19. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM

SZI LEVÉL

Köd szitál, hull a dér
Lepörög a falevél
Földre szökik szemétnek
Aki éri, ráléphet
Sziszeg szél söpri, hajtja
Hullongó hó betakarja.

-SARKADI SÁNDOR-
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Tüd sz rés

Faültetési program

lesz a M vel dési Házban

A kerékpárút építése során, a 11-es f közlekedési út melletti
szakaszon, fákat kellett eltávolítanunk. A környezetvédelmi
szakhatóság jelent s mennyiség facsemete ültetését írta el .
Meghatározták azon fafajokat is, melyek közül választhatunk. Ezek kis korona átmér , a f út környezetszennyezését elvisel , kétszer átültetett, gyökeres sorfák lehetnek.

2008. november 26-28-ig
december 1-3-ig

Örömmel vennénk a fák megvásárlására, illetve ültetésére
vonatkozó felajánlásokat.
Kedd, csütörtök, péntek
Hétf , szerda

délel tt 8-14 óráig
délután 12-18 óráig

Megjelenéskor szíveskedjenek magukkal hozni a
TAJ kártyájukat és a személyi igazolványt.

Egy fa várhatóan 10ezer forintba kerül. Természetesen ennél
kisebb összeg felajánlás is segíti a programot. A pénzadományokat a Polgármesteri Hivatalban fogadják munkatársaink.
A faültetés id pontja 2008. november 8. (szombat).

Kérjük, hogy egészségének meg rzése érdekében
mindenki vegyen részt a tüd sz résen.

Találkozás 9 órakor az új benzinkútnál.
Köszönettel: Schuszter József
polgármester

A karácsonyi ünnepek miatt november 10-én lesz lapzárta.
Szerkeszt bizottság
Tájékoztató a gépjárm adóról
Tisztelt Adózók!
A gépjárm adó megfizetésével kapcsolatban többször felmerült az a kérdés, hogy a már korábban értékesített gépjárm után
miért kell továbbra is adót fizetni.
A gépjárm adóról szóló 1991. évi LXXXII törvény szabályozza az ide vonatkozó rendelkezéseket, melyek a követkek:
2. § (1) „Az adó alanya – a (2) – (4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az a személy, aki/mely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járm nyilvántartásban (továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év els napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e §
alkalmazásában: tulajdonos) szerepel..”
(2) „Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjárm utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántarásban tulajdonosként szerepel.”
(4) „Amennyiben a gépjárm tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor bejelentési kötelezettsége megnyíltát (szerz dés megkötésének id pontját) követ év els napjától nem min sül adóalanynak. Ett l az id ponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerz felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ett l az id ponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik
személy szereple tulajdonosként.”
(5) „Gépjárm tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig
(1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya.
A törvény alapján tehát az adó alanya az, aki az év els napján a járm nyilvántartásban tulajdonosként (üzemben tartóként) szerepel, függetlenül attól, hogy esetleg a gépjárm vet már évekkel ezel tt értékesítette. Az adózás szempontjából ugyanis nem az
adásvétel dátuma számít, hanem az az id pont, amikor azt az Okmányirodában bejelentették. A bejelentést nem a helyi
adócsoportnál, hanem az Okmányirodában (az adásvételi szerz dés 1 példányának leadásával) kell megtenni.
Polgármesteri Hivatal
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Közmeghallgatás – falugy lés
Dunabogdány Község Önkormányzatának képvisel -testülete

2008. november 10 -én 18 órakor a Polgármesteri Hivatalban közmeghallgatást,
2008. november 14 -én 18 órakor a M vel dési Házban falugy lést tart.

Kérjük a község lakosságát, hogy a közmeghallgatáson egyéni problémákat, míg
a falugy lésen a község egészét vagy szélesebb lakossági réteget érint kérdéseket,
illetve észrevételeket fogalmazzon meg.

Minden dunabogdányi lakost hívunk és várunk a két fórumra!

Képvisel -testület

Különleges zenei élményt tartogat minden érdekl
számára a
2008. november 14-én a Papp László Sportarénában megrendezésre kerül Jobb velünk a világ! cím jótékonysági koncert.

ADOK – VISZEK!!!

Az Önkormányzat Népjóléti Bizottsága a nyári használt
ruha válogatás után használható ruhanem cserét hirdet a község valamennyi lakosa számára.
Akinek van otthon feleslegessé vált ruhanem je (cip
a nagykabátig), az hozza el

l

2008. november 20-án délután 16-19 óráig
A világon el ször Magyarországon tartanak olyan rendezvényt,
melyet fogyatékos emberek szerveznek azzal a céllal, hogy
„egészségeseken” segítsenek. Az értelmi sérült emberekb l álló
Nemadomfel Együttes kezdeményezésére fogtak össze sérült emberek, hogy november 14-én a Sportarénában népszer sztárokkal
közösen nagyszabású koncertet adjanak, melynek bevételét hátrányos körülmények között él árva gyerekek javára fordítják.

