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Gárdonyi Géza: Március                                                                                                                                  
(részlet a versből)

A tél elhúzódott. Ami kis hó maradt,
felszívta a nap, meg beitta a föld.
Csak itt-ott az árok mélyén egy rongydarab,
mely a fehér király palástjából szakadt.
A partokon immár kizsendül a zöld.
Egy-egy kerek barna folt a szántóföldön:
ez az elment télnek nedves lábnyoma,
s egy-egy kerek kis zöld, réten, legelőkön:
a megjött kékszemű tavasz lábanyoma.
Óh ibolyaszemű, mosolygó kikelet,
mennyire vártam már megjöveteledet!
Vártam már a télen, kályhám előtt ülve,
belemélázva a parázsló tűzbe.
Vártam reggelenkint, mikor ablakomról
leolvasztotta a nap a jégvirágot,
és a házereszről lecsüngő jégrojtból
egy-egy nagy kristálycsap könnyezve leválott.
Csakhogy itt vagy, te szép, te kedves kikelet!
Terítsd ki, terítsd ki zöld bársony szőnyeged!
Ékesítsd ezüsttel a fűzfa-gallyakat!
Árassz ránk napsugárt! Hozd meg a madarat!
Dél van. Fenn a kéklő égi magasságon
sárgán ragyog a nap melegöntő képe.
Megébred az élet az egész határon.

Bogdányi HíradóBogdányi Híradó
Tel.: +36 26 391 025 www.dunabogdany.hu hirado@dunabogdany.hu

Bogdaner NachrichtenBogdaner Nachrichten

Emlékezzünk március 15-ére! – községi ünnepély a Művelődési Házban március 15-én (kedden) 18 órakor. 
Beszédet mond: Bánáti Bence, alpolgármester. 

Közreműködnek: bogdányi fi atalok, valamint a Zeneiskola Fúvószenekara.
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Tisztelt Dunabogdányiak!

Bízom benne, hogy 
a nagy többség 

felismerte az írás elé 
beillesztett rajzot. Ez a 
Bogdány mozdul logó-
ja, amelyet most már 
több mint egy éve lát-
hatnak hol plakátra, hol 
molinóra nyomtatva és 

természetesen internetes oldalakon is! A háttere mindig adott 
– Duna és a hegyek – az előtte megjelenő emberi alak pedig 
mindig olyan sportot űz, amely cselekvésre éppen Önöket in-
vitáljuk. (A nagyszerű megjelenítést köszönöm Rákóczi László 
nevű lakosunknak és a Le Coin kft –nek!)

E havi írásomat a Bogdány mozdul nevű szervezet bemutatá-
sára fordítom!

Szakmámból kifolyólag mindent a földrajz szemüvegén ke-
resztül szemlélek, de nem kell nagy tudomány ahhoz, hogy 
megállapítsuk településünk fekvéséből adódóan nagyszerűen 
lehetőségeket rejt magában. A hegy és folyó közé beékelődött 
település, illetve a folyó által feltöltött terület, amely így a me-
zőgazdaságnak is teret ad, minden település alapja. Továbbra 
is azt gondolom, hogy az erre az elmúlt 25 évben ráépült sport 
infrastruktúra – tornacsarnok, tanuszoda, bicikli út – ezek ha-
tásait mind felerősíti. Talán innen indult ki Tárnok Erna tanárnő 
fejéből a családi triatlon ötlete:álljon össze a család, amely-
nek valamelyik tagja ússzon, másik tagja biciklizzen és még 
egy tagja fusson is. Ez indította el azt a dominót, amelyet ma 
Bogdány mozdulnak nevezünk. 

2014 novemberében kértem Tárnok Erna tanárnő, Molnár 
György tanár úr és Nagy Balázs úr segítségét, hogy az előbb 
említett sporteseményből kiindulva rakjuk mögé többünk gon-
dolatát, illetve az önkormányzat segítségét és tegyünk még több 
embernek lehetővé, elérhetővé a közös sport élményét. Hatal-
mas mennyiségű ötlet áradat ömlött az asztalra, így sikerült 
megvalósítani  nagyobb méretben a Tárnok Erna tanárnő által 
addigra már kidolgozott fáklya futást. A sok ember láttán bebi-
zonyosodott, hogy jelentős igény van a közösségi sportolásra, 
így került sor a beigli futásra december 31-én, ahol a mínuszok 
ellenére közel 50 regisztrált futó volt. A nagy áttörést azonban 

a Molnár György tanár úr által kidolgozott kerékpáros kirajzás 
hozta, ahol már közel 300 induló örült annak, hogy a tavasz 
első napjaiban bicikli nyergében együtt örülünk az első meleg 
napsütésnek. Ezt követte a foci pályán gyerek és családi nap, 
ahol az óvodások versenyt futottak, a szülők csizmát hajítottak, 
veterán focistáink pedig a footgolfban próbáltak magunknak si-
kerélményt szerezni, és szerintem játszanák most is, ha nem 
szereljük le a pályát. Ezt követte június elején a „brutál” futás, 
avagy a Bogdányi brutál, amely Nagy Balázs úr fejében fogant, 
specialítása miatt vékonyabb réteget érint, de itt nagyon fon-
tos két információhoz jutottunk: 1.megjelentek a falu határain 
kívülről is versenyzők, akik hasonló futásokra járnak szerte az 
országban (és meg kell említeni, hogy elismerően szóltak a pá-
lya kialakításáról, hiszen azért ritka, hogy az embernek patak-
mederből hegyet kelljen megmásznia, majd strandolók tapsát 
élvezve folyó mederből fusson be a célba…), így optimizmust 
nyertünk, hogy kis falu ellenére nem kell szerénykednünk, nyu-
godtan hirdethetünk nagyobb közönség számára is; 2. itt tesz-
teltük először  azt a nagyszerű adottságunkat, amely szerint a 
vizet és a hegyet úgy tudjuk összekötni, hogy a 11-es főutat nem 
kell kereszteznünk. Ez a bánya híd és a bicikli út szerencsés 
együttállásának köszönhető. Ritka adottság!

Ekkor már régen folytak az előkészületek a Duna átúszásra, 
amely a maga nemében egyedül álló, hiszen az ilyen esemény 
országosan is ritka, többnyire csak profi kat érintő lehetőség, a 
Bogdány mozdulnak azonban sikerült jóval nagyobb merítést 
elérnie, adva így élményt olyan embereknek, akik a sors által 
soha nem álmodtak arról, hogy ilyesmiben részt vegyenek, 
városiaknak, akik megismerték, milyen, ha egy vízben sodrás 
is van, illetve nekünk bogdányiaknak is, akik most már közös-
ségben úszhattuk át a Dunánkat! Ebben az esetben minden tag 
munkája benne volt, Tárnok Erna tanárnő fejéből pattant ki az 
ötlet, Nagy Balázs úr hihetetlen szívóssággal járta fél éven át 
hétről-hétre a hivatalokat, hogy minden engedélyt megsze-
rezzünk, Molnár György tanár úr tudásával kiegészítette a ver-
senykiírást, a verseny napján pedig térdig vízben állva koordi-
nálta a sportolókat és ébresztette fel sok bogdányiban a 80-as 
években nyaranta megszervezett vízi tábor emlékét…  (Mellék 
ágon jegyzem meg, de nagyon fontos, hogy az étel-ital hátterét 
a Szúnyog büfé-Forgó étterem és a Camping büfé adta, így lett 
az egykori viszálykodásból együtt dolgozás, illetve köszönöm 
meg a Kertbarát körnek, hogy több alkalommal a rendezvények 
hátteréül szolgáltak!) 

