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A Képviselő-testület ülésein történt…
felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrt Kállainé Aszalós Anikó személyében, 400 000 Ft díjazás ellenében.

2022. január 31.
A rendkívüli ülésen döntés született arról, hogy az Önkormányzat 400.000 Ft összegű támogatást nyújt a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a német nemzetiségi tanösvény
projekt keretében a tanösvény táblák fa tartószerkezetének legyártatásához.

Döntés született arról, hogy a kerékpárút külterületi részének
felújítására elnyert pályázati támogatás fennmaradt részéből (3
039 385 Ft) egyrészt felfestési munkálatok kerülnek elvégzésre
utánvilágítós technikával (középen haladó terelővonalak, kereszteződések átvezetésének jelzései, kerékpár piktogramok) a
Kiszi-Kő Plusz Kft. kivitelezésében, másrészről kétoldali murvázás valósul meg.

Pályázatot nyújt be az Önkormányzat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása c. pályázatra belterületi utak felújítása érdekében: a támogatási kérelem a Fácános utca II. szakaszának (Csapás dűlő és a 2517 hrsz.-ú ingatlan
közötti szakasz) felújítására irányul 369,0 fm hosszban. A projekt
összköltségvetése bruttó 33 278 826 Ft, ebből az igényelt támogatás 20 000 000 Ft, melyhez az Önkormányzat önerőként 13
278 826 Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testület elfogadta a 2021. évi civil támogatásokról
szóló beszámolót. Határidőre minden támogatást igénybe vevő
civil szervezet benyújtotta a támogatás felhasználásáról készült
beszámolóját.
Jóváhagyta a Képviselő-testület a polgármester 2022. évtől
alkalmazandó illetményét, és a 2022. évi szabadságolási ütemtervét.

Az Önkormányzat pályázati támogatásban részesült a Magyar
Falu Program Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok fejlesztése pályázaton a 2004-ben épült óvodai épületszárny felújítására. A felújítási munkák elvégzésére a Gräff és Társai Bt.-vel
köt szerződést 19 619 652 Ft + ÁFA áron.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselőtestület a Szőlő utca 40., az Ág utca 3037/1 hrsz. és a Duna köz
986 hrsz. számú ingatlanok villamos energia ellátás bekötésének kiépítéséhez.

A kerékpárút pékség és strand játszótér közötti szakaszára 7
db V-TAC 50W típusú új napelemes közvilágítási lámpa kerül kihelyezésre, 301 015 Ft + ÁFA áron.

Döntést hoztak a Bogdányi Híradó 2022. évi lapszámai megrendeléséről. A Bogdányi Híradó a márciusi lapszámtól kezdve
megújult címlappal és hozzá kapcsolódóan megújult belső oldalakkal jelenik meg, 8 oldalon színes nyomással. Az újság havonta
1400 példányban készül, a tördelési és nyomtatási munkákat a
Spori Print Vincze Kft. végzi, ára 166 600 Ft + 5% ÁFA / lapszám.

Az idei év első rendes képviselő-testületi döntést hozott a
Képviselő-testület a Művelődési Ház Dunabogdány intézmény
igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati
kiírás a www.dunabogdany.hu oldalon tekinthető meg, a pályázat benyújtási határideje: 2022. február 15. napja.

Tárgyaltak a képviselők a településüzemeltetés számára használt gépjármű beszerzéséről, annak kereteiről.

___________________________
2022. február 14.

Dr. Németh József jegyző

Az ülésen Pej Kálmán a TANDEM Kft. ügyvezetője bemutatta
a Fácános utca első és második szakaszának felújítására készült
tervdokumentációt. Márciusban lakossági fórumon is ismerteti
a terveket.
A képviselők első fordulóban tárgyaltak a 2022. évi költségvetés kereteiről, fő számairól. Az összeállított munkaanyag szerint
a költségvetési főösszeg tervezet 672 615 eFt. Február hónapban
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
is megtárgyalja és véleményezi a javaslatot, különös tekintettel
az idén tervezett fejlesztések, beruházások körére és azok költségeire. Mindezek eredményeképpen a 2022. évi önkormányzati költségvetést a Hivatal végleges formában a Képviselő-testület
soron következő ülésére terjeszti elő.
Elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
cafetéria szabályzata.
A Képviselő-testülete módosította a Képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.
(XI. 13.) önkormányzati rendeletet. A rendeletmódosítás a rendkívüli testületi ülés kötelező összehívásával kapcsolatos szabályozását érintette.
Megválasztották a Művelődési Ház igazgatói állására érkező
pályázatokat véleményező bizottságot, a tagok: dr. Hidas András, Nagy Ákos, Gutbrod Gizella, Horváth Imréné, és a Nemzeti
Művelődési Intézet Pest Megyei Igazgatósága részéről delegált
közművelődési szakember.
Jóváhagyták a Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, az SZMSZ kiegészítését az Állami
Számvevőszék ellenőrzése nyomán tett észrevételek miatt volt
szükséges.
Kijelölték a képviselők a 2004-ben épült óvodai épületszárny
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Tisztelt Dunabogdányiak!

egy fő közösségszervező alkalmazásának bér és járulék költségei, 106 db szék beszerzése.

A Magyar Falu Program keretében idén már februárban újabb
pályázatokat volt lehetőség benyújtani, 2022-ben ezen célok
megvalósítására nyújt be pályázatot az önkormányzat: eszközbeszerzés a településüzemeltetés részére, közösségszervező
továbbfoglalkoztatása és kapcsolódó eszközbeszerzés, útfelújítások (Arany J. utca teljes hosszon, Petőfi S. utca teljes hosszon,
Erzsébet királyné utca befejezetlen szakasz), járdafelújítás
(Hegyalja utca Iskola felőli járdaszakasz felújítása), sportpályán
található játszótér felújítása, polgármesteri hivatal felújítása,
mobil színpad beszerzése. Emellett további pályázati kérelmeink várnak elbírálásra: strandpályázat V. ütem (akadálymentesített parkolók, közlekedési feltételek megteremtése), művelődési ház nagyrendezvények szervezési költségei, Fácános utca II.
szakaszának felújítása (Csapás dülő-2517 hrsz közötti szakasz).
Eddig tehát összeségében 200m Ft pályázati kérelmet nyújtott
be az önkormányzat.

• Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
• Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása
• Orvosi eszközök beszerzése
• Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás
• Felelős állattartás elősegítése
• Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
• Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása
• Kommunális eszköz beszerzése
A benyújtott pályázatok közül 7 pályázatot részesítettek támogatásban, az alábbiak szerint:
Megvalósult projektek:
1. Orvosi eszközök beszerzése. Pályázati támogatás összege:
1.767.852 Ft. Pályázati tartalom: Háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat részére 50 db eszköz beszerzése.

Február közepén elkezdődik a TOP+ (Pest megyei települések
számára kiírt EU-s források) pályázati kérelmek előkészítése,
melynek beadási határideje márciusban és májusban lesz. Többek között utak felújítására, az óvodai tornaszoba felújítására,
sportcsarnok és tanuszoda energetikai korszerűsítésére van lehetőség pályázni. Az iskola bővítésének tervezése elkezdődött,
az iskola felújítására a Váci Tankerület adhat be pályázatot.

2. Óvodai játszóudvar felújítása. Pályázati támogatás összege:
4.899.201 Ft. Pályázati tartalom: öt db udvari játék beszerzése, 4 db kerti pad, 2 db ivókút, 126 m2 ütéscsillapító fenyőkéreg telepítése, tanúsítványok, szállítás, telepítés költsége.
3. Óvoda utca felújítása. Pályázati támogatás összege:
19.981.964 Ft. Pályázati tartalom: tervezés költsége, kivitelezés, műszaki ellenőr költsége.

Bízom abban, hogy a későbbiekben is minél több elnyert támogatási forrásról tájékoztathatom Önöket.
Kránicz-Kammerer Zsófia

Folyamatban lévő projektek:

Tájékoztatás a telekalakítással kapcsolatos jogszabályi változásokról

1. Dunabogdányi külterületi kerékpárúti felújítása. Pályázati
támogatás összege: 49.609.819 Ft. Pályázati tartalom: tervezés költsége, kivitelezés, műszaki ellenőr költsége, felfestés.
Hátralevő munkálatok: kerékpráút felfestése.

A közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
2021. december 22. napján hatályba lépett változása szerint a
települési önkormányzat jegyzője már nem minősül szakhatóságnak a telekalakítások ügyében, azaz ügyfél kérelmére már
nem adhat ki előzetes szakhatósági hozzájárulást.

2. A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 20004-ben
épült óvodai szárny felújítása. Pályázati támogatás összege:
33.880.806 Ft. Pályázati tartalom: homlokzati vakolat javítása, homlokzat festése, meglévő nyílászárók cseréje, fa szerkezetű homlokzati elemek felújítása, pinceszint feletti külső
födém szigetelésének felújítása, világítás korszerűsítése,
vizesblokkok szerelvényeinek cseréje, tervezés, műszaki ellenőrzés. A pályázati tartalom megvalósítása folyamatban, a
januári testületi ülésen kiválasztották a kivitelezőt és a műszaki ellenőrt ajánlatkérés keretében. A kivitelezői munkálatok 2022. május végéig tartanak.

A telekalakítási kérelmeket közvetlenül az illetékes járási földhivatal felé kell benyújtani, a földhivatal pedig a megyei állami
főépítészt keresi meg a telekalakítás engedélyezésével kapcsolatban, aki a Helyi Építési Szabályzatot figyelembe véve hozza
meg döntését. Az ügyintézési határidő továbbra is 60 nap.
Dunabogdány esetében az illetékes földhivatal a következő:
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 11. (2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 0626/312-413, e-mail: foldhivatal.szentendre@pest.gov.hu)

3. Felelős állattartás segítése dunabogdányi állattartók részére. Pályázati támogatás összege: 972.377 Ft. Pályázati tartalom: ivartalantás, védőoltás, transzponder beültetése 26
igénylő részére. A projekt megvalósítása 2022. július 15-ig
tart.

Impresszum
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a terjedelmes cikkeket rövidített változatban közölje. A cikkeket teljes terjedelemben a honlapunkon olvashatják. A cikkek
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Nyomás/előkészítés: Spori Print Vincze Kft. Fv.: Vincze Ferenc |
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4. Művelődési ház és szabadtéri színpad környezetének felújítása. Pályázati támogatás összege: 24.493.584 Ft. Pályázati
tartalom: kiállítóterem és nagyterem burkolatának cseréje,
nyílászáró csere, tetőjavítás, tűzfal, festés, színpad feletti
napvitorla beszerzése, színpad körüli ülőke, 25 db asztal,
szemeteskuka, pad, kerékpártámasz. Jelenleg az ajánlatok
bekérése zajlik, a projekt megvalósítása 2022
5. Közösségszervező alkalmazása és eszközbeszerzés a
dunabogdányi művelődési házban. Pályázati támogatás ös�szege: 5.028.091 Ft. Pályázati tartalom: művelődési házban
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Ezúton köszönjük mindenkinek, aki a sikeres pályázatok elkészítésében, lebonyolításában bármilyen módon közreműködött! A projektek egy részének megvalósítása folyamatban van,
ebben az évben lezárul.