A koncert f védnöke Sólyom Erzsébet, a Magyar Köztársaság elnökének felesége, védnökei: Göncz Árpádné és Mádl Dalma.

a M vel dési Házba. Szortírozás után

november 21-én (péntek) délután 16-19 óráig
mindenki kiválogathatja a saját maga és családja számára szükséges ruhanem ket. Így jön létre a csere-bere.
Szükség esetén szombaton is folytatódik a vásár.
Várjuk a tiszta, használható ruhanem ket és az érdekl ket!

Népjóléti Bizottság
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Nem vagy felesleges!

Férjem 2004-ben 2. súlyos m tétjén esett át. Válságos állapotban az esztergomi kórház intenzív osztályán lélegeztet
géppel és más eszközökkel hozták vissza az altatásból. A
fiatal ápolón vérnek köszönetet mondtam és kifejeztem hálámat, ezekkel a szavakkal: „Megható, hogy egy ilyen öreg
betegnek is ugyanúgy küzdenek az életéért, mint egy fiatal
életért!” csodálkozva nézett rám és röviden így válaszolt:
„Hiszen ezt már kiérdemelte!” Szinte megrendültem e szavak hallatán, eddig sokszor azt hallottuk, hogy mennyi nyugdíjast kell eltartani! Most 4 év után újra átéltem ezt a csodálatos érzést, az öregek iránti szeretetet, tiszteletet, megbecsülést!
A „Figyelj Rám Közhasznú Egyesületb l” Fekete Hajnalka
és Rudiné Judit felkerestek otthonomban meghívóval okt. 2ra délután 3 órára a Plébánia közösségi termébe, öregek köszöntésére. Els pillanatban azt gondoltam: nem lesz ez szomorú, ennyi öreget együtt látni? Mi visszavonultan éltünk,
rendezvényekre nem jártunk. De a meghívás olyan kedves
volt, hogy elmentem és mit láttam? Mosolygó, der s arcokat, ünnepélyes és várakozó hangulatot. Sok autót, kisbuszt,
melyekkel a szervez k szállították a szomszéd községekb l
az ünnepelteket. Itthonról a nehezen járókat, kerekesszékben
ül ket. Nagy-nagy örömet, találkozások boldog pillanatait.

A régen nem látott barátokat könnyes szemmel. Ünnepl be
öltözött óvodásokat Kati óvón jükkel, iskolásokat, a hagyomány rz k énekeseit és nagyon kedves m sort. Még az énekek válogatásában is figyelmesek voltak. Régi énekeket is
hoztak, melyeket az öregek is tudtak énekelni. Az el ttem
ül házaspártól (Tahiból) megkérdezte valaki, hogy mi tetszett a legjobban? Mire az öregúr így válaszolt: „Hát a lányok, akik olyan szépen énekeltek!” Majd Károly Atya köszöntötte az egybegy lteket.
A m sor után meghitt beszélgetés folyt. A Herr cukrászda
csodás sütiket küldött, a Hagymási kisvendégl l finom
üdít ket kaptunk. Köszönjük. Még sokáig együtt maradtak
az „öregek” fiatalos hangulatban.
Köszönjük a F. R. K. Egyesületnek gondolatát és kivitelezését, a sok fáradságot, rendezést! Köszönet a m sor rendeinek!
Végezetül néhány gondolatot írtam ki egy ismeretlen szerz
írásából. Az egészet nem írom le, mert tudom, a hosszút nem
olvassák el.
Sas Mária néni (Baba néni)

Nem vagy felesleges
Fejed felett hát elszálltak az évek,
s az ifjúság olyannak tekint,

S ha öreg csontjaid oly gyakran
fájnak,

mint kit itt felejtett az id .
Ne bánd, most élted legszebb
kora j .
az id , ama nagy aranymosó,
a hétköznapok homokjából
mosta ki lelked aranyát,

Ez is csak ígérete egy újabb csodának.
Gyermekkorodban is fájt a növekedés,
Most bels , drágább lényed növekszik.

s most szelíd, de sugárzó fényivel
övezi
még hátralev éveid sorát.
Ne bánd, ha munkaer d nincsen,
csak szemlél dj a drága kincsen,
mit az Úr adott az aranykorhoz néked.
Ne irigyeld, ki hasznos munkát végez,
napjaidhoz büszke célt, ó, ne keress!
Míg szeretni és imádkozni tudsz,
nem vagy felesleges.
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AZ ID SEK VILÁGNAPJA
A DUNABOGDÁNYI HAGYOMÁNY RZ
Minden év október elseje az Id sek Világnapja. Ezt az ünnepet Hagyomány rz Nyugdíjas Klubunkban ünnepeltük
meg, jóllehet némi kifogásunk is van a Világnap elnevezését
illet en, hiszen mi magunkat nem id seknek – véneknek -,
hanem szépkorúaknak tartjuk.