Az év befejező aktusaként 2015 szeptemberében sárkány ha-
józás és különféle játékok keretében elbúcsúztattuk a nyarat 
ismét közel 300 regisztrált fő részvételével. Jó volt szeptember 
végéig kitolni a strand szezont. 

Ahhoz, hogy minél többen legyünk élő közösségben és átad-
juk minél többünknek a sportolás örömét rengeteg szervezési 
munkát igényel és ahhoz, hogy felismerjük településünk lehe-
tőségeit még nagyon sokat kell dolgoznunk, de egy biztos: a 
három ember – Tárnok Erna tanárnő, Molnár György tanár úr 
és Nagy Balázs úr -  a falunak tett áldozatos munkájukkal  áttö-
rést értek el és egy év alatt közel 1000 embert mozgattak meg. 
Munkájukat nem csak megköszönni szeretném, hanem gratu-
lálni is szeretnék eredményükhöz, hogy egy év alatt mindezt 
elérni sikerült. Látva mindezen munka mennyiségét a Bogdány 
mozdul szervező tagjainak számát kibővítettük és a program 
sorozatot tovább folytatjuk. Invitálok mindenkit már most már-
cius 19-i kirajzásra, kövessék programjainkat az újság hasáb-
jain, a plakátokon és internetes oldalainkon.

Bogdány mozdul!
Köszönettel: Schuszter Gergely

Polgármesteri beszámoló
Aktuális hírek

Hirdetmény lakott területi 
vadászatról

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal szervezésében, fegyvertartási és vadászati engedély-

lyel rendelkező személyek segítségével a lakott területen egyre 
inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében, 
rendőrségi engedély alapján 2016. február 15-től Dunabogdány-
ban, az alábbi településrészeken, utcákban vadkárelhárító fegy-
veres vadászat lesz:

Fácános út, Sólyom utca, Csapás dűlő, Cinke utca, Szarvas utca, 
Őzike utca, Platzl utca, Kutyahegyi út Svábhegy utca, Sas utca

Kőkereszt dűlő
Ág utca - Csepri dűlő
Bogonhát major
A vadászatok előre láthatólag délután 16 óra és reggel 6 óra 

között lesznek. Kérjük, hogy ebben az időpontban, a megadott 
időszakban, a fenti területeken lehetőség szerint fokozott fi gye-
lemmel tartózkodjanak!

Dunabogdány, 2016. február 11.
Dr. Németh József s.k.

jegyző
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T á j é k o z t a t ó
az építményadó-bevallási és fi zetési 

kötelezettségről, a bevallás benyújtása elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről

Adókötelezettség
Dunabogdány Község Önkormányzatának 

a helyi adókról szóló 18/1997. (XII. 19.) önkor-
mányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
alapján a település kül- és belterületén lévő lakás 
és nem lakás céljára szolgáló építmények után az 
ingatlanok tulajdonosait/vagyoni értékű jog jogo-
sultjait (a továbbiakban: tulajdonos, adózó) épít-
ményadó fi zetési kötelezettség terheli tulajdoni 
hányaduk arányában.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illető-
leg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedé-
sét követő év első napján keletkezik. Az engedély 
nélkül épült vagy anélkül használatba vett épít-
mény esetén az adókötelezettség a tényleges 
használatbavételt követő év első napján keletke-
zik.

Az adókötelezettséget érintő változást (így kü-
lönösen a hasznos alapterület módosulását, az 
építmény átminősítését) a következő év első nap-
jától kell fi gyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény 
megszűnése évének utolsó napján. Az építmény-
nek az év első felében történő megszűnése ese-
tén a második félévre vonatkozó adókötelezettség 
megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adó-
kötelezettséget nem érinti.

Adóbevallás
Az építményadó kivetése bevallás alapján tör-

ténik. Az adózónak az adókötelezettség keletke-
zését (használatbavételi/fennmaradási engedély 
jogerőre emelkedését, illetőleg a tényleges hasz-
nálatbavételt) követő 15 napon belül kell beval-
lást tennie. Az adókötelezettséget érintő változás 
esetén a változást követő 15 belül kell bevallást 
tenni.

Az építményadó-bevallást az erre rendszere-
sített, „BEVALLÁS építményadóról” elnevezésű 
nyomtatványon kell teljesíteni. A nyomtatvány ki-
töltését részletes kitöltési útmutató segíti.

A nyomtatvány és kitöltési útmutató a honlapról 
letölthető vagy a Polgármesteri Hivatalban be-
szerezhető.

A bevallás benyújtásának elmulasztása esetén
a)  az adózó magánszemély 200.000 forintig, 

más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztá-
si bírsággal sújtható, továbbá

b)  visszamenőleg meg kell fi zetni késedelmi 
pótlékkal növelten az adót, továbbá

c)  az adóhiány 50 %-ának megfelelő mértékű 
adóbírságot kell fi zetni.

A mulasztási bírság megállapításával egyidejű-
leg az adóhatóság az adózót – határidő tűzésével 
- teljesítésre hívja fel.

Felhívjuk a tulajdonosok fi gyelmét, hogy épít-
ményadó bevallási kötelezettségüknek eleget 
tenni szíveskedjenek.

Polgármesteri Hivatal

Avar és kert hulladék égetési rendje

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy a tavaszi munkák kezdetével 
kapcsolatos avar és kerti hulladékégetési tevékenységekkel kapcsolat-

ban az Önkormányzat környezetvédelemről szóló 10/1998 (VI. 22.) rendelete 
az irányadó.

A rendelet fontosabb rendelkezései:

• Avart és kerti hulladékot nyílttéren égetni március 2-től május 29-ig ter-
jedő időszakban, szerdai napokon 08:00 és 18:00 óra, valamint szomba-
ton 08:00 és 14:00 óra között lehetséges. A munkaszüneti és ünnepnapo-
kon tilos!

• Ipari eredetű, veszélyes és egyéb kommunális hulladék égetése tilos!

• Az avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell, főként kom-
posztálás útján.

• A kerti hulladékot égetése esetén előzetesen szikkasztani, szárítani 
kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak 
felügyelettel, száraz állapotban, kis (maximum 1 talicskányi) adagokban 
történhet.

• Közterületen kerti hulladékot égetni tilos!

• Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás esetén tilos az égetés! 
Tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad!

• Az égetés során okozott esetleges károkért a tűz gyújtója felelős.

• A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon- 
és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a szomszédok előze-
tes tájékoztatása után lehetséges.

• Az égetés során kerülni kell a nagy füst és szaghatással járó égetés to-
vábbfolytatását a levegő tisztaságának védelme érdekében.

• Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyermekintéz-
mények, kulturális és közösségi intézmények, nyitott sportlétesítmények 
100 m-es környezetében, az intézmény működési ideje alatt.

• Elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 méteres körzetében tilos a 
nyílttéri égetés.

• Az égetési tevékenység végzése során tilos a tüzet felügyelet nélkül 
hagyni, az égetés befejezése után gondoskodni kell a tűz vízzel történő 
eloltásáról, vagy földtakarásáról annak érdekében, hogy a tűz más terü-
leten ne okozhasson kárt.

Az általános tűzgyújtási tilalom alól ez a helyi rendelet felmentést nem ad, 
ha központilag elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, akkor azt be kell tartani!