Az alábbiakban, eleget téve a kötelező nyilvánossági tájékoztatásnak tájékoztatom Önöket, hogy 2021-ben a Magyar Falu
Program keretében az alábbi pályázatokat nyújtotta be az önkormányzat:

Hasznos információk a helyi adókról 2022-ben
határidő

adókötelezettség jogcíme

tárgyhó 15.

Az előző hónapban beszedett idegenforgalmi adó befizetése és az adóbevallás benyújtása

március 16.

• I. félévi helyi iparűzési adóelőleg megfizetése
• I. félévi építményadó megfizetése

március 31.

A 2021. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése

május 31.

A 2021. évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által már 2021. évben befizetett adóelőlegek
valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg
fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.

szeptember 15.

• II. félévi iparűzési adóelőleg megfizetése
• II. félévi építményadó megfizetése

A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint
az egyéni vállalkozási tevékenységet
folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

Az Elektronikus Önkormányzat Portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati
ügyintézés helyszíne. https://www.
dunabogdany.hu/e-ugyintezes/

be kérelmeiket, adatbejelentéseiket,
ellenőrizhetik adószámla kivonatukat,
feldolgozott adatbejelentéseiket megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek
bankkártyával helyi adót.

A portálon személyes megjelenés,
postai sorban állás nélkül küldhetik

Polgármesteri Hivatal

Interjú – Dr. Vitályos Eszter

Pest megye 03. OEVK képviselőjelöltje – Fidesz-KDNP/

Meglátása, tapasztalata alapján
melyek azok a területek, amelyeknél
leginkább indokolt és sürgető a fejlesztés, felújítás? Mi élvez prioritást,
és miért?
Néhány napja éppen Dunabogdányban tartottam fórumot, ahol a lakossággal személyesen is beszélgettem
azokról a szükségletekről, amelyek
bennük is felmerültek. Az Átölel a Pilis-Dunakanyar Stratégia megírása
előtt felmértük a lakossági igényeket
és a térség többi településéhez hasonlóan Dunabogdányban is a közlekedésfejlesztést ítélték a legfontosabb
feladatnak. A Magyar Közút tájékoztatása szerint idén tavasszal elindulnak a 11-es számú főút szentendrei
szakaszának felújítási munkálatai. Ehhez kapcsolódva megindulhat a budakalászi elkerülő építése is, amelynek
köszönhetően a 11-es út Szentendre
és Budakalász között 2x3 sávos lesz,
valamint most már látható közelségbe
került az M0 északi szakaszának megépítése is a tervezési közbeszerzés
kiírásával. Emellett kezdeményeztük
többek között a szentendrei elkerülő
út megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítését, hiszen a szakértők szerint

a legnagyobb dugók a Pilisszentlászlóra vezető útig tartanak Szentendrén.
Szorgalmazzuk a teljes térségi tömegközlekedés átgondolását is a buszjáratok felülvizsgálatával, valamint régi
vágyunk a térségben a dunai tömegközlekedés beindítása, erről éppen a
napokban egyeztetek a MAHART vezetőjével. Fontos még megemlíteni, hogy
az oktatás és köznevelés fejlesztése
is prioritásként jelent meg Dunabogdányban, így az oktatási infrastruktúra-fejlesztésre, épületfelújításokra
nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk.
Milyen terveik vannak az önkormányzatok finanszírozását illetően?
Terveznek-e valamilyen területen
többlet és/vagy kiegészítő források
bevonását az önkormányzatok részére?
Amikor bő egy évvel ezelőtt a térség
választókerületi elnöke lettem, a munkámat az összes Pilis-dunakanyari
polgármester felkeresésével kezdtem,
akikkel azóta is napi kapcsolatban vagyok. A térség eddig lemaradásban
volt, ugyanis Budapest közelsége és
az agglomerációs hatások miatt fejlett
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régiónak számított, így kevesebb lehetőség állt rendelkezésre. 2016-ban
kezdeményeztük az Európai Uniónál,
hogy Pest-megye leválhasson Budapestről és önálló konvergencia-régióként jelenjen meg. Ez azt jelenti, hogy
2022-től már a Pilis-dunakanyari, tehát
a dunabogdányi vállalkozások, civilszervezetek és az önkormányzat is szabadon pályázhat arra az országosan
elérhető 10.000 milliárd forintos keretre, amelyből a jelenlegi problémák
nagy része orvosolható. Ne felejtsük
el, hogy a magyar kormány történelmi
lépésként kifizette az önkormányzatok
teljes adóságállományát, a mostani
járványhelyzet után pedig a kistelepülések 100%-ban visszakapták a kiesett
iparűzési adóbevételeket. Amennyiben ez a kormány marad, úgy biztosan
folytatódik többek között a Magyar
Falu program is, amely csak ebben a
térségben 96 projekt támogatására,
hazai forrásból mintegy 1,4 milliárd forintot biztosított.
Ön szerint milyen feladatok ellátásához lenne leginkább szüksége az
önkormányzatoknak többletforrásra

A 2011-es önkormányzati törvénymódosítással az állam számos feladatot átvállalt az önkormányzatoktól,
amelyek óriási fenntartási terhet róttak a településekre. A már említett
adósságrendezés kapcsán pedig engedélyhez kötötte a hitelfelvételt az
újbóli eladósodás megakadályozására. Indokolt esetben, egyedi döntés
alapján természetesen ez továbbra is
lehetséges. Minden önkormányzat és
minden település más és más. Éppen
ezért alkottuk meg a lakosság visszajelzései alapján a 2030-ig szóló térségi
fejlesztési stratégiánkat. A válaszokból
az derült ki, hogy a helyiek legfontosabbnak a közlekedésfejlesztést, az
egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az oktatás és köznevelés fejlesztését tartják. Ezt követte az épített- és
természeti örökségvédelem, majd a
vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés, szociális ellátás, gazdálkodás,
kultúra és turizmus, sport és életmód,
végül a kisközösségek támogatása. A
dunabogdányi vélemények szerint ez
a prioritási sorrend.
A rezsicsökkentés keretein belül a
közmű díjak a lakossági fogyasztók
számára befagyasztásra kerültek.
A víziközművek rendszere önkormányzati tulajdonban van és nagyrészt már elavult. Milyen tervek
vannak az önkormányzati tulajdonú
víziközművek fejlesztésére (esetleges cseréjére), figyelembe véve, hogy
az árak rögzítése és az önkormányzat szűkös anyagi lehetősége erre
nem tud fedezetet biztosítani?
A Pilis-Dunakanyarban található vízbázis kiemelt értékű és óriási jelentőséggel bír, ezért is rettentően fontos
annak megóvása és megfelelő karbantartása. Ezért is örömteli, hogy idéntől
Dunabogdány is pályázhat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program Plusz keretében megnyíló,
kifejezetten a fenntartható vízi-közmű
rendszerek építésére és fejlesztésére
rendelkezésre álló, több mint 228 milliárd forintos keretösszegre. Dunabogdányban is kiemelten fontos terület a
vízgazdálkodás, az ivóvíz- és csatornahálózat fejlesztése és csapadékvíz elvezetés megoldása. A szigeti településeken az elmúlt években fejeződött be
egy átfogó csatornázási projekt, amely
Szentendre egyes hegyvidéki részeit is
érintette. Én úgy gondolom, végre el-

jött a kisebb települések ideje is.
Hasonlóan érdekes a dunabogdányi
iskola helyzete. A helyben élők számára nagyon fontos a magas színvonalú és korszerű oktatás biztosítása.
Az önkormányzat ezért elkészítette a
terveket az iskola bővítésére és korszerűsítésére. Nem jogosult azonban
ezt pályázatra benyújtani, azt csak a
tankerület teheti meg. Fontos-e az
Önök részére a megfelelő színvonalú általános iskolai oktatás, látnak-e
lehetőséget abban, hogy az önkormányzat ebben a feladatban a jövőben nagyobb szerepet vállalhasson?
Bártan mondhatom, hogy szinte
nincs olyan oktatási intézmény, amelyet ne látogattam volna végig az elmúlt évben. Bár az iskolák állami fenntartásba kerültek, több településen
látok jó példákat arra, hogy a települések kiegészítő támogatást nyújtanak
az oktatási intézményeiknek az állami
finanszírozáson felül. Kiemelten fontos az oktatási intézmények megfelelő
színvonala, ezért nem csak Dunabogdányban, hanem a térség számos településén támogattuk az intézmények
fejlesztését. Új iskola épült például Budakalászon, Visegrádon, Tahitótfaluban is elindul az iskolaépítés, a minap
pedig a szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnázium diákjait tudtuk új informatikai eszközökkel segíteni. A tankerületi vezetőkkel folyamatos az egyeztetés
és miután a dunabogdányi lakosság
a harmadik legfontosabb kérdésnek
az oktatás és köznevelés fejlesztését
tartja, én is ezt képviselem ezeken a
megbeszéléseken.
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Dunabogdánynak az elmúlt harminc évben a minimális lakosságszám
emelkedéssel sikerült megőriznie az
eredeti sváb települési hangulatát. Itt
valóban élnek a nemzetiségi hagyományok, az egymás iránti támogatás,
odafigyelés és emberség. Ezek megőrzését nagyon fontosnak tartom. Ráadásul a Heim sütödében ettem eddig
a legfinomabb pogácsát is, de ezt ne
árulják el senkinek. Fejlődési lehetőségeket tekintve úgy látom, hogy az
öko-turizmus területén lenne kitörési
lehetőség. Gyönyörű a megújított Duna-part, egyre magasabb színvonalú a
vendéglátás. A természetjárás lehetőségeit, valamint a Dunát, mint alternatív közlekedési útvonalat kihasználva
bővíthető lenne a kulturált idegenforgalom. Ebben segíthet a minőségi,
fizetőképes kereslet megjelenése az
EuroVelo kerékpárút által is.
Véleménye szerint az ellátás elérhetőségét és minőségét tekintve hogyan értékelhetőek a térségben az
egészségügyi és szociális ellátások?
Milyen megoldásokat lát az esetleges
leterheltség csökkentésére?
A szentendrei rendelőintézet derekasan állja a sarat, de láthatóan kapacitáshiánnyal küzd, ráadásul a gyermekellátásban nem minden esetben
fogadóképes. A térség lakosságszám
emelkedését figyelembe véve örvendetes, hogy elindultak a települési
szakrendelések is, melyek csökkentik
a SZEI leterheltségét. A gyermekorvosok jelezték, hogy szükség lenne gyermek szakrendelőre, ezért ennek vizsgáljuk a lehetőségét. Nagy előrelépés,
hogy elkezdődhet a tahitótfalui mentőállomás építése és nagy lehetőséget
látunk a praxisközösségek kiszélesítésében. A legjobb megoldás egy Északbudai centrumkórház létesítése lenne,
addig pedig a betegirányító rendszer
fejlesztése és térségi összehangolása.
Az Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetségben ezen a területet dr. Pázmány
Annamária vezetésével dolgozik a
munkacsoport.
A Dunakanyar kiemelt turisztikai
fejlesztési térség. Ön szerint hogyan
lehet megvalósítani az egészséges
egyensúlyt a turisztikai leterheltség,
illetve a helyi lakosok nyugalma között?
Egyrészt nagyon örülök, hogy egyre többen fedezik fel térségünket,
egyre többen sportolnak és töltik a
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Milyen szerepet szánnak Dunabogdánynak a jövőben?

