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A Virágos Magyarországért környe-
zetszépítő verseny zsűrijének tele-
pülési értékelése és javaslata alapján 
felbuzdulva az idei évben első alka-
lommal Dunabogdányban is virágosí-
tást szervezünk, ezzel is ösztönözve 
és támogatva a lakosokat, hogy szép, 
gondozott és virágos környezetet ala-
kítsanak ki lakóhelyükön.

Az Önkormányzat is részt vállal a 
település szépítésben és 50%-ban tá-
mogatja nyári palánták beszerzését, 
melyet Gutbrod Marcsinál lehet majd 
megvásárolni. 

A támogatott vásárlás feltételeit (in-

gatlanonkénti mennyiség, palánták 
típusa, ültetés időpontja stb.) a későb-
biekben még pontosítjuk, kérjük, hogy 
figyeljék az ezzel kapcsolatos további 
tájékoztatásokat!

Fontos, hogy a virágokat házak kör-
nyezetében az utcafronton, utcáról 
látható előkertekben, erkélyeken, 
egyéb közterületekről jól látható he-
lyen helyezzék el. 

Kérjük, hogy az elültetett virágokról, 
gondozott területekről küldjenek majd 
fotókat, a legszebb kertek tulajdono-
sait jelképes ajándékkal jutalmazzuk.

Tegyünk Dunabogdányért!

Tavaszi virágosítás Dunabogdányban

Tisztelt Schuszter Gergely!
Tavaly 29. alkalommal szólítottuk meg az igényes kör-

nyezet iránt elkötelezett közösségeket a Virágos Magyaror-
szág versennyel. Ebben az évben a megmérettetés számos 
kedvező meglepetéssel is szolgált. Az ország legrangosabb 
környezetszépítő versenyén 2022-ben rekordszámú je-
lentkezés mellett 349 önkormányzat - köztük 33 határon 
túli jelentkező - összesen 452 pályázatát bírálta el a 150 
tagú zsűri. A több hónapos munka eredményként a nov-
emberi díjátadón több mint 50 szakmai elismerést vehet-
tek át a díjazott települések képviselői.

2022-ben is lehetőség nyílt az önkormányzatok számára, 
hogy a komplett településkép mellett egy-egy megvalósult 
zöldfelület-fejlesztési projekttel, környezeti nevelési vagy 
partnerségi programmal jelentkezzenek egy-egy temati-
kus díjra. A kiemelt témák között szerepeltek a települések 
és a környező táj kapcsolatát erősítő tanösvények és zöld 
tematikus útvonalak, de kerestük az év legszebb fasorát, 
az év óvoda- és iskolakertjét, valamint a legvirágosabb fő-
teret is.

A szakmai zsűri örömmel állapította meg, hogy a tavalyi 
aszályos nyár ellenére rekordszámú pályázat érkezett. Ez 
is rámutat arra, mekkora jelentősége van a helyi közössé-
gek számára a zöld környezet folyamatos fejlesztésének. A 
klímaváltozás hatásaira egyre több település reagál tech-
nológiaváltással, a telepített növénykultúra megváltozta-
tásával. Egyre többen választják az egynyári virágok he-
lyett az évelőket, nagyobb figyelmet fordítanak a fásításra, 
de az esővíz felhasználására is jó példákat mutattak be a 
települések.

Köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal még szebbé vará-
zsolják környezetünket!

Dunabogdány elkötelezett a környezetszépítés terén. Nagy 
hangsúlyt fektetnek a hagyományőrzésre és a közösségi élet, 
az összetartás ápolására.

Kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos, fenntart-
ható üzemeltetetésre, a környezetvédelemre. Ez megmutatko-
zik a hulladékkezelésben, a növényalkalmazásban, a tervezett 
fejlesztések anyaghasználatában, valamint az alkalmazott 
műszaki megoldásokban.

A német nemzetiségi tanösvény állomásai táj építész bevo-
násával kerültek kialakításra. A táblák és környezetük igényes 
kialakításúak, mindenhol egyedi egynyári növényláda került 
elhelyezésre, melyek fenntartását hamarosan a helyiek fogják 
végezni. Tematikája a dunabogdányi kő és annak feldolgozá-
sa, illetve a települési értékek, a nemzetiségi hagyományok 
bemutatása. A projekt megvalósításában a helyi erők is be-
vonásra kerültek.

A szakmai zsűri javasolja helyi virágvásár, virágosítási ver-
seny szervezését a lakosság bevonásának ösztönzésére. Min-
denképpen javasolt a zöldfelület kezelési ötletek széles körű 
megvitatására lakossági fórum szervezése.

Engedje meg, hogy még egyszer köszönetét mondjunk 
azért, hogy Dunabogdány is részt vett a versenyen, és el-
kötelezetten támogatta a Virágos Magyarország verseny 
céljait, küldetését!

A Virágos Magyarország mozgalom jövőre ünnepli fenn-
állásának 30. évfordulóját.

Bízunk benne, hogy a 2023-as jubileumi évben ismét 
számíthatunk az Önök közreműködésére és tartalmas pá-
lyázatukra.

Üdvözlettel:
Dr. Dömötör Tamás - elnök, Virágos Magyarország verseny 

szervezőbizottsága 
Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka - nemzeti koordinátor, Vi-

rágos Magyarország verseny 
Barta Petra - projektvezető, Virágos Magyarország verseny

viragosmagyarorszag.hu

Virágos Magyarország környezetszépítő 
verseny 2022

Települési értékelés

Felhívás
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2023. február 13.
Az ülésen első fordulóban tárgyal-

ták a 2023. évi költségvetés kereteit, fő 
számait. Az összeállított munkaanyag 
szerint a költségvetési főösszeg terve-
zet 635 164 eFt. A képviselő-testületi 
első fordulós egyeztetés után a Pénz-
ügyi, Településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság is megtárgyalja 
és véleményezi a javaslatot, különös 
tekintettel az idén tervezett fejleszté-
sek, beruházások körére és azok költ-
ségeire. Mindezek eredményeképpen a 
2023. évi önkormányzati költségvetést 
a Hivatal végleges formában a Képvi-
selő-testület soron következő ülésére 
terjeszti elő.

Beszámoló keretében összefoglaló 
tájékoztatást kapott a Képviselő-testü-
let a 2022. évben beadott pályázatok-
ról, valamint a tavaly megvalósított pá-
lyázatok helyzetéről, elszámolásáról.

Beszámoló hangzott el a Művelődési 
Ház 2022. évi működéséről, program-
jairól, a megvalósult rendezvényekről, 
felújításokról, emberi erőforrás helyze-
téről, kihasználtságáról.

Megalkották a képviselők a közteme-
tő fenntartásának, üzemeltetésének és 
használatának rendjéről szóló önkor-
mányzati rendeletet. A temetőkről és 
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény 41. § (3) bekezdése előírja a 
temetővel és temetkezéssel kapcso-
latos helyi szabályok rendeleti szintű 
meghatározását, a rendeletalkotás 
kötelező abban az esetben is, ha nem 
az önkormányzat tulajdonában van a 
temető, de megállapodás alapján az 
adott temető vagy temetőrész vonat-
kozásában látja el a köztemető fenntar-
tásának kötelezettségével járó, jogsza-
bályban meghatározott feladatokat.

A törvény által előírt tartalomnak 
megfelelő önkormányzati rendelet elő-
készítése során a Dunabogdányi Nepo-
muki Szent János Plébániával, mint a te-
mető tulajdonosával és fenntartójával 
való egyeztetése is megtörtént, mely-
nek eredményeképpen a rendeleten 
túl az Önkormányzat és a Plébánia kö-
zötti, a Plébánia út 91 hrsz. alatt fekvő 
temető fenntartásával és üzemelteté-
sével új megállapodás is jóváhagyásra 
került.

Döntést hozott a Képviselő-testület 
a 120/2021. (X. 17.) önkormányzati ha-
tározattal elindított, az EuroVelo 6 ke-
rékpáros útvonal fejlesztésének részét 
képező Dunabogdány-Kisoroszi között 
tervezett új gyalogos-kerékpáros Du-
na-híd és a csatlakozó dunabogdányi 
kerékpárúti szakaszra vonatkozó pro-
jekt tekintetében településrendezési 
eszközök módosítása ügyében a part-

nerségi egyeztetés lezárásáról. 
Miután a Pénzügyi, Településfejlesz-

tési és Környezetvédelmi Bizottság két 
ülésen is egyeztetést folytatott a Köz-
lekedési és parkolási kérdések (Mo-
bilitási koncepció 2. ütem készítése) 
témájában, a kialakult konszenzusra is 
figyelemmel határoztak a képviselők a 
Mobilitási koncepció 2. ütem készítés 
megrendeléséről. ügye. A 2. ütem kere-
tében a tavaly megkezdett munka foly-
tatásaként a „Helyzetelemzés” és „Ja-
vaslatok, intézkedések” c. munkaanyag 
elkészítésére kerül sor.

