Kirándulástippek a Dunakanyarban 2
Költségvetés 2022 3			
Gräff Albertné: Kulisszatitkok a tanösvényről 6

Molnár Balázs: A sport megismertetése
a gyerekekkel
10
Kállai Máté: Gyógynövények,
mint elfeledett tudás
11

Figyelj Rám! – Figyeljünk egymásra! 9		

XXXIII. évfolyam
5. szám
2022. május

Májusi beharangozó

Bogdányi Híradó - hírek

Megérkezett a tavasz és legnagyobb örömünkre megérkeztek
Dunabogdányba a gólyák is, akiket minden évben izgatottam
várunk. A hegyoldal virágba borult, a fák egyre zöldebbek, amit
a Kalandos Dunakanyar is megörökített, majd a fotót rendelkezésünkre bocsátotta a Bogdányi Híradó májusi címlapjához.

Köszönjük a sok kedves visszajelzést a Bogdányi Híradó
megjelenésére és tartalmára vonatkozóan, nagy öröm számunkra, hogy egyre többen szeretnék megosztani véleményüket, gondolataikat, élményeiket egy-egy témában. A
visszajelzéseknek megfelelően – szóközökkel együtt - 4800
karakterre emeltük a cikkek (nem interjúk) maximális terjedelmét.

A térség számos kirándulóhellyel, kisvasúttal, erdei tanösvénnyel és más természeti kinccsel vár bennünket, a Dunán
pedig ismét közlekednek a kirándulóhajók. Felébredt a Dunakanyar, a települések színes programokkal, múzeumokkal és
számtalan látnivalóval teszik szebbé számunkra a tavaszi-nyári
szezont.

Kérjük Önöket, hogy a cikkeknél legyen feltüntetve a cím,
az író, és ami a legfontosabb, kérjük, hogy igazodjanak a leadási határidőhöz.
Köszönjük!

Mindenkinek vidám tavaszi élményeket kívánunk!

A szerkesztőség

A szerkesztőség

Kirándulástippek a Dunakanyarban
Szentendrei Kisállatkert

Gyadai tanösvény, Szendehely

A Szentendrei Kisállatkert a Skanzen
szomszédságában várja azokat, akik közelebbről is megismerkednének az állatkert lakóival. Találkozhatunk szamárral,
törpekecskével, macskabagollyal és akár
hiúzzal is, megsimogathatjuk a kecskéket
a kecskesimogatóban, és megtudhatjuk,
hogyan üzemel egy rovarhotel. Az állatkert pici, de ez ne tartson senkit vissza
attól, hogy felkeresse, mert az élmény felejthetetlen.

A Naszály-hegy oldalánál, a Gyadai-réten alakították ki
Magyarország egyik legkalandosabb tanösvényét, amely a
Gyadai tanösvény nevet viseli. A 13 állomásos tanösvény,
amely híres a hintahídjáról, az óriási függőhídjáról, és a mocsáron átvezető fapallóiról, a Lósi-patak mentén fekvő erdők
és rétek természeti értékeit mutatja be. A tanösvény felhőtlen kalandot és izgalmakat tartogat a család
minden tagjának, akárcsak a Legyél
te is kiserdész óvodás tanösvény,
valamint és a Madártani tanösvény,
amelyek szintén a Katalinpusztai
Kirándulóközpont mellől indulnak.

Dera-szurdok
A Dera-szurdok a Pilis–Visegrádi-hegység népszerű kirándulóhelye, amely turisták ezreit vonzza hatalmas szikláknak
és a szűk ösvényeknek köszönhetően. Előfordulhat, hogy
egy-egy földbe vájt lépcső próbára tesz, de a fáradalmakért
kárpótol a természet szépsége, és a szurdok végén található piknikezőhely. A panoráma miatt érdemes végig sétálni a Szurdok-gerincen, ahonnan a Boldog
Özséb-kilátót is megfigyelhetjük a
távolban. A teljes táv így is alig 1,5
órás séta, így akár nagyobb gyerekekkel is élvezetes lesz a hétvégi
túra a Pilisben.

Királyréti tanösvény, Királyrét
A Börzsöny egyik legnépszerűbb
kirándulóhelye Királyrét, ahova a
Királyréti Erdei Vasúttal is utazhatunk. A Királyréti tanösvény kiindulópontja a Hiúz Ház Erdei Iskola
és Látogatóközpont, ami mellett
egy információs tábla jelzi a tanösvény állomásainak sorrendjét. A
Börzsöny szívében 2,9 km hosszan
húzódó terület kilenc állomásból álló útvonalán megismerkedhetünk a Börzsöny élővilágával és földrajzával. A táv gyerekek és az idősebb korosztály számára is könnyedén teljesíthető, nagyobb nehézség nélkül.

Kristóf Eszter

Fuss az erdész szemével!
Egy-egy kihíváshoz számos érdekességet rejtő,
mintegy 10 km-es útvonal tartozik, amelyen az
aktuális feladatokat mutató, QR-kódokkal ellátott, ideiglenes turistajelzések kalauzolják a sportolókat.

Az Országos Erdészeti Egyesület „Fuss az
erdész szemével” címmel népszerű programsorozatot indított, amelyen a résztvevők
mélyebben betekinthetnek a Pilis életébe,
jobban megérthetik az erdei ökoszisztéma
működését. A május végéig teljesíthető tavaszi kihívás Pilisborosjenőről indul és ide is tér
vissza.

A 2022. május végéig teljesíthető tavaszi kihívás során a feladat az, hogy a résztvevők olyan
erdei élőlényről készítsenek képet és küldjék el az
erdeisportok@oee.hu címre, amely számukra a leginkább szimbolizálja a tavaszt.

A „Sportolj tudatosan az erdőben – Fuss az erdész szemével”
című programsorozat résztvevői az erdész szemével járhatják
és láthatják az erdőt, így alaposabban megismerhetik életét.

Forrás: Pilisi Parkerdő
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Költségvetés 2022. – Interjú Schuszter Gergellyel
pontosan ilyen nagyságú törlesztőrészlete volt. Az iparűzési
adó 50%-ának vállalkozásoknál hagyása nekünk két oldalon
jelentett hatalmas érvágást. Az egyik természetesen az ös�szeg, ez nekünk 40 milliót jelentett, amelyet később a kormány
megtérített, igaz csak 30 millió forintot. Az iparűzési adó megbolygatása mégis inkább a kiszámíthatóság rendszerén ütött
lyukat. Ez nem segíti az előreláthatóságot, így a tervezhetőséget sem. Idén is várjuk a kiegészítést, de nem tudjuk pontosan
mennyit kapunk, mikor, stb… Így kivitelezéseknek is nehezen
fogunk hozzá, hiszen a szabadon felhasználható pénzeink ebből a bevételből vannak. Valószínűleg a 2022-es költségvetés
végleges számaival nyárig kell várni. Pedig akkor már a kivitelezéseknek kellene folynia.

Mekkora a 2022-es költségvetés főösszege és hogyan alakult ez az elmúlt években?
Az idei főösszegünk 670 millió Forint. Tavaly 1 milliárd feletti
volt ez az összeg, de az az óvodaépítés miatt volt ennyire kiugró. 2014-ben 330 millióról indultunk, nagyságrendileg megduplázódott a település költségvetése az elmúlt 8 évben.
Mely költségvetési intézmények, mekkora arányban részesülnek a költségvetésből?
Legnagyobb tétel az óvoda 134 millió forinttal, ez a költségvetés közel 20%-a. Ezt követi a Polgármesteri Hivatal, 62 millióval (9, 16%), majd a Művelődési Ház, 27 millió Forinttal (4%).
Az óvoda javarészt állami támogatásból fut, a Művelődési Ház
esetében 8 millió forint jön az államtól, a maradék a mi összegünk. Tehát az állam és az önkormányzat egy rendszer.

Vannak tavalyról áthozott kivitelezések. A régi óvodaszárny
felújítása folyik jelenleg is, ez 33 millió forintot jelent, pályázati támogatásból. Elindul a Művelődési Ház felújítása is, ami
24 millió forint. Emellett áthoztuk tavalyról a Fácános utca
felújítását is, amire 20 millió forint támogatást nyertünk a Belügyminisztériumból. Itt várnak ránk még feladatok, mert az
útszakasz elkészítése többszörösébe kerülne. Ugyanez jelent
gondot a vizesblokk esetében is. 30 millió forint ma már kevés
egy ilyen épület megépítésére. Időközben nyertünk másik 30
millió forintot akadálymentes parkoló és tér kialakítására a Duna-partra. Szóval sakkozunk, hogy az elnyert pályázatokat hol,
mennyivel tudjuk kiegészíteni. Ezért is lenne jó látni, hogy az
iparűzési adó 50%-a megérkezik-e vagy sem, illetve mennyi.

