Dunabogdány község kiadványa
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2006. ÁPRILIS

Angyali vigasztalás

A létezés
bátorsága

„az Emberfiának bûnös kezébe kell adatnia,
és megfeszíttetnie és a harmadik napon feltámadnia”
(LUKÁCS 24,7)

A

z angyali vigasztalás a feledékeny tanítványok
számára nem más, mint a krisztusi kijelentés
megismétlése! A Mester háromszor jelentette
meg életútja végét. Péter tanítványa ellenvetését sátáni gondolatként utasította el. Nyilvánvaló: az
Atya akarata ez, és be kell teljesednie. A próféták is erről
szóltak évszázadokkal ezelőtt. Az isteni „kell” végzetszerű, pontosabban üdvösséges történelmi célba érkezés!
Átadatás, megfeszítés, feltámadás, fogalmak a görög
nyelvben különös igeidőben állnak, melynek jelentése:
mindenkor érvényes megállapításról van szó!
1. Isten Fiának, az Emberfiának bűnösök kezébe kell
adatnia.” Krisztus elítélésének, szenvedésének mindenki részese. A főpap ruháját megszaggatva először mondja ki az ítéletet: „méltó a halálra”. Őt követte a Nagy Tamás és a félrevezetett sokaság. A Bűnös, azaz célt tévesztő ünnepre gyülekező tömeg a Jézus vagy Barabás kérdésben rosszul döntött. Tudatlanságukban még az isteni
igazságszolgáltatás ítéletét is kihívják maguk ellen. „Vére rajtunk és magzatainkon”. Jézus könyörgésében ezért
imádkozott így: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem
tudják mit cselekszenek.” A végrehajtó hatalom képviselője: Pilátus kezét mosta, ezzel bizonygatta ártatlanságát.
De mégis Pilátus „adta nékik Jézust, hogy megfeszítsék”.
Sőt a végrehajtást is ő parancsolta meg katonáinak. A bűnösök kezébe adatás, a teljes kiszolgáltatottság mértékéről részletesebben olvashatunk a 18,32-33 versekben.
„Az Emberfia a pogányok kezébe adatik és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik és megköpdöstetik, és megostorozván megölik őt …” – így jelentette meg előre Krisztus
szenvedésének útját.
2. Jézusnak keresztre kellett feszíttetnie. A kereszt titkát hit által érthetjük meg. Isten eme ajándéka nélkül bolondság és botránkozás érzését váltja ki ma is az emberekből. (I. Karintus 1,23) A zsidók részéről a kereszthalál
az Istentől való teljes elveszettségnek, az átoknak a jele:
„mert átkozott minden, aki fán függ.” (V. Mózes 21,23) Pilátus sértését nehezen viselték el a zsidók. A felirat meg-

Folytatás a 2. oldalon

A

fotóművész tehetsége abban rejlik, hogy a természet és az emberi világ egy-egy pillanatát,
ami soha nem tér vissza, láthatóvá teszi a jövő
számára. Bágya Ferenc fotóművész kiállítását
szemlélve felfedeztem egy képet. A természet egy lencsevégre kapott bensőséges eseményét, ami magában hordozza az őserő küzdelmes diadalát.
Egyszerűség, szépség, diszkrét győzelem, remény, bátorság mind ott rejtőzik a lét egyetlen pillanatában. Csodálkozom, engedem hatni a létet önmagamra. Szinte észre sem veszem, és ünnep költözik a lelkembe.
A létezés bátorsága: az élet küzd a létezésért. Így érkezik el a húsvét üzenete hozzám egy képet felhasználva. Ez
Folytatás a 2. oldalon

2

BOGDÁNYI

HÍRADÓ

Angyali vigasztalás

A létezés bátorsága

„az Emberfiának bûnös kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie
és a harmadik napon feltámadnia” (LUKÁCS 24,7)

tette hatását. A Zsidók Királya feszítetett keresztfára! A pogányok számára bolondság, elképzelhetetlen az, hogyha
valakit szeretünk és hatalmunkban áll, akkor meg ne mentsük a kínhaláltól. Keresztfa jelentése: kínzó oszlop. Ha valóban az isten Fia volt, akkor nem halhatott volna meg Jézus
gonosztevő rabszolga módján. Ha ez mégis igaz, akkor nem
érdemes kereszténynek lenni… Mi értelme volt Krisztus
szenvedésének? Hitvallásunk így felel: „Krisztus földi életében Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való
haragját testében, lelkében elhordozta avégre, hogy szenvedésének mint egyetlenegy engesztelő áldozattal a mi testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, s
számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot és örök életet
megszerezze.” Pál apostol szerint mi is részesei vagyunk a
kereszt hordozásának: „akik pedig a Krisztuséi, a testet
megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.”
3. Krisztusnak a harmadik napon fel kellett támadnia. Ez
az, amiről elfeledkeztek a tanítványok. A feltámadást hitték
ugyan, de a beteljesedését a végső időkben várták. Az
egyetlen jel, a Jónás jele hiába adatott a „hitetlen nemzetségnek”, nem hatott meggyőző erővel. A Sátán könnyen kilophatta emlékezetükből. Hamis Krisztus képe van tehát
annak, aki a szenvedő Emberfiáról csak ennyit tud: élt 33
évet, megfeszítették, meghalt és eltemették. Jézus Urunk
ígéretei közül ez teljesedett be leghamarabb! Harmad napon valóban feltámadt. Megaláztatását dicsőséges felmagasztaltatás követte! Némely atyafi tévedése az, ha felebarátja fejét mossa, mondván: te vagy a bűnös, miattad kellett
Jézusnak meghalnia. Saját magának pedig kezét mossa,
mondván: én ártatlan vagyok Jézus vérétől.
Mi ne legyünk se tudatlanok, sem pedig kételkedők. Helyettem, miattam, érettem is meg kellett halnia az Emberfiának, hogy egykoron Vele együtt én is feltámadjak. Így legyen számunkra az angyali vigasztalás az örök életről szóló
krisztusi ígéret megerősítése ezen a húsvéti ünnepen.
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az üzenet nem csupán néhány szépen megfogalmazott szó
cifra füzére, hanem valaki, aki képes bátor lenni értem: Jézus Krisztus. Ő bátran felemelte hangját a szegényért, az elesettért, a bűnösért. Őszintén és a bátrak nyíltságával beszélt valakiről, akit magában hordozott. Féltek tőle, mert
nem félt senkitől. S ez a félelem elpusztította azt, aki Igaz, Jó,
Szép és Szent. Az ember pusztító félelme kierőszakolta az
Isten radikális döntését az ember mellett. Szenvedés az igazságért, a szeretetért, megsebzettség, kiszolgáltatottság, kereszthalál és gyalázat. Az ember ezt akarta és az Isten bátran
felvállalta.
A történet azonban nem ért véget, mert még most is van
egy apró rügy, mely megsejtet valamit abból, ami utána történt. Teréz anya szavaival kívánom minden gondolkodni és
csodálkozni akaró társamnak, aki próbálja megélni a létezés bátorságát: „A becsületesség, s őszinteség sebezhetővé
tesz, mégis légy becsületes és nyílt!”
NERUDA KÁROLY
PLÉBÁNOS

A Dunabogdányi Reformátusok
Alapítványa nevében hálás szívvel köszönjük meg adományaikat. Az adó 1%nak felajánlásából 2005. évben 136 413 Ft
érkezett számlánkra. Ebből az öszszegből
a gyülekezeti élet kiadásait (gáz-villanyszámla) és a kút-ház építését kívánjuk támogatni.
Adószámunk: 19181383-1-13.
VÖRÖS ÁKOS
LELKIPÁSZTOR

VÖRÖS ÁKOS
LELKIPÁSZTOR

I S T E N T I S Z T E L E T I
Április 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Virágvasárnap
hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap Húsvét I.
hétfõ Húsvét II.

de. 10 óra
du. 6 óra
du. 6 óra
du. 6 óra
du. 6 óra
de. 10 óra
du. 6 óra
du. 6 óra
de. 10 óra
de. 10 óra

R E N D

istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet + úrvacsora
istentisztelet + legátus
VÖRÖS ÁKOS LELKIPÁSZTOR
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Képviselõtestületi hírek
A 2006. március 6-i ülésén a képviselő-testület megválasztotta a 2006. április 9-i országgyűlési képviselőválasztás helyi szavazatszámláló bizottság tagjait, melyek a következők:
1. számú szavazókör: Elter Róza, Láng Endre, Heimné
Palkovics Éva; póttagok: Zeller Jenő, Magyari Sándor
2. számú szavazókör: Rudolf János, Kreisz György,
Bonifertné Herr Márta, póttagok: Lengyel Györgyné,
Szélesné Bonifert Erzsébet
3. számú szavazókör: Gräff Albertné, Kristóf Istvánné,
Liebhardt András; póttagok: Vogel József, Láng Noémi.
A képviselő-testület döntött arról, hogy tagként belép a
Börzsönygáz Önkormányzati és Gázkereskedelmi Kft.-be,
reményei szerint ezáltal olcsóbban tudja biztosítani a
földgázt, másrészt pedig az újtípusú energiaforrások
(szél, elektromos stb.) bevezetésére ösztönöz.
A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumához a helyi Művelődési
Ház felújításával kapcsolatosan 20 millió Ft értékben.