A Képviselő-testület elfogadta a 
2022. évi civil támogatásokról szóló 
beszámolót. Határidőre minden támo-
gatást igénybe vevő civil szervezet be-
nyújtotta a támogatás felhasználásáról 
készült beszámolóját.

Elfogadásra került a Polgármeste-
ri Hivatal és az intézmények cafetéria 
szabályzata.

Zárt ülésen hozott döntést a Képvi-
selő-testület a 2556 hrsz.-ú ingatlanra 
érkezett vételi ajánlat ügyében. Szintén 
zárt ülésen a tanuszodát érintő ener-
getikai korszerűsítés lehetőségeiről 
tárgyaltak a képviselők, melyet szakér-
tő bevonásával bizottsági szinten foly-
tatnak.

Dr. Németh József jegyző
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Képviselő -testület ülésén történt…A képviselő-testület ülésén történt…

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Balázs Péter - elmúlt évben 
nyugdíjazott munkatársunk - 60. életévében elhunyt.

Péter a településüzemeltetés oszlopos tagja volt 2013-
2022 között, munkájára mindig számíthattunk. Vicces, 
tréfás kedvű kollégaként ismertük meg. Búcsúznak Tőle a 
Polgármesteri Hivatal és a Településüzemeltetés dolgozói!

Őszinte részvétünket fejezzük ki Családjának! Sok erőt 
kívánunk ebben a nehéz időszakban!

Polgármesteri Hivatal

Fájó szívvel tudatjuk  Pályi Gyula díszpolgári címet kapott
2023. január 29-én az Újévi kon-

cert keretében díszpolgári címet 
kapott Pályi Gyula a település ér-
dekében végzett polgármesteri 
tevékenysége, valamint a helyi re-
formátus egyházközségben vég-
zett szolgálata elismeréseként.

Pályi Gyula két cikluson át dol-
gozott önkormányzati képviselő-
ként (2002-2006 és 2006-2010 kö-
zött), 2010-2014 között Dunabogdány polgármestere volt. 
A 2013. évi dunai árvízi védekezés és a károk helyreállítása 
is az ő idejére esett. A Dunabogdányi Református Egyház-
község gondnokaként a helyi gyülekezet szolgálatára volt. 
Alapítója és egyik vezetője a Dunabogdányi Esterházy Já-
nos Társaságnak, jelentős szerepe volt a felvidéki betelepí-
tési emlékmű felállításában.

„Gratulálunk Pályi Gyulának díszpolgári címéhez és kívá-
nunk jó egészséget, aktív nyugdíjas éveket!

/A díjátadásról és méltatásról a Danubia Tv készített fel-
vételt, ez már látható a kábel TV-n és az interneten is./

Önkormányzat
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    ADATHALÁSZ ÜZENETEK A FOXPOST NEVÉBEN 

 
Az elmúlt hónapokban valótlan tartalmú, a FOXPOST nevében küldött adathalász/csaló e-mailekkel   
és üzenetekkel, illetve telefonon keresztül próbálkoznak a csalók, a felhasználók banki adatait 
megszerezni.  
 
Az adathalász üzeneteket a legtöbb esetben ismert cégek nevében küldik a támadók. Nehéz ezeket 
megkülönböztetni a hiteles, valós üzenetektől, mivel céges logókat és grafikus elemeket, adatokat 
használ(hat)nak. 
Az adathalász e-mailek gyakran részletekbe menően hasonlítanak a valódiakra, az ezekben található 
rosszindulatú hivatkozásokat úgy tervezik meg, mintha a cég valós weboldalára irányítana át. Azonban 
a linkek olyan oldalakra vezethetnek, ahol a csalók meg tudják szerezni lakossági felhasználók és 
üzleti partnereik adatait, amelyekkel később visszaélhetnek. 
 
Hogyan ismerhetők fel az adathalász e-mailek vagy más üzenetek?   

→ a levélben szereplő link helytelen pl.: foxpost-hu.kaspay24.hu 

→ az üzenetben lévő adatok nem pontosak, vagy helyesírási hibákat, hibás nyelvezetet 
tartalmaznak, illetve magyartalan, online programmal fordított mondatok találhatóak benne 

→ direkt fizetési hivatkozás szerepel benne pl.: https://foxpost-hu.hufpay.site/18981955 

Ha szokatlan és gyanús linkkel találkozik, ne kattintson rá! 

Ha arra gyanakszik, hogy adathalász-támadás célpontjává vált, kérjük, az ilyen jellegű leveleket 
hagyja figyelmen kívül és semmiképpen se kattintson a “FOXPOST nevében” küldött e-mailben 
lévő gyanús, helytelen linkre, mert ezek nem a FoxPost Zrt. által küldött hivatalos értesítők. 

Amennyiben telefonon keresztül próbálják megszerezni az adatait, semmiképp ne 
adja ki azokat! 

A FOXPOST soha nem kér banki belépési adatokat sem telefonon, sem más formában. 
Továbbá nem kezdeményez olyan telefonhívást, amelyben a szállítás megerősítésére 
buzdítana. Amennyiben ilyen jellegű hívást kap, azonnal szakítsa meg. 

   Vigyázzanak az online térben is értékeikre! 
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    ADATHALÁSZ ÜZENETEK A FOXPOST NEVÉBEN 

 
Az elmúlt hónapokban valótlan tartalmú, a FOXPOST nevében küldött adathalász/csaló e-mailekkel   
és üzenetekkel, illetve telefonon keresztül próbálkoznak a csalók, a felhasználók banki adatait 
megszerezni.  
 
Az adathalász üzeneteket a legtöbb esetben ismert cégek nevében küldik a támadók. Nehéz ezeket 
megkülönböztetni a hiteles, valós üzenetektől, mivel céges logókat és grafikus elemeket, adatokat 
használ(hat)nak. 
Az adathalász e-mailek gyakran részletekbe menően hasonlítanak a valódiakra, az ezekben található 
rosszindulatú hivatkozásokat úgy tervezik meg, mintha a cég valós weboldalára irányítana át. Azonban 
a linkek olyan oldalakra vezethetnek, ahol a csalók meg tudják szerezni lakossági felhasználók és 
üzleti partnereik adatait, amelyekkel később visszaélhetnek. 
 
Hogyan ismerhetők fel az adathalász e-mailek vagy más üzenetek?   

→ a levélben szereplő link helytelen pl.: foxpost-hu.kaspay24.hu 

→ az üzenetben lévő adatok nem pontosak, vagy helyesírási hibákat, hibás nyelvezetet 
tartalmaznak, illetve magyartalan, online programmal fordított mondatok találhatóak benne 

→ direkt fizetési hivatkozás szerepel benne pl.: https://foxpost-hu.hufpay.site/18981955 

Ha szokatlan és gyanús linkkel találkozik, ne kattintson rá! 

Ha arra gyanakszik, hogy adathalász-támadás célpontjává vált, kérjük, az ilyen jellegű leveleket 
hagyja figyelmen kívül és semmiképpen se kattintson a “FOXPOST nevében” küldött e-mailben 
lévő gyanús, helytelen linkre, mert ezek nem a FoxPost Zrt. által küldött hivatalos értesítők. 

Amennyiben telefonon keresztül próbálják megszerezni az adatait, semmiképp ne 
adja ki azokat! 

A FOXPOST soha nem kér banki belépési adatokat sem telefonon, sem más formában. 
Továbbá nem kezdeményez olyan telefonhívást, amelyben a szállítás megerősítésére 
buzdítana. Amennyiben ilyen jellegű hívást kap, azonnal szakítsa meg. 

   Vigyázzanak az online térben is értékeikre! 
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Helyi Adó Kisokos 2023
Köszönjük, hogy az idei évben is határidőket betartva rendezik adófizetési kötelezettségeiket!
A 2023. évben adóhatóságunk – törvény adta lehetőséget kihasználva- CSAK EGY ALKALOMMAL (márciusban) küld értesítőt az éves adókötele-

zettségekről.
Az alábbi táblázatban tájékoztatjuk Önöket a 2023. évi helyi adóval kapcsolatos határidőkről és tudnivalókról.
A magánszemélyekre az építményadó, vállalkozásokra pedig az építmény- és iparűzési adó vonatkozik.