Mik a legnagyobb tételek kiadási oldalon?
A bérek és járulékai, összesen 225 millió Forint. Ezt követi 156
millióval a beruházások, felújítások sora.
Mik a község legfőbb bevételi forrásai?
Az állami támogatások, idén 297 millió forinttal, ezeket tudjuk megfejelni helyi adókkal, ami idén összesen 122 millió forint a tervek szerint. Tehát az állam ad szépen, de általában ezzel a működést finanszírozzák. Mi a saját bevételeinkből még
hozzáteszünk a kötelezően ellátandó feladatokhoz, az e felett
maradó összeg az a keret, amit felújításokra, beruházásokra
tudunk költeni. (Ezt a sort pedig pályázatokkal lehet bővíteni.)
Kicsit összetett, de látni kell, hogy állami rendszer vagyunk, az
elosztás jobb hatékonyságára hozták létre az önkormányzatokat. Tehát nincs állam kontra önkormányzat, hanem hangsúly
eltolódások lehetnek, ki mennyit szed be, mennyi marad helyben, mennyi a központi költségvetés.

Mekkora tartalékkal rendelkezik a költségvetés?
A költségvetésünket minden alkalommal szigorú keretek
közé szorítjuk. Nem számolunk telekeladással, mert az nem
biztos. Az iparűzési adót nem emeljük, mert a gazdasági környezet kiszámíthatatlan. Minden intézménynek megadjuk a
biztonságos működéshez szükséges pénzt. Ami ezek után marad, azt tereljük tartaléknak. Így idén nagyságrendileg 60 millió
forint maradt, ebben természetesen benne van az iparűzési
adó kompenzáció is.

Lehetőséget ad-e az idei költségvetés az önkormányzati
fenntartású intézményekben dolgozók béremelésére? Ha
igen, mekkora béremeléssel számoltak a költségvetés készítésekor?
Ez mindig attól függ, hogy melyik vezetés hova helyezi a
hangsúlyt. Véleményem szerint a kollégáink nagyszerű munkát végeznek és ezt pénzben is ki kell fejeznünk.

Milyen tervek vannak ennek a tartaléknak a felhasználására?
60 millió forint a településre nem sok pénz, ezért sorrendet
kell állítanunk. Azt gondolom, ennek jelentős része fejlesztésre, beruházásra kell kerüljön. A vizesblokk és a Fácános utca
sok pénzt kíván. Emellett bevásároltunk mart aszfaltból is.
Több, rosszabb minőségű zúzott köves utcát tervezünk ebből
javítani. Szóval sok feladat vár ránk és erősen kell gondolkodnunk, hogy a pénzünket a legjobb módon tudjuk hasznosítani.

Az iskola már nem tartozik hozzánk, ott nem tudunk segíteni.
A konyhai dolgozók továbbra is hozzánk tartoznak, ők 15%-os
emelést kaptak. Az óvoda dolgozói állami rendszerben kaptak
az elmúlt években béremelést. Nekünk közvetlen ráhatásunk
a Polgármesteri Hivatalban dolgozókra van, azaz a köztisztviselőkre, fizikai munkásokra. A köztisztviselők 2007 óta nem
kaptak béremelést, így ezt nekünk a falu pénzéből kell rendeznünk. Idén 15%-os emelésben részesültek, aminek egyébként
a mi kollégáink a többszörösét is megérdemelték volna, kiváló
szakemberek, mind az irodákban, mind a fizikai munkakörben.
Ez a plusz, amit fizetésekre szánunk az elmúlt évek alatt közel
20 millió forintot ér el. Mi megtehetjük, de nem vagyok benne
biztos, hogy ezzel más település is így van. Szerencsés lenne a
köztisztviselők bérét is rendezni országosan.

Van-e a községnek hiteltartozása?
Igen, még 2014-ből, az akkori iskolaétkezőre vett fel az önkormányzat hitelt. Jelenleg ebből 4,2 millió forint van hátra, ami jövőre kifut, így 2023-ra teljesen hitelmentessé válik a település.
Mi volt a legnagyobb kihívás a költségvetés összeállításakor?
Egyértelműen a kiszámíthatatlanság. Állandóan naprakésznek kell lennünk, hogy mi változik az önkormányzati rendszerben, pedig az állami piramisnak mi vagyunk a legalsó szintje.
Ha az bizonytalan, felfelé is inog minden. Továbbra is azon a
véleményen vagyok, hogy az önkormányzatok autonómiáját,
finanszírozását erősíteni kell, egyszóval dönteni kellene, hogy
hosszú távon az állam önkormányzati vagy tanácselnöki rendszerben gondolkodik.

Mennyire érintik az állami elvonások (gépjárműadó, iparűzési adó) községünket?
A gépjárműadó egy állami (központi) adó, amit mindezidáig
a kormányok a településeknél hagytak. 2013-ban a hitelátvállalásnál már a 60%-át visszavették, majd most a Covid járvány
alatt a maradék 40%-ot. Ez a 40% 10-11 millió forintot jelent,
ha mellérakjuk a másik 60%-ot is, akkor összességében 23-25
millió forint jön ki, amivel kevesebbel gazdálkodhatunk. Érdekesség, hogy a hitelátvállalásnál a településnek éves szinten

(Lejegyezte: Kristóf Eszter)
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Milyen beruházások szerepelnek a költségvetésben?

A Képviselő-testület ülésein történt…
2022. évi országgyűlési választás kitűzésével megszűnt.

2022. március 7.

Az újabb választási ciklusra a szavazatszámláló bizottságok tagjait a
szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az
országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, a helyi választási iroda vezetőjének indítványa alapján.

Megalkotta a Képviselő-testület 2022. évi önkormányzati költségvetését. A költségvetési rendelet tervezetet előzetesen a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is megismerte és
véleményezte 2022. február 24-én tartott ülésén. A 2022. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási főösszege 679 738 eFt. A
tervezett közhatalmi (helyi adóból származó, ill. adójellegű) bevételek
122 200 eFt-ot tesznek ki. Általános tartalékkeret 55 737 eFt. Beruházásokra 12 510 eFt, felújításokra 144 404 eFt-ot terveztünk. Az éves
hiteltörlesztési kötelezettség az iskolai étkező építéséhez kapcsolódóan 2 112 eFt.

Zárt ülésen tárgyaltak továbbá a képviselők ingatlanvásárlási kérelmekről.
Döntést hozott az Önkormányzat mart aszfalt beszerzéséről, a települési kőszórásos utak burkolat javítására. A mart aszfaltot a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságától vásárolja meg az
Önkormányzat, mely célra 5 000 eFt keretösszeg került elkülönítésre.

A fenntartó önkormányzat meghatározta az óvodába történő jelentkezés módját, az óvodai általános felvételi időpontot, továbbá az
óvoda heti és éves nyitvatartási idejét. Az óvodai beiratkozásra áprilisban került sor. Az Óvodában a nyári zárva tartás 2022. július 25-től
augusztus 19-ig lesz, a téli zárva tartás pedig - igényfelmérés alapján
- 2022. december 27-től 2022. december 30-ig tart. A téli zárva tartás
igényfelmérés eredménye szerint lesz: amennyiben az Óvoda összlétszámának 10 %-a jelentkezik, az Óvoda működik, kevesebb jelentkezés esetén zárva tart.

2022. április 6.
A rendkívüli ülésen Torma Sarolta tájépítész tervező bemutatta a
Dunabogdány strandfejlesztés - környezetrendezési koncepcióját. Ez
a tervegyeztetés a szabadstrand környezetének fejlesztésére a Kisfaludy Program keretében elnyert támogatásból megvalósítandó műszaki tartalom meghatározását szolgálta. A terv tartalma a Szúnyog
Büfé – Strand utca / Forgó Étterem - homokos strand által körbevett
területen a vízbe jutás feltételeinek akadálymentesítése és ahhoz kapcsolódó területrendezés, közösségi tér, ill. akadálymentes parkoló kialakítása.

Kiírták a képviselők a helyi civil szervezetek 2022. évi önkormányzati
pénzbeli támogatására irányuló pályázatot. Az idei keretösszeg 3 500
e Ft.

Zárt ülésen tárgyaltak a képviselők a Dunabogdányi Általános Iskola
és AMI intézményt érintő észrevételekről.

Jóváhagyta a Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét, a terv a www.dunabogdany.hu honlapon megtalálható.

2022. április 11.
Az ülésen került sor a Művelődési Ház igazgatói állás pályázat elbírálására. A pályázati felhívásra egy pályázat érkezett. A Képviselőtestület az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával újabb öt éves
időszakra Liebhardt Andrást bízta meg.

