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2007. FEBRUÁR

József Attila

Óh szív! Nyugodj!
Fegyverben réved fönn a téli ég,
kemény a menny és vándor a vidék,
halkul a hó, megáll az elmenő,
lehellete a lobbant keszkenő.

De fönn a hegyen ágyat bont a köd,
mint egykor melléd: mellé leülök.
Bajos szél jaját csendben hallgatom,
csak hulló hajam repes vállamon.

Hol is vagyok? Egy szalmaszál nagyon
helyezkedik a csontozott uton;
kis, száraz nemzet; izgágán szuszog,
zuzódik, zizzen, izzad és buzog.

Óh szív! nyugodj! Vad boróka hegyén
szerelem szólal, incseleg felém,
pirkadó madár, karcsu, koronás,
de áttetsző, mint minden látomás.
1928
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Képviselõ-testületi hírek
Az új év első képviselő-testületi ülésére január 15-én került sor.
Decemberben a testület és a vállalkozó között nem jött létre a megállapodás, ezért ezen az ülésen ismét
napirendre kellett venni. A Pest megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft-vel egyéves szerződést kötünk
a kötelező feladat ellátására és február végéig a hivatalnak el kell készítenie a közbeszerzési eljárás kiírására alkalmas dokumentációt.
Ezt követően a decemberben elfogadott szennyvíz szolgáltatás díjmegállapításának egyik kitételét módosította a testület, mely arra vonatkozik,
hogy a szolgáltatási díj megegyezik a
szakmai minisztérium előírásával.

Ezúton köszönetünket
fejezzük ki

Döntött a testület egy külterületi ingatlan értékesítéséről, valamint két
lakó szociális beutalásáról.
2007. január 24-én, egyes szükséges döntések rövid határidejére
való tekintettel a testület ismét ülésezett.
Elsőként döntés született arról,
hogy csatlakozunk a kistérség mozgó-könyvtár hálózatához, mert ezen
szervezet nagyobb lehetőségeket biztosít a meglévő könyvállomány fejlesztésére és újabb berendezési tárgyak beszerzésére.
Az önkormányzat felvállalja a
Gyermekélelmezési
Alapítványhoz
benyújtandó pályázat 10% önrészét.

A bíráló bizottság esetlegesen pozitív döntése lehetőséget biztosítana
15 gyermek, tanítási időszakon kívüli napokra, egy éves időtartamra szóló, ingyenes étkeztetésének biztosítására.
A testület felhatalmazta a polgármestert egy olyan nyilatkozat aláírására, mely részvételi lehetőséget
biztosít egy, az iskola területén megépítendő műfüves kézilabda pálya
megvalósítására vonatkozó pályázaton.
Döntés született arról is, hogy az
önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Többcélú Kistérségi
Társulással közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására.

Kérjük, segítse adója 1 %-ával
A Dunabogdányi

Németekért
Közhasznú Közalapítványt

Spáth Bertalannénak

tevékenységének céljai elérésében.

a község részére
biztosított
karácsonyfáért.

Adószám:

19177036-1-13
Dunabogdány
Önkormányzata

DR. MOLNÁR BERTALAN
szentendrei közjegyzõ
tájékoztatja tisztelt ügyfeleit,
hogy irodáját áthelyezte
2007. január hó elsõ napjától

a Szentendre,
Paprikabíró u. 2. sz. alá.
Bejárat: a Paprikabíró utcából,
a gyemekruházati bolt mellett,
a gyógyszertárral szemben

Telefon: 26/300-763
Mobil: 06-20-94-19-200
Fax: 26/309-055

Támogatását köszöni a Kuratórium

Mindazoknak, akik fiam,

Agócs Péter
temetése alkalmából
jelenlétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek,
köszönetet mondunk.
Agócs István
és családja

É

rtesítjük a település lakosságát, hogy Dunabogdány
területén az Elmű Rt-vel
kötött szerződés értelmében a
Garden Kertészeti és Erdészeti
Szolgáltató Kft. munkatársai 2007.
február 1-jétől kezdődően a közterületen levő elektromos vezetékek környezetében gallyazási
munkálatokat végeznek. Az ebből
adódó esetleges kellemetlenségekért türelmüket és elnézésüket
kérjük.
SZŰCS GÁBOR
GARDEN KFT. SK.
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Rendkívüli sikerrel járt a 2007. évi naptár hátoldalán megjelent fényképen
szereplõ személyek felismerése. Fogadják szeretettel!
KÉPVISELÕ-TESTÜLET
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Útközben
– idõközi megállóhely 2007. január

E

ltelt egy újabb félév a Dunabogdányi Általános Iskolában, ez jó alkalom arra, hogy
rövid számvetést végezzünk
elvégzett munkánkról, eredményeinkről, nehézségeinkről. Az intézmény nyáron kinevezett vezetőjeként
különösen fontos időszak volt számomra az eltelt néhány hónap. Mint
kívülről érkező vezető, most tapasztalhattam meg a közösség erejét,
vagy éppen gyengeségét, az alkalmazottak hozzáállását, pedagógustársaim szemléletét, mentalitását, közös munkánk sajátos kihívásait.

Elõször röviden arról szeretnék szólni, hogy miként látom az ál-

talam fontosnak tartott pedagógia
célok alakulását az intézményben.
Vezetői pályázatomban kitűztem néhány olyan célt, amelyet szeretnék
elérni, megvalósítani.
Az egyik legfontosabb volt, hogy
gyermekközpontú légkör alakuljon
ki, erősödjön meg ebben az iskolában. Ilyennek láttam például az intézményt a karácsonyi készülődés
időszakában, napján, vagy éppen a
tanulmányi versenyek alkalmával.
Azt mondhatom, hogy az ünnepeinket egyre inkább áthatja ez a hozzáál-

lás, de a hétköznapokban van még
mit javítanunk.
Azt is kiemelten fontosnak tartom,
hogy az együttműködés, partnerség
jellemezze mindennapjainkat, a pedagógusok közti munkát, a gyerekekért folyó oktatást, nevelést, valamint a szülőkkel való kapcsolatot.
Különösen fontosnak tartom, hogy
ebben tanítónak, tanárnak kell példát mutatnia. Magam is igyekszem a
problémákat nem szőnyeg alá söpörni, azokról őszintén beszélni, néha a
konfliktusokat is vállalva. Ebben is
fejlődnünk kell, csakúgy mint az egymásra figyelésben, egymás elfogadásában.
Jó volt megtapasztalni azokat a
helyzeteteket, amikor az iskola közössége egymásért felelősséget vállalva tudott megjelenni, közös akarattal alkotni. A tanuszoda átadásakor, a német nemzetiségi, honismereti foglalkozásokon, közösségi programokon már láthatóvá vált, hogy képesek vagyunk összefogni, a gyermekekért, egymásért tenni.
Minden intézmény működtetésének egyik legnehezebb pontja, a tradíciók és az újítások helyes arányának megtalálása. Szerencsések va-