2023. március 16. Építményadó: az éves adó 1. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése

2023. május 31. Iparűzési adó: 2022-es évre vonatkozó bevallás benyújtása,
a végleges adó és a befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése

2023. szeptember 15. Építményadó: az éves adó 2. felének megfizetése
Iparűzési adó: adóelőleg megfizetése

Tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig Beszedett idegenforgalmi adó bevallása, megfizetése

A változás időpontjától számított 15 napon belül
-
-
-
-

Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése:
- ingatlan megszerzése, elidegenítése
- vagyoni értékű jog megszerzése
- vállalkozás indítása, megszüntetése
- személyi adatokban történő változás

minden olyan tény, vagy adat, amely az adózásra kihat, például: kedvezményre jogosulttá 
válás építményadóban

Kedvezmények:
A helyi adókról szóló 18/2007(XII.19.) önkormányzati rendelet szerinti építményadó-kedvezmények:
- A lakás építményadója alól mentesülnek az egyedülálló, 70 év feletti állandó lakosok.
- A lakás építményadójából 85 % kedvezményben részesülnek az egyedülálló, és a csak egy nyugdíjból élő házas nyugdíjasok.
- A lakás építményadójából 50 % kedvezményben részesülnek azon nyugdíjas házaspárok, amelyek legalább egyik tagja 70 év feletti.
- Kedvezmények igénybevétele minden esetben írásos kérelemmel történik.
Elektronikus ügyintézés:
A gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató 

természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek.
Az Elektronikus Önkormányzat Portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. https://www.dunabogdany.

hu/e-ugyintezes/
A portálon személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, adatbejelentéseiket, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldol-

gozott adatbejelentéseiket megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával helyi adót.
Polgármesteri Hivatal
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Az Országgyűlés által 2022. decem-
berben elfogadott, egészségügyi alap-
ellátásról szóló törvénynek megfele-
lően fokozatosan megkezdődött az új, 
egységes ügyeleti rendszer bevezetése 
Magyarországon. 

Az új alapellátási ügyeletet 2023. feb-
ruár 1-től Hajdú-Bihar vármegyében, 
majd az idei év végéig fokozatosan be-
vezetve az ország egész területén egy-
séges, két elemből álló, betegközpontú 
rendszerrel (háziorvosi ügyeleti rende-

lés és sürgősségi ügyelet) biztosítja az 
Országos Mentőszolgálat minden rá-
szoruló számára. Márciustól Győr-Mo-
son-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
vármegyében állnak át az új ügyeleti 
rendre.

Hogyan érinti ez Dunabogdányt és a 
dunabogdányiakat? 

Egyelőre – előreláthatóan az év má-
sodik feléig - az eddig megszokott rend 
szerint zajlik az alapellátási ügyelet. 

Az új ügyeleti rend az ország többi 
vármegyéjében az év során fokozato-
san fog életbe lépni. 

Amennyiben az új ügyeleti rendszer 
módosulásáról hivatalos tájékoztatást 
kapunk, azonnal közöljük Önökkel min-
den lehetséges fórumon. 

Addig is jó egészséget kívánunk!
Önkormányzat

Orvosi ügyelet átalakítása

Hiperaktivitás, figyelemzavar: pszichi-
átriai betegségek-e valójában?

„Hiperaktív” a gyermek? Nem tud oda-
figyelni az órán? Magatartásával bom-
lasztja az osztály rendjét?

Olyan kérdések ezek, melyekkel szá-
mos szülő riadtan szembesül, amikor 
kiderül, hogy gyermekével gond van az 
iskolában. Ilyenkor aztán a szülő válasz-
út elé kerül: vagy maga keres megoldást 
a problémára, vagy másik iskolába viszi a 
gyereket, vagy a hivatalos szakemberek-
re bízza a dolgot.

Az utóbbival kapcsolatban viszont szá-
mos kétely, ellenérzés fogalmazódott 
már meg, nem is véletlenül. Ha ugyanis 
a gyermek pszichiáterhez kerül, köny-
nyen kaphat olyan diagnózist, amelyre 
gyógyszerszedést írnak elő. A szülőknek 
azonban két dologról rendszerint nincs 
tudomásuk:

A „hiperaktivitás”, „figyelemzavar” és 
hasonló gyermekpszichiátriai diagnózi-
sok kizárólag a tünetek alapján címkézik 
fel a gyermeket, és nem visznek közelebb 
az okok feltárásához – pedig ezeknek a tü-
neteknek számos kiváltó oka lehet. Olyan 
ez, mintha a lázat tekintenénk betegség-
nek, és csupán azt próbálnánk kezelni 
anélkül, hogy a láz okát felkutatnánk.

– Az ilyen állapotokra felírt „gyógysze-
rek” valójában tudatmódosító szerek, 
olyan anyagok, amelyek sokkal közelebb 
állnak a drogokhoz, mint a gyógyszerek-
hez. E szerek csupán arra alkalmasak, 
hogy elfedjék a gyermek kellemetlen 
tüneteit. Számos szülő beszámolt róla, 
hogy a szer beadása után gyermeke 
„zombiként” viselkedik, kitágult pupillák-
kal néz maga elé, mintha ott sem lenne. 
Ezek a szerek alkalmasak arra, hogy a 
gyermek tüneteit elnyomják, de a meg-
oldáshoz nem visznek közelebb, ráadásul 

számos nagyon kellemetlen, sőt veszé-
lyes mellékhatással nehezíthetik a gyer-
mek boldogulását.

Ebben a témában segít eligazodni a 
szülőknek, pedagógusoknak és más ér-
deklődőknek az az ingyenes kiadvány, 
amelyet az Állampolgári Bizottság az Em-
beri Jogokért Alapítvány jelentetett meg 
közszolgálati céllal. Az informatív anyag-
ban nemcsak arról esik szó, pontosan mi-
lyen veszélyeket hordozhat a pszichiátriai 
diagnózis és a felírt gyógyszer, de meg-
oldási javaslatokat is nyújt a szülőknek: 
merre keressék a valódi okot, a valódi 
megoldást gyermekük számára.

A kiadvány ingyenesen megrendelhe-
tő, illetve letölthető az alapítvány webol-
daláról:

www.emberijogok.hu/adhd
Állampolgári Bizottság az Emberi 

Jogokért

 Gyerekorvosi rendelési idő
Tisztelt Szülők!

A hatékony gyógyító munka és a fertőződés elkerülése 
érdekében minden megjelenés előtt 

telefonos időpont-egyeztetés szükséges: 06/20/567-2814
Hétfő-csütörtök: 08:30-09:00

Péntek (asszisztensi ügyelet): 08:00-12:00
Kérjük, hogy rendelési időben csak sürgős orvosi ügyben 

telefonáljanak.
Adminisztratív vagy nem sürgős orvosi ügyekben,  

kérdéseiket lehetőség szerint e-mailben tegyék fel.
E-mailes kommunikáció:

gyermekorvos@dunabogdany.hu
ennek során minden esetben kérjük feltüntetni:

• a gyermek teljes nevét,
• a kérés/kérdés pontos leírását
• a szülő telefonszámát 
Megértésüket és szíves együttműködésüket köszönjük!

Dunabogdány Gyermekorvosi Rendelő

 Tartós háziorvosi helyettesítés rend
Tisztelt Dunabogdányiak!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy dr. Rozsályi Ká-

roly háziorvos hosszabb távolléte miatt 2023. február 16-tól 
bizonytalan ideig az alábbiak szerint lesz a helyettesítés:

Helyettesítő orvos Dr. Balogh Mónika
A doktornő kizárólag sürgős esetben ezen a számon 

elérhető:: 06/20/379-0630
Rendelés: 
Dunabogdányban keddenként 14.00-15.00 óráig
Visegrádon (Visegrád, Fő u. 38.) 

kizárólag előzetes időpontegyeztetés után 06/26/397-474
Hétfő:  9.00- 12.00
Kedd  8.00- 12.00
Szerda  13.00- 17.00
Csütörtök  8.00- 12.00
Péntek  9.00- 12.00

A helyettesítés ideje alatt sürgős esetben a  
Mentőszolgálat hívható 104-es számon!

Az asszisztens (Horváth Endréné Erika 26/595-917) a 
megszokott rendelési időben Dunabogdányban tartóz-
kodik, amennyiben receptre, beutalóra, igazolásra van 

szükségük, a postaládába dobhatják az igényeket!
Köszönjük szíves türelmüket és megértésüket!

Dr. Rozsályi Károly, háziorvos

Hiperaktivitás, figyelemzavar? 
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A program az emberi élet minőségét, 
védelmét és biztonságát hivatott szol-
gálni a kontaktszemélyek (családtag, 
szomszéd, vagy barát, vagy akár opcio-
nálisan szociális gondozó) bevonásával. 
Része a korszerű segélyhívó eszköz, 
amelyhez egy országos lefedettségű 
távfelügyeleti és diszpécser szolgálta-
tás kapcsolódik. Az így kialakuló bizal-
mi kör egy új típusú, jóléti szolgáltatási 
rendszert hoz létre.

Mindig jelen lenni a másik életben 
néha erőn felüli feladat. Olyan digitá-
lis megoldást nyújtunk a családoknak, 
közösségeknek, amelynek segítségével 
a gondoskodás, törődés úgy is megva-
lósulhat, ha a családtagok, ismerősök 
egymástól épp fizikálisan távol vannak.