Meghatározták a képviselők a Polgármesteri Hivatalban tartandó
igazgatási szünet időpontját. Idén 2022. augusztus 8-tól augusztus 19ig, valamint 2022. december 21-től december 31-ig lesz zárva a Hivatal,
természetesen ügyeletet biztosítunk a halaszthatatlan ügyintézés és
ügyfélfogadás érdekében.

Az Önkormányzat pályázati támogatásban részesült a Magyar Falu
Program Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok fejlesztése pályázaton a Művelődési Ház felújítására. A projekt keretében megvalósul a kiállítóterem, a nagyterem és kisterem padlóburkolat cseréje,
a kijelölt nyílászárók cseréje, a tető javítása, valamint homlokzati és
beltéri festés. Az eredeti felújítási tartalomhoz hozzákerül a vis maior
helyzet(beázás) miatt a kisterem feletti tető javítása, emiatt az eredetileg tervezett eszközbeszerzés elmarad. A támogatási összeg: 24 107
eFt. A Képviselő-testület – a lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként – munkanemenként kiválasztotta a kivitelezési feladatokat végző
vállalkozásokat.

Határoztak a TOP Plusz pályázati dokumentációkhoz szükséges megalapozó tanulmány elkészítésének megrendeléséről az
EuroRaptor Kft.-től, összesen 1 000 000 Ft + ÁFA ellenében.
Jóváhagyták a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2004-ben
épült épületszárnyának felújítása során felmerült pótmunkák (üvegfal
csere, bejárati ajtó csere, hulladék elszállítás konténerrel) tárgyában a
Gräff és Társa Bt.-vel kötendő megállapodást 4 253 348 Ft + ÁFA ös�szegben
A településrendezési eszközök részmódosításának elindításáról hozott döntést a Képviselő-testület az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésének részét képező Dunabogdány-Kisoroszi között tervezett új
gyalogos-kerékpáros Duna-híd és a csatlakozó dunabogdányi kerékpárúti szakasz kapcsán. A részmódosítása elkészítését a Völgyzugoly
Műhely Kft. végzi, költségviselő a Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Döntést hoztak arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a
TOP_Plusz-1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése pályázati kiírás keretében Belterületi utak felújítása Dunabogdányban címmel a Patak utca
- Béke utca - Árok utca felújítására teljes hosszon, továbbá a Svábhegy
utca felújítására teljes hosszon a Fácános utcát érintve. A projekt tervezett költségvetése 240 200 000 Ft.

Az önkormányzat biztosítási ügyeiben hosszabb ideje szerződésben áll az Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft.-vel. Három éves időszak után az együttműködés megújítása
időszerűvé vált, melyet a képviselők támogattak.

Az április 6-i tervbemutató és egyeztetés eredményeképpen határozott a Képviselő-testület a dunabogdányi szabadstrand környezetrendezésére vonatkozó tájépítész tervek megrendeléséről, valamint
arról, hogy a dunabogdányi szabadstrand és környezetének felújítása
II. ütem c. pályázat kapcsán a módosult műszaki tartalmat a Támogató
Hatóságnak jóváhagyásra megküldi.

Támogató döntés született az ülésen a Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tervezett átszervezés ügyében
– mely az intézményi tanulólétszám 350 főről 416 főre történő emelésére, továbbá az SNI ellátáshoz kapcsolódó új fogyatékosságtípus
felvételére irányul.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület a Dunabogdány, 3078 hrsz.-ú út, 3194 hrsz.-ú út és 3160 hrsz.-ú
út; a Sólyom u. 3., a Csapás dűlő 58. és az Ág utca 2957 hrsz. számú
ingatlanok villamos energia ellátás bekötésének kiépítéséhez, továbbá a Svábhegy u. 616/4 hrsz. szám alatti ingatlan ivóvíz-és szennyvíz
bekötéséhez, valamint a Svábhegy u. 14/a és a Béke utca 1014 hrsz.-ú
ingatlan gázbekötés kiépítéséhez. Hozzájárulást kapott végül a kérelmező a Kálvária út 1. szám előtti járda helyreállításának (a meglévő
kockakő felszedése és újra rakása) elvégzéséhez.

Döntést hozott a grémium az Ukrajnából érkező és a háború elől
menekülők számára történő segítségnyújtás és adománygyűjtés tárgyában, célzottan Tiszabogdány, valamint a ráti gyermekotthon számára.
Zárt ülésen került sor a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására. A Képviselő-testület legutóbb 20/2018. (II. 12.) önkormányzati határozatával döntött a szavazatszámláló bizottságok tagjainak,
póttagjainak személyéről. Megbízatásuk határozott időre szólt, mely a

Dr. Németh József jegyző
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Választási eredmények
Nemzetiségi listás:
A német nemzetiségi listára 163 érvényes szavazatot adtak le.
A szerb nemzetiségi listára 1 érvényes szavazatot adtak le.
Dunabogdány község szavazóköri eredményei - egyéni képviselő választás - a következő linken keresztül érhetők el:
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022/egyeni-valasztokeruletek/1403?tab=stations

Tájékoztató adatok Pest megye 03. számú egyéni választókerület (Szentendre) eredményéről
A szavazatok alapján a választókerületben mandátumot szerzett: Dr. Vitályos Eszter, a FIDESZ-KDNP jelöltje.
A választókerület eredménye:
JELÖLŐ SZERVEZET(EK) KAPOTT ÉRVÉNYES
SZAVAZAT

Az országos népszavazás dunabogdányi összesített
eredményei:

Dr. Vitályos
FIDESZ-KDNP
36 877
Eszter
Buzinkay György DK-JOBBIK26 540
MOMENTUM-MSZPLMP-PÁRBESZÉD
Pál Béla
MI HAZÁNK
3 051
Kövesdi Miklós MKKP
3 035
Polocsányi Béla MEMO
819
Tihanyi Csaba
NORMÁLIS PÁRT
391
Pálmai Ferenc
MUNKÁSPÁRT284
ISZOMM
A választás dunabogdányi összesített eredményei:

1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő
hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
A szavazatok megoszlása:
Érvényesen szavazott: 1 480 (57,97%)
Érvénytelenül szavazott: 461 (18,06%)
Igen-Nem szavazatok száma és aránya
Igen: 75 (5,07%)
Nem: 1 405 (94,93%)

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket
népszerűsítsenek?
A szavazatok megoszlása:
Érvényesen szavazott: 1 469 (57,54%)
Érvénytelenül szavazott: 472 (18,49%)

Egyéni választókerületi:
A JELÖLT NEVE

Igen-Nem szavazatok száma és aránya
Igen: 36 (2,45%)
Nem: 1 433 (97,55%)

JELÖLŐ SZERVEZET(EK) KAPOTT ÉRVÉNYES
SZAVAZAT

Dr. Vitályos
FIDESZ-KDNP
Eszter
Buzinkay György DK-JOBBIKMOMENTUM-MSZPLMP-PÁRBESZÉD
Pál Béla
MI HAZÁNK
Kövesdi Miklós MKKP
Polocsányi Béla MEMO
Pálmai Ferenc
MUNKÁSPÁRTISZOMM
Tihanyi Csaba
NORMÁLIS PÁRT

Országos listás:

1330

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális
médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?
A szavazatok megoszlása:
Érvényesen szavazott: 1 467 (57,46%)
Érvénytelenül szavazott: 474 (18,57%)

423

74
55
27
10

Igen-Nem szavazatok száma és aránya
Igen: 44 (3,0%)
Nem: 1 423 (97,0%)
4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?
A szavazatok megoszlása:
Érvényesen szavazott: 1 467 (57,46%)
Érvénytelenül szavazott: 474 (18,57%)
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A PÁRTLISTA NEVE

KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT

FIDESZ-KDNP

1149

Igen-Nem szavazatok száma és aránya
Igen: 50 (3,41%)
Nem: 1 417 (96,59%)

D K - J O B B I K - M O M E N T U M - 429
MSZP-LMP-PÁRBESZÉD
MI HAZÁNK

88

MKKP

63

MEMO

25

NORMÁLIS PÁRT
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Helyi Választási Iroda

Köszönetnyilvánítás

a választások lebonyolítása kapcsán
feladatot ellátóknak
Ezúton is szeretném hálás köszönetemet kifejezni az országgyűlési
képviselők 2022. április 3-i választásának és a vele egyidőben tartott
országos népszavazás lebonyolítása során feladatokat ellátó Szavazatszámláló Bizottságok választott és megbízott tagjainak áldozatos
munkájáért.
Szeretném megköszönni a Helyi Választási Iroda tagjainak is: a 3 szavazókörben jegyzőkönyvvezetői feladatokat ellátó kollégáknak, illetve
a választás hátterét biztosító munkatársaknak.
A szavazatszámláló bizottságok tagjai és a helyi választási iroda
munkatársai magas színvonalú, hibátlan és alapos munkát végeztek.
Áldozatos és fegyelmezett munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy Dunabogdányban az országgyűlési választást és a népszavazást
is a jogszabályokat betartva, gördülékenyen és zavartalanul bonyolíthattuk le.
A jövőben is számítunk munkájukra!
Dr. Németh József jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője

Kérjük, segítsék alapítványunkat személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával!
Dunabogdányi Reformátusok Alapítvány
adószám:19181383-1-13
Köszönjük! Áldás, békesség!

Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa a
Nepomuki Szent János Alapítványt, amellyel a Katolikus egyház ingatlanjainak / templom, kápolnák,
stb./ fenntartásához járul hozzá.
Köszönettel: Kuratórium
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A JELÖLT NEVE

Kulisszatitkok a tanösvényről
Beszélgetés Vogel Norberttel, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével
2022. március 20-án ünnepélyes keretek között átadásra került Dunabogdány Német Nemzetiségi Tanösvénye,
ami sorban a tizenkettedik Magyarországon. Mottója: „Bogdányiaktól, nem
csak Bogdányiaknak!”, fő motívuma A
KŐ.
Őszinte véleményemet és mások
véleményét is tolmácsolva, szeretnék
gratulálni az eredményhez. Egy színvonalas, jól összeállított ünnepséggel
indult az avató, majd a tanösvény állomásait bejárva megismerkedhettünk a
tartalommal is. Én is ott voltam a vendégek között és nagyon büszke voltam,
hogy igen: ez Bogdány! Jó volt a részese
lenni!
Ha még nem hallottad eleget, csak ismételni tudom, köszönjük ezt a rengeteg munkát, hiszen a hátadon hordtad
minden feladatát. Ahogy Englenderné
Hock Ibolya az LdU elnöke is mondta:
„Most Norbi szívéről is nagy kő esett
le!” – elkészült a tanösvény!

anyagot, ebből pedig 3 győztes került
ki. Pécsvárad, Mohács és Dunabogdány. Már magához a pályázathoz is
egy konkrét elképzelést kellett lerakni
az asztalra. Ez tartalmazta a fő motívumot, a követ – amit viszonylag hamar
sikerült kitalálni – az állomások lehetséges helyszíneit, de a konkrét tartalmak nagyobb részét is magyar és német nyelven.
Összehívtam a nemzetiségi önkormányzat mellett több alkalommal is
egy bizottságot, ahol személyes és online formában is rengeteg ötlet fogalmazódott meg. Az egyes témákban általam kompetensnek ítélt személyeket
pedig külön kértem fel egy-egy terület
feltérképzésére. Ez nagyjából 30-40
embert jelentett már akkor. A pályázat
beadása 2021 februárjában történt, így
addig már egy komoly szakmai munkán voltunk túl. Márciusban meg is született a döntés, hogy a három új tanösvény egyikét mi hozhatjuk létre.

Szeretném, ha mesélnél a tanösvény
születésétől a megvalósításig. Biztos
van sok élményed, amit szívesen megosztanál az olvasókkal.
Mikor fogalmazódott meg benned, hogy Dunabogdányban is méltó
helyre kerülne egy Tanösvény? Gondolom, te voltál az eszmei szerzője.
A Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának stratégiája már
nyolc évvel ezelőtt megfogalmazta egy
ilyen elképzelés kereteit. Az úgynevezett „Régiókón átívelő kapcsolatépítés”
projekt keretein belül az óvónők, az iskola pedagógusai, valamint a Bogdaner
Singkreis is több alkalommal járt olyan
településen, ahol már volt egy hasonló
tanösvény. Fontos megjegyezni, hogy
máshol is vannak a témához kapcsolódó kisebb tematikus utak, de ez a 12 tematikus út egy egységbe tömörül, komoly informatikai háttérrel rendelkező
közös felületen szerepel. Rendszeresen
szoktam arról hírt adni, hogy Dunabogdány német önkormányzata a sikeres
pályázatok és a források kiaknázása terén országosan is az elsők között van.
Így úgy gondoltuk, pályázunk. Akkor
még nem sejtettük, hogy ez mivel is jár
pontosan.

Hogy kell elképzelni egy ilyen projekt megvalósítását? Milyen feladatokkal járt?
Azt úgy gondolom, nyugodtan leszögezhetjük, hogy a nemzetiségi önkormányzat életében ez volt messze
a legtöbb energiát és forrást igénylő
projekt. A segítők kapcsán annyit meg
kell jegyezni, hogy bár voltak, akik már
láttak ilyen tanösvényt, a többségnek
nem sok kézzel fogható tapasztalata
volt arról, hogy pontosan mibe is fogtunk bele. Ez volt az igazán nagy kihívás.
A járványhelyzet kezdetben nagyban
akadályozta a személyes kapcsolattartást, ez is jelentős nehézség volt.
A projekttel kapcsolatosan több volt
egyetemi tanárommal konzultáltam és
egy külsős szakértőt is kellett választani, aki végigkísérte a tanösvény születését.
Forráskutatás, a fontos elemek és
képek kiválasztása, fordítások elkészítése, grafikai szerkesztés, látványterv
a táblatartó szerkezethez, kivitelezők
keresése, folyamatos egyeztetés a főépítésszel, tájépítésszel, Önkormányzattal, a pályázat kiírójával, a táblák és
a szerkezetek legyártása, elhelyezése,
az átadó megszervezése. Hosszú volt
a feladatok sora. Köszönöm Mindenkinek, aki ebben a majdnem másfél évben társam volt.

Hogyan fogtál, fogtatok ehhez a
munkához? Milyen ötletek alapján
indult el a munka? Mikortól vontál
be segítőket?
Már 2020 novemberében részt vettem az első német nyelvű előzetes
online konzultáción, ahol még tíznél is
több település érdeklődött a lehetőség
iránt, végül talán 7 pályázó adott be

Mennyi anyag gyűlt össze? Kik segítették szakmailag a munkádat?
Úgy kell ezt elképzelni, mintha az ember egy – de inkább három vagy négy
– egyetemi szintű szakdolgozatot írna
idegen nyelven. Aztán az abban megfogalmazott eredményt „kőbe is vésné”.
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A tanösvénynek nem célja mindent
megmutatni, az igazán egyedi dolgok megtalálására törekedtünk. A
Bogdányi Híradó összes számát elolvastam, van, amelyiket talán többször
is. A településsel kapcsolatban megjelent könyveket, cikkeket, szakdolgozatokat gyűjtöttük össze, archívumokat,
levéltári forrásokat, a helytörténeti
gyűjteményben és a kiállításokon prezentált képsorokat dolgoztunk fel.
A legtöbb támogatást a családomnak
köszönhetem. Voltak olyan időszakok,
amikor néhány napot egybetoldottam
és nem egyszer éreztem úgy, hogy talán túl nagy feladatot vállaltunk. Aztán
valahogy mindig sikerült átlendülni.
A keretek nem engedik meg, hogy
mindenkit felsoroljak, aki részt vett a
projektben, de később erre is kísérletet
teszek egy külön erre a célra készített
kiadványban, ahol azok is megszólalnak majd, akik tevékeny részt vállaltak
a sikerben. Facebook oldalunkon közzétett képeken is látszik, hogy nagyon
sokan közreműködtek a végső feladatokban.
Volt valami nem várt esemény,
dolog, ami megnehezítette a megvalósítást? Hogyan tudtad, tudtátok
megoldani?
A tanösvénytáblák tartószerkezetei
11 tanösvénynél nagyon hasonlóan
néznek ki, nálunk nagyobb az eltérés.
Ennek az az oka, hogy a győztes pályázatot követően rögtön értesítettem
az Önkormányzatot ennek tényéről,
amelyben részletesen ismertettem a
projekt tartalmát és arculati elemeit.
Ekkor a járványhelyzet miatt még nem
ülhetett össze a Képviselő-testület, talán ezért vagy más okokból nem került
sor a személyes bemutatóra. Voltak
kisebb egyeztetések, de írásos dokumentum ezekről nem készült. Ebből azóta mindenki sokat tanult. November
hónapban, a célegyenesben viszont –
bár nem egyhangúan – úgy döntöttek,
hogy a már ugyan legyártott tartószerkezetek kihelyezését nem támogatják.
A tartalmat ez a döntés nem érintette.
Ezzel biztossá vált, hogy december 31ig a projekt nem fog megvalósulni. Itt
bevallom, kellett egy nagy levegő. Egy
gyors újratervezést követően azonban
kellő higgadtsággal és elszántsággal
sikerült úrrá lenni a kialakult helyzeten
és időben elkészült minden elem.
Mi volt a legérdekesebb dolog,
amivel találkoztál a munkafolyamat
során?
Egyértelműen az, hogy az ötlet, a
forráskutatás, tehát a tartalom mellett
végül a kivitelezési munkálatokat is magunk végeztük el. A végleges helyszín
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kijelölésétől, a betonozáson át egészen
a táblatartó szerkezetek lefúrásáig, a
táblák felhelyezéséig. Ezt most sem
bíznám másra, jó volt a csapat, mindenki tudta a dolgát. Tudom, hogy ritkán mondok ilyet, de nagyon elégedett
vagyok az eredménnyel. Megcsináltuk!
Bogdányiak, nem csak Bogdányiaknak!
Van, amiről eddig nem esett szó?
A visszajelzésekből érzem, hogy sokan megnézték már a táblákat. Az igazi titok abban rejlik, hogy igazából ez
a tanösvény teljesen sosem lesz kész.
Bízom benne, hogy folyamatosan bővülni fog. A tanösvénytáblákon látható
egy QR kód. Nem titkolt szándék, hogy
a tanösvény egy keretet adjon a további munkának. Cikkek, feljegyzések, rég
elfeledett riportok, videó bejátszások,
filmek foglalnak majd itt helyet.
Ezúton is szeretném kérni, hogy senki ne érezze azt, hogy valami lemaradt
volna a táblákról vagy a vezetőfüzetből.
Biztosan vannak még érdekességek.
Alakítsuk együtt a saját tanösvényünket. Most már olyan szempontból kön�nyebb, hogy kézzelfogható eredménye
van az eddigi munkának. Egy jó történetre, de főleg korabeli fényképekre,
tudományos munkákra mindig nyitottak vagyunk! Keressenek, keressetek
bátran!
Szeretnék köszönetet mondani
és a további munkádhoz sok erőt,
egészséget és rengeteg jó ötletet kívánok.
Gräff Albertné, Ani

