay Jenő fegyelmezett
ennek lehetőségét.
Egy egész életművet bemutatni nagyon nehéz, és szigorú rendben megénekelt világának, tán
mi sem törekedtünk a képek válogatásakor erre. távolinak tűnő, de valós hatását vélem felfedezkeresztmetszet ez a tárlat, hangsúlyos, jellemző ni. Pilinszkyt idézem: „Mi törjük el, repesztjük
ketté, / mi egyedűl és mi magunk / Azt, ami egy
művekkel.
A festő 1949–54-ig a Képzőművészeti Főisko- és oszthatatlan.”
Hock Ferenc a természetben fedezte fel az egy
la hallgatója volt. Első mestere Bencze László,
majd később Szőnyi István. A dátumot hallva és oszthatatlan világot. Egy életen át figyelte a
kijelenthetjük, hogy a legkeményebb időkben kertje alján folyó Duna egyik nyárfáját, több
járt főiskolára. A „Füttyös kalauzok”, a retusált képén is megfestette. Ennek a motívumnak a
képek időszaka ez. Ezt a generációt a „Fényes sorsán keresztül figyelte az élet alakulását. E soszelek” nemzedékének nevezik. Az elsőgenerá- rozat egyik darabja „Az öreg fa emlékezete” itt
ciós értelmiségiekre leselkedő veszélyeket olyan látható a kiállított művek között. Kondor Béla
mesterek hárították el, mint Bernáth Aurél, – aki Hock Ferenccel egy időben járt a főiskoláSzőnyi István és Barcsay Jenő. E generációnak ra és rövid ideig egy műteremben is dolgoztak
egy csoportja „Hatok” néven létrehozott egy – egyik versének címe: Emlék. „Borzas üstökű
szellemi műhelyt. 1962-ben az Ernst Múzeum- csonkult fűzfák / izmos törzsüket érteni / menyban mutatkoztak be. Az újat akarás, az újjászü- nyit veszkődtem. / Nem érdemes érteni.”
De festőnk érteni akarta. Makacsul próbálta a
letés szándéka azonban falakba ütközött. Hock
Ferenc művészetében innentől eredeztethető látott világot a festészet eszköztárával, a tiszta

művészet sokszor illúziónak tűnő jóságával ábrázolni. Kérdezték tőle, miért nem lépte át azt
a határt, amely már az absztrakció világa. Én
is kérdeztem tőle – mosolygott, és azt felelte:
„Mert így vagyok őszinte.”
Rilke írja: „Íme a kertek, mikben hiszek még, /
mikor halványul mind a virág, / kihúny a lomb
s a kavicsra esték / csendje csobog a hársakon át.”
Valahol ez az ő világa. Nem volt forradalmár,
festékkel festett, alapozott vászonra, farostra.
átszűrte lelkén a világot, de nem akarta kiforgatni azt.
„Szavakat loptál apádtól, hogy az ellenkezőjét
bizonyítsd Igazának” – írta Kondor Béla. Hock
Ferenc nem lopott szavakat, a sajátja volt minden, amit mondott. Tudom, az ő generációja
nem divatos (elnézést ezért a szóhasználatért).
Pedig ők voltak azok, akik átvitték a művészetet
az ingoványról a partra, akiknek kereső – kutató élményeikből és tévedéseikből sokat tanult
a mai generáció. Az Eredet című festményén a
sejtmagként értelmezhető kör közepén ott áll az
öreg fa – így válik teljessé a kör, a kezdet és a
vég, amit egyszerűen életnek nevezünk.
Végül újfent Pilinszkyt idézném: „Megkaptad
végül a kegyelmet? / Vagy olyan egyedül maradtál, / mint az a férfi, aki tegnap – / vagy az a fiú,
aki ma – / egyszóval, mint azok a lények, / akik
számára a világ / már semmi más, mint tárgyi
bizonyíték?”
A látottak alapján mondhatjuk, megkapta a
kegyelmet.
Schwartz Rezső

MEGHÍVÓ

ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM

KÖSZÖNJÜK!

