Dunabogdány község kiadványa
18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

Ei so wünschen wir euch Allen
Ein ganz freudiges neues Jahr,
Gott soll segnen hier uns Alle,
Soll uns segnen unzählbar.
Bleib’ das Herz von Sünde rein,
Lebet in der grössten Freud
Und hernach mit allen Engelein
Frohloket in der Ewigkeit!

2007. JANUÁR

Szalad a szán,
Szól a csengõ,
Víg legyen az új esztendõ.
Adjon Isten minden jót,
Csörgõ-börgõ mogyorót,
Tele pince, kamarát,
Isten minden áldását,
Ebben az új évben.

(népi köszöntõ)

Boldog Új Esztendőt kívánunk
minden kedves olvasónknak!

Viele wundervolle und unvergessliche
Momente im neuen Jahr wünschen wir Ihnen!
Gemeinderat
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Dunabogdány község 2006. évi
anyakönyvi eseményei
A 2006. évben a község állandó lakóinak száma:
3051 fő
ebből férfi: 1473 fő
nő: 1578 fő

Születések
A 2006. évben 26 gyermek született.
Az elmúlt évhez viszonyítva a születések száma növekedett.
Az újszülötteket és kedves szüleiket egy versidézettel köszöntjük:
„Csillagocska édes, ki ölembe estél,
Alig merem hinni, hogy enyém lettél.”

Házasságok
A helyi házassági anyakönyvbe 19 házasságkötés lett bejegyezve. Természetesen vannak olyan állandó lakóink,
akik más településen – anyakönyvvezető előtt – kötöttek házasságot.

Bakos Zoltán – Cser Gabriella
Gräff Ferenc – Kreisz Amanda
Spanisberger Tibor – Schlögl Tímea
Madaras Zoltán – Takács Réka
Stupek Zsigmond – Pekló Krisztina
Marianna
Móricz Gyula – Bendekovics Laura
Olga
Gutbrod István – Győrfi Angéla
Lang Ottó – Pató Anita Ágnes
Herr Mór – Láng Noémi
Varga István – Csoma Bernadett
Herczog László – Kiss Judit
Láng Endre György – Bonifert Andrea
Bőle Tamás – Gáspár Andrea Erzsébet
Busch Sándor – Péter Jolán
Darányi József – Vadász Edina
Vogel Ádám – Klemm Rita
Harman Tamás – Kozma Anita
Hegedüs Imre – Varga Angelika
Herr Tibor – Mozsár Ildikó Márta

Baltringer Szilvia
Brown Richárd Alexander
Bruder Krisztofer
Busch Tamás
Farkas Roland
Fridrich Lea
Gräff Levente
Hajós Viktor Marcell
Halmi Dóra
Hárskuti Luiza
Heim Vivien
Herczog Máté
Herr Barnabás Márk
Herr Noémi

60. évfordulóját
ünnepelte:
Schneider Mihály – Varga Terézia
Müller György – Bonifert Terézia
Vass László – Vitéz Anna

50. évfordulóját
ünnepelte
Bódizs János – Szűcs Julianna
Herold Tibor – Varga Józsa
Herr József – Rudolf Terézia

„Előttünk már hamvassá vált az út,
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.”

Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig
éljenek családtagjaik körében!

Halálozások
„Jót csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan.”

A 2006. évben a halálesetek száma:
27
ebből férfi: 14
nő
13

Gratulálunk !
Szintén gratulálunk azoknak, akik
2006-ban ünnepelték házasságkötésük 60. és 50. évfordulóját.

Hock Alexandra Edit
Horváth Botond
Koltai Csongor Benedek
Lénárt Balázs
Mészáros Zsombor
Mikó Zsolt
Pálfi Kristóf Benjamin
Rákos Zsigmond Péter
Siklaki-Sólyom Borka
Spanisberger Erik Milán
Szabó Szófia
Zeller Márton Gábor

A helyi halotti anyakönyvbe 10
haláleset lett bejegyezve.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZABÓ KÁLMÁNNÉ
FŐMUNKATÁRS

„Viszontlátásra – mondom és
megyek,
Robognak vonatok és életek,
S bennem legbelül valami remeg,
Mert nem tudom, sohasem
tudhatom,
Szoríthatom-e azt a kezet, amit
elengedek.”
REMÉNYIK SÁNDOR
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Képviselõ-testületi hírek
A 2006. december 14-i ülés közmeghallgatással kezdődött. Egy szülő
lámpás gyalogátkelőhely létesítését
javasolta, elsősorban a zeneiskola
környéki gyalogos forgalom biztonságossága érdekében. A képviselő-testület szakvéleményt kér ez ügyben.
Ugyanez a szülő nem tartja helyesnek a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált oktatását.
Egy másik hozzászóló egy évek óta
tartó peres ügyben kért információt.
Erről a jegyző a szükséges tájékoztatást megadta. Lakónk érdeklődött
az iskolai étkező várható megépítési
határidejéről is. A polgármester erre
pontos dátumot nem tudott adni,
mert eddig nem érkezett olyan ajánlat, mely a tervezett költségkereten
belül lenne.
A közmeghallgatás harmadik
résztvevője egy Diófa utcai telekmegosztás lassú ügyintézésére panaszkodott. Ennek felelőse az elsőfokú építési hatóság Visegrádon.
Jegyző úr tudomása szerint az eljárást, formai problémák miatt, a
hatóság felfüggesztette.
Második napirendi pontként tárgyalta a Testület az önkormányzat
2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2007. évi
költségvetési koncepciót.
A hivatal vezető főtanácsosa az
írásos beszámolót azzal egészítette
ki, hogy pénzügyi zavar a 2006.
évben nem volt, a kiadások és a
bevételek a tervezett szinten alakultak. A 2007. évi sarokszámokat tartalmazó koncepcióval kapcsolatban
kérdésként merült fel, hogy miért
nem összehasonlíthatóak intézményenként a 2006. és a 2007. évi
adatok. A főtanácsos válaszában elmondta, hogy a tervezés ezen fázisában erre még nincs lehetőség,
a költségvetési előterjesztésben
ezek az adatok összevethetőek lesznek. Ezt követően a testület mind
a beszámolót, mind a koncepciót
elfogadta.
A harmadik napirendi pont keretében a testület elfogadta a 2007.
évi közmű szolgáltatási díjakat (víz,
szennyvíz, élelmezési alapnorma,
szemétszállítási díj). A kéménysep-

