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T. Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
horgászoknak: kukacot,
hegymászóknak: nagy hegyet,
hûs fagyihoz: friss jeget,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt – száz napot!
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Képviselõ-testületi hírek
tással biztosítja a dunabogdányi önkormányzat.

A dunabogdányi egészségügyi
intézmények helyzetével és a
betegbeutalásokkal kapcsolatban tájékozódtak a képviselő-

A továbbiakban az Általános
Iskola mûködésével és az utóbbi
idõben felmerült problémákkal
kapcsolatban Pontyos Tamás
igazgatót hallgatták meg a

testület tagjai a május 14-én
megtartott ülés elsõ napirendi
pontjában.

A fogászati rendelőben havonta átlagosan 250 páciens
fordul meg. Dr. Weinhold Grit
fogorvos elmondta, hogy ezt a
számot a vizitdíj bevezetése
nem befolyásolta, viszont a várakozási idő és az adminisztrációs munka több lett. A betegek szájsebészeti és fogszabályozási ellátását Szentendrén
végzik. Az iskolafogászat évről-évre jobban működik, a
gyermekek egy tanévben kétszer mennek szűrővizsgálatra,
de ha problémájuk van, maguktól is felkeresik a fogorvost.
Dr. Kovács Tibor gyermekorvos beszámolt arról, hogy a páciensek számra évrõl-évre emelkedik.

Leányfalutól Visegrádig, illetve a
Szentendrei-szigetről járnak gyermekek a dunabogdányi rendelőbe. A
betegeket előjegyzés alapján fogadják, így a várakozási idő csökken.
Szintén a várakozási idő csökkenése
érdekében kérik a szülőket, hogy az
adminisztratív feladatokat, mint például tápszer felírása, vagy igazolások
kiadása, még a rendelési idő előtt intézzék el. A rendelő műszerezettsége
és számítógépes felszereltsége jó, viszont egyes villanyszerelési és festési
munkálatok elvégzése szükségessé
vált.
Dr. Portik György körzeti orvos tájékoztatása szerint a beteglétszám az
utóbbi hónapokban csökkent, feltehetõen a vizitdíj bevezetése miatt.

A rendelő műszerezettsége jó, a
számítógépes rendszer viszont kissé
elavult. Az előre meghirdetett szűrővizsgálatokon sajnos nagyon rossz a
részvételi arány, pedig ezek a vizsgálatok ingyenesek és fontosak a betegségek diagnosztizálása szempontjából. A fiatalok körében pedig – a
káros szenvedélyek miatt – egyre
nagyobb szükség van a megelőzésre,

valamint a dohányzás, az alkohol és
a kábítószer egészségromboló hatásának folyamatos nyomatékosítására.
A kórházi ellátással kapcsolatban
Schuszter József polgármester kérdésére Dr. Kovács Tibor azt javasolta,

hogy mielőtt szerződést kötnének az
esztergomi
kórházzal,
tájékozódjanak pontosan arról, hogy az intézmény egyes szakterületeken milyen színvonalú ellátást tud biztosítani.
A Pilisi kerékpárút dunabogdányi
szakaszával kapcsolatos kérdést már

az előző ülésen tárgyalták a képviselők. Schuszter József polgármester
beszámolt a pályázat jelenlegi állásáról.
A pályázat lehetővé teszi a kerékpárút teljes külterületi szakaszának
finanszírozását. Az önkormányzatnak
csak a jóval rövidebb, belterületi szakaszra kell előteremtenie a fedezetet, ami egyben feltétele is a pályázati támogatásnak.
A kb. 15 millió forintos tételt a képviselők egybehangzó döntése alapján a költségvetésből, átcsoportosí-

képviselők.
A tantestület előzetes véleményét figyelembe véve a
képviselő-testület úgy döntött,
hogy az iskolaudvar rendjének
és az épület biztonságának
megóvása érdekében az előre
meghatározott
nyitvatartási
időn túl az iskolát bezárják.
Pontyos Tamás igazgató beszámolt arról, hogy tervezik a
jövőben a Német Nemzetiségi
Tagozat mellett egy emelt
szintű testnevelési tagozat bevezetését is.
Ezen a tagozaton értelemszerűen megszűnne a német
nyelv nemzetiségi oktatása,
hiszen nem férne bele a gyermekek
órakeretébe. A képviselők hosszasan
vitatkoztak arról, hogy a nyelvtanulás
elkezdése melyik életkori szakaszban válik időszerűvé, illetve, hogy
milyen módszertani változtatásokra
lenne szükség ahhoz, hogy a szülők
és gyermekek elfogadják az idegen
nyelvek oktatásának fontosságát, és
könnyebben boldoguljanak a tananyaggal. Szóba került ezzel szemben az is, hogy milyen fontos a testmozgás, amit minél korábban biztosítunk a gyermekek számára, annál
jótékonyabb hatással van nem csak
fizikai, de értelmi fejlődésükre is.
Ez a nyelvtanulásban is nagy segítség
lehet.
Fontos lenne a német nyelv oktatásán kívül a nemzetiségi tudat kialakítása is, amit zene, tánc, és egyéb kulturális értékek megismertetésén keresztül lehetne elérni.
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a 2007/2008-as tanévben marad
az eddigi oktatási struktúra, az esetleges változtatásokra – mint például
egy testnevelési tagozat létrehozása –
pedig konkrét tervet kell kidolgozni,
amit a testület, az iskolavezetéssel
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A pünkösdi fesztiválról, dióhéjban
közösen megvitat majd. Erre októberig kell sort keríteni.
Végül Pontyos Tamás tájékoztatta
a képviselő-testületet arról, hogy a
pedagógusok kötelező óraszámának
emelése miatt a jövő tanévtől az iskolában egy státuszt meg kell szüntetni. Az ezzel járó költségek – például végkielégítés – térítésére a képviselők döntése alapján az önkormányzat pályázatot nyújt be.
Korábbi híradásunkban már beszámoltunk arról, hogy a dunabogdányi zeneiskola mûködtetését a Pest
megyei Önkormányzat veszi át.

Az oktatási iroda vezetőjével és a
főjegyzővel folytatott tárgyalásról
Schuszter József polgármester tájékoztatta a képviselőket.
A Pest megyei Önkormányzat a tervek szerint a dunabogdányi zeneiskolát nem, csak a zeneoktatás feladatát venné át. Ez azt jelenti, hogy a
gyermekek a szentendrei Vujicsics
Tihamér Zeneiskolában folytathatnák a zenetanulást. Az intézmény
létszámkapacitását azonban nem
emelnék, ezért félő, hogy a dunabogdányi zeneiskola növendékei nem
kerülnének be teljes létszámban.
Schuszter József polgármester ezt
aggályosnak találta, mert véleménye
szerint a törvény a feladatellátás alatt
azt érti, hogy minden általános iskolás gyermek számára, aki művészeti alapoktatásban kíván részesülni, biztosítani kell a zenetanulás
lehetőségét. A testület tagjai felhatalmazták a polgármestert, hogy képviselje a Pest megyei Önkormányzat
illetékesei előtt fenti álláspontját.
Egy magyarországi párt Árpád-sávos zászlót ajánlott fel a településnek,

melyet a képviselő-testület pártsemlegességre hivatkozva nem fogadott el.
Erről és többek között egy, a
Polgármesteri Hivatalban közeljövõben megüresedõ álláshelyrõl, a díszpolgári cím várományosáról, és a Szentháromság szobor körüli terület rendbehozataláról tárgyaltak a képviselők

az egyebek napirendi pontban.