A Dunabogdányi Esterházy János Társaság
közgyűlésre hívja minden tagját, és mindazokat,
akik érdeklődéssel kísérik működésünket és
programjainkat. Közgyűlésünk témái a következők:
1. Tájékoztató a 2015 április 12-i ünnepi
megemlékezés előkészületeiről. Előadó: Fekete
Péter
2. Pénzügyi helyzetünkről. Előadó: Pályi Gyula
3. „A felvidéki családok betelepítése Dunabogdányba 1945–1947” című másolatban készült
füzet, új könyvformában való kiadása CD melléletekkel. Előadók: Varsányi Viola tartalmi rész, Franta
Teréz nyomdai munkák
4. Pályázati lehetőségek. Előadó: Pályi Gyula
Kérjük mindazokat, akik a 2015. évi tagdíjukat még
nem tudták beﬁzetni, legyenek szívesek most
megtenni. Itt alkalom nyílik új tagok felvételére is.
Kérem, jöjjenek! A közgyűlés után „Felvidéki képek”
címmel Franta Dezső tart ismeretterjesztő
diavetítést.

A rendőrség a ﬁatalok kábítószer-fogyasztásának
megelőzése érdekében a 2014/15-os tanévtől
új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.

2015.01.31-én tartottuk szokásos bálunkat.
Mint mindig, most sem lett volna sikeres
támogatóink nélkül. Az italok beszerzésében Mikus
a Sörpult Kft-től segített, a ﬁnom sós süteményről
pedig a Herr Cukrászda gondoskodott, akik
tombolatárgyként még egy tortát is felajánlottak.

Helyszín: Dunabogdány Művelődési Ház
Időpont: 2015 március 20. (péntek) 18 óra
Mindenkit szeretettel várunk!
Franta Teréz, elnök

CIVIL HÍREK

A program minden általános- és középiskolában
tanuló gyermek családja számára elérhető.
Szakembereink szülői értekezleten, fogadóórán,
telefonon vagy elektronikus levélben nyújtanak
tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető
igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
Név: Botos Adrienn r. zászlós
Szolgálati hely: Szentendrei Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály
Telefonszám: 06 26 502 400
E-mail cím: szentendrerk@pest.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első hétfői
napján 18.00 és 19.00 óra között
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap első hétfői
napján 19.00 és 20.00 óra között illetve minden
hónap 3. hétfői napján 19.00 és 20.00 óra között.
Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Itt köszönjük meg – a teljesség igénye nélkül –
valamennyi támogatónk felajánlását:

■ Borda István és Családja (olyan bőségkosarat
ajánlott fel, melyben a Borda Húsbolt minden
ﬁnomsága megtalálható volt) ■ Ferbert
Géza ■ Pfeifer Ferenc ■ Herr
Fodrászat ■ Tündérlak ■ Dudokné Hagymási
Kati ■ Petrányiné Hagymási Anikó ■ Frédi
Ajándék Bolt ■ Visnyovszky András
Gondűző ■ Élménypark Visegrád ■ Ételbárka
Visegrád ■ Herold Mariann ■ Szikrisztné
Theiszler Magdi ■ Boldáné Panni
És természetesen vendégeinknek és Kertbarát
tagjainknak is külön köszönünk minden tombolatárgyat és egyéb felajánlást.
Molnár Erzsébet, a Kertbarát Kör nevében
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ANZIX ANNO
A fotográﬁa megjelenésével számos képeslap született. Sokkalta több, mint
napjainkban, hiszen a fényképezés ekkor még nem vált a mindennapok
eszközévé. Sorozatunkban bogdányi vonatkozású képeslapokat adunk közre,
a mostani alkalommal Rebe Attila gyűjteményéből. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsátotta! 1915. május 11-én adták fel Dunabogdányban özv.
Kanszky Emilnének, az esztergom vármegyei Muzslára (ma Szlovákia). A lapot
15-en írták alá, vélhetően ﬁatalok: a képek melletti feliraton olvashatjuk, hogy
egy vizsga előtti kirándulás vezetett Bogdányba. A képeslapon a mai katolikus
templom elődjét, a régi barokk templomot láthatjuk, illetve a főutca képét
a mai Művelődési Háznál. A korban, a múlt század elején ez volt a Nagykocsma,
ahol közösségi ünnepi alkalmakat, pl. esküvőket is tartottak.