Ez a rendelet csak Dunabogdány belterületére vonatkozik, a külterületi 
nyílttéri égetés szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. A 
rendelet az erdőkben való tűzgyújtásra sem vonatkozik.

A rendeletet részletesen a www.dunabogdany.hu címen lehet megismerni.
Felhívom az ingatlantulajdonosok fi gyelmét a fenti szabályok betartására.

Dr. Németh József jegyző

Anyakönyvi hírek
2016. január hónapban született gyermekek:

Szegedi Anita 01.04.
Rixer Anna 01.20.
Palkovics Gergő Bálint 01.23.
Herr Zalán 01.29.

Halottaink:
Pollák Andrásné 78 éves
Vácz József 65 éves
Melcher Ferencné 83 éves
Kollár Imre 72 éves

                        Polgármesteri Hivatal

Rendelési idő
Dr. Rozsályi Károly kedden és pénteken 13-15 óráig rendel. 
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Belterületi vadkárelhárítás

Bizonyára a lakosság többségének tudomása van arról, hogy Dunabog-
dányban már 3. éve eredményesen folyik belterületen vadak által okozott 

károk elhárítása érdekében szakemberek által végzett vadkárelhárítás. 
Községünk földrajzi elhelyezkedéséből adódik, hogy erdővel, árkokkal, pata-

kokkal határolt, így elkerülhetetlen, hogy elsősorban a generalista (tág tűrésű, 
sokféle környezetben, sokféle táplálékon élő állatok) vadfajok megjelennek az 
ember környezetében. 

Rendszeresen előfordul a vaddisznó, róka, borz, nyest, néha az őz, valamint 
a szarvas, melyek köztünk élnek, táplálkoznak, szaporodnak, nevelik ivadéka-
ikat, ezáltal folyamatos károkat és bosszankodást okozva az ingatlan tulajdo-
nosoknak.

Elsősorban az elhagyatott telkeken, régi gyümölcsösökben jelennek meg 
egyre jobban hozzászokva az emberek és kutyák jelenlétéhez.

Nagy melegben, gyümölcséréskor a vaddisznók és borzok annyira felbáto-
rodnak, hogy több esetben nappal találkozhatunk velük a legforgalmasabb 
utakon, meglepetést okozva a gyalogosoknak, sofőröknek.

Az elmúlt 2 évben kb. 20 db vaddisznót sikerült kilőni, melyek között volt ma-
lac, süldő és 100 feletti koca is. Állampolgári bejelentések a károkozásokról 
elsősorban a Fácános út, Kutyahegy, Svábhegy u, Ág u. környékéről érkeztek, 
így ezeken a területeken lőttük ki a legtöbb vaddisznót is.

Sajnos egyre sűrűbbek már a kutyák és ember elleni támadások is.
Ha kutyát sétáltató ember vaddisznóval találkozik, és még megfelelő távolság 

van köztük fogjuk meg a kutyát, mert a vaddisznó nem az embert, hanem a 
kutyát támadja! Ha a kutya túl közel van a vaddisznóhoz az megtámadhatja és 
a kutya refl ex szerűen visszaszalad a gazdájához és hozza magával a meglepe-
tést! Amennyiben a kutyát zavarva jön felénk a vaddisznó, próbáljunk távolodni 
a helyszíntől, mert a vaddisznó általában nem kergeti sokáig a menekülő ku-
tyát. Az ilyen kellemetlen találkozások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a 
kutyasétáltatók sötétedés után kerüljék az erdővel határolt területeket.

Eddig vadászatra alkalmas íjjal történt a vadkárelhárítás, de 2016 januárjá-
tól kizárólag lőfegyverrel lehet ezt a tevékenységet folytatni, így esetenként 
hallhatnak közelebbről, távolabbról lövéseket. Ilyenkor hívhatják a Szentendrei 
Rendőrkapitányságot, ahol visszaigazolják jelenlétünket és ha valaki nem hi-
vatalosan tett lövést, azonnal indítják a járőr autót!

Amennyiben vad észlelésről vagy már kártételről szeretnének bejelentést 
tenni, hívják a dunabogdányi Polgármesteri Hivatalt, vagy Molnár Balázst 
(+36204960360) aki községünkben az elejtés irányító személy. (A vadkárelhárí-
tással kapcsolatos fotók a www.dunabogdany.hu oldalon tekinthető meg.)

Molnár Balázs

Dunakanyari 
Család- és Gyermekjóléti 

Intézmény
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 

szervezésében ismét lesz Ruha Börze Dunabog-
dányban

A részvétel ingyenes!

Időpont: 2016. március 9-én szerdán  14.00-16.00.
Helyszín: Dunabogdányi Művelődési Ház, 

nagyterem.

Mindenkit szeretettel várunk!
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény 

munkatársai

Pályázati felhívás
Dunabogdányi civil szervezetek, közösségek 

részére 

Dunabogdány Község Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a településen székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező és működő egyesületek, 
alapítványok és több évtizedes múltra visszate-
kintő közösségek részére, pénzbeli önkormányza-
ti támogatásra.
A pályázat címe: „Civil szervezetek 2016. évi ön-
kormányzati támogatása”.
A pályázat célja a helyi civil szervezetek közül az 
egyesületek és alapítványok, közösségek által az 
önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz 
kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló te-
vékenységek ellátásának támogatása a működési 
költségekhez, illetve programok megvalósításá-
hoz történő hozzájárulás útján.
A pályázatot 2016. március 31-ig 16 óráig kell le-
zárt borítékban egy eredeti példányban a Polgár-
mesteri Hivatal, 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 
76. címre személyesen vagy postai úton benyújta-
ni. A borítékra rá kell írni: „Civil szervezetek tá-
mogatása 2016”.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kér-
ni a 26/391-025 telefonszámon, e-mailen (info@
dunabogdany.hu) vagy személyesen a Polgármes-
teri Hivatalban ügyfélszolgálati időben lehet.
A pályázat beadása egy formanyomtatványon tör-
ténik, amely letölthető a ww.dunabogdany.hu hon-
lapról vagy személyesen kérhető a Polgármesteri 
Hivatalban.
Ugyanitt érhető el és kérhető a részletes pályázati 
kiírás is.

Önkormányzat

Tisztelt  Bogdányiak!
A hulladékkezelő cég ügyfélszolgálati rendje módosul: március hónapban el-

marad, helyette 2016. április 4-én (hétfőn) várja Önöket legközelebb az ügyfél-
szolgálati munkatárs.

Megértésüket köszönjük:
AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Nonprofi t Kft.

      
      
      

  

HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
A PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE 

A PEST MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT. 
A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. MÁRCIUS 20. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte 
nemzetiségi névjegyzékbe vételét.  

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről  
értesítőt kapnak. 

Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet 2016. március 4-ig lehet 
benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a 

helyi választási irodában. 

A SZAVAZÁS 

A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, amelynek 
nemzetiségi névjegyzékében szerepel. 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő 
választási irodához. 

 

 Választási Iroda 
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2014 októberében 68 év után ismét látogathatóvá vált két 
napig a Várban lévő Táncsics börtön. 2006-ban a hazánkba 

látogató amerikai elnök, G. W. Bush állapodott meg az akkori 
magyar kormánnyal, hogy elcserélik a magyar féllel azt az épü-
letet, amelyet az amerikai kormányzat 1948-ben jóvátételként 
sajátított ki a magyar hadüzenetért büntetésül. Történetesen ez 
a Vár legépebben maradt épülete volt az ostrom után. A tulajdon-
képpeni átadásra 2014. júliusában  került sor.