(köznevelés, szociális ellátás, kulturális feladatok, ...stb)? Milyen területeken lenne szükség fejlesztésre,
beruházásokra; hol a legnagyobb a
lemaradás?

szabadidejüket Dunabogdányban is.
A természetközeli helyek látogatószáma a koronavírus járvány következtében jelentősen megnőtt, de ez nyilván
a helyenként hiányos infrastruktúra
miatt nehézséget okozhat a lakosságnak. Másrészt a látogatók a településeknek okozhatnak többletfeladatot,
ezért meg kell keresni a parkolóhelyek
bővítésének ésszerű lehetőségeit,
valamint a szolgáltatásokat is ehhez
mérten kell fejleszteni. A turizmus potenciális bevételi forrás és az építettés természetvédelemi örökség megóvása és fejlesztése szempontjából is
nagy jelentőséggel bír, de ez nem mehet a lakosság nyugalmának rovására.
Meglátása szerint hogyan segíthet
a közlekedésfejlesztés a térség leterheltségén?
Úgy számolunk, hogy a tavasszal
kezdődő útfejlesztéseknek köszönhetően éves szinten akár 50 órával kevesebbet kell dugóban ülnie azoknak,
akik a 11-es utat használják. Emellett
nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a
közösségi közlekedés fejlesztésére a
buszjáratok sűrítésére és a kötöttpályás vasúti és hévközlekedés hatékonyabbá tételére, valamint az alternatív
közlekedési formák, kerékpár- és hajóútvonalak kihasználására is. Fontos
azonban, hogy bármilyen fejlesztés

csak folyamatos egyeztetés mellett,
minden érintett szereplő bevonásával
és a jóváhagyott tervek kivitelezése
után lehet eredményes.
Melyek azok a turisztikai fejlesztések és kulturális értékek, amelyeket
Ön szerint előtérbe kellene helyezni
a következő években?
Dunabogdány csodálatos elhelyezkedésére, a hegyek közelségére, a
víziturizmusra, a kerékpáros turizmusra, valamint az élő sváb hagyományaira építheti a turizmusát. A turizmus
ma húzóágazat, azonban a térség
legnagyobb problémája, hogy nem
céldesztináció, vagyis szinte csupán
átutazó turisták látogatják. Amennyiben forrást tudunk találni a megfelelő
szálláshelyfejlesztésre, úgy a többnapos turizmus is megjelenhet, amelynek köszönhetően a közlekedési forgalom jelentősen csökkenne.
Az EV6-os kerékpárút nyomvonalának egy szakasza a tervek szerint a
Szentendrei-szigeten halad majd. Mi
a véleménye ezzel a szakasszal, illetve az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal
fejlesztésének lehetőségeivel kapcsolatban?

fellendítették a környezetbarát és fizetőképes turizmust az érintett településeken, elég csak az osztrák Duna menti
utat megnézni. A térség településeinek közös óhaja volt, hogy a szigeten
fusson az út nyomvonala, hogy minél
több település bekapcsolódhasson a
kerékpáros turizmus vérkeringésébe.
Dunabogdányt tekintve nagyon örülök, hogy szinte végig kiépült a kerékpárút és most egy jelentős szakaszát
felújították, maximálisan támogatom,
hogy a jelenlegi úthálózat kapcsolódjon az EuroVelohoz, de támogatnám a
hiányzó tahitótfalui szakasz megépítését is.
Támogatja-e a Dunabogdány és
Kisoroszi közé tervezett kerékpáros
Duna-híd megépülését?
Maximálisan támogatom a híd megépülését, látva az előzetes terveket
egy finom vonásokkal rendelkező,
környezetbe illő hidat álmodtak a tervezők. Sajnálatos, hogy ennek a déli
párja Szentendrénél meghiúsult, remélem erre a problémára is hamarosan megoldást találunk.
Lejegyezte:Kristóf Eszter

Nagyon fontos fejlesztése ez a térségünknek. Az EuroVelo utak mind

Interjú – Buzinkay György

Pest megye 03. OEVK képviselőjelöltje – Egységben Magyarországért
bevonását az önkormányzatok részére?

Meglátása, tapasztalata alapján
melyek azok a területek, amelyeknél
leginkább indokolt és sürgető a fejlesztés, felújítás? Mi élvez prioritást,
és miért?

Az önkormányzatok szétverése miatt a helyi közösségek is tönkremennek. Az önkormányzatok nem csak
egy politikai szintet testesítenek meg,
hanem a helyi közösségek önrendelkezésének alapjai. A Fidesz a településeink szabadságát veszi el azzal, hogy
tönkreteszi az önkormányzatokat.
Vissza kell adni a helyi közösségeknek
a közoktatást, az építési hatóságok
feletti felügyeletet. Pénzt kell adni
az önkormányzatoknak, hogy a helyi
ügyekben valóban az itt élő emberek
dönthessenek!

Az egész Pilis-Dunakanyar választókerület teljesen el lett hanyagolva az
elmúlt évtizedben. Állandó a közlekedési káosz. Az utolsó nagy infrastruktúrafejlesztés a térségben a Megyeri
híd megépítése volt 2008-ban, azóta
nem történt itt semmi. Ezért a közlekedés fejlesztése az egész térségben
prioritást élvez. Ésszerűsíteni kell a
buszmenetrendeket, fel kell újítani a
11-es utat, új HÉV-szerelvényeket kell
venni és fel kell újítani az állomásokat.

Ön szerint milyen feladatok ellátásához lenne leginkább szüksége az
önkormányzatoknak többletforrásra
(köznevelés, szociális ellátás, kulturális feladatok, ...stb)? Milyen terü-

Milyen terveik vannak az önkormányzatok finanszírozását illetően?
Terveznek-e valamilyen területen
többlet és/vagy kiegészítő források
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Mindent, amiben helyben lehet a
leghatékonyabban dönteni, azt helyben, a helyi közösségeknek kell a hatáskörébe adni! Köznevelés, szociális
ellátás, kultúra, építkezések - mind
vissza kell kerüljenek az önkormányzatok irányítása alá. Mi a kisközösségekben hiszünk, abban, hogy helyben kell
dönteni a lehető legtöbb kérdésben!
A rezsicsökkentés keretein belül a
közmű díjak a lakossági fogyasztók
számára befagyasztásra kerültek.
A víziközművek rendszere önkormányzati tulajdonban van és nagyrészt már elavult. Milyen tervek
vannak az önkormányzati tulajdonú
víziközművek fejlesztésére (esetleges cseréjére), figyelembe véve, hogy
az árak rögzítése és az önkormányzat
szűkös anyagi lehetősége erre nem
tud fedezetet biztosítani?
A közműszolgáltatók közműadóját el
kell törölni! 53,4 milliárd forint maradna ezzel a közműszolgáltatóknál, ebből
a pénzből tudnának infrastruktúrát
fejleszteni, tisztességes bért fizetni a
dolgozóiknak. Sajnos a kormány hibás
politikája miatt most már mindennaposak nálunk is a csőtörések, nyáron
hetekig több helyen nincs víz. Azonnali beavatkozásra van szükség és pénzt
kell fektetni az ágazatba!
Hasonlóan érdekes a dunabogdányi
iskola helyzete. A helyben élők számára nagyon fontos a magas színvonalú és korszerű oktatás biztosítása.
Az önkormányzat ezért elkészítette a
terveket az iskola bővítésére és korszerűsítésére. Nem jogosult azonban
ezt pályázatra benyújtani, azt csak a
tankerület teheti meg. Fontos-e az
Önök részére a megfelelő színvonalú általános iskolai oktatás, látnak-e
lehetőséget abban, hogy az önkormányzat ebben a feladatban a jövőben nagyobb szerepet vállalhasson?
Egyik legalapvetőbb programpontja
az Egységes Magyarországért hatpárti
szövetségnek, hogy a Márki-Zaykormány vissza fogja adni a közoktatás irányítását a helyi közösségeknek.
Az önkormányzatoknál vannak az iskoláink a legjobb kézben. Azok az önkormányzatok, amelyek nem tudnak elég
forrást biztosítani a közoktatásukra,
azokat támogatni kell, de a közoktatás
a helyi közösségek életének alapkövei,
ezért vissza kell adni az iskoláinkat az
önkormányzatoknak.