hagyományoknak megfelelően ez évben is megrendezésre került a
Dunabogdányi Pünkösdi Zenei Fesztivál. A tizedik, jubileumi program méltó volt az évfordulóhoz. Négy külföldi zenekar és egy énekkar látogatott el Dunabogdányba az alkalomra. A németországi Blasorchester
Kirchberg és Musikverein Rangendingen már a szombati gálaesten bemutatkozott, nagy sikerrel. Szombaton este, az ugyancsak Németországból
érkezett, Jugendchor der Christkirche Landshut kórus énekelt a Római Katolikus Templomban, de természetesen a vasárnap délutáni programon is felléptek. Kitűnő énekkart ismerhettünk meg. Vasárnap délelőtt zajlottak a versenyek. A szombati gálaműsoron nyújtott teljesítménye alapján már megjósolható volt, hogy a Musikverein Rangendingen együttese a legmagasabb
fokozatban is kiváló teljesítményt érhet el, melyet a zsűri még egy „kitüntetéssel” jelzővel is megtoldott. A „csillagmenet” vezette fel a délutáni programot, melyet pilismaróti mazsorett csoport is színesített. Az iskola kertjébe
érkeztek be a felvonuló zenekarok, ahol a többi résztvevő együttessel zenélés következett. Minden zenekar felkészülten érkezett a vasárnap délutáni
műsorra. Szerepelt a Pomázi Fúvószenekar, a dunabogdányi zeneiskola kis
zenekara, a Dunabogdányi Ifjúsági Zenekar, a Szentendrei Fúvószenekar, Visegrád Város Fúvószenekara és nagy örömünkre most Szlovákiából (Felvidékről) is jöttek muzsikusok, nem is akármilyenek, éspedig Nemesócsáról.
A már említett két német zenekaron és kóruson kívül vasárnap délután már
fellépett az olasz Levico Terme Fúvószenekara is. Ők két évvel ezelőtt már
voltak vendégeink és 2006-ban a Dunabogdányi Ifjúsági Zenekar tagjai
vendégeskedtek Olaszországban. A hivatalos programot, szintén a hagyományoknak megfelelően, a Dunabogdányi Sváb Zenekar zárta. Műsoruk első részében a mazsorett csoport ismét bemutathatta tudását. (Nem csak nekünk
tetszett műsoruk, hanem a fellépő gyerekeknek is a közönség, mert szerintük ilyen jó publikum előtt még nem szerepeltek, mondta egy tanárnő, aki
véletlenül tévedt a csoport öltözőjébe és meghallotta beszélgetésüket.)
A szervezőknek köszönhetően a tervezett programok folyamatosan, zökkenőmentesen zajlottak. Ezt az eredményt igazán az tudja értékelni, akinek
tapasztalata van abban, hogy mintegy kétszáz vendég elszállásolása, mozgatása, étkeztetése, külön programjaik intézése mekkora feladat. Köszönet
Schwartz Józsefnek, Liebhardt Andrásnak, a Német Kisebbségi Önkormányzat tagjainak, a karmestereknek, a tanároknak, szülőknek, a díszlet készítőjének, a technikai szolgáltatást nyújtóknak, a szponzoroknak (Borda
Húsbolt, Heim Sütöde, Forgó Étterem, Sirály Étterem) és az előző felsorolásból szándékom ellenére kimaradt, de a munkában bármilyen szinten részt
vett dunabogdányiaknak.
A sok szép dolog mellett azonban meg kell említeni egy olyan problémát,
mellyel rendezvényeink során most már rendre szembesülnünk kell. Ez pedig az érdeklődés folyamatos csökkenése. A nyitó napon, a gálakoncerten,
talán 30-40 helyi érdeklődő volt.
Elkeserítő volt és kicsit szégyelltük is magunkat vendégeink előtt. Gyakorlatilag egymásnak játszottak, mert a hallgatóság többségét a szereplésre váró
zenészek tették ki. A vasárnapi közös zenélésen, az iskola kertjében a csillagmenet után, a zenekarokon kívül alig volt vendég. A vasárnap délutáni
műsornál volt elfogadható a nézettség. Hasonló a helyzet a nyári, Duna-parti
programoknál is
A szervezőkkel beszélgetve arra a következtetésre jutottunk, hogy talán
sok az évenkénti két nagy rendezvénysorozat. De lehet, hogy a reklám volt
kevés. Szeretnénk, ha lakóink is visszajeleznének, mi az oka ennek a jelenségnek. Lehet, hogy az egyik évben a pünkösdit, a másikban a dunait kellene megrendezni. (?)

A

Kérjük véleményükkel segítsék elő a képviselő-testület döntését.
SCHUSZTER JÓZSEF
POLGÁRMESTER
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Tisztelt Dunabogdányiak!
A Bogdányi Híradóban rendszeresen közzétettük a Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendjét. Mindeddig azonban igyekeztünk
ügyfeleinket gyakorlatilag minden nap, minden idõpontban kiszolgálni. Hivatalunk egyik munkatársa a közeljövõben nyugdíjba megy
és a megüresedõ státuszt egyelõre nem kívánjuk betölteni. Tudni
kell azt is, hogy a hasonló lélekszámú településeken minimálisan
13-15 fõs hivatalok mûködnek. Nálunk a létszám, a polgármesterrel és a jegyzõvel együtt, 7 köztisztviselõ. Az új helyzetben munkatársaink terhelése tehát tovább növekszik, ezért a jövõben csak
úgy tudjuk feladatunkat szakszerûen ellátni, ha, a rendkívüli eseményeket kivéve, ügyfeleink csak az ügyfélfogadási idõben keresik
fel a hivatalt.
Kérjük szíves megértésüket!
Schuszter József
polgármester

Pályázati felhívás
A Képviselő Testület 12/2007. II.
12-i határozatában foglaltaknak
megfelelően pályázati felhívást
tesz közzé
a dunabogdányi civil
szervezõdések részére.
A támogatási keretösszeg
mértéke

75.000 Ft.
Benyújtás helye:

Dunabogdány Község
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
Beadási határidõ:

2007. július 1.

Dr. Kálmán József
jegyzõ
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Értesítem a lakosságot, hogy az
51/1999. (XII. 25) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30)
BM rendelet 3-7. §-a értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat közigazgatási
határain belül – 2007. június
01.–2007. augusztus 31. között a Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft.
dolgozói látják el, valamint
díjat szednek. A dolgozók megbízólevéllel rendelkeznek.
Dr. Kálmán József
jegyzõ

Gólyáink
fejlõdése
A Dunakanyar Informatikai
Kft. (kábel tv) a gólyafészek
szomszédságában van és
egy jó ötlettel kamerával
figyelik a gólyapár fejlődését. A vita eldőlt: négy fióka
van. Ön is megnézheti a
www.dunainfo.net honlapon,
webkamera címen.
Jó szórakozást!
SCHUSZTER JÓZSEF
POLGÁRMESTER

Lakásépítési,vásárlási és egyéb lakáscélú kölcsönök támogatása
2007-ben ismét igényelni lehet az Önkormányzattól az alábbi lakáscélú támogatásokat:
1. Személyi tulajdonú lakás építéséhez, bõvítéséhez, komfortosságát növelõ korszerûsítéshez
(kivéve a vezetékes földgázzal történõ korszerûsítést), vásárlásához, cseréjéhez.
2. Önerõbõl megvalósuló emelet-ráépítéshez, tetõtér-beépítéshez és egyéb formában
történõ lakásépítéshez.
3. Önkormányzati tulajdonban lévõ lakótelek árának megfizetéséhez.
4. Az 1-3. pontokban jelzett célra felvett bankkölcsön törlesztõrészleteinek megfizetéséhez.
– Az eljárás kérelemre indul, melyhez csatolni kell a jogerõs építési engedélyt, vagy annak hiteles másolatát.
– Elõszerzõdést, vagy szerzõdés hiteles másolatát ingatlanvásárlás esetén.
– Igénylõlapot kitöltve (a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni).
– 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, szemle másolatot (Földhivatalban lehet beszerezni)
Tájékoztatjuk a kérelmezõket, hogy a 2007. évben 400.000 Ft áll ismét rendelkezésre. A pénz mértékét és a jogosultságot a kérelmezõk között a Népjóléti Bizottság állapítja meg, figyelembe véve a szociális rászorultságot, a kiskorú
gyermekek számát, a család jövedelmi és vagyoni viszonyait.
A kérelmet a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalban lehet elõterjeszteni 2007. július 15-ig
A 10 éven belül Önkormányzati lakáscélú támogatási kölcsönben részesültek nem jogosultak a támogatásra.
Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Szülõk!
Értesítem Önöket, hogy
2007.07.02-tõl a rendelési
idõpontokban változások
történnek!
Az új rendelési idõpontok
a következõk lesznek:
HÉTFÕ:
KEDD:
SZERDA:
TANÁCSADÁS:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:

07.30–10.30
14.00–17.00
07.30–10.30
10.30–12.30
16.00–17.30
07.30–10.30
14.00–17.00