rési díj elfogadására azonban nem
kerülhetett sor, mert a szolgáltató
az ajánlatát még nem küldte meg.
Ezután a települési önkormányzat
és a német kisebbségi önkormányzat
közötti együttműködési megállapodást tárgyalta a testület, melyet egyhangúlag el is fogadott.
A következő napirendi pont az
idősek klubjának működésével kapcsolatos problémák megtárgyalása
volt. Az intézmény törvényes működtetése jelen körülmények között
nem biztosítható, ezért a testület
olyan határozatot hozott, mely szerint
a klub működtetését
2007. január 1-jével megszünteti,
azonban a helyiségek igénybevételét
változatlanul biztosítja és az étkezési
támogatás is megmarad.
Pályi Gyula képviselő úrnak az
alakuló ülésről készült jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételeit, illetve
annak javítására vonatkozó kérelmét
a testület elutasította.
Egy korábbi belterületbe vonási
döntéssel érintett, változatlan formában érintett területről született új
határozat, mert a helyrajzi számokat
a Földhivatal időközben megváltoztatta.

Az Önkormányzat 2007. évi
naptárának hátoldalán egy,
valószínûleg 1925-bõl származó, a község akkori elõljáróit bemutató kép található.
Szeretnénk beazonosítani a
személyeket, így kérjük lakóinkat, hogy aki felfedezni
vél
valakit
a
képen
láthatóak közül, jelezze a
Polgármesteri Hivatalban.
Köszönettel:
a Képviselõ-testület

A polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a 2007. évi búcsúra
egy 50 fős Leutenbach-i vendégcsoport jelezte látogatását.
Schilling Tamás vállalkozónak
megköszöni a hivatal tetőszerkezetének javítását és a nyári kulturális rendezvénysorozat során végzett, térítés
nélküli munkáit.

A december 21-én tartott rendkívüli testületi ülés első napirendi
pontja a zeneiskola további működtetésének megvitatása volt. Bokor György, a hasonló szentendrei
intézmény igazgatója, tájékoztatása
és az egyéb rendelkezésre álló információk alapján, a zeneiskola
igazgatójának egyetértésével, a testület úgy döntött, hogy a kezdeményezi az intézmény átadását a Pest
Megyei Önkormányzatnak. Ez legkorábban a 2007–2008. oktatási évtől
kezdődően lehetséges.
Az egyebek napirendi pont keretében döntött a testület egy energia racionalizálási pályázaton való
részvételről, mely az általános iskola
és a sportcsarnok energia-gazdálkodását világítja át.
Elkészült Dunabogdány Község
2007. évi naptára, melyet a korábbi
hagyományoknak megfelelően minden dunabogdányi lakos ingyenesen
kap meg. A versek fele német (sváb),
fele magyar költemény, mert fontosnak tartjuk a sváb kulturális értékek
ápolását.
Ugyancsak befejeződtek a „Liedersammlung aus Bogdan” című
kiadvány nyomdai munkálatai. Ez a
könyv egy lelkes csoport együttműködésének eredménye, melynek feldolgozását és végső formába öntését
Pelczer Rudolfné (Nusi néni) végezte
el. Talán az utolsó órában sikerült
megörökíteniük az utókornak a legismertebb és elsősorban a II. világháborút megelőzően, Dunabogdányban leggyakrabban énekelt dalokat.
A falu nevében minden közreműködőnek és elsősorban Perczel Rudolfnénak köszönetünket fejezzük ki a
nagy energiát igénylő, értékes munka elvégzését.
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Dunabogdány Község Önkormányzatának 15/2006. (XII. 18.) rendelete a közmûves vízellátás és vízdíjfizetés
szabályairól
szóló
1/2000. (I. 10.) rendelet módosításáról

Tisztelt Választópolgárok!
1. §.