Milyen szerepet szánnak Dunabogdánynak a jövőben?
Dunabogdány Magyarország egyik
legszebb települése a Dunakanyarban, sváb kulturális hagyományai
pedig olyan helyi közösséget teremtenek, amelyre büszke lehet minden
dunabogdányi. Vissza kell adni a kultúra, a közoktatást a szociális ellátást, az
építések teljes körű szabályozását és
ellenőrzését a helyi közösségek kezébe. Hogy Dunabogdány történéseiről
tényleg a dunabogdányiak dönthessenek!
Véleménye szerint az ellátás elérhetőségét és minőségét tekintve hogyan értékelhetőek a térségben az
egészségügyi és szociális ellátások?
Milyen megoldásokat lát az esetleges
leterheltség csökkentésére?
Magyarországon nálunk az egyik
legrosszabb a kórházi ellátás. Ennek
oka, hogy nagyon messze van a legközelebbi kórház, az is katasztrofális
állapotban van. Egy modern, 21. századi Észak-budai centrumkórházat kell
építeni Budapest és Budakalász határánál! Ezzel párhuzamosan viszont a
járóbeteg ellátást helyben kell magas
színvonalon biztosítani. Az Egységben
Magyarországért hatpárti szövetség
egészségügyi programjának ez a két
pillére van: erős járóbeteg ellátás helyben, modern, 21. századi centrumkórházak pedig a kórházi ellátáshoz.
A Dunakanyar kiemelt turisztikai
fejlesztési térség. Ön szerint hogyan
lehet megvalósítani az egészséges
egyensúlyt a turisztikai leterheltség,
illetve a helyi lakosok nyugalma között?
A helyi lakosok nyugalma az első! A
turizmusra szükség van, de csak akkora mértékben, ameddig nem zavarja a
bogdányiak nyugalmát. Olyan költségvetési forrást kell biztosítani a helyi közösségeknek, hogy ne legyenek rászorulva a turizmusra, mint mindennapi
bevételi forrásra.
Meglátása szerint hogyan segíthet
a közlekedésfejlesztés a térség leterheltségén?
Szükség van egy olyan hídra, amely
a 11-es útról kivezeti a forgalmat a
Szentendrei-szigetről, viszont ki kell
erről a hídról tiltani a teherforgalmat,
hogy ne jöjjön ide átmenőforgalom. A
Szentendrei-sziget lakói direktben az
M2-es autóútra felhajtva gyorsabban
is beérnek Budapestre és ezzel a 11es út forgalma is csökkenne. Emellett
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ésszerűsíteni kell a buszmenetrendet. Dunabogdány felé olyan buszok
mennek csak, amelyek Szentendrén át
Pestről indulnak. A hosszú menetidő
miatt állandó a késés és a kiszámíthatatlanság, ezért olyan buszjáratokra is
szükség van, amelyeknek végállomása
Szentendrén van, ezzel a buszjáratok
szolgáltatásának minőségét javítanánk.
Melyek azok a turisztikai fejlesztések és kulturális értékek, amelyeket
Ön szerint előtérbe kellene helyezni
a következő években?
Dunabogdány egyik legnagyobb kulturális értéke a sváb hagyománya és a
gyönyörű fekvése a Dunakanyarban.
Ezekre kell építeni! Olyan turizmusra
van szükség, amely nem zavarja az itt
élők nyugalmát, de mégis meg tudja mutatni Dunabogdány szépségeit
mindenkinek!
Az EV6-os kerékpárút nyomvonalának egy szakasza a tervek szerint a
Szentendrei-szigeten halad majd. Mi
a véleménye ezzel a szakasszal, illetve az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal
fejlesztésének lehetőségeivel kapcsolatban?
A Fidesz kerékpárút fejlesztése alapvetően elhibázott, ugyanis a turistáknak építenek bicikliutakat, nem pedig
az itt élők napi közlekedésének elősegítésére. A 21. században a kerékpáros
közlekedés a mindennapokban használatos közlekedési forma kell legyen,
ezért az Egységben Magyarországért
hatpárti szövetséggel vállaltuk, hogy
évi 100 km. bicikliutat fogunk építeni.
Ha munkába/iskolába járást meg tudják sokan oldani kerékpárral, akkor
a közlekedési káosz is csökkenthető,
tisztább lesz a levegő, így egészségesebb és békésebb város lesz Dunabogdány is.
Támogatja-e a Dunabogdány és
Kisoroszi közé tervezett kerékpáros
Duna-híd megépülését?
Erről az itt élőknek kell döntenie! Ha
Dunabogdány és Kisoroszi lakosságának is a többsége támogatja a híd
megépítését, akkor lehet csak megépíteni. Semmit rólunk nélkülünk!
Vissza kell adni a hatalmat a helyi közösségek kezébe, hogy a saját életüket
érintő kérdésekben a dunabogdányiak
dönthessenek! Legyen Magyarország
mindannyiunké!
Lejegyezte:Kristóf Eszter

Bogdányi Híradó XXXIII. évfolyam 3. szám

leteken lenne szükség fejlesztésre,
beruházásokra; hol a legnagyobb a
lemaradás?

Csillagles – Látogatóban Varga Annánál
Egy látogatás Varga Anna műhelyében olyan élményekkel ajándékoz meg,
amelyeket magunkkal viszünk, majd
ezután magunkban őrzünk hosszú
ideig. Köszönöm Anna a meghívást, és
szeretettel ajánlom olvasóink figyelmébe Anna sorait a munkájáról, hivatásáról, és a Tutaj Műhely csodáiról. (Kristóf
Eszter)

Jelentés a fedélzetről

Rajz és vizuális kommunikáció tanári
szakon, majd a mesterképzésen végeztem. Hivatásom, amit csinálok. 2005
óta tartok rendszeres foglalkozásokat,
nyári táborokat Dunabogdányban. A
Művelődési Ház termeiben, udvarán
kezdődött. Emlékszem az első táborban kifestettük a rendezvénytér helyén
álló tégla építményt. Fontosnak éreztem mindig, hogy az egyéni munkákon
túl a közösségi alkotás élményébe is
belemerüljenek a gyerekek. Közös gondolkodásból, tervezésből és egymás
felületeinek tiszteletéből, kiegészítéséből alakult a színes strandöltöző kabin,
vagy a pár száz méterrel feljebb lévő
jacht kikötő graffitijai.
Jó volt a művelődési ház tereiben lenni, de vágytam egy helyre, ami mindig
rendelkezésre áll, a programok nem
érintik a munkánkat és ahol van raktározási lehetőség. Addigra már felnőtt
csoport is működött, mert egyszer
csak elkezdtek jönni ők is. Egy gyönyörű közös nagy kiállítás is született a felnőtt és gyerek alkotó kör munkáiból a
színházteremben.
Az ideális helyet a fő úton, Kossuth
utca 49. szám alatt találtam meg, a
Helytörténeti Múzeum udvarán külön
álló kis házban. Alapos felújítás után itt
indult el a Dunabogdányi Tutaj Műhely
2020 júliusában, nyári táborokkal. A
Tutaj izgalmas utazásra visz, ami maradandó élmény, útjelző lehet azoknak a
gyerekeknek és felnőtteknek, akiknek
létkérdés, hogy kifejezzék érzéseiket,
gondolataikat, akár megpróbálják kife-

jezni a kifejezhetetlent.
Ez sokszor könnyebb
egy alkotó közösség
erejével
támogatva,
a
tapasztalatszerzés
hatványozódik mások
tapasztalatait látva. A
közös tér gazdagabbá
tesz, bátorságot, inspirációt ad.
Különböző indíttatással, célokkal érkeznek ide emberek. Van
építész, aki ragyogó
színeket szeretne látni az alkotásaiban, volt
aki gyakorló festőként
azért jött, mert az emberi fejet kívánta tanulmányozni. Van
aki nyugdíjasként, teljesen más területről érkezett, mert mindig vonzotta a
művészet világa. Keramikus, akinek szíve csücske az akvarell festés, nyelvtanár és programozó, anya a felnőtt építész lányával, hittan tanárnő… Van aki
csak lélegzetet szeretne venni és kicsit
ellazulni. Van aki gyerekkora óta vágyik
erre a területre és most az életközépben adja meg magának a lehetőséget.
Az egyik legszebb történet egy ötven
feletti matek tanárnő megkeresése,
aki nem akar megtanulni rajzolni, csak
szeretné kifejezni az érzéseit. Azt kérte
mutassak neki eszközöket technikákat.
Bő vizes akvarellel indultunk, ahol a
színek összefolyva teremtődnek, nagy
nyitottsággal próbál sok mindent azóta
is, mindenben örömét leli és elkezdett
rajzolni is, méghozzá nagyon ügyesen.
Sokféle ember jön ide, közös bennük,
hogy képesek feladatukat letéve, kivenni egy keveset az idő kovászából és egy
máshogyan fontosba beletenni, ekkor
valami történni fog. Gyakran tapasztalom ezeket a csodálatos történéseket
és rengeteget kapok általa én is. An�nyi a dolgom , hogy rájuk hangolódva
figyeljek és finoman kísérjem a folyamataikat, ha kell korrigálok, vagy egy
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másik lehetőséget mutatok, vagy csak arra
kérem álljon fel nézze
meg távolról. Tanulásom élethosszig tartó.
Konkrétan is, most épp
a Komplex Művészetterápiát tanulom és integrálom.
Az ember önkifejezése óriási lehetőség
és fájdalmas tévedés,
hogy csak a művészeknek van joguk alkotni.
Minden gyermek és felnőtt számára erőt adó
örömforrás az alkotás.
Számtalan anyaggal lehet próbálkozni és mindenki talál magának valót. A nyomhagyás ösztöne
mélyen él mindenkiben. Minden ember alapvető joga és lehetősége, hogy
különböző eszközökkel, anyagokkal kísérletezve, játszva próbálja az érzéseit,
sejtéseit kifejezni. Ha nem adatott meg
gyerekkorban, átélhető felnőttként. Az
út a lényeg, nem a produktum. És ha
valaki az úton jár mindenképp szépségek születnek. Igaz emberi folyamatokat és csodaszép műveket láttam megszületni, az elmúlt 18 évben.
A Műhelyben kiscsoportban dolgozunk, ezért szükséges a bejelentkezés,
erre bátorítom azt, aki megszólítva érzi
magát.
• Felnőtt alkotó kör szerdán és pénteken van.
• Szobrász szakkör és Kreatív Műhely
indult gyerekeknek, kedden és csütörtökön.
• Felvételi előkészítőre és egyéni órákra van lehetőség szombatonként.
Szeretettel várom az ide érkezőket!
Varga Anna
/06 30 543 8961/

2022. január 22-én szombaton az országban közel 49 ezer nyolcadik évfolyamos tanuló esett át élete első nagy
megmérettetésén a központi felvételi
vizsgán. Az egységes eljárást először a
hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek vezették be 2001-ben, majd
2004-től már a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára is kötelezővé tették.
A korábban nem egységes követelményrendszert tartalmazó, a felvételiztető intézmények által összeállított vizsgát váltotta ki ezzel az Oktatási Hivatal.
Iskolánkban 29 nyolcadikos diák írt dolgozatot, és nyújtott be felvételi kérelmet
összesen 33 középfokú iskolába, 90 százalékban gimnáziumba vagy technikumba. A szóbeli vizsgák után, 2022. április
29-ig értesülnek tanulóink az eljárás végső eredményéről.
Az írásbeli felvételit matematikából
és magyar nyelvből írják a felvételizők,
mindkét feladatlap 10 kérdést tartalmaz,
összesen 45 perc van az elkészítésükre és
tantárgyanként 50 pontot lehet elérni.
A diagram az elmúlt öt tanév helyi és
országos eredményeinek összehasonlítását mutatja.