Megértésüket köszönöm!
Dr. Kovács Tibor

Tisztelt Szülõk!
Értesítem Önöket,
hogy 2007. 06.14.–07.01-ig
szabadságon leszek.
Ez idõ alatt a rendelést
Dr. Kollár László
06-30-400-92-12
gyermekgyógyász végzi.
A rendelési idõk a
következõképpen alakulnak:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

14.00–17.00
08.00–11.00
14.00–17.00
08.00–11.00
13.00–16.00

Megértésüket köszönöm!
Dr. Kovács Tibor

P ö r k ö l t f ő z ő v e r s e ny
2007. július 7-én, szombaton
ismételten megrendezésre kerül
a pörköltfőző verseny.
Nevezni Schwartz Józsefnél, Liebhardt
Andrásnál vagy a Polgármesteri
Hivatalban lehet, július 1-én, 12 óráig.
Nevezési díj: 5 ezer forint.
Dunabogdányi Németekért Alapítvány
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Megjelent a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
2007. évi pályázata alacsony jövedelmű,
több gyermeket nevelő munkavállalók részére

Kiíró: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
Határidő: 2007. 06. 15.
Pályázhat: belföldi illetőségű munkavállaló, aki:
– 2007. első negyedévében folyamatosan, teljes munkaidős
munkaviszonnyal rendelkezett és
– 2007. első negyedévi havi bruttó átlagbére 90 000 Ft
alatt volt és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból
származó jövedelme nem volt és
– 2007. első negyedévében családi pótlékban részesült legalább három tizennyolc év alatti gyermek után, és azokat
saját háztartásában neveli
Az MNÜA a támogatást névre szóló üdülési csekk formájában
biztosítja.
A kérelmező felnőtt részére az MNÜA 40 000 Ft összegű üdülési
csekket biztosít 20 000 Ft önrész megfizetése mellett.
A kérelmezővel együtt igénylő 18 év alatti gyermek részére az
MNÜA személyenként 25 000 Ft összegű üdülési csekket biztosít
5000 Ft önrész megfizetése mellett.
A pályázati kiírás szövege, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges adatlap a http://www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető.
A pályázat benyújtási határideje: 2007. május 15. - 2007. június 15.

Felhívás
a parlagfû elleni védekezésre
A növényvédelemrõl szóló 2000.évi XXXV. törvény alapján jelentõsen szigorodott a parlagfûvel szennyezett területek felderítése és a közérdekû
védekezések kivitelezése. A parlagfû pollenje az arra érzékeny egyéneknél
súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertõzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg elõírt feladat.
A föld használója, illetve tulajdonosa köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágzását megakadályozni, és azt
követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan
fenntartani.
A hatóság védekezést elrendelõ határozata fellebbezésre tekintet nélkül
azonnal végrehajtható. A határozatok közzététele oly módon történik, hogy
a helyi önkormányzatok hirdetõtábláján kerül kifüggesztésre (közszemlére
tétel útján).
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét a fertõzött terület tulajdonosa vagy használója köteles 15 napon belül megtéríteni, valamint ezen
felül húszezer és kétmillió forint közötti összegben kiszabásra kerülõ növényvédelmi bírságot, mely meg nem fizetése esetén adók módjára behajtható. A költségek megfizetéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen
felel. Mindezek alapján felhívjuk a T. Lakosságot a szükséges mechanikai (elsõsorban kaszálás) és vegyszeres gyommentesítés végrehajtására.
Dunabogdány, 2007. május 25.
Dunabogdány Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
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Nem mehetek el szó nélkül…
skolaigazgatóként az elmúlt
hónapokban többször fordultam a Dunabogdányi Általános
Iskolába járó gyermekek szüleihez, szóban és írásban egyaránt, s
többször hangoztattam közös felelősségünket a gyermekek oktatása,
nevelése kapcsán.

I

ezelőtt. Az iskola ezeket a változásokat nem kezdeményezte, nem is
okozta, éppen ellenkezőleg, megpróbál reagálni rájuk több, kevesebb
sikerrel. Azt is megtapasztalhatjuk,
hogy a hagyományos közösségek
átalakulnak, esetenként felbomlanak és a helyettük alakuló új társas

Számos olyan jelenséget tapasztaltam meg az elmúlt hónapokban,
amelyek nem csak iskolai belügyek,
hanem az egész falut érintik. Az
elmúlt hónapban történt utcai zaklatás miatt úgy döntöttem, hogy
Önökhöz fordulok.
E lap hasábjain is megjelent már
több olyan cikk, amely a településünkön tapasztalható problémákat
elemezte, társas kapcsolataink alakulását vizsgálta, vagy éppen helytelen viselkedésformákra hívta fel a
figyelmet. Közhelynek számít, de
igaz, hogy megváltozott körülöttünk a
világ, újfajta társadalmi normák
jelentek meg, mások a viselkedés
szabályai, mint akár csak 10-15 évvel

kapcsolatok nem képesek pótolni a
korábbi összetartó erőt. Dunabogdány is jelentős átalakuláson megy
keresztül. Hál’ Istennek, él még az a
szokás, hogy a szembejövőt köszöntésünkkel üdvözöljük, akár ismerjük,
akár nem, hisz szomszédságban
élünk egymással. Erre tanítjuk gyermekeinket is. Ezért amikor a szembejövő él vissza a bizalommal, és fenyegeti a gyermekeket, az egyik legsúlyosabb bűnt követi el a közösséggel szemben. Azt a bizalmat ássa alá,
amelyet megpróbálunk kialakítani
gyermekeinkben, hogy már kiskoruktól fogva érzékeljék, hogy ők egy
közösség fontos tagjai. Tiszteljék társaikat, a felnőtteket, az időseket,

mert ezzel kivívják szeretetüket, törődésüket, odafigyelésüket. Minden
olyan esemény, amely az utcákon,
közterületeken a biztonságérzetünket teszi tönkre, mindnyájunk ellen
irányul.
Felelősek vagyunk nem csak
magunkért és a családunk tagjaiért,
hanem a falu valamennyi lakójáért. Nem elég akkor figyelnünk egymásra, ha a kíváncsiság hajt bennünket, ugyanezt
kell tennünk, ha segítségkérést
hallunk. Nem mondhatjuk,
hogy bennünket nem érint a
probléma, ha a szomszédunkat
háborgatják. Nem fordulhatunk
a fal felé, nem dughatjuk be fülünket, ha kiáltást hallunk. Nem
hajthatjuk le fejünket az utcán,
amikor félelemkeltő magatartást tapasztalunk.
Létezik egy mozgalom,
amelynek a rövidítése SZEM.
Szomszédok Egymásért Mozgalom, amelynek elsődleges célja, hogy a jószomszédi viszonyra építve együttműködést kezdeményezzen lakóközösségeken belül. Ehhez azonban meg
kell ismerni egymást, beszélni,
beszélgetni kell egymással, oda
kell figyelni egymásra. Nem
kell ehhez újabb szervezetet
alapítani, nem kell ehhez forrásokat gyűjteni, „csak” beszélgetni kell szomszédoknak egymás között, bizalmat építeni
egymás felé, odafigyelni arra,
ami közvetlen környezetünkben történik. Tudatosítsuk magunkban, egymásban, hogy az utca is része életünknek. Ahogy otthonainkra vigyázunk, óvjuk úgy közterületeinket is.
Nem való oda sem kóborló kutya,
sem annak nyoma. A háztartási szemét és ipari hulladék, sem a szelektív hulladékgyűjtő sziget dísze. A trágár beszéd nem a közbeszéd része,
az utcai agresszivitás pedig nem
lehet elfogadott viselkedésminta.
Nem mehetünk el szó nélkül a
történtek mellett, mert ha így
teszünk, akkor egy idő múlva szó
nélkül megyünk majd el egymás
mellett.
PONTYOS TAMÁS
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A kitelepítési évforduló programja
orábbi számunkban már jeleztük, hogy
a kitelepítés 60. évfordulója alkalmából
rendezendő emlékünnepségeket 2007.
augusztus 10-13. között tarjuk.
Elkészült a rendezvény előzetes programja, mely a
következő:

K

2007. augusztus 10. péntek
19 óra: közös vacsora a Mûvelõdési Házban.
2007. augusztus 11. szombat
20 óra: Helytörténeti program az Általános
Iskolában
2007. augusztus 12. vasárnap
10 óra: német nyelvû szentmise, utána térzene
16 óra: ünnepi megemlékezés a templomtéren
20 óra: koncert a Duna-parton
Hogyan zajlanak majd szándékaink szerint az egyes
programpontok?
A közös vacsora lehetőséget teremt a találkozásra, viszszaemlékezésekre. Nyilván lesznek olyan vendégek, akik
már régen találkoztak.
Az általános iskolai rendezvény a sportcsarnokban zajlik majd és terveink szerint egy tánccsoport játszaná el a
magyarok történetét, beleszőve a kitelepítést is. Izgalmasnak ígérkezik. A produkció a Duna Művészegyüttesre
épül, de szeretnénk, ha bogdányiak is közreműködnének.