Unsere Heimat
Das Paradies vor unserer Haustür
„O Täler weit, o Höhen, o schöner
grüner Wald, du meiner Lust und Wehen
andächtiger Aufenthalt!“ So dichtete der
Romantiker Joseph von Eichendorff –
doch wir reisen in die Ferne nach Mallorca und in die Türkei, in die Toskana und in
die Alpen. Dabei wartet in unmittelbarer
Nähe ein Paradies: unser Wald. Dort
erheben sich Kathedralen aus Bäumen.
Ihre Stämme streben ähnlich den Säulen
eines gotischen Domes himmelwärts,
und in der Höhe gabeln sich die Äste
gleich den Rippen im Gewölbe eines
Gotteshauses.
Wie in einer Kirche verbietet sich
der Lärm. Schon Kinder mögen
aufmerksam hören; sie vernehmen
staunend die zahllosen Vogelstimmen
des Frühlingswaldes. Eben verteidigt der
bunte Buchfink aufgeregt sein Brutrevier.
Andere Vögel sind längst fertig mit ihrem
Nestbau und bestätigen mit lautem Singen ihre Liebeslust. Im Frühjahr ist der

Waldboden,
bevor
das
frische Laub alles in einen
Dämmer hüllt, übersät von
blauen
Leberblümchen,
von den Blütentupfen des
weißen Buschwindröschens
und des weißen oder
rosafarbenen
Sauerklees
wie
auch
von
den
leuchtend
gelben
Sternen
des
Scharbockskrauts. „Bäume
sind Heiligtümer. Wer mit
ihnen zu sprechen und ihnen zuzuhören
weiß, erfährt die Wahrheit“, sagte Hermann Hesse. Und das sind unsere
Heiligtümer:
Der Ahorn wächst bei uns meist als
Berg- oder Spitzahorn. Die Buche ragt
mit ihrer grünen Krone bis zu 40 Meter
hoch; sie ist am häufigsten in unseren
Laubwäldern anzutreffen. Die heimische
Eiche bietet Lebensraum für über 300
Insektenarten. Eine Linde kann bis zu
1000 Jahre alt werden.
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Und die Kiefern sind
die Überlebenskünstler
selbst
auf
kargen
Felsen. Alte und große
Bäume
üben
eine
geradezu
magische
Anziehungskraft
auf
uns aus. Ähnlich wie in
uralten Kirchen oder
an
vorgeschichtlichen
Orten meint man, hier
werde Energie auf uns
Menschen übertragen.
Denn wer auf Ablenkung verzichtet und
zur Ruhe kommt, kann wohl im Wald bei
sich selbst einkehren, was als Kraftquelle
für das Leben erfahren wird. Viele
Menschen haben ihren Ort gefunden,
an dem sie sich besonders wohl fühlen.
Das mag unter den Bäumen im eigenen
Garten – oder eben im Wald sein. Hier in
der Natur sollte man wohl innezuhalten.
Es ist unser persönliches Paradies auf
Erden – vor unserer Haustür! Bogdan!

Magda Nagy

Költészet napja az óvodában
Költészet napja alkalmából
minden évben megrendezésre
kerül a tavaszi hangverseny,
amelynek keretében a zeneiskola növendékei ellátogatnak
az óvodába, hogy bemutassák
hangszereiket és egy-egy zeneszámmal is megajándékozzák
az óvodásokat. Az óvodások és
az óvó nénik versekkel hálálják
meg nekik ezt.

Németül tanulni jó! – versenyeredmények
területi versenyről két diákunk, KonczLiebe Ábel (4.b) és Vágó Imre (5.a) tanulók jutottak tovább a megyei döntőbe,
amelyet Újhartyánban rendeztek. Felkészítő tanárok: Rudolf Sára, Izsákné
Illés Gabriella, Mosolygó Apollónia,
Vogel-Lékai Zsófia. A nemzetiségi önkormányzat valamennyi résztvevőt jutalomban részesített.
Nyolcadikosainknak
lehetőségük
van DSD I, A2/B1 szintű német nyelvvizsgát tenni. A szóbeli vizsgán a 11 fő
közül 9 fő B1, 1 fő A2 szintű eredményt
ért el. Az igazán kiemelkedő eredményekhez gratulálunk. Felkészítő tanár:
Vogel Norbert. Izgatottan várjuk az
írásbeli eredményét is.
Március 8-án került sor a német
vers- és prózamondó verseny iskolai
fordulójára, amelyen 36 tanulónk vett

részt. A március 10-én online formában rendezett területi versenyen ezt
követően 11 fő képviselte iskolánkat. A

Padok közösségi összefogásból

Vogel Norbert
elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Megújultak a kálvárián álló keresztek

Többen már láthatták,
vagy akár használhatták is a
biciklis út melletti padokat,
amelyeket a tavaly meghirdetett gyűjtésből szerzett
be az Önkormányzat. A
köztéri padokon általában
feltüntetésre kerülnek az
adományozók, ezeken a
padokon a „Közösségi ös�szefogásból” szöveg szerepel. Így a padok a használati funkciójukon kívül
ezt a fontos, és számunkra
nagyon kedves üzenetet is
közvetítik. Használjuk és vigyázzunk rá!

A Magyarországon élő őshonos nemzetiségek életében és identitásuk őrzésében jelentős szerepe van a keresztény hitnek és az egyházi közösséghez
tartozásnak. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 650.000 Ft,- összeget nyert
el a NKER-KP-1-2021/1-000022 kódszámú sikeres pályázat értelmében,
melyből útmenti keresztek felújítását
lehetett megvalósítani. A munkálatokat
Albert Farkas szobrászművész végezte el.
Vogel Norbert
elnök
Német Nemzetiségi Önkormányzat

TED – Tegyünk Dunabogdányért
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Figyelj Rám! – Figyeljünk egymásra!
abba a világba, amely számunkra még
ismeretlen.
Minden kapcsolat egy emblematikus
első lépéssel kezdődik. Az esélyegyenlőségi nap az első lépés egymás felé. Azt
az üzenetet hordozza, hogy Figyelj Rám!
– Figyeljünk egymásra.
Kristóf Eszter

Amikor annak idején a régi Iparcikk
épületében anyukámmal vásároltunk,
sosem gondoltam volna, hogy az épületnek egyszer más funkciója lesz. Részben
igazam is volt, hiszen az egykor itt álló
ház összedőlt, helyére pályázati segítséggel egy modern, akadálymentes foglalkoztató ház épült, amelyben délelőtt
rehabilitációs foglalkoztatás folyik megváltozott munkaképességű embereknek,
délutánonként pedig hetente háromszor
fejlesztő foglalkozást tartanak a környéken élő egészségkárosodott és fogyatékossággal élő emberek számára.
Az egyesület meghívásának örömmel
tettem eleget, és egy esős délutánon
felkerestem a kis csapatot, akik a foglalkozásra érkeztek. Egy dologban teljesen
biztos vagyok, mi, akik Dunabogdányban
élünk, gyakran elsétálunk a ház mellett,
ám aligha sejtjük, hogy bent milyen gondos munka folyik. Honnan is sejtenénk?
Ha nem kerültünk még kapcsolatba velük, szinte biztos, hogy csak egy-egy vásáron, esetleg ünnepi eseményen találkoztunk a csapattal.