A lakóingatlan-fajták forgalmi értékei
2. § (1) A Képviselő-testület a lakóingatlan fajták típus
ingatlanonkénti átlagértékeit a 2006. és 2007. adóévekre
vonatkozóan a következők szerint állapítja meg:
(2) Az értékövezet átlagértékei lakóingatlanonként
(ezer Ft/m2ben):
Egylakásos lakóépületben
lévõ lakás
120

Lakás többlakásos épületben,
egyéb épületben
120

2006. március 13-i ülés első napirendje keretében a képviselő-testület tárgyalta a dunabogdányi orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítására kiírt közbeszerzési pályázatokat. A nyertes Herr János helyi vállalkozó.
A képviselő-testület rendeletet alkotott a luxusadóról
szóló törvény felhatalmazása alapján a helyi átlagérték
megállapításáról (Ld. alábbi melléklet)
A Képviselő-testület titkos szavazással döntött az Általános Iskola igazgatói állásának betöltéséről. A döntés értelmében 2006. augusztus 1-jétől Pontyos Tamás pedagógus
láthatja el az igazgatói teendőket.
A tanuszoda közbeszerzési pályáztatásának eredményeként a TEMPERO Rt. pályázatát fogadta el a képviselőtestület. A nyertes bruttó 135 millió Ft-ért építheti meg a
tanuszodát.
DR. KÁLMÁN JÓZSEF
JEGYZŐ

■■■
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 6/2006. (III.14.) rendelete
a luxusadóról

Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a luxusadóról
szóló 2005. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban Latv.)
11. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Értékövezetek
1. §
A Képviselő-testület a település közigazgatási területét
egy értékövezetnek tekinti.

120

Záró rendelkezések
3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. január 1-től kell alkalmazni.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
Latv.,a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv, valamint az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályait
kell alkalmazni.
Dunabogdány, 2006. március 9.
Schuszter József sk.
polgármester

■■■

Üdülõ

Dr. Kálmán József sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2006. március 14.
DR. KÁLMÁN JÓZSEF
JEGYZŐ

Luxusadó bevallást kell benyújtania annak az adózónak,
aki 650 m2 hasznos alapterületû lakás vagy üdülõ
után fizet jelenleg építményadót. A nyomtatvány az
internetrõl (www.dunabogdany.hu) letölthetõ. A bevallások határideje 2006. április 30. Az adót az önkormányzat számítja ki a korrigáló tényezõk figyelembevételével, és a fizetendõ összeget határozatban veti ki.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

■■■
Dunabogdány Község Önkormányzat Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság

2006. március 3-án az OB az Általános Iskola Grundund Hauptschule igazgatói állására kiírt pályázókat meghallgatta. A három pályázatot megismerve, a pályázók
meghallgatása után az OB javaslata:
➢ A pályázók végzettségük alapján a meghirdetett
igazgatói állás betöltésére alkalmasak, német nyelvismerettel rendelkeznek, német nyelvtanári képesítésük nincs, ami a Kt. 17.§ (3) bek. szerint kívánatos.
➢ Az OB egyhangú döntése alapján javasolja a Képviselő-testületnek a pályázók közül Pontyos Tamás
igazgatói megbízását.
SCHNEIDER FERENCNÉ ELNÖK
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Tényszerûen
a tanuszodáról

Újraindul a kárpótlás négy hónapra

Újraindítja a kormány a kárpótlást. Igénnyel azok élhetnek, akiknek a hozzátartozója a magyar hatóság politikai
önkénye miatt vesztette életét, málenkíj roboton volt,
vagy a II. világháborúban faji, vallási vagy politikai okból
munkaszolgálatot teljesített. A kormány szerint a nyolc
éve lezárult kárpótlás határidejéből sokan önhibájukon
kívül kicsúsztak, az eltelt idő alatt azonban új dokumentumok kerültek elő. A hozzátartozóknak 400 ezer forint
jár a meggyilkolt rokon után.
A lehetőség azokat érinti, akiknek a hozzátartozója a
magyar hatóság politikai önkénye miatt vesztette életét;
deportálás, szovjet kényszermunka ideje alatt halt meg;
vagy aki a II. világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból munkaszolgálatot teljesített.
A jogosultak a szükséges adatlapot az Igazságügyi Hivatal fővárosi és megyei hivatalaitól vagy a külföldi magyar
külképviseletektől igényelhetik, vagy letölthetik a internetes oldalról. A kérelmeket 2006. március 31. és július
31. között a Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Főosztályához lehet benyújtani az ügyintézési határidő hat
hónap, a kifizetésekről pedig a Hadigondozottak Közalapítványa gondoskodik. Fontos tudnivaló, hogy a 4 hónapos határidő jogvesztő, tehát lejárta után, azaz július 31.
után már nem lesz lehetőség újabb igények benyújtására.
A cikk az alábbi címen található: http://origo.hu/
uzletinegyed/hirek/hazaihirek/20060321ujra.html

■■■

1. Tanuszodát csak szabványos méretben szabad építeni. Három kategória létezik, A,B és C.
Mi a legnagyobb, „C” változatot tervezzük megépíteni.
Ez 90 cm-es vízmélységgel kezdődik és 140 cm-es vízmélységgel végződik. Az A és B variáció maximális vízmélysége 120 cm. Kizárólag hossz- és szélességi méretükben lehet különbség. (Szentendrei kontyos híradó
szerint: „40 cm vízmélységű uszoda épül Dunabogdányban”.)
2. Minden ellenkező hírrel szemben 90 cm-es vízben
lehet úszni.
3. A fejlesztő oktatásra szoruló és mozgássérült gyerekek nem csak oktatási időben, hanem azon kívül is
előnyt élveznek.
4. Nem 12 éves korig használható, hanem beépítve a
tanrendbe, a 8. osztály befejezéséig, minden diáknak az
úszás foglalkozás igénybevétele kötelező. (Ezen kívül az
óvoda utolsó évfolyama, ugyanilyen rendszerben
használja.)
5. A felnőtt korosztály részére oktatási időn kívül,
szervezett formában, természetesen térítés ellenében,
a létesítmény igénybe vehető lesz. Előnyt élveznek a babát váró kismamák.
6. Legújabb: a tervezettnél lényegesen kedvezőbb
kondíciókkal tudtunk szerződést kötni a nyertes fővállalkozóval.
7. Nem nyereséges vállalkozást, hanem egészséges
fiatalságot szeretnénk, mely kétségtelen, nehezen forintosítható.

LOMTALANÍTÁS

BONIFERT FERENC

Ismét itt az ideje a lomtalanításnak, melynek ideje:

ALPOLGÁRMESTER

2006. április 25-én lesz.

Kérjük, néhány előírást vegyenek figyelembe:
❏ Tehergépkocsival megközelíthetetlen helyre ne rámoljanak ki.
❏ Ne tegyenek ki 50 kg-nál nehezebb tárgyakat, sittet, törmeléket és veszélyes hulladékot (autógumi, akkumulátor, festék, növény védőszer, TV, számítógép stb.).
❏ A fölöslegessé vált holmit úgy szíveskedjenek kitenni az út szélére, hogy az a közlekedést ne zavarja!
Kérjük, hogy a lomtalanításra szánt lomot április 24-én
kitenni szíveskedjenek. Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az időpontot tartsa be, mert csak egy napig lesz
lomtalanítás.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ezúton tájékoztatjuk lakóinkat, hogy a parlamenti választásokkal kapcsolatos és a villanyoszlopokon elhelyezett hirdetõtáblák
nem az önkormányzat hatáskörébe tartoznak. Bérbeadásukról a tulajdonos ELMÜ
Rt. dönt.