A Gondosóra program egy országos 
jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a 
saját otthonukban élő idős emberek 
egy egyszerű eszköz segítségével kap-
csolatba léphessenek elsődlegesen 
a Diszpécserközponttal, ahol képzett 
munkatársaink próbálnak segíteni a 
felmerülő problémákban. Amennyi-
ben diszpécsereink – lehetőség sze-
rint a Gondosórán keresztül jelzést 
leadó ügyféllel egyetértésben – úgy 
ítélik meg, hogy a helyzet megoldása a 
megadott kontaktszemély (családtag, 
szomszéd stb.) beavatkozását igényli, 
úgy a korábbiakban (regisztráció so-

rán) már közölt elérhetőségeken a disz-
pécser felveszi vele a kapcsolatot, aki 
aztán közvetlen és gyors támogatást, 
illetve megoldást nyújthat a problémá-
ra.

A program részeként megvalósuló 
szolgáltatás és a jelzőeszköz INGYE-
NES, az eszköz csuklóra rögzíthető 
vagy nyakba akasztható. A szolgál-
tatás Magyarország minden tele-
pülésén hozzáférhető a hét minden 
napján és órájában.

Magyarország kormánya által bizto-
sított programmal a 65 év feletti, ott-

honában élő, magyar állampolgárok 
biztonságát és szeretteinkről való gon-
doskodást biztosíthatjuk a közvetlen 
környezet bevonásával úgy, hogy a for-
mális szociális ellátórendszert (házior-
vosok, szakszolgálatok, családsegítők, 
önkormányzatok stb.) nem szükséges 
igénybe venni.

A szolgáltatással segítjük a generá-
ciók közötti szakadékok áthidalását, a 
törődésen keresztül a mélyebb emberi 
kapcsolatok kialakítását.

A készülék kétirányú kommunikáció-
ra képes: jelzést ad és a diszpécsertől 
hívást fogad. Mindig ott van velünk, 
viseljük, de felhasználása a mobiltele-
fontól eltér! Nem lehet vele kimenő 
hívásokat kezdeményezni és külső 
hívásokat fogadni. A kommunikáció 
kizárólag a Diszpécserközponttal le-
hetséges a készüléken keresztül! 

A programhoz alanyi jogon lehet 
csatlakozni minden 65. életévét betöl-
tött magyar állampolgárnak, akik in-
gyenesen megkapják a jelzőeszközt. 

További információk: Tel.: 
061/4450080, programba törté-
nő jelentkezés, regisztráció: https://
gondosora.hu weboldalon. 

Idén 17. alkalommal rendezte meg hagyományos, bállal 
egybekötött Bogdányi bor- és kolbászversenyét a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat. 

A jó hangulatot a Tarianer Spitzbuam zenekar biztosította, 
a bál hajnal háromig tartott, így nem csak a táncos kedvében 
lévő közönség, de a zenészek is rendesen elfáradtak. A ren-
dezvényt hagyományosan a Donauknie Tanzgruppe nyitot-
ta meg, akik külön koreográfiával készültek az eseményre. 
Vicces történetekkel visszatért Toniféde és Öcsipu szemé-
lyében Flóris Béla és Kiss László, majd egy harmonikással 
(Vogel Norbert) kiegészülve, Bogdaner Drei néven dalra is 
fakadtak. Lagerfeuer Musikanten néven Liebhardt András 
és Kiss Zoltán, a közismert „A börtön ablakába” című klasz-
szikust adták elő magyar és német nyelven, a közönséget is 
megénekeltetve.  

A kolbászverseny bírálóbizottságának tagjai: Borda 
István, Kiss László, Schwartz József 

A borverseny szakértő bírálóbizottságának tagjai: 
Csernyik István, Reisner Tamás, Anda Bálint.  

Idén 11 fehérbort, 16 vörösbort, 8 rozét, 2 sillert, és 7 
direkttermő szőlőből készült bort, valamint 9 pár kolbászt 
neveztek. 

Az egyes kategóriák legjobbjai: 
- legjobb kolbász: Bárány Péter – „Hamuban érlelt” házi-

kolbász     
- direkttermő kategória legjobbja: Lang Tibor – Nova 

(2022)
- legjobb fehérbor: Borgarázs Manufaktúra  – Irsai Olivér – 

(2022) 
- legjobb rozé bor: Tóth László-Kiss László – Cabernet 

Sauvignon Rosé (2022)
- legjobb vörösbor: Herr Adrián – Cabernet Sauvignon 

(2020) 
- a zsűri különdíja: Spanisberger Márió – Néró (2022)
- a Német Nemzetiségi Önkormányzat különdíja: Herr 

János-Herr Antal – Merlot Dupla Jazz (2021) 

 
 

Magyarország kormánya által biztosíto� programról szóló tájékoztató 
 
A program az emberi élet minőségét, védelmét és biztonságát hivato� szolgálni a kontaktszemélyek 
(családtag, szomszéd, vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális gondozó) bevonásával. Része a 
korszerű segélyhívó eszköz, amelyhez egy országos lefede�ségű távfelügyele� és diszpécser 
szolgáltatás kapcsolódik. Az így kialakuló bizalmi kör egy új �pusú, jólé� szolgáltatási rendszert hoz létre. 
 
Mindig jelen lenni a másik életben néha erőn felüli feladat. Olyan digitális megoldást nyújtunk a 
családoknak, közösségeknek, amelynek segítségével a gondoskodás, törődés úgy is megvalósulhat, ha 
a családtagok, ismerősök egymástól épp zikálisan távol vannak. 
 
A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a saját o�honukban élő idős 
emberek egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek elsődlegesen a 
Diszpécserközpon�al, ahol képze� munkatársaink próbálnak segíteni a felmerülő problémákban. 
Amennyiben diszpécsereink – lehetőség szerint a Gondosórán keresztül jelzést leadó ügyféllel 
egyetértésben – úgy ítélik meg, hogy a helyzet megoldása a megado� kontaktszemély (családtag, 
szomszéd stb.) beavatkozását igényli, úgy a korábbiakban (regisztráció során) már közölt 
elérhetőségeken a diszpécser felveszi vele a kapcsolatot, aki aztán közvetlen és gyors támogatást, illetve 
megoldást nyújthat a problémára. 
 
A program részeként megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz INGYENES, az eszköz csuklóra 
rögzíthető vagy nyakba akasztható. A szolgáltatás Magyarország minden településén hozzáférhető a 
hét minden napján és órájában. 

Magyarország kormánya által biztosított programmal a 65 
év feletti, otthonában élő, magyar állampolgárok 
biztonságát és szeretteinkről való gondoskodást 
biztosíthatjuk a közvetlen környezet bevonásával úgy, 
hogy a formális szociális ellátórendszert (háziorvosok, 
szakszolgálatok, családsegítők, önkormányzatok stb.) nem 
szükséges igénybe venni. 

A szolgáltatással segítjük a generációk közötti szakadékok 
áthidalását, a törődésen keresztül a mélyebb emberi 
kapcsolatok kialakítását. 

A készülék ké�rányú kommunikációra képes: jelzést ad és 
a diszpécsertől hívást fogad. Mindig o� van velünk, 
viseljük, de felhasználása a mobiltelefontól eltér! Nem 
lehet vele kimenő hívásokat kezdeményezni és külső 
hívásokat fogadni. A kommunikáció kizárólag a 
Diszpécserközpon�al lehetséges a készüléken keresztül!  
 

A programhoz alanyi jogon lehet csatlakozni minden 65. életévét betöltö� magyar állampolgárnak, akik 
ingyenesen megkapják a jelzőeszközt.  
További információk: Tel.: 061/4450080, programba történő jelentkezés, regisztráció: 
h�ps://gondosora.hu weboldalon.  
 

 
 

Magyarország kormánya által biztosíto� programról szóló tájékoztató 
 
A program az emberi élet minőségét, védelmét és biztonságát hivato� szolgálni a kontaktszemélyek 
(családtag, szomszéd, vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális gondozó) bevonásával. Része a 
korszerű segélyhívó eszköz, amelyhez egy országos lefede�ségű távfelügyele� és diszpécser 
szolgáltatás kapcsolódik. Az így kialakuló bizalmi kör egy új �pusú, jólé� szolgáltatási rendszert hoz létre. 
 
Mindig jelen lenni a másik életben néha erőn felüli feladat. Olyan digitális megoldást nyújtunk a 
családoknak, közösségeknek, amelynek segítségével a gondoskodás, törődés úgy is megvalósulhat, ha 
a családtagok, ismerősök egymástól épp zikálisan távol vannak. 
 
A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a saját o�honukban élő idős 
emberek egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek elsődlegesen a 
Diszpécserközpon�al, ahol képze� munkatársaink próbálnak segíteni a felmerülő problémákban. 
Amennyiben diszpécsereink – lehetőség szerint a Gondosórán keresztül jelzést leadó ügyféllel 
egyetértésben – úgy ítélik meg, hogy a helyzet megoldása a megado� kontaktszemély (családtag, 
szomszéd stb.) beavatkozását igényli, úgy a korábbiakban (regisztráció során) már közölt 
elérhetőségeken a diszpécser felveszi vele a kapcsolatot, aki aztán közvetlen és gyors támogatást, illetve 
megoldást nyújthat a problémára. 
 