Pénzügyi
Bizottság

Heim Ferenc elnök
Schneider Ferencné
Tóth Zoltánné
Czira Mária
Bártfai Sándor
Oktatási
Bizottság

Schneider Ferencné elnök
Heim Ferenc
Hock László
Dr. Patócs László
Ujhelyi Éva
Láng Ferencné
Spáthné Faragó Éva
Népjóléti
Bizottság

Dr. Patócs László elnök
Herr Tamás
Horváth Imréné
Kristóf Istvánné
Bajczár Mária
Településfejlesztési
Bizottság

Hock László elnök
Borda István
Herr Tamás
Vogel Andrea
Spanisberger János
Mûvelõdési, Ifjúsági
és Sportbizottság

Tóth Zoltánné elnök
Herr Tamás
Horváth Imréné
Rixer Krisztián
Tárnok Erna
Vagyonnyilatkozat vizsgálatával
foglalkozó Bizottság

Heim Ferenc elnök
Hock László
Pályi Gyula

A Bogdányi Híradó 2006. novemberi számában a Képviselő-testület bocsánatkérésre
szólította fel Pályi Gyula Képviselő Urat az alakuló ülés
során tanúsított magatartása
miatt.
Miután a bocsánatkérés helyett ez a magyarázkodó cikk
született, úgy gondoltuk, hogy
Önöknek joguk van eldönteni,
hogy ebben, az egyébként sajnálatos és az eseményhez
méltatlan vitában, melyik fél
álláspontját tartják helyesnek.
Ennek elősegítése érdekében a Képviselő-testület, Pályi
Gyula egyetértésével, azt a
döntést hozta, hogy az alakuló
ülés vágatlan felvétele kerüljön adásba 2007. január 18-án,
21-én és 22-én a helyi televízió
normál adásainak időpontjaiban.
Miután a műsor 8 településen látható, ezúton is elhatárolódunk
képviselőtársunk
nem első ízben előfordult viselkedésétől. Véleményünk
szerint képviselőtársunk a
pártpolitikát rosszul értelmezve vitát kíván gerjeszteni
abban a Testületben, mely az
érdemi munka érdekében éppen ezt nem engedi érvényesülni. Számunkra kizárólag a
falu ügyeinek intézése fontos,
nem a folyamatos akadékoskodás és a község jó hírnevét
aláásó magatartás.
A 12 FŐS KÉPVISELŐ-TESTÜLETBŐL
11 KÉPVISELŐ

A rendelet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzati tulajdonú
közüzemi vízműből a lakosság
számára szolgáltatott ivóvíz díja:
alapdíj:
200,– Ft/hó fogyasztó + 20% Áfa
m3-díj:
228,– Ft/m3 + 20% Áfa
önkormányzati támogatás:
35,– Ft/m3 + 20% Áfa
(2) Az önkormányzati tulajdonú
közüzemi vízműből a lakosság
számára szolgáltatott szennyvízelvezetés díja:
alapdíj:
220,– Ft/hó fogyasztó + 20% Áfa
m3-díj:
a KvVM által jóváhagyott
lakossági díjjal megegyező
2. §.

A rendelet a következő 1/A-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
(1) Az önkormányzati tulajdonú
közüzemi vízműből a közületek
számára szolgáltatott ivóvíz díja:
293,– Ft/m3 + 20% Áfa
(2) Az önkormányi tulajdonú
közüzemi csatornamű által a
közüzemek számára szolgáltatott szennyvízelvezetés díja:
294,– Ft/m3 + 15% Áfa
3. §.

A rendelet a kihirdetés napján
lép hatályba, rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

DR. KÁLMÁN JÓZSEF
JEGYZŐ
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Közlemény
A Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998.
(VI. 22.) számú rendelete alapján 2007. évi szemétszállítási
díjak (Áfá-val növelve) az alábbiak szerint módosulnak, az
állandó lakosok részére:
1.

2.

3.

– ha a lakásban 70 éven felüli, egyedülálló él
377,– Ft/hó
– ha a lakásban 70 éven felüli házaspár
(akár egyikük is eléri)
514,– Ft/hó
– ha a lakásban 1 fő, nem időskorú él
577,– Ft/hó

4.

– ha a lakásban 2 fő él
1010,– Ft/hó

5.

– ha a lakásban 3 fő él
1246,– Ft/hó

6.

– ha a lakásban 4 fő él
1414,– Ft/hó

7.

– ha a lakásban 5 fő él
1506,– Ft/hó

8.

– ha a lakásban 6 vagy több fő él
1586,– Ft/hó

16/20060. (XII. 18.) önk. sz. rendelet az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési
térítési díjakról szóló 19/2005. (XII. 9.) önk. sz. rendelet módosításáról:

A képviselő-testület az 1997. évi XXXI. Tv. alapján az élelmezési nyersanyagnormáról és az étkezési térítési
díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.

(1) A Képviselő-testület az
– óvoda élelmezési nyersanyag napi összegét
– iskolai napköziotthon élelmezési nyersanyag napi összegét
állapítja meg 20% áfával növelten.

280,– Ft
375,– Ft

(2) A napi nyersanyagnormából az
– óvodában
– iskolai napköziotthonban
tízórai, ebéd és uzsonna étkezést kell biztosítani.
(3) A megállapított nyersanyagnorma ebédre jutó hányada /20 % áfával növelten/
– óvodában
– iskolai napköziotthonban

198,– Ft
265,– Ft

2. §.

(1) Az ellátottak által fizetendő térítési díj az élelmezési nyersanyagnorma összegével azonos.
(2) Az (1) bekezdés alapján a térítési díj az
– óvodában
– iskolai napköziotthonban
(3) Az alkalmazottak étkezési térítési díja az
– óvodában csak ebéd igénybevétele esetén (azonos a forgalmi értékkel)
– iskolai napköziotthonban csak ebéd igénybevétele esetén
(azonos a forgalmi értékkel)

280,– Ft
375,– Ft
435,60,– Ft
435,60,– Ft

(4) Az iskolai napköziotthonban a külső étkezők – pedagógusok – az ebédre jutó forgalmi értéket, azaz
435,60,– Ft-ot fizetik.
3. §.