Ünnepségünk elején a jó hangulatot ifjabb Ott Rudi és
Liebhardt András már megteremtették, akik általunk ismert,
fiatalkorunkra emlékeztet kedves német és magyar énekeket adtak el hangszeres kísérettel.

Ezt követ en a nagymamát és a nagypapát az unoka kísérte
be a terembe, akik bottal is nehezen járva érkeztek hozzánk
és a miniszoknyás, copfos unoka lelkesen érdekl dött, hogy
mi a feltétele annak, hogy a nagyszülei is klubunk tagjai
legyenek.

NYUGDÍJAS KLUBBAN

Ekkor jött a meglepetés. A Borda húsüzem és a Heim pékség
ajándékaként egy pár finom debrecenit fogyaszthattak el
klubunk tagjai, közben jó bor, sós és édes sütemények is
kerültek az asztalokra. A jóíz falatozást többször énekszó is
kísérte.

Egy szépen és kellemesen eltöltött este után – na meg a mosogatás és teremrendezés után – jókedv en tértünk haza azzal a tudattal, hogy az Id sek Világnapjáról mi itt a Dunabogdányi Hagyomány rz Nyugdíjasklubban vidáman, színvonalasan és méltón megemlékeztünk.

E helyütt is köszönetet szeretnék mondani
a zenészeknek
a Borda húsüzemnek

Színjátszóink szereplése sok kacajt és nevetést fakasztott,
hiszen jelenetükben sok mindenr l szó esett.
Ezután léptek színre versmondóink, akik az alkalomhoz ill
versekkel köszöntötték a Világnapot ünnepl nyugdíjasainkat. Versmondóink többsége felolvasta az általa hozott szép
verseket, viszont els versmondónk, Schuszter Tamásné
fejb l, papír segítsége nélkül szavalt el egy hosszú verset. Ez
a teljesítmény szinte tiszteletet érdemel.

a Heim pékségnek és
a Herr cukrászdának
önzetlen támogatásukért.
Schuszter Ferencné
klubvezet

A TANUSZODA
SZOMBATONKÉNT 15
15--16
16--IG

KIZÁRÓLAG FELN TTEKNEK NYÚJT
ÚSZÁSI LEHET SÉGET,

16
18--IG GYERMEKEK, ILLETVE GYERMEKES
16--18
CSALÁDOK SZÁMÁRA TART NYITVA.
A FELN TTJEGY ÁRA: 600 FT
A GYEREKJEGY ÁRA: 300 FT

Bogdányi Híradó
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VEL DÉSI HÁZ PROGRAMAJÁNLÓ
• November 29-30., (szombat-vasárnap), M vel dési Ház
• November 7., (péntek) 20 óra, M vel dési Ház
Retro-party – ’60-as évek. Rock&roll, rhythm&blues stílusban közrem ködik a The Rosslift, és az L.K.Beat zenekar.
Megjelenés korabeli öltözetben. Büfé lesz. Belép : 300 Ft
(Fiatalok a Kultúráért Egyesület)
• November 8., (szombat), M vel dési Ház
Baba és gyerekruhák börzéje, a ruhák nem pénzért cserélnek gazdát: ’hozhatsz is, vihetsz is’ (Szervez k: CsaládsegíSzolgálat, Sólyom Barbara)

Adventi Kiállítás és Vásár a reneszánsz jegyében.
MEGHÍVÓ
kiállításra, amely ’Adventi kiállítás és vásár a reneszánsz
jegyében’ címmel nyílik meg a M vel dési Házban, Kósa
Klára keramikus m vész és Ohács Erika
dekorat r rendezésében.

november 29. (szombat) 10 órakor Megnyitó (a kiállítást
megnyitja: Schuszter József polgármester úr)
• November 15. (szombat) 10 – 13 óráig, M vel dési Ház
Alkotó délel tt – kézm ves-, rajz-, és játékfoglalkozás gyerekeknek.