Talán az iskola megtekintése is felébreszt élményeket.
A szentmise a Római Katolikus templomban és az azt
követő térzene nem kíván különösebb magyarázatot.
A 16 órakor kezdődő megemlékezés a központi rendezvénye programjainknak. Itt hangoznának el az ünnepi
beszédek. Igyekszünk minél több, az anyaországot, illetve
a magyarországi német nemzetiségi kisebbséget képviselő vendéget meghívni ehhez a programhoz.
Úgy gondoljuk, hogy egy ünnepi koncert a Duna-parton
méltó befejezése lesz a megemlékezésnek.
Természetesen ezek a tervek, melyek részleteiben még
lehet változás. Mindenképpen el szeretnénk érni, hogy
maradandó élménnyel mehessenek „haza” (hol van a hazájuk?) a volt dunabogányiak és hozzátartozóik.
Kérjük lakóinkat, hogy aktívan és nagy számban vegyenek részt a rendezvényeken, hiszen az itthon maradottak
így tudják leginkább kifejezni együttérzésüket a meghurcoltakkal.
Az ünnepségek előkészítésére négyfős szervező bizottság alakult, melynek tagjai:
Bonifert Ferenc alpolgármester, Schwartz József, a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Tóth Zoltánné és Liebhardt András művelődésszervező. Javaslatokkal és észrevételekkel hozzájuk és természetesen a Polgármesteri Hivatalhoz is lehet fordulni.
SCHUSZTER JÓZSEF POLGÁRMESTER
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Bogdaner Seiten
Die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
meldet sich
An unserem Nationalitätentag am 30.
April hatten sich die neuen Mitglieder der Traditionspflegender Singkreis zum ersten Mal vorgestellt. Sie
sind mit großer Freude aufgenommen worden. Die acht neuen Mitglieder sind: Eszter und Flóra Balázs,
Ajnó Baltringer, Anna und Mária Flóris,
Fanni Kiss, Kitti Repárszky und Zsanett
Vogel.

Die Kleider hat für sie Frau Mária
Flóris in ehrenamtlicher
Arbeit genäht. Vielen Dank dafür.
Zum Ankauf des Stoffes bekamen
wir von der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung Unterstützung.
Lakatos

VOGELNÉ FEHÉRVÁRI TERÉZ

Die Einsiedler des Donauknies im 18. Jahrhundert
Bogdan
Die Ansiedlung wurde von der Familie Zichy durchgeführt, der Ansiedlungsvertrag wurde am 31. Mai 1723
in Preßburg geschrieben. Die Namen
der ersten Siedler erscheinen ab Juli
1723 in den Plintenburger Matrikeln.
Die eigene Matrikelführung in Bogdan begann 1724. Nach unseren
Kenntnissen kamen die Kolonisten
der ersten zwei Siedlungswellen aus
der Gegend Pfullendorf in Baden.
Unter den Kolonisten der dritten
Siedlungswelle finden wir Siedlerfamilien vom bairischen Gebiet. Ab
1723 erschienen die folgenden
Familiennamen in den Matrikeln:
Rudolf, Nau, Reischer, Wiedermann,
Herold, Bonifert, Nabholtz, Müller,
Aumüller, Ott, Knörle, Lautenbacher,
Mohr, Weidenweber, Bergmann,
Hoffmann, Kammerer, Diengler, Herr,
Wohl, Herrmann, Klein, Zeller, Thiringer, Meininger, Ehrenbacher, Wetzel,
Petz, Ferbert, Greff, Pierer, Rosenberger, Weigant, Lang, Schmidt, Spies,
Gratzal, Hock, Melicher, Herberger,
Waltz, Hauck, Herold, Schweger,

Fleckenstein, Krebs, Emmer, Krichenbaum und Wunderlich.
Die ersten Kolonisten bekamen
laut Zusammenschreibung im Jahre
1728 wenig Feld, das für eine durchschnittliche fünfköpfige Familie das
Auskommen nicht sichern konnte.
So ist verständlich, daß ein bedeutender Anteil der Bevölkerung in die
Nachbarsiedlungen weiterwanderte…
Der größte Emittentort war Bogdan, weil die Besitzerin der Ortschaft, die Familie Zichy, ca.100
deutsche Familien von der deutschschweizerischen Grenze ansiedelte… Im Falle von Kleinmarosch war
die Einströmung der Bogdaner aber
bedeutend. Die Mehrheit der Kleinmaroscher Einwohner war Übersiedler aus Bogdan. Darum war der
Unterschied zwischen den Dialekten
der Klein- und Großmaroscher so
groß…
… in Kleinmarosch… waren die
folgenden Familiennamen häufig:
Waltz, Hoffmann, Diel, Eberle, Dobler, Lang, Birßl, Klarus, Seibold, Wermuth, Rudolf, Bonifert, Rixer, Wiedermann, Meininger, Thiringer, Koch,
Baldauf, Herth, Klimer, Wohl, Wiesner, Bernhard, Hock, Pierer, Krebs,
Mohr, Hirling, Beja, Neder, Niedermiller, Emmer, Liebhardt, Klaab und
Nikischer…
MICHAEL FELLEGI(FLAMICH)- SEBESTYÉNNÉ
WIESNER VIKTÓRIA
ÜBERSETZT VON GÁBOR GROB
(DEUTSCHER KALENDER 2006 S.232 FF.)

Aus den ungarndeutschen christlichen
Nachrichten
Geist der Pfingsten
Fünfzig Tage nach Ostern feiern wir
das Fest der Pfingsten…Dieses jüdische Fest hat für uns Christen eine
ganz neue Bedeutung erhalten, weil
Gott an ihm den Jüngern Jesu den
Heiligen Geist gegeben hat… Aber
welche Wirkung hat dieser Geist
Gottes, den wir im Glaubensbekenntnis bekennen, auf uns? … Vom
Geist ergriffene Menschen kommen
zu einer alles umfassenden Welterkenntnis, von der griechische und
andere Philosophen nur träumen
können: die Erkenntnis der Höhe,
Tiefe, Länge und Breite aller Dinge.
Aber selbst das ist nichts gegenüber
einer anderen Erkenntnis der Liebe
Christi. Denn die Liebe übertrifft
alles: Glauben und Hoffnung, aber
auch alles Wissen. Die Liebe ist nämlich die letzte und größte Weisheit.
So erstaunlich und groß ist diese
Erkenntnis, daß Paulus nicht scheut,
den Christen die ganze „Gottesfülle”
zuzusagen. Ein Mensch, der so liebt
wie Christus, hat Gott ganz verstanden und ist völlig von ihm erfüllt!
Darum geht es dem Heiligen Geist…

MICHAEL HEINRICHS
(NZ 21/2007/
ZUSAMMENGESTELLT VON
VERONIKA POLLÁK-HERR
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ár éve a Dunabogdányi Híradó egyik számában megjelent egy versem, Álom címmel. Szeretném megmutatni az embereknek,
hogy még mindig költök, próbálkozok továbbra is, nem adtam fel az álmaim.
Nagy kérés lenne, ha azt szeretném, hogy ismét megjelenjen egy írásom? Ha nem, és a versem elnyeri tetszésüket, megtennék
számomra a szívességet, hogy nyomtatásban közölnék?
Köszönöm, hogy elolvasták a levelem, és reménykedem benne, hogy teljesítik kérésemet.