Az esélyegyenlőségi nap célja, hogy felhívja a figyelmet a kihívással élő emberek
életmódjára, és esélyeire úgy, hogy eközben az érdeklődők kipróbálhatják a fogyatékossággal élő emberek mindennapi
rutinjait. A kerekesszékes akadálypálya
és vakszoba garantáltan próbára tesz
bennünket, ahogyan az is biztos, hogy a
vidám zenés műsor is számos meglepetést tartogat.
Anélkül, hogy betekintést engednék a
kulisszák mögé, talán annyit elmondhatok, hogy a foglalkoztató házban töltött
idő alatt nem lehetett nem érezni azt a
lendületet, amivel a csapat erre a napra
készül. Kaptam egy forró kávét, és közben a zsivajban azt figyeltem, hogyan folyik a munka. Talán 30 éve volt, hogy utoljára legyezőt hajtogattam újságpapírból,
de az nem volt olyan szórakoztató, mint
most, amikor részese lehettem valami
különlegesnek.
Senki nem hordozza a homlokán a
feliratot, hogy milyen egészségkárosodással vagy fogyatékossággal él. A foglalkoztató ház falain sem látunk át, azt azonban megtehetjük, hogy részt veszünk az
esélyegyenlőségi napon, és betekintünk

Iskolabővítés elkészültek a tervek

Félegyházi András tervező átadta a
Dunabogdányi Általános Iskola bővítésének tervezési dokumentációját.
Az Iskola épületegyüttese az elmúlt
bő évszázad során több ütemben
épült. A tervezési program szerint az
érintett épületeket egy szinttel megemelték oly módon, hogy a három épületből álló együttes egységes építészeti
kompozíciónak legyen tekinthető. Az
épületek bővítés utáni arculata igazodik az „öreg” épület nyugodt architektúrájához.

Schuszter Gergely, polgármester LévaiTóth Zsuzsanna intézményvezetővel és
Félegyházi András tervezővel
Az érintettek és érdeklődök tervismertető keretében ismerkedhetnek
meg a tervekkel, addig is a látványtervek az iskolában megtekinthetők.

Felhívás
Elérhető településünk nevelési-oktatási intézményeiben, a dunabogdányi családi bölcsődében, óvodában és iskolában
a súlyos allergia esetén fellépő sokknál
alkalmazható injekció. Az injekció beszerzését Dr. Havasi Tünde gyermekorvos is teljes mértékben támogatta.
A készítmény rovarcsípések vagy rovarmarások, ételek, gyógyszerek vagy
egyéb allergének által kiváltott súlyos
allergiás reakciók (anafilaxia), valamint
fizikai terhelés hatására fellépő vagy ismeretlen eredetű anafilaxia sürgősségi
kezelésére alkalmazható.
Köszönjük Dr. Havasi Tünde szakmai
segítségét és a használattal kapcsolatos
tájékoztatását az intézményvezetők felé.

Nem véletlenül használtam immár másodszorra ezt a szót, hiszen ők tényleg
egy csapat, akik összetartoznak annak
ellenére, vagy éppen azzal együtt, hogy
más és más sorssal, történettel, egészségkárosodással vagy fogyatékossággal
élnek. Az összetartozást erősíti a sok
közös program, amely során barátságok
szövődtek, és természetesen a munka,
ami sok esetben finommozgást, kreativitást, vagy éppen türelmet igényel.
Nehéz lenne egyetlen írásban összefoglalni azt, hogy az elmúlt években mi
volt a csapat számára a legjelentősebb
esemény, hiszen a sárkányhajózás, a farsangi ünnepség, és a most közelgő esély-
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egyenlőségi nap ugyanakkora figyelmet
kap a töretlen lelkesedésnek és odaadásnak köszönhetően.

A sport megismertetése a gyerekekkel
Szerintem mindenki tisztában van vele,
hogy a rendszeres testmozgás minden életkorban nagy jelentőséggel bír. Nyilván számtalan érvet fel lehetne sorolni, miért is fontos
az, hogy a sport az életünk része legyen, általánosságban elég csak az egészségünk megőrzését említeni.
De miért fontos az, hogy már a lehető legkorábban, kisgyermek korban megismerkedjünk a sport világával?
Főként a szülő felelőssége, hogy minél
hamarabb foglalkozzon ezzel a kérdéssel és
megismertesse gyermekével a mozgás örömét. Így már ebben a korban kialakítható a
kötődés a sporthoz. A fiatalkori sport nagyon
fontos pillére a személyiség fejlődésének,
olyan dolgokra tanít meg minket már gyermekkorban, mint a szabályok betartása vagy
akár a sikerek és a kudarcok kezelése.
A Dunabogdányi Sportegyesület labdarúgó utánpótlás vezetőjeként, tapasztalataim
alapján azt mondhatom, hogy már az óvodás évek legelején érdemes megismertetni
a gyerekeket a különböző sportágakkal, így
a focival is.
Minden szülőben felmerül ilyenkor a kérdés: vajon milyen sport való a gyermekének?
Hány évesen vigye el az első edzésre? Men�nyire erőltesse ezt rá gyermekére, legyen
bármilyen sportágról is szó?
A sportágválasztás nem egyszerű dolog,
sok gyerek sok sportágat kipróbál, mire megtalálja az igazit. A nagyobb erőt kifejtő, fizikai
sportágakat érdemes talán kicsit később,
akár az iskolás években kipróbálni. Én most
maradnék a csapatsportágaknál, azon belül
is „focinál”.
A szakirodalmak szerint már az óvodás
évek elején ajánlott kipróbálni a szervezett
edzéseket. Én mindig azt szoktam mondani,
hogy mi már 4 éves kortól várjuk a fiúkat és
a lányokat egyaránt, mert a legtöbb esetben

ekkor már rendelkeznek olyan kognitív képességekkel, hogy érdekes és egyben élvezhető legyen számukra egy 45 perces foglalkozás.
Természetesen minden gyerek más és
más. Van olyan gyerek az egyesületünknél,
aki most 10 éves és 4 éves kora óta folyamatosan jár az edzéseinkre. Olyan is van, aki 10
évesen jött le az első foglalkozásra, és jelenleg is a serdülő csapatunk tagja. Az U13-as
csapatunkban van olyan gyerek, aki már óvodáskorban elkezdte, de az elmúlt években
– más sportágakat is kipróbálva - legalább
háromszor hagyta abba, majd kezdte el újra
a focit, de jelenleg ennek a korosztálynak az
egyik alapembere, tehát jól érzi magát ebben
a sportágban és örömet okoz neki az, amit
csinál.
Úgy gondolom, ha egy gyerek minél előbb
megismerkedik az alapokkal, annál nagyobb
előnyre tesz szert a később csatlakozó társaival szemben. Valószínűleg több sikerélményben is lesz része, ezáltal sokkal jobban
megszereti a sportágat és nagyobb valószínűséggel marad meg a sport világában. Megfelelő motiváció esetén könnyebben tudnak
akár szintet is lépni. Szerintem ez a legtöbb
sportágban így van.

de főként azért, hogy az iskolai tornaórákon
kívül is mozogjon valamit. Mindenkit szeretettel fogadunk, és nagyon örülünk, ha
egy gyerek a mai világban sportolással tölti
a szabadidejét. A mi szintünkön elsősorban
ez jelenti a fő motivációt, a mozgás, a játék
szeretete. De mindig elmondom azt is, hogy
csapatsportról lévén szó, nagyon nehéz beilleszteni a később csatlakozókat olyan gyerekek közé, akik már több éve sportolnak,
versenyeznek egyesületi kereteken belül,
akiknek ilyenkor már több száz szervezett
edzés és rengeteg mérkőzés, tehát több ezer
labdaérintés van a „lábukban”. Sokszor nagy
kihívást jelent, hogy a később csatlakozó gyerekeknél is elérjük azt a sikerélményt, ami
aztán „ott tartja” őket az edzéseken. Persze
erre is tudnék több példát mondani, de talán
nem ez a jellemző.
Természetesen 4-5 éves korban abszolút
a játék, a sport megszerettetése a fő szempont, már csak azért is, mert itt még a koncentrációs és a koordinációs képesség is
minimális. Az iskolaéretté válás időszakában
már több, a sportághoz tartozó olyan technikai elem oktatása is elkezdődik, amihez az
alapokkal az említett 4-5 éves korban ismerkednek meg. 10-11 éves korukra már olyan
technikai, taktikai tudás birtokában vannak,
amit a pályán, mérkőzéshelyzetekben is magabiztosan tudnak alkalmazni.
Minden képességnek megvan az a szenzitív időszaka, amikor ezek a képességek a
legjobban fejleszthetőek. Így van ez a labdarúgásban és a többi labdasportban is.
A Dunabogdányi Sportegyesületnél folyamatosan várjuk az óvodás és iskolás fiúkat,
lányokat a labdarúgó foglalkozásainkra.