Az amerikaiak rekreációs célra használták. Az Öböl-háború-

ban, Afganisztánban megsérült és lábadozó magas rangú tisztek 
szanatóriuma volt. Számukra épült a kertben a kosárlabda-pálya 
és a kerti bogrács is.

Az épülethez tartozó kert a Vár Erdélyi bástyája, amely ragyogó 
kilátást biztosít a városra. A főváros talán legértékesebb telkét 
kaptuk vissza. Azért csak most 8 év után, mert lassan készült 
el Pesten az amerikai követség melletti épület felújítása, amit 
cserébe kaptak. Így most megkezdődhet a terület régészeti fel-
tárása.

Táncsics Mihály börtöne a Budai Várban

Aktuális ünnepek

Március 15. a legnagyobb Nemzeti 

Ünnepünk alkalmából rendhagyó-

an a kor női hőseire szeretnék ezekkel a 

sorokkal emlékezni. Ennek aktualitását 

az is növeli, hogy március 8.-án a Nem-

zetközi Nőnapot  is ünnepeljük.

Talán hajlamosak vagyunk azt hinni, 
az 1848-1849-es forradalom és szabad-
ságharcban csak és kizárólag férfi ak ját-
szottak jelentős szerepet. Lehet, hogy a 
tankönyvek szerzői csak őket emelték ki, 
de mi pontosan tudjuk, hogy minden vala-
mirevaló férfi  mögött egy erős asszony áll.  
De ezen túlmenően is a Szabadságharc 
alábbi hősnői férfi akat is megszégyenítő 
bátorságukról és a nemzet iránti feltétlen 
hűségükről tettek tanúságot.

Zichy Antónia

 Zichy Antónia - po-
litikai tevékenységé-
ről hosszú listát lehet 
összeállítani. Amikor 
Batthyány Lajos úgy 
döntött, hogy a re-
formpolitikai életben 
a helye, hazafi as ne-
veltetésű felesége, 
Antónia minden olyan 

eszközt megragadott férje támogatására, 
ami akkoriban egy tisztességes úrinő-
nek rendelkezésére állt. Rendszeresen 
tartott ebédeket, estélyeket és bálokat, 
ahol a politikai élet kulcsembereit látta 
vendégül. Elbűvölő társaságával, okos 
gondolataival még azokat is meggyőzte a 
reformok szükségességéről, akik amúgy 
maradi gondolkodásúak voltak.

 A grófnő adományaival és a politikai ta-
nácskozásokon való részvételével is sokat 
segített férjének.  Amikor Batthyányt bör-
tönbe vetették, mindent megtett, hogy ki-
szabadítsa, de nem ért el eredményt. 

Miután Batthyányt kötél általi halálra 
ítélték, a grófnő az utolsó engedélyezett 
látogatás alkalmával egy cipóban tőrt 
csempészett be cellájába, amivel Bat-
thyány megsebesítette a nyakát. Sebei 
miatt az ítéletet golyó általi halálra módo-
sították. 

Az asszony férje halála után elhagyta az 
országot, egy Párizs melletti faluba köl-
tözött, és passzív megfi gyelőként végleg 

kivonta magát a magyar politikai életből. 
Élete végéig gyászruhát viselt, és halála 
után - ahogy elrendelte - a férje búcsúle-
velével a keblén temették el.

Teleki Blanka

Bár az erdélyi szü-
letésű nemesi lány 
festészetet és szob-
rászatot tanult, a nő-
nevelést választotta 
hivatásául, és függet-
len nőként leányne-
velő intézetet nyitott, 
aminek a falai között 
hazafi as nevelést 

folytatott a szabadságharc ideje alatt is. 
Nyíltan a nők szellemi műveltségének fej-
lesztése mellett kardoskodott, és vitaira-
taiban a politikai eseményeket is bírálta. 

1848 végén végül menekülnie kellett. 
Szatmár megyei birtokán telepedett le, 
ahol politikai menekülteket bújtatott, és 
szellemileg és anyagilag is tovább támo-
gatta a szabadságharc eszmeiségét. Miu-
tán a rendőrség 1851-ben leleplezte, tíz év 
várbörtönre ítélték. 

Rettenetes időszak következett: először 
a kufsteini „császártoronyba” zárták, ami 
az egyik legszigorúbb büntetésnek szá-
mított akkoriban. Később Ljubljanába 
szállították, ahol cellájában sosem volt 
10 foknál melegebb. A megrendült egész-
ségű grófnő 1857-ben amnesztiát kapott, 
és alig négy évvel később elhunyt. Utolsó 
mondatából egy szót lehetett tisztán ki-
venni: „Magyarország”.

 
Kossuth Zsuzsanna

Több ezer férfi  kö-
szönhet nagyon sokat 
Kossuth Lajos legfi a-
talabb húgának, Kos-
suth Zsuzsannának, 
aki fi atal özvegyként 
minden energiáját a 
betegek, sebesültek 
megsegítésére fordí-
totta az 1848-49-es 

szabadságharcban. Felhívást intézett az 
arisztokrata asszonyokhoz, hogy adjanak 
elég kötszert és vásznat, ő maga pedig 
kórházról kórházra járt az országban. 

1849-ben bátyja - akinek egyébként lel-
ki társa és fő bizalmasa volt - a magyar 
honvéd csapatok országos főápolónőjévé 
nevezte ki. Közreműködésével több mint 
hetven gyógyintézetben ápolták - a kor 
viszonyaihoz képest sokkal korszerűbb 
körülmények között - a sebesülteket a 
szabadságharc ideje alatt. 

A fegyverletétel után Kossuth Zsuzsan-
na anyjával és gyermekeivel menekülni 
kényszerült. Útközben elveszítette másfél 
éves kisfi át, először orosz, majd osztrák 
fogságba esett. Tárgyalásán egykori ha-
difogoly tisztek tanúskodtak mellette, azt 
állították, hogy a honvédekhez hasonló 
bánásmódban részesültek a szabadság-
harc ideje alatt, ezért szabadon engedték. 

Később azt remélte, sikerül bátyját visz-
szahozni a külföldi emigrációból. Miután 
szervezkedéseit leleplezték, kitoloncolták 
az országból, egy ideig Brüsszelben élt, 
majd New Yorkba emigrált, ahol újra ki-
újult tüdőbetegsége, amely már a szabad-
ságharc alatt is kínozta. 37 évesen hunyt 
el.

Bányai Júlia

Bányai Júlia műlo-
varnő volt, aki Bányai 
Gyulaként jelent-
kezett katonának. 
Nemcsak keményen 
harcolt, hanem kitű-
nő francianyelv-tudá-
sának köszönhetően 
francia táncosnő bő-
rébe bújva kémkedett 

is. Bem József tábornok érdemei elisme-
réseként századosi ranggal tüntette ki. 
Az asszony a világosi fegyverletétel után 
Törökországba emigrált. 1850-51-ben 
visszatért Erdélybe, ahol részt vett egy 
osztrákellenes összeesküvésben, de a 
szervezkedést leleplezték. Júlia ismét Tö-
rökországba távozott, majd férjével,Matta 
Ede honvéd századossal Kairóban tele-
pedtek le, ahol fogadót vezettek. Bányai 
Júlia Kairóban halt meg 1883-ban, 59 éves 
korában.