Tisztelettel és elõzetes köszönettel:
Tálos Barbara

LEHET EGY ILYEN KÉRÉSNEK ELLENÁLLNI?
A SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG

Tálos Barbara

Csillagok
Csillagok ragyognak az égen,
Gyertyalángok a sötétségben.
Fényük beragyogja a szürke felhőket,
Alattuk elfekvő búskomor földeket,
Erdei tisztásra, tó tükrének
Bársonyára tündöklőn lenéznek.
S lentről, mélységes tó fenekéről,
Visszaragyognak a fénylő égre.
A tisztáson járva,
Csillagok közt állva
Felnézek sóvárgón a fényes égre,
S szemembe ragyog a csillagok fénye,
Melyek körbefutják a holdat,
Mint lámpást szentjánosbogarakÚgy ragyog köztük a korong,
Ezüstösen és fényesen.
Felnézek a ragyogó holdra,
Mely fénycsókot lehel a tóra,
S eszembe jutsz. Te is nézed a holdat talán?
Te is szenvedsz, sóvárogsz értem az éjszakán?
Vajon te is suttogod elhalón, halkan
Hogy még szeretsz? Leülök, s a fényes tóban
Magam előtt látom a víz tükrén arcodat,
Ahogy csókot lehelsz felém az éjszakába.
2006. 02. 04.
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Antibiotikum? Vagy mégsem?
indennapos dilemma a
gyakorló orvos számára,
hogy betegei kezelésekor mikor, milyen antibiotikumot rendeljen és azt mennyi
ideig szedesse páciensével. Nem ritka az sem, hogy a beteg gyakorol
nyomást az orvosra az antibiotikum
felírása érdekében. Szerencsére az
elmúlt években a számtalan felvilágosítás hatására a laikusok egyre
nagyobb hányada fogadja el azt a
tényt, hogy az antibiotikumok nem
csodaszerek, és azok alkalmazásának szigorú követelményei és szabályai vannak.
Az antibiotikumok olyan készítmények, amelyeket baktériumok
által okozott fertőzések leküzdésére
használunk. Nem hatnak azonban a
lényegesen gyakoribb vírusfertőzésekre vagy a gombák okozta fertőzésekre. Az antibiotikumok között vannak szűkebb hatásspektrummal rendelkezők és vannak ún. széles spektrumúak. Az orvos célja nem lehet
más, minthogy betege számára a
fennálló betegség kezeléséhez a kórokilag legvalószínűbb kórokozó ellen,
a szervezet számára a lehető legkevesebb megterhelést nyújtó, de hatásos készítményt rendeljen. Rendkívül fontos azt tudni, hogy az antibiotikumos kezelésnek, mint minden más gyógyszeres kezelésnek, lehetnek nem kívánatos hatásai, ráadásul a készítmények nem tesznek
különbséget a kórokozók és a szervezet számára hasznos baktériumok között (pl. a szájnyálkahártyán, bélrendszerben előforduló ún. normál flóra).
Ezeknek a hasznos baktériumoknak
a hiánya vezethet például a kezelés
mellékhatásaként jelentkező, a nyálkahártyákon kialakuló gombás fertőzésekhez, vagy a gyógyszer adása
mellett, illetve az az után fellépő hasmenéses tünetekhez.
Nem minden esetben egyszerű az
orvos számára annak eldöntése,
hogy az adott megbetegedést baktérium vagy vírus okozza-e és ebből
következően van-e szükség antibiotikumos kezelésre vagy sem. Természetesen a beteg részletes kikérdezése és alapos fizikális vizsgálata
minden esetben elengedhetetlen.

M

Mivel az alapellátásban dolgozó orvosok számára nem egyszerűen hozzáférhetőek a bakteriológiai tenyésztéses vizsgálatok és azok eredményei
csak pár nap elteltével hozzáférhetőek, ezért jelentenek nagy segítséget a diagnosztikus gyorstesztek
(pl. strep-teszt, CRP-mérés).
A CRP mérés során egy csepp ujjbegyből vett vérmintából pár perc
alatt megtudható, hogy emelkedett-e
a szervezetben az ún. C-reaktív pro-

hogy önmagában a CRP mérése nem
ad választ arra, hogy kell-e antibiotikum vagy sem és nem helyettesíti
az alapos betegvizsgálatot. De a fizikális vizsgálat, a hallgatózás, a fültükri kép vizsgálata és egyéb gyors diagnosztikus tesztek mellett nagyon fontos mankó az orvos számára a feltételezetten
fertőzéses
eredetű
megbetegedések megítélésében. És
erre a mankóra lehet és kell támaszkodnunk!

tein ( CRP ) szintje, vagy sem. Ennek
a fehérjének a koncentrációja megemelkedik bakteriális fertőzések
esetén, ráadásul a fertőzés súlyosságával egyenes arányban, míg a vírusfertőzések többségében ilyen emelkedés nem tapasztalható. Ez a különbség teszi alkalmassá a CRP
mérést arra, hogy segítségünkre legyen a baktériumok, illetve a vírusok
által okozott megbetegedések elkülönítésére. A vizsgálat nem fájdalmas, gyors és informatív, ezért alkalmassá teszi a rendelőben történő
használatra. Ráadásul segítségével
elkerülhetünk további drága, feleslegessé váló, eredményt csak 1-2 nap
múlva mutató laboratóriumi vizsgálatokat.
Nagyon fontos azt kihangsúlyozni,

Végezetül egy érdekes hazai felmérés eredményéről. Házi gyermekorvosok körében elvégzett, több mint
13 000 légúti megbetegedéssel jelentkező gyermeket érintő vizsgálatból az derült ki, hogy a CRP vizsgálatot a rendelőjükben rendszeresen
használó gyermekorvosok mintegy
20 százalékkal kevesebb antibiotikumot rendelnek pácienseik számára.
Ugyanezeknek az orvosoknak az antibiotikum felírása önmagukhoz
képest a rendszeres CRP mérés mellett a korábbi évekhez képest átlagosan 30 százalékkal csökkent.
Könnyen belátható, hogy ez mekkora
anyagi- és gyógyszerterhelési spórolást jelent mindannyiunk számára.
DR. KOVÁCS TIBOR
GYERMEKORVOS
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Leutenbachi testvériskola látogatása
Dunabogdányban
leutenbachi cserekapcsolat keretében idén április
16–24. között két kísérőtanár felügyeletében 14
felső tagozatos diák volt iskolánk
vendége. A vendéggyermekek olyan
családoknál laktak, ahol hasonló
korú iskolás gyermekek vannak. Ők

A

ségünkre volt a gazdag program
megvalósításában.
A német diákok ez alatt a 10 nap
alatt megtekintették Budapestet, Esztergomot, Szentendrét, jártak Kecskeméten, pusztaprogramon vettek
részt, a szentendrei Skanzenben
megismerhették a régi magyarorszá-

vagy már voltak leutenbachi kiránduláson, vagy a következő tanévben
fognak kiutazni. Miután a tavalyi
tanévben elmaradt a német diákok
látogatása, a 2005-ben Leutenbachban járt 24 bogdányi diákból többen
már középiskolába járnak, így nem
volt alkalmuk német gyermeket
fogadni. Külön köszönettel tartozunk
ezért azoknak a családoknak, akik
mégis támogatták a csereprogramot:
Dencs Zoltánéknak, Együd Zoltánéknak, Träger Jánoséknak. A tőlük
kapott anyagi támogatás is segít-

gi falusi építészetet, Visegrádon lovagi tornát láttak, kirándultak Nagymarosra, Zebegénybe. Boboztak a visegrádi Várhegyen, sétahajóztak a Dunán, az esti kivilágításban ragyogó
Budapesten. A gyermekek vasárnapi
programját a fogadó családok szervezték. A kirándulásokon iskolánk
diákjai is részt vehettek. Ez lehetőséget biztosított olyan diákok számára is a nyelvgyakorlásra, akik nem
tudtak német gyereket fogadni.
Az együtt töltött 10 nap alatt a régi
barátságok elmélyültek, újak köttet-

tek. Vendégeinkben kedves, jól nevelt gyermekeket ismerhettünk meg.
Reméljük, hogy ők is szép emlékekkel gazdagodva utaztak haza.
Diákjaink már készülnek a jövő tanévi németországi utazásra.
Köszönjük a leutenbachi iskola
igazgatójának, Peter Braun úrnak a
brilliáns
szervezést, a két kísérőtanárnak, Daniela
Sudermannak és
Michael Schuhnak
áldozatos
munkáját. Ők adták át
a leutenbachi iskola ajándékát, egy
televíziót, egy videomagnót és egy
DVD-lejátszót. Itt
köszönjük meg a
nagyvonalú ajándékot, amelynek
hasznát
fogjuk
venni a nyelvtanításban.
A programban a
szülők mellett segítségünkre voltak
Heim Ferenc és
Heim Endre, Jakab
Gergely, Schillingné Ott Irén, Borda
István, Ferbert Géza, Zeller Tibor és
Zeller Róbert, Ferbert Mihály, Jung
Vilmos és Liebhardt
András.
Ugyancsak támogatta programjainkat a Dunabogdányi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Dunabogdányi Németekért Közhasznú
Közalapítvány. Köszönet nagylelkű
segítségükért és támogatásukért.
2007. május 30.
A német munkaközösség tagjai és
az általános iskola valamennyi munkatársa és tanulója nevében
PONTYOS TAMÁS

12

BOGDÁNYI

HÍRADÓ

18. évf. 6. szám

A visegrádi mûvelõdési ház hírei
Június 12, 13-án
A honfoglalástól Mátyás királyig
címû történelmi programsorozat lesz a királyi palotában gyerekek részére.
Információ és bejelentkezés a 06-1/368-6835-ös telefonszámon.

