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Nyugdíjba vonultak
jelentkezik célirányosan óvónőképző szakközépiskolába,1985ben a Kecskeméti Tanítóképzőben kezdi meg tanulmányait.
Ekkor már óvónő, majd két gyermeke születése után, 1990-ben
kezdett el óvodánkban dolgozni.
Nem sokkal később megkezdi
továbbképzéseit, ahol először
tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekek diagnosztizálását,
majd terápiájuk lehetőségeit
tanulta, ezt követően új nevelési lehetőségekkel, majd egy következő lépésben az óvodapedagógusok személyiségfejlesztő és kommunikációs
programjában képződik. Mindhárom komoly szakmai előrelépést jelent számára. 2003-ban pedagógus szakvizsgát
tesz az ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskolai Karán, Gyakorlati/
pszichológiai ismeretekből és mellette elsajátítja a drámapedagógiát is. Elmondása szerint ez a képzés segítette hozzá
a szülőkkel való hatékony együttműködéshez.

Ormai Adrien
A királyok városában, Székesfehérváron látja meg a
napvilágot, itt jár általános és
középiskolába. Az iskola után
úszóedzői képesítést szerez,
majd ennek oktatásába kezd.
A vízben találkozik mozgássérült, illetve mozgásukban korlátozott gyerekekkel. Erre lesz
figyelmes, majd ennek folyamán jelentkezik gyógypedagógiai szakra, Budapestre. 1995-ben költözik Dunabogdányba, ekkor indul karrierje az óvodában is, melyet csak 3 évre
szakít meg gyermekvállalás miatt. Az otthoni évei alatt sem
tétlenkedik, ekkor végzi el a logopédiai képzést. 2004-től az
új óvodaszárnyban már önálló irodával rendelkezik, folyamatosan bővítik a tornaszoba eszközeit. Ennek köszönhetően külön mozgásfejlesztési terápiát végez. Munkáját dicséri,
hogy sok gyermek tanul meg helyesen beszélni és sok sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyermek kezdhette meg
helyben az iskolát. Az óvónők munkájának pótolhatatlan
résztvevője, velük szorosan együttműködve dolgozott. Saját
elmondása szerint a legboldogabb akkor lenne, ha nem lenne rá és a munkájára szükség, mert az azt jelentené, hogy a
gyerekek jól vannak.

Két különböző életút, két kiváló szakember, közös
értékekkel. A hivatástudat, a tanulás és fejlődés iránti
elköteleződés, a maximalizmus és a gyermekszeretet
mindkettőjük munkáját és életét végigkíséri.
Megtisztelő volt Önökkel együtt dolgozni, példaértékű munkájukat köszönöm településünk minden lakója
nevében. Jó egészséget kívánok családjuk körében.

Kristóf Istvánné

Köszönettel:

Szülei
gyermekszerető,
sokoldalú
és
empatikus
háttérországot jelentenek számára. A visegrádi gyermekévek közben bátyjának gyermekeit terelgetve már gyerekként tudja, hogy óvónő szeretne lenni. 1978-ban Dorogra

Schuszter Gergely
polgármester
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Tisztelt Dunabogdányiak!

A nyár közeledtével ismét kiszabadulunk a természetbe. Elődeink munkáját
dicséri, hogy a természeti környezetet
a fejlesztett infrastruktúráknak köszönhetően mi is élvezhetjük.
A kerékpárút 2008-as megépítését
követően a tavalyi évben volt lehetőségünk pályázati támogatásból az első
felület javítására. Nem véletlenül került sor a Bánya-híd és a településhatár
közti szakasz felújítására. A kerékpárút
ezen része kerékpározásra és a 11-es út
átmeneti bevédésére kialakított töltés,
nem pedig árvízvédelmi gát. Ebből kifolyólag mozgásban van, és mozgásban
tartja az ezen nyugvó betonalapot is. A
betonalap ridegsége miatt mozgás hatására repedni kezd. Ezen repedéseken
keresztül jut fel a növényzet az aszfaltréteghez, és ezt játszi könnyedséggel
töri át.
Így kerülhetett sor arra, hogy az újonnan felújított aszfaltréteg a természet
megindulásával virágozni kezdett. A
helyreállítási munkálatok megkezdődtek: első körben a növények permetezését kezdték meg. Az erre szakosodott
cég - igen, számomra is hihetetlen, de
létezik új kerékpárutak gyomírtására
szakosodott országos cég, ez tehát
nem csak helyi probléma – az erre a
problémára kifejlesztett és engedélyezett növényírtószerrel a gyökérzet
végéig visszaszorította a gyomot. Második fázisban kerül sor a megsérült
felület helyreállítására.
A kerékpárút nyomvonalán tovább
haladva érkezünk el a strandhoz, ahol
úgyszintén munkálatok folynak. A Magyar Turisztikai Ügynökség (a továbbiakban: MTÜ) támogatásával létrejövő
vizesblokk épület kulturált háttérszolgáltatást jelent a strandolóknak és a
nagyobb kulturális eseményeknek. Az
épületben megtalálható családok, kerekesszékkel közlekedők, illetve nők és
férfiak számára kialakított mosdó. Az
építkezés még zajlik, valószínű azonban, hogy a nyáron használhatóvá válik
az épület. Amikor ez az építkezés befe-

jeződik, indul az alatta elterülő terület
átrendezése is. Az úgyszintén MTÜ által
finanszírozott tereprendezés a kerekesszékkel közlekedők számára is elérhető parkolót, mosdóösszeköttetést és
akadálymentes strandlejutást biztosít.
Ennek keretében
-

átalakításra kerül a Strand utca és
Művelődési Máz kert kapcsolata,

-

továbbá kialakításra kerül egy a gyalogosok és kerékpárosok részére
kényelmesebb fogadó tér,

-

a jelenlegi úgynevezett „Szúnyogparkoló” megszűnik.

A nagy parkolót ezen munkálatok
még nem érintik, de az látható, hogy
törekvéseink egy zöldebb gyalogos-kerékpáros elérés felé visznek.
Az autós forgalom problémáira (Duna-part elérése, parkolás), ezen felül a
település belső úthálózatának forgalomszervezésére és a parkolás rendezésére szerződést kötöttünk a KTI Közlekedéstudományi Intézettel. Cél, hogy
a nyári időben a településre érkező turistáknak megfelelő helyen kialakított
területen biztosítsuk a strand elérését,
parkolást. A tervezők felmérései a nyári hónapokban kezdődnek a lakosság
széleskörű bevonásával. Már itt kérek
mindenkit, hogy a kérdőíveket lehetőség szerint mindenki töltse majd ki.
Célunk egy kulturáltabb, rendezettebb,
tiszta Duna-part.
A kerékpárúton tovább haladva jutunk el a még csak terveken szereplő
híd helyéhez. A médiából értesülhettünk arról, hogy a megtervezett Kisoroszi-Dunabogdány közti Duna-híd
megkapta az építési engedélyt. Ez an�nyit jelent, hogy a tervezők teljesítették
vállalásukat. Az ő általuk tervezett híd
minden törvényi előírásnak megfelel.
Tudomásom szerint az egyetlen, ma
engedéllyel rendelkező dunai kerékpáros híd az országban.
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A sziget és a jobb part összekötése
műszakilag lehetségessé vált, a kivitelezéshez azonban több feltételnek kell
teljesülnie. Elsősorban Magyarország
Kormányának kell forrást rendelnie
a kivitelezéshez. Amennyiben a híd
megépítésére sor kerül, mindenekelőtt biztosítani kell a dunabogdányi
északi vízbázis kiváltását, meder alatti
átvezetéssel az ivóvízgerinc összekötését a szigettel; a déli vízbázisról induló
ivóvíz-gerinchálózat cseréjét és a gerincvezeték felett futó úthálózat felújítását. Ezek a munkálatok két évvel ezelőtt 800 millió forint nagyságrendűek
voltak. Amennyiben ez a pénz, ill. kormányhatározat a fedezet biztosításáról
rendelkezésre áll, akkor kívánom képviselő-testület elé terjeszteni az eldöntendő kérdést, hogy átadjuk-e az északi vízbázist erre a célra, avagy nem.
Egy biztos: ezzel a műszaki megoldással Dunabogdány csatlakozna
Magyarország legnagyobb és legbiztonságosabb (Szentendrei-sziget) vízhálózatához. Emellett több évtizedes
gondolkodásra született megoldás,
mert a híd kérdése eddig elméletben
is megoldatlan volt. Jelzem, hogy a
feltételként szabott vízbázis kiváltás a
Magyar Állam költségeit nem növeli, hiszen a korábban szóba kerülő, látványterveken szereplő ún. felsőpályás hidak egy jó harmaddal drágábbak, mint
a most megtervezésre kerülő függőhíd.
(A megmaradó harmadból kiváltható
Dunabogdány vízbázisa.)
Aki a számok felé nyitott, a fent leírtak költségei: kerékpárút felújítás bruttó 50 millió Ft, Vizesblokk és teresedés
br. 70 millió Ft, vízbázis kiváltásának
tervezése br 40 millió Ft, híd tervezése
kb. br 300 millió Ft.
Köszönettel:
Schuszter Gergely
polgármester

Bogdányi Híradó XXXIII. évfolyam 7. szám

Nyomtatott sajtóban nehéz tartani a
lépést a napi változásokkal. A bizonytalanságok, az árak napi szintű változásai, módosításai különös éberséget
igényelnek a jelenlegi településvezetőktől. Hajónk továbbra is biztonsággal
közlekedik a viharos magyar, európai
vizeken. Helyzetjelentést adni csak arról a fejlesztésről tudok, ami már elindult vagy befejeződött. A közeljövő
beruházásai kiszámíthatatlanok, ezért
pillanatfelvételt készítek és azt osztom
meg Önökkel.