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
DR. KÁLMÁN JÓZSEF JEGYZŐ
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Programajánló
Január 13., szombat 10 órától
Kirándulás az ODU-val.
A hagyományos téli túrát tesszük meg: Szent Jánostér – Sajgó kapu – Kis Homlóc – Nagy-Villám –
Mogyoróhegy – Áprily völgy
Január 14., vasárnap 16 órától
Teadélután, kötetlen beszélgetés
a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
Január 20., szombat 20 órától
Hozd el a bögréd! – teaest filmvetítéssel

Várunk minden érdeklõdõt
a rendszeres foglalkozásokon:

Kosárfonás – hétfõ 18h – Klubterem

Egészségmegõrzõ nõi gyógytorna
– hétfõ 17.30h, csütörtök 18.30h
Marótiné, Zsóka gyógytornász vezetésével

Aikido – hétfõ, péntek 19 h,
Várady István vezetésével

Kézmûves szakkör
Vaczó Zsuzsa vezetésével – szerda 14 h

Január 28., vasárnap 18 óra
Újévi koncert – dunabogdányi zenekarok, mûvészeti
csoportok hagyományos seregszemléje
Közremûködnek:
Dunabogdányi Zeneiskola Fúvószenekara
Dunabogdányi Ifjúsági Fúvószenekar
Dunabogdányi Fúvószenekar
Dunabogdányi Szimfónikus Zenekar
Dunabogdányi Svábzenekar
Hagyományõrzõ Kórus
Cecilia Kórus
Helyszín: Dunabogdányi Sportcsarnok

Nyugdíjasklub
– szerda 17 h Klubterem, Schuszter Ferencné
vezetésével

Sakkszakkör a Könyvtárban
– szerda 18 h

Filmvetítés gyerekeknek
– csütörtök 18.30
Rajzszakkör
Varga Anna vezetésével
– Klubterem, péntek 17 h

Táncóra Szabó Ágnes vezetésével –
péntek, 15–16.30 (14 éves korig)
18–19.30 (Felnõtt)

A Baba-mama Kör januártól keddenként délelõtt 10 órától
várja a gyerekeket és kismamákat!
Könyvtár: kedd, péntek 16-19 óráig, ezen kívül egyeztetett idõpontban:
Tel.: 06 20 984 6453
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Állatorvosi ügyelet beosztása
2007. január 1.–április 1. között

Ügyeletet ellátó állatorvos
Rendelő

Ügyelet ideje

Kijáró

Jan.01.

CRESPO CARLOS ENRIQUE dr.
26/326 533

Jan. 06–07.

ERDÉLYI ZITA dr.

Jan. 13–14.

GRYNAEUS ORSOLYA dr.
20/566-2739

ERDŐS GIZELLA dr.
Szentendre, Római sánc u. 2/b

70/2096-515

Jan. 20–21.

KERESZTES ZSOLT dr.
30/411-4315

KOVÁCS ZOLTÁN dr.
Leányfalu, Móricz Zs. u. 22.

26/381-790

Jan. 27–28.

PAPUCSEK JÓZSEF dr.

Febr. 03–04.

SCHUMICZKY GÁBOR dr.
30/415-9060

Febr. 10–11.

MAKAY LÁSZLÓ dr.

Febr. 17–18.

SZÉTAG JENŐ dr.
30/365-0874

KASSAY VIKTÓRIA dr.
Budakalász, Budai u. 55.

30/383-0246

Febr. 24–25.

SZOLNOKI JÁNOS dr.
30/937-0863

MÁRTON KINGA dr.
Szentendre, Római sánc u. 2/b

26/314-287

Márc.03–04.

TÖRÖK MIKLÓS dr.
20/976-0717

PATÓCS ANDRÁS dr.
Tahitótfalu, Elekfy u. 4.

26/387-177

Márc. 15–16.

CRESPO CARLOS ENRIQUE dr
26/326-533

SCHMIDT ANIKÓ dr.
Tahitótfalu, Elekfy u. 4.

30/472-3601

Márc.24–25.

GRYNAEUS ORSOLYA dr.
20/566-2739

SZÖRÉNYI ZOLTÁN dr.
Pomáz, Árpád fejedelem u. 10.

26/326-533

Márc.31.–
Ápr.01.

KERESZTES ZSOLT dr.
30/ 411-4315

SZALKAI LÁSZLÓ dr.
Budakalász, Táncsics M. u. 8.

30/960-1846

BRENNER JÓZSEF dr.
Pomáz, Goethe köz 3.

Telefonszám

26/328-995

26/340-362
30/4797 992

26/347-167
30/241-8202
HELMLE PÉTER dr.
Szentendre, Római sánc u. 2/b

26/317-532

26/316-791
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Bogdaner Seiten
Die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
meldet sich
Im Dezember hatte unser Vorsitzender Josef Schwartz eine Vereinbarung
über die Zusammenarbeit mit der
Selbstverwaltung unterschrieben. Näheres über die uns zur Verfügung stehenden Mittel und das Wirtschaften
des vorigen Jahres werden wir erst
später berichten können.