ÁPRILIS 10. | PÉNTEK | 19 ÓRA | BORZSONGÁS – ZENÉS BORKÓSTOLÓ
Borgasztronómiai kalandozás a zene birodalmának és a bor irodalmának
határmezsgyéin. Rendezvényünkön, a fehérborairól méltán híres
Badacsonyi Borvidékről, Badacsonyból a Németh családi pincészet kiváló
boraiból tart kóstolót a borász. Az esten borkorcsolyaként zenét
és a bor irodalmának gyöngyszemeit tálaljuk a kiváló nedűkhöz, valamint
megismerkedhetünk az Badacsonyi Borvidékkel.
A részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!
Asztalfoglalás Tóth László 06 30 811 3534
Liebhardt András 06 30 472 97 33. info@fakult.hu

MÁRCIUS–ÁPRILISI
PROGRAMAJÁNLÓ
MÁRCIUS 15. VASÁRNAP, 18 ÓRA
Emlékezzünk a 1848-ra! – községi
ünnepély a Művelődési Házban.
Közreműködnek az iskola növendékei,
valamint bogdányi ﬁatalok.
Beszédet mond: Bánáti Bence
alpolgármester
MÁRCIUS 18. SZERDA, 18 ÓRA
Filmvetítés az El Caminoról!
Vándorút – The way (amerikaispanyol ﬁlm, 121 perc, 2010,
rendező: Emilio Estevez)
Napjainkban népszerű téma a Szent
Jakab – zarándokút. Számos ﬁlm,
könyv és beszámoló született már,
íróktól az ismerősökéig, a portugál
Coelho-étól a bogdányi Heim Ferencéig. Legutóbb múlt hónapban volt
képes előadás a Művelődési Házban,
és itt formálódott az igény, hogy
levetítésre kerüljön egy ﬁlm, amely
már sokakat késztetett arra, hogy
elinduljanak az úton.
MÁRCIUS 28. SZOMBAT, 18 ÓRA
Albert Farkas szobrászművész
Kő kövön c. kiállításának megnyitója
a Művelődési Ház kiállítótermében.
A kiállítást megnyitja: Galántha Márta
A kiállítás megtekinthető április
25-ig, tel: 30 472 97 33

ÁPRILIS 5. VASÁRNAP
Locsolóbál a Művelődési Házban.
Belépő: 2000 Ft. Jelentkezés,
asztalfoglalás: Konecsni Istvánné
Rita (20) 946 62 23
Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Donauknie Tanzgruppe
ÁPRILIS 11. SZOMBAT, 19 ÓRA
MISE UTÁN
A zene mindenkié - Mester Sándor
klasszikus gitárművész koncertje
a Katolikus Templomban. A művész
az elmúlt 10 évben több mint 800
koncertet adott szerte a világon,
többek közt Brazíliában, az USA-ban,
Marokkóban, Izraelben, Olaszországban, Portugáliában, Hollandiában…
Célja a klasszikus gitárzene sokrétűségének megismertetése.
A koncert ingyenes.
Újra indul a Tűzzománc szakkör
a Művelődési Házban! Karácsony
Szántó Tünde hétfőnként várja régi
és új, gyerek és felnőtt résztvevők
jelentkezését, akik e különleges
képzőművészeti ággal megismerkednének. Első alkalom: 2015.
március 2-a, hétfő 16–18 óráig.