A Képviselő-testület ülésein történt…
2022. május 17.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Szentendrei Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről készült beszámolóját. Az
ülésen Herdics Antal r. alezredes ismertette az illetékességi
terület elmúlt évi bűnügyi mutatóit, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseket.
Döntöttek a 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló
rendelet módosításáról. A rendelet-módosítás a 2021/4. negyedévi változások átvezetését tartalmazza.
A Képviselő-testület megalkotta a 2021. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendeletet. Eszerint a
2021. évi költségvetés főbb bevételi adatai a következők:
- eredeti előirányzat
1.090.162.369 Ft
- módosított előirányzat
1.269.685.265 Ft
- teljesített bevételek
1.263.043.814 Ft
A teljesített bevételek:
intézményi működési bevételek:
49.446 eFt
önkormányzat közhatalmi bevételei:
138.176 eFt
működési célú támogatás:
275.361 eFt
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
256.724 eFt
működési célú átvett pénzeszköz:
10.975 eFt
felhalmozási célú átvett pénzeszköz:
41.881 eFt
előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
488.917 eFt

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda vezetője a jelentkezések megtörténtét követően összeállította a
2022/2023. nevelési év óvodai csoportlétszámainak alakulásáról szóló tájékoztatóját. Az elfogadott határozat alapján az
Önkormányzat 6 óvodai csoport indítását engedélyezi: az 1.
csoport várható létszáma 23 fő, a 2. csoport várható létszáma
22 fő, a 3. csoport várható létszáma 22 fő, a 4. csoport várható létszáma 24 fő, az 5. csoport várható létszáma 24 fő, a 6.
csoport várható létszáma 23 fő.
Az ülésen jóváhagyták a 2021. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést.
Támogatták a képviselők az Orvosi ügyelet többletkiadásainak fedezése érdekében benyújtott kérelmét az önkormányzati hozzájárulás 140 Ft/fő összegre történő emelésére.
A nem tervezett kiadás finanszírozása érdekében az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által az
Önkormányzatok 2022. évi rendkívüli támogatására kiírt pályázati felhívásra.
Napirenden szerepelt a mobilitási koncepció készítés kérdése. Az Önkormányzat a helyközi és távolsági buszközlekedéssel kapcsolatos egyeztetések során került kapcsolatba a KTI
Közlekedéstudományi Intézet munkatársaival. Az egyeztetések során felvetett kérdések (buszforduló helyzete, áthelyezhetősége, parkolási problémák, Duna-part koncepciótervei,
gépjárművek megnövekedett száma, falu belső úthálózata)
alapján fogalmazódott meg annak lehetősége, hogy a szakmai csapatuk bevonásával Dunabogdány településére nézve
készülhetne egy ún. mobilitási koncepció. Egy ilyen koncepció célja, hogy a község jobb élhetőségét segítse. A koncepció
választ ad esetleges infrastrukturális beavatkozásokra, parkolási problémákra, aktív közlekedésre, közlekedésbiztonság
javítására.
Jóváhagyták a képviselők a Dunabogdányi Polgármesteri
Hivatal létesítő okiratának az új formátumú alapító okirat és
módosító okirat minta szerint elkészített változatát.
Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képviselő-testület a Dunabogdány, Erzsébet királyné út 713/3 hrsz
számú ingatlan villamos energia ellátás bekötésének kiépítéséhez, továbbá a Kőkereszt dűlő 46. szám alatti ingatlan
szennyvíz bekötéséhez.
Belterületbe csatolási kérelem támogatásáról hozott döntést az Önkormányzat a Dunabogdány 2232 hrsz.-ú ingatlan
vonatkozásában.
Zárt ülésen külterületi ingatlanra érkezett településrendezési kérelemről tárgyaltak, a kérelmet nem támogatta a Képviselő-testület.

A 2021. évi költségvetés főbb kiadási adatai a következők:
- eredeti előirányzat
1.090.162.369 Ft
- módosított előirányzat 1.269.685.265 Ft
- teljesítés
1.065.335.252 Ft
A teljesített kiadások:1.054.348 eFt-ot használtunk fel működésre
ebből:
168.572 eFt-ot személyi juttatásokra
24.370 eFt-ot bérek járulékaira
244.350 eFt-ot dologi kiadásokra
5.590 eFt-ot szociális juttatásokra
65.690 eFt-ot egyéb működési célú kiadásokra
444.714 eFt-ot felújításra
101.062 eFt-ot beruházásra
10.988 eFt-ot finanszírozási kiadásokra.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 18.711 eFt, kiadása 16.295 eFt volt 2021. évben.
Tájékoztató hangzott el a 2022. évben eddig befolyt helyi
adó összegéről, adónemenként, a tavalyi évben befizetett
összeghez viszonyítva. Az idei bevételi előirányzat 122 200e Ft
április 30. napjáig befolyt összeg 61 907 eFt. Az építményadó
és a helyi iparűzési adó teljesülése is időarányosan megfelelő.
Kérjük, hogy a jövőben is szíveskedjenek figyelni a befizetési
határidők pontos betartására. Ezúton is köszönjük a fegyelmezett adófizetői magatartást, mellyel hozzájárulnak községünk működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozásához.
Az ülés keretében beszámolót hallgatott meg a Képviselőtestület a Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2021. évi tevékenységéről, az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Az ülésen bemutatkozott Tőkés Anita, aki 2022. májusától látja el a
családsegítői feladatokat.

2022. június 13.
Döntés született a mobilitási koncepció elkészítésének
megrendeléséről. Első ütemben a település mobilitással ös�szefüggő céljainak, víziójának meghatározása és a problémafeltárás kerül kidolgozásra. Ennek során széles körű társadalmi egyeztetésre kerül sor.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Dunabogdányi Vízmű és
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját, beszámolóját 54 153 eFt mérlegfőösszeggel, 20 967 eFt saját tőkével és
-4 428 eFt mérleg szerinti eredménnyel. A Kft. – gazdálkodását tekintve – az elmúlt évben is közszolgáltató tevékenységet
végzett, így fő tevékenységei: a sportlétesítmények üzemeltetése, valamint közterület-fenntartás, település-üzemeltetés
volt, ill. a község kommunális hulladékgyűjtése kapcsán adatszolgáltatás közvetített szolgáltatásként.
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Tájékoztató hangzott el az önkormányzat és az intézmények közüzemi költségeinek alakulásáról.
A Képviselő-testület nem támogatta a zajjal járó tevékenységek szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására érkezett képviselői indítványt, mely a magánszemélyek
háztartási igényeit kielégítő zajjal járó munkák elvégzésére
engedélyezett időszakot kívánta meghosszabbítani a szombati napot illetően. Ennek következtében tehát az engedélyezett időszak nem változott, vagyis hétköznapokon 8:00 és
19:00 óra között, szombaton pedig 8:00 és 14:00 óra között
lehetséges ilyen munkálatok végzése, vasárnapokon és ünnepnapokon pedig tilos.
Belterületbe csatolási kérelem támogatásáról hozott döntést az Önkormányzat a Dunabogdány 2255 hrsz.-ú ingatlan
vonatkozásában.
Zárt ülés keretében szociális ügyekről tárgyaltak és szociális támogatás nyújtásáról döntöttek a képviselők. Szintén zárt
ülésen kerültek ismertetésre egyes önkormányzati ingatlanok értékesítése kapcsán – a piaci értékek meghatározására
felkért ingatlanforgalmi értékbecslő által – készített értékbecslések.
Dr. Németh József jegyző

Tisztelt Bogdányiak!