Eladó telek
Dunabogdány Község Önkormányzata felajánlja megvételre
a Dunabogdány, Platzl utcában
lévõ 2556. hrsz. alatti 2234 m2
területû, 30 m2-es építménnyel
beépített ingatlant.
Bõvebb felvilágosítás
a 26-391-025-ös telefonon
a Polgármesteri Hivatalban
kapható.
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Más nézõpont a tanuszodáról
(Knáb Mihály márciusi írására reagálva)

A

zt reméltem, hogy az írásod tárgyát képező téma ma már lerágott csont. Ha jól tudom, már
döntés született, tehát a téma ma már
nem időszerű! Tévedtem, Te továbbra
is rágod ezt a csontot.
Nem emlékszem már, mikor, de
egyszer már e témát felvetetted – egy
az általad összehívott, és az általad
képviselői beszámolónak nevezett –
összejövetelen. Most írásodban újra
előveszed ezt a témát, és gondolom,
reménykedsz abban, hogy a lakosság
véleménye azóta megváltozott. Riogatod a lakosságot, hogy milyen sanyarú sors vár majd ránk, ha a tanmedence megépítéséhez kölcsönt vesz
fel az Önkormányzat.
Nos, az én véleményem sem változott – és remélem sokak véleményével azonos –, hogy ha valamire áldoznunk kell, az a tanuszoda megépítése.
Mert ugyan mi célt is szolgál egy tanuszoda? Nem mást, mint gyerekeink,
unokáink egészégének, testi fejlődésének elősegítését, megvalósítását
teszi lehetővé. Nem én állapítottam
meg, hogy gyermekeink mozgásszegény környezetben nőnek fel, hanem
nálam okosabb és e témával foglalkozó, hozzáértő okos emberek. Említettek közé sorolnálak Téged is. Pedagógus, és ha jól tudom, iskolánkban egy
ideig tornatanár voltál! Ellenvélemé-

nyedet és pedagógusi működésedet
valahogyan nem tudom értelmezni!
Úgy vélem, mindenki tudja – a cikk
íróját kivéve –, hogy az úszás az úszó
minden izomzatát megmozgatja, fejleszti. Azaz testedzésre a legalkalmasabb sport! Riogatod az olvasókat, a
falu lakosságát, emlegeted a milliókat, emlegetsz valami leutenbachi
példát, amiről gondolom, velem
együtt még sokan nem tudnak semmit. Legyen ez a tanuszoda építés dunabogdányi példa! Mutassuk meg,
hogy bármilyen mostohán bánik velünk a kormány – nem csak velünk,
hanem az ország összes önkormányzatával –, Dunabogdány lakossága annak ellenére képes véghezvinni terveit! Én bízom abban, hogy a létesítmény gazdaságos működtetését a
mostani képviselő-testület meg tudja
oldani. Ha mégis netán problémák
adódnának, akkor fogjuk fel úgy a dolgot, hogy mi szülők és nagyszülők áldozatot vállalunk gyermekeinkért és
unokáinkért. Újdonság számomra az
általad említett Úszást Kedvelők Köre
néven nevezett társaság, melynek tagjai – írásod szerint – szintén ellenzik a
tanuszoda felépítését! Hosszasan
gondolkodom, de nem értem; azok
ellenzik a tanmedence építését, akik
kedvelik az úszást?! Én ezt nem értem!
Írod, hogy a Képviselő-testület hosszú

évekre eladósítja magát, ha kölcsönt
vesz fel az építéshez. Ezzel kapcsolatban arra kérlek, nevezzél meg országunkban olyan Önkormányzatot,
amelyik beruházási megvalósításához nem vesz fel kölcsönt. (Debrecent
és Kaposvárt ne említsd.)
Furcsállom hozzáállásodat a kölcsönnel kapcsolatban azért is, mert
kedves feleséged hosszú időn keresztül a Takarékszövetkezet vezetője
volt. Neki is azt tanácsoltad, hogy a
hozzáforduló, kölcsönt felvenni szándékozókat lebeszélje a kölcsön felvételéről?
Végezetül summáznám saját véleményemet a szabad véleménynyilvánítás jogán. A Te hozzáállásod a képviselő-testületben előterjesztésekre
és döntésekre vonatkozóan nem más,
mint a mindenkori ellentmondás.
Csak azért is ellentmondok. (Volt idő,
amikor nem így cselekedtél!)
A Képviselő-testületet mi dunabogdányi lakosok választottuk és megbíztuk arra, hogy a község és lakosságának problémáit megoldják, azaz, ha
van rá lehetőségük, törődjenek a jövővel is! Ahogyan én látom és tapasztalom, ezt nyolc-kettő arányban meg
is teszik.
Kívánok a továbbiakban is jó munkát és eredményeket!
KARAKAS KÁROLY
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Alles Gute zum Geburtstag,
Frau Ilse Harle!

Dunabogdány Község díszpolgára, Leutenbach város képviselő-testületének tagja, a testvér települési kapcsolat egyik fő
támogatója, Ilse Harle asszony

SCHUSZTER JÓZSEF

Ehrenbürgerin der Gemeinde
Dunabogdány, Mitglied des Gemeinderates der Stadt Leutenbach – sie hat immer besonders
die Partnerschaftbeziehungen
gefördert. Frau Ilse Harle ist 65
Jahre alt.
Wir haben es immer betont,
dass die Partnerschaftsbeziehung nur dann lebhaft ist und
nicht nur formal existiert, wenn
es Menschen gibt, die sie
poussieren und dafür Zeit opfern.
Die Familie Harle gehört zu diesen Personen.
Nicht nur als Privatmensch,
sondern auch als Gemeindevertreterin tut sie viel dafür,
dass der Schwung vom Anfang
an nach 17 Jahren noch immer
erhalten bleibt.
Liebe Frau Harle!
Im Namen der Selbstverwaltung Dunabogdány und aller
Bewohner wünschen wir Ihnen
ein langes und gesundes Leben im Kreis Ihrer Familie!

POLGÁRMESTER

JÓZSEF SCHUSZTER, BÜRGERMEISTER

65 éves.

Mindig hangsúlyoztuk, hogy
a testvérkapcsolat csak akkor
lehet élő és nem csak formális, ha vannak olyan személyek, akik pártolják, áldoznak
érte. A Harle család ezek közé
tartozik.
Nem csak magánemberként,
de önkormányzati képviselőként is sokat tesz azért, hogy 17
év után is megmaradjon a kezdeti lendület.
Kedves Ilse Asszony!
Dunabogdány Község Önkormányzata és minden lakója nevében kívánunk jó egészséget, hosszú, egészségben eltöltött életet kedves családja
körében!

Nõk Napja a Dunabogdányi
Hagyományõrzõ Nyugdíjas Klubban
Nyugdíjas klubunk hagyományainknak megfelelően az idén is elkezdett
készülni a Nők Napja megünneplésére. Ez évben az előkészületek bizony
sok izgalommal jártak, ugyanis tudomásunkra jutott, hogy a visegrádi Sirály éttermet átépítik és a befejezés
időpontja sokáig nagyon bizonytalan
volt. A Nők Napja dátumának egyre
gyorsabb közeledése miatt Zeller Tibor úrhoz fordultunk, aki egy, a számunkra igen kedvező ajánlatot tett: Ő
a Nők Napja megünneplésére, rendelkezésünkre bocsátja a Renaissance éttermet, és ott tölthetjük el
ünnepi vacsoránkat is, változatlanul
igencsak kedvezményezetten.
Nagy kő esett le a szívünkről, amikor mindez így lerendeződött és elkezdhettük ünnepségünk tényleges
megszervezését.