Emléküket a többi ma már szinte fele-
désbe ment hősnő nevével együtt kegye-
lettel őrizte meg a nemzet.

Nagy Magda

Nevezetes női alakok az 1848-as Szabadságharcban
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Aktuális ünnepek

Hol az a magaslat, az a fölszentelt Látóhegy, ahonnét a ma-
gyar nemzet és a magyar szellemi haza minden gondja lát-

hatóvá válik?
Csakis a kultúra világában lehet ilyen magaslat.” ( Csoóri Sán-

dor: A szétzilált nemzet, 108.o.)
Január 22-én este hat órai kezdettel tartottuk a magyar kultúra 

ünnepét a Dunabogdányi Művelődési Házban az Esterházy János 
Társaság és a Fakult rendezésében. Az ünnepi szónok Dr.Bánhidi 
László esztergomi alpolgármester – művészettörténet szakos 
tanár – volt. Beszédét sokkoló mondattal kezdte: „ 1100 évvel 
ezelőtt a magyarság lemondott kultúrájáról.” A kultúra napján 
ez valóban idegrongáló megállapítás. Pedig hát tudtuk, mert ta-
nultuk, hogy Szent István államszervezése eltörölte az ősi hitet, 
írást, a regősök dalait, az igricek, táltosok múltőrző tudását, az 
addigi szellemi jellemzőinket.
Mégis, mégis…
Az előadó vetített képes illusztrációkat elemezve briliáns okfej-

téssel mutatott rá, hogy a keleti magyar kultúra nem semmisült 
meg, hanem beleformálódott, beleivódott a modern nyugati stí-
lusba, áthatotta, s megőrizte az ősi művészet jellegzetessége-
it. Jelen van a román vagy gótikus templomok falfestményein,, 
freskóin, Szent László legendáinak jeleneteiben, a mennyezet-
kazetták virágszimbólumában,, a szőttesek, varrottasok motívu-
maiban. A rovásírás sem veszett el: a 20.század elején még hasz-
nálták az alföldi pásztorok. A 16.sz. végén pedig Teleghdi János 
Rudimentájában nyelvtani összefoglalást adott a rovásjelekről: 
„ A hun betűkről, melyek közönségesen  székely betűknek ne-
veztetnek” – írja könyvében. Tudott dolog, hogy a 18. században 
az erdélyi urak rovásírást használtak egymásnak küldött leve-
lükben, hogy a császáriak ne tudják elolvasni, ha netán kezükbe 
kerül. Ősi kultúránk nyomai ott vannak népmeséinkben, mondá-
inkban, zenénkben.
Ennek bemutatását vállalta a Fakult részéről Pelva Gábor és 

Liebhardt András. A népzene őserejét, a nemzeti romantika 
dallamait szólaltatta meg kettősük (hegedű, gitár). Gazdag és 
színes volt válogatásuk: Nógrádi seprűtánc, Bonchidai ritka ma-

gyar, Rókatánc, Széki porka, Gyímesi kettős, hogy csak  kiemel-
jek néhányat a művészi produkcióból.
Az est befejezéseként a kárpátaljai vendégek léptek fel. 

Tiszabogdányból jöttek, az önkormányzat most adta át nekik a 
pénzadományt, amelyet az egyházak, az Esterházy Társaság és 
a falu gyűjtött. Köszönetképpen ketten elhegedültek néhány nó-
tát. Kedves, szívmelengető momentum volt, hogy 2-3 dalukba a 
közönség bekapcsolódott, felismerte,  beledalolt. Érződött, hogy  
egy a gyökerünk, még ha szerte ágaztunk is.
Befejező gondolataim lehet, hogy ünneprontók lesznek.
Falunk kulturális élete igazán fi gyelemre méltó. Zenei tudásban 

különösen gazdag. Két festőművészünk országos hírnevet je-
lent régóta (egyikük már nincs köztünk, de képei által jelen van). 
Szobrász- festő- restaurátor tehetséggel is van kit tiszteljünk. 
És az irodalom? Ne feledjük el azt a derűs, kedves erdélyi zsur-

nalisztát, aki évekig itt élt a Kutya-hegyen. Hargitai kucsébernek 
nevezte el magát ( könyvét is), akinek a nyakába akasztott képze-
letbeli tálcáján ott volt Munkács vára, Rozsnyó főtere, a palicsi tó, 
a gyönyörűséges Hargita, a borszéki ásványvíz, a lugosi temető, 
az egész Kárpát-medence. Aki elmerengett a bogdányi Duna-
parton, és aki most itt nyugszik e falu temetőjében. Igen: Lugosi 
Papp Jánosról van szó.
És élt itt egy sztárriporter, akinek 3 szenzációs könyve is jelent 

meg rengeteg cikkén kívül. Mindhárom könyv közös vonása, hogy 
a környezetet félti, még meglévő természeti kincseinket bemen-
tené Noé bárkájába. Jókai tollához is méltó leírása a Hortobágy-
ról költőien szép. De megírja a keleti szomszéd katasztrofális 
helyzetét is: a gigantikus ,esztelen nagyipari fejlesztéseket, az 
emiatt pusztuló környezetet, a világ legnagyobb édesvízi tavának, 
a Bajkálnak tönkre tételét.
Baróti Szabolcsról beszélek.
Ezt a két remek írót ne süllyesszük az érdektelenségbe, a kö-

zönybe! Rendezzünk nekik egy irodalmi estet, könyvtári ismerte-
tést, valamit. Olvassák őket a bogdányiak!
        

Varsányi Viola

A magyar kultúra ünnepén
„

Márai Sándor: Füveskönyv
(részlet)

A NŐKRŐL ÁLTALÁBAN
Köszönet a nőknek.

Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a fele-
ségem voltál. És neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki 
adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az 
utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, 
elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert 
szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És neked, mert a 
kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál. És ne-
ked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes 
és nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajaddal ar-
comat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s 
neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam 
az élet magányában. És neked, mert gyermeket szültél ne-
kem. És neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. 
És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szom-
jas voltam. És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. 
És köszönet neked, mert jó voltál, mint az állatok. És neked, 
mert testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet ele-
jén. Köszönet a nőknek, köszönet.

A telken a középkorban a király magánlakosztálya volt. Ez ma 
6-8 méterrel a mai szint alatt található. Később Nagy Lajos a 
pálosoknak ajándékozta. A XVI. században királyi palota része 
lett, ekkor épült a szép kilátást nyújtó Erdélyi-bástya. 1728-ban 
készült el a lőporraktár, ebben tárolták a várnegyed puskaporát, 
amit később a tűzveszély miatt kiürítettek. Az amerikaiak ebben 
virtuális lőteret és más közösségi foglalkoztatókat alakítottak ki. 
Egyébként a berendezése változatlan maradt az amerikai tenge-
részgyalogosok használata mellett is.

A börtön épülete 1810 és 1833 között kaszárnyának épült, de a 
szólásszabadság ellen tiltakozó írókat, ügyvédeket  őriztek falai 
között. Táncsics az egyik földszinti, utcára néző „cellában” rabos-
kodott, ahol könyvtára és kényelmesen be-rendezett szobája volt.

Azon a bizonyos március 15-én, a pesti ifjak csak a deszkákat 
feszítették le a rácstalan ablakról, és az ablakon keresztül má-
szott ki a hintóba Táncsics, aki azon nyomban el is aludt. 

Az esti Nemzeti Színház  Bánk Bán előadás díszvendége lett 
volna. (Elbeszélések szerint Jókai helyettesítette a kimerült Tán-
csicsot.)