Sokszor előfordul, hogy a szülő 10-11 éves
korában hozza el gyerekét először labdarúgó edzésre, hogy szeretné kipróbálni a focit,

Határidő-hosszabbítás a LEDprogramban május 15-ig!

Lomtalanítás – 2022. május 24.
Kihelyezés: 2022. május 23-án (hétfő).
Elszállítás: 2022. május 24. (kedd)

Tisztelt Dunabogdányiak!
Eddig 50 dunabogdányi háztartás élt a lehetőséggel, és regisztrált ebben
a programban. A programot most meghosszabbították május 15-ig!
A CYEB Energiamegoldások Kft. Dunabogdány Község Önkormányzatának közreműködésével ingyenes lakossági LED-csereprogramot biztosít a
helyi lakosok részére.
A csatlakozás menete: Első lépésben regisztrálni kell a https://app.
ledcsere.hu/registration weboldalon, ahol néhány perc alatt megtörténhet a szükséges adatok rögzítése. Szükséges adatok: jelenlegi izzók száma
helyiségenként, teljesítmény, típus (E27/E14). Feltöltendő dokumentumok:
személyi igazolvány, lakcímkártya, utolsó havi villanyszámla. Kérjük, hogy a
regisztráció során a LED-izzók átvételének helyszínéül kizárólag Dunabogdány Polgármesteri Hivatalát jelöljék meg! A regisztrációt követően a megadott email címre megérkezik a szerződés, egy nyilatkozat, mely szükséges
a LED-ek átvételéhez. Ezt követően személyesen az átadóponton átvehető
az új fényforrás. Átadópont címe: Dunabogdány Polgármesteri Hivatal,
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u 76, ügyfélfogadási időben.
Biztatjuk Önöket, éljenek ezzel a lehetőséggel!

Molnár Balázs
Dunabogdányi SE

Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell
elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
NE készítsen ki:
- a háztartásokban naponta keletkező háztartási hulladékot,
- ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot,
- veszélyes hulladékot,
- építési törmeléket,
- autógumit, autóroncsot,
- zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).
FKF Zrt.

Polgármesteri hivatal
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Gyógynövények, mint elfeledett tudás

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác

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

vezetem a Minőség Ellenőrzési Osztályt, cégünk hagyományos
növényi gyógyszereket és kozmetikumokat is gyárt. Az alapanyag
beszerzéseknél először elő-mintákat kérünk. A fogyasztó elvárásoknak megfelelően ezek a minták gyönyörű szépen vannak szárítva, és itt egy hatalmas DE. Sokszor ezek a gyógynövény-előminták
hatóanyagot alig tartalmaznak, viszont szép számmal elfordulnak
bennük olyan mérgező növények, mint a maszlag vagy a csattanómaszlag.
2006-ban törölték el Magyarországon a gyógynövények központi
ellenőrzést. Az Európai Unió bizottság étrend-kiegészítőkre és élelmiszerekre vonatkozó jogszabály módosítása, amely 2022. július
1-től lép hatályba, legalább a szennyezők terén ezen változtat.
Szerencsére ma már vannak olyan kereskedők is, akik a minőségre hangsúlyt fektetnek és garanciát vállalnak hatóanyag tartalmakra, tisztaságokra.
Kállai Máté

Beszámoló
Dunabogdányi Németekért Közalapítvány
2023 Dunabogdány Kossuth L. út 76
Adószám: 19177036-1-13
2021. évi beszámoló
Közalapítvány bevételei :
Alapítótól kapott támogatás
180 e Ft
Magánszemélyektől kapott cél szerinti adomány
40 e Ft
NAV 1 % személyi jövedelemadó
89 e Ft
Pályázatból Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt -től
800 e Ft
Továbbutalási céllal kapott támogatás Önkormányzattól
jogi személy nélküli civilszervezeteknek
690 e Ft
Bevételek összesen:
1.799 e Ft
Közalapítvány ráfordításai:
Cél szerinti támogatások:
Általános Iskola német nyelvet tanuló diákok jutalmazása 50 e Ft
Dunabogdány Német nemzetiségi Óvoda
40 e Ft
Dunabogdányi svábzenekar
180 e Ft
Bogdaner Singkreis
270 e Ft
Donauknie Tanzgruppe
240 e Ft
Bethlen Gábor Zrt pályázat ráfordításai
802 e Ft
Egyéb ráfordítások
Anyagjellegű ráfordítások
212 e Ft
Kiadások összesen:
1.794 e Ft
Tárgyévi
eredmény
5 e Ft
Pénzeszközök: 2021.12.31.-én
967 e Ft
Lakatosné dr. Schilling Dorottya
kuratórium elnöke

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
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A modern kor egyik vívmányai a gyógyszerek, melyek alig több
mint 100 éve jelentek meg. Kezdetben az első gyógyszerek előállítása olyan hasonló tulajdonságú hatóanyagok kémiai úton való szintetizálását és molekulák előállítását jelentette, amelyek a gyógynövényekben is megtalálhatóak, így próbálva azt „másolni”.
A gyógyszerek használata előtti gyógykezelések, pedig szépen
lassan a feledés homályába merültek a köztudatban.
Miért is gyógynövény a gyógynövény tulajdonképpen, mi haszna
van belőle, hogy számunkra hasznos molekulákat állítson elő?
A válasz egyszerű… semmi. A növények nem nekünk szintetizálják ezen hasznos molekulákat, hanem saját maguk malmára hajtják
a vizet. Szintetizálnak védekezésre, rovarok ellen riasztó anyagokat,
vagy gombafertőzés ellen fungicid anyagokat, illetve rovarcsalogató anyagokat is a beporzásuk-szaporodásuk biztosításához.
Egy növény életciklusában, fejlődési szakaszában pedig mindig
más folyamaton van a hangsúly, így például, ha egy bizonyos molekulában gazdag növényt szeretnénk gyűjteni a növény fenofázisát
ajánlatos figyelembe venni.
Két egyforma növény nincs, a termesztési helye, begyűjtés időpontja, az időjárás mind befolyásolják a növény összetételét.
Két gyógynövényt és egyben fűszert is hoznék példának (a legtöbb fűszer gyógynövény is.)
Kakukkfűnél és Orvosi Zsályánál mindkét esetben az illókomponensi hordozzák a gyógyhatású molekulát és ezekért a komponensekért használjuk fűszerként is. Legtöbb illóolajat pedig a virágzásban, teljes virágzás termelik.
Most már megismertük, hogy ezen két növényt mikor érdemes
gyűjteni, a következő lépés a tartósítás, ami gyógynövényeknél
szinte minden esetben a szárítást jelenti, itt is érdemes odafigyelni. Egy szárítógép kényelmes és iparilag sztenderd, illetve szép
szárítmányt kapunk, viszont magasabb hőmérsékleten rengeteg
hatóanyagot vesztünk. Gyakorlatban a levegőn pl.: ruhaszárítón
elhelyezett és megszárított növény sokkal több mindent megőriz.
Fűszerként itt meg is állhatunk. Gyógynövények esetében viszont
szeretnénk azt a bizonyos molekulát, mely jótékonyan hat ránk, a
növényből kinyerni, és olyan formátumba hozni, ami az emberi
szervezet számára könnyen hozzáférhető és ki tudja fejteni a hatását is. Az egyik legrégebbi ilyen folyamat a forró vizes extrahálás
(kinyerés) gyógyteakészítés. Ezzel is csupán annyi a bökkenő, hogy
hőhatására rengeteg egyéb hasznos molekulától búcsút intünk.
Egy kíméletesebb módszer, ahol sok hasznos molekulát meg
is tudunk őrizni, az oldószeres kivonás. Legkézenfekvőbb ilyen
oldószer pedig az alkohol, mely beszerzése tisztán (96%V/V) elég
korlátozott, de esetünkben 40%-os bármely égetett-szeszes ital is
megteszi, 1-2 hetes áztatás után. 1 tömeg arányú gyógynövény és
5-10 közötti tömeg arányú oldószer esetén. Persze fogyasztható
formában ezután ezt hígítanunk kell.
A kakukkfű tinktúrát a hagyományos növényi gyógyászatban
köhögéscsillapításra, míg a orvosi zsálya tinktúrát fertőtlenítésre
használják pl.: fogínygyulladás enyhítésére.
2016 óta a Gyógynövénykutató Intézet Kft.-nél dolgozom, 3 éve