gyunk, mert iskolánknak rengeteg
hagyománya van, de ebből következően gyakran elavult, a fejlődést gátló szokások is kialakultak. Az elmúlt
félévben mind a diákok, mind szüleik, mind kollégáim megtapasztalhatták, hogy közös iskolai életünk elengedhetetlen változtatások nélkül.
Ezek gyakran nem örömteliek, hisz
fel kell hagynunk megszokott, bevált,
vagy annak vélt módszerekkel, eszközökkel, és helyette újakat kell kipróbálnunk, alkalmaznunk. Sikerült
jó néhány változtatást véghezvinni és
ma már vannak látható eredmények
is.
Fél év nagy idő, fél év nagyon rövid
idő. A mindennapi munka elvégzéséhez, napi rutinfeladataink teljesítéséhez nagy idő, céljaink eléréséhez fél
év csak egy rövid epizód. Elindultunk
egy úton, ami hiszem, hogy jó irány.
Szeretném röviden összegezni néhány eredményünket, nehézségünket, beavatva önöket

mindennapjaink egy-egy részletébe.
A délelőtti oktatáson túl 14 szakköri foglalkozást, valamint 3 sportköri
foglalkozást kínál az iskola tanulói
számára. Ezeken 252 tanulónkból
közel 200 gyermek vesz részt rendszeresen, vannak, akik többféle
foglalkozásra is járnak. Foglalkozásaink közül 4 kifejezetten a tehetséggondozást szolgálja, matematika, német és történelem tárgyakból.
A szakkörök mellett az egyéni és
csoportos fejlesztések, korrepetálások is jelentős óraszámban helyet
kapnak a délutáni órákban. Összesen 16 ilyen foglalkozást biztosítunk,
ezeken változó létszámban vesznek
részt tanulóink.
Új rendszert alakítottunk ki a napközi otthonos ellátásban, a korábbi
egy csoporthoz képest, most két napközis csoportban összesen 44 gyermek veszi igénybe szolgáltatásunkat.
Alsó tagozatban sor került az immár hagyományosnak mondható
szavalóversenyre, amelyen a 126 alsós tanulónkból 98 vett részt, valamint a prózamondó-versenyre, amelyen az osztályokban zajló, közel 40
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gyermek részvételével lebonyolított
selejtezőket követően 12 tanuló szerepelt. Mindkét program rendkívül
magas színvonalú vetélkedést hozott,
igazán figyelemre méltó teljesítményekkel.
Alsó és felső tagozatban egyaránt
sor került a hon- és népismereti foglalkozások megszervezésére, ismerkedve nemzetiségi hagyományokkal,
szokásokkal, táncokkal, népi játékokkal.
Januárban kezdődtek a hagyományosnak mondható német nyelvi versenyek, amelyek felső tagozaton korosztályonként kerülnek megrendezésre egészen tavaszig.
Osztályaink a félév folyamán rendszeresen szerveztek szabadidős
programokat, kirándulást, színház-látogatást, családtagokkal közös programot, sportvetélkedőket. Összesen
26 ilyen program színesítette mindennapjainkat.
Elsős tanulóink beilleszkedését, iskolai előmenetelét megkönnyítendő
indítottuk útjára az érintett szülőknek
szóló beszélgetéseket, szülőklubot.
Reményeink szerint ezek a találkozások lehetőséget biztosítanak a gyermekek nevelési, oktatási problémáinak megvitatására, az iskola és a
szülői ház kapcsolatának javítására.
2006 októberében pályaválasztási
szülői értekezletet tartottunk 8. és 7.
évfolyamos tanulóinknak, szüleiknek. Meghívtuk középiskolák képviselőit, akik bemutatták intézményüket, beszéltek elvárásaikról, követelményrendszerükről, pedagógiai
programjukról, oktató munkájukról.
Közel 40 érdeklődő vett részt ezen a
beszélgetésen.
A továbbtanulással kapcsolatban
rendeztünk szülői fórumot november
22-én, ahova elsősorban továbbtanulni szándékozó diákjaink szüleit hívtuk, de természetesen mindenki számára nyitott volt. Összesen 18 szülő
vett részt ezen a beszélgetésen, ahol gyermekorvos, pszichológusok és
természetesen az iskolaa
vezetés mondta el a kérdéssel kapcsolatos véleményét.
A félév során szülői értekezletek, fogadóórák
és nyílt tanítási napok
adtak lehetőséget a szü-
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lők számára, hogy betekintést nyerjenek az iskola életébe, gyermekeik
előrehaladásába. Az iskola egészét
tekintve a családtagok szülői értekezleteken és nyílt tanítási napokon
való részvétele nem éri el a 30%-ot. A
fogadóórákon sajnos még ennél is
kevesebben vettek részt. Azért tartom
ezt különösen szomorúnak, mert a
szülői értekezletek adnának arra alkalmat, hogy a szülők kifejezzék közös igényeiket, elvárásaikat az
osztályfőnökök munkájával, az iskola
szolgáltatásaival kapcsolatban, a fogadóórákon lehetne egy-egy tanuló
sajátos problémáiról, előmeneteléről
beszélni, míg a nyílt tanítási napok
biztosíthatnák valamennyi szülő számára az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségének megismerését és értékelésének alapját.
Elmondhatjuk, hogy alsó tagozaton a
szülők sokkal érdeklődőbbek, felső
tagozaton egyre inkább csökken a
szülői aktivitás, és sajnos vannak
olyan osztályok is, ahol egyetlen
szülő sem vett részt a nyílt tanítási
napokon és fogadóórán is csak egykét érdeklődő akadt.
A szülői munkaközösség meghívására 3 alkalommal vettem részt vezetőtársaimmal ülésükön, igyekezve
válaszolni a felvetett problémákra,
kérésekre. Szóba került az osztálylétszámok alakulása, tanulócsoportok
összetétele, a sajátos nevelési igényű
tanulók helyzete és ellátása, a német
nemzetiségi nyelv oktatása, és természetesen az iskolában folyó szakmai munka színvonalának növelése.
Olyan kérdések ezek, amelyeket
nem lehet egyik napról a másikra
megoldani, de a felvetett igényeket,
ötleteket igyekeztünk beépíteni munkánkba.
December hónapban tanulóink és
szüleik közreműködésével elkészítettük a minőségirányítási programunkban található szolgáltatás-ér-
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tékelésünket. A kiküldött 252 tanulói
kérdőívre 113-an válaszoltak, szülői
kérdőívet 98 család töltött ki és juttatott vissza. Ezúton is köszönöm minden kitöltőnek a közreműködést. Jelenleg is zajlik a feldolgozás, erről később beszámolunk.
Részben a törvényi változások,
részben az iskolában bevezetett változtatások következtében az elmúlt
hónapokban megnőttek a pedagógusok terhei. Több és más munkát vár
tőlük kormányzat, fenntartó, iskolavezető és a szolgáltatást igénybevevő
egyaránt. Naponta kell megfelelni az
ebből fakadó kihívásoknak, bizonyítani rátermettségüket, megküzdeni
megbecsülésükért.
Sajnos többszöri próbálkozás után
sem sikerült létrehozni az Iskolaszéket, amely pedig lehetőséget biztosítana a fenntartó önkormányzat, a
szülői közösség és a tantestület képviselőinek közös egyeztető fórumára.
Szeretnék beszámolni néhány
elképzelésrõl, amelyeket a követ-