A program részeként megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz INGYENES, az eszköz csuklóra 
rögzíthető vagy nyakba akasztható. A szolgáltatás Magyarország minden településén hozzáférhető a 
hét minden napján és órájában. 

Magyarország kormánya által biztosított programmal a 65 
év feletti, otthonában élő, magyar állampolgárok 
biztonságát és szeretteinkről való gondoskodást 
biztosíthatjuk a közvetlen környezet bevonásával úgy, 
hogy a formális szociális ellátórendszert (háziorvosok, 
szakszolgálatok, családsegítők, önkormányzatok stb.) nem 
szükséges igénybe venni. 

A szolgáltatással segítjük a generációk közötti szakadékok 
áthidalását, a törődésen keresztül a mélyebb emberi 
kapcsolatok kialakítását. 

A készülék ké�rányú kommunikációra képes: jelzést ad és 
a diszpécsertől hívást fogad. Mindig o� van velünk, 
viseljük, de felhasználása a mobiltelefontól eltér! Nem 
lehet vele kimenő hívásokat kezdeményezni és külső 
hívásokat fogadni. A kommunikáció kizárólag a 
Diszpécserközpon�al lehetséges a készüléken keresztül!  
 

A programhoz alanyi jogon lehet csatlakozni minden 65. életévét betöltö� magyar állampolgárnak, akik 
ingyenesen megkapják a jelzőeszközt.  
További információk: Tel.: 061/4450080, programba történő jelentkezés, regisztráció: 
h�ps://gondosora.hu weboldalon.  
 

A XVII. Dunabogdányi Borverseny eredményei
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Köszönjük a nevezést: Balogh Arnó, Fasching Ferenc Fer-
dinánd, Fehérvári Gábor, Flóris Béla, Herold Pince, Herr 
András, Hock László, Kammerer István, Kellner László, Knáb 
Gyula, Laposán Gergely , Liebhardt István, Spanisberger Já-
nos, Zeller Márton. 

Minden évben vándordíjat kap a verseny legjobb, bogdányi 
gazdától származó bora. A 2023. évi Dunabogdányi Német 
Nemzetiségi Borverseny bora címet és egyben a vándor-
díjat Herr Adrián érdemelte ki, Cabernet Sauvignon (2020) 
borával, amelyet a szakértő zsűri NAGY ARANY minősítés-
sel emelt ki a mezőnyből. Az elért eredményekhez ezúton is 
gratulálunk! 

A részletes eredmények a www.dunabogdany.hu oldalon, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat felületén megtalálha-
tóak. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretném 
megköszönni az önzetlen segítséget mindenkinek, aki a ren-
dezvény szervezésében és lebonyolításában részt vett. Ko-
moly csapatmunka volt. 

Az előkészületekben Lőrinc Miklós, Tóth László, Bonifert 
Balázs, a Művelődési Ház és a Faluüzemeltetés csapata volt 
segítségünkre. A vacsorát a Forgó Étterem, a desszertet a 
Heim Sütöde készítette. A rendezvény ideje alatt munkánkat 
nagy erőkkel segítették a Donauknie Tanzgruppe tagjai. 

A kolbászverseny értékes nyereményeinek felajánlását 
köszönjük Borda Istvánnak (Borda Húsfeldolgozó). A borver-
seny értékes ajándékutalványait a Renaissance Étterem, a 
Gondűző Étterem és a Forgó Étterem ajánlották fel. A zsűri 
szervezésében Balogh Arnó nyújtott segítségét.  

A verseny történetének 3. vándordíját Albert Farkas készí-
tette. 

Köszönjük Gutbrod Marcsinak a különleges asztaldíszeket. 
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy nemzetiségi borverse-

nyünk erősen hozzájárult a helyi borkészítési és borfo-
gyasztási kultúra felfelé íveléséhez. Nemzedékeken átívelő 
borkedvelő baráti társaságok erősítik nemcsak a helyi bor-
kultúrát, de a helyi közösségi életet is. Az esemény sikerét 
látva büszkék vagyunk arra, hogy a helyi kulturális élet egyik 
legrégebbi hagyományokkal rendelkező és legsikeresebb 
rendezvényét tudhatjuk magunk mögött. 

Találkozunk jövőre, reményeink szerint még több nevezett 
borral és kolbásszal.

 Vogel Norbert

a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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Kékfrankos „Napraforgó” Rose
Egy szeptemberi délelőttön a Napraforgó csoportos gye-

rekek szorgosan dolgoztak, szőlőt szemeztek, préseltek, 
melyekből Liebhardt István elkészítette a Kékfrankos „Nap-
raforgó” Roset. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által 
szervezett XVII. Dunabogdányi Borversenyen Liebhardt Ist-
ván (és a Napraforgó csoport) bora bronz fokozatot ért el. 

Gratulálunk az eredményhez!

Köszönetnyilvánítás
A Dunabogdány Sport Egyesület részéről szeretnénk kö-

szönetet mondani az Atlantis Visegrád Club Kft.-nek, hogy 
térítésmentesen biztosítják az egyesületünk labdarúgó csa-
patai számára a révvel való átkelést az aktuális bajnoki mér-
kőzéseire.

Köszönjük, hogy támogatásukkal hozzájárulnak egyesüle-
tünk működéséhez!

Dunabogdány, 2023.02.07.
 
 Lőrinc Miklós Molnár Balázs
 Dunabogdány SE elnök Dunabogdány SE szakmai vezető

Plüssmackókat gyógyítottak a 
dunabogdányi óvodások
A Süni csoportos gyerekek nagyon izgalmas programon 

vehettek részt az óvodában februárban. Ellátogatott a cso-
portba Kutnyánszki Katalin, mentőtiszt, akinek a segítségé-
vel a gyerekek meggyógyították a plüssmackókat, hogy ők 
is részt vehessenek a Farsangon. A gyógyítás mellett megis-
merkedtek az újraélesztés módszerével és meghallgatták a 
saját szívük dobogását is. 

Kedves Szülők, Kedves Támogatók!

Kéréssel fordulunk Önökhöz. Az elmúlt évek során isko-
lánkban a nyolcadikosok ballagása és az évzáró ünnepség 
az iskola rendezvényterén került megrendezésre. A régebbi 
évek tapasztalata, valamint a covid szabályok miatt a sport-
csarnok szűkös és meleg volt az ünnepség megtartására.

Az iskola rendezvényterén valóban sokkal komfortosabb, 
de csak a szülőknek és hozzátartozóknak, a gyerekeknek, 
a szereplőknek legtöbbször a tűző na- pon kell eltölteni 
ezt a másfél órát.

Mi 8. b-s szülők összefogtunk, hogy beszerzünk a terü-
let fölé árnyékoló vitorlákat, amik leárnyékolnák a színpa-
di részt és még akár hangulatosabbá is varázsolhatnák az 
amúgy is szép udvart. Ezért kérünk mindenkit itt ezen a 
platformon is, valamint a helyi forgalmas üzletekben kitett 
adománygyűjtőinkben támogassák ezt a kezdeményezé-
sünket, akár csekély összeggel is. Minden forintot nagyon 
köszönünk és így az összefogással ezt majd nem csak a mi 
gyerekeink, hanem a sok utánunk következő gyerek is él-
vezheti!

Szívesen fogadjuk olyan vállalkozás jelentkezését is, aki a 
kivitelezésben tudna nekünk segíteni!

Ha van olyan adakozó, aki ezt szíve ügyének érzi és meg-
teheti, hogy támogasson, akkor az iskolai alapítványi szám-
laszámra utalva a közleménybe jelezve hálásan várjuk!!

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány:
Számlaszáma - 64700014-16351271  
Dunakanyar Takarékszövetkezet

Köszönettel 8.b szülői közösség
Kapcsolat tel: +3630/4165654



9

Itt a farsang, eljött végre, /Legyen már a télnek vége!
Andók Veronika - Farsangoló 

A farsangi időszak különösen várt 
esemény a gyermekek életében. Vízke-
reszt napjától, vagyis január 6-tól tart 
egészen hamvazó szerdáig, ami ebben 
az évben február 22-re esett. Ez az idő-
szak teret ad a hangoskodásnak, tán-
cos mulatozásnak, mókázásnak. Valljuk 
meg őszintén, ezek a szavak melyik 
gyermek számára nem lennének ke-
csegtetőek? 

Óvodánk folyamatosan törekszik 
arra, hogy a gyermekek a mindenna-
pokban sok élménnyel gazdagodjanak. 
Az idei évben a Dunakanyar Vonósné-
gyes „Az állatok farsangja” című zenés 
előadása, valamint az Ákom Bákom 
bábcsoport „Csizmás kandúr” című 
meséje tette még színesebbé a várako-
zás időszakát. A gyermekeket mindkét 
előadás elvarázsolta.