2022. Anyák napjára
Dsida jenő: VERS ANYÁK NAPJÁRA

Kedves Gyerekek!
Ugye, amikor édesanyára, nagymamára vagy dédire gondoltok, akkor annyi kedvesség, figyelmesség, melegség jut eszetekbe, hogy azt
szavakba sem lehet önteni. Adjatok hálát értük Istennek és készítsetek anyák napi szivecskét, amivel örömet szerezhettek nekik! Írjátok a
szív közepére Isten Igéjét:
„Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!” /Mózes 4. könyve
6,24/
Színezzétek, díszítsétek a szívet kedvetekre, majd ollóval nyírjátok
ki és a vonalak mentén hajtogassátok össze. Egy borítékot kaptok,
amit leragaszthattok a kisebb szívvel, amit szintén ki kell nyírni. Biztosan nagyon szép lesz és nagyon fognak neki örülni!
Szeretettel: Judit néni
Isten áldjon meg minden kedves dédmamát, nagymamát és édesanyát! Hálásak vagyunk az ÚRnak értetek! Köszönjük a sok figyelmességet, szeretetet, amivel gazdagítjátok életünket!
Pógyor Judit
református lelkész

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Foto: Nagy Magda
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

KECSKETEJ

Csendesen emlékezem az édesanyámra, de
mindazokra az édesanyákra és árván maradt
gyermekekre, akik most Európa útjain a háború
elől menekülni kénytelenek.

natúr/ fűszerezett és füstölt SAJT
JOGHURT és KRÉMSAJT
kapható, rendelhető

Isten óvja őket és minden édesanyát!

KELLNERné KATI 06 30 201 2946

Nagy Magda
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Zelk Zoltán: A patak meséje
A patak szélén álldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól:
– Mondd, hová sietsz, hogy sohasem
állsz meg? Mi dolgod van tulajdonképpen?
– Elmondanám – felelte a kis patak –,
ha versenyt futnál velem, mert hosszú
történet ez, s nincs időm órahosszat
beszélgetni. De, ha akarod, utam végén
elmondom a folyóparti fának s megkérem, hogy üzenje meg neked egy falevélen.
A bokor örömmel beleegyezett, s
várta, hogy mikor jön meg a falevélre
írt üzenet. Nem sokáig kellett várnia,
harmadnap odaérkezett a Természet
postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította a folyóparti fa üzenetét. Köszönt
is, de nem állt meg, hiszen még messzi
út várt rá, erdőkbe, kertekbe, hegyek
tetejére vitte a rábízott faleveleket.
A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze lombjaikkal, valamennyien
tudni akarták, mi van a levélben? Kérték is társukat, hangosan olvassa el a
levelet. De várniok kellett, míg kisüt a
nap, mert bokortársuk már bizony öreg
volt, s csak napfénynél tudott olvasni.
Mikor aztán a nap kisütött, megtanulhatták végre, hogy miért olyan sietős
az útja a pataknak?

SZJA

rengtek, szomorkodtak, amikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s
kéretlenül is megszólalt:
– Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről! Akár hiszitek, akár nem, már
nem forrás ő, hanem tenger! Olyan
nagy és olyan hatalmas, hogy három
hét alatt sem tudok átrepülni a partjai
között. Ő már nem jöhet többé közétek,
de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra
kér, hogy ti menjetek hozzá.

1%

Dunabogdányi Németekért
Közalapítvány
Köszönjük az eddigi
támogatásokat és várjuk a
további SZJA 1 % felajánlásokat
Adószám: 19177036-1-13
Lakatosné dr. Schilling
Dorottyatórium elnöke

Egyéb se kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár
vezette. De ő sem jött vissza, sem egy,
sem két, sem három év múlva, helyette
is a madár jött el a negyedik évben.
– Akár hiszitek, akár nem, folyó lett
a ti testvéretekből! Nagyon vágyik már
utánatok, kér, hogy menjetek el hozzá…
Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak:
– Egy percre megállhatok, a végét már
én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem. Patakká változtam, s azóta is mindennap
elszaladok folyóvá lett testvéremhez.
Legkisebb testvérem, a forrás üzenetét
viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez.
Így élünk mi négyen azóta is együtt,
így szeretjük egymást továbbra is, s így
fogjuk szeretni, amíg világ a világ…

– Egyszer régen, nagyon régen, négy
testvér élt a földön: négy kis forrás.
Nagyon szerették egymást, boldogan
éltek együtt a hegy tövében, csak azon
búsultak, hogy nem vándorolhatják be
az egész világot. Öreg barátjuk, a hegy,
azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, s ha hazajön, mesélje el
a többieknek, hogy mit látott.
Így is történt. Nagy búcsúzkodás,
sírás-rívás közben útra kelt a kis forrás, miközben a hegy, a szél s az erdő
jó tanácsokat kiabáltak utána. Az otthonmaradt három testvér pedig egyre
várta, hogy visszajöjjön. De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt
három, a forrás még mindig nem tért
vissza. Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy
egyikük elindul s megkeresi. Igen ám,
de hol, merre, mikor már negyedik éve
nem hallottak róla semmit? Így töp-
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Gyereksarok
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Ezért is rendezzük meg 2022. május
7-én Dunabogdányban az első állatvédelmi rendezvényünket, amelyre minden állatbarát érdeklődőt szeretettel
várunk.

sajátította el, szimatszőnyeggel érkezik, Pál
Zsuzsi lesz a felelős,
hogy mindenki kellően
le legyen mozgatva.

Igyekszünk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekessé, színessé
tenni az eseményt, ami a rendezvénytéren lesz megtartva. A pontos részleteket a Facebookon, a Dunakanyar Civil
Állatvédelem csoportban közöljük.

A rendezvény másik
célja, hogy megismertessük az emberekkel, hogy mi hogyan
zajlik a mindennapos
állatmentéseink ben.
Beszélgethetünk, megoszthatjuk egymás közt
a tapasztalatainkat és
nem utolsó sorban azt,
hogy hogyan tudunk
segíteni egymásnak.

A témák között lesz szó a január elsejétől megújult állatvédelmi jogszabályokról, melyet dr. Nagy Csilla jogász
(MABIV) ismertet. Dr. Vetter Szilvia PhD
az ÁTE Állatvédelmi Központ vezetője
köszöntőt tart.
Jó barátom Márton Vlad András a
BirdMania-Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont alapítója Dömösről jön el hozzánk, hogy ismertesse az
erdei élet írott és íratlan szabályait. 14
órára várjuk őt.
A gyerekeket, családokat Kenyeres
Erika tanárnő, a “Mancs a Szívre Ifjúsági Centrum” alapítója szórakoztatja 13
órától, az iskolások számára jól ismert
kahoot-os feladatokat állít össze. A
rendezvény egyik célja az állatvédelem
beépítése az oktatási rendszerbe, hisz
szeretve könnyebb tanulni és az állatokon keresztül ezt még könnyebb elérni.
Ezért nagyon számítunk tanárnők, tanárok megjelenésére is.
Lesznek különféle ügyességi versenyek, kutyás bemutatók, tánc és sport
is. Hegyessy Mária, aki tudását részben
a szentendrei Nova kutyaiskolában

Nagy
szeretettel várjuk a Canem
Segítőkutyásokat
trükkbemutatóval, Varga Orsolya és Fanni
személyében. Ők mozgássérült-segítő kutyás
bemutatót
tartanak
majd illetve Mocca kutyával egy kis foglalkozást gyerekeknek. 13
órára érkeznek.
Gazdikereső állatokat is viszünk a rendezvényre, lehetőség lesz sétáltatni,
játszani, ismerkedni a kutyákkal. A
szentendrei Árvácska állatmenhely,
pomázi kutyamenhely, tacskó-és vizslamentés kutyusai, és a tervek szerint
cicusok is várják majd a gazdi jelölteket.
A rendezvényt a 10 perc szünet nevű
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helyi zenekar zárja, ők 17 órától szórakoztatnak minket.
Mindenkit nagyon nagy szeretettel
várunk, legyen teli szép és boldog állatokkal, elégedett gazdákkal a Dunakanyar május 7-én!
Komjáti Anikó
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Szívügyünk az állatvédelem