kező hónapokban fogunk megvalósítani, illetve a jövő tanévre előkészíteni.
Leendő elsőseink számára februártól május végéig iskola-előkészítő
foglalkozásokat szervezünk heti
rendszerességgel. Reményeink szerint ezzel is meg tudjuk könnyíteni az
óvodából iskolába való átmenet nehézségeit.
Felső tagozatos tanulóink számára a
második félévtől tanulószobai foglalkozásokat indítunk, szaktanáraink irányításával. Reményeink szerint ezzel
segíteni tudunk tanulóinknak a tantárgyi felkészülésben, megelőzve a tanulmányi teljesítmények romlását, és az
esetleges bukást, évismétlést.
Természetesen a házi versenyek
és szaktantárgyi versenyek is zajlanak, illetve folytatódnak, többek között történelemből, magyarból, német nyelvből.
December hónapban
felmértük a dunabogdányi óvodába járó, iskoláA 2007/2008-as tanévre,
ba készülő családok köleendõ elsõ osztályos tanulók
rében, hogy milyen
beiratkozásának idõpontjai
igény volna iskolaotthonos képzési formára. A
visszajelzések alapján a
következő tanévben szeretnénk az egyik első
osztályt ebben a for-

2007. március 26–29.: 8–17 h,
március 30.: 8–14h
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megoldhatóvá válik
az iskola területének bezárása. Az elmúlt hetekben térfigyelő
kamerákat
szereltek az iskola
épületére, ezzel is
növelve értékeink
védelmét, biztonságát. Következő lépésként pedig, a bejárati kapuk felújítását követően, végre
valóban birtokba vehetjük saját udvarunkat, s nem kell
tovább kerülgetnünk
kóbor kutyákat, vagy
azok nyomait.
Néhány szóval
elõretekintek a
következõ tanévre is, anélkül hogy

mában indítani. Ennek előkészítése
a következő hónapok feladata.
A sportcsarnok és tanuszoda biztosította lehetőségeket szeretnénk
intenzívebben kihasználni, ennek érdekében a meglévő sportágak mellett további sportfoglalkozásokat
szervezünk, kézilabdát lányoknak,
kosárlabdát fiúknak. Jelenleg is biztosítjuk az iskola valamennyi tanulójának legalább kétheti rendszerességgel az úszás lehetőségét az órarendbe építve.
Február hónapban meg tudjuk
nyitni az iskola felújított könyvtárát.
Itt szeretnénk közösségi, kulturális
programokat szervezni a különböző
korosztályok számára, és talán egy
kicsit visszahozni az olvasás örömét,
a könyv szeretetét.
Erősíteni akarjuk az intézmény német nemzetiségi kapcsolatait, tavasz
folyamán készülünk a testvértelepülés iskolájának magyarországi látogatására.
Szeretnénk szorosabb együttműködést kialakítani az egészségügyi
ellátásban résztvevőkkel, a családsegítő szolgálattal, az önkormányzat
illetékes bizottságaival annak érdekében, hogy a meglévő szociális,
mentálhigiénés problémákat hatékonyabban tudjuk kezelni, esetleg
megelőzni.
Terveink szerint a tavasz során

részletes jogszabálymagyarázatba kezdenék, mégis szükségesnek látom,
hogy ismerjék önök is, és talán
megértsék, hogy milyen feltételek
mellett működik a dunabogdányi
általános iskola.
Az elmúlt félévben számos olyan
jogszabály-változás lépett életbe,
amelyek jelentősen befolyásolják a
közoktatási intézmények működését, létét. Bizonyára önök is találkoztak az elmúlt hetekben azokkal a
híradásokkal,
amelyek
iskolaösszevonásokról, bezárásokról, tagintézménnyé válásról, normatívacsökkenésről, pedagógus-óraszám
változásáról szólnak.
2007 szeptemberétől az általános
iskolában tanító pedagógusok kötelező óraszáma egységesen 22 órára
emelkedik. Ez a jelenlegihez képest
átlagosan 7,5 %-os óraszám-emelkedés. A mostani tanévtől kezdődően
további 2 – díjazás nélkül elrendelhető – óra teljesítését írja elő a közoktatási törvény. Ez összességében
15–20% növekedés.
2007. szeptember 1-jétől megváltozik az általános iskolák finanszírozása is. Az eddig tanulói létszám alapján igényelhető normatív támogatást
felváltja a csoportfinanszírozás. Egy
tanulócsoport éves költségvetési hozzájárulása 2 550 000,– Ft, amennyiben a tanulócsoport létszáma eléri a
törvényben meghatározott, korosztá-
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lyonként változó mértéket. Első évfolyamon ez a kívánt átlaglétszám 21
fő, második-harmadik évfolyamon
17 fő, negyedik évfolyamon 16 fő, az
ötödik évfolyamon 23 fő, hatodik,
hetedik-nyolcadik évfolyamon pedig
20 fő. Amennyiben egy csoport létszáma ettől eltér, úgy változik arányosan a költségvetési hozzájárulás
mértéke. Ehhez különböző kiegészítő költségvetési hozzájárulások
igényelhetők még. Összességében
ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a
költségvetési finanszírozásban csökkenés érzékelhető.
A közoktatási törvény változása
lehetőséget ad arra is, hogy az 5., 6.
évfolyamon a szaktárgyak oktatásában részt vegyenek a szaktanárok
mellett a tanítók is.
További jogszabályok ösztönzik
arra az intézményeket és fenntartóikat, hogy a közoktatási feladatellátás megszervezését települési
szintről kistérségi szintre helyezzék.
Mindez azt jelenti, hogy a következő tanévtől kezdődően valamennyi
közoktatási intézményben csökkenni fognak a pedagógus-álláshelyek,
így kevesebb tanítót, tanárt tud foglalkoztatni egy-egy intézmény, az osztálylétszámok pedig közelíteni fognak a törvényben meghatározott kívánt mértékhez.
Szeretnénk két első osztály indítani, erre a létszám-előrejelzések és
a korábbi évek beiskolázási gyakorlatát figyelembe véve reális esély
kínálkozik. Mint korábban jeleztem,
felkínáljuk a választás lehetőségét a
szülőknek az iskolaotthonos képzési
formára, német nemzetiségi nyelvoktatásra és a testnevelés emelt óraszámban történő biztosítására.
Végül megköszönöm mindazok
munkáját, segítségét, akik az elmúlt
fél évben együttműködésükkel, tanácsaikkal, javaslataikkal, felajánlásaikkal, anyagi vagy erkölcsi támogatásukkal hozzájárultak iskolánk
sikeresebb működéshez. Továbbra is
várjuk azokat, akiknek kérdésük, véleményük van munkánkról, kérjük
őket, hogy elsőként velünk osszák
meg, megtisztelve az iskolát bizalmukkal.
2007. január 25.
PONTYOS TAMÁS
IGAZGATÓ
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Pályázati lehetõség
Mobilitási programok,
tanulmányutak,
partnerségek Norvégiába,
Izlandra, Liechtensteinbe
A pályázati alap célja