A farsang számos vonzó tevékenység-
re ad lehetőséget. A szabad játék ideje 
alatt a gyermekek örömmel bújnak más 
bőrébe, játszanak el általuk kitalált, 
vagy velük megtörtént eseményeket. 
Ebben az időszakban délelőttönként 
folyamatosan készülnek a szebbnél 
szebb álarcok, díszek, melyektől napról 
napra válik egyre színesebbé, varázsla-
tosabbá mi kis óvodánk. A gyermeki rá-
csodálkozás a szín kavalkádra, az őket 
körülvevő hangulatos környezetre fan-
tasztikus és még inkább emeli ennek a 
pár hétnek a hangulatát. 

A farsangi készülődésben előtérbe 
kerülnek a vidám körjátékok, csúfoló-
dók. a bolondos mesék, mint a Brémai 
muzsikusok; a gyermekhangszerek, 
melyekkel örömmel kísérjük farsangi 
nótáinkat, vagy csak zajt csapunk, hogy 
a telet elűzzük.

A farsangi bál, mellyel megkoronáz-
zuk ezt az időszakot, minden gyermek 
kedvence. Jó kicsit kilépni a mindenna-
pi rutinból, mulatni, kacagni, sokat tán-

colni. A csoportok többnyire egy adott 
téma köré építik fel ezt a napot, de 
nagycsoportban jellemző, hogy a gyer-
mekek szabadon választhatnak, minek 
öltöznének be. A napraforgó csoport 
idén kalóznak öltözött. A jelmezeket a 
gyerekek maguknak készítették el. A 
táncos mulatozást játékok előzték meg. 
Bátran egyensúlyozva haladtak a gye-
rekek a hídon, alattuk cápákkal hem-
zsegő víz; ellenséges kalózt céloztak 
ágyúgolyókkal; és kalózhajó versenyt 
is tartottunk. A nap zárásaként találós 
kérdések vezettek bennünket a kincs-
hez. Kalandos délelőttöt tudhatunk 
magunk mögött.

A farsangi időszakot lezárva, február 
21-én tartottuk a farsang farkát, mely 
eseményen az egész óvoda részt vett. 
A sportpályán gyűltünk össze, és közös 
énekléssel, hangos zenéléssel űztük el 
a telet. A gyerekek nagy örömére az 
óvoda dolgozóival eltáncoltuk az Óvo-
dai Alapítványi Bálon előadott táncun-
kat. Bízunk benne, hogy jó munkát vé-
geztünk és hamar eljön a tavasz.

Gyerekszáj:
Zárásképp, a jókedvet fokozva né-

hány kedves mondat intézményünk fő-
szereplőitől, a gyerekektől.

Beszélgetés az asztalnál rajzolás köz-
ben a mérges szömörcéről.
V. E.: „Tudod óvó néni, a mamánál bol-

dog gombák vannak, azokat meg le-
het enni.”

Énekeljük a „Kör, kör ki játszik” kezdetű 
dalt, aminek a vége „Már senki sem 
hiányzik!”

K. L.: „Ki az a „Mársenki”? Nem hoz-
zánk jár.”

V.E.: „Flóra néni, megmérjem a lázad?”
Flóra néni: „Persze, remélem, nem va-

gyok beteg.”

V. E.: „De, 80 kiló vagy.”
B. Á. ebéd közben: „Én már tele vagyok, 

mint a babzsák!”
„Azt szeretem benned…” játékot ját-

szunk a szőnyegen. E. B. azt mond-
ja K. H.-nak: „Azért szeretem, mert 
olyan cuki kis szőrmók!”

K-V. A.: „Akarok festeni!”
Flóra néni: „Nem ismerem azt, hogy 

akarok. Tudod szebben mondani?”
K-V. A.: „Akarok szívesen csinálni!”
V.E.: „Nagyon viszket a kezem, mert 

cérnás vagyok.” (ekcémás)
Mikor sorakozunk az udvaron ebéd 

előtt, a gyerekek így hívják egymást: 
„Napraforgó korgó gyomor.”

Balázs Flóra
óvodapedagógus
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Katival sokszor találkozom a Duna-parton, ahogy fényképe-
zőgépével keresi azokat a helyeket, természeti jelenségeket, 
melyek megérintik őt. Ezeket örökíti meg magának és a szépet, 
a természetet szerető embereknek.  Képeivel a Facebookon 
találkoztam először sok-sok évvel ezelőtt és azóta is, folyama-
tosan. Olyan dolgokat láttat meg az emberekkel, amiket nem, 
vagy csak ritkán veszünk észre a mindennapokban.

Erről, a fotózással kapcsolatos „szerelemről” kérdeztem.
Hogyan kezdődött ez az érdeklődés? Mi indított el ab-

ban, hogy fotóznod kell?
Ez az érdeklődés a véletlennek köszönhető. 2017-ben kap-

tam egy kis Sony kompakt fényképezőgépet és el kezdtem 
kattintgatni. Először csak otthon a kertben, majd vittem ma-
gammal mindenhova. Ami megtetszett, lefotóztam. Egyszer 
egy ismerősöm javasolta, hogy vegyek egy kicsit jobb gépet, 
ha jobb minőségű fotókat szeretnék készíteni. A második egy 
Nikon Coolpix B700 bridge gép, amit a mai napig használok 
2018-tól. Az amatőröknek (mint én) tökéletes.

Kaptál-e segítséget ahhoz, hogy készíts képeket, vagy 
autodidakta módon, saját magad fejlesztetted, fejlődtél?

A fényképezőgép kezelésével saját magam kínlódtam meg 
a használati utasítás és az interneten található információk 
segítségével. A fotóim minőségével kapcsolatban pedig egy 
fotóscsoport vezetője olyan kedves volt, hogy egy idő után 
messengeren (mind a mai napig tart ez) felhívta a hibáimra a 
figyelmet, tanácsot adott, mit javítsak a fotón. Nagy segítség.

Az eszközeidet (fényképezőgépedet) is fejlesztetted, 
vagy ragaszkodsz a régi gépedhez?

Már nem gondolkodom új gépen, mert ahhoz nagyon sokat 
kellene tanulnom. Minimum egy fotós tanfolyamot elvégezni. 
Ha fiatalabb lennék és járhatnám az országot, elgondolkod-
nék rajta.

Van-e valami koncepciód, hogy mit fotózol, vagy bármit 
lencsevégre kapsz, ami megtetszik neked?

Is-is. Van, amikor határozott céllal indulok – ez a ritkább 
eset-, többnyire azt fotózom, ami megragad. Ez a nehezebb, 
mert mire kattintok már volt nincs. 

Milyen csoportoknak, fotózással kapcsolatos társasá-
goknak vagy tagja, ahová a képeidet küldöd?

A Facebookon 7 magyar, 5 külföldi amatőr csoportnak va-
gyok a tagja. Ez már egy kicsit sok, de nehezen válnék meg 

tőlük. Sok csoporttag már olyan, mintha személyes ismerő-
sök lennénk.

Kaptál-e visszajelzéseket, pozitív vagy negatív kritikát 
a képeidről? Ezeket hogyan fogadtad? 

Igen kaptam, Amatőr fotóscsoportokban, ahol posztolok, 
idővonalam posztolt fotóimra sok kedves bogdányi ismerő-
sömtől. Szinte csak pozitív kritikákat kaptam, örömmel fo-
gadtam. Negatív kritikát talán nem is kaptam, inkább építő 
jellegűnek mondanám.

A képeid csak digitális hordozókon tekinthetők meg, vagy 
már megtanultál képeket is előhívni?

A képelőhíváshoz egyáltalán nem értek. Ha szükség van rá, 
szakemberhez fordulok.

Mi a terved ezzel a rengeteg képpel? (Megközelítően 
mennyiről is beszélünk?)

Tervem nincs, és ezt csak hobbyból csinálom, különösebb 
célom nincs vele. 973 fotó van a laptopomon, de ebből jó né-
hányat ki kellene törölnöm, mert benne maradtak a fel nem 
használt fotók is. Csak saccolni tudok, kb. 500. Tervem nincs, 
én ezt csak hobbiból csinálom, különösebb célom nincs vele.

A kreativitásodat és a szépérzékedet jól tükrözik képe-
id.  Nagyon jó, hogy valaki dokumentálja ezeknek az évti-
zedeknek a változásait, környezetünk természeti kincse-
it. Ehhez a fantasztikus hobbihoz kívánok jó egészséget, 
vegyél észre sok szépet, hogy képeiddel mutasd meg 
nekünk, milyen szépség vesz bennünket körül, amiket a 
mindennapokban talán észre sem veszünk. Köszönjük.

Lepsényi Katalin képei a Víz világnapja alkalmából a Dunát 
mutatja be nekünk.