Kedves Bogdányiak!

Felújítás kezdődik a Művelődési Házban. A Magyar Falu Program keretében megvalósuló projekt során tűzfaljavítási munkálatok, a lapostetős klubterem tetőfedése, valamint a nagyteremben, kiállítóteremben padlóburkolatcsere lesz, és ezen
felül az egész intézményt érintő festésre is sor kerül.
Nemcsak a festés érinti az egész intézményt, a művelet során
rengeteg berendezést, valamint bútorzatot kell átmozgatnunk
minden olyan helyiségbe, ahol épp munka nem folyik. Ez pl. a
Könyvtárat, Klubtermet és Próbatermet is érinti.
A felújítási munka június 20-án kezdődik el és augusztus
1-jéig tart. Júniusban még egyetlen terem, a próbaterem kültéri rendezvényeinket (színházhétvége, gasztrosokadalom)
„backstage-ként” biztosítja, de a többi teremben már munka
folyik. Az augusztus 1-jei héten leutenbachi delegáció érkezik
egy hétre, és búcsú hétvége is lesz, ami a teljes intézményt
napi szinten érinti, majd egy egyetemi csoport, illetve egy néptáncos tábor bérli a házat, amit a kertbarát kör kiállítása zár
augusztus 20-ai zárással.
Tehát júniusban még, illetve ezt követően augusztus elejétől
nekünk már rendezvényeink lesznek, DE JÚNIUS 20-ától AUGUSZTUS 20-ÁIG nem tudunk helyet biztosítani a foglalkozásoknak.
Ezt követően reményeink szerint egy megújult helyszínen fogadjuk Önöket!
Elnézést kérve a kényelmetlenségért, megértésüket köszönöm!
Üdvözlettel:
Liebhardt András
igazgató, Művelődési Ház, Dunabogdány

2022. augusztus 4-9. között Leutenbachból hivatalos
delegáció érkezik településünkre.
A korábbi évekhez hasonlóan augusztus 7-én (vasárnap) bogdányi családoknál elfogyasztott ebédre hívjuk
német vendégeinket.
Ehhez keressük azokat a bogdányiakat, akik szívesen
fogadnak leutenbachi vendégeket. További információ
kérhető, ill. jelentkezés leadható Kránicz-Kammerer Zsófia 26/391-025, info@dunabogdany.hu
Köszönjük jelentkezésüket!
Polgármesteri Hivatal

Kedves Szülők!
Tisztelettel tájékoztatom önöket, hogy szabadságom
ideje alatt,
2022.08.01-08.19. között
a helyettesítő gyermekgyógyász szakorvos:
Dr. Szécsényi Ilona doktornő.
Halaszthatatlan esetben, a saját rendelési idejében,
a saját rendelőjében és kizárólag előzetes
időpontegyeztetést követően fogadja önöket!
Elérhetőségei:
2021 Tahitótfalu, Ifjúsági út 5. Tel.: 06/26 386-719

Könyvtár-Figyelem!
A könyvtár 2022.július 1-augusztus 10-ig ZÁRVA lesz intézményi felújítások miatt.

Hétfő:

11:00 - 14:00

Kedd:

07:00 - 10:00

Szerda:

14:00 - 17:00

Csütörtök:

1 4:00 - 17:00

Péntek:

07:00 - 10:00

Mindenkinek jó egészséget, örömteli, vidám vakációt és
sok-sok pihenést kívánok üdvözlettel:
Dr. Havasi Tünde

Szíves elnézésüket kérjük.
Horváth Gyöngyi
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Tájékoztatást kaptak a képviselők a 2022. évi
testvértelepülési találkozó programjáról, a leutenbachi delegáció augusztus 4-9. között érkezik községünkbe.
Véglegesítették az ülésen az augusztusi Bogdányi búcsú
programjait is.
Kijelölték a képviselők a Művelődési Ház felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrt Kállainé Aszalós Anikó személyében, 650 000 Ft díjazás ellenében. Tárgyaltak a nagyteremben
zajvédő előtétfal építése lehetőségeiről, a javasolt műszaki
tartalom beárazása folyamatban van.
Jóváhagyták a képviselők a dunabogdányi szabadstrand
új vizesblokkja építészeti terveinek elkészítése tárgyában az
F-KÉZ Kézműves és Művészeti Kft.-vel kötött tervezési szerződés módosítását. Az engedélyezési eljárás elhúzódása és a
többszöri áttervezés miatt felmerült többletköltség 240.000
Ft + ÁFA.
Döntést hoztak a Bogdányi Híradó 2022. július-december
havi lapszámai tördelési (nyomdai előkészítő) és havi 1400
példányban történő nyomdai előállítási munkáinak megrendeléséről. Az újságot a Spori Print Vincze Kft. nyomtatja, a vállalási ár 175 000 Ft + 5 % ÁFA / lapszám.

Állatkínzás történt a faluban

Nyári táborok támogatása

Sajnos a júniusi állati rovat nem lesz vidám és szív-

Közeleg a gyermekek nyári vakációja, indul a tábori lehetőségek felkutatása.

melengető. Szép és kedves dolgokról szeretnék írni, de

Az önkormányzat a rászoruló, ill. többgyermekes családok részére lehetőséget biztosít a nyári táborozás díjának
átvállalására. A részletek tekintetében forduljanak bizalommal Tőkés Anita családsegítő munkatárshoz. Elérhetősége:
26/391-025, csaladsegito@dunabogdany.hu.

vannak olyan események, amik felett nem lehet szemet
hunyni.
A több macska eltűnése és előforduló mérgezések mellett most egy tiltott hurokcsapdát használtak egy házi

Az Iskola saját szervezésében valósul meg napközis tábor,
erről az érintett gyermekeket értesítik. A további táborok
már beteltek, vagy saját hatáskörben kerültek meghirdetésre.

kedvenc, szeretett családtag életének kiontására, majd
a tetemet felhelyezték egy kerítésre. Remélem legalább
gyermekek nem látták, mert biztos egy életre nyomot
hagyott volna bennük. Így is egy 10 éves kisfiú gyászolja

Éljenek a lehetőséggel, érdeklődjenek a lehetőségekről!

házi kedvencét.
Hurokcsapdát az erdőben, mezőn szoktak vadászok
elhelyezni. Használata illegális, mert óriási szenvedést
okoz az állatnak.
Már volt szó a póráz nélküli sétáltatás veszélyéről,
többek között ez is egy veszélyforrás lehet, ha a kutya
belelép. Óvjuk állatainkat, vigyázzunk rájuk, ne legyünk
kegyetlenek és gonoszak!
“Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.” Mahatma
Gandhi
Szabó-Komjáti Anikó

AZONNALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Tájékoztatás

• Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény

Krízishelyzet esetén, sürgős esetben, az ügyfélszolgálati időn kívül (17-09
óra között, hétvégén is hívható telefonszám, munkaszüneti napokon 0-24
óráig).
Készenléti ügyelet: 0620/364-0827

Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő: Tőkés Anita

• Gyermekkrízis Alapítvány:

Cím: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos u 76.

Lelkisegély-vonal
Kék vonal: 116-111

Telefonszám munkaidőben: 06 20/3242625

• Áldozatsegítő Szolgálat:

*Ügyfélfogadási idő:

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik.
Zöld szám: 06-80-225-225

Hétfő: 13-18 óra

• Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat:

Szerda: 8-12 és 13-16 óra

Kapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás esetén.
Telefonszám: 06-80-205-520

Péntek: 8-12 óra

• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

*Az ügyfélfogadási idők, külső helyszínen történő ügyintézések miatt fentiektől eltérhetnek.
Célszerű előzetesen telefonon érdeklődni, ill. időpontot egyeztetni.

Gyermekvédő hívószám, gyermek veszélyeztetettsége esetén szakszerű
információ nyújtása.
Telefonszám: 06-80-212-021

Az 1997. évi XXXI. 136/A § értelmében, iratbetekintéssel kapcsolatos ügyekben
Dunabogdány Község Polgármesteréhez fordulhat.

Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény

Gyermekjogi képviselő:

Az ügyfélfogadás helye: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12-16 óra

Jogvédő: Berze Mariann

Kedd-Péntek: 08-16 óra

Elérhetősége: 0620/489-9565

Telefonszám: 06 26/ 312-605; 06 26/ 400-172

berze.mariann@ijb.emmi.gov.hu

• Családkonzultáció, családterápia
• Pszichológiai szolgáltatás
• Jogi segítségnyújtás (kéthetente) képviselet nélkül

Ellátottjogi képviselő:
Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Jogvédő: Forgács Béla
Elérhetősége: 0620/489-9529
bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu
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Így kerek a világ!