A pályázati alap célja, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködéseket, és kétoldalú mobilitási programokat valósítson meg annak érdekében, hogy ezzel fokozza Magyarország részvételét a lisszaboni / koppenhágai / bolognai folyamatokban,
és így növelje az említett folyamatok
és a hazai kezdeményezések (Nemzeti Fejlesztési Terv, a felsőoktatás átalakítása, Szakiskolai Fejlesztési
Program, stb.) közötti összhangot.
A pályázati alap intézményi
háttere

A pályázati alapot az EGT Finanszírozási Mechanizmusok, a Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok és a
hazai állami költségvetés biztosítja.
A pályázati alap magyarországi
koordinálója a Tempus Közalapítvány, amely a pályázati lehetőséghez kapcsolódó információszolgáltatást, a pályázatírással kapcsolatos
tanácsadást, a beérkezett pályázatok kezelését és bírálatát, a projektek nyomon követését látja el.
A pályázatok témája lehet

● tananyagfejlesztés (különösen

közös diplomák esetén alap,
mester és doktori szinten), intézményirányítás, elismertetés, minőségbiztosítás, az oktatás nemzetköziesedése;
● a képzettségek és kompetenciák átláthatóvá tétele, nem
formális és informális tanulás
értékelése, kreditátvitel, minőségbiztosítás a közoktatásban,
a szakképzésben és felnőttképzésben, pályatanácsadás, a
képesítések és kompetenciák
fejlesztése szektoriális szinten,
a közoktatásban, szakképzésben vagy felnőttképzésben dolgozó tanárok és oktatók
folyamatos tanulása.
Pályázható tevékenységek

● Külföldi tanulmányutak – döntéshozók, vezetők, menedzserek, tanárok, oktatók, szakértők, tanácsadók, adminisztratív munkatársak számára a
közoktatás, a szakképzés, a
felsőoktatás és a felnőttképzés
területén.
● Külföldi szakmai gyakorlat –
szakmai alapképzésben részt
vevő diákok, felsőoktatásban tanuló hallgatók, friss diplomások, munkavállalók és munkanélküliek vagy munkaerő-piaci
átképzésben részt vevők számára.

A Dunabogdányi Önkormányzat Népjóléti
Bizottsága 2006. november 27-i ülésén
döntött
a Bursa Hungarica pályázatra
beadott kérelmekről.
22 kérelmező közül 16 pályázó kérelmét
jogosnak találta, 6 fő kérelmező esetében
a kérelmet elutasította.
A rendelkezésre álló határidőn belül nem
érkezett fellebbezés.
A kiutalt összeg 1000 Ft-tól 4000 Ft-ig
terjedt.

● Külföldi tanítási gyakorlat –
középiskolai tanárok számára.
● Rövidtávú külföldi képzési
programban való részvétel a
gyakorlati tudás és a kompetenciák, illetve a nyelvtudás
fejlesztése érdekében – fiatal
dolgozók számára.
● Hallgatók részvétele közös
diploma-programokban
–
alapképzésben vagy mester,
illetve doktori fokozaton.
● Külföldi kutatóintézetekbe irányuló nemzetközi tanulmányutak – különösen tehetséges
diákok számára vagy hallgatók, szakközépiskolai vagy
egyetemi oktatók számára
(ez utóbbi esetben részben
tanítási gyakorlattal is kombinálva).
● Nemzetközi partnerségek.
Célországok lehetnek
– Norvégia,
– Izland,
– Liechtenstein.
A pályázati lehetőség részletes
bemutatására 2007. február 19-én
konferenciát szervez a Tempus
Közalapítvány.
A pályázati dokumentáció (pályázati felhívás, űrlap) megjelenése
2007 februárjában várható.
További információ: www.tka.hu,
Balla Ágnes, agnes.balla@tpf.hu

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
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Pilis vidéke
Célok:

A Pilis Vidéke ezúton tisztelettel meghívja Önt
Otthon Bogdányban – otthon a Pilisben
(vándorkiállítás és ötletmûhely)
címû rendezvényére.
helyszín:

a Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagyterme
(2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93.)
idõpont:
2007. február 23. (péntek) 18.00 óra
házigazda: Liebhardt András, a Mûvelõdési Ház
mûvelõdésszervezõje
program:
18.00
Pilisi Képes Lapok (Bogdányi Hírek, Csévi
Kisbíró/C¡ívská Beseda, Csobánka Újság,
Dobogókõi Levelek, Dömösi Élet, Falulap/Dedinoviny, Piliscsabai Polgár, Pilismaróti Hírek, Pilisszentiváni Kisbíró, Pócsmegyeri Kisbíró, Somvirág, Tahitótfalu Községi
Tájékoztató, Tinnyei Hírlap, Újságoló)
A Pilisszentlászlón nagy sikerrel bemutatkozott vándorkiállítás a Pilis környéki helyi lapok elmúlt évi fényképtermésének legjavából
ad ízelítõt.
A kiállítást megnyitja: Schuszter József polgármester
18.30
Ötletmûhely – Újszerû fejlesztési megközelítések a Pilis vidékén.
A mindenki számára nyitott mûhelybeszélgetést Sokorai Katalin a Pilis Vidéke projektasszisztense vezeti.
A Pilis Vidéke Helyi Fejlesztési Együttmûködés huszonegy pilisi kistelepülés
helyi szereplõinek közös mûhelye. Fõ feladatunk e települések, a pilisi falvak
önkormányzatainak, civil szervezeteinek és vállalkozóinak összefogása helyi
erõforrásaik átgondolt, összehangolt helyi hasznosítása érdekében.
A Pilis vidéki identitás erõsítését, a kulturális és közösségi élet kibontakoztatását célzó munkánk fontos részei az ún. ötletmûhelyek.
Ezeken mindig egy-egy falu értékes adottságaira és jövõképére építve
keressük az együttmûködni kész embereket, hogy közösen alakíthassuk ki az
értékek és készségek összefüggõ rendszerén alapuló térségi szintû
akcióprogramunkat.
Tisztelje meg rendezvényünket jelenlétével,
vegyen részt mûhelybeszélgetésünkön!