Gräff Albertné

A szaloncukor története

Hobbim a fotózás – beszélgetés Lepsényi Katalinnal
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„Mesemondás! Lehetett is az valaha! Hogy egy kicsiny, 
elszigetelt országnak rokontalan nemzete valaha saját had-
erejével, kilenc oldalról rárohanó támadás ellen védelmezte 
volna magát, diadallal, dicsőséggel! Hogy ne bírt volna vele 
„egy” óriás! Hogy rá kellett volna ereszteni Európa másik 
kolosszát is, s még azzal is megbirkózott, még akkor is saját 
magának kellett lefeküdnie, hogy rágázolhassanak!

De hát hol vette volna ez a nemzet azt az ősmonda béli 
erőt, az újabb kornak e Niebelungen-énekéhez? Elmondom, 
ahogy megértem. Egy véghetetlen jajkiáltás hangzott végig; 
az ország egyik bércfalától a másikig verődött az vissza, s 
midőn másodszor is visszatért, már nem volt jajkiáltás, ha-
nem harci riadó!  Megnépesült a kitűzött zászlók környéke. A 
földmíves elhagyta ekéjét, a tanuló elhagyta iskoláit, a csa-
ládapa boldog tűzhelyét és ment a zászlók alá.

Nem kellet felpénzzel csalogatni senkit, egy nemzeti színű 
kokárda volt az egész ajándék, amit a belépő kapott…Elmen-
tek az ügyvédek, nem akart most senki pörlekedni. Elmen-
tek a bírák; hisz nem volt senkinek panasza. A mérnökök-
ből lettek tüzérek, utászok. Az orvosokból tábori sebészek. 
Ágyban meghalni nem volt most divat. Híres korhelyekből 
híres hősök lettek. Csöndes jellemekből oroszlánok. Még a 
rablók is megtértek. Egy hírhedt rablóvezér amnestiát kért 
magának és társainak és százhatvan lovast állított ki a csa-
tamezőre, kinek nagy része a hazát védve nyerte el a halált, 
mit a haza rontásáért elébb megérdemelt…

Egy közönséges székely földész kitalálta, hogyan kell ágyút 
önteni, fúrni, és ellátta népét csatalövegekkel. Vashámorok 
átalakultak golyóöntödékké. Elfogyott, s nem volt kapható a 
puskához való gyutacs. Voltak gyógyszerészek, akik papíros-
ból készítettek gyutacsokat, s azok is jók voltak a harcban. 
Az egyházak odaadták harangjaikat ágyúércznek. Egyetlen 
vezér száztíz ágyút vett el apródonkint az ellenségtől. A sza-
badkai föld népe meztelen kézzel foglalta el az ellenfélnek 
félmérföldre hordó „bácsi” nevű öreg ágyúját…

Mindenki testvér volt a trikolor alatt, nem gúnyoltak senkit 
tótnak, németnek; azok mindegy zászló alatt egy haza fiai-
nak vallották magukat…

Nem volt szökevény. Hová szökött volna? Minden ajtótul 
elkergették volna a gyávát…

Ha megverték a sereget, nem futott szerte-széjjel. Igyeke-
zett ismét összegyűlni, s folytatni a harczot…

S a költő, ki meteorként futotta végig az egész eget fölöt-
tünk, nem zengett egyébről, mint e szent harczról; ez hang-
zott alá onnan a magasból; ez volt az utolsó szava, midőn 
az ismeretlen láthatáron lebukott előttünk. – Talán nem is a 
földre esett le? Talán egy új földforgás alkalmával ismét meg-
látjuk őt, szikrázva, mennydörögve fejeink felett. Így támadt 
a nemzeti hadsereg… 

Így állt fönn a nemzeti hadsereg. S fél év múlva már 
csodáiról beszélt a történelem. A kis fiúk már babérko-
szorús hősök. A kis alhadnagyok már tábornokok, hadvezé-
rek. A tépett trikolor már a világ tiszteletét bírja!  Kiállták a 
próbát a tűzben, kiállták a próbát a hózivatarban. Kiállták a 
próbát a veszteség kétségbeejtő hónapjaiban. A komáromi 
sánczokon táncoltak zeneszó mellett az ellenfél bombazá-
pora alatt. Szolnoknál kaszákkal rohanták meg az ágyúkat, 
és elfoglalták a gyilkoló tűztelepet szembehúnyva. Pákozd-

nál tízezer emberrel rakatták le a szuronyos puskát a kaszás 
nemzetőrök. Győrnél lovasságot kergetett meg szuronnyal 
a 11-ik zászlóalj. Budánál lováról szállt le a huszárság várat 
ostromolni. Losonczon egy táblabíró, egy alispánból lett 
hadvezér, hatszorta nagyobb ellenfélnek fényes nappal el-
foglalja ágyúit és táborkarát.

Piskinél naphosszat védi az Inczédi-zászlóalj hússzoros el-
lenerővel szemben a vitatott hida és győz. És mily gyorsak, 
mily csodaszerűek, mily meglepőek mozdulataik!  

Szélaknánál a föld alatt bújnak az ellenségen keresztül, 
Branyiszkónál a hegy meredekének fel, törnek át rajta, Szol-
noknál átúsztatnak az ellenség háta mögött a Tiszán! Seges-
várnál az égő városon verik át magukat a lőporos szekere-
ikkel;

Tiszafürednél a jég hátán állnak meg előtte, hol a folya-
mon hidat vert a kemény tél; ott mondják el: „eddig és ne 
tovább”!... 

A Világosi Fegyverletétel Csak egy hiányzott még a nemze-
ti hadseregből. Erejének tudata. Ezt meg kellett neki taníta-
ni, s a tandíjat bizony meg kellett érte fizetni!”

Beküldte: Nagy Magda szerkesztő
 

1848, Amikor feltámadott a tenger a népek tengere!
Egy nemzeti hadsereg
/Részlet Jókai Mór: „A Kőszívű ember fiai” című művéből/
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Am 13. März 1848 kam es zum Ausbruch 
der Revolution in Wien, die zum Sturz 
des Staatskanzlers Metternich, zu 
Pressefreiheit und zur Proklamation einer 
Verfassung führte. Als einziges großes 
Gesetz wurde am 7. September 1848 die 
Aufhebung der Grunduntertänigkeit der 
Bauern beschlossen. Damit wurden nach 
über einem Jahrtausend die letzten Reste 
des Feudalstaates beseitigt.

Die Wiener Märzrevolution 
(13./14. März 1848) wurde vom 
Bürgertum getragen: Ausbruch im 
Niederösterreichischen Landhaus, 
erste Todesopfer, Zerstörung von 
Fabriken, Rücktritt Metternichs, 
Bildung der Nationalgarde, Gewährung 
der Pressefreiheit, Zusage einer 
Parlamentarischen Verfassung.

Die Mairevolution 25./26. Mai, wurde von Studenten 
getragen:  Änderung der Wahlordnung für den Reichstag,  
Kaiser Ferdinand I. und sein Hof verließen Wien am 17. Mai, 
kehrten jedoch am 12. August aus Innsbruck zurück.

Das Ende der Wiener Revolution wurde durch 
die Verquickung mit der politischen Entwicklung in 
Ungarn eingeleitet. Dort gab es ab 11. April 1848 einen 
gewählten Reichstag und eine verantwortliche Regierung: 
Ministerpräsident Graf Batthyány, Finanzminister Kossuth, 
deren Hinwirken aufzunehmende Eigenständigkeit im 
Rahmen der Gesamtmonarchie zielte. Der Wiener Hof setzte 

dem als Druckmittel die Begünstigung des 
Banus Jellačić entgegen, der eine Loslösung 
Kroatiens von Ungarn anstrebte. Die 
von Kriegsminister Theodor von Latour 
beabsichtigte Entsendung von Truppen 
zur Unterstützung von Jellačić wurde ab 
4. Oktober von ungarischen Agenten im 
Bund mit Wiener Radikalen hintertrieben; 

Der Aufstand vom 6./7. Oktober 
in Wien wurde von Fabrikarbeitern 
getragen: Ab 6. Oktober kam es in Wien 
zum Meutern dieser Truppen und zur 
Ermordung Latour, am 7. Oktober zur 
Plünderung des kaiserlichen Zeughauses 
(viele Todesopfer).  Die Regierung (außer 
Finanzminister Krauß) verließ nach 
Ausbruch der Oktoberrevolution Wien; 
Ferdinand I. und der Hof flüchteten am 
7. Oktober nach Olmütz; rund 20.000 

Bürgerinnen und Bürger flohen aus der Stadt, die Radikalen 
übernahmen die Macht. In Oktober rückten die kaiserlichen 
Truppen in Wien ein; die bis 9. Mai 1849 amtierende 
Militärregierung fällte zahlreiche Todesurteile.

Die Ungarische Revolution 1848/1849 war ein Aufstand  
des Revolutionsjahres 1848 und eng verbunden mit den 
anderen Aufständen 1848 in der Habsburgermonarchie. 

Die Revolution in Ungarn entwickelte sich jedoch zu 
einem Unabhängigkeitskrieg gegen die Vorherrschaft 
der österreichischen Habsburger. 