Nőnapi ünnepünket az idén is a Visegrádi Nyugdíjas Klubbal együtt rendeztük meg.
Ünnepségünk elején köszöntöttük
a Visegrádi Nyugdíjas Klubot, akik a
közelmúltban ünnepelték fennállásuk 25 éves jubileumát.
Egy klubtagtársunk mondta el az
ünnepi köszöntőt, amelyben a mitikus időkig visszaemlékezve szólt rólunk, nőkről, kifejezve a férfitársadalom tiszteletét, megbecsülését és
szeretetét a hölgyek iránt, legalább
ezen a szép napon, ha a szürke hétköznapok mindegyikén ezt nem is
teszi meg.
A köszöntőben persze nemcsak
komoly gondolatokról volt szó, hanem vidámságot keltő gondolatok is
elhangzottak.
Az ünnepi köszöntőt a versmon-

dók hosszú sora követte, akik az alkalomhoz illő szép, hangulatos versekkel köszöntötték az ünneplő
hölgykoszorút. Az ünnepség fénypontja az az ízletes, finom vacsora
volt, amelyet a hozzáillő jó borral fogyasztottunk el mindannyian.
Jóleső érzés volt azt tapasztalni,
hogy ünnepségünkön hölgytagjaink
legnagyobb része részt vett és férfitagjaink nagy többsége is elfogadta meghívásunkat, és velünk együtt
töltötte el ezt a kellemes, vidám
estét.
Köszönetet szeretnék mondani e
sorokban is Zeller Tibor úrnak, hogy
lehetőséget adott Nőnapi ünnepségünk ilyen jó hangulatú, vidám megünneplésére.
SCHUSZTER FERENCNÉ
KLUBVEZETŐ

17. évf. 4. szám
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Két „gyémántlakodalom”
Dunabogdányban
A jubileumi esküvők sorában 2006
különleges esztendő. Eddig már két
alkalommal is köszönthették családtagjaik, rokonaik és ismerőseik a két
jubiláló házaspárt.
2006. január 5-én Schneider Mihály
és Varga Terézia, március 18-án pedig Müller György és Bonifert Terézia
ünnepelhette házasságkötésük 60.
évfordulóját.
Önmagában az a tény, hogy ezt a
szép kort megélték, sajnos Magyarországon nem természetes. Az pedig,
hogy egy házaspár mindkét tagja és
együtt, még inkább kuriózum.
Fontos tényező, hogy egybekelésük közvetlenül a háború után, a legnagyobb szegénységben történt. Abban a szerencsében volt részünk,
hogy a körülményekről, a ma már
történelminek tekinthető időszakról
hallhattunk élménybeszámolót. A
„hogy is volt?” felvetésre adott válaszok, röviden.
Misi bácsi: Négy évig udvaroltam
a Tercsinek. Nem mertem megmondani a szüleinek, hogy el akarom
venni a lányukat. Egyszer jöttem haza
a munkából. A Leschinszky kocsmánál megláttam a Tercsi apját. Gondoltam, most lesz, ami lesz, megkérem a kezét. Ha fizetsz egy fröccsöt,
viheted – volt a válasz. Így történt a
leánykérés.
Gyuri bácsi: Miután március kö-

A Müller házaspár

zepén már böjti időszak
van, hogyan lehetett mulatsággal járó esküvőt
tartani? – kérdeztük.
Molnár Márton plébános
úr azt mondta, hogy úgyis ki lesztek telepítve,
utoljára mulassatok még
egyet. A nászutunkat
Szekszárdon tartottuk,
márciustól augusztusig,
mert ott volt jól fizető
munka. Arattunk, csépeltünk, kapáltunk, szőlőt metszettünk. Mintegy
száz mázsa gabona volt
a fizetség. A Lang Gyuri
egy fuvarban el se tudta
hozni.
A Schneider házaspár

SCHUSZTER JÓZSEF
POLGÁRMESTER
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A Baba-mama Kör továbbra is várja a babákat és mamákat közös játékra, beszélgetésre, találkozásra
keddenként 16 órától a Mûvelõdési Házba. Információ: Leschinszky Krisztina, védõnõ – Tel.: 26/390 489,
Kapuváriné Papp Judit, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat – Tel.: 26/400 172.
Társastánc tanfolyam indul – megfelelõ számú jelentkezõ esetén a Mûvelõdési Házban. A foglalkozást
vezeti: Szabó Ágnes. Jelentkezés, információ: Liebhardt András, mûvelõdésszervezõ. Tel.: 06/20/984-6453.

Programelõzetes
Április 12. (szerda) – 18 h
A Mark Ville Secundary School Music kanadai vonós, fúvós zenekar és énekkar és a Dunabogdányi Ifjúsági
Zenekar koncertje.
Április 16. (vasárnap) 20 h –
HÚSVÉTI MULATSÁG – zenés táncmulatság.
Zene: Pogdane’ Puve (hagyományos sváb-, illetve ismert tánczenéket játszó, helyi zenekar).
Belépõ: 800 Ft/fõ. Jelentkezés asztalfoglalással. Liebhardt András, tel.: 06-20-984-6453.
Április 29. (szombat) 17 h
Mitten Drin Tsv. Leutenbach énekkar és a Dunabogdányi Cecília Kórus közös koncertje.
Május 6. (szombat) 20 h –
Hazai Pálya Fesztivál, 2006/1. A helyi könnyûzenei együttesek hagyományos tavaszi „seregszemléje”.
Május 13-14.
Kétnapos Börzsönyi Túra az ODU szervezésében.
Május 19. (péntek) 19 h
ZIP (Zenés Ifjúsági Party) – Fiatalok szórakoztató estje: disco (régi és mai zenékkel), karaoke.

Színházlátogatás szervezés alatt.

Ünneprõl, ünnep után
Az ünnepek elteltével általában nincs aktualitása az ünnephez kötõdõ hírnek, mégis írnom kell a március 15-i
megemlékezésünkrõl, hogy köszönetet mondjak a mûsorban szereplõknek, a segítõknek és a résztvevõknek.
Fontos, hogy a szokásokban gazdag jeles napok és a néha túlontúl hivatalos ünnepek ne csak az utolsó mozdulatig szoktatott szertartások, hanem minden egyes embernek személyes ünnepek is legyenek. Az ünnep
egyfajta kegyelmi pillanat, lehetõség, hogy a hétköznapokon túl újragondoljuk helyünket a világban, a részegész viszonyát, értelmezünk és átértelmezzünk, megerõsítsük magunkat a hitünkben: többek legyünk az
ünnep után, mint annak elõtte. Igazi szellemi és érzelmi derengés ez, a szelíd bizonyosság keresése.
A Márciusi Ifjak nevû rendezvénnyel egy kicsit szakítani akartunk a hagyományos ünnepi „ügyrenddel”, s fiatalos szólamokkal egyéni érzelmeket és gondolatokat kívántunk rendelni a nemzeti ünnephez. Nem a Mûvelõdési Házba, a Pilvaxba vártuk a közönséget március 15-én! Fényekkel és teával kávéházi hangulatot teremtve kezdõdött a mûsor. A prózai betétek mellett, könnyûzenei felállásban – két helyi együttes összefogásával - hangzottak el az alkalomhoz illõ dalok. Két dolgot emelnék ki csupán a rengeteg ötletbõl mûsorrá
érõ elõadásból: a hagyományos rock-zenei hangzást kiegészítették a különbözõ ritmushangszerek, dobok és
a lelkes, tisztahangú kórus.
Nagyon örülök, hogy a fiatalok egyek tudnak lenni egy ilyen alkotásban, s ahogy alkalomról-alkalomra egy kis
közösség formálódik, még sok élménnyel gazdagodnak és gazdagítanak mindannyiunkat.
LIEBHARDT ANDRÁS
MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ

17. évf. 4. szám
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Óvodai élet
Játékkölcsönzés
Pályázat útján – a FOGYATÉKOS
GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY támogatásával – lehetőség nyílt óvodánkban különböző,
jó minőségű fejlesztő játékok kölcsönzésére.
A 2005. év decemberében rendezett eszközbemutatón merült fel a

gondolat egy játékkölcsönző létrehozására. A megvalósítás pedig e pályázat megnyerésével realizálódott.
100 000 Ft értékben vásárolhattunk
játékokat, melyek különböző területek fejlesztését célozzák meg: figyelem, gondolkodás, emlékezet, beszéd, észlelés, mozgás.
A kölcsönzés célja, hogy a szülők
jobban tájékozódjanak a kereskede-

Gyerekszáj

lemben kapható különböző játékokról, azok használatáról, és tanácsadással segítsük a gyermekeknek valóban megfelelő játékok kiválasztását. Reményeink szerint e játékok segítségével a szülő még közelebb kerül gyermekéhez, együtt élik meg a
játék örömét és fedezik fel a világot
egymás szemével.
KAMMERER ISTVÁNNÉ ÓVODAVEZETŐ

Óvodai-iskolai
beiratkozás

– Kiscsoport

(Balogh Imréné–Liebhardt
Orsolya)

ISKOLAI BEIRATKOZÁS. Időpont: 2006. április 20-án csütörtökön 10–14, 21-én pénteken 14–18. Helye : Dunabog-

dányi Általános Iskola titkársága.