A közönség tombolt az örömtől, éljenezték Táncsicsot, a töme-
get már nem lehetett leállítani…

1849. január 30-án egy lengyelről  egy osztrákról és két ma-
gyarról tudunk, akit az országzászló környékén végeztek ki.

Az épületben még Kossuth, Czuczor Gergely, Wesselényi Miklós, 
de Jókai is raboskodott 1862-ben. Kossuthnak is a mai Táncsics 
M. utcára nyílt a szobája ablaka, de miután észrevették, hogy az 
ablakon át levelez, egy belső udvari szobát kapott.”

Idézet Varga Jenő cikkéből
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UNSERE HEIMAT

Die Deutsche 
Nationalitätenselbstverwaltung 

meldet sich

Singen macht glücklich!

Kinder lieben Lieder. Und das ist gut so. Denn 
Singen macht Spaß! Und Singen ist beste 

Förderung, ohne danach zu klingen.
Jedes Kind wird musikalisch geboren. Aber 

es kann diese Gabe verlieren, wenn sie nicht 
stimuliert wird. Mit den Eltern zu singen, ist für 

Kinder spannender, als Lieder von der CD mitzusingen, denn Vater 
und Mutter sind fl exibel und können Pausen machen, wenn ihr Kind  
Atem holen muss; sie können zwischendurch ein Wort erklären oder 
die Lieblingsstrophe dreimal wiederholen.

Singen macht glücklich, das besagt die Gehirnforschung. Es setzt im 
Gehirn einen wirkungsvollen Cocktail frei. Glücksbotenstoffen werden 
zusätzlich  ausgeschüttet. Die sind unter anderem für Bindung sowie 
tiefe Gefühle der Liebe und Treue zuständig, es regelt den gesunden 
Schlaf-Wach-Rhythmus.

Singen macht sprachlich fi t!
Erste Einblicke in diese Prozesse gelangen Forschern am Max-

Planck-Institut .
Eine Studie mit Zehnjährigen belegt, dass musikalisches Training - 

je früher und intensiver, desto besser! - die sprachliche Entwicklung 
von Kindern fördert.

Singen macht schlau!
So lautet ein Forschungsergebnis zur Bedeutung des Singens im 

Kindergarten. In der Studie „Singen in der Kindheit“ zeigt sich, dass 
Kindergartenkinder, die täglich etwa eine halbe Stunde singen, bei 
Einschulung stets deutlich besser abschneiden als Mädchen und 
Jungen, die nicht oder sehr selten singen. Da passt es nicht ins Bild, 
dass ausgerechnet Singen in der Erzieherinnenausbildung nicht 
mehr stattfi ndet. Ein Projekt wurde erarbeitet, mit dem Singen wieder 
unkompliziert zurück in die Kindergärten kommt. Der Grundgedanke: 
Großeltern singen heute viel mehr als Eltern. Warum also nicht 
Großmütter und Großväter als Singpaten für Kindergärten ausbilden? 
Mittlerweile hat das Projekt  „Il canto del mondo “ allen Kindergärten 
in Europäischen Union zur Teilnahme angeboten.

Singen gibt Kindern Halt!
Lieder klingen immer gleich, der Text ändert sich nicht, und 

verlässlich folgt nach vier Zeilen der Refrain. Solche übersichtlichen 
Strukturen schenken Kindern das Gefühl von Sicherheit und 
Geborgenheit.

Babys lieben Töne!
Mit Singen und Tanzen können Eltern gar nicht früh genug anfangen: 

Tanzen Sie mit Ihrem Baby, wenn Sie es auf dem Arm tragen. Lassen 
Sie es Musik hören. Und singen Sie mit, wann immer Ihnen danach 
zu Mute ist.

Wenn Babys etwa sechs Monate alt sind, beginnen sie bereits, Musik 
und Gesang in Bewegung umzusetzen. Sie nicken mit dem Kopf, 
wippen mit den Füßchen, schaukeln mit dem ganzen Körper. Sobald 
sie stehen können, versuchen sie zu tanzen.

Im Alter von zwei bis drei Jahren können Kinder Lieder teilweise 
nachsingen, relativ sicher im Rhythmus, unsicher noch in Intonation 
und Text. In dieser Zeit stellen Kinder kleine Potpourris aus 
Liederfetzen, die sie kennen, zusammen, singen vor sich hin, summen, 
trällern, wenn sie mit sich im Einklang sind.

Zwischen drei und vier Jahren können sie eine Zeit lang ruhig sitzen 
und zuhören, um ein Lied zu lernen. 

Mit vier bis fünf Jahren halten viele sicher den Takt und können ihre 
Lieblingslieder auswendig... 

(Gelesen in eine Studie von Europäischen Union.)
Ich erwähne, dass in meinem Elternhaus „von Anfang an” gesungen 

wurde; wir Kinder sangen vor allem mit unserer Mutter, aber auch mit 
Vater.

Wir haben gesungen, nicht nur weil in der Nachkriegszeit die 
Spielzeuge fehlten.

Die Freude am Singen ist mir bis heute nie ganz vergangen;  meist 
habe ich auch im Chor gesungen wehrend meine Schulzeit. Und ich war 
immer wieder sehr glücklich dabei, was ich heute schon sehr vermisse.
Vielleicht aber lassen sie sich auch überzeugen, dass das Singen führ ihre 
Kinder mindestens so förderlich ist wie Sport.
Ich wünsche mir und euren Familien fröhliche und musikalische Tage in 
Bogdan!

Magda Nagy

BRÄUCHE IM JAHRESLAUF – MÄRZ, FASTENZEIT
In der Fastenzeit, die mit dem Aschermittwoch beginnt, durfte 

man früher im Alter zwischen 21 und 60 Jahren täglich nur dreimal 
essen und nur einmal satt werden. Am Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurde noch 40 Tage lang gefastet, d. h. kein Fleisch gegessen. Seit 
den 20er Jahren gab es im Allgemeinen zwei (Mittwoch und Freitag), 
später nur noch einen fl eischlosen Tag (Freitag). Während dieser 
Zeit wurden keine Bälle veranstaltet und keine Hochzeiten gefeiert. 
Mittwochs und freitags betete man in der Kirche eine Litanei, danach 
den Kreuzweg (die Leiden Christi). Der vierte Fastensonntag Laetere 
heißt Schwarzer Sonntag, man ging ganz in Schwarz zur Kirche.

Im heiligen Josef ehrten die Zimmerleute ihren Schutzpatron. Am 
Joseftag (19. März) arbeiteten die Zimmerleute nicht, sie ließen eine 
Messe lesen und nahmen daran teil.

Nach Beobachtung kehren die Schwalben in der Zeit um den 
Mariä-Verkündigungs-Tag (24. März) aus dem Süden zurück. Man 
sagt: Mariä Verkündigung kommen die Schwalben wiederum.

UNSERE ERFOLGE
Am 14. Februar wurde ein Chortreffen in Tarian /Tarján/ mit neun 

eingeladenen Chören veranstaltet, wo unser Nationalitätenchor, der 
Bogdaner Singkreis mit sehr großem Erfolg das Liedgut unseres 
Dorfes präsentierte. 