• November 15. (szombat) 15 óra, Sportcsarnok
A Magyarországi Németek - Északi Régió Kultúrgálája

november 30-án (vasárnap) 16 órakor Karácsonyváró
adventi zenés m sor, az adventi gyertya ünnepélyes meggyújtása
A kiállítás alatt reneszánsz teríték, kreatív asztalok
(ajándékcsomag, karácsonyfadísz készítés), a vásáron díszek, merített papír, sz ttes, fonott kosarak, f zött gyöngy
termékek, ékszerek, t zzománc, könyvek, festmények, sok
minden más…
A kiállítás és vásár november 29-én és 30-án, délel tt 10-t l
délután 18 óráig tekinthet meg.
• December 6. (szombat) 21 óra, M vel dési Ház

• November 20. (csütörtök) Színházlátogatás az Örkény
Színházba, Feydeau: A hülyéje (régebbi címen: A balek)
cím el adására. (R.: Mácsai Pál). El adás kezdete: 19 óra.
Indulás: 17.30. Jegyár: 2100 Ft + 600 Ft útiköltség. Jelentkezés, info: 06209846453.

• November 22., (szombat) 18.30,

vel dési Ház

„Hétköznapi Tudomány” el adássorozat nyitó el adása
„Földön és vízen – A Visegrádi hegység kétélt -fajai és
helyzetük”. El adó: ifj.Hock Ferenc

STUFF - koncert.
(A Bogdányi Híradó októberi számában közzétett Lencsevégen, t hegyen cím rovar-kiállítás a kiállító betegsége miatt
el reláthatóan jöv évben kerül megrendezésre)
• Kultmozgó – Filmklub
november 13. Mások élete (2006) (R.: Florian Henckel von
Donnersmark)
november 27. Taxidermia (2006) (R.: Pálfi György)

• November 23., (vasárnap) 17 óra,

vel dési Ház

Duett-est – a dalesten válogatás hangzik el népszer , könyny zenei, férfi-n i kett sre írt dalokból. Közrem ködnek a
bogdányi együttesek. (Fiatalok a Kultúráért Egyesület)

7

Bogdányi Híradó

Hétköznapi tudomány

2008. OKTÓBER

„
” címmel el adássorozat indul a
dunabogdányi M vel dési Házban. Az el adások térségünk természeti értékeit és környezeti problémáit mutatják be. A részvétel ingyenes, minden érdekl
t szeretettel várunk!
A sorozat nyitóel adására „Földön és vízen – A Visegrádi hegység kétélt fajai és
helyzetük” címmel 2008. november 22-én, szombaton, 18.30-kor kerül sor, melyen Hock
Ferenc mutatja majd be a kétélt világ fajait és ismerteti a problémáit.
Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent az él helyek feldarabolódása, a vizes él helyek lecsapolása vagy kiszáradása. Ehhez természetesen az éghajlati változások is hozzájárulnak, a problémák eredete sokszor mégis közvetlen környezetünkben keresend .
A kétélt eket érint veszélyek közül talán a közúti gázolásokat ismeri leginkább a
közvélemény. Különösen azok az utak jelentenek veszélyt, amelyek a kétélt ek vándorlási
útvonalait keresztezik a szaporodóhely és a telel hely között. Itt akár tömeges pusztulással
is számolnunk kell.
Ezek mellett azonban az elmúlt évtizedben világszerte egy rajzóspórás gomba által
okozott járvány okoz nemcsak tömeges pusztulást, hanem fajkihalásokat is. Most folyó mérések bizonyították, hogy a betegség már a Visegrádi-hegységb l is kimutatható.
A számos veszélyforrás ellenére térségünk még mindig értékes kétélt -faunával rendelkezik. Számos fajt akár otthonunk közelében is megfigyelhetünk, vannak azonban igazi
különlegességek is, mint a g tefélék, vagy éppen a sárgahasú unka. Ezekért az állatokért
bizony kicsit távolabb kell mennünk, bár sok értékes, és akár még ismeretlen él hely, éppen
a lakott területek közelében helyezkedik el.
Mindezekr l b vebben az el adáson hallhatnak majd az érdekl k.
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ÓVODAI ÉLET
Szeptemberben a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület nevében Fekete Hajni megkereste az óvodát azzal a
kéréssel, hogy az Id sek Napjára tervezett rendezvényen való részvételre kérje az óvodásokat. A mi csoportunk kapta a
feladatot. Mivel a délután 3 óra az óvoda napirendjében éppen a pihenési id vége, ezért nem tudtunk az egész csoporttal
részt venni. Megkértünk néhány anyukát az ebéd után hazajárók közül, hogy hozzák fel gyermeküket a Plébániára. A
„m sor” összeállításában figyelembe vettük a gyerekek kedvenceit, ill. az szt mint aktuális évszakot. Magyar és német
vers, mondóka vagy dal egyaránt „m sorra” került. Nagyon bátran szerepeltek a gyerekek annak ellenére, hogy viszonylag kevesen voltak. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szül k segítségét.
Azóta Spáthné Jutkától levelet kaptunk, melyben megköszönte a gyerekeknek a részvételt, így tolmácsoljuk
köszönetét.
El zetesen még ajándék-rajzokat is készített a csoport, tehát közvetetten a többiek is megemlékeztek az id sebb korosztályról.
Októbert l megkezd dött csoportunk számára az úszásoktatás, melyet nagyon vártak a gyerekek. Sokan
igyekeznek, és már e rövid id alatt is sokat ügyesedtek a vízben, de vannak, akik csak kedvük szerint mozognak a vízben.
A közelmúltban lehet ségünk volt ellátogatni Fodor Ferkóékhoz, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a
merített papír készítésével. Ferkó anyukája, Erzsike a gyerekek számára is érthet módon mesélt err l a tevékenységr l,
amit maga is bemutatott, utána pedig a gyerekek is kipróbálhatták. Néhány kivétellel valamennyien készítettek is papírt. Nagyon sajnáljuk, hogy nem vittünk fényképez gépet, és nem sikerült megörökítenünk a koncentráló arcokat, ill. a
siker örömét. Köszönjük Erzsikének az élményt!