A Mátyás Király Mûvelõdési Ház
mindenkit szeretettel hív
Andráskó István
festõmûvész
kiállításának megnyitójára
2007. június 16-án (szombat) 16 órára a Mûvelõdési Házba.
A kiállítás 2007. július 3-ig tekinthetõ meg a mûvelõdési házban
a könyvtár nyitva tartása szerint.
(Visegrád, Széchenyi u. 11., tel.: 26/398-128)

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület a korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezi

Szent Iván-éji mulatságát
2007. június 24-én vasárnap 20 órától a Duna parton.
A tûzrakás után dobszó mellett meggyújtjuk a máglyát, majd az ünnephez kapcsolódó
hagyományok felelevenítése, ezt népzenei koncert, majd tûzugrás, almasütés
és körtánc követi.

Mindenkit szeretettel várunk.

A Visegrádi Duna-menti Németekért és Svábokért Közhasznú Alapítvány
Idén is megrendezi a

Dunamenti svábok hagyományos
találkozóját és sörfesztiválját
2007. június 29-30, és július 1-jén a visegrádi rév parkolóban.
A korábbi években megszokott színvonalú programokkal, és fellépõkkel
várnak mindenkit, aki egy kis kikapcsolódásra vágyik.

Étel, ital, zene és a jó hangulat garantált!
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Ebben a számban szeretnénk, ha a kedves olvasó megismerkedhetne néhány iskolánkban lezajlott
versennyel. A beszámolókat most is diákok írták.

z általános iskola idén április 25én rendezte meg a felsős szavalóversenyt. A résztvevők száma
igen alacsony volt, de nagyon szép,
választékos verseket hallhattunk
azon a délutánon. A magyar irodalom kitűnő költőitől hangzottak el
lírai darabok, mint pl. Petőfi Sándor,
Juhász Gyula vagy Pilinszky János.
Érdekes volt, hogy mennyire más
mindenkinek az ízlése. A versek
kiválasztását nem tudjuk megindokolni, mindig a jelenkori lelkiállapotunk diktál. Némelyik versválasztáson bizony elámult a zsűri,
akiknek szeretnénk megköszönni
munkájukat. Az ő döntésük eredményeképpen alakult ki a következő
sorrend.

A

3. Zlatzky Ádám, 5. o.
2. Tálos Vivien, 7.b o.
1. Czellecz Réka 7.b o.

Remélem, jövőre még több diáktársam kap kedvet és együtt állunk ki
a zsűri elé. Gárdonyi Géza szavaival
zárnám kis beszámolómat:

„A vers csapongó énekes-madár,
a földről mindig a magasba száll.”
CZELLECZ RÉKA 7. B

Beatrix csapat ért el, vagyis a 3.a
osztályból Bolda Gabriella és Ott
Annamária, valamint a 7.a osztályból
Abella Dia és Gyurity István.
A második megmérettetés márciusban volt, a cím: Tavaszi tarkabarka. Első helyen végzett a Pitypang
csapat: a 4. b-ből Keresztes Zsófia és
Rudi Alexandra, a 8. b-ből pedig
Pivoda Kitty és Palló Krisztina.

Idén iskolánk talán legsikeresebb
versenysorozata a testvérosztályok
könyvtári vetélkedői voltak.
Rendkívül színes feladatcsokrot
kaptunk minden alkalommal: rejtvényeket, szövegértési-, versírási-, rajzolós feladatokat. Ami színessé tette
a versenyt, azok a csapatnevek
voltak: mindig a témához kapcsolódóak. Szünetekben táncolhattunk és
almával, üdítővel frissíthettünk fel
magunkat. Leírnám a témákat és az
első helyezetteket is.

A harmadik forduló most volt
májusban és nagy témánk a nyár
volt, aminek címéhez tökéletesen
kapcsolódott egy régi ének első sora:
Ha végre itt a nyár. Itt az Eper csapat
győzött, amiben részt vettek: 1.
osztályból Kovács Sára, Palkó Attila
és Szabó Boglárka, és 5. osztályból
Fekete Júlia és Flóris Anna.
Gratulálunk nekik és köszönjük
Gábris Kati néninek, hogy létrehozta
és lebonyolította ezeket a gyönyörű
napokat.

Februárban reneszánsz napot tartottunk, amikor a vetélkedő fő témája Mátyás király udvara és a reneszánsz volt. Ekkor első helyezést a

VACZÓ VIKTÓRIA 8. A
BAKOS ANDREA 8.A

Polgárvédelmi verseny

E

z a verseny minden évben lejátszódik. Körülbelül 20 csapat vett részt a versenyen, innen az iskolából 4 csapat. Nagyon jól szerepeltünk az egészségügyi feladatokban. Az első, a második és a harmadik pontszerzéshez elméletben kellett teljesítenünk. Ezen kívül volt gólyalábazás, ügyességi és labirintusos feladat ,
amely abból állt, hogy az egyik gyerek felvette a gázálarcot, amely le volt ragasztva, a másik pedig vezette a kulcshoz. Volt olyan ügyességi feladat, hogy rá kellett lőni négy ásványvizes flakonra egy tűzoltótartály segítségével, a
hatodik állomáson két pad fejjel lefelé volt állítva és végig kellett rajta szaladni, a kezünkben homokkal teli kosárral, majd egy ládából ki kellett válogatnunk a túlélő csomagba való tárgyakat. Miután az első kör végezett és indult
a második, mi addig focizhattunk. Miután a második csapat is végzett, eredményhirdetés következett. Nyolcadik
helyen végzett Fodor Dániel, Stein Dóra, Fuzik Anita. Hatodik helyen Pivoda Kitty, Osztrogonácz Adrienn, Gizella
Máté és Gyenes Vivien.
Második helyen Fodor Gergő, Abella Diána, Gyurity István, Bogdán Katalin.
Köszönjük a lehetőséget az iskolánknak, hogy ebben az évben is részt vehettünk a polgárvédelmi akcióban.
Hálásan köszönjük Burger Ildikó tanárnőnek és Leschinszky Krisztinának, hogy megtanították a tűz- és lakosságvédelmet, valamint az egészségügyi fogalmakat.
Remélem, jövőre megnyerjük!

GYENES VIVIEN 8. B OSZTÁLY
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Óvodai élet
Óvodánkban a május hónap igen mozgalmas és egyben izgalmas eseményekkel teli.