Az eredményekre sok külső tényező
gyakorol hatást, az egyik legfontosabbnak azt tartom, hogy minden tanévben
más és más képességeloszlású csoportokkal dolgozunk. Községi iskolaként nem
válogatunk a diákok között, a körzethez
tartozók járnak intézményünkbe. Az évek
összehasonlításakor jól megfigyelhető
a tudatos felkészülés eredménye, láthatóan csökken a különbség a helyi és az
országos átlagok között, és már az is előfordult, hogy jobb eredményt értünk el.
Ez a diagram a helyi összesített átlageredmények alakulását mutatja az országos átlaghoz viszonyítva, és szintén a
korábbi megállapításokat támasztja alá:
tudatos felkészüléssel jönnek az eredmények. A mi iskolánk célja minden mérés
esetében az országos átlag elérése, a szint
megtartása. Természetesen mindig büszkeséggel tölt el, ha estleg jobb eredményt
mutatnak fel tanulóink, de az elvárt, a
fent említett vegyes képességeloszlású
csoportok miatt az átlagos, ami ebben az
esetben pozitív felhangot kap.
Az általunk jónak tartott eredmények
ellenére a központi felvételi eljárás vegyes érzelmeket hoz magával minden
évben. Nagy izgalommal, már-már félelemmel tekintenek rá tanulóink, hiszen
komoly jelentősége van a jövőjüket illetően. A felkészítés kiemelt iskolai feladat
már hetedik évfolyamtól, de nagy egyéni
szorgalmat igényel a diákoktól is.
Szükség van erre a vizsgatípusra
és nyilvánvaló az is, hogy egységes
követelményendszer nélkül nem lehet
reálisan összehasonlítani a különböző

képességű tanulókat. Véleményem szerint azonban túl korai ez a fajta megmérettetés egy kamaszgyermek életében,
nehezen tudják értelmezni a született
eredményeket, sokszor csak a felvételt
igazoló lap hoz megnyugvást egy-egy
diák illetve szülő számára. Az általános
iskolai követelmények és a hétköznapi
tanulmányi és számonkérési szokások
nagyon messze állnak a felvételi vizsga
elvárásrendszerétől. Amit mi tehetünk
a felkészítés mellett az az, hogy már az
alsóbb évfolyamoktól kezdve tudatosan
hozunk létre tanulóinknak vizsgahelyzeteket versenyekkel, mérésekkel, szóbeli
számonkérésekkel.
A fenti számok alapján összeségében
elmondható, hogy ebben az évben is
sikeresen vettük az akadályokat, tanulóink többsége a tőle elvárt eredményt
hozta. Köszönöm mind a tanulók, mind
a felkészítő tanárok és a szülők áldozatos
munkáját és bízom benne, hogy minden
nyolcadik évfolyamos diákunk abba a középfokú iskolába kerül majd be, amelyiket az első helyen választotta magának,
vagy ahova a legjobban szeretne!
Lévai-Tóth Zsuzsanna
intézményvezető

A szabad játék jelentősége az óvodáskorban
A szabad játék az óvodáskorú gyermek
legfontosabb és legfejlesztőbb tevekénysége. A gyermek sajátos öntevékenysége,
ami a szabad akaratára épül. Spontán,
szabadon választható és „önmagáért
való „tevékenység”. A gyermek azért játszik, mert jó játszani, vagyis az örömért.
„Mérei Ferenc szerint az örömforrás
több minden lehet: funkcióöröm, létrehozás öröme, a ritmusosság, az utánzás,
a másnak lenni öröme, az illúzió, az
ismétlés biztonsága, a játék tartalma
és a konfliktushordozó kínos élmények
levezetése is. „
A gyermekek a játék útján ismerkednek
a világgal, a tárgyakkal, a tárgyak tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, eseményeivel, így hatással van a gyermekek
értelmi képességeinek fejlődésére. A szabad játék nem csak örömforrás, hanem
fejlesztő hatású. A játék során a készsé-

gek és képességek fejlődnek. Megtanulja
tisztelni és elfogadni mások véleményét
és akaratát, betartani a játékszabályokat
és kezelni a frusztrációit.
Mit nevezünk szabad játéknak?
Szabad játéknak azt a játékot nevezzük,
amikor a gyermek kezdeményezi a játéktevékenységet. A szabad játék tét nélküli,
nincs gyakorlati haszna, spontán, örömöt
szerez. A gyermek játékához szabadon
választ eszközt és társat.
Mit játszik szabad játék során?
A szabad játék alatt a játék tartalmát
saját környezetéből meríti. A gyermek
által kezdeményezett játék olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyeket lát és
örömöt szereznek számára.
Mivel játszik?
Nem csak játékeszközökkel. Megtörténhet az is, hogy valamilyen tárgynak
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más elnevezést, sajátosságokat tulajdonít. Például a seprű lovacska.
Kivel játszik?
A kisgyermek első valódi társa a játékban a családban és az óvodában is a
felnőtt. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé
a gyermekek közötti kapcsolatok kialakulását is.
Később már önállóan választ társat a
játékához. Általában szimpátia alapján
választja ki azokat a személyeket, akivel
szeretne játszani. A szabad játék során a
felnőttnek mindig van szerepe. Biztosítja a megfelelő légkört, körülményeket és
játékeszközöket. A felnőtt is részt vehet a
játékban, de nem ő alakítja a játékot. Segít a felnőtt egy-egy probléma megoldásában, ha megakad a játéktevékenység.
Somogyi Viktória
óvodapedagógus

Bogdányi Híradó XXXIII. évfolyam 3. szám

A középfokú írásbeli felvételi eredményeiről

Nemzedékek esküje
A csendet szinte vágni lehetett a teremben. A szívem a torkomban dobogott. A
megtiszteltetés kötelezettsége erőt adott
leküzdeni lámpalázamat és belekezdtem
a versbe:

1956. március 15.-én történt, amit el
kell mondanom ma, öregen is emlékezve.
A tanítóképző gyakorló iskola „alsósai”
között kíváncsian vártuk Irma néni a magyar és latin szakos tanárnő döntését, ki
szavalhatja március 15-én a Nemzeti Dalt.

„Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most
vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!”

A „kistanító néniknek” nagyobb volt az
esélyük, köztük egy-egy színésznő jelölt
is akadt, mint például a tehetséges Tordai
Teri.
Másnap délelőtt a nagyszünetben
meglepetésemre Irma néni felkeresett és
bejelentette, hogy rám esett a választása.
De ne gondoljam, hogy egyszerű dolgom
lesz, mert személyesen fog meghallgatni
és kijavítani.
Otthon izgatottan újságoltam „szerencsémet”. Édesanyám büszke volt rám és
megígérte, hogy segít. Hogyne örült volna, hiszen akkoriban csak aggódás és félelem töltötte el családunkat. Alig néhány
hónapja, hogy édesapát az ÁVO-sok perbe fogatták hamis vádakkal.
Később rehabilitálták ugyan, de a történtek mély nyomot hagytak bennünk,
még az én iskolai életemben is. Talán
ezért választottak ki akkor szavalni.
Édesapám elővett egy régi fényképalbumot és egy a Nemzeti Múzeumnál készült képet mutatott. Ő is ott volt a képen,
a Közgazdasági Egyetem hallgatói közül ő
szavalta azon a régi Március15.-én a múzeum lépcsőjén Petőfi forradalomra buzdító versét.
Most rajtam lesz a sor, gondoltam. A
meghallgatáson Irma néni elégedett volt,
de arra figyelmeztetett, hogy a versnek
ugyan dalhoz illő ritmusa van, mégis mikor előadásra került a meggyőzés ere-

jével kellett az értelemre hatnia. Ezért a
gondolatokat megfelelő szüneteket tartva tagoljam, anélkül, hogy elvész a költemény ritmusa. Keres Emil előadásában, a
rádióban jó példáját hallhattuk ennek az
előadási módnak.
Eljött a nagy nap. Édesanyám a fehér
vasalt blúzomra kicsiny nemzeti színű
szalagot tűzött. Még a cipőmet is kifényesíttette és búcsúzáskor csak annyit mondott: „Okos légy kislányom!”
Az iskola díszterme megtelt a tanárokkal és tanulókkal. Az ablakban ott lobogott az akkoriban szokásos két ünnepi
zászló. Az egyik, a nemzeti színű közepén
a búzakalásszal, a sarló és kalapáccsal,
fölötte a vörös csillaggal. A másik egy vörös zászló a szovjet címerrel.
Az emelvényen már helyet foglaltak
egyenruhájukban a vezető tanárok és az
iskolaigazgató testület. Az emelvény oldalán egy jelmondat díszelgett: „Politika
mentes iskoláról beszélni hazugság és képmutatás! – Lenin”
Az úttörőkórus rákezdett egy 1848-as
kórusműre, valamelyik Kodály feldolgozás volt. Aztán Irma néni intett, mert az
egyik tanuló bekonferálta a Nemzeti Dalt.

A költő szavait még lámpalázasan, de
illő határozottsággal mondtam el. Az izgatottságom segített abban, hogy Irma
néni intelmei szerint kellő szüneteket
tartsak a gondolatok között.
De a vers végén már nem tudtam titkolni lelkesedésemet. Úgy éreztem én is ott
állok a Nemzeti Múzeum lépcsőjén és felszabadultan, szinte harsogva kiáltottam
bele a terembe az utolsó esküszót:
„A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk!”
A taps után megilletődve léptem oldalra az egyik ablakhoz. Irma néni mosolygott és a szemét törölgette.
Én újra csak egy gyermek voltam, aki
megijedt a saját vakmerőségétől. Kitekintettem az ablakon a Parlament tornyaira
a Duna felett. A kupola tetején ott díszelgett egy aránytalanul nagy vörös csillag.
Mögötte megbújt csendben egy „ébredő”
város.
Este a rádióban a „Petőfi Kör” gyűléséről adtak hírt és letartóztatásokról beszéltek az emberek.
1956. március 15-e volt! A nap amikor a
hamu alatt pislogó parázs új lángra gyúlt
és Petőfi szavai lobbantották fel most is
a lángokat.
Nagy Magda

Várom a tavaszt!
A Kertbarát kör ez évben, 2022-ben ünnepli negyvenötödik évfordulóját. Nagy
idő és csodálatos események sorozata. A
vidéki emberek között a hétköznapokban
a beszélgetés mindig a ház körüli tennivalókról és gyümölcsösökről, kiskertek,
virágoskertek ápolásáról szólt. Összejövetelek alkalmával minden esetben tapasztalatok alapján egymásnak elmondva, bemutatva eredményeinket, büszkék
voltunk sikereinkre.
Én magam negyven éve vagyok tag,
ezért szeretnék a tanultakból néhány tavaszi tennivalót megemlíteni. „Várom a
tavaszt”. A téli fagyok megszűnésével el
lehet kezdeni a metszést. Óvatosak legyünk, mert a termés mennyisége múlik

a metszéstől. A minőségét pedig befolyásolhatjuk lemosó permetezéssel, miután
már 15 °C fölé emelkedett a hőmérséklet.
(Vegesol eReS, Bordóilé, Bordóilé+kén,
Agrokén)
Gombaölő szerek: Chorus, Topas, Alfasolo, Stone.
Rovarölő szerek:
Teppeki, Karate zeon.

Mospilan,

Full,

Figyelemfelkeltés miatt teszem hozzá, hogy csak és kizárólag Eu. szabvány
engedélyezésű növényvédő szereket
használjunk és csak a szükséges mennyiségben. Mindezek a szerek és hozzá az
eszközök a dunabogdányi gazdaboltban
is beszerezhetők.
Szeretnék még említést tenni az egy-
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nyári virágmagokról, valamint a konyhakerti vetőmagokról: sárgarépa, petrezselyem, zeller, paprika, paradicsom, borsó,
bab, uborka és még sok egyéb.
Tegyük szebbé környezetünket, gazdálkodjunk kiskertjeinkben, szépítsük
házunk, kertünk, utcánk, mert csak így
tarthatjuk büszkének magunkat, amikor
augusztus huszadikán a Kertbarát Kör kiállításán bemutatjuk terményeinket.
Ezzel a kis ajánlással kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget a sikeres és
eredményes munkához.