TAVASZ ÜNNEP! KÖSZÖNTSÜK A TAVASZT KERÉKPÁROS KIRAJZÁSSAL!
1. Március 21-én 16 órától, a tavasz első napján mindenkit szeretettel
várunk a kerékpárúton egy közös biciklizésre. Szalagokkal, virágokkal
feldíszített kerékpárokkal ünnepeljük együtt a tavasz beköszöntét!

Részvételi díj 2.200 Ft/fő. Helyszín Művelődési Ház

MÁJUS 15. | PÉNTEK | 19 ÓRA | SÖRZÖNGÉS – ZENÉS SÖRKÓSTOLÓ
Egyesületünk idén első alkalommal rendezi meg SörZöngés rendezvényét,
amelyből a BorZsongáshoz hasonlóan hagyományt szeretne teremteni.
Az első zenés sörkóstolónk alkalmával a tapolcai Stari Sör kézműves családi
sörfőzdét mutatjuk be. Természetesen nem csak a sörfőzdét, hanem kiváló
söreiket is bemutatja az őket készítő mester. A kóstoló alkalmával 5 pohár
különböző fajtájú sört kóstolhatunk meg. A résztvevők a kóstoló után
táncra is perdülhetnek és közben a sörfőzde további fajtáit is megkóstolhatják,
vagy a már ismert típusokat frissen csapolva is fogyaszthatják!
A részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!

2. Kerékpárral a Gyadai Tanösvényhez! Március 29-én, vasárnap
reggel 8 órakor találkozunk Dunabogdányban, a Heim pékség előtt.
Visegrád, Nagymaros, Verőce érintésével érkezünk a Gyadai Tanösvényhez.
Túrabakancsba lépünk és mintegy két óra sétával körbejárjuk a tanösvényt.
A kerékpárokhoz visszaérkezve elfogyasztjuk otthonról hozott
szendvicseinket és 14 óra 30 perckor visszaindulunk Dunabogdányba.
A túra kerékpáros része 52 kilométer. A túra gyalogos része: 6 kilométer.
Költségek: kompjegy oda-vissza kb.2000 Ft
Turára lehet jelentkezni személyesen az indulás reggelén vagy
a balazskerekparboltok@gmail.com e-mail címen.

Asztalfoglalás Tóth László 06 30 811 35 34
Liebhardt András 06 30 472 97 33 info@fakult.hu
Részvételi díj 3.000 Ft/fő. Helyszín Művelődési Ház
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ÉRDEMES BETÉRNI

N A G Y M ÁT É G A Z D A B O LT
Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 33.
- vetőmagok, növényvédő szerek, műtrágyák,
- csavarok, huzalszögek, zárak,
- kerti szerszámok, virágföldek széles választékban,
- PVC csövek, idomok, locsolótömlők és tartozékai kaphatók!
- Felnőtt éves, napi Területi Horgászjegy a Dunára!

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

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

HERR AUTÓSZERVÍZ

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

TŰZIFAELADÁS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Vágott tűzifa: 2200 Ft/q
Vágott, hasított tűzifa: 2300 Ft/q

Vágott tűzifa: 2200 Ft/q
Vágott, hasított tűzifa: 2300 Ft/q

Eőry Csaba

Balázs György

06 20 599 93 99

06 70 268 40 30

2023 Db Ág u. 7.

+36 20 957 00 98

MUNKAKTÁRSAKAT KERESÜNK
A Visegrádi Ásványvíz Kft munkatársakat keres:
Gépkezelőt, műszakvezetőt műanyag feldolgozó és
csomagoló gépek kezeléséhez – villanyszerelői, elektronikai
műszerész végzettséggel rendelkezők előnyben
valamint:
Logisztikai ügyintéző munkatársat keresünk, targoncavezetői jogosítvánnyal, gyakorlattal rendelkezők előnyben
Jelentkezéseket az info@visegradi.hu e-mail címen várjuk.
További felvilágosítást a 06 26 397 815 telefonszámon