Május 21-én Dunabogdányban a
szemléletformálás jegyében került
megrendezésre egész napos programunk, melyre fogyatékossággal élőket,
segítő szervezeteket hívtunk meg, akik
színes előadásaikkal mutatkoztak be
a nagyközönség előtt. Ezen a napon a
programok mellett sorstársak, és szakmabeliek is megismerhették egymást.
Hónapokig készültünk az eseményre, igyekeztünk olyan programot ös�szeállítani, melyben be tudjuk mutatni
a fogyatékossággal élők sajátosságait,
egy-egy vidám műsor keretében. A
nagy nap reggelén esőre ébredtünk,
a nagy ijedelem közepette újra kellett
gondolnunk a lehetőségeket. Végül az
égiek megkegyelmeztek nekünk, mire
elkezdődhetett a műsor a rendezvénytér már napsütésbe borult.
Dr. Vitályos Eszter Fővédnök köszöntötte a résztvevőket, majd Schuszter
Gergely polgármester úr méltatta intézményünk munkáját. A rendezvényt
az Egyesület elnöke, Spáth Jutka nyitotta meg.
Az üllői Szeretetgombócok versmondással vezették be produkciójukat,
melyet jelnyelvi énekléssel folytattak.
A hangulatot emelte, hogy a nézők is
bekapcsolódtak az előadásba. A látássérülteket segítő Hornyák Alapítvány
Zoé zenekara hangszeres produkcióval kedveskedett nekünk, majd a váci
Tabán Fogyatékosok Napközi Otthona
vásári komédiát adott elő. A műsorok
között a ParaDance kerekesszékes táncosai mutatták meg, hogy mozgássérültként is vidáman, boldogan át lehet
élni a tánc és zene szeretetét, és hogy
ehhez a kerekesszék nem akadály, hanem eszköz.

Utolsó
fellépőként
egy
igazi
divatshow-val a Figyelj Rám-os Cserebogarak következtek. Fellépőink a színpadon átélhették a szupermodellek
világát, a fantasztikus divatbemutató
alatt vastaps és éljenzés között profikat meghazudtoló magabiztossággal
vonultak végig a kifutón. Az igazi, hordható és nem utolsósorban gyönyörű
ruhák az újrahasznosítás jegyében
készültek. A változatos alapanyagok
gyűjtésében mindenki részt vett, előkerült pelenkazsák, chipses zacskó,
műanyagflakon, régi függöny, és még
sorolhatnánk. Az alapanyagokból az
esőkabáttól a menyasszonyi ruháig, a
díszes rokokó ruhától a sportruháig, újrahasznosított papírcsodák készültek.
A kisebb kiegészítőket, nyakláncokat,
fülbevalókat, kalapokat, nyakkendőt
is saját kezűleg, nagy műgonddal alkottuk. A megunt farmer ruhákra egy
segítő fiatal grafikus varázsolt festményeket. A színpadon a ruhák életre
keltek, a zenére mozgó, vidám modellek meghozták a hangulatot, sokaknak
kedve támadt együtt táncolni a műsort
záró kacsatáncban. Az esemény vidám
fergeteggé változott, melyben együtt
táncolt szereplő és vendég, ép és sérült
egyaránt.
Mindemellett a nap folyamán a Nem
Adom Fel Alapítványán programjában
mindenkinek lehetősége volt kipróbálni magát a kerekesszékes akadálypályán, a vakszobában, de megismerkedhettek a jelnyelvi tolmácsolással,
valamint a Braille írással is. A program
keretében egy pecsétgyűjtő játékra
hívtuk az érdeklődőket. Aki a 4 pecsétet összegyűjtötte azt egy kis édességgel és emléklappal jutalmaztuk meg. A
nap folyamán a bicikliúton lehetőség
volt gokartozásra is ami iránt szintén
nagy volt az érdeklődés. Az eseményen
a meghívott szervezetek saját készítésű portékáikat, szőnyegeket, használati- és dísztárgyaikat adhatták el, sőt a
papírfonás fortélyait is kipróbálhatták
az érdeklődők.
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Az előadások után finom ebédet
szolgáltak fel az egyesület munkavállalói, melyet a dunabogdányi Hegylakók
készítettek el. A leves után süteményt
is kínáltunk.
A rendezvényen jelen volt két tv csatorna is, a felvételek a Danubia televízióban, és az Esély magazinban lesz látható az M1 műsorán, melyet közösségi
oldalunkon megosztunk.
Az Esélyegyenlőségi nap megvalósításában sokan segítségünkre voltak,
köszönjük a részvételét a kimagasló
szerepet betöltő Kristóf Eszternek, aki
vállalta a háziasszony szerepét. Köszönjük a támogatást Dunabogdány
Község Önkormányzatának, a Sörpult
Kft-nek, a Dierta Kft-nek, a Dunabogdányi Önvédelmi Klubnak az ásványvizet,
a Heim Sütödének a finom süteményeket és kenyeret, a Dunabogdányi Hegylakók Egyesületének az ebédet, a Borda Húsfeldolgozónak a levesbe valót,
Hegedűs Leventének a gokartokat, Lénárt Balázsnak a zöldségeket, Ferbert
Gézának a zsíros kenyérre valót.
Köszönjük a segítséget továbbá a
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, Liebhart Gábornak és
Bonifert Balázsnak a hangosítást, a Dunabogdányi Művelődési Ház munkatársainak, a Fakult Egyesületnek, Schilling
Lászlónak és a településüzemeltetés
munkatársainak, valamint Flóris Bélának a sátrakat, padokat.
Hálásak vagyunk munkatársaink lelkes közreműködéséért!
A rendezvény után nagyon sok dicséretet kaptunk, melyeket elraktároztuk,
megerősít bennünket, ebből fogunk
erőt meríteni a nehezebb napokon.
Mindenkinek köszönjük a részvételét, aki megtisztelt bennünket ezen a
napon!
Figyelj Rám
Közhasznú
Egyesület
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Részletek a Figyelj Rám Közhasznú
Egyesület Esélyegyenlőségi napjáról.

1 ötlet, 1 koncert, 200 zsákbamacska, 1500 palacsinta
lufikkal díszítették fel a színpadot. Herr Adriánnak és Hock
Lászlónak az adományokat. Kristóf Eszternek, hogy elvállalta a rendezvény háziasszonyának szerepét. Köszönettel tartozunk a támogatásért Dunabogdány Község Önkormányzatának és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak is. És
akkor megjöttek az óvónénik, akik palacsintasütő versenyt
hirdettek a csoportok között. Rengeteg szülő sütött palacsintát otthon a 35 fokos konyhában, így végül 1500 palacsinta
készült. Hihetetlen szám. És így lett minden más is. Hiszen
jöttek a gyerekeink, a feleségek, a férjek, a nagyszülők és ők
is odatették magukat. Önzetlenség, alázat és jókedv jellemezte az összes segítőt. Olyanok lettünk, mint egy válogatott. Teljesen mindegy volt, hogy egyébként ki, hol focizik,
együtt közösen győztünk.
A célunk az volt, hogy a rendezvényünkön
minden gyermek jól érezze magát és egy
színvonalas koncert kíséretében kezdjük
meg a vakációt. Álmunkban sem gondoltuk,
hogy minden úgy sikerül, ahogyan elterveztük. Egy biztos, jövőre is meg fogjuk csinálni, csak még jobban, de rodeó bika jövőre is
lesz.

Mindig csak EGY jó ötlet kell. És az igazán
jó ötletek maguktól valósulnak meg, majd
lesznek csodává. Persze kell hozzá rengeteg
szorgos kéz és napsütés is. Most minden ös�szejött. Sokat vártunk rá, ugyanis már 2019
decemberében felmerült az ötlet és Gryllus
Vilmos neve. Aztán persze a pandémia mindent vitt, pedig már neve és plakátja is volt a
2020-as rendezvénynek. Dallal a nyárba. De
MOST megcsináltuk. Közösen:

Mindenki, aki kilátogatott a rendezvényre,
támogatta alapítványunk munkáját, ezzel
pedig községünk óvodás gyermekeit.