S. Niki törülközõt kért:

– „Óvónéni, adol nekem törölnivalót!?
****
Szóltam S. Nikinek , hogy jött érte a nagymamája:

– Még megnézem ezt a hóembert! – válaszolta.
– Aztán mész öltözni? – kérdezem.
– Erre Henike ezt mondta: „De hullámgyorsan!”
****
– Óvónéni, ez milyen autó?
T. Bálint: „Teherautó, csak letört a tehere”
****
Sz. Tamás:

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek személyi lapja vagy
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– fejlettség elérését igazoló szakvélemény (óvodai szakvélemény)
– diákigazolványhoz: – 1 db igazolványkép, 550,- Ft (ez még
változhat).
Kérjük a szülőket, döntsenek arról, hogy kérnek-e gyermeküknek
2006. szeptember 1-jétől étkezést,
napközis ellátást, illetve tanuljone nemzetiségi német nyelvet.

– „Van szájpadlásunk, nehogy leomoljon az orrunk, meg min-

denünk!”
****
T. Barnabás:

„Én beteg vagyok, de csak annyira, hogy kipisilem!”

****
Henike nyávogó cicát hozott az óvodába. Sz. Marci kérte: „Mutasd meg
légyszi, hogy cirmog”!

ÓVODAI JELENTKEZÉS (a 20062007 nevelési évre). 2006. április 24-28-ig, egész héten a délelőtti órákban (8–12-ig) várjuk
azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik:
2003. 05.01.–2004. 05.31-ig
születtek.
A jelentkezéshez szükséges a
LAKCÍM IGAZOLÓ HATÓSÁGI
IGAZOLVÁNY
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Bogdány a török korban (1526–1686)
II. rész
A török uralom kezdete (1541–1592) I.
Török összeírások,
bogdányi lakosok
A török uralom alá került területek
közigazgatási szervezése viszonylag
folyamatosan és gyorsan végbement.
A budai szandzsák (területi közigazgatási egység) 1541-ben alakult ki.
Ezt további részekre - náhije-re osztották, Bogdány a visegrádi náhijébe
tartozott.
A budai szandzsákat 1546-ban,
1559-ben, 1562-ben, 1570-ben, 1580ban, 1590-ben és 1613-ban írták öszsze. E hét összeírás közül az 1570. évi
és az 1613. évi nem maradt fönn. Nyilvántartásba vették az egyes települések lakosainak nevét, terményeik várható tizedét és adóik összegét, hogy
megtudják egy-egy szandzsák területről mennyi jövedelemre tarthatnak
számot. A kincstár az így elkészített
szandzsák-összeírások alapján határozott arról, hogy melyik település

adó- és tizedjövedelmét tartja meg
szultáni hász-birtokként és melyek jövedelmét engedi át készpénzfizetés
helyett a katonai és polgári tisztviselőknek vagy valamelyik vár őrségének. Bogdány szultáni hász-birtokként szerepel az összeírásokban.
Az 1559-ben kiküldött összeíróbiztos magával vitte az 1546. évi összeírás
másolatát. A településnél fölolvasta a
már nyilvántartásba vettek névsorát
és a jelentkezőktől megtudakolta a
családi állapotukban történt változást; ha valaki az eltelt 13 év alatt megnősült, a neve alatt korábban jegyzett
nőtlen szót kiigazította nősre, az időközben született fiúgyermekeket pedig beírta keresztnevükön. Akik a névsorolvasáskor nem jelentkeztek,
azokról megtudakolta távollétük okát
és ezt is följegyezte. Amikor a névsor
végére ért leírta az újonnan beköltözők nevét is.

Török összeírás részlete (Fekete L., Káldy Nagy Gy.:Reuchnungsbücher
Türkischer Finanzstellen in Buda (Ofen) 1550-1580. Bp., Akadémiai Kiadó 1962. I. tábla
része)

Bogdány
1559-ben módosított
1546. évi összeírása (a módosítások
dőlt betűvel):
„Jancsi Petre nős, meghalt, fia András nőtlen, nős, Jancsi Balázs nős,
Kustán Józsa [József] nős, meghalt,
fia Gáspár nőtlen, nős, Kustán Miklós
nős, meghalt, fia Pál, meghalt, testvére Ferenc nőtlen, nős, Mészáros
Matiás nős, meghalt, Botos Fábián
nős, meghalt, fia András nőtlen, nős,
testvére Miklós nőtlen, nős, fia Tomás
nőtlen, Mészáros Lukács nős, testvére
Balázs nős, Krisztián András nős, fia
Máté nőtlen, Bátor Balázs nős, Bán
Máté nős, Magyar Ádám nős, meghalt,
fia Kelemen nős, Kustán János nős, fia
Balázs nőtlen, Takács Lőrinc nős, Erdős Dimitri nős, Pap György nős, fia János nőtlen, Nagy Mihál nős, Gellérd
Antal nős, meghalt, fia Petre nős,
Kustán György nős, meghalt, fia Máté
nőtlen, nős, küldönc Kisoroszfalva
faluba, Gellérd Ferenc nős, Hévíz Benedek nős, meghalt, Nitra István nős,
Görci János nős, Maróti János nős, Visegrádból jött, Pásztor Mihál nős, Áfra
Alberd nős, fia Balázs nőtlen, nős, veje András nős, Kós Anbrus nős, fia
Alberd nőtlen, Erdős Tomás nős, meghalt, Takács Petre nős, meghalt, Kuti
Gál nős, fia Bálind nőtlen, Csosotó
[nem teljes bizonyossággal olvasható
név] János nős, meghalt, Hévizi Simon nős. Hirvát Máté nős, Visegrádról
jött, fia János nőtlen, Sós János nős,
Visegrádról jött, Varga Jakab nős, Tód
Borbás nős, Kassai Márton nős. A régi
adófizetők száma 40, meghalt 14, jelen van 26, az újonnan összeírtak
száma 12.”
Az 1559. évi defter [jegyzék] szerint
az 1546-ban összeírtak közül meghalt
13, mégpedig 12 családfő és 1 nőtlen
fiú; ott maradt 27, mégpedig 21 családfő, az időközben megnősült 4 fiú és
1 testvér, valamint 1 nőtlen fiú, rajtuk
kívül 1559-ben nyilvántartásba vettek
még 6 összeírási sorba került fiút, közülük kettőt már mint családfőt és 1
testvért, szintén mint családfőt, valamint 6 beköltözött családfőt (közülük
kettő Visegrádból jött) és 1 nőtlen fiút.
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1559-re tehát az összeírtak egyharmada meghalt, ennek ellenére részben a
természetes szaporodás (8 új család)
és részben a beköltözés (6 család) révén az összeírtak száma eggyel több
lett, mint 1546-ban volt. [Káldi Nagy
Gy. 1985.]
Az elköltözéseket egy-két esetben
feljegyezték: feltehetően Bogdányból
költözött Vácra Matiás Sebestyén. Az
összeírásokban jó néhány Bogdáni
vagy (Bogdán) vezetéknevű ember
szerepel Pesten, Kosd faluban, Ráckevén. Ebben az időben a vezetéknevek
még nem szilárdultak családnévvé, így
származásra utalhatnak. Ne gondoljunk szabad költözésre, 1547-ben a
szultán Ferdinándnak a békekötéssel
kapcsolatban írt levélben találjuk az
alábbiakat: „A Budun [Buda] alá tartozó tartományok legfelsőbb parancsomból összeiratván és defterbe vétetvén, hogyha az én területemen lakó
ráják [török szultán alattvalói] közül
valamelyik amoda szökik, nem szabad
befogadni, hanem a szökevény ráját,
melléje adott emberekkel vissza kell
küldeni illetőségi helyére. Ha ebben a
tekintetben is nem tartatik tiszteletben
föltételem, az a szerződés megszegé-
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sének fog tekintetni és a mentegetőzés
nem fogadtatik el.” [Káldi Nagy Gy.
1977.] Nem egy esetben volt arra példa, hogy maguk a falu lakói keresték
meg az elszökött embert és hívták viszsza, ugyanis az összeírások közötti időszakokban az adókat az előző összeírás szerint szedték be, vagyis az elszökött helyett az ottmaradottaknak kellett adóját kifizetni.
A további összeírások (1562., 1580.,
1590.) névsorainak magyar fordítása
nem hozzáférhető, viszont Bogdány
népességi adatai ismertek:
Az, hogy a családok hány főből álltak, hány leánygyermek, vagy kb. 1415 éven aluli fiúgyermek volt, erre vonatkozóan nincsenek adatok. Ha
ezen családtagokat 5-6 főre becsüljük, akkor Bogdány lakosságát 1546
és 1590 között kb. 170-250 főre tehetjük. Az öszszeírtak számát tekintve a
év:
családfõk száma
nõtlen fiaik száma
nõtlen testvérek száma
egyéb nõtlenek száma
összeírtak száma