Unsere Programmvorschau für das
Jahr 2007:
„Gemütliches Beisammensein mit
Musik und Tee” (14. Januar, 22. April
und 30. September)
Weinwettbewerb mit Musik (am
17. Februar)
Nationalitätentag (noch nicht festgelegt, nach Ostern)
Pfingstfestival (wie gewohnt)
Rezitationswettbewerb für die Schüler der Grundschule (im Monat Mai)

Feierlichkeiten zum Gedenken
der Vertreibung vor 60 Jahren,
12. August
Wir haben vor eine Tanzhausbewegung ins Leben zu rufen, damit
unsere Jugendlichen die Möglichkeit haben, die Tänze ihrer Vorfahren neu zu erlernen und liebgewinnen. Genaue Termine gibt es noch
keine, allerdings werden es Sonntage sein.

Ungarndeutscher Überblick:
Der Verband der Deutschen Selbstverwaltungen in
Nordungarn hielt am 25. November 2006 seine Versammlung in Budaőrs. Angesprochen wurden unter
Anderen die Wahlergebnisse, die Registrationspflicht
und die Furcht vor Bekennung der deutschen Volksgruppezugehörigkeit. Die LdU wertet die Wahlergebnisse aus und ist bestrebt eine Modifizierung des Wahlsystems zu erreichen.

Unter dem Motto „Quo vadis Ungarndeutschtum?”
fand eine Diskussion im Haus der Ungarndeutschen
statt. Laut Otto Heinek sollte man die Erstellung der
Namenlisten bei den nächsten Wahlen in die Hände
der Minderheiten legen. Identität und Minderheitenzugehörigkeit sei schließlich keine Unterwäsche, die man
beliebig wechseln könne, fügte Dr. Jenő Kaltenbach
hinzu. (NZ 50. Jg. Nr. 43)

Die Deutsche Bühne Ungarn
führt am Samstag, den 3. Februar um 16.30 Borchert: Draußen vor der Tür in Budapester Thalia Theater
auf. Bei Nachfrage können wir einen Theaterbesuch organisieren.

Wolfgang Borchert,
Draußen vor der Tür
DRAUSSEN VOR DER TÜR. Ein
Stück, das kein Theater spielen
und kein Publikum sehen will,
von Wolfgang BORCHERT (19211947), als Hörspiel gesendet am
13. 2. 1947, Hamburg, Nordwestdeutscher Rundfunk; Uraufführung als Bühnenstück: Hamburg,
21. 11. 1947, Kammerspiele. In
Das Drama lässt Borchert viele

seiner eigenen Erfahrungen mit
einfließen. Draußen vor der Tür,
auf fast allen deutschen Bühnen
gespielt, fand unerwarteten Anklang. Es gilt als das bedeutendste Stück der Trümmerliteratur
nach 1945, deren Programm
Borchert selbst in seinem Aufsatz
Das ist unser Manifest entworfen
hat: „Wir brauchen keine Dichter
mit guter Grammatik. Zu guter
Grammatik fehlt uns Geduld. Wir

brauchen die, . .. die zu Baum
Baum und zu Weib Weib sagen
und ja und nein sagen: laut und
deutlich und dreifach und ohne
Konjunktion ... Über den Schornsteinen, über den Dächern: die
Welt: lila! Über unseren hingeworfenen Leibern die schattigen
Mulden: die blaubeschneiten
Augenhöhlen der Toten im Eissturm, die violettwütigen Schlunde der kalten Kanonen.”

Inhalt

nis, da alle andern anscheinend
schon ihren neuen Platz in der
Welt gefunden haben: Er fühlt
sich immer als stehe er „draußen
vor der Tür”. Als Beckmann dann
auch noch erfahren muss, dass
seine Eltern Selbstmord begangen haben, verstummt auch noch
der „Andere” in ihm: eine Art
zweites Ich, der das Letzte an
Optimismus aus allem herauszuholen versucht – wie sich am
Ende herausstellt vergeblich. Sein

zunehmend bemühter klingender Optimismus kontrastiert
scharf die reale Situation Beckmanns. Viele andere, die sich gut
mit der neuen Zeit arrangiert
haben scheinen sich durch Beckmann irritiert und gestört zu fühlen, viele nutzen ihn auch nur aus.
Das führt so weit, dass Beckmann, nachdem alle Versuche
gescheitert sind, absolut verzweifelt fragt: „Gibt denn keiner, keiner Antwort?

Ein deutscher Russlandheimkehrer namens Beckmann kehrt
nach dem Krieg heim und findet
kein Zuhause mehr vor. Es wird
geschildert wie er versucht sich
ein neues Leben aufzubauen,
und gleichzeitig seine bewegte
Kriegsvergangenheit zu bewältigen. Dabei stößt er vermehrt auf
Schwierigkeiten und Unverständ-
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Bogdaner Seiten
Aus dem Sonntagsblatt
Das Schicksal der Salaker
Deutschen in vier
Mosaikbildern
Der Anfang
Der erste Deutsche
kam mit dem Schiffe.
Verbrauchte Schuhe,
ein langer Weg
zu unserem Dorfe.
Er war ein Franke,
Bauer, der Arme.
Höhlen im Berge
sein erstes Zuhause.
Kein Holz zum Feuer.
Kälte und Hunger.
Bettelnde Mäuler,
Krankheiten, Seuche.
Trauriger Anfang.
Bitterer Kampf.

P Á LY Á Z A T I
HIRDETÉS

Früher
Der erste Deutsche
lag in dem Grabe.