Borda Istvánék ajánlották fel a húst a babgulyáshoz és a virslit a hot-doghoz. Heim Endi
hozta a kenyeret és a kiflit, illetve a pirított
hagymát adományként. Visegrádról Abonyi
Balázsnak köszönhettük a sört, Mikusnak és
a Szúnyognak a hozzáértést és a rengeteg
támogatást, a Tündérlakk csapatának, hogy

Nagyon szépen köszönjük! Felemelő érzés
volt!
Nagy Ákos, kuratóriumi tag
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány

Megérkezett Leutenbachból a
tűzoltóautó

Használt fényforrások gyűjtése
Használt fényforrások leadására nyílt lehetőség a polgármesteri hivatalban. A gyűjtőedénybe ügyfélfogadási időben
lehet elhelyezni az égőket. Arra biztatjuk Önöket, éljenek a
lehetőséggel és az otthonunkban elhasználódott és feleslegessé vált égőket ide dobják be.
Településünkön ennyi módon gyűjtheti a hulladékot:
• a szemét szelektív gyűjtése (papír, műanyag, üveg)
• zöldhulladék gyűjtése
• használt sütőolaj gyűjtése
(buszforduló sárga edény)
• használt elemek gyűjtése (óvoda, iskola)

• azbesztmentesítési pályázaton
való részvétel (www.nhkvzrt.
hu)

22 év szolgálat után az önkéntes nellmersbachi tűzoltók
megváltak szolgálati autójuktól. A korábbi évekhez
hasonlóan Leutenbach testvérvárosunk felajánlotta
Dunabogdány részére ezt a tűzoltóautót. A kisbusz a
Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra Egyesület
tulajdonába került.

Kis lépésekkel haladva és odafigyelve környezetünkre a Földet
segítjük!

Az Egyesület a járművet szabadidős programjaihoz és a
Bogdány mozdul rendezvényeihez használja. Köszönjük a
felajánlást Leutenbachnak!

Önkormányzat

A Dunakanyar Szabadidős Kerékpáros Túra Egyesület
ebben az évben ünnepli 10 éves jubileumát, amelyhez
ezúton is gratulálunk!

• LED égők ingyenes cseréje
(www.ledcsere.hu)
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Diákolimpikonok lettek a
helyi rockysok

Június 13.-án, hétfő délelőtt a zeneiskola növendékei és
tanárai koncertet
adtak a visegrádi Szent Kozma és
Damján Rehabilitációs Szakkórház
és
Gyógyfürdő
kultúrtermében.
A szép, napfényes
idő mellett a lelkes
fogadtatás, és az
örömteli együtt zenélés is hozzájárult
a jó hangulathoz.
A kórház dolgozói
és betegei arcára mosolyt csalt a
gyerekek zenélése,
tetszésüket
nagy
tapssal és szóban
is kifejezték. A hangversenyt követően a szervezők finomságokkal, sütivel, üdítővel, csokival, ajándékokkal vendégelték
meg a fellépőket.

Idén a Diákolimpiák történetében először az akrobatikus rock
and roll is szerepelt a sportágak sorában. Az országos döntőt
Dunakeszin rendezték meg, ahol a Dunabogdányi Általános Iskola tanulói is megmérettették magukat.
Diákolimpiai sportágakban együtt csapatban, olyan általános
és középiskolás fiatalok indulhatnak, akik egy iskolába járnak.
Ilyen gyerekek voltak Ézsiás József és Vogel Kíra, akiket serdülő
páros korosztályban, illetve Lakatos Regina-Mészáros NóraKlemm Janka-Földes Lilla-Vogel Kíra, akiket serdülő csoport kategóriában nevezett az iskola.
Nagy büszkeséggel töltötte el nevelő edzőjüket Móra Esztert,
hogy mindkét egység magas pontszámmal megszerezte a Diákolimpia első helyét.
A helyi fiatalok nagyon megterhelő tavaszi versenyszezon
után állnak, mivel több Budapest Területi és Országos versenyen indultak. A Magyar Táncsport Szakszövetség által szervezett hivatalos versenyeken József és Kíra kettőse korosztályukban Területi Bajnokok és Országos második helyezettek lettek.

A műsorban közreműködő növendékeink: Benyó Boglárka
(furulya), D. Nagy Szofi (fuvola), Klemm Janka (fuvola), Láng
Benedek (trombita), Rácz Laura (fuvola), Rákóczi Hanna (furulya), Rákóczi Kitti (fuvola), Schuszter Eliza (fuvola)

A Géppuskalábúak fantázianévvel rendelkező serdülő lányok
csapata pedig folytatta 2021-es menetelésüket a ranglétrán,
és idén eddig minden megrendezett versenyt, amin elindultak,
megnyertek. A csapat Budapest Területi és Országos Bajnok, illetve magabiztosan vezetik az országos ranglistát is.
Budapesten 5 éve rendeztek utoljára világversenyt akrobatikus rock and roll táncsportban. Május 22-én, nem is akármilyen
versenyt láthatott a közönség, hiszen a junior páros formációk
Európa Bajnokságát szervezték meg. Ott jártak a Pink Panthers
TSE bogdányi versenyzői is. A junior páros formációk 6 párosból
állnak, tehát 12 versenyző táncol együtt. Az egyesület által már
a tavalyi évben összeállított csapat több tagja is dunabogdányi
kötődésű, ők: Rebe Levente, Klemm Janka, Ézsiás József és Mészáros Nóra.
A csapat koreográfiáját a The Mask című méltán kedvelt film
ihlette, amelynek táncos változatát a sportág szabályainak keretei között mutatták be a fiatalok. Tavaly Krakkóban az első
megmérettetésükön még nem sikerült a döntő körbe táncolniuk magukat, akkor a nyolcadik helyen végeztek. Azóta, főként
hétvégeken edzettek a versenyzők, és mindent megtettek egy
még szebb helyezés eléréséért.
A sok kitartó és alázatos munka meghozta a gyümölcsét, mivel a lelkes csapat végül Európa Bajnoki második helyezett lett,
ezzel megszerezve az egyesület eddigi legjobb eredményét.
Edzőik: Móra Eszter és Falaki Szabolcs roppant büszkék a
gyerekekre, és mindannyian boldogan vetik bele magukat újra
a munkába ősszel. Októberben újra Lengyelországba utazik a
csapat, ahol egy Világkupa versenyen mérettetik meg magukat.
Móra Eszter a helyi sportolók nevelő edzője szeptemberben
újra indít óvodás és iskolás kezdő csoportot a tornacsarnokban.
Szeretettel várja az érdeklődőket a foglalkozásokon!
Gratulálunk a gyönyörű eredményekhez!
Falaki Szabolcs

Közreműködő és felkészítő tanárok: Ott Rezső, RebeBodnár Zita, Szabó Ágnes
(Forrás: Zeneiskola, Dunabogdány)

Indultunk a Virágos Magyarország
versenyen
Idén is indultunk a Virágos Magyarország versenyen, ezúttal az Év tanösvénye, vagy tematikus útvonala kategóriában.
A pályázatot a Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány segítségével és támogatásával nyújtottuk be.
Az idei évben már személyesen fogják zsűrizni a pályázatokat, az időpontról nincs információnk. Mindenesetre nagyon
szépen kérjük, hogy mindenki különös tekintettel figyeljen
a tanösvény környezetére, az ott
elhelyezett virágokra.
Azt gondoljuk, hogy a környezetébe gyönyörűen illeszkedő,
újonnan elkészült tanösvénnyel
jók lehetnek az esélyeink. Figyeljünk rá, tartsuk rendben egyébként is, most pedig különösen!
Nagyon bízunk benne, hogy a
pályázatunk elnyeri a zsűri tetszését!
TED – Tegyünk Dunabogdányért
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Hangverseny Visegrádon

Rajzfüzettel nyaralás Horvátországban
Tüzesen süt ránk a nyári nap sugara, de az Adria hűs hullámai igazi
élvezetet nyújtanak nekünk.

Ez az óváros árnyas sétára csábító
promenádja, kedvenc sétahelyünk
volt.

Én azonban eltelve az új élményekkel szorgalmasan rajzoltam le
mindazt, amit megcsodáltam.

A város régi házai egymáshoz simulnak, az utcakövek fényesre koptak a századok alatt. Minden utca
a tenger felé lejt, igy az esővíz nem
okoz nagy gondot.

Korčula szigete megbabonázott, a
strandon naponta csodálhattam ezt
a gyönyörű történelmi várost. A panoráma felejthetetlen volt.
Korčula a velencei és a dalmát
építészet remeke, régi fontos kikötőváros, valamint a hagyomány szerint itt áll Marko Polo szülőháza is.
A kertjében narancsfák mögött bújik
meg a régi épület.
Még egy csodálatos fagylaltot is a
híres tengeri utazóról neveztek el.
Sokan beszélik a városban még az
olasz nyelvet. A kikötőben dalmát
népi zene és tánc várja az este arra
járó nyaralókat és ottlakókat.