Német és angol nyelv tanulását segítô, motiváló könyvek, hangzóanyagok
(CD-k, MC-k,
DVD-k)
és fejlesztô
játékok –
már
kétéves
kortól
– vásárolhatók
és
megrendelhetôk
℡ 30-521-22-38

1546
33
6
1
–
40
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környékbeli települések között –
beleértve Szentendrét is – a XVI. század közepén Bogdányban laknak a
legtöbben, 1590-ben is csak Tótfaluban írtak össze több főt. A szomszéd
Várad falu 1580-1590 körül elnéptelenedik.
VOGEL ANDREA

Források:
Káldy-Nagy Gy. 1977. Káldy-Nagy Gyula:
A budai szandzsák 1559. évi összeírása.
Pest megye múltjából 3. Pest megyei
Levéltár Bp. 1977.
Káldy-Nagy Gy. 1985. Káldy-Nagy Gyula:
A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. Pest megyei Levéltár, Bp.
1985.
L. Gál É. 1988. L. Gál Éva: Az óbudai uradalom a Zichyek földesurasága alatt.
1659-1766. Akadémiai Kiadó, Bp. 1988.
1559
35
6
–
–
41

1562
37
11
–
–
48

1580
40
12
–
–
52

1590
35
17
–
–
52

Kihívás Napja
2006
Kedves Sportbarátunk!
Idén is megrendezésre kerül Dunabogdányban a Kihívás Napja, amelyre sok szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt.
A rendezvénysorozat célja, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk a sportra, a közösségi játékokra, az
egészséges életmódra és kedvet teremtsünk a rendszeres sportoláshoz.
Az esemény történései nyomon követhetőek a
www.kihivasnapja.hu internetes oldalon is.
A versenyre 2006. május 24-én kerül sor. A felhívásról
és a verseny pontos menetéről hirdetőfelületeinken
és plakátokon tájékoztatjuk a lakosságot!
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Mederszabályozás
Ezúton értesítjük a község lakosságát, hogy a Dunabogdányi Közhasznú Vízi Sport Egyesület a kikötő területén mederszabályozási munkákat fog végezni.
A munkálatokat akkor fogjuk megkezdeni, ha a tényleges budapesti vízállás 130 cm lesz. A mederszabályozási
munkálatok nem fogják zavarni sem a strandolók, sem a

napozni és pihenni vágyók nyugalmát. A munkálatokra
vonatkozó engedélyeket a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól megkaptuk. A munkálatokat a 4-es szakasz mérnökség felügyeli és ellenőrzi.
DUNABOGDÁNYI VÍZI SPORT EGYESÜLET
VEZETŐSÉGE

Kedves Dunabogdányi Közösség!
Önök előtt is ismert, hogy a Dunabogdányi Vízi Sport Egyesület gondozza, tartja rendben a Duna-partot
és az ott elhelyezett, szülők és gyermekek által is kedvelt játékot. A játék elhelyezése, megfelelő beüzemeltetése és karbantartása eddig is
sok energiát és pénzt igényelt. A játék további használatához az év végéig az EU előírások feltételeinek teljesítésére komoly átalakításokat kell
végrehajtanunk. Ez nagy pénzügyi
problémát okoz az egyesületnek, mivel közhasznú non-profit szervezet.
Néhány feladat az előírásokból:
– Az egész játék alá gumiszőnyeget kell helyezni.

– Kisebb átmérőjű biztonsági hálót kell használni.
– A kapaszkodókat le kell vékonyítani.
– A tornyok belső méretét 180 cm
magasra kell emelni.
– A bejáratokat 40 cm magasra
kell emelni, hogy 4 év alatti gyermekek ne tudják használni.
(előírás)
– Az állagmegóvás érdekében
szükség lenne teljes festésre és
tetőfedésre.
Ezek a legfontosabb dolgok. Gondoljuk, hogy Önök is irreálisnak tartják ezeket az előírásokat, de a fennmaradás érdekében 2006. december

31-ig mindennek el kell készülnie,
hogy továbbra is használhassák a
gyerekek a játékot.
A fenti átalakítás sikerességében bízva szeretettel fogadunk bármilyen segítséget, ötletet a megoldáshoz, munkát vagy anyagot, illetve pénzbeli hozzájárulást. Bízunk benne, hogy továbbra is a sajátjuknak tekintve élvezik a dunabogdányi strand által nyújtott pihenést, sportolási lehetőséget, szórakozást és kikapcsolódást. A község jó híréért és szépségéért együtt könnyebb
tenni. A várható átalakítási költség
750.000 Ft. Az ügyben felvilágosítást tud
adni: Bonifert Bernát, Gräff László, Herr
Tamás, Kammerer János, Ulrich István.

Novellapályázat – a magyarországi
németek kiûzetésének 60. évfordulójára
A magyarországi németek kiűzetésének 60. évfordulójára novellapályázatot hirdet amatőr alkotók számára a
piliscsabai Művelődési Információs Központ és Könyvtár, a Piliscsabai Német Kisebbségi Önkormányzat és a
Piliscsabai Német Kulturális Egyesület.
Beküldési határidő: 2006. szeptember 30. A legjobb alkotások megjelennek a KITELEPÍTÉSEK 60. évfordulójának
emlékére megjelenő kötetben.
További információ: 06-20/204-0031 0031 http://faluhaza.fw.hu/
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II. Tavaszváró röplabda bajnokság
Dunabogdányban

M

int ahogy ezt egy évvel ezelőtt jeleztük, egy hagyományos bajnokságot indítottunk útjára 2005. február 27–én.
Ennek folytatására 2006. március 4én került sor a dunabogdányi sportcsarnokban.
A név nagyon találó volt, ugyanis
reggelre mindent belepett a hó. Kedvünket az időjárási viszonyok sem
szegték, ugyanis 9 csapat – 3 Leányfaluról, 1 Tahitótfaluból, 1 Gödöllőről,
3 Dunabogdányból, 1 Kismarosról –
vett részt a tornán.
Reggel 9 órakor a Dunabogdányi
Vízisport Egyesület nevében Herr Tamás nyitotta meg a versenyt.
A hangulat fantasztikus volt, a körmérkőzések párhuzamosan zajlottak, ugyanis 2 pályát építettünk.
Ami még egy kicsit emelt a hangulaton, hogy egy kis szurkolóközönségünk is volt.
Ezek a napok több szempontból

különleges értéket képviselnek. A
barátságos mérkőzések, a becsületes játék még emlékezetesebbé teszik ezeket az eseményeket.
Nyilván a szervezés, anyagi forrás
megteremtése mindig okoz nehézségeket, habár sokak számára talán
nem tűnik olyan nagy eseménynek
egy ekkora megmozdulás. De a végeredmény mindig pozitív.
Ahhoz, hogy egy ilyen jellegű torna
létre jöjjön, sajnos, nélkülözhetetlen
a külső segítség. Akikre már második
éve folyamatosan számíthatunk, a
Dunabogdányi Vízisport Egyesület.
Nagy dolognak számít, hogy önzetlenül a röplabda sportág mögé álltak,
és eddig bármilyen kéréssel fordultunk hozzájuk, mindig segítettek, legyen az anyagi jellegű – pld. díjak –
vagy éppen csak szervezés, lebonyolítás – lásd strandröplabda bajnokság.
Így volt ez most is. Éppúgy a díjazásban, mint a lebonyolításban is se-

gítségünkre voltak. További szponzoraink, Babkávé Kft. Tahi és Hagymási
Imréné.
Ezen a napon kihirdetésre kerültek
a nyári strandröplabda bajnokságok
időpontjai, amelyek a Dunabogdányi Vízisport Egyesület szervezésében kerülnek megrendezésre a
Duna-parton.
Az időpontok a következők:
2006. május 28., július 23., augusztus 27.