„Hinaus aus dem Lande!”
Mit Päckchen sie mussten
die Heimat verlassen.
Aussiedlung hieß es,
Vertreibung für sie.
Rückkehr nie!

Sein Sohn baut’ ein Häuschen
mit viel Müh’ und Plage.
Er hatte auch Tiere,
ein Schweinlein, paar Hühner.
Ein kleines Stück Feld,
zwei magere Kühe.
Er hatte auch Nachbarn
und Freunde, sehr gute.
Sie halfen einander
bei Wind und bei Sonne.
Sie lachten und weinten,
doch hielten zusammen
aus Freundschaft, aus Liebe.

Heute
Hier leben im Dorfe
noch Ungarndeutsche.
Sie haben Vermögen,
Häuser, ganz große.
Aber wo sind die Freunde,
die gemeinsamen Lieder?
Wo ist die Wärme,
in d’ Herzen die Liebe?
Getrennt sind die Leute,
die Nachbarn, Bekannte.
Durch Zäune, sehr hohe,
aus Gleichmut, aus Neid.
Vergessen der Erste,
der erste Deutsche!
Der Anfang schon weit.
KLARA BURGHARDT, 2004

Kriegsjahre
Kaum ging’s ihm besser,
da kamen die Sorgen.
Gewehre knatterten
in die Mitte der Herzen.
Die Bauernburschen
im Krieg, in den Kämpfen,
Waggonszug in d’ Fremde,
nach dem kalten Sibirien.
Im Dorfamt die Liste:

A pályázatot meghirdetõ szerv neve, címe:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselõtestülete, 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.
Munkahely és munkakör megnevezése: körzeti
védõnõ
Pályázati feltételek:
– egészségügyi fõiskola védõnõi szakán szerzett
diploma, – büntetlen elõélet, – szakmai önéletrajz, –
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, –
diploma másolata

Hasított tűzifa
I. oszt. 2 000,– Ft/mázsa
Vágott tűzifa
I. oszt. 1 900,– Ft/mázsa
Hasított tűzifa
III. oszt. 1 800,– Ft/mázsa
Vágott tűzifa
III. oszt. 1 700,– Ft/mázsa
Házhozszállítással.
Fakivágást vállalunk
Érdeklődni: 06-20-5999-399
06-20-5999-397

Juttatások, egyéb információk: – bérezés: Kjt. alapján
Pályázati határidõ: a megjelenéstõl számított 30 nap
Elbírálási határidõ: a pályázati határidõ lejártát követõ elsõ
Képviselõ-testületi ülésen, – az állás a pályázat Képviselõ-testületi elbírálását követõen azonnal betölthetõ, – szolgálati
lakás nem biztosított, – pályázatok benyújtása Pócsmegyer
Község polgármesterének címezve (2017 Pócsmegyer, Hunyadi
utca 6.) „Pályázat” megjelöléssel. A pályázattal kapcsolatos
részletes felvilágosítás Németh Miklós polgármestertõl
kérhetõ a 06 (26) 395-006-os telefonszámon.

Hirdessen a

-ban!

Változatlan áron várjuk hirdetéseiket!
Áraink:
1/8
1/6
1/4
1/2
1 oldalas

4 125 Ft + Áfa
5 500 Ft + Áfa
8 250 Ft + Áfa
16 500 Ft + Áfa
33 000 Ft + Áfa

Hirdetési szándékát a lap utolsó oldalának jobb
alsó sarkában található leadási határidõig jelezze
a szerkesztõségnek:
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
Telefon: 06-26-391-025
E-mail: info@dunabogdany.hu
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Tanulásról
egy kicsit másképp
„A pszichológiai kutatások eredménye, a XX. század
szakirodalma igen változatos képet tár elénk a tanítás-tanulás kérdéséről, amelynek hatásait megtaláljuk az óvodai nevelésben is. Sok érdekes és értékes gondolat,
elmélet mellett ma már egyre jobban kiviláglanak azok a
nézetek, rendszerek, amelyeket elavultnak vélhetünk.
A hosszú évtizedeken át érvényesülő„poroszos oktatás”
még ma is érzékelhető a magyar oktatási rendszerben.”
(Perlai Rezsőné: Tanulásról óvodapedagógusoknak c.
könyvből)
Micsoda változást eredményezne, ha a tanulás, az értelmi képességek fejlődési és fejlesztési módja jobban
segítené az alkotó gondolkodás alakulását, a szakszerű,
tudatos, sokoldalú gyakorlati tevékenység kimunkálását.
Lehet, hogy ez a gondolkodás nagyobb anyagi terheket
jelentene a társadalom számára, de következménye
értékesebb világot teremtene.
Legfontosabb lenne az alulról építkezés, mivel az
óvoda az oktatás első láncszeme, erre építkezik az iskola.
El kell érnünk, hogy nem az óvodát kell eliskolásítani,
hanem az iskola első két osztályának struktúráját kellene
az óvodához közelíteni.
Ez egy olyan probléma, amit csak akkor tudunk
megváltoztatni, ha az oktatási irányelveket is megváltoztatják.
Mit is írnak elő az óvodára? Első és legfontosabb feladat
az egészséges életmód kialakítása. Második feladatunk a
szocializáció és az érzelmi nevelés. Az értelmi nevelés
csak a harmadik helyen áll.
Ezzel szemben az iskolára előírt első és legfontosabb
feladat az értelmi nevelés! Hogyan közelítsen hát két
intézmény egymás felé úgy, hogy a számára előírt feladat
más? Az óvodáról sokan csak azt tudják, hogy ott csak játszunk. Miért is játszunk egész nap?
MERT EZ AZ ÓVODÁS KORÚ GYEREK ÉLETKORI
SAJÁTOSSÁGA!
Az óvodában nem tanítjuk a gyerekeket, nem a szóban
közlés befogadása, a felnőttek által közölt ismeretek
rögzítése a fontos, hanem megtanuljuk, tapasztaljuk, cselekedjük a dolgokat.
A játék biztosítani képes a gyermeki tanulás lehetőségét. Tanulni csak belső késztetésből lehet. A tanulás
pszichikus feltétele egy motivált állapot. Más motívumok
késztetik tanulásra az óvodást, az iskolást, és más a felnőttet. Az óvodás fő tevékenysége a játék, így a tanulás
motívumai ezzel kapcsolatosak. Míg ezt a korosztályt az
érzelmei, kíváncsisága, megismerési vágya, utánzási kedve, sikerélménye motiválja, addig a felnőttet a munkája,
hobbyja.
Iskolában alapvető tevékenység a tanulás, így maga a
tanulás, a tudni vágyás a motiváció. Nem kívánhatunk az
óvodás gyerekektől olyan színtű tanulási motívumot,
amelyek csak iskolás korra fejlődnek ki.
Nekünk, ismerve az óvodás kor sajátosságait, arra kell
törekednünk, hogy mindenfajta tevékenységet biztosítva