Papaneczné Papp Éva
Trapp Ágostonné

Bogdaner Seiten
Die Minderheitenselbstverwaltung meldet sich
Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen der Region Nord veranstaltet am 15. November 2008 in der Sporthalle
die 9. Kulturgala.
Die Organisatoren erwarten Gäste aus den 48 Ortschaften mit deutschen Selbstverwaltungen, die zu der Region Nord gehören.
Stipendienprogramme:
Der Deutsche Akademische Austauschdienst ( DAAD) bietet ungarischen Studierenden und Graduierenden auch für das
Studienjahr 2009/2010 ein breites Spektrum an Stipendienpmöglichkeiten an. Bewerbungsschluß ist der 15. November. Eine
ausführliche Broschüre mit allen Programmbeschreibungen auf Deutsch und Ungarisch kann unter http://www.daad.info.hu/
DAADSTIPENDIEN.pdf abgerufen werden.
Wer sich für einen Studien-oder Forschungsaufenthalt in Deutschland interessiert – sei es selbstfinanziert oder mit Hilfe eines
Stipendiums – kann sich persönlich, telefonisch oder per E –Mail an das DAAD – Informationszentrum in Budapest wenden.
/ 1073 Budapest, Erzsébet körút 50. Tel.: 06 1 4137037
E – Mail: mail@daad.info.hu / NZ 38/ 2008/10/20
Veronika Pollák Herr

9

Bogdányi Híradó

2008. OKTÓBER

KUTYAÉLET
Megannyi szólás, közmondás indul ki
az „ebsorsra” hivatkozásból. Mindb l
kitetszik a tapasztalati vélemény: nem
jó kutyának lenni / „kutyául vagyok”,
„kutyaélet, kutyasors”,stb./.

kegyetlen kutyatartásán? Náluk ilyet
nemigen láthatnak…
József Attila A kutya c. versében megrendít képet rajzol a szegény
négylábúakról:

míg bírják vérz lábai.

Bizony, ez ma is így van.
Most, amikor az EU állítólag odafigyel
a humánus állattartásra, mi mélyen a
nyugati színvonal alatti hozzáállással
térünk el az igazi mércét l: az emberségest l.

„ Tömött, sóhajtó templomok

Menti a b rét céltalanul.

laktak szemében…”
A könyörg , esdekl tekintet, a kutyafájdalom képe ez. Meg kellene látni.
Vagy a szenvedést csak az érti meg, az
veszi észre, aki maga is szenved?
A láncra vert ebek sorsa mellett a másik véglet a kóbor kutyáé. Neki ugyan

Csak b re van, semmi más.-

Bogdányban is. Tudom.
Tudok nagy test kutyákról, amelyek
éjjel-nappal láncra
verve tengetik szomorú életüket. Két
méteres
körzetük
van, holott napi 4
kilométeres futásra
vannak
teremtve.
Izmaik
elsatnyulnak, kedélyük elsötétül. Depressziósok
lesznek és embergy löl k.
Joggal.
Eleinte
lázadnak:
képesek egész napon át síró-panaszló
hangon ugatni, vonítani. Aztán beletödnek, de reményvesztett állapotuk a
legszomorúbb.
Kertemb l magam
is hallok egész nap
kétségbeesett kutyasírást. Öblös hangjából ítélve termetes
állat lehet.
Hallottam már illetékesekt l a kifogásokat: „A kutya
kiszökik az utcára, elgázolják. Kárt
okozhat, fizethetek.”
Kérem: aki kutyát vállal, gondoskodjék
elkerített területr l neki, ahol futkározhat.
Más kifogás: „Szétdúlja az udvar gyepét, felborogatja a virágokat.”
Nemrég hallottam Balázs atya prédikációjában, milyen szépnek, gondozottnak, virágoktól ékesnek látja Dunabogdányt. „Bárcsak a lelkek is ilyenek
lennének!”- tette hozzá – nem ok nélkül.
Ha idelátogatnak leutenbachi vendégek, nem döbbennek meg egyes házak