Annál többet a sok-sok macska,
amelyeket a turisták örömmel etetnek.
A város szélén az öreg bástyatorony alatt a halászok csónakjai hevertek.
Ezt a csónakot a vízparton láttam
meg,
Az egész szigetet bejártuk, én sokat fotóztam.
A rajzokat 2002-ben készítettem:
Nagy Magda
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Nem árulok el titkot azzal, hogy egyike vagyok a strandunk
imádóinak.
Évtizedekkel ezelőtt még szüleinkkel mentünk le nyaranta
a Duna-partra strandolni. Pokróc a fűben, kis enni-innivaló és
már indulhatott a nagy játék, pancsolás. Azt mondják, hogyha
valamilyen jó élmény ér gyerekkorban, azt viszed magaddal,
sőt, még fel is értékelődik az idő múltával. Nálam ez igaz!
Amikor már kicsit nagyobb lettem, egyedül is lemehettem a
strandra. Ez a ’70-es évek elejétől kezdődött. Akkoriban minden más volt. Csak nosztalgiázunk néha, milyen volt akkor a
part, és összehasonlítjuk a maival.
Mivel Dunabogdánynak volt hajóállomása (Szaszovszky
Szepi bácsival), ezért a Dunát folyamatosan kotorták. A pékség alatt, a buszfordulónál volt a hajóállomás. A jelenlegi
Duna által feltöltött talaj akkoriban sok méter mély víz alatt
volt. A nagy hajók is könnyen ki tudtak kötni: Hunyadi (motoros), Kossuth (lapátkerekes gőzhajó), Petőfi (lapátkerekes
gőzös). Uszályokat naponta többször láttunk, folyamatosan
szállították a bányaköveket.
A hajóállomástól a strandig egy kitaposott gyalogösvényen
lehetett közlekedni. A Dunát majdnem a strandig kotorták,
így a part mellett nagyon mély volt a víz. A Szúnyog alatti zöld
terület is már egy feltöltött partszakasz. Akkoriban egy meredek partfal zárta a Dunát. Ezt az adottságot ki is használták
a bogdányi fiatalok. Sas Laciék alatt kitettek nagy pallókat a
fiatalok, arról ugrottak fejeseket a Dunába. Mi, fiatalabbak kerestünk olyan partfalat, ami nem volt annyira meredek, letapasztottuk iszappal, majd vízicsúszdáztunk. Ahol most az öltöző van, ott volt az első bokor. Csak a játszótér környékén és
a parkoló alatt voltak fák. Mi mindig úgy úszkáltunk, hogy: „az
első bokorig”, onnan már nagy volt a sodrás a hajóárok miatt.
A strandolók a fűben napoztak, kártyáztak, mert a homokos rész a focié volt. Rúgták a labdát egész nap! Ha nem jött
össze a csapat, akkor 4-en összeálltak lábtengózni. A pályát
felrajzolták a homokba és már ment is a játék. Senkit sem zavart, hogy porzik az egész strand. Inkább drukkoltunk a csapatoknak.
Az idő múlását akkoriban onnan tudtuk, hogy mikor robbantottak a bányában, mikor szólt a harang, illetve mikor
jött a hajó. Ugyanis menetrend szerint működött. Ha jött a
hajó (eleinte még a kerekes hajók), majd később a motoros
hajók, a kapitányok „reszkettek”, hogy elérték Bogdányt! A mi
fiaink megvető bátorsággal úsztak be a hajókhoz (nem volt
veszélytelen!) és élvezték az óriási hullámokat, a habzó vizet.
Adrenalinszintjük az egekben volt! A hajók érkezése annyira
nagy élvezet volt a fiúknak, hogy képesek voltak a labdát félrerúgni, bevetették magukat a Dunába, hogy csak úgy habzott a víz, míg a hajó közelébe úsztak. A kapitány és a matrózok kiabáltak velük, a motorokat, kerekeket leállították, úgy
csurgott tovább a hajó. Ez viszont senkit nem zavart. Vidáman élvezték az óriási hullámokat. A hajón dolgozók mind a
korlátnál álltak, úgy figyelték, hogy mindenki épségben kiér-e
a partra. Akkoriban nagyon ritkán jöttek vízirendőrök, de volt
a strandnak strandőre. Ugyan csak egy ladikkal, de az is egyfajta biztonságérzetet adott a strandolóknak. Figyelt mindenki, mindenkire!
A Duna átúszása is mindig nagy kihívás volt a fiataloknak.
Lányok ritkábban, a fiúk annál gyakrabban tették ezt. A szigeten volt dinnyeföld, kukoricás, így néha dinnyét úsztatva a
vízben, néha pár cső kukoricával érkeztek az élelmesebbek.
Aztán közös dinnye evészetet, vagy kukoricafőzést rendeztek. Mivel akkoriban nem volt büfé, csak hazaszaladtunk egy
zsíroskenyérért (vagy az szaladt haza, aki közelebb lakott és
vitt az egész csapatnak), kis paprikával, paradicsommal, uborkával a kertből, esetleg nyári almával, és már folytatódhatott
is a strandolás.

Gyakran előfordult, hogy egy nyári zápor miatt nem rohantunk haza, mivel tudtuk, hogy csak pár percig tart. Ekkor volt
a legjobb a Duna! Az eső hideg, a Duna melegebb, így a vízben
nevetgélve vártuk a zápor elvonulását. Aztán újra kisütött a
nap, mi meg boldogan lubickoltunk tovább.
És ezek az élmények idéződnek fel újra és újra, hiszen a
strandolás nyaranta a legkedvesebb tevékenységem. Olvasgatok, beszélgetek, figyelem a vizet, hogyan változik a napsütéstől, széltől. Ez nekem az igazi relaxáció!
A Duna illatát felismerném bármi közül. (Fiam azt mondta,
Passaunál ugyanezt az illatot érzi.) Szerencsésnek érezhetjük
magunkat, hogy ilyen helyre születtünk.
A STRAND – csupa nagybetűvel! Vigyázzunk rá, mert nagy
kincs ez számunkra.
Kívánom, hogy a jövő generációi is megélhessék, mit ad nekünk a Duna!
Gräff Albertné Ani
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Jaj, úgy élvezem én a strandot!

2022. július 1. - A magyar egészségügy napja
Hálásan köszönjük az egészségügyi dolgozók áldozatos
munkáját, nemcsak Semmelweis napon, hanem az év
minden napján!
KUGLER GERGELY
műtőssegéd
Miért választottad ezt a hivatást?
A szakmát azért választottam, mert szerettem volna másokon segíteni. Így sodort
az élet az egészségügyi pályára. Szakmámban a műtősnők és az orvosok műtét közbeni kiszolgálása a feladatom, annak érdekében, hogy a műtétet minél gördülékenyebben végezhessék.
Mi a legnagyobb nehézség, és a legnagyobb sikerélmény a
munkád során?
A munkám legnagyobb nehézsége, amikor nem tudunk segíteni az embereken. A legnagyobb sikerélmény az, amikor
a beteg állapotával kapcsolatban kapunk információt arról,
hogy van, és hogy a gyógyulás útjára lépett, akár egy sima
műtét, akár egy szívtranszplantáció után.
PIVODA TAMÁSNÉ
felnőtt szakápoló
Miért választottad ezt a hivatást?
A válasz ilyen távlatokból már nagyon nehéz. Mindig szerettem volna segíteni a betegeken. Volt apukámnak egy veleszületett
szívbeteg húga, akit imádtam és szerettem
volna, ha meggyógyul. Akkor gyerek fejjel
még voltak ilyen álmaim.
Véleményed szerint melyek a legfontosabb értékek és
készségek, amelyeknek birtokában a pályakezdők munka
helyett hivatásnak érzik majd évtizedeken át a szakmájukat?
Sajnos a mai pályakezdő fiatalok nem maradnak sokáig az
egészségügyben. Akik ott maradnak, azok pedig csak végzik a
munkájukat. Ki így, ki úgy. Erről lehetne hosszú történeteket
mesélni. Szerintem nem jó, hogy amit mi anno 4-5, esetleg
6 éven át tanultunk, azt ma 2 év alatt letudják. Az én korosztályom már pályakezdőként is többet tudott, mint a ma
5-10 év gyakorlattal rendelkező ápolók. Hiányzik belőlük az
együttérzés, a segíteni akarás, hisz enélkül elképzelhetetlen
egy ápoló pályafutása. Sajnos a betegek kiszolgáltatottak az
ápoló személyzetnek, ezt az érzés kellene a betegekben egy
jó ápolónak megcáfolni. Az ápoló legyen mindig kedvesen határozott. Ne legyen a beteggel lekezelő és ne alázza meg a beteget. Érezze a beteg, hogy megbízhat az ápolóban. Esetleges
problémáiban segítséget kap és nem elutasítást. A kedvesség és a tisztelet a beteg irányában elengedhetetlen. Sajnos
a pandémia sok idősebb ápolót is megviselt, de szerencsére a körülöttem lévő munkatársaimmal minden nehézséget
legyőzve emberek maradtunk ebben a nehéz helyzetben is.
Nekem szerencsém volt a 40 év alatt, nagyon sok kitűnő Tanítóm volt, köztük a Nagymamád, akit mai napig sokat emlegetünk. Pár hónap múlva nyugdíjba megyek, azt hiszem, épp itt
az ideje. Az idén kaptam egy köszönő oklevelet, amit a kórház
feltett a facebook oldalára. Azt hiszem az
alatta lévő kommentekben benne van az
elmúlt 40 évem.
KUTNYÁNSZKI KATALIN
mentőtiszt
Miért választottad ezt a hivatást?
Igazából nem választottam, így alakult. A