Érdeklődni lehet: Batáriné Balázs
Böbénél a 06/30/600-6978 telefonszámon, vagy a bobe@filmmuzeum.hu e-mail címen.
A nap végére, azt hiszem, kivétel
nélkül mindenki elfáradt, és reményeink szerint maradandó élménnyel
gazdagodva tért haza.
További bajnokságainkra is minden érdeklődőt szeretettel várunk.
PETRÁNYINÉ HAGYMÁSI ANIKÓ
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A Vadaskert
környezetvédelmi feltárása
falu felett létesített Vadaskertben immár a negyedik
éve folytatok vizsgálatokat
ezzel a címmel. Bár a vizsgálatok
csak idén fejeződnek be, az összegyűjtött adatok feldolgozását már
megkezdtem, és annak ellenére,
hogy e területről már többször is írtam, fontosnak tartom a munka
részletesebb ismertetését is.
Mielőtt az eredményekről írnék, ki
kell térnem a cím magyarázatára is.
A Vadaskert területén egy összetett
feltárás folyik, amelyben nem csak
az élővilág képviselőit, hanem a terület legfontosabb geológiai jellemzőit is megvizsgálom, s végül megpróbálom rekonstruálni a terület
történetét. Ez utóbbi segítségével lehet ugyanis következtetéseket levonni arról, hogy hogyan nézett ki a

A

Vadaskert művelésének megkezdése előtt.
Az eredmények között elkészítettem a terület növényvilágának, élőhelyeinek térképét, az úgynevezett
vegetációtérképet. Ehhez nem csak
a terület bejárására, hanem viszonylag nagy felbontású légifelvételre is
szükség volt. Ezen megjelennek a
növényzet által alkotott legnagyobb
foltok, utak, rétek, erdőrészek. Ezután, a térkép alapján felmértem az
egyes foltokat és ezekről részletes
leírást, valamint az ott élő növényfajokról egy-egy fajlistát is készítettem.
A terepi munka során történik
meg az egyes foltok élővilágának
meghatározása. Ezt többször is el
kell végezni, lehetőleg évszakonként, hiszen minden időszakra más
és más fajok jellemzőek. Szintén a

terepen kell sor kerüljön a talaj és
az alapkőzet vizsgálatára is. Ezen a
téren szerencsére viszonylag sok
adat áll rendelkezésünkre, hiszen a
Vadaskert a geológiai kuriózumnak
számító Csódi-hegy közelében helyezkedik el. Utóbbi vizsgálatokra
azért van szükség, mert a talajviszonyok erősen befolyásolják a
megtelepülő növényzetet.
A felmérés során természetesen
nem csak a növényvilágot, hanem
az állatokat is számba vettem,
amennyire csak lehetett. Ez is kiemelkedő fontosságú, hiszen egy
élőhely kialakításában az állatoknak
is igen nagy szerepe van.
Az eredmények leírása előtt úgy
gondolom, ki kell térnem arra, hogy
miért fontosak ezek a leíró jellegű
munkák. Egy ilyen felmérés során
ugyanis megismerjük a
legfontosabb környezetvédelmi értékeket,
így leírhatjuk a különféle védett fajokat, de
ugyan így más adottságokat, mint például a
tájat is.
Az ember számára
ma már igen fontos,
hogy megismerje élő
környezetét, és lehetőleg megtartsa azt többé-kevésbé eredeti állapotában.
Ehhez
azonban nem csak a
mai állapotokat kell
megismerni, hanem a
terület történetének ismeretében meg kell
próbálni rekonstruálni
annak eredeti élővilágát. Ez sajnos sokszor
igen nehéz, hiszen írott
adatok nem mindig állnak rendelkezésünkre.
A munka eredményének teljes ismertetésére ezeken az oldalakon sajnos nemigen
van mód. Megpróbálom azonban röviden
mégis megfogalmazni
a legfontosabbakat.
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A Vadaskert tulajdonképpen öt kisebb hegyen, a Sajkó-, Csepri-, Kőrös-, Kutya- és Len-hegyen fekszik,
s benne található a Csádri-patak legnagyobb része is. Alapkőzete a
Csódi-hegyhez hasonlóan, kb. 15
millió éves andezit, illetve andezit
tufa, amelyet ennél valamivel régebbi agyagréteg borít. E miatt a talaj
sok helyen, különösen a Kőrös- és
Kutya-hegyen
köves-görgeteges,
agyagos, és rossz víztartó képességű. A Csádri-patak völgyétől és a
Len-hegy lábától eltekintve ez már
viszonylag korán a növényzet kiégéséhez vezet.
A területet már korábban művelés
alá vonták, a kivágott erdő helyén
szőlő- és gyümölcstermesztés folyt.
Ez a Csepri-hegyen a talaj lepusztulásához vezetett, amelyet később a
mai – a Visegrádi-hegységben tájidegen – fenyves telepítésével próbáltak megfékezni a múlt század közepén.
A Vadaskertben eredetileg valószínűleg gyertyános-tölgyes erdő lehetett, a térképen jól láthatóan ma
is ez foglalja el a legnagyobb terüle-
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tet. A Kőrös-hegy tetején és a Kutyahegyen ez az erdő árvalányhajas,
száraz gyepekkel váltakozik. Itt az
erdő-rész helyenként csupán cserjeként jelenik meg. Ma talán ezek a
legértékesebb részek, itt található
meg a legtöbb védett faj is.
Az erdők ma rendszerint fiatalok,
s néhány helyen, a korábbi irtások
helyén szépen látható az erdősülés
folyamata. Lassanként a fenyves is
felnyílik, egyre inkább a természetes környezetre jellemző fajok jelennek meg benne.
Sajnálatos, hogy néhány behurcolt, és agresszíven terjeszkedő faj
is jelen van. Ilyen az észak-amerikai
származású akác, amely a Csádripatak völgyében alkot összefüggő
állományt, de ilyen például a bálványfa is, amely a bolygatottabb részeken, például az utak mentén tömeges. Az akác a pillangósvirágúak
családjába tartozó növény, amely a
légköri nitrogént megköti, s ezáltal
jelentősen módosítja a talajt. Ez
meggátolja a természetes növényzet
visszatelepülését. A bálványfa gyors
terjeszkedésével ugyancsak komoly

Lakossági fórum
Tisztelettel hívom 2006. április 19-én 18 órára a Művelődési Házban tartandó találkozóra. A vitafórum
témái:
➢ Nem tartható népszavazás a tanuszoda ügyben.
➢ A dunabogdányi vállalkozók nemes felajánlása
hogyan nyert elutasítást.
➢ Településfejlesztési koncepció.
➢ Minden közérdekű kérdés.
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kártételre képes. Mindkét faj jól sarjadzik, visszaszorításuk nehéz feladat.
A Vadaskert számos érdekes állatnak ad otthont. A Csádri-patak völgyében ma is megtalálható a veszélyeztetett folyami rák, a kétéltűek
közül pedig a pettyes gőte és a zöld
levelibéka. A szárazabb gyepekben
megjelenik a szintén védett
szongáriai cselőpók, és gyakran látni lábatlan gyíkot is. A Kecske-Jankó árok ad otthont egy borzcsaládnak, amelynek egy további vára pedig ettől nem messze fekszik. A Kőrös-hegyen egy ölyvpár fészkel, az
erdőben pedig többször figyeltem
meg az erdei fülesbaglyot és a
macskabaglyot, de előfordul itt a
sárgarigó is. A fákon élő rágcsálók
közül két pelefaj is említésre méltó.
A munka részletes leírását, és a
hozzá tartozó adatbázist megtalálhatják a http://hockf.web.elte.hu
internetes oldalon.
Illusztráció: A Vadaskert vegetációtérképe

T AVA S Z I A K C I Ó !
Díszítő műkőburkolat egyenesen a gyártótól,
garantáltan a legolcsóbban a környéken.
Házfalra és kerítésre egyaránt!

KNÁB MIHÁLY KÉPVISELŐ

Hasított tűzifa

1450 Ft/ mázsa
Vágott tűzifa

1250 Ft/ mázsa
Házhozszállítással.
Fakivágást vállalunk
Érdeklődni:

06-20 5999-399

IFJ.HOCK FERENC

Ingyenes házhozszállítás!
Tel.: 06-20-480-24-37
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Polgármesteri Hivatal

Orvosi rendelõk

ELMÜ

Kossuth L. u. 76.
Tel.: 391-025
Ügyfélfogadás: hétfõ 13–18, szerda: 8–12 és
13–16, péntek 8–12
polgarmester@dunabogdany.hu
www.dunabogdany.hu

Kossuth L. u. 94.