fejlesszük a gyerekeket. Lehet, hogy egy nem szakember
számára ez „csak” játék, de mi tudjuk, hogy mit, miért
tevékenykedünk, mindent tudatosan szervezünk és vezetünk, mert a gyerekek optimális fejlődése a legfontosabb
feladatunk.
Már születésünktől fogva mások vagyunk, más ütemben fejlődünk, így természetes, hogy az óvodás korban is
más, eltérő tempóban, feladattal segítjük elő a gyerekek
fejlődését. Ez a pedagógiában mostanában a legfontosabb, a DIFFERENCIÁLÁS!!!
Ehhez a legfontosabb a gyerekek belső motívumainak
ismerete, mivel tudnunk kell, mivel tudunk hatni a gyerekre úgy, hogy aztán ő is azt akarja, amit mi.
Még nagyon hosszú út vezet a két intézmény közelítéséhez, de bízunk egymásban, és tudjuk, hogy a gyerekek érdeke mindenek felett áll. Így talán egy napon már
azt írhatjuk le, hogy sikerült ezt a problémát is megoldanunk.
A következő írásból is láthatjuk, honnan-hová kell
érkeznünk. A merevséget feloldva, milyen módszerekkel
lehet jobbá tenni az oktatást, hogy ne tanítsunk, hanem
tanuljunk!
GRÄFF ALBERTNÉ
NAGYCSOPORT

Könyvelés megbízhatóan, gyorsan és profin
Kis- és középvállalkozásoknak
Szaktudás párosítva a színvonalas
szoftverekkel,
egyedi igényekhez igazítva.

Könyvelés
Bérszámfejtés
Adótanácsadás
Könyvvizsgálat
Láng Klára

egyéni vállalkozó
2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 99.
Email: langklara@dunainfo.net
Tel: 26/390-004
20/374-9073
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Helen E. B

A kisfiú

E

gyszer egy kisfiú iskolába
ment. Egy egészen kisfiú.
Egy egészen nagy iskolába.
De amikor a kisfiú látta,
hogy szépen be tud sétálni az ajtón
egyenesen a tanterembe, nagyon
örült.
És az iskola már nem is látszott
olyan nagynak.
Egyik délelőtt, amikor a kisfiú már
egy ideje az iskolában ült, így szólt a
tanító néni: – Ma rajzolni fogunk.
Pompás!- gondolta a kisfiú. Imádott
rajzolni. Mindenfélét tudott rajzolni.
Oroszlánt és tigrist, csirkét és
tehenet, vonatot és hajót, elővette
hát a színeseit, és rajzolni kezdett.
De a tanító néni rászólt: – Várj!
Még nem mondtam, hogy kezdhetitek! És megvárta, míg mindenki
rá figyelt. – Helyes – mondta a tanító
néni. – Virágot fogunk rajzolni.
Pompás! – gondolta a kisfiú. Imádott
virágot rajzolni. S gyönyörű csokor
kezdett kikerekedni rózsaszín, narancssárga és kék ceruzája alól. De
szólt a tanító néni: – Várj! Majd megmutatom, hogy kell. És piros virágot
rajzolt a táblára, zöld szárral. –
Tessék! – mutatott rá. Most kezdhetitek.
A kisfiú a tanító néni virágjára
nézett, aztán a sajátjára. A saját virága jobban tetszett neki, de hallgatott
erről. Megfordította a papírt, és rajzolt egy olyan virágot, mint a táblai,
pirosat, zöld szárral.
Egy másik napon, mikor a kisfiú
szépen besétált az ajtón, egyenesen
a tanterembe, a tanító néni így szólt:
– Ma gyurmázni fogunk. Pompás! –
gondolta a kisfiú. Imádott gyurmázni.
Mindenfélét tudott csinálni gyurmából: Kígyót és hóembert, elefántot meg egeret.
Autót és teherkocsit. Lelkesen
nyomkodni kezdte hát a gyurmáját.
Ám szólt a tanító néni: – Várj! Még
nem kezdhetsz! És megvárta, míg
mindenki rá figyelt. – Most – magya-