Teljes tisztelettel:
Nagy Nándor
a dunabogdányi Kertbarátok nevében

A Bogdányi Hiradó tavaly novemberi,
decemberi, és idén januári számában
Schuszter Gergely polgármester úr felvázolta a strand és a belterületi Duna-part
lehetséges fejlesztési terveit, egyben
kérve az olvasókat, hogy írják meg véleményüket ezekről. Én itt most egyetlen
helyszínről szeretnék beszélni, a tervek I.
zónájáról, a Gulyó öbölről.
Úgy hiszem, sokan vagyunk akik a
Gulyó öblöt a bogdányi Duna-part legszebb pontjának tartjuk. A bicikliúton
északnyugat felől közelítve a folyó közepe
felé gyönyörű ívben benyúló kavicsos föveny és a fölé hajló ártéri fák festői képet
mutatnak. Ha pedig lesétálunk a vízhez,
és Visegrád felé nézünk, kitárul előttünk
a Kis-Duna, a Szentendrei-sziget innen
vadregényesnek tűnő partja, és a távolban a Börzsöny hegylánca. Mögöttünk
a zsebkendőnyi ártéri erdőcske, ahol
először jelenik meg tavasszal az odvas
keltikék fehér virágszőnyege, fölöttünk
a parton szilfa, szomorúfűz, nyárfa, a
folyón följebb pedig a kacsák birodalma,

mélyen a víz fölé nyúló ágakkal, kavicsos
tocsogókkal. És ha a naplemente órájában járunk arra, lélegzetállítóan szép a
folyó, amint a víz színe gyöngyházra, míg
följebb a vörös árnyalataira vált. És hiába van gyakorlatilag a falu közepén, ez a
partszakasz még mindig részlegesen őrzi
természetes élőhely jellegét, egészen a
kisoroszi révig. Néhány éve még egy vidrát is látni véltünk itt, bár valószínűleg
csak átutazóban járt erre. De a kacsákon túl vizisiklók, kétéltűek és számtalan
madár is itt van otthon. Ezen a helyen
csónakkikötőt létesíteni, pláne olyat,
amit motorcsónakok is használhatnak,
egész egyszerűen bűn lenne. Bogdány
és a bogdányiak rengeteget veszítenének
vele. Mert ez csak a mienk. Csupán ezért,
nem jönnek ki Budapestről a népek. De
ha néhányan közülük a strandról mégis
arra tévednének, hát szívesen megosztjuk velük is ezt a csodálatos élményt. Már
ha megőrizzük.
De hogy akkor hol legyen a kikötő? Fogalmam sincs, mi lenne a jó megoldás.

Egy biztos, azzal, hogy néhány tíz méterrel feljebb tesszük a kikötőt a mostani
helyéről, ami ugye, hangos, és szennyezi
a vizet a fürdőzőknek (motorcsónakok!),
ezek a problémák nem fognak megoldódni. A kipufogógázokat és az esetleges
szennyezést a dunai forgó vissza fogja
hozni a strandra. Én úgy gondolom, hogy
legalább a motorcsónak kikötőnek jóval
a strand alatt kellene lennie, valahol a
kavicsrakodó és az ipartelep felett, amik
már amúgy is tönkretették a természetes
partszakaszt. Így akár a jelenlegi csónakkikötési lehetőségek, illetve közvetlenül a
strand alatti partszakasz megmaradhatna az evezősöknek, csak a motorcsónakok kerülnének át máshová.
Mindenesetre nagyon remélem, talán sokak nevében is, hogy a Gulyó öböl
megmarad nekünk úgy, ahogy van, és
nem lesz az első lépés – Kutrik Bence szavaival jelképesen (Bogdányi Híradó, 2021.
június) – a „Duna leaszfaltozásához”.

Dunabogdány, 2022. február 15.
Galántha Márta

Március 6. az energiatakarékosság világnapja
Takarékoskodjunk otthon okosan

Energiatakarékosak szeretnénk lenni, de
mi egyáltalán az energia definíciója?
Energia: az anyagok egyik alapvető tulajdonsága, mely az anyag munkavégző képességét jellemzi.
Az „anyag” és „munkavégző képesség”
szavak a definícióban a lehető legáltalánosabban értelmezendők.
Egy dologban biztosak lehetünk, környezetünkben az „anyag” (elsődlegesen a
Földön) korlátozottan áll rendelkezésre.
Például a mindenki által használt földgáz
belátható időn belül kifogy. Korlátlanul rendelkezésre állónak tekintjük a napenergiát,
de például a villamos energiát előállító napelemek gyártásához nélkülözhetetlen ásványi anyagok igen korlátozott mennyiségben
állnak rendelkezésre (Megjegyzés: ez az
anyagmennyiség a felhasználás után nem
tűnik el, a Földön marad, mint hulladék, az
újrahasznosítás nélkülözhetetlen).
Adott életszínvonalon élünk, ennek biztosításához hatalmas energiaellátó rendszereket, gyártási kapacitásokat kellett
létrehozni. Nagy rendszerekből kevés van,
ezek hatékony és energiatakarékos üzemeltetése össztársadalmi szinten kell, hogy
megvalósuljon. Nagyon sok van azonban a
háztartásokból, ezekben egy átlagember
által megvalósítható „kis” megtakarítások összeadódva hatalmas eredményeket
hozhatnak anélkül, hogy a takarékoskodás
miatt az életszínvonalunknak csökkennie
kellene, vagy vállalhatatlan beruházásokat
kellene megvalósítani.

Fényerő(lumen)

220

400

700

900

1300

LED

4W

6W

10 W

13 W

18 W

Kompakt fénycső

6W

9W

12 W

15 W

20 W

Halogén

18 W

28 W

42 W

57 W

70 W

Hagyományos

25 W

40 W

60 W

75 W

100 W

Az energia formái háztartási környezetünkben a hőenergia, a villamos energia, a
kémiai energia.

izzó beszerzése célszerű.

Egy teljes újságszámot meg lehetne tölteni az ezekre vonatkozó hasznos takarékoskodási javaslatokkal, a teljesség igénye
nélkül álljon itt néhány példa, javaslat.

Évről évre egyre takarékosabb gépeket
dobnak piacra, ha háztartási készüléket kell
vásárolnunk, mindenképpen nézzük meg
milyen energiaosztályúak, keressük meg
rajta az energiamatricát.

Villamos energia felhasználás lakásvilágításra:
A hagyományos izzólámpák után megjelentek a halogén izzók, majd a kompakt
fénycsövek és végül a legkorszerűbb LED
izzók. Összehasonlításuk látható az alábbi
táblázatban.
Egy 60 W-os izzó fényerejét egy korszerűbb 12 W-os kompakt fénycső, vagy a még
korszerűbb technológiájú 10 W-os LED izzó
is biztosítani tudja. az energiafelhasználás a
hagyományoshoz képest ötödére, hatodára
csökken.
A jelentős áttörést hozó kompakt fénycsövekből a hosszú élettartam miatt ma is
sok üzemel, de jelentősen drágábbak voltak a hagyományos izzóknál. Látható, hogy
ezeket nem kell azonnal újabb beruházással
lecserélni, ha elromlottak akkor viszont LED
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Villamos energiafelhasználás általában:

Fontos azonban, hogy a megvett készülékeket hogyan üzemeltetjük és megfelelően
karban tartjuk-e.
Jó példák erre a hűtőgépek. A fejlesztéseknek köszönhetően a hűtőgépek és
fagyasztóládák energiafelhasználása az
elmúlt 20 évben körülbelül kétharmadával
csökkent. További energia megtakarítást
érünk el, ha a hűtőgépet, vagy fagyasztóládát hideg helyre tesszük. Régebbi készülékek esetében rendszeresen el kell végezni a
leolvasztást, mert az eljegesedett készülékek több energiát fogyasztanak. Ugyancsak
nő az energiafogyasztás, ha nem tisztítjuk
meg rendszeresen a készülékek hátoldalán
található hőleadó rácsokat.

Pályi Gyula (A cikket folytatjuk.)
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A Gulyó öböl védelmében

Csillagászati tavasz
Tanítási és munkanapokon úgy állítjuk be az ébresztőóránkat, hogy minden reggel ugyanabban a megszokott
időpontban tudjunk felkelni, legyen
időnk készülődni és beérni az iskolába
vagy a munkahelyünkre. Az elmúlt két
hónapban az ébresztés időpontjában
azt tapasztalhattuk, hogy napról napra világosabb van odakint, egyre korábban kel fel a Nap, lassan már megelőzi az ébresztőóránkat. Ez azt jelzi,
hogy közeleg a tavasz. A tapasztalt jelenség, akárcsak az időjárás évszakos
megváltozása, az égitestek mozgásával magyarázható.
Egy év leforgása alatt a Föld nagyjából kör alakú pályán megkerüli a
Napot. Habár a Föld Naptól mért távolsága kis hibával állandónak tekinthető, a Naphoz viszonyított pozíciója
folyamatosan változik, ennek következtében mindig más irányból érkeznek a napsugarak a Földre. A keringés
során a Föld naponta megfordul a
tengelye körül, így azt gondolhatnánk,
hogy a beérkező sugárzás mennyisége
egyenletesen oszlik el, nem számít,
melyik irányból érkeznek a napsugarak. Ezt a képet a Föld forgástengelyének dőlésszöge bonyolítja. A forgástengely ugyanis a Nap körüli keringés
síkjára nem merőlegesen áll, hanem
a merőlegestől kissé eltérő szögben.
A forgástengely mindig ugyanabba az
irányba mutat attól függetlenül, hogy
a Föld épp hol tartózkodik a pályája
mentén. Ezért egyes területek több
fénymennyiséghez jutnak, míg mások
kevesebbhez. Fél év elteltével fordul
a kocka: ekkor azokra a területekre

érkezik több fénymennyiség, amelyek
eddig szűkölködtek benne. A helyzetet
tovább árnyalja, hogy a tengelyferdeség miatt a napsugarak beesési szöge
is változik adott területen az év során,
amely befolyásolja a terület felmelegedését. Ennek köszönhető az évszakok kialakulása a mérsékelt éghajlati
övezetben, ahol hazánk is található.
A Föld forgástengelye az év minden
napján a Sarkcsillag irányába mutat.
Éjszaka könnyen megtalálhatjuk: egy
szabad szemmel is jól látható csillagot
kell keresnünk a Kis Medve farka hegyénél. A Sarkcsillag, mintha be lenne
betonozva, mindig ugyanott látjuk. A
többi égitest viszont elmozdul hozzá
képest. Az éjszaka során megfigyelhetjük, hogy az éggömb a csillagokkal együtt forogni látszik a Sarkcsillag
körül. Valójában persze a Föld fordul
el az éggömböt átdöfő képzeletbeli
tengely körül. Könnyen rendszert is
felfedezhetünk a mozgásokban, ha
éjszakáról éjszakára egy kiszemelt égitest helyzetét feljegyezzük különböző
időpontokban.
Megfigyelhetjük, hogy a bolygók
a csillagoktól eltérően mozognak az
éggömbön, mivel a csillagoknál nagyságrendekkel közelebb találhatók hozzánk. A Nap mozgása is eltérő a csillagokhoz képest, “bolyong” az égen. A
Nap egyre hosszabb ideig tartózkodik
a horizont felett decembertől júniusig,
ráadásul a delelés magassága is növekszik. Nyáron jár a legmagasabban
a fejünk felett, míg télen délidőben is
hosszúra nyúlik az árnyékunk. A tél el-

TŰZIFA ELADÓ

Tetőfedés,
bádogozás,

MAURER TAMÁSNÁL
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szigetelés és

Tölgy, bükk, akác

ács munkát

2023 Dunabogdány,
Árpád tér 1356 hrsz
06/30/890-8759,
tuzifa2023@gmail.com

vállalok.
Családi ház építéséhez
állvány bérlehető.