Elõször az anyák napjáról:

Mind az öt csoportban köszöntöttük az
édesanyákat, nagy titokban tartottuk a
verseket-dalokat, hogy meglepetés legyen. Hullott is néhány könnycsepp…
nem baj, meghatódni is tudni kell! Az
anyák ezekben a meghitt pillanatokban átélik a SZERETETET, mint emocionális élményt: akár napok is eltelhetnek ebben a rohanó világban, hogy
az anyáknak konkrétan eszébe sem
jut ez a meghatározó érzelem, mely
gyermekéhez fűzi. Viszont tele van
szorongással és reménnyel, amikor
gyermeke első napjait tölti az óvodában, büszke, amikor az óvó néni
megdicséri kislányát-kisfiát, félti, amikor egyedül a mászókára kapaszkodik, és remeg a haragos indulattól, ha
azt tapasztalja: a gyerek nem teszi
meg, amire „ezerszer” kérte őt. Aztán
a következő percben már nem is emlékszik erre…” Számtalan vizsgálat
igazolja azt is, hogy azok az emberek,
akik gyermekkorukban részesültek az
anyai szeretetből, esélyt kaptak arra,
hogy maguk is szeretni tudjanak.
Mindez tulajdonképpen egyszerű: úgy
tanulunk meg szeretni, hogy viszonozzuk anyánk önzetlen – gondoskodásban, aggodalomban, büszkeségben,
időnként pedig bosszúságban, haragos indulatban megnyilvánuló – szeretetét!” (Dr. Ranschburg Jenő)
Ez az ünnep azoké az anyáké, akik
önzetlen, tiszta szeretetükkel a legfontosabb útravalót adják gyermekeiknek.

zogni a jó levegőn, hamar válaszolnak: hogy egészségesek legyünk! –
ami igaz is, ám a pedagógus ennél
tudatosabb! Programunkban meg is
fogalmazzuk ezt: Feladatunk megalapozni az „ép testben ép lélek” kialakulását. Tudjuk: a mozgásöröm és a
szellemi fejlődés egymással szoros
kapcsolatban áll? minél harmonikusabb egy ember személyisége, annál
biztosabb a mozgása, és minél görcsösebb, annál feszültebbek, bizonytalanabbak mozgásai. Az egészség
számunkra testi-lelki-szociális elégedettséget, harmóniát jelent, nem csupán a betegség hiányát.
A gyermekek mozgásának kielégítését és fejlesztését a testnevelés foglalkozások, és a szabadban végezhető mozgásos tevékenységek szolgálják. Igyekszünk lehetővé tenni,
hogy annyit mozogjanak, amennyit
akarnak.
A Sportnapon óvodásaink igazán
megérdemelték az ajándék innivalót
és csokoládét: gimnasztikáztak, túráztak, futójátékokat játszottak, s a
tornaterem minden tornaszerét kipróbálták!!
„Mindenkin magán múlik: az életműködéshez, az automatikus cselekvésekhez, a munkavégzéshez
szükséges mozgáson kívül kielégíti-e
azt a természetes mozgásszükségletét, amelyet kisgyermekkorában ösztönösen és olyan örömmel, felszabadultan valósított meg, vagy természetellenes módon hagyja visszafejlődni
izmait, s a mozgáshiány miatt károsítja egész szervezetének működését.”(Dr. Bágyoni Attila)
Az évzáróról:

A Kihívás Napja:

A mozgás az óvodáskorú gyermekek
életkori sajátossága. A Testnevelési
Egyetem egy csoportja felmérést végzett a 90-es években arról, mekkora a
gyermek és a fiatal felnőtt állóképessége közti különbség. Joggingmérőt
erősítettek egy óvodás és egy fiatal
sportoló bokájára, majd labdát kaptak. A feladat tetszőleges labdajáték
volt. Az óvodás bírta tovább…
Ha óvodásainkat megkérdezzük,
miért fontos tornáznunk, sokat mo-

A nevelési év végén két nagycsoport is
évzáró ünnepséget tartott, melynek
keretében elbúcsúznak óvodásaink
egymástól, az óvónéniktől, dajkanénitől, az egész óvodától. Ez az ünnepi
alkalom óvodánkban igazodik a gyerekek életkorához, szereplési vágyához, nem megerőltető „színházasdi”,
hanem egy utolsó együttes nagy
JÁTÉK, hiszen legkedvesebb verseik,
dalaik, meséik tarkítják. Természetesen kicsit számot adhatnak magukról,
tudásukról, kiállásukról – arról, mivé

is lettek ők itt e falak között EGYÜTT!
Szeretettel búcsúzunk minden
leendő iskolástól, s egyben sok sikert
kívánunk a „tudomány várában”!
Gyermeknap:

Csoportjaink ilyenkor kirándulnak,
együtt a szülőkkel, esetleg testvérekkel, főzőcskéznek, vidám játékokat
játszanak, s kapnak egy kis „meglepit”
is! A lényeg: ez a nap egészen más,
mint a többi!
A nyár:

Az óvodába ilyenkor kevesebb gyerek
jár, összevont csoportok működnek,
esetleg más felnőtt és gyerektárs veszi
körül. Különben is hőség van, a mászóka rúdja szinte süt, hívogat a Duna,
de ennyi gyereket az óvónéni nem
vihet oda! A legszerencsésebbek a
kánikula időszakát otthon tölthetik. A
szünetben aztán Kedves Szülők, gondoljanak vissza saját gyermekkoruk
nyaraira! Az önfeledt fröcskölésekre
és sarazásokra, „bunkiépítésekre”,
szappanbuborék fújásra, papírhajóúsztatásra, meleg pocsolyákban való
lépkedésre…
Regényes, kalandos nyarat kívánunk mindenkinek!
KRISTÓF ISTVÁNNÉ, ÓVÓNŐ

Néhány gyerekszáj:
V: Gyere már gyorsabban, túl sokáig
vacilázol!
Óvónéni: Az ennivaló nem játék, edd
meg!
B: Ne kukorékolj!
M: Óvónéni, mikor jön a Krisztián?
Ó.: Nem jön a Krisztián, elutaztak!
M.: Nem jön? Pedig a jele itt van a
bögréjén!
V. kérdezi a mosogató nénitõl: Te mit
csinálsz itt? – Elmosogatom szép
tisztára a tányérjaitokat!
V.: Nem kell neked, az Ági óvónéni elmosogatja a tányérjainkat!
A fogmosásról beszélgettünk. Az
egyik gyerek erre boldogan újságolja: Óvónéni, a papa megtalálta a
fogát! Ó.: Hol? …Hát a párna alatt!
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Kultúra-színház

Ötödik évadjára készül a pilisszántói Szikla Színház
Pilisszántó, 2007. április 28., szombat
(MTI) – Minden eddigieknél gazda-

gabb programmal várja a közönséget
az idén a fennállásának 5. évfordulóját ünneplő, pilisszántói Szikla Színház – közölte az intézmény sajtóreferense az MTI-vel.
Bölcsházy Sándor elmondta, hogy
a különleges környezetben kialakított, Budapesthez közel fekvő intézmény mind rangosabb szerepet tölt
be a nyári kulturális rendezvények
sorában. A kétezres lélekszámú falu
nyári színháza ez évtől nyereségesen
működhet.
Az idei események sora június 21én, az Új Világ Fesztivállal kezdődik

„P I L I S T

meg. A program keretében kerül
színre a Pilis Pálos Passió, Cseke Péter
rendezésében. A mű alapja az 1511ben, Hadnagy Bálint által írt legkorábbi európai passió, amely különleges élményt kínál a zenekedvelőknek.
A Szikla Színházban július 27-tõl
háromnapos rendezvényt tartanak, a
nyitónapon Vikidál Gyula lép fel barátaival, Molnár Szilviával, Nagy Anikóval,
Sasvári Sándorral és Homonyik Sándorral.
Másnap, június 28-án a Rock és
Musical Színház előadásában látható
a Kiálts a szeretetért! című rockopera, Nagy Anikóval a főszerepben.

T I S Z T E L N I

A Kocsák Tibor, Baróti Péter, Miklós
Tibor, Kemény Gábor által komponált
mű Teréz anya életéről és munkásságáról szól.
Június 29-én a pilisi medence népdalénekesei, kórusai és néptánc
együttesei adnak műsort. A ren-

dezvényen magyar, tót, szerb és sváb
nemzetiségi falvak együttesei mutatkoznak be – mondta Bölcsházy
Sándor.
A Pilis oldalában lévő kőbánya
rekultivációjakor vetődött fel az ötlet,
hogy a görög színházak példáját
követve legyen a helyszínen teátrum.
A Szikla Színház pályázati támogatás
segítségével jött létre.