PROGRAMM ARCHIV
Am 6. Februar 2016 wurde der 10. Wein- und Wurstwettbewerb von 

der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung mit großem Erfolg 
veranstaltet. Für die gute Laune sorgte die Kapelle „Krigli Band“ 
aus Tscholnok (Csolnok). Mitgewirkt haben noch die Mitglieder der 
Donauknie Tanzgruppe aus Bogdan. An dieser Veranstaltung wurde 
das deutschsprachige Theaterstück „Streichquartett“ von den 
Jugendlichen unseres Dorfes aufgeführt. Hiermit möchten wir uns 
bei unseren Sponsoren für die Hilfe bedanken. 

A X. BOGDÁNYI BORVERSENY EREDMÉNYEI 
Az idei évben immár tízedik alkalommal rendezte meg a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat a Bogdányi bor- és kolbászversenyt. 
Az esten rendhagyó módon „Streichquartett” címmel, német nyel-
vű rövid színdarabot láthatott a közönség bogdányi fi atalok előadá-
sában. Ezt követően a dunabogdányi tánccsoport, a „Donauknie 
Tanzgruppe” táncosai vidám műsoruk után táncba hívták a közönség 
tagjait is. A közel 170 vendég hajnalig szórakozhatott, a talpalávalót 
a csolnoki Krigli Band nevű formáció biztosította. 

Idén 20 fehérbort, 10 vörösbort, 5 rozét, és 1 direkttermő szőlőből 
készült bort, valamint 5 pár kolbászt neveztek. Az egyes kategóriák 
legjobbjai: 

- legjobb kolbász: Pereszlényi Zoltán – Házi kolbász  
- direkttermő kategória legjobbja: Vogel István - Othelló
- legjobb fehérbor: Heininger Károly – Cserszegi fűszeres 

(2015) 
- legjobb rozé bor: Herr Adrián – Cabernet Sauvignon rosé 

(2015)
- legjobb vörösbor: Herr Adrián – Cabernet Sauvignon (2015)

Minden évben Jakab Lajos vándordíjat kap a verseny legjobb, 
bogdányi gazdától származó bora. Ezt a kitüntetést idén Herr Adrián 
vihette haza Cabernet Sauvignon borával. Az egyes kategóriák győz-
tesei a Cirpi Borház és a Wixter Line Kft. által felajánlott, a borászat-
hoz nélkülözhetetlen eszközökkel is gazdagodtak. A felajánlásokat 
ezúton is köszönjük. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében ezúton szeretném 
megköszönni az önzetlen segítséget mindenkinek, aki a rendezvény 
szervezésében és lebonyolításában részt vett. Külön kiemelném azo-
kat, akik a terem berendezésében, a borbírálat lebonyolításában, a 
vacsora elkészítésében és felszolgálásában segítettek. Köszönettel 
tartozunk rendszeres, kiemelt támogatóinknak: Jakab-Herold Pin-
cészet, Jakab Gergő és a Forgó Étterem, Heim Sütöde. Találkozunk 
jövőre, remélem még több nevezéssel és hasonlóan jó hangulattal. 

Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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Az óvodában is megünnepelték január 22-én, a Magyar kultúra 
napját. A Ládafi a bábszínház magyar népmese előadását nagy 
élvezettel fogadták a gyerekek. 

Az Esterházy János Társaság és a FAKULT Egyesület közös ren-
dezvényére került sor a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 
22-én. Az európai és magyar művelődéstörténet és képzőművé-
szet kapcsolódási pontjairól Bánhidy László tartott vetítettképes 
előadást, valamint az esten felcsendülő magyar népzenékről 
Pelva Gábor zenész fűzött ismereteket. A művelődési házban 
tartott rendezvényen mintegy 80 fő vett részt.

A hagyományos Újévi koncertre január 26-án került sor a 
Sportcsarnokban. A község komolyzenei és hagyományőrző 
zenekarainak, művészeti csoportjainak seregszemléjén az idei 
alkalommal 6 művészeti együttes képviseltette magát a Sport-
csarnokban rendezett délutánon. A rendezvény nemzetiségi 
blokkjában egyéni és együttes műsorral is fellépett a tradicio-
nális fúvószenét képviselő Svábzenekar, a hagyományőrző dal-
kör: a Bogdaner Singkreis valamint a nemzetiségi tánccsoport, 
a Donauknie Tanzgruppe. Az est második felében a fúvós után-
pótlást jelentő Zeneiskola Fúvószenekar, a Szimfonikus Zenekar 
valamint az egyház zenét játszó Cecilia Kórus lépett színpadra. 
A rendezvény egy helyi könnyűzenei formáció valamint a Szim-
fonikus Zenekar 2014-es közös olasz est produkciójából idézett 
dalaival zárult.

Köszönjük! A polgármesteri hivatalban elbúcsúztatták Herr Ti-
bornét, aki november 30-án „másodszor” ment nyugdíjba. A hi-
vatalban 10 évet dolgozott, majd visszatért betanítani. Schuszter 
Gergely, polgármester a község és a hivatal nevében köszönte 
meg kolleganőnk munkáját, és kívánt egészséges éveket és sok 
boldogságot családja körében. 

Baba-mama klub in-
dult a művelődési ház-
ban. Szerdánként 10.30-
tól várják a szervezők a 
kismamákat, anyukákat, 
nagyszülőket közös játék-
ra, éneklésre! Érdeklődni 
lehet Ferencziné Benczik 
Ágnes, védőnőtől. 

Február 5-én több mint százan érkeztek a művelődési házba, 
hogy megtekintsék Hartmut Lämmle, leutenbachi önkormány-
zati képviselő 25 éves jubileumi eseményre készült videóját. A 
közel egyórás fi lm szép emléket állít a partnerkapcsolat 25 
éves fennállásának. Az esten köszöntőt mondott: Jürgen Kiesl, 
leutenbachi polgármester, Schuszter Gergely, polgármester, va-
lamint Hartmut Lämmle is. A felszólalók megemlékeztek azok-
ról, akik már nem ünnepelhették velünk ezt a kerek évfordulót 
és reményüket fejezték ki a következő 25 év hasonlóan sikeres 
folytatásában. (A fotókat Bánáti Bence készítette.) 

Az Önkormányzat február 10-én tartotta a művelődési házban 
a község vállalkozóinak szervezett pályázati információs napját. 
Az eseményen elhangzott, hogy jelenleg egyetlen kiírás van a 
KKV-k részére, további pályázati kiírások várhatók telephelyfej-
lesztésre és üzleti infrastruktúra fejlesztésre. Az előadás anyaga 
a www.dunabogdany.hu oldalon érhető el. 
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FARSANG DUNABOGDÁNYBAN
Az idei rövid farsangi időszakot az immár egyesületi formát öl-

tött Kertbarát Kör január 15-ei bálja nyitotta meg. A művelődési 
házban zajló rendezvényen mintegy 100 fős közönség vett részt 
és táncolt a Krausz Együttes zenéjére. 

A Dunabogdányi Óvoda Alapítvány báljára január 29-én a Forgó 
Étteremben került sor mintegy 160 fő részvételével. 