Dunabogdányi Általános Iskola
Grund- und Hauptschule

Dr. Rozsályi Károly

Ügyfélszolgálati Iroda:
2000 Szentendre, Dunakorzó 21/A,
Ügyfélfogadás: H: 10–18, Cs: 8–14
Telefonos ügyfélszolgálat: 06/40/383838;
hibabejelentés: 06/1/238-3838; mérõállások bejelentése: 06/80/202-938; a fogyasztási helyszínre
érkezõ kollegák beazonosítása: 06/80/200-338;
SMS-ügyfélszolgálat: 06/20/9656585; online ügyintézés: www.elmu.hu

2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9-11.
Tel.: 391-055, fax: 590-021
E-mail: bogdany.iskola@freemail.hu

Német Nemzetiségi Óvoda
Kindergarten

Dr. Göbl Richárd
Tel.: 391-020, 590-054
Rendelés: hétfõ, kedd, szerda, péntek 8–11,
csütörtök 13–16
Tel.: 391-020
Rendelés: hétfõ 12:30–14:30, kedd 13–15,
szerda 14–16, csütörtök 9–11, péntek 13–15

Dr. Kovács Tibor – gyermekorvos

Kossuth L. u. 49. Tel.: 391-101

Tel.: 391-090, 06/20/956-9095
Rendelés: hétfõ, szerda, csütörtök 8–11,
kedd 14–17, péntek 13–16
Tanácsadás: szerda 13–16:30 elõjegyzés alapján.
A rendelés utolsó órájában a kontrollra visszahívott
és elõjegyzett betegek fogadása történik.

Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Dr. Weinhold Grit – fogorvos

eMagyarország Pont
Kossuth L. u. 93. Tel.: 391-045
Liebhardt András, tel.: 06/20/984-6453
E-mail: liebhardt_a@yahoo.de

Tel.: 391-090
Rendelés: hétfõ és péntek 8–13, kedd és csütörtök
13:30–18:30, szerda 8-tól gyermekfogászat

2023 Dunabogdány , Óvoda u. 2–4.
Tel.: 391-075; ovoda@dunabogdany.hu

Zene- és Mûvészeti Iskola

Idõsek Klubja
Kossuth L. u. 93. Tel.: 390-912

Postahivatal
Kossuth L. u. 57. Tel.: 391-038
Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig 8–16
(ebédszünet 12–12:30)

Dunakanyar Takarékszövetkezet
Dunabogdányi Kirendeltsége
Dunabogdány, Hajó u. 3, Tel.: 391-085
Pénztári órák: hétfõ 8–12 és 12:30–16:30,
kedd-szerda-csütörtök 8–12 és 12:30–15:30,
péntek 8–12

Okmányiroda
Visegrád, Fõ u. 57. Tel.: 597-072
Ügyfélfogadás: hétfõ: 13–16, kedd 8–12,
szerda 8–12 és 13–16, csütörtök 8–12.

Orvosi ügyelet
Tahitótfalu, Ifjúság u. 4.
Tel.: 387-030
Munkanapokon du. 17 órától reggel 7 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan.

Gyermekorvosi ügyelet
Szentendre, Liget u. 1.
Tel.: 312-650
Munkaszüneti napokon: 9–13

Leschinszky Krisztina – védõnõ
Tel.: 390-489
Hétfõ 8–10: várandósok részére védõnõi tanácsadás; kedd 8–10: csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági védõnõi tanácsadás. Minden reggel 8–10-ig, valamint
szerdán 13–16:30-ig.

TIGÁZ Rt. Szentendrei Üzem
Szentendre, Paprikabíró u. 16.
Tel.: 501-100, Fax: 310-582
Hibabejelentõ szám: 310-032
Ügyfélszolgálat, gázdíjszámlázás,
gázóraállás bejelentés: 06/40/502-501
Tervfelülvizsgálat: 2049 Diósd Petõfi S. u. 40.,
tel.: 23/546-155

Pest Megyei Kéményseprõ
és Tüzeléstechnikai Kft.
1011 Budapest, Iskola u. 10.
Ügyfélfogadás: H: 12–16, Sze: 10–16, P: 8:30–11
Központi tel.: 06/1/374-0063, 06/1/374-0064
Levelezési cím. 1400 Budapest, Pf. 84.
Kéményvizsgálatok bejelentése: 06/1/374-0061;
mûszaki szolgálat: 06/1/374-0062, 06/1/269-2599

DMRV Rt.
2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.
Helyi vízmûkezelõ Tel.: 06/20/320-3479
Diszpécserszolgálat Tel.: 310-796 (éjjel-nappal)
számlázás: 501-662 (Szentendre, Kalászi út 2.)
csatornázási üzem Tel.: 310-389
visegrádi mûvezetõség Tel.: 398-179

Földhivatal
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., Tel.: 312-331
Ügyfélfogadás: hétfõ 13–16, szerda 8–12 és
13–16, péntek 8–12

Mentõk

Gyámhivatal

Dr. Molnár Bertalan – közjegyzõ

Tel.: 104 vagy 310-424

Szentendre, Dunakorzó 18.
Tel.: 311-581
Ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, csütörtök 10–12,
szerda 14–18

Baleseti mentõ

2025 Visegrád, Fõ u. 57.
Ügyfélfogadás: hétfõ 13–16, szerda 8–12 és
13–15, péntek: 8–12 Dunabogdányban.
Tel.: 398-140, 06/30/641-0294

Falugazdász – Losonczi Zoltán

Kossuth L. u. 94., Tel.: 391-035
Nyitvatartás: hétfõ-péntek 8–17

Fogadóórája minden pénteken 9–10
a Mûvelõdési Házban

Dunakanyar Informatikai
és Kommunikációs Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 3.
Tel.: 590-072, 590-073, Fax: 390-361
Karbantartói telefonszámok:
06/70/368-9278, 06/70/368-9279
Levelezési cím: 2021 Tahitótfalu, Pf. 7
info@dunainfo.net, www.dunainfo.net

Magyar Telecom hibabejelentés

Tel.: 104 vagy 312-933

Rókus Gyógyszertár
Dr. Erdélyi Géza – körzeti hatósági
állatorvos
Budakalász, Arany J. u. 6.
Tel.: 340-362, 06/30/373-9857

Rendõrség
Szentendre, Kossuth L. u. 5.
Tel.: 107 vagy 310-233
Ügyfélfogadás: hétfõ 12–17, szerda 8–12 és
13–17, péntek 8–12

Körzeti megbízott

Tel.: 194

06/20/489-6759

Építésügyi hatóság – Tóth Gyõzõné

Tûzoltóság

Tel.: 398-255

Tel.: 105

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat
Szentendre, Szentlászlói út 89., Tel.: 312-605
csaladsegito@dunakanyar.net

Pest Megyei Munkaügyi Központ
Szentendrei Kirendeltsége
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9
Tel.: 26/310-300, 26/302-889
Ügyfélfogadás: H-Cs 8:30–12.00 és 12:30–15.00.
szentendre@pmmk.hu

IM Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Pest Megyei Hiv.
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ: 9–13 óráig,
Szerda: 13–18 óráig
Telefonszám: 06/1/450-2592, Fax: 06/1/450-2591

Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Tagjai: Bonifert Ferenc, Schneider Ferencné, Spáth Gottfriedné, Ujhelyi Éva.
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Dunabogdány
1990 óta megjelenõ Bogdányi Híradó hagyományait folytatva a falu széles rétegeit érintõ, közérdekû információkat tartalmazó, valamint kulturális jellegû cikkeket kívánunk közölni, politikamentesen. A szerkesztõbizottság fenntartja magának
a jogot arra, hogy a túlságosan terjedelmes cikkeket rövidített változatban közöljön. A kéziratok leadása minden hó
utolsó munkanapjáig lehetséges. Kérjük, amennyiben módjukban áll, az írásokat lemezen nyújtsák be, ill. e-mailen küldjék el
a hirado@dunabogdany.hu címre.
Elérhetõségeink: Telefon: 26-391-025, Fax: 26-391-070
Honlap: www.dunabogdany.hu
Tipográfiai terv, nyomdai elõkészítés: Kováts Kristóf, Kova Bt. Nyomtatás: Necc Informatikai Kft., Dunabogdány.