 Magda Nagy

Folgen der Wiener Revolutionen in der Habsburgermonarchie, 1848-49.
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HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!

Mosogatógép, mosó- és szárítógép,  
főzőlapok, elektromos sütők, vendéglátóipari gé-

pek, 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

Tetőfedés, 
bádogozás, 
lapostető 

szigetelés és 
ács munkát vállalok. 

Családi ház építéséhez 
állvány bérlehető.

Kocsisán György 
70/5781468

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 

Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, 
Árpád tér 1356 hrsz

06/30/890-8759,  
tuzifa2023@gmail.com

EUTR: AA5866623



Gyereksarok
Nagytakarítás a napnál

Egyszer egy hatalmas nagy felhő 
úgy eltakarta az eget, hogy három na-
pig nem lehetett látni a napot. A kiscsi-
béknek nagyon hiányzott a napsugár.

– Hová tűnhetett a napocska? – kér-
dezték. – Keressük meg, hívjuk vissza 
az égre!

– Igen ám, de hol találjátok meg? – 
kotkodácsolt a kotlós. – Tán bizony 
tudjátok, hol lakik?

– Nem tudjuk – csipogták a kiscsibék 
–, de majd mindenkit megkérdezünk, 
akivel összetalálkozunk.

– Koty-koty-koty, jól van, menje-
tek – mondta a kotlós, és ahogy illik, 
útravalót készített a csibéknek. Adott 
nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsá-
kocskában magocskát, a zacskóban 
meg mézeskalácsot. A kiscsibék útra 
keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer 
csak a káposztáskertbe értek. Látják, 
hogy az egyik káposztalevélen ül vala-
ki, nyújtogatja a szarvát, hátán hord-
ja a házát. Egy csigabiga! A kiscsibék 
megálltak, megkérdezték tőle:

– Csigabiga, nem tudod, hol lakik a 
napocska?

– Én nem tudom, de ott ül a keríté-
sen a szarka, ő bizonyosan tudja. A 
szarka meghallotta, hogy emlegetik, 
hát mindjárt közelebb röppent, és 
csirregni kezdett:

– Csibe, csibe, kiscsibék, hová men-
tek, kiscsibék?

– Elbújt a napocska, megyünk, meg-
keressük.

– Én is megyek, én is megyek! – ör-
vendezett a szarka, és még közelebb 
röppent.

– De tudod-e, hol lakik? – kérdezték 
tőle.

– Azt biz’ én nem tudom, de nyúl 
koma talán tudja, itt lakik a szomszéd-
ban, a répaföld csücskében.

A kiscsibék meg a szarka elmentek 
a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy 
vendégek közelednek, fejébe húzta a 
sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a 
háza kapuját még jobban kitárta.

– Nyulam-bulam – csipogták a csi-
bék, csirregte a szarka –, a napocskát 
keressük, nem tudod, hol lakik?

– Azt biz’ én sem tudom, de a szom-
szédom, a kacsa bizonyosan tudja. Itt 
lakik a nádasban, a patak közelében.

No, elmentek a nádasba, a nyúl is ve-
lük ment. A patak partján megtalálták 

a kacsa házát meg egy szép piros ladi-
kot, a ház mellé volt kikötve.

– Hé, szomszédasszony, itthon van-e 
kelmed? – kiáltotta a nyúl.

– Itthon, itthon! – hápogott a kacsa. 
– A tollamat szárítom, három napja 
nedves, nem süt a napocska.

– Éppen őt keressük! – csipogták a 
kiscsibék, csirregte a szarka, a nyúl 
meg buzgón bólingatott hozzá. – Nem 
tudod, hol lakik?

– Azt biz’ én sem tudom, de a patak 
túlsó partján az odvas bükkfa alatt la-
kik a sün, az bizonyára tudja.

Beültek mindannyian a csónakba, 
áteveztek a patakon, hogy megkeres-
sék a sünt. Meg is találták, ott szunyó-
kált sün koma a bükkfa tövében.

– Sün, sün, sün koma! – csipogták a 
kiscsibék, csirregte a szarka, hápogta 
a kacsa, a nyúl meg örvendezve ug-
rándozott. – Nem tudod, a napocska 
merre, hol lakik? Három napja nincs az 
égen. Tán csak nem betegedett meg?

A sün előbb gondolkozott kicsit, az-
után így szólt:

– Már miért ne tudnám! Tudom én, 
hol lakik, meg is mondom nektek. A 
bükkfa mögött van egy nagy hegy, a 
hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fö-
lött az ezüst hold, onnét a napocska 
csak egy bolhaugrás! – így szólt a sün, 
azzal fogta a botját, fülére húzta a sap-
káját, és indult, hogy mutassa az utat.

No, útnak eredtek. Mentek, men-
degéltek, egyszer csak megérkeztek 
a nagy hegy csúcsára. S mit láttak? 
A hegy csúcsának a csücskébe be-
leakadt egy rettentő nagy felhő, na-
gyobb, mint három lepedő. A kiscsi-
bék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a 
sün mindjárt felmásztak a felhőre, jó 
erősen megfogóztak benne, azután 
– huss! – repültek a felhő hátán, meg 
sem álltak a holdig. Mikor a hold ész-
revette őket, egyszeribe ragyogni kez-
dett ezüstös tányérja.

– Hold, hold, ezüst hold – csipogták a 
kiscsibék, csirregte a szarka, hápogta 
a kacsa, s a nyúl meg a sün is szépen 
kérlelte –, mutasd meg nékünk, hol la-
kik a napocska! Három napja nincs az 
égen, három napja vacogunk! Úgy lát-
szik – gondolták –, elaludt a napocska, 
nem akar felébredni.

S akkor egyszerre rázendítettek: a 
kiscsibék csipogtak, a szarka csirre-
gett, a kacsa hápogott, nyulam-bulam 

makogott, a sün pedig az ablakon ko-
pogott a botjával.

– Napocska-korongocska, kelj fel! 
Süss ki, napocska!

A napocska felébredt, nagyot ásí-
tott.

– Ki az, ki kiabál? Ki zavarja álmomat?
– Mi vagyunk itt, a kiscsibék, a szar-

ka meg a nyúl, a kacsa meg a sün. El-
jöttünk, hogy felköltsünk, éppen reg-
gel van!

– Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan 
keljek? – szomorkodott a napocska. – 
Három napig eltakart egy fekete felhő. 
Hiába sütök, mégsem ragyogok, úgy 
bepiszkolódtam.  

Amint a nyúl ezt meghallotta, mind-
járt kerített egy vödröt, s elkezdte hor-
dani a vizet. A kacsának sem kellett 
több – egyszeriben mosni kezdte a na-
pot. A szarka a törülközővel törülget-
te, a sün a tüskéivel kefélgette. A kis-
csibék meg a porszemeket fújogatták 
le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi 
nagytakarítás volt! Egykettőre úgy 
megtisztították a napot, hogy menten 
kibújt a házából, kiballagott az égre, és 
vidáman ragyogott. Gondolhatjátok, 
micsoda öröm volt odahaza! A kotlós 
kifutott az ólból, maga köré hívta a kis-
csibéket, és azóta is ott futkosnak az 
udvaron, magot keresgélnek, s ha jól-
laktak, a napon melegszenek.
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N e g y v e n -
nyolc szellemi 
kulturális örök-
ség, számtalan 
népművészeti, 
h a g y o m á n y -
őrző fesztivál, 
k o n c e r t e k , 
t á n c h á z a k , 
b e m u t a t ó k , 
w o r k s h o p o k 
várják az érdek-
lődőket egész 
évben. 2023-
ban húszéves 

az UNESCO szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló 
egyezménye. A Skanzen Szellemi Kulturális Örökség Igazga-
tósága által koordinált egész éves ünnepségsorozat olyan 
kézműves, gasztronómiai, dramatikus és előadóművészeti 
hagyományokat, városi szokásokat hoz közel, mint a lipi-
cai lótartás, a kalocsai népművészet, a dunamenti halászat 
vagy akár a magyar cirkuszművészet.

Február 18-án indult a szellemi kulturális örökségeket be-
mutató filmsorozat vetítése a közmédiában, amelyek nem 
csupán a néphagyományt, szokást vagy technikát hozzák 
közel, hanem az azokat megtartó és éltető kisközösségeket 
is megszólaltatják. 

A nézők olyan közösségekkel ismerkedhetnek meg, ame-
lyek úgy viszik tovább szokásaikat, hogy azok még a város-
ba, vagy külföldre szakadt fiatalokat is képesek egy-egy al-
kalomra hazahívni, ismét bekapcsolni a közösség életébe. A 
nemzeti jegyzéken szereplő szellemi örökségeket bemutató 
TIT szabadegyetemi előadássorozat a Kossuth Klubban feb-
ruár 23-án az egyik farsangi hagyományunk megismerteté-
sével, a novaji remélés bemutatásával kezdődött. 

A további programokat a Skanzen honlapján követhetik 
nyomon.
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