J Ö J J E T E K”

rendezvénysorozat a pilisszántói Szikla Színházban

Kiálts a szeretetért!
Július 27. péntek 20.00

Vikidál Gyula és barátai

– Koncert
Közremûködik: Sasvári Sándor, Nagy Anikó, Molnár Szilvia, Homonyik Sándor
Július 28. szombat 20.30
Kocsák Tibor-Baróthy Péter-Miklós Tibor-Kemény Gábor:

Kiálts a szeretetért!
Musical-opera Teréz anya életérõl. A Rock és Musical Színház elõadása
Fõszereplõ: Nagy Anikó. Közremûködik: Feke Pál, Harmath Albert,
Merényi Ákos, Nagy Lóránd, Zentai András, Lengyel Gábor, Újhelyi Kinga,
Kovács Lotti, Dion Mariann.
Rendezõ: Pinczés István és Miklós Tibor
Július 29. vasárnap 17.00 óra

Pilisi Folk Fesztivál
A Pilis-medence településeinek népdal és néptánc együtteseinek bemutatója.

Információ és jegyvásárlás: Pilisszántó Polgármesteri Hivatal
Tel.: (26) 349-558, 349-544
e-mail: hivatal@pilisszanto.hu
web: www.pilisszanto.hu
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É R E T T S É G I U T Á N I S Z A K K É P Z É S!
Tanulj szakmát 1 év alatt tandíjmentesen!
a Szakkay József Szakközépiskola
idegenforgalmi ügyintéző és idegenvezető
szakképzést indít Szentendrén
a 2007/2008 tanévben
nappali rendszerű, tandíjmentes képzés (a tandíjmentesség korhatára 22 év)
tanulói jogviszony ■ diákigazolvány ■ intenzív nyelvoktatás ■ szakmai
gyakorlat ■ számítástechnikai ismeretek
tantárgyak: országismeret, szálloda- és vendéglátóipari ismeretek,
marketing, rendezvényszervezés, idegenvezetés elmélete és gyakorlata
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
* sikeres részvétel az egyéves képzésben
* ügyintéző szak: ált. „C” típusú alapfokú nyelvvizsga
* idegenvezető szak: ált. „C” típusú középfokú nyelvvizsga
A képzés helye:
Szentendrei Református Gimnázium
A jelentkezés feltétele:
* érettségi bizonyítvány
* a német vagy angol nyelv alapfokú ismerete
A jelentkezés módja:
A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével az alábbi címre:
e-mail: csokonay.nora@szrg.hu
Postacím: Szakkay J. Szakközépiskola Szentendrei Tagozata
2000 Szentendre, Áprily tér 5.

Jelentkezési határidő:
2007. augusztus 24.
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon:
20/575-2875
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JELENTKEZÉSI LAP
a 2007/2008. tanévben
a Szakkay József Szakközépiskola
által szervezett idegenforgalmi szakképzésre
Választott szak: - idegenforgalmi ügyintéző
- idegenvezető
(kérjük, aláhúzással jelölje a választását!)

Név:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Születési hely: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Születési idő: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anyja neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Érettségi bizonyítvány kiállítója: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................
Érettségi bizonyítvány száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egyéb bizonyítvány (nyelvvizsga, számítástechnika, stb.):
............................................
............................................
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BOGDÁNYI

Lakáshitel akció
Támogatott lakáshitel
lakásépítési kedvezmény nyújtásával
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HÍRADÓ

18. évf. 6. szám

Életciklus betétek
Takarékszövetkezetünk lehetőséget biztosít ügyfelei részére,
hogy nagyobb gyermekeikről is gondoskodhassanak

Tanulmányi előtakarékossági betét:
A szerződést a szülők kötik, 14. életévét betöltött
gyermekük részére. A számlára havi rendszerességgel minimum 1.000 Ft fizetendő. A befizetés történhet a
Takarékszövetkezet pénztárában, átutalással, vagy –
amennyiben rendelkezik bármely kirendeltségünknél
számlával – átvezetéssel is. Az előtakarékosság időtartama minimum 4 év.
Kamata: évi 5,75%. Lejáratkor a számított kamat
10%-át, fizetjük ki kamatprémiumként.

Családalapítási előtakarékossági betét:
A szerződést a szülők kötik önmaguk, vagy 14. életévét betöltött gyermekük részére. A számlára havi
rendszerességgel minimum 1.000 Ft fizetendő.
A befizetés történhet a Takarékszövetkezet pénztárában, átutalással, vagy – amennyiben rendelkezik bármely kirendeltségünknél számlával – átvezetéssel is.
Az előtakarékosság időtartama minimum 3 év.
Kamata: évi 5,75%. Lejáratkor a számított kamat
10%-át, fizetjük ki kamatprémiumként.

Gondoskodás betétszámla:

A futamidő maximum 35 év,
a kamattámogatás maximális időtartama 20 év,
a felvehető hitel maximális összege: 15.000.000 Ft.
THM: 6,13%-7,24%

Fo l y ó s í t á s a k á r
2 hét alatt
Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 211§-a szerint ajánlattételnek. A Takarékszövetkezet a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja. A havi
törlesztő résztelek tájékoztató jellegűek, pontos összegét a Takarékszövetkezet a jóváhagyás napján határozza meg. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén módosulhat.
Az akció 2007. június 30-ig tart.

A szerződést nagykorú természetes személy köti, kedvezményezett megjelölésével. A számlára havi rendszerességgel minimum 500 Ft fizetendő.
A befizetés történhet a Takarékszövetkezet pénztárában, átutalással, vagy – amennyiben rendelkezik bármely kirendeltségünknél számlával – átvezetéssel is.
Az előtakarékosság időtartama minimum 3 év.
Kamata: évi 5,75%.

Junior számla:
A szerződést 14. életévüket betöltött diákok köthetik.
A számlanyitás, és a számlavezetés ingyenes, továbbá a számát nyitó diákokat a Takarékszövetkezet egy
VISA Electron bankkártyával ajándékozza meg.

To v á bb i i n f o r m á c i ó é r t
k e r e s s e mu n k a t á r s a i n k a t !

18. évf. 6. szám
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A PUSCHO KFT.
DUNABOGDÁNYI MOSODÁJÁBA
KERES

FÉRFI ÉS NÕI MUNKATÁRSAKAT!
Jelentkezés telefonon:
26/391-167
Illetve személyesen:
Dunabogdány, Táncsics Mihály utca 57.
Hétfõ-Péntek: 8.00-tól 15.00-ig

Visegrádi utazási iroda
munkatársat keres
Elvárások:
■ angol és német
nyelvtudás
■ számítógépes ismeretek
■ kreativitás
■ önálló munkavégzés,
jó szervezési készség
■ jó kommunikációs készség
■ precizitás

Jelentkezéseket
fényképes
önéletrajzzal a
travel@bauerreisen.hu
e-mail címre várjuk.

Hasított tűzifa
2 000,– Ft/mázsa
Vágott tűzifa
1 900,– Ft/mázsa

Házhozszállítással. Fakivágást vállalunk

Érdeklődni:
06-20-5999-399,
06-20-5999-397

Vágott, hasított tűzifa
eladó!
Balázs György:
06-70-268-4030
Magyarország legnagyobb társkereső klubja,

a CRONOS, már a Dunakanyarban is.
Várja hívását a 26-314-700,
vagy a 06-30-557-5346-os telefonon
Anna, hétvégén is.
Szerdától vasárnapig 8-18 óráig.
Hétfőn, kedden szünnap.
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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

Postahivatal
Kossuth L. u. 57. Tel./fax: 590-079
vezetõi: 590-080
Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig 8–16
(ebédszünet 12–12:30)

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 7.30–10.30,
kedd, péntek 14–17.
Tanácsadás: szerda 10.30–12.30, 16–17.30 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.

Dunakanyar Takarékszövetkezet
Dunabogdányi Kirendeltsége

Gyermekorvosi ügyelet

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

Leschinszky Krisztina – védõnõ

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

Szentendre, Liget u. 1., tel.: 312-650
Munkaszüneti napokon: 9–13
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

Dr. Molnár Bertalan – közjegyzõ

Tel.: 104 vagy 310-424

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

Baleseti mentõ
Tel.: 104 vagy 312-933

Rókus Gyógyszertár

Falugazdász – Losonczi Zoltán

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

Fogadóórája minden pénteken 9–10
a Mûvelõdési Házban

Dr. Erdélyi Géza – körzeti hatósági
állatorvos

Dunakanyar Informatikai
és Kommunikációs Kft.

Budakalász, Arany J. u. 6.
Tel.: 340-362, 06/30/373-9857

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

Rendõrség

Magyar Telecom hibabejelentés

Tûzoltóság

Tel.: 194

Tel.: 105

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

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, 311-091, 312-413
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:

június 27.