Átfogó cél:

■ A Pilis vidékén a helyi erőforrások
helyi hasznosításával a megélhetési lehetőségek bővítése, az életminőség növelése.
Specifikus célok:

■ A pilisi térségi identitás növelése
■ Az erőforrások kihasználása együttműködési hálózatokon keresztül
■ A kulturális, közösségi élet megerősítése

Feladat/tevékenységvázlat
1. Érték/készség leltár
összeállítása

Az együttműködési program első
feladata a Pilis Vidéke 20 településén
egy átfogó érték- és készségleltár
összeállítása. A leltárba felvehető
minden és mindenki, aki/ami különlegessége, működése, tevékenysége,
lehetősége folytán egy hálózatos
együttműködési programban szerepet kaphat (pl. természeti, műemléki
értékek, érdekességek, használható
terek és épületek, színpaddal rendelkező létesítmények, bármilyen tudással, készséggel vagy különleges
gyűjteménnyel rendelkező személyek stb.)
2. Tematikus hálózatok
kialakítása

Az érték/készség leltár alapján
meghatározhatók azok a tématerületek, amelyek működése hálózatosítással (együttműködéssel, közös tevékenységekkel, közös marketinggel
stb.) segíthető.
Az egyes tematikus hálózatok fejlesztésére az érintettek közös akcióprogramot készíthetnek, együttműködési megállapodásokat köthetnek.
A tematikus hálózatok fő célja, hogy
a hasonló tevékenységi körrel rendelkezők megismerjék egymást, tanuljanak egymástól és éljenek az
együttműködés nyújtotta lehetőségekkel.
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HELYI EGYÜTTMÛKÖDÉSI PROGRAM
3. Tematikus kiajánlások

Az egyes tematikus hálózatok számara olyan kiajánlások (térségi kiadványok, prospektusok, honlapok
stb.) készülnek az adott téma jellegétől függően, melyek egyfelől látványosan kifejezik az együttműködést,
másfelől helyi minőségbiztosítást jelentenek a hálózatot alkotó szolgáltatóhelyek számára.
4. Térségi helyi fejlesztési
akcióprogram kidolgozása és
megvalósítása

A térségi összefogás és így a legnagyobb térségi hatás elérése érdekében be lehet azonosítani a tematikus hálózatok közötti kapcsolódási, együttműködési lehetőségeket,
közös fejlesztési irányokat, és ezeket egy térségi helyi fejlesztési programmá lehet formálni. A fentebb
vázolt érték/készség leltár eredményei alapján tervezett tematikus hálózatokra épülő integrált program
akár egészében, akár egyes részleteiben is alkalmazható pályázati
projektként. A települések összes
helyi szereplőjének (önkormányzat,
gazdasági és civil szféra) részvételére és együttműködésére épülő
program vagy programelemek projekt szemléletű megvalósítása a térségben jelentős hozzáadott értéket
képez, és mind az átfogó, mind a
specifikus célok irányában fejleszti
a Pilis Vidékét.

„OTTHON A FALUMBAN –
OTTHON A PILISBEN”

Az „Otthon a falumban – otthon a
Pilisben” vándorkiállítás és ötletműhely feladata a Pilis Vidéke 20 településén egy átfogó érték- és készségleltár összeállítása, és minél teljesebbé
tétele. A leltárba felvehető minden és
mindenki, aki/ami különlegessége,
működése, tevékenysége, lehetősége folytán egy hálózatos együttműködési programban szerepet kaphat
(pl. természeti, műemléki értékek,
érdekességek, használható terek és
épületek, színpaddal rendelkező létesítmények, bármilyen tudással,
készséggel vagy különleges gyűjteménnyel rendelkező személyek stb.)
Az előkészületektől a rendezvényen át az értékelésig az egész folyamat egyik elsődleges célja, hogy
megtaláljuk azokat az értékeket,
amely más települések hasonló értékeivel összehangoltan tematizálható, és a Pilis vidéki helyi fejlesztési
programra felfűzhető.
A másik cél maga a közösségi élet
serkentése, párbeszédek gerjesztése, vélemények felszínre hozása. Egy
ötletműhely tehát már önmagában
eredményként könyvelhető el, hiszen komoly közösségfejlesztő szerepe van azáltal, hogy összehoz olyan
embereket és gondolatokat, akik/
amelyek korábban külön voltak.
Mindehhez dekoratív hátterül szolgál a Pilis vidéki helyi sajtóorgánu-

mok 2006-os fotóiból válogatott kiállítás, melynek elsődleges célja a
szépség és hasonlóság eszközeivel a
térségi identitás erősítése, felébresztése.
A Pilis Vidéke Helyi Fejlesztési
Együttműködés mindenki előtt nyitott, munkája mindenkié. Eredményeinket megosztjuk a települések
minden érdeklődő szereplőjével,
cserébe csak annyit kérünk, hogy
minket is segítsenek a tervezéshez
szükséges információval, már meglévő tervekkel, ötletekkel, melyek
egy része beépül, más része nem fog
beépülni az általunk létrehozott programba.
Munkánk jellegéből következik,
hogy kizárólag helyben megvalósítható tervek iránt érdeklődünk,
tehát nem visszük el senki ötletét.
Legfeljebb – ha tudunk – egy szélesebb perspektívába helyezzük, és
segítünk a helyi megvalósításban.
Sosem csak az ötletekre van szükségünk, minden ötlet, terv a gazdájával együtt érdekel minket, mivel így
alkot szerves egységet, mi is csak így
kezdhetünk vele valamit. De persze
nem ígérjük, hogy mindet be is
tudjuk építeni a programunkba – ez
felelőtlenség volna. Az olyan ötletek,
projekttervek, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni (mert pl. nem tudjuk hozzáilleszteni valamely általános pilisi témához), remekül működhetnek települési vagy akár kistérségi, regionális projektként. Pontosan
abból lesz tehát Pilis vidéki programelem, amiből lehet, vagyis nem kell
tartani párhuzamosan futó vagy egymást keresztező tervezési folyamatoktól sem.
Számítunk minden, a községben
élő ember és közösség – az önkormányzat, az itt működő vállalkozások, civil szervezetek, iparosok, értelmiségiek és minden falubeli – érdeklődő jóindulatára, és kérjük, tevékenyen vegyenek részt rendezvényünkön.
SEPSEI GERGELY, PROJEKTVEZETŐ
PILIS VIDÉKE HELYI FEJLESZTÉSI
EGYÜTTMŰKÖDÉS
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Pályázatok,
ösztöndíjak
Teljes egyetemi képzés

Kiíró: Magyar Ösztöndíj Bizottság. Határidő: 2007. 03. 01.
Pályázhat: akit hazai felsőoktatási intézménybe a feltételek
teljesítésével felvettek vagy akit itthoni, illetőleg a fogadó
ország választott felsőoktatási intézményében egy tanévet,
azaz két félévet sikeresen lezárt. Nem pályázhatnak másod-,
ill. magasabb évfolyamos hallgatók, ill. azok, akik a felsőoktatási intézmény adott szak követelményrendszerének 20%ánál többet elvégeztek. További információt a szakreferenstől
lehet kérni: Móhr Katalin (384-90-10): Románia, Bónisné
Zseltvay Irén (384-90-11): Horvátország.
Egyetemi részképzés külföldön

Kiíró: Magyar Ösztöndíj Bizottság. Határidő: 2007. 03. 01.
Pályázhat: Magyar felsőoktatási intézmények hallgatói. További információt a szakreferensektől lehet kérni: Bónisné
Zseltvay Irén (384-90-11): Csehország, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Szlovákia; Móhr Katalin (384-9010): Lengyelország, Oroszország, Románia, Ukrajna; Striker
Judit (384-90-11): Kína, Mongólia, Vietnam.
Magyar Ösztöndíj Bizottság, Telefon: 384-90-09, 251-25-51,
Fax: 343-64-89, E-mail:
info@scholarship.hu, http://www.scholarship.hu
Országos Középiskolai Videofilm Szemle (III.)