masszőr iskolában egy mentőtiszt tanította nekünk az elsősegély csínját-bínját és onnantól nem volt megállás. Magával
ragadott az izgalom, a gyors döntéshozatal 1-1 kritikus betegellátás során, a látványos gyógyítások és nem utolsó sorban
az egy életen át tanulás lehetősége.
Melyik volt számodra a legemlékezetesebb munkanap, mióta mentősként dolgozol, és miért?
Még “kopasz” vagyok, hisz csak 3 éve dolgozom kivonuló
mentőtisztként, ugyanakkor számos emlékezetes napom
van, nehéz egyet kiemelni. Volt egy idős néni, szociális otthon
lakója, a keze csont és bőr. Nagyon rossz általános állapotban volt, lázas volt, ki volt száradva és alig tudott kommunikálni. Megkezdtük Bajtársaimmal az ellátást, mire a mentőbe
került és elindultunk már pislogott, mozgatta a kezét. Idegen
helyen, kiszolgáltatva lenni rémisztő, a néni a kezemért nyúlt
és egész úton nem engedte el. A korházban kaptam egy erőtlen kis mosolyt búcsúzóul. Talán nem találkozunk többé, Ő
tovább utazik, én pedig elraktároztam egy fontos leckét, mely
elkísér messzire. Semmit nem ér az egész, ha napközben a
legkisebb szeretetteljes gesztusokat nem tudjuk értékelni és
megbecsülni.
DR. PATÓCS LÁSZLÓ
intenzíves-altató orvos
tulajdonos, Pro Klinimed XXI Kft.
Miért választottad ezt a hivatást?
Az orvosi hivatást egészen fiatal koromban, egy film hatására választottam. Alsós
voltam az általános iskolában, amikor láttam ezt a filmet, mely egy veszett róka által
megmart kisgyermek utazásáról szólt az akkori Pasteur-intézetbe (1800-as évek közepén játszódott). Az akkori elhatározásomat a szüleim csodálkozva vették tudomásul, de támogattak és biztattak. A családomban generációkra visszamenőleg
sok állatorvos volt és van, orvosok nem nagyon fordultak elő,
így sokan természetesnek vették volna, ha az állatorvosi pálya felé indulok el. Az egyetemet megelőzően egy évig műtőssegédként dolgoztam, míg az egyetem alatt az első öt évben
intenzíves ápolóként, majd mentőtisztként tevékenykedtem.
Így teljesen természetes volt, hogy az Intenzív-Anesztézia (intenzíves-altató orvos) szakirányt választottam.
Mit jelent számodra az, amit a céggel napjainkra elértél,
és hogyan értékeled, a problémák mellett milyen szépségei
vannak a munkátoknak?
A rengeteg intenzíves ápolói tapasztalatom miatt, a hatodévben Németországban töltött gyakorlatom során figyeltem
fel, egy speciális intenzív betegek ellátásában fontos levegőpárnás betegágyra, mely nagyban segítette a stuttgarti ápoló
kollégák munkáját. Itt derült ki számomra, hogy a speciális
eszközöket bérleni is lehet, nem csak megvásárolni.
Így hazatérve elkezdtünk foglalkozni a hazai bérleti lehetőség megvalósításával. Az első eszközeinket az égésosztályokra való égési fluidizációs („homok-ágy”) ágyak és az előbb
említett Monarch levegőpárnás intenzíves ágyak jelentették.
A tevékenységünk központi mozgatója az volt, hogy a lehető
legnagyobb segítséget nyújtsuk a kórházak intenzív osztályainak, hogy a súlyos állapotú betegeik ne kapjanak felfekvést
(sebek a bőrfelszínén) és könnyítsünk az ápolók megterhelő
munkáján. Mivel ezek a berendezések drága berendezések,
ezért az első pillanattól a bérlési szolgáltatás volt a fő tevékenységünk, mely azóta is megvan, de mára az speciális és
normál kórházi ágyak, ápolási és otthonápolási ágyak, betegemelők, felefekvést kezelő és megelőző levegőpárnás matracok forgalmazásával és szervizelésével is kibővült.
Az induláskor hárman alapítottuk meg a vállalkozást ketten,
mint tulajdonosok a feleségem Cser Noémi és én, illetve Cser
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András apósom, mint műszerész szervizvezető. Az évek során
a vállalkozásunk alkalmazottainak létszáma 15 főre emelkedett és a szolgáltatásunkat az egész országra kiterjesztettük.
A legújabb és legdinamikusabban fejlődő tevékenységünk az
otthon fekvő betegek kiszolgálása az állapotuknak megfelelő ápolási ággyal, betegemelővel és speciális matracokkal a
bérleti rendszer keretében, mely lehetővé teszi az akár több
százezer-millió forint értékű berendezések igénybevételét is.
A korunk egyik népbetegségének számító kóros elhízás kö-

vetkeztében egyre több munkát ad a számunkra a 200-250kg
feletti betegek speciális ágyakkal való ellátása is.
A megfelelő berendezéssel segített ellátás, még az olyan
szomorú helyzetekben, mint az otthoni hospice (haldokló)
ellátásban részesülő betegek és családjaik számára is viselhetővé és értékessé teszi az együtt töltött utolsó időszakot.
Nagyon sok elismerést kapunk a szakszerűen elvégzett tevékenységünk után.
(Lejegyezte: Kristóf Eszter)

Beköszöntött a csillagászati nyár,
túlvagyunk a nyári napfordulón. Ettől
kezdve a Föld északi féltekéjén egyre
rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak
az éjszakák. Ez jó hír azok számára, akik
szeretnék meglesni az égbolt fényes
pontjait, hiszen nem kell olyan sokáig
fennmaradni a sötétedésig, ráadásul
éjszaka a hőmérséklet is kellemes. Az
égbolt sok-sok rejtélyt tartogat, válasszuk
ki az egyik legérdekesebbet ezek közül, és
gondolkodjunk el az alábbi sorokon. Egy
kis időutazásra invitálom a kedves olvasót.
Ez elsőre tudományos fikciónak tűnhet,
habár csak tényeket mutatok be egy új
kontextusban.
Holdvilágos
éjszakákon
biztosan
mindenki nézett már fel gyönyörködve
a fényes Holdkorongra. De azon
elgondolkodtunk már, hogy ilyenkor
valójában
a
múltba
nyerhetünk
betekintést? Ez úgy lehetséges, hogy a
Holdról a szemünkbe érkező visszavert
fény véges sebességgel utazik az űrön át.
A Hold pedig földi léptékkel nézve igen
jelentős, csaknem 400 ezer kilométeres
távolságban van tőlünk. A fény azonban
egy másodperc alatt “csupán” 300 ezer
kilométert tesz meg, ami emberi ésszel
szinte felfoghatatlan sebesség. Mégis
ebből a véges terjedési sebességből
adódóan a Holdról induló fénysugárnak
1,3 másodpercre van szüksége, hogy a
szemünkbe jusson. Mindez azt jelenti,
hogyha a Hold korongját csodáljuk akár
távcsővel, akár szabad szemmel, akkor egy
1,3 másodperccel ezelőtti képet látunk.