megvan a szabadsága, csak étele nincs,
otthona nincs, szeret gazdija nincs.
Miféle „ember” az, aki el tud dobni
egy él lényt? Kitenni a reménytelen
nélkülözésnek. Bogdányban
sszel
jelennek meg nagy számban a gazdátlan kutyák, mert a nyaralók Pestre már
nem óhajtják magukkal vinni.
Nem lehetne megbüntetni ezért ket?
Igaz, ki foglalkozzon ezzel? Hiszen
annyi más baj van, megoldásra váró
probléma, szegénység, még jó, ha tán
hajléktalanunk nincs a faluban.
Szívbe markoló szép versben siratta a
gazdátlanul, éhesen zarándokló kutyák
sorsát Kányádi Sándor erdélyi költ :

„ Sír. Vonyítana, de azt se mer,
hátha meghallja valaki.Menti a b rét céltalanul,

Hol késel,
irgalmas vadász?!”
/ részlet a Kóbor kutya c. versb l/
Épül, szépül Bogdány, újabb és újabb
létesítményekkel gyarapszik. Igazán
örülhetünk neki.
Már csak az emberi
bens világ szépülésére várunk.
Az ember, de minden más él lény
sorsa f leg a papokon és költ kön
súlyosodik leginkább.
Ugyancsak
Kányádi
Sándor
szólt err l pár éve a
szentendrei Ferences Gimnáziumban
a diákokkal való
találkozáson. Azt
mondta, addig nem
hal meg, míg meg
nem írja élete legnagyobb versét. A
növények és állatok
szenvedése lesz a
téma. F leg amit
az ember okoz.
A háborúban kettétört fák, a széttépett
vagy ütött-vert állatok mind az ember miatt kínlódnak.
A vers – tudtommal – még nem készült
el, de az elképzelt befejezést elmondta
a költ akkor. Valahogy így:
„Irgalmas Krisztusom,
mikor váltod már meg
a növényeket és az állatokat?!”
Lehet, hogy ez a cikk csak pusztába
kiáltó szó, és nem is jut el az érzéketlenekhez, akiknek szántam.
Varsányi Viola
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CSALÁDSEGÍT

ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Email: gyermekjolet@dunakanyar.net
szcsaladsegito@freemail.hu
Az önfeledt játék utazó nagykövetei