Kiíró: Káldor Miklós Kollégium. Határidő: 2007. 03. 12.
Pályázhat: Magyarországi és határon túli középiskolák diákjai.
További információk: Reith Gábor, főszervező. Telefon: 0620/436-8010
Egyetemi ösztöndíj program

Kiíró: Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap. Határidő:
2007. 04. 01.
Pályázhat: Végzős egyetemi hallgatók vagy friss diplomások.
6-12 hónapig terjedő szakmai gyakorlatok neves amerikai cégeknél a legtehetségesebb magyar fiataloknak, teljes anyagi
támogatással. További információ: http://www.haesf.org.
HAESF, 1062 Budapest, Andrássy út 61., I/5.
Ösztöndíj az Egyesült Államokba – GRADUÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
PROGRAM

Kiíró: Magyar Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap. Határidő:
2007. 04. 15.
Pályázhat: diplomások.
További információ: http://www.haesf.org. HAESF, 1062 Budapest, Andrássy út 61., I/5.
Kísérleti gyakornoki program fogyatékkal élõk számára

Kiíró: Európai Parlament. Határidő: 2007. 05. 15.
Az Európai Parlament hozzájárul az esélyegyenlőség előmozdításához és szorgalmazza az esélyegyenlőség gyakornoki
programokban történő alkalmazását bármely kulturális és etnikai háttérrel rendelkező férfi és nő esetében, a fogyatékkal
élő személyeket is beleértve. 2007-ben pozitív intézkedésként
az Európai Parlament is külön gyakornoki programot indít a
fogyatékkal élők számára.
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDispl
ay.do?id=147&pageRank=4&language=HU
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A gyógypedagógus
gondolatai
az iskolaérettségrõl,
a beszédrõl, a játékról
Izgalmas időszak a beiskolázás előtti néhány hónap az óvodánkban. Szülők és szakemberek együtt teszik fel a következő,
sokszor nehezen megválaszolható kérdéseket: Érett-e a gyermek az iskolára? Nyer vagy veszít évet, ha még óvodás marad?
Tovább kérdezek: Mikor érett a gyermek az iskolára?
Úgy 6-7 éves kor körül, amikor fogváltása megkezdődött, eléri
a 120 cm-es magasságot (kb.) és a 20-22 kg-ot.
Komoly változásokat figyelhetünk meg a külvilággal való
kapcsolatában! A kisebb korra jellemzőbb indulatosabb, figyelmetlenebb, vadócabb időszaka után egy nyugodtabb periódus
jelenik meg. Szándékosan, tartósabban képes a gyermek a
figyelmét a jelenségekre, tárgyakra, szabályjátékokra irányítani.
Érdekelni kezdik a betűk, a számok, a keze ügyesebben rajzol
formákat és fantáziaképeket. A világban biztosabban tájékozódik, pl.egyedül vásárol, pontosan tudja, hol lakik. A meséket
szívesen meséli maga is. Hosszan épít lego-val, kockákkal.
Kialakult, hogy a jobb vagy a bal kezét részesíti előnyben, ügyesen „uralja”és ismeri testét. Cipőjét megköti. Fontos, hogy jó
szinten legyen akadály- és kudarctűrése, elfogadja és tisztelje a
felnőtteket, társaihoz tudjon alkalmazkodni.
A beszédkészség terén lényeges elvárás a beszédhangok
helyes képzése, a hangok hallási megkülönböztetése, az árnyalt
kifejezőkészség, az életkornak megfelelő szókincs. A mesék
örömteli hallgatása és szövegük értése elengedhetetlen. A logopédiai munkán és az óvodai anyanyelvi nevelésen kívül a szép
beszéd és az anyanyelvi szabályok helyes alkalmazásához a
SZÉPEN ÉS HELYESEN beszélő környezet, a család szerepe a
példamutató!!
A gyermekkel sokat kell beszélgetnünk – TV-háttér nélkül – és
mesélni, mesélni magunktól és könyvekből. Ne a Walt Disney
filmek rajzolói képzeljék el a gyermek helyett a mesék fantáziavilágát. Hagyjuk, hogy kialakulhasson a gyermek belső képalkotó rendszere, amely az olvasóvá válás feltétele!
A fantázia a játékban is jelen van. Az óvodás életkor a mozgásos és szerepjátékok hatalmas korszaka, amely az átélt élményekből, a meséktől gazdagított képzeletre épül. Természetesen
a konstruáló és szabályjátékok is jelen vannak a játékban, a
mozgásos formáktól az egyre nehezedő, gondolkodtató játékokig.
Játsszunk gyermekeinkkel!!
A számítógép nem pótolhat bennünket és az igazi játék felszabadító örömét!
Az óvodában a szülőkkel együtt hosszú évekre kiható felelős
döntést hozunk. A sok-sok szempont alapján, ha a mérleg
nyelve az óvoda felé billen, akkor véleményem szerint a gyermek évnyerő lesz!
Szeretnék három könyvet ajánlani az iskolába menő és már
kisiskolás gyermekeknek: Színes, gyönyörű nyelvezetű, csodálatos Méhes György mindhárom alkotása: Gyöngyharmat Palkó,
Szikra Ferkó, Világhíres Miklós! Olvassák fel gyermekeiknek!
Végezetül bíztatok minden leendő elsőst, vegyen részt az
iskolában az előkészítő, játékos, leendő tanító nénik vezette
foglalkozásokon!
ORMAI ADRIENN
GYÓGYPEDAGÓGUS
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Programajánló
Február 17., szombat 18 h
I. Bogdányi Borverseny a Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Községi Önkormányzat
szervezésében.
Belépés: 1000 Ft, mely tartalmaz egy disznótoros
vacsorát, egy ajándék poharat borkóstolással
kb. 19.30 Eredményhirdetés
Közremûködik: Dunabogdányi Svábzenekar

Február 23., péntek 18 h
A Leader-csoport kiállítása, fényképtablók
a Pilis-Dunakanyar falvairól.
A megnyitó után kötetlen beszélgetés a térség
lehetõségeirõl, jövõjérõl.

Február 24., szombat 20 h
Beatles-est mindenkinek a dunabogdányi fiatalok
elõadásában. Több mint 30 dal eredeti hangszerelésben, kaleidoszkóp a Beatles-életmûbõl.
Március 3., szombat 20 h
Hozd el a bögréd – teaest, filmvetítés
Március 15., 18 h
Nemzeti Ünnep – Községi megemlékezés
Tervezett programok:
Március 17. szombat, 10 h-tól
Alkotó-Nap – gyerekprogramok: rajz, kézmûvesfoglalkozás, társasjátékok, diafilmvetítés
Március 24. szombat, ODU kirándulás

Várunk minden érdeklõdõt
a rendszeres foglalkozásokon:

Kézmûves szakkör
Vaczó Zsuzsa vezetésével – szerda 14 h

Kosárfonás – hétfõ 18h – Klubterem

Nyugdíjasklub
– szerda 17 h Klubterem, Schuszter Ferencné
vezetésével

Egészségmegõrzõ nõi gyógytorna
– hétfõ, csütörtök 18h
Marótiné, Zsóka gyógytornász vezetésével