Kocsisán György
70/5781468
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múltával elérkezünk egy időponthoz,
amikor a nappal és az éjszaka megegyező hosszúságú: ez a március 20án bekövetkező tavaszi nap-éj egyenlőség, amely egyben a csillagászati
tavasz kezdetét is jelenti az északi féltekén.
A Hold szintén más égi pályán jár,
mint a csillagok. A hozzánk legközelebbi természetes égi kísérőnk 28 nap
alatt kerüli meg a Földet. Ennek során
a Földről nézve a Hold Naphoz viszonyított pozíciója folyton változik, ezért
láthatjuk egyenletesen dagadni, majd
elfogyni. Amikor a Föld pontosan a
Nap és a Hold között tartózkodik, akkor ragyog fel a telihold az éjszakai félteke fölött. Néhány évente előfordul,
hogy teliholdkor a Hold a Föld árnyékának takarásába kerül, ekkor következik be a holdfogyatkozás. Május 16án a hajnali órákban részben hazánk
területéről is látható lesz a következő
holdfogyatkozás derült idő esetén.
Néha csak úgy elmegyünk a hétköznapinak tűnő égi jelenségek mellett,
hiszen nincsenek nagy hatással életünkre, holott ezek biztosítják a természet éves ritmusát. Arról sem szabad
megfeledkeznünk, hogy tudományos
világképünk alapjai, Kepler törvényei,
a newtoni dinamika, de még Einstein
számos elmélete is e jelentéktelennek
tűnő égi változások megfigyelésének
köszönhetők.
Dr. Dencs Zoltán
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektromos sütők, vendéglátóipari gépek,
boilerek tisztítása-javítása, garanciális beüzemelése kozmetikai és szépészeti berendezések
szaunák, jacuzzik, medence gépészet,
és egyéb 1, és 3 fázisú elektromos gépek ,
berendezések szervizelése, javítása.
Kert-, és garázskapu automatizációk
telepítése, javítása, beléptető, és felügyeleti
rendszerek kiépítése, szervizelése.
Infra padlófűtő fóliák telepítése, erős-, és
gyengeáramú villanyszerelés, érintésvédelem
kialakítása.

Hartegen Károly E.V. Elektrotechnika
Visegrád
Tel.: 06-30/941-1194

Digitális lábnyom, cyberbullying, mémek

Az internet nem felejt.
Nem felejt, mert digitális lábnyomot
hagyunk magunk után minden bejegyzésünkkel (posztunkkal). De nem csak
magunk után hagyunk ilyen digitális
lábnyomot. Ha gyermekünkről posztolunk képet az internetre, azzal csak nagyobb lesz a kockázata, hogy ezek miatt
később csúfolják, megszégyenítik vagy
cyberbullying (internetes zaklatás) áldozata lesz, vagy pillanatok alatt mémmé
(meme) válhatnak.
Ezek a szituációk sok szempontból veszélyesebbek az interneten, mint a való
életben, hiszen sokszor hiányoznak a fékek, amik a személyes kontaktus során
jelen vannak, ezáltal sokkal messzebbre
mehetnek a gyerekek.
Ez a kép bekerül egy nagy adathalmazba, ahonnan lényegében bárki, bármikor
előszedheti ezeket, akár évek múlva is. A
szexuális visszaélések 90%-át olyasvalaki
követi el, aki korábban ismerte a gyereket.
Statisztikák szerint több mint 1000 fotót töltünk fel például az Instagramra.
Percenként. Kutatások bizonyítják, hogy
38%-kal több lájkot kapnak azok a fotók,
ahol látszik az arc, mint ahol nem.

nan az alábbi összefoglalás származik.
10 ok, hogy miért ne posztoljunk a
gyerekekről:
1. mert növeli a kortárs és felnőtt-gyerek zaklatás kockázatát
2. mert a gyerekről készült, korlátozás
nélkül, nyilvánosan megosztott képekkel bárki vissza tud élni
3. mert a posztolt képek hatással lehetnek a gyerekek önértékelésére
4. mert befolyásolhatja a gyerek testképét
5. mert a gyerek nem biodíszlet és nem
lájkmágnes
6. mert a tökéletes pillanatokat megélni
és nem posztolni kell
7. mert a gyerekek a szülői példát követik: ha te sokat posztolsz, ő is így fog
tenni
8. mert a felnőtteket utánzó pózolást
megörökítő fotó nem való az internetre – mások felhasználhatják azt
9. mert elmosódik a magánélet és a
publikus információk határa
10. mert lehet, hogy a gyerek nem szereti, ha fotózod és nem járult hozzá,
hogy megoszd róla azt a képet”
A fenti témával kapcsolatban ajánlom
még a Hintalovon Gyermekjogi Alapítány
Youtube csatornáját is digitális szülőknek.
Cookiek a neten

Hogyan lehetünk felelősségteljes digitális szülők?

A gyermekek könnyen találkozhatnak
nem nekik való tartalmakkal is. Hiszen az
interneten böngészve sorra ugranak fel a
hirdetések, melyek nagy része személyre
szabott. Ezek egy része akár meg is kön�nyítheti az életünket, de másik részük éppen nem a gyerekbarát.

Ajánlom a yelon.hu weboldalt, ahon-

Ezen hirdetések nagy része a cookie-
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knak (http süti) köszönhető.
Mi is az a süti és miért hasznos?
Az internetes sütik (cookie-k) rövid
adatrészletek, amelyeket a meglátogatott webhelyek helyeznek el a felhasználók böngészőprogramjában.
A sütik segítségével a webhelyek és
márkák nyomon követhetik a felhasználót az interneten, és célzott hirdetéseket
jeleníthetnek meg nekik, még akkor is, ha
más webhelyeken járnak éppen.
Újra és újra felmerül a gyanú azzal kapcsolatban, hogy mobiltelefonjaink mikrofonján keresztül lehallgatják beszélgetéseinket és ezáltal olyan reklámokat
tesznek elénk, amiket csak szóban említettünk.
Ez nagyon valószínűen nem így van,
de tehetünk egy próbát. Ha egymás után
mondjuk 30-szor elismételjük, hogy Mongólia, telefonunk még nem fog Mongóliai
utakat ajánlani nekünk. De ha telefonunkon be van kapcsolva helymeghatározás
és egyik barátunk már keresett a böngészőjében ilyen utakat és találkozunk is
vele, vagy egy utazási irodában jártunk,
akkor már sokkal nagyobb esélye van,
hogy ilyen hirdetéseket kapunk.
Ráadásul egy-egy ilyen alkalmat, amikor egybevág a beszélgetésünk tartalma
a kapott reklámmal, sokkal jobban megjegyzünk, mint azt a 99 százalékot, amikor nem.
Hajlamosak vagyunk azt hinni, olyan
nagyon izgalmasok vagyunk. Digitális
lábnyomaink alapján a kifinomult algoritmusok többet tudnak rólunk, mint azt
gondolnánk, így sokszor valóban hátborzongatóan pontosan találnak meg minket
egy-egy reklámmal.
Nagy Ákos
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Előző cikkemben főként a felnőttekre
leselkedő internetes veszélyekről írtam,
de ennél is fontosabb a gyermekeket
érintő problémák bemutatása. Napjainkban gyereket nevelni azt is jelenti, hogy
digitális szülőként is helyt kell állni. Olyan
új dolgokat, fogalmakat, jelenségeket kell
megtanulni és megérteni, amik pár évvel
ezelőtt még nem is léteztek. Előző cikkemben is megjelent a mondat:

Állatbarát percek
Az Állatbarát Percek a Bogdányi Híradó új rovata, amelyben Komjáti Anikó hónapról hónapra hasznos tudnivalókkal,
értékes információkkal, hírekkel és felhívásokkal érkezik. Fogadják szeretettel!
Mi kell ahhoz, hogy felelős gazda legyél?
Szabályok
Elsősorban az állattartási szabályoknak megfelelni. Ezek a
szabályok időközönként megújulnak, 2022 januárjától is szigorodtak az állatvédelmi törvények, ezért érdemes minden
állattartónak áttanulmányozni ezeket. Többek között a láncon tartást betiltották, csak nagyon indokolt esetben lehet
bizonyos ideig állatot láncra kötni. Az ebrendészeti telepek
ezentúl részletes szabályozás és ellenőrzés mellett működnek, az egészséges állatok minimális tartási ideje 14 napról
45 napra emelkedett. Így nem altathatnak el kutyát 2 hét
után.
A szentendrei ebrendészeti telepen nincs altatás. A
szomszédos Árvácska menhely szokott átvenni kutyákat,
de maga a telep is gazdásít. Elsődleges feladata befogni, biztonságba helyezni a szabadon kóricáló állatot,
microchip alapján hazajuttatni, ha ez hiányzik, akkor
pótolják és a gazdával megtéríttetik a felmerülő költségeket.
Dunabogdánynak nincs szerződése gyepmesteri teleppel, jó
lenne ezt a hiányosságot az önkormányzat részéről pótolni.
Mondhatni, hogy a gyepmesteri feladatot mi, civilek látjuk
el.
Vannak ugye írott és íratlan szabályok is, íratlan például,
hogy az állatod jólétét hogy biztosítod; van elég területe a
mozgásra, viszed sétálni, úszni vagy sportolni, jársz vele kutyaiskolába? Ha problémás a kutyád hívsz hozzá trainert?
Megfelelően takarmányozod, kötelező oltásokat évente beadatod, bolha-kullancs-szívféreg elleni készítményekkel véded?
Írott, a pórázon sétáltatás szabálya közterületen, erdőben,
megfelelő életkörülmények betartása...Erről részletesebben
egyik későbbi cikkben fogok írni.
Választás
Minden kutyának más az igénye, ezt a gazdának kell felmérnie.
Ezért is érdemes kutyavásárlás vagy örökbefogadás (én ezt
a vonalat képviselem) előtt tanácsot kérni, tanulmányozni a
kutyafajtákat, hogy melyik illik legjobban a te családodba.
Sajnos sok esetben derül fény rá, hogy bizony nem mindenki
hoz jó döntést. Túl nagy a kutya energiaszintje, túl nagyra
nőtt a kutya, nem szobatiszta, allergiás a gyerek a kutyára...
Pár hete egy dömösi anyuka szerette volna örökbefogadni
az egyik védencünket. Fülesnek a gazdája sajnálatos módon
elhunyt, így új gazdát kerestek neki. Az örökbeadó szervezet
valószínű a távolság miatt (Aggtelek-Tahitótfalu) nem tartott
előkontrollt (azaz nem jött el személyesen megnézni a körülményeket), ezáltal azt se tudhatták, hogy a kutyus még a
templomtornyot is fél lábbal átugorná. Fiatal, nagyon aktív
ugrabugráló kutya volt, a kerítés pedig túl alacsony, így attól
féltünk, hogy a kutya utcára kerül, ezért inkább továbbadtuk
másik szervezetnek. Később a dömösi anyuka szerette volna
befogadni Fülest, de két gyermeke is allergiás az állatszőrre.
Ekkor segítettük neki abban, hogy melyik kutyafajták nem
allergizálnak. Így került Dömösre egy Samoyed, Tahiba két
örökbefogadott apróság, akiket már gyerekkorunk óta lehet
nevelni, hogy véletlen se gondoljanak a szökésre, Füles pedig egy atombiztos kerítéssel ellátott, sportos családhoz.