Menjünk egy kicsit távolabb, de még
maradjunk a Naprendszerben. Éltető
csillagunk olyan távolságban található
tőlünk, hogy a felszíne alól induló
fénysugárnak 8 percre van szüksége
a Föld eléréséhez. Ha a Nap hirtelen
elillanna a helyéről, ez 8 percig nem is
tűnne fel senkinek. A Nap fénye világítja
meg a legtávolabbi szabad szemmel is
látható bolygót, a Szaturnuszt. A Voyger-2
űrszonda három évig utazott a gyűrűs
bolygóig. A fénynek 80 perc elegendő
ugyanennek az útnak a megtételéhez.
A
csillagok
ehhez
képest
nagyságrendekkel távolabb vannak a
Földtől. Olyannyira, hogy távolságukat
fényévben szokás kifejezni, ezzel utalva
arra, hogy a csillagfénynek éveket kell
utaznia, mire eljut hozzánk. És itt még
csak a közelünkben található fényes,
szabad szemmel is látható csillagokról
beszélünk. Az egyik legfényesebb csillag,
az Arcturus, 37 fényévre található tőlünk,
az Ökörhajcsár csillagképben.
Az
éjszakai
égbolt
látványos
fehéren derengő ködös sávja a Tejút.
Naprendszerünk a galaxisunk fő síkjába
ágyazódott, ezért látszik a földfelszínről
egy keskeny csíknak a Tejútrendszer,
amelynek valódi mérete csaknem 100 ezer
fényév. Galaxisunkhoz hasonló méretű a
szomszédos csillagváros, az Androméda,
amely szintén megfigyelhető az égbolton.
Ehhez azonban már egy kis kézitávcsőre
van szükségünk, még így is csupán apró
homályos foltnak tűnik. Ugyanis az
Androméda távolsága 2,5 millió fényév.

TŰZIFA ELADÓ

Vagyis, 2,5 millió évig tart a fénynek az
utazás hozzánk.
Most még hatalmasabbat ugrunk, egy
olyan távolságba, ahol annyira aprónak és
halványnak látszanak az égitestek, hogy
már csak a legmodernebb műszerekkel
tudjuk őket kimérni. Minél messzebbre
tekintünk, annál fiatalabb égitesteket
figyelhetünk meg: láthatjuk a galaxisok
születését és a Világegyetem szerkezetének
kialakulását. Ez is a fény véges terjedési
sebességével magyarázható. A legvégső
határ, ameddig műszerekkel ellátunk, az
ismert Univerzum határa, amely mintegy
14 milliárd fényévre van tőlünk. Tehát
az innen érkező halvány fénysugár 14
milliárd évvel ezelőtt indult útjára. Az egyik
legelső fénysugár valójában nem a látható,
hanem az elektromágneses sugárzás
mikrohullámú tartományába esik, amely
egy 14 milliárd évvel ezelőtti Univerzum
képét tárja elénk. Ebben a távolságban
visszatekinthetünk egészen az Univerzum
születése utáni pillanatokba az ősi fénynek
köszönhetően.
Az Univerzum életkora szempontjából
nézve tehát az emberi léptékkel
belátható időskála csupán néhány
szempillantás. Ezzel kell megelégednünk
az idő végtelennek tűnő sodrában.
Mégis kárpótol minket, hogy bármelyik
is az a kitűntetett pillanat, amelyben a
Világegyetemet
fürkésszük,
végetlen
számú csodát láthatunk magunk körül.
Dr. Dencs Zoltán
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium

HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektromos sütők, vendéglátóipari gépek, boilerek tisztításajavítása, garanciális beüzemelése kozmetikai és szépészeti berendezések szaunák, jacuzzik,
medence gépészet, és egyéb 1, és 3 fázisú elektromos
gépek , berendezések szervizelése, javítása.

MAURER TAMÁSNÁL
Tölgy, bükk, akác

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

Kert-, és garázskapu automatizációk
telepítése, javítása, beléptető, és felügyeleti rendszerek
kiépítése, szervizelése.

Tetőfedés, bádogozás,
lapostető szigetelés és

Infra padlófűtő fóliák telepítése, erős-, és gyengeáramú villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.

ács munkát vállalok.
Családi ház építéséhez állvány bérlehető.

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

Kocsisán György
70/5781468
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Fénysugár a múltból

Gyereksarok
Kedves gyerekek!
Használjátok ki a nyár minden pillanatát, pihenjetek sokat, játsszatok, és barátkozzatok egymással. A nyári fejtörőhöz, a
színezőhöz és a kalandlistához jó szórakozást kívánunk!
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Július13., Vasutasnap – Kisvasutak a Dunakanyarban
A vonatozás különleges élmény, egy kisvasút pedig olyan kalandokkal ajándékoz meg, amelyek újra és újra mosolyt csalnak az arcunkra. A Dunakanyar kisvasútjai mesés tájakon zakatolnak, emellett izgalmas programokkal várják az utasok apraja-nagyját.
Kemencei Erdei Múzeumvasút
A kemencei vonalon 1947-ben közlekedett először motormozdony, de menetrend szerinti járatok ekkor még nem indultak. A
Csarnavölgyi Erdei Vasút kezdetben lóvontatású volt és a területen termelt faanyag mozgatását, szállítását biztosította. Faanyagot
1992-ben szállítottak vele utoljára, ma a kisvasút a Kemencei Erdei
Múzeumvasút nevet viseli, és ökoturisztikai célokat szolgál.
A vonat Kemence – Fekete-völgy között közlekedik, a környék
számos túraútvonallal várja a Börzsöny szerelmeseit. A kemencei
végállomáson érdemes megnézni a vasúttörténeti gyűjteményt, a
gyerekek kedvence pedig egyértelműen a hajtánypálya.

amelyről medvéket és farkasokat láthatunk utazás közben. A vonatok a Medveotthon területén közlekednek, és a kilátó mögött található állomásról indulnak.
Az 1500 méteres pályát 15 perc alatti járja be a vonat, útközben
egy alagúton is áthaladunk. A vonatok csak hétvégén és munkaszüneti napokon közlekednek, 20 percenként, 10.30-tól 17.30-ig.
Hangyavasút
A Hangyavasút az egyik legkisebb kisvasút Magyarországon,
amely a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt remek szórakozást ígér. Az aprócska szerelvény a Katalinpusztai Látogatóközpont
területén közlekedik.
A menetrend szerint (hétfő szünnap) közlekedő Hangyavasút közelében három tanösvény várja azokat, akik örömmel felfedeznék a
környék természeti értékeit.

Kristóf Eszter
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Királyréti Erdei Vasút
A Királyréti Erdei Vasút az egyik legnépszerűbb erdei kisvasút
Magyarországon, a Kismaros és Királyrét között közlekedő vonat
menetideje 30 perc. Útközben a Morgó-patak völgyének természeti kincseivel is megismerkedhetünk, a végállomás közelében pedig
vár a hajtánypálya, a Várhegy-kilátó és a Királyréti tanösvény.
A kisvasúton kutyával is utazhatunk, de a kutyák csak szájkosárral és pórázon vezetve szállíthatók.
Nagybörzsönyi Erdei Vasút - Bezina-völgyi Erdei Vasút
A Nagybörzsönyi Erdei Vasút Nagybörzsöny – Nagyirtáspuszta
között közlekedik, a menetidő 45 perc. Közlekedik vonat SzobNagybörzsöny között is, így akár Szobról is indulhat a kirándulás a
Bezina-völgyi Erdei Vasúttal.
Ha Szobon járunk, mindenképpen érdemes felkeresni a Börzsöny múzeumot, Nagybörzsönyben pedig vár a Nagybörzsönyi
Kisvasút tanösvény, a vízimalom, és a Szent István templom.
Skanzen Vonat
A Skanzen Vonat Európa leghosszabb normál nyomtávú múzeumi sínpályáján közlekedő kisvasútja, amely a Szentendrei Skanzen
tájegységei között közeledik. Egyszeri oda-vissza úttal 4,6 km-t
tesz meg a vonat, ami nagyjából napi 46 km-t jelent.
A Skanzen Vonatra külön kell jegyet váltani, jegyeket kizárólag a
Főbejárat pénztáraiban és a nemzeti mobilfizetési rendszer applikáción keresztül árusítanak.
Medveotthon Kisvasút
A Medveotthon Kisvasút Magyarországon az egyetlen kisvasút,
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augusztus 8. hétfő

ZENÉS
ZENÉS
HAJÓKIRÁNDULÁS
HAJÓKIRÁNDULÁS
Indulás: 10 órakor Visegrádról · Visszaindulás: 15 órakor Esztergomból

Transzferbuszok indulnak 9 órától Dunabogdány, Rókus kápolnától. Az utolsó busz 9.40-kor indul Visegrádra.

Jegyek: elővételben augusztus 4. csütörtökig a Dunabogdányi
Polgármesteri Hivatalban · Felnőtt: 3.000 Ft · Gyerek: 1.000 Ft
Az Esztergom és Corvin típusú rendezvényhajó közlekedik a hajókirándulás során.
További információ: 26/391-025 · info@dunabogdany.hu
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