Kedves szül k és nagyszül k! Reméljük, hogy önök is elhozták gyermeküket, unokájukat a mi kis játszónapunkra és
most együtt emlékezhetünk a boldog, kacagós, énekl s, meghitt órákra. Aki nem tartott velünk, az most ne hagyja abba az olvasást, inkább ismerkedjen meg, ezzel a már hagyománynak számító rendezvényünkkel, és a jöv nyári szünid t édesítse meg e
különleges nappal, mely örömet okoz majd a család aprajának nagyjának.
A Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat munkatársai, három evvel ezel tt egy értekezleten arról beszélgettek, milyen
fontos lenne,hogy a családok több id t töltsenek közös játékkal,beszélgetéssel, egymásra figyeléssel. Oly ritkán adódik ebben a
kapkodó, eszeveszett világban erre lehet ség és alkalom. Milyen, akár csak apró lépést, de mégis lépést tehetnénk azért, hogy
fékezzük a család mint összetartó- és megtartóer széthullását Hiszen a család és annak m ködése, a családtagok kapcsolata, a
megértés, az elfogadás, a közös értékek kialakítása, egy életre példa marad a felnövekv nemzedék számára. A gyerekek a családban tanulják meg, mi az a feltétel nélküli szeretet, mik az életüket meghatározó legfontosabb szabályok, hogyan kell elviselni
a vereséget, a veszteséget, hogyan kell törekedni arra, hogy gy ztesek lehessenek A fenti gondolatsorból egyenesen következett
a megoldás, vagyis a pici lépés, amit a Szolgálat munkatársai tehetnének a cél érdekében: egy családi, közös Játszónap! Az elképzelést tett követte, így azóta minden nyáron, szerdánként megpakoljuk az autónkat játékokkal, a t
nap ellen védelmet
nyújtó sátorlapokkal és elindulunk a Kistérség településeire. A célba vett város, vagy község felel s családgondozója vezeti a
lelkes csapatot, így a gyöngyf zés közben még az ügyes-bajos dolgokat is meg lehet beszélni, illetve mód nyílik arra,hogy az új
betelepül k,segítségre szorulók megismerjék a kollégát,kollégan t.
Minden korosztályt szeretettel várunk ezeken a szabadid s családi programokon. Felkészülünk a pici babák készségfejleszt játékaival,az alkotni vágyók számára gyönggyel,festékkel, színessel,anyagokkal, kifest kkel,a fejtörésre vágyóknak stratégiai- és kvízjátékokkal, a közös izgalmakat és szórakozást kedvel ket a társasjátékok legváltozatosabb arzenáljával, a nóta híveit
egy kis muzsikálással,közös énekléssel. Minden helyszínen ez az együtt eltöltött id , csak egy röpke pillanat a hosszú nyári szünetb l, mégis sokáig emlékezetes marad. Kicsik és nagyok emlegetik hosszan, és alig várják, hogy újra együtt játsszanak apuval,anyuval,nagyival,meg azokkal a bácsikkal,nénikkel, akik azt a sok színes holmit hozzák.
Az idei nyár nagyon meleg volt ugyan, de a délel tti rekken ellenére is nagyon sokan keresték fel a játszóhelyeket.
Dunabogdányban a M vel dési Ház vendégei voltunk. A gyerekek boldogan gyülekeztek a ver fényes napsütésben.
Nagy öröm volt számunkra a sok ismer s arc, k tavaly is itt voltak a rendezvényünkön. A sok szép játék kissé elhomályosult,
amikor a nap fénypontjaként megérkeztek a helyi kismamák frissen sütött
mosolygás fánkjai. Köszönjük!
Köszönetet mondunk az intézmények, önkormányzatok azon dolgozóinak, akik közös ügynek tekintik a játszónapot,
és segítenek abban, hogy e rendezvények sikeresek legyenek.
Köszönjük mindenkinek, akik eljöttek, hogy együtt játsszanak! Várjuk ket jöv re is, hozzák magukkal ismer seiket, barátaikat! Akik most olvastak el ször err l a rendezvényr l, kérjük, hogy vigyék hírét és a következ nyáron-egykett re
itt lesz- jöjjenek el családjukkal és próbálják ki a közös id töltésnek ezt a rendhagyó formáját is!
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal:
26/312-605, 26/400-172

Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
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BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP DUNABOGDÁNY
FIGYELEM, MOST GONDOLJON A TÉLRE.
HORDOZHATÓS CSERÉPKÁLYHÁK,
ZHELYEK, AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK
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Hasított t zifa
2000 Ft/mázsa
Vágott t zifa
1900 Ft/mázsa
Az ár a házhoz szállítás költségét
tartalmazza.
Fakivágást is vállalok.
Tel: 06-20-5999-399
06-20-5999-397

- OTP HITELRE IS ELVIHET K

BARKÁCS GÉPEK, BÁDOG KELLÉKEK,
VILLANY FELSZERELÉS, VEGYI ÁRU,
BARKÁCS LÉCEK, MINDEN HÓNAPBAN 5-10% KEDVEZMÉNYEK.

Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy kerti hulladékot égetni a következ napokon lehet:
Szerda

DUNABOGDÁNY, KOSSUTH L. ÚT 3.
FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN

8-18 óra között

PFEIFFER FERENC

Szombat
8-14 óra között

Kérjük az id pontok betartását!
Képvisel -testület

ITALCENTRUM
PALACKOZOTT ITALOK SZÉLES VÁLASZTÉKA:
Sörök nagy választékban
Borok több pincészetb l
Szénsavas- és rostos üdít k
Ásványvizek
Rövid italok
Helyben fogyasztható kávé
Dohányáru
Édességek, chips-ek, jégkrémek
Nyitva: H-P: 7-19, SZ: 7-17, V: 7-15
Várjuk kedves vásárlóinkat!
2023.DUNABOGDÁNY,ERZSÉBET KIRÁLYNÉ U.59.
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Polgármesteri Hivatal
Kossuth L.u. 76.
(26)391-025 Fax: (26)391-070
hétf 13-18,szerda 8-12 és 13-16,
péntek 8-12
info@dunabogdany.hu
www.dunabogdany.hu
Dunabogdányi Általános és Zeneiskola
Hegyalja u. 9-11.
(26) 391-055, fax: 590-021
bogdany.iskola@freemail.hu
Zeneiskola:(26) 391-101
Német Nemzetiségi Óvoda
Kindergarten
Óvoda u. 2-4.
(26) 391-075; ovoda@dunabogdany.hu
vel dési Ház és Könyvtár
eMagyarország Pont
Kossuth L. u. 93. (26) 391-045
06-20-984-6453
liebhardt_a@yahoo.de
Helytörténeti Gy jtemény
Kossuth L.u.49.
Látogatható: pénteken 17-18-ig
Postahivatal
Kossuth L. u .57. hétf 8-18,
kedd 8-14, szerda-péntek 8-16
Okmányiroda
Visegrád, F u. 57. (26) 597-072
hétf 13-16, kedd 8-12,
szerda 8-12 és 13-16, csütörtök 8-12
Falugazdász – Losonczi Zoltán
pénteken 9-10-ig a M vel dési Házban
Dunakanyar Informatikai
és Kommunikációs Kft.
2023 Dunabogdány, Kossuth L.u. 3.
590-072, 590-073, fax: (26)390-361
Karbantartói telefonszámok:
06-70-368-9278, 06-70-368-9279
info@dunainfo.net , www.dunainfo.net
Építésügyi hatóság
Tóth Gy
né (26) 398-255