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

HIRDETÉS

Fatelep Tahi-Faker Kft.
Ta h i t ó t f a l u , B é k e ú t 8 7.
■ Faáru kedvező áron!
68.500 Ft/m3
szarufa, gerenda, deszka,
padló, tetőléc, OSB, lambéria, tetőfólia,
szegek, csavarok, talpak
■ Gyalulás, méretre vágás,
szállítás megoldható.
■ Szlovák minőségű fűrészáru
óriási választéka (80–100 m3 fa)
azonnal raktárról.
NYITVA TARTÁS:
H–P 07.00–16.00 | Szo 07.00–12.00
Telefon
06 30 462 41 92 | 06 30 834 22 99
Email
tahifa87@gmail.com
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Közhasznú
információk

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

SZOLGÁLTATÁSOK

K 14–16, Sze 14–16, Cs 9–11, P 14–16

AHK AGGLOMERÁCIÓS HULLADÉK-

DR. KOVÁCS TIBOR – GYERMEKORVOS

KEZELŐ KFT-FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-

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

FENNTARTÓ ZRT (SZEMÉTSZÁLLÍTÁS)

H, Sze, Cs 7.30–10.30, K, P 14–17

Ügyfélszolgálat Dunabogdányban:

Tanácsadás: előjegyzés alapján

minden hónap utolsó hétfő 14–18

POLGÁRMESTERI HIVATAL

TŰZOLTÓSÁG • 105

Sze 10.30–12.30 (Dunabogdány),

Személyes ügyfélszolgálat:

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG

Cs 10.30–12 (egyéb települések)

1098 Bp, Ecseri út 8–12, K 8–20

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

2000 Szentendre, Városház tér 3.,

LESCHINSZKY KRISZTINA – VÉDŐNŐ

Telefonos ügyfélszolgálat: H 8–20

Ügyfélfogadás: H 13–18, Sze 8–12

(26) 503 309 Ügyfélfogadás:

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

Cs 9–13 P 9–13

és 13–16, P 8–12 www.dunabogdany.hu

Sze 8–12, 13–16, P 8–12

vedono@dunabogdany.hu

Levelezési cím: 1439 Bp, Pf. 637

info@dunabogdany.hu

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL

DR. WEINHOLD GRIT – FOGORVOS

Tel.: (1) 459 6722

DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

JÁRÁSI KÖZPONT

(26) 950 217 Rendelés: H, P 8–13,

ahk@fkf.hu, www.ahk.hu

GRUND- UND HAUPTSCHULE

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

K, Cs 13.30–18.30,

DMRV ZRT. JOBBPARTI

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

(26) 501 900,

Sze 8 gyermekfogászat

ÜZEMIGAZGATÓSÁG

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

szoc. ügyek: (26) 501 923,

ORVOSI ÜGYELET

Szentendre, Kalászi út 2.

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

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

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

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

bogdany.iskola@freemail.hu

ép. felügyelet: (26) 501 916,

(26) 387 030

Ügyfélszolgálat: (40) 881 188,

www.dbiskola.ewk.hu

(26) 501 920

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

(27) 511 511

DUNABOGDÁNYI ZENEISKOLA

OKMÁNYIRODA

munkaszüneti napokon folyamatosan

(műszaki hibabejelentés, mérőállás

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9–11.

2000 Szentendre, Városház tér 4.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

bejelentés minden nap 0–24,

(26) 391 101

(26) 501 460

2000 Szentendre, Bükkös part 27.

számlázással kapcsolatos ügyintézés)

bogdanyzene@freemail.hu

2025 Visegrád, Fő u. 57.

(26) 312 650

Ügyfélfogadási idő:

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

(26) 397 143 Ügyfélfogadás:

Munkaszüneti napokon: 9–13

H 8–20, K–Cs 8.30–15,

KINDERGARTEN

H, K, Cs 8–16, Sze 8–18, P 8–12

2021 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu

2023 Dunabogdány, Óvoda u. 2–4.

GYÁMHIVATAL

(26) 387 030

ELMŰ NYRT.