Biztonság
• A microchip beültetése a kutya bőre alá kötelező. Érdemes a gazdának leellenőriztetnie, hogy a petvetdata adatbázisba történő chip regisztrációja nem maradt -e el.
• Telefonszámmal, címmel, névvel ellátott biléta, ha lehet,
gravírozott legyen!
• Pórázon való sétáltatás.
• Az állat kerten, házon belül tartása. Ez cicáknál is fontos!
Wc-re se engedjük ki a kutyát az utcára. Egyrészt etikátlan,
zavarja a szomszédokat, másrészt a kutyapiszok eltüntetése is a gazda dolga.
Sajnos Dunabogdányban is előfordulnak rendszeres csavargók. Kérlek, figyeljetek oda erre, mert balesetet okozhatnak a felügyelet nélküli állatok, ingerlik a többi, kerítés
mögött lévő kutyákat, összeverekedhetnek másik kint lévő
kutyával és nem utolsó sorban mivel őzek, szarvasok, vaddisznók is lejárnak a kertekbe, különösen veszélyes ez mindkét faj számára, háziállat és vadállat.
Vigyázzunk a természetre, a minket körülölelő csodára és
saját állatainkra, akikért felelősséget vállaltunk egy életre.
Dunakanyar Civil Állatvédelem
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Komjáti Anikó

Sándor atyáról szóló
könyv jelent meg!
Egy papi portré és még több: a dunabogdányi katolikus
egyházközség, sőt tágabb értelemben egy faluközösség
kommunista éra alatti története - erről szól dr. Gutbrod
Gizella most megjelent könyve Berényi Sándor életéről:
Pap a diktatúrában címmel.
A kötet megvásárolható, 2500 Ft-os áron.
Információ: Liebhardt András
(Telefon: +36 30 472 97 33,
E-mail: liebhardt_a@yahoo.de)

)

HA - Zörög felettem az ég

Gerber Pál festőművész kiállítása Dunabogdányban.

Egyszerű formák, visszafogott színkezelés, legtöbbször mély mondanivaló,
miközben humor, olykor szarkazmus
jellemzi a műveket. Hogy kell elképzelnünk az alkotás folyamatát?
Hagyom a készülő művet miközben
festek, hogy súgjon vagy diktáljon nekem. Nem árt néha megállni, s megnézni, hogyan akar formát ölteni, befejezést
nyerni maga a mű. Általában tudom, mit
akarok csinálni, tehát ez nem a bizonytalanságra vezethető vissza, de volt, hogy
letettem az ecsetet, s néztem a képet,
miközben próbáltam mellőzni mindenféle érzést és ítéletet, s azt akartam, hogy
most a kép tudjon megnyilvánulni, szólni
hozzám, amíg én hallgatok. Azt hiszem,
ez beépült a gyakorlatomba, így esetemben nagy szerepe van az alkotásban az
ego lecsendesítésének.
Sok festőnél mintha a cím nem is szá-

Nem mindegy, mi mivel kerül egymás
mellé. Ez képeknél is így van, például, ha
van két festményem, amelyeket szeretek,
lehet, hogy egymás mellett soha nem
állítanám ki őket, mert az együttesük elviselhetetlen vagy értelmetlen lenne. A
szövegekkel is így van, keresi az ember,
hogy melyiket melyikkel fogja egy blokkba rakni, érzi, tudja, hogy ezzel bizonyosan nem, de azzal igen.
Van olyan irodalmi műfaj, mikor költők a verseik szövegét vizuális formába
rendezik, itt mintha a képzőművészet
felől tennénk lépéseket az irodalom
felé. Gerber Pál hova helyezhető el a
művészetek határmezsgyéjén?
Én alapvetően képzőművésznek tartom magam. A szövegek jelenléte képtől
független forma, de nem érzem magam
ettől írónak. Ugyanakkor a nyelv eredete maga is képhez kötődik. Mindannyian
megfogalmazunk gondolatokat, érzéseket, de nem biztos, hogy leírjuk, kiállítjuk
őket; én leírom és kiállítom, de reményeim szerint ettől ez még életszerű, hét-

köznapi nyelvhasználat. Amikor először
szöveget nagy méretre nagyítottam, úgy
éreztem, annak a képiséghez köze van. Itt
is képszerűvé válik a szöveg; méretében
felnagyítva, keretben, térben elhelyezve
– ezek kimondottan vizuális szempontok.
Vannak munkáim, amik mémként terjednek. Ilyenek a „Mély mondanivalóba
könnyű belefulladni” és az „El van rontva
a napom, ha nem győzök le három gonoszt” – szövegeim.
HA – zörög felettem az ég a tárlat
címe. Miért éppen ez a cím?
Lehetne többféle címe is ennek a válogatásnak, ugyanakkor nem lehetne
bármilyen címe. A hátra hanyatló figura
termékeny kapcsolatot alkot ezzel a címmel, teste akár akaratán kívül is az égre
fordul. Részben válaszolva a kérdésre azt
mondhatom: Ilyenek vagyunk. Felettünk
az Ég, amiről rendre megfeledkezünk,
kapcsolatunk így „zörgő”, nem probléma
mentes, de tudjuk, hogy van és ez a tudat
a viszonyrendszerünket alapvetően meghatározza.
(HA – Zörög felettem az ég című kiállításának megnyitója 2022. március
19-én, 17 órai kezdettel lesz a Művelődési Házban. A tárlatot: Schwartz Rezső,
képzőművész nyitja meg.)
Lejegyezte: Liebhardt András

A XVI. Dunabogdányi Borverseny eredményei
Az előző rendkívüli év után – idén ismét
a már megszokott módon – immár tizenhatodik alkalommal rendezte meg hagyományos bállal egybekötött Bogdányi
bor- és kolbászversenyét a Német Nemzetiségi Önkormányzat.
A jó hangulatot a pilisvörösvári
Mondschein Kapelle biztosította, akik közel fél év után ragadtak ismét hangszert,
így nem csak a hajnalig táncos kedvében
lévő közönség, de a zenészek is rendesen elfáradtak. A bált hagyományosan a
Donauknie Tanzgruppe nyitotta meg és
Bogdaner Drei néven idén sem maradtunk Toniféde és Öcsipu nélkül.
Idén dr. Vitályos Eszter államtitkár as�szony is megtisztelt minket jelenlétével,
ezzel is emelve az est fényét.
A kolbászverseny bírálóbizottságának tagjai: Borda István, Kiss László,
Schwartz József
A borverseny szakértő bírálóbizottságának tagjai: Csernyik István, Reisner
Tamás, Anda Bálint.
Idén 14 fehérbort, 8 vörösbort, 7 rozét, 1 sillert, és 3 direkttermő szőlőből
készült bort, valamint 4 pár kolbászt neveztek.

Az egyes kategóriák legjobbjai:
- legjobb kolbász: Flóris Béla – Házikolbász
- direkttermő kategória legjobbja: Balogh Arnó – Othello Rosé (2021)
- legjobb fehérbor: Hock László – Olaszrizling – (2021)
- legjobb rozé bor: Balogh Arnó – Kékfrankos Rosé (2021)
- legjobb vörösbor: Herr Adrián – Cabernet Sauvignon (2020)
- a zsűri különdíja: Tóth András/Borgarázs Manufaktúra – Elfogadás Cuvée
(2020)
Minden évben vándordíjat kap a verseny legjobb, bogdányi gazdától származó bora. A 2022. évi Dunabogdányi
Borverseny bora címet és egyben a vándordíjat Hock László érdemelte ki, Olaszrizling (2021) borával. Az elért eredményekhez ezúton is gratulálunk!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
nevében szeretném megköszönni az
önzetlen segítséget mindenkinek, aki a
rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vett. Komoly csapatmunka
volt. A vacsorát a Forgó Étterem, a des�-
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szertet a Heim Sütöde készítette.
A kolbászverseny értékes nyereményeinek felajánlását köszönjük Borda
Istvánnak (Borda Húsfeldolgozó). A zsűri
szervezésében Balogh Arnó nyújtott segítségét.
A rendezvény megnyitásaként poharunkat emeltük minden borosgazda
emlékére, akik már nem lehetnek közöttünk, de a kezdetektől jelen voltak a verseny életében.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy nemzetiségi borversenyünk erősen hozzájárult a helyi borkészítési és borfogyasztási
kultúra felfelé íveléséhez. Nemzedékeken átívelő borkedvelő baráti társaságok
erősítik nemcsak a helyi borkultúrát, de
a helyi közösségi életet is. Az esemény
sikerét látva büszkék vagyunk arra, hogy
a helyi kulturális élet egyik legrégebbi
hagyományokkal rendelkező és legsikeresebb rendezvényét tudhatjuk magunk
mögött.
Találkozunk jövőre, reményeink szerint
még több nevezett borral és kolbásszal.

Vogel Norbert
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Bogdányi Híradó XXXIII. évfolyam 3. szám

mítana, itt központi szerepe van, szövegek ezek, és nemcsak egy-egy műhöz
tartozik kommentár, hanem az egész
kiállításon önálló installációkkal teret
kap a szöveges formába öntött gondolatiság. Hogyan jön össze a vizualitás a
szövegekkel?

A rendezvények az aktuális járványügyi szabályozások szerint látogathatók!