Sakkszakkör a Könyvtárban – szerda 18 h

Aikido – hétfõ, péntek 19 h,
Várady István vezetésével

Filmvetítés gyerekeknek
– csütörtök 18.30

Baba-mama kör keddenként de.10-tõl

Rajzszakkör
Varga Anna vezetésével
– Klubterem, péntek 17 h

Erõsítõ torna – kedd, 19 h, Langhoffer Klára
vezetésével
Táncóra Szabó Ágnes vezetésével –
péntek, 15–16.30 (14 éves korig)
18–19.30 (Felnõtt)
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Új hagyományt szeretnénk teremteni. Az általános iskola felsô tagozatán már nincs arra idô, hogy minden héten vagy
kéthetente fogalmazásokat írjanak a tanulók, de ezentúl minden hónapban kapnak majd egy témát, amirôl kifejthetik saját gondolataikat. Ez nem egy verseny lesz, de a két-három legjobbat szeretnénk, ha a Híradó közölné. A januári
téma a téli szünet volt. A két legjobbat olvashatják.
HÍMER ANNA

Az én szünetem
Megérkezett a várva-várt téli szünet.
Karácsonyig már nem volt sok idő, ezért ajándékok beszerzéséről gondoskodtam. Szombaton azért még korcsolyázásra is jutott idő.
A karácsonyt családi körben töltöttük el.
A két ünnep között kétnapos kirándulásra mentünk,
síelni. Igazi hó sajnos nem volt, ezért hóágyúkkal csináltak. Legnagyobb élményemet az éjszakai reflektorfényben megvilágított síelés jelentette.

Hazaérkezésünket követően itthon is szép volt az idő,
így másnap a Telgáti-réten szalonnát sütöttünk.
A házat szilveszterkor én díszítettem fel. A bulira süteménnyel és hidegtálakkal készültünk. Miután megérkeztek a vendégek, a gyerekekkel a szobában játszottunk. Az
éjféli tűzijátékokat szívesen hallgattuk, de nem láttuk,
mert nagy volt a köd.
A szünet utolsó napjait pihenéssel, leckézéssel töltötÍRTA: BEDNÁR BENCE 5. OSZTÁLY
tem.

A szünet
A téli szünet dec. 22-től jan. 3-ig tartott. Most leírom nektek, miként teltek ezek a napok.
23-án nagytakarítás volt otthon.
Rendbetettük az egész lakást. Másnap, mivel mindenkinek dolga volt,
nekem egyedül kellett feldíszíteni a
fát. Este 6 óra felé megérkeztek a
nagymamámék. Együtt volt a család.
Nekiálltunk az ünnepi lakomának,
ezután következett az ajándékozás.
Mindannyian izgatottan vártuk a csomagokat. 7-8 óra felé hazamentek a
nagyszüleim. 25-én a másik nagy-

mamánk jött el hozzánk, majd elutaztunk Pestre az unokatestvéreimhez. Sokat interneteztünk és különböző játékokkal játszottunk.
A karácsonyi ünnepnapok után
disznóvágás volt nálunk. Két jó kövér
mangalicát öltünk.
A szünetben azon gondolkodtam,
mi lenne, ha rendeznék egy szilveszteri bulit? Megkérdeztem Melit és Pistit, lenne-e kedvük hozzá. Nekik is
tetszett az ötlet. Szerencsére el is engedték őket. Barátaim számára készítettem egy kis feladatlapot, amit ki

kellett tölteniük. A jutalom az volt,
hogy mind a ketten kaptak egy csomag gumicukrot. Utána még kártyáztunk és néztük a tévét. Eljött a nap
fénypontja. Boldogan koccintottuk
össze a pezsgőspoharakat és együtt
kívántunk boldog újévet egymásnak.
Sajnos nem bírtunk elaludni, de fél 6
körül már kezdett lecsukódni a szemünk. Másnap délben megreggeliztünk, majd hazamentek.
Nekem nagyon tetszett a karácsony és a szilveszter is.
ÍRTA: BOGDÁN KATALIN 7.A OSZTÁLY

Ú S Z Á S O K T A T Á S !

Szerdánként a dunabogdányi tanuszodában
14h-tól 15h-ig úszásoktatás indul
gyerekek részére!
T I S Z T E LT D U N A B O G D Á N Y I A K !
Minden szombaton 15 órától 18 óráig
a dunabogdányi tanuszoda nyitva tart!
Várjuk azokat a felnõtteket, családokat,
akik szeretnek úszni, fürdeni!
Belépõjegy: 600Ft
Úszósapka használata kötelezõ!
További információ kérhetõ:
Tárnok Erna 06-20-345-4937

Várjuk azokat a kisgyermekeket, akik szívesen játszanának,
mozognának és szeretnének egy örömteli, kellemes órát
eltölteni a vízben!

KEZDÉSI IDÕPONT: 2007. január 31.
TANFOLYAM IDEJE: minden szerda 14-15h-ig
A BÉRLET ÁRA: 7500 Ft (10 alkalom)
Kérjük a kedves szülõket a jelentkezés során
a vízmélységet (90cm) vegyék figyelembe!
További információ kérhetõ:
Tárnok Erna 06-20-345-4937
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rüher wurde
der Fasching
intensiver gefeiert
als
heute üblich ist. Nur wenige
Haushalte
hatten
ein
Radiogerät und Fernsehen
gab es sowieso noch nicht. Also
nützte man die Zeit zwischen
Neujahr und bis zum Beginn der
Fastenzeit zu geselligem Umtrieb.
Meistens war es in jener Zeit bitter
kalt, es lag viel Schnee, und auch die
Donau war zugefroren. Draußen gab
es nichts zu tun, außer das Vieh zu
versorgen und wenn das Holz knapp
wurde, musste gesägt oder gespalten
werden. Wenn viel Schnee lag, wurde noch ein Weg zum Brunnen, zum
Saustall und zum Häusl freigeschaufelt. Und natürlich wurde auch der
Gehweg geräumt.
Im Steinbruch ruhte meistens wegen der Kälte die Arbeit. Einige Männer gingen zum Eisbrechen an die
Donau. Das Eis benötigten die Wirte
und Fleischhacker für ihre Eisgruben, die sie in der Regel hinten im
Hof hatten. Die waren, wenn ich
mich recht erinnere, mit Kukruzstroh
isoliert, denn das Eis wurde im Sommer zum kühlen der Getränke und
des Fleisches benötigt.
Es war schon eine entspannte Zeit,
die Leute konnten sich von der harten Arbeit des Sommers etwas erholen. Man besuchte Freunde und Ver-

F
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groß. Dann wurde sehr oft
in
den
Geschäften
angeschrieben. Ach die Geschäftsleute mussten meistens bis zur Obstsaison auf
ihr Geld warten, mindestens aber bis zum nächsten Zahltag des Mannes. Deshalb
wurde auch mit den Waren, die nicht
auf Vorrat vorhanden waren, sehr
sparsam umgegangen.
Aber für ein neues Kleid zum
Faschingsball, da reichte es meistens
doch. Und so wurde tüchtig gefeiert
und getanzt. Es wurden Faschingskrapfen und auch Schmeerpogatschel gebacken. Jeder Wirt richtete verschiedene Bälle aus. Da gab
es den Poschteball, den Männerball
und sonstige Bälle. Und natürlich
dann den allgemeinen Faschingsball.
Zum Schluss, am Samstag – Sonntag
– Montag wurde oft getanzt bis in die
Frühe. Am Faschingsdienstag begann
man um 22 Uhr den Fasching zu
begraben. Um 23 Uhr hörten die Musikanten zu spielen auf, und die
Leute gingen froh – oder traurig gestimmt, je nach ihrem momentanen
Zustand, nach Hause.
Am Aschermittwoch in der Frühe
ging man zum Gottesdienst, man bekam das Kreuz aus Asche auf seine
Stirn, man bereute seine Sünden und
fing an zu fasten.