Rókus Gyógyszertár
Kossuth L.u. 96. (26) 391-035
hétf -péntek 7.30-18
Ment k
104 vagy 310-424
zoltóság
105 (csak segélykérés)
Ügyintézés:500-017, 500-018
dr. Portik György
391-020, 590-054
hétf ,kedd,szerda,péntek 8-11
csütörtök 13-16
dr. Rozsályi Károly
390-209
hétf 12.30-14.30, kedd 13-15,
szerda 14-16,csütörtök 9-11,péntek 13-15
dr. Kovács Tibor gyermekorvos
390-220, 06-20-956-9095
hétf , szerda, csütörtök 7.30-10.30,
kedd, péntek 14-17. Tanácsadás: el jegyzés alapján szerda 10.30-12.30
(Dunabogdány), csütörtök 15-16.30 (egyéb
települések).
Dr. Weinhold Grit fogorvos
950-217
hétf és péntek 8-13, kedd és csütörtök
13.30-18.30, szerda 8-tól gyermekfogászat
Orvosi ügyelet
Tahitótfalu (Tahi), Visegrádi út 12.
(26) 387-030
Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan.
Gyermekorvosi ügyelet
Szentendre, Bükkös part 27.
Tel.) (26) 312-650
Munkaszüneti napokon 09-13
Tahitótfalu (Tahi), Visegrádi út 12.
(26) 387-030
Munkanapokon 17 órától reggel 7 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan.
Leschinszky Krisztina véd
(26) 390-489, 06-20-591-3773
vedono@dunabogdany.hu

Rend rség
Szentendre, Dózsa Gy.u. 6/A. Tel.: 107
vagy (26) 310-233
hétf 12-17, szerda 8-12 és 13-17,
péntek 8-12
Körzeti megbízott
06-20-489-6759
ELM
Hibabejelentés: 06-1-238-3838
Ügyf. iroda: Szentendre,Dunakorzó 21/A,
hétf 12-20, csütörtök 8-14
Telefonos ügyfélszolgálat 06-40-383838
TIGÁZ Zrt.
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06 (80) 300-300
Ügyfélszolgálat: 06 (40) 333-338
DMRV ZRT. Jobbparti Üzemigazgatóság
Hibabejelentés 7-14 óráig: (26) 398-179
14 óra után és ünnepnap: (26) 391-796 v.
501-666
Szentendre, Kalászi út 2.
(26) 501-660,501-661,501-662,501-663
Földhivatal
Szentendre, Dunakanyar krt.1.
(26) 312-331, 311-091, 312-413
hétf 13-16, szerda 8-12 és 13-16, péntek 8
-12
Gyámhivatal
(26) 597-050
pénteken 8-12 Dunabogdányban
Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat
csaladsegito@dunakanyar.net
Dunabogdányban kedd 13-15
Pest Megyei Munkaügyi Központ
Szentendrei Kirendeltsége
(26) 310-300, 302-889
szentendre@pmmk.hu

Dunabogdány község Önkormányzata megvételre ajánl
panorámás, vegyes beépíthet ség , építési telkeket.
Nagyságuk 967 m2-t l 1071 m2-ig. További információk
kaphatók a Polgármesteri Hivatalban.
Bogdányi Híradó
Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Dunabogdány
Elérhet ségeink: (26) 391-025, fax: (26)391-070, hirado@dunabogdany.hu
A CIKKEK LEADÁSI HATÁRIDEJE MINDEN HÓNAP 20-IG. Az újság teljes terjedelmében
(és a helyhiány miatt kimaradt cikkek) olvasható(k) a honlapon: www.dunabogdany.hu
Tipográfiai terv, nyomdai el készítés: Globterm Kft.