rázta a gyerekeknek, – tálat formázunk. Pompás! – gondolta a kisfiú.
Imádott tálat formázni, s máris mindenféle alakú és méretű edényeket
gyártott.
De szólt a tanító néni: – Várj! Majd
megmutatom, hogy kell. És mindenkinek megmutatta, hogyan kell
szép, öblös tálat formázni. – Tessék! –
mutatott rá. – Most kezdhetitek.
A kisfiú a tanító néni táljára nézett, aztán a sajátjára. A saját edényei jobban tetsztettek neki, de hallgatott erről. És készített egy olyan
tálat, mint a tanító nénié. Szép öblöset.
Bizony a kisfiú hamar megtanult
várni és figyelni és mindent úgy
csinálni, ahogy a tanító néni és többé semmit nem csinált saját elgondolása szerint.
Később úgy esett, hogy a kisfiú
családja másik lakásba költözött
egy másik városba, a kisfiú pedig új
iskolába került.
Ez az iskola még nagyobb volt az
előzőnél, és nem lehetett szépen
besétálni egyenesen az osztályba.
Először fel kellett menni a nagy

lépcsőn, aztán végig-végig a hosszú
folyosón. Onnét nyílt a tanterem. A
megérkezése utáni első nap így
szólt a tanító néni: – Ma rajzolni fogunk.
Pompás! – gondolta a kisfiú, és
várt, hogy a tanító néni megmondja,
mit kell tennie. De a tanító néni nem
mondott semmit, csak járkált a
padok között. A kisfiúhoz érve,
megkérdezte: – Neked nincs kedved
rajzolni? – De, van – felelte a kisfiú. –
Mit fogunk rajzolni? – Nem tudom,
amíg el nem készültök- hangzott a
válasz. – Én választhatok? – csodálkozott a kisfiú. – Amit csak akarsz –
bíztatta a tanító néni. – Bármilyen
színnel? – érdeklődött a kisfiú. –
Bármilyennel – bólintott a tanító
néni. – Ha mindenki ugyanazt rajzolná, és ugyanolyan színeket használna, honnan tudnám, melyik kinek a
műve, hogy különböztetném meg
őket? – Sehogy – látta be a kisfiú, és
belefogott egy rózsaszín, narancssárga és kék virágcsokorba. Tetszett
neki az új iskola, még ha nem is lehetett besétálni egyenesen a tanterembe.
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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. Portik György
Tel.: 391-020, 590-054
Rendelés: hétfõ, kedd, szerda, péntek 8–11,
csütörtök 13–16
Tel.: 390-209
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.: 390-220, 06/20/956-9095
Rendelés: hétfõ, szerda, csütörtök 8–11,
kedd 14–17, péntek 13–16
Tanácsadás: szerda 13–15 elõjegyzés alapján.
A rendelés utolsó órájában a kontrollra visszahívott
és elõjegyzett betegek fogadása történik.

Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Dr. Weinhold Grit – fogorvos

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

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

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

Postahivatal
Kossuth L. u. 57. Tel./fax: 590-079
vezetõi: 590-080
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.

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

Orvosi ügyelet
Tahitótfalu (Tahi), Visegrádi út 12.
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, 06-20-591-3773,
E-mail: vedono@dunabogdany.hu
Hétfõ 8–10: várandósok részére védõnõi tanácsadás; kedd 8–10: csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági védõnõi tanácsadás.

Magyar Telecom hibabejelentés

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
2025 Visegrád, Fõ u. 38.
Ügyfélfogadás: hétfõ 13–16, szerda 8–12 és
13–15, péntek: 8–12 Dunabogdányban.
Tel.: 597-050, 597-051, 06/30/641-0294

Tel.: 104 vagy 312-933

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

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

Gyámhivatal

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

Dunakanyar Informatikai
és Kommunikációs Kft.

Pest Megyei Kéményseprõ
és Tüzeléstechnikai Kft.

Tel.: 104 vagy 310-424

Baleseti mentõ

Fogadóórája minden pénteken 9–10
a Mûvelõdési Házban

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

Mentõk

Dr. Molnár Bertalan – közjegyzõ

Falugazdász – Losonczi Zoltán

TIGÁZ Rt. Szentendrei Üzem

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

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat

Dr. Erdélyi Géza – körzeti hatósági
állatorvos

Szentendre, Szentlászlói út 89., Tel.: 312-605
csaladsegito@dunakanyar.net

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

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, Ujhelyi Éva.
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Dunabogdány
Az 1990 óta megjelenõ Bogdányi Híradó hagyományait folytatva a falu széles rétegeit érintõ,
közérdekû információkat tartalmazó cikkeket kívánunk közölni, politikamentesen. A szerkesztõbizottság a túlságosan terjedelmes cikkeket rövidített változatban közli. Kérjük, amennyiben módjukban áll, az írásokat lemezen nyújtsák be, ill. e-mailen küldjék el a híradó@dunabogdany.hu
címre.
Elérhetõségeink: Telefon: 26-391-025, Fax: 26-391-070
Honlap: www.dunabogdany.hu
Tipográfiai terv, nyomdai elõkészítés: Kováts Kristóf, Kova Bt. Készült a Nalors Grafika Nyomdában.

A következõ hónapra
szánt cikkek
leadási határideje:

január 26.