Die Faschingszeit
wandte, es wurden Dummheiten erzählt, freilich auch getratscht, ohne
das ging es nicht. Man war immer
aufs Beste informiert, was es im Dorf
für Neuigkeiten gibt. Wer ein Kind
bekam, wer krank ist und auch wer
mit wem ein Techtelmechtel hat?!
Sowohl über die Ledigen wurde geredet, aber auch die Sünden der Verheirateten blieben meistens nicht
unentdeckt. Das war damals halt die
so genannte „Pikanterie“.
Zum Leben hatte man schon vorgesorgt, eine Sau geschlachtet. Man
hatte Bohnen und Kukruz, auch Mehl
auf Vorrat. Die Schmalzdose war gefüllt, man hatte Würste – Bratwürste,
Fleisch, Schinken und Speck. Auch
Kartoffel und Grünzeug waren eingekellert. In vielen Häusern waren
auch die Fässer gut gefüllt. Nur Geld
hatte man keines.
Da war es dann schon ein Problem, wenn die Schuhe der Kinder
zum Schuster mussten. Der arme
Kerl musste meistens bis zur Obstsaison auf sein Geld warten. Auch
wenn der Essig, das Petroleum, die
Reibsteckel oder der Zucker verbraucht waren, war das Gejammer

ANNA PELCZER

A hóvirág imája
Míg a hatalmas fák zöme
És a színes virágok tömege
Elzárkozik a tél hidegétől,
Én elbújok bátran, de csöndben,
Hófehér ruhában
A dermesztő, fagyos földön át,
S mint kicsiny, halvány láng
Hirdetem az élet diadalát.
Az elsőbbség
Nem tesz kevéllyé,
Inkább mélyen
Lehajtom fejem,
Hisz tudom, minden erőt
Tőled kaptam, Istenem.

Fogadd ezért hódoló
Köszönetem!
Körülöttem
Nem röpködnek méhek,
S nincs időm örvendeni
A tavasz melegének.
Mire kinyílnak
Az ékes szinű virágok,
Én már a Te kertedben
Pompázok.
Amen.

LUKÁTS MÁRTA.
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UTAZÁS 2007 kiállítás
– Összefogunk
2007. március 29-április 1.
30. kiállítás
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása idén
második alkalommal szerepel
az Utazás kiállításon, ezzel is
lehetőséget biztosítva a térség
13 települése, azok vállalkozói, programgazdái, turisztikai
attrakcióval és termékkel rendelkező egyesületei részére,
hogy együtt jelenjenek meg
ezen a nagyszabású, ezreket
vonzó turisztikai rendezvényen.

A

Újdonság és az együvé tartozást mi sem jellemzi jobban,
hogy két turisztikai szempont-

ból legjelentősebb településünk: Szentendre és Visegrád
városok a DPÖTKT-val karöltve
egy közös standot bérel.
A standon helyet kívánunk
biztosítani valamennyi fent felsorolt turizmussal kapcsolódó
szervezetnek, cégnek.
Kérünk mindenkit, aki megjelenni kíván standunkon akár
prospektussal, személyesen,
termékbemutatóval, kézműves
foglakozással, vagy csupán a
minél attraktívabb megjelenésünkhöz, vendégcsalogatáshoz
szeretne hozzájárulni, az jelent-

kezzen az alábbi elérhetőségeken:
Szentendrén:
Kammerer Zsófia
06- 26-503-398;
kammerer@
ph.szentendre.hu
Visegrádon:
Berta Barbara
barbara.berta@citromail.hu,06-30-5882542,
A többi térségi településrõl: Dánosné Pillér Judit
info@dunakanyar-pilis.hu;
26-505-404;
T/F 26-312-437

Schneeglöckchens Gebet
Wenn die Erde noch friert
Im klirrenden Frost,
Bringe ich, oh Gott,
Der Welt deinen heiligen Trost.
Die Bäume und Blumen,
In Kälte sie frieren,
Noch keine Blätter und Blüten
Ihre Zweige zieren.
Mutig und still,
Im schneeweißen Kleid,
Künde ich vom Triumpf
Der ewigen Zeit.
Hochmut und Stolz
Kenne ich nicht,
Ich leuchte nur als blasses Licht
Und neige bescheiden mein Köpfchen
Vor Deinem Göttlichen Angesicht.

Die Kraft der frühen Geburt
Hast Du mir gegeben,
Dafür danke ich mein Gott
Und bin Dir in Demut ergeben.
Keine Bienen und Schmetterlinge
Wollen mich umschwärmen,
Auch des Frühlings Sonne
Will mich nicht erwärmen.
Bis sie dann prachtvoll erblühen,
Alle die bunten Blumen,
Werde ich schon still in Deinem
Ewigen Gottesacker ruhen.
Amen.

INS DEUTSCHE ÜBERSETZT VON
ANNA PELCZER
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Polgármesteri Hivatal

Építésügyi hatóság – Tóth Gyõzõné

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

Tel.: 398-255

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

Dunabogdányi Általános Iskola
Grund- und Hauptschule
2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 9-11.
Tel.: 391-055, fax: 590-021
E-mail: bogdany.iskola@freemail.hu

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

Zene- és Mûvészeti Iskola
Kossuth L. u. 49. Tel.: 391-101

Mûvelõdési Ház és Könyvtár
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.

Orvosi rendelõk
Kossuth L. u. 94.

Dr. Portik György
Tel.: 391-020, 590-054
Rendelés: hétfõ, kedd, szerda, péntek 8–11,
csütörtök 13–16

Dr. Rozsályi Károly
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
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.

Dr. Weinhold Grit – fogorvos
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.

Mentõk
Tel.: 104 vagy 310-424

Dr. Molnár Bertalan – közjegyzõ

Baleseti mentõ

Szentendre, Paprikabíró u. 2. Tel.: 300-763,
06-20-941-9200, fax: 309-055
Ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, csütörtök 10–12,
szerda 14–18

Tel.: 104 vagy 312-933

Falugazdász – Losonczi Zoltán

Dr. Erdélyi Géza – körzeti hatósági
állatorvos

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

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

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
06/20/489-6759

Magyar Telecom hibabejelentés

Tûzoltóság

Tel.: 194

Tel.: 105

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

Gyámhivatal
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

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, 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 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. Készült a Nalors Grafika Nyomdában.

A következõ hónapra
szánt cikkek
leadási határideje:

február 19.