(26) 391 075

2000 Szentendre, Dózsa György u. 8.

Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,

Ügyfélszolgálati Iroda:

ovoda@dunabogdany.hu

(26) 501 932 (Visegrád, Dunabogdány)

munkaszüneti napokon folyamatosan

2000 Szentendre, Dunakorzó 21/A.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

gyamhivatal@szentendre.pmkh.gov.hu

RÓKUS GYÓGYSZERTÁR

Ügyfélfogadás: H 8–16,

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.

FÖLDHIVATAL

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 96.

Sze 12–18, P 8–14

Liebhardt András (30) 472 97 33

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

(26) 391 035 Nyitva: H–P 7.30–18,

Telefonos ügyfélszolgálat: (40) 383 838

muvhaz@bogdanyfeszt.hu

(26) 301 743 Ügyfélfogadás: H 13–16,

Szo 7.30–12

MAGYAR KÉMÉNY KFT.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Sze 8–12 és 13–16, P 8–12

SZENTENDRE EGÉSZSÉGÜGYI

KÖZPONTI KIRENDELTSÉG

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 49.

MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG

INTÉZMÉNYEI (SZAKORVOSI

1126 Budapest, Böszörményi út 24/b

Látogatható: P 17–18

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

RENDELŐINTÉZET)

(40) 918 025 [209-es mellék]

(december–március zárva)

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

2000 Szentendre Kanonok u. 1.

Ügyfélfogadás: H 8–20, Sze 10–16

MEZŐŐR • MOLNÁR LAJOS

Ügyfélfogadás: H 8–16, K 8–15,

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

P 8.30–11

(30) 482 73 88

Sze 8–16, P 8–12

www.szei.szentendre.hu

ugyfelszolgalat@magyarkemeny.hu

FALUGAZDÁSZ • MAROSI GUSZTÁV

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD

DUNAKANYAR CSALÁDSEGÍTŐ

POSTAHIVATAL

Szentendre, Dunakorzó 18.

Minden hónap harmadik keddjén

ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 57.

(26) 311 320

9–12 óráig a dunabogdányi hivatalban

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

(26) 590 079

Fogadóóra: H, Sze 9–12 és 13–15

szoc. ügyekben

(26) 312 605, (26) 400 172

Nyitvatartás: H 8–12, 12.30–18

Családsegítő: Ruskó Rita

K 8–12, 12.30–14, Sze–P 8–12,

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

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Dunabogdányban keddenként 13–15

12.30–16

(26) 502 400

ORVOSI RENDELŐK

Családgondozó (gyermekjóléti szolg.):

T-HOME, MAGYAR TELEKOM NYRT.

Ügyfélfogadás: H, Sze 9–12 és 13–15

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.

Németh Ádám Dunabogdányban

Hibabejelentő: 1435

KÖRZETI MEGBÍZOTT • KÖKÉNY SÁNDOR

DR. PORTIK GYÖRGY

szerdánként 14–15.30

TIGÁZ ZRT. SZENTENDREI ÜZEM

(70) 703 22 03

DR. CSOMA ATTILA

FIGYELJ RÁM! KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

gázszivárgás és üzemzavar bejelentése

MENTŐK • 104; 112

(26) 391 020, Rendelés:

IDŐSGONDOZÁS, BETEGSZÁLLÍTÁS

(80) 300 300

BALESETI MENTŐ • 104; 112

H, K, Sze, P 8–11, Cs 13–16

(26) 390 297, ﬁgyeljram@gmail.com

Ügyfélszolgálat: (40) 333 338
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