Február 6-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat 10. jubile-
umi borversenyét rendezték meg. A művelődési házban tartott 
rendezvényére 36 bort neveztek. Az esti vacsorával egybekötött 
bálon mintegy 160 fő vett részt. Az esten a zenét szolgáltató Krigl 
band mellett helybeli csoportok is közreműködtek: a Donauknie 

Tanzgruppe műsora 
mellett a Vonósné-
gyes című klasszi-
kus bohózat német 
nyelvű változatát vit-
ték színre bogdányi 
fi atalok. (A borver-
seny eredményeiről 
az Unsere Heimat 
című rovatban ol-
vashatnak) (A fotót 
készítette: Hidas 
András) 

A Kertbarát Kör Egyesület és a Művelődési Ház idén is meg-
tartotta a hagyományos farsangtemetést. A húshagyó keddi 
batyubálon megjelent mintegy 100 fős közönség a pilismaróti 
Zöldkendős dalkör valamint a Bogdaner Singkreis műsora után 
a Pogdane Puve zenéjére táncolhatott a böjt előtt egy utolsót. Az 
eseményt a kertbarátokból álló „maszkos alakoskodók” hagyo-
mányos farsangtemetési szertartása zárta. 

Január 28-án a hagyományos Retro-partyra várta a FAKULT 
Egyesület a közönséget a művelődési házba. A ’60-as évek öltö-
zetében megjelenő mintegy 90 fős közönség retro kvíz játékban 
vehetett részt valamint a The Rosslift Együttes zenéjére táncol-
hatott. 

A Bogdány Mozdul szervezésében lezajlott jelmezes közösségi 
futást az égiek nagy kegyben részesítették. A mostanában rit-
ka szép idő bizonyosan hozzájárult, hogy majd kilencven részt-
vevő regisztrált. A szabadon, hangulat szerint választott 2 és 4 
kilométeres távokon kifejezetten nem versenyfutás zajlott, mivel 
elsősorban a mozgásra buzdítás és 
nem a verseny volt a cél. Díjakat a 
jelmezekre adtak ki a szervezők kö-
zönség szavazatok alapján felnőtt 
és gyermek kategóriában (Pap Zol-
tán és Eszteró Bálint). A nyertesek 
a Herr Cukrászda ínycsiklandó tor-
táival gazdagodva térhettek haza. 
A szervezők ezúton is köszönik a 
támogatók segítségét, a Dunabog-
dányi Iskoláért Alapítványnak és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
a szíves vendéglátást, szendvics-
költeményeket és a tartalmasnál is 
tartalmasabb teákat.  

447.000 Ft gyűlt össze Tiszabogdány 
részére az önkormányzat, az Eszter-
házy János Társaság, a katolikus és 
a református egyházközség gyűjté-
séből. Az adományt sportpálya épí-
tésére fogják fordítani. Az adományt 
Bánáti Bence, alpolgármester adta át 
a tiszabogdányi polgármesternek. (A 
fotót Hidas András készítette) 

Vidra a téli Duna parton!
Természetvédelmi helyzete: Ki-

pusztuló félben lévő szigorúan védett 
állat!  Magyarországon kiemelkedő-
en sok vidra él Európa más országa-
ihoz viszonyítva, elsősorban a  Duna 
mentén.  Életüket veszélyezteti a 
vízpartok betonozása, parti növények 
irtása, víz közeli autóutak építése, 
ami maga után hozza, hogy gyakran 
elgázolják őket, és egyes a vidrákról 
alkotott tévhitek , mint az hogy„nagyon sok halat eszik, gyorsan 
elszaporodik”. 2013.-ban az Europai Vidra lett az év állata Ma-
gyarországon. Külön öröm volt lencsevégre kapni ezt a szép kis 
állatot. Kívánjunk neki hosszú boldog életet a Bogdányi Duna 
parton!

Vidra a téli dunabogdányi Duna-parton. Fotózta: Nagy Magda.
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Ez történt óvodánk-
ban az elmúlt hónap-
ban:
Egészségnevelés 

a Nagycsoport-
ban:  kenyeret 
és kifl it sütöttek, 
hozzá tojáskrémet 
készítettek. Nem 
is okozott gondot 
az étel megkóstolása. Mint mindenben, a 
megtapasztalás a legfontosabb tanulási 
módszer, így a kenyérsütés minden fázi-
sát jól meg tudták fi gyelni a gyerekek.

Lang Tamás felajánlotta, hogy sár men-
tesíti óvodánk parkolóját. Meg is valósult 
rögtön. Köszönet érte!

Farsangoltak a csoportok. A gyerekek 
csoportonként más-más jelmezbe öltöz-
tek: Cicák-kutyák, Túró Rudik, Bohócok, 
Indiánok, és természetesen a nagyok már 
azzá változhattak, amikké szerettek vol-
na.

„Farsangfarka” címmel, mi is lezártuk a 
farsangi időszakot. Nagyon sok játékkal, 
tánccal, és vidám mulatsággal zavartuk 
el a telet!

A leendő elsős tanító nénik már ismer-
kednek a gyerekeinkkel, látogatják a cso-
portokat. Az iskola is szervez programo-
kat leendő elsőseik számára.

Utazó Planetárium előadásain vettünk 
részt. (A következő újságban lesz bővebb 
információ erről a programról.)

Nevelési értekezletünket Leányfalu Óvo-
dájában tartottuk. A vizuális nevelés 

témában tavaly a mi 
óvónőink tartottak be-
mutatót, most pedig 
Leányfalu óvónői tarta-
nak nekünk bemutató 
foglalkozásokat. A kö-
zös tapasztalatcserére 
nagy szükség van, így 
tudunk még inkább 
megújulni, amit a min-

dennapokban használni tudunk.
Ebben az időszakban két leendő óvónő is 

nálunk tölti 8 hetes szakmai gyakorlatát, 
gyakorlati államvizsgáikat is nálunk te-
szik le. Szívesen látjuk Őket, nagy igye-
kezettel készülnek az óvodapedagógusi 
pályára.

Gräff  Albertné
 óvodavezető

GYEREKSZÁJ:
Ákos: Elvette a fűrészemet! – mire Levente: 

Nem! Én a kezében találtam!
 Zsombor megállapítása árvízkor: Tele van 

a Duna!
Réka babérlevelet talált a Frankfurti leves-

ben. Csodálkozva kérdezte: Ebben miért van 
falevél?

Karina: Nem tudom eldönteni, hogy ki le-
gyen a szerelmem, Balázs vagy Ármin? Óvó-
nő: Hát az, aki inkább megdobogtatja a szíve-
det! – mire Réka: Hát az orvos!

Regina: Én nem Bitte Wassert kérek!
Regina: Óvónéni, az lesz a másik Guten 

Morgen, hogy Guten Tag?

( Kis-  középső  és nagycsoportból)

Óvoda és Iskola

Kedves Szülők! 
Kedves Bogdányiak!

Támogassa Ön is az 
iskolaudvar felújítását!

Az adó 1 %-nak felajánlásával 
segíthet!

Adószámunk: 18216970-1-13

Támogatását előre is köszönjük!
Kránicz-Kammerer Zsófi a

Dunabogdányi Iskoláért 
Alapítvány

Engedjék meg, hogy kicsit elfogult legyek és azt mondjam, 
hogy a MTVA és a Hagyományok Háza közös rendezésű Fel-

szállott a páva vetélkedője, a közelmúlt egyik legszínvonalasabb 
tehetségkutató műsora volt. 2014-ben a felnőtteké, 2015-ben a 
gyerekeké volt a pódium. Ének tanárként megragadott az ere-
deti népzenei anyag ilyen magas szinten való tolmácsolása, kü-
lönösen a gyerekeknél. Az énekesek, a hangszeresek elhozták a 
különböző tájegységek dalait és olyan átéléssel adták elő, hogy 
szinte érezni lehetett a falvak levegőjét. A táncosok, tánccsopor-
tok pedig elvarázsoltak a néha lírai de többnyire sodró lendületű 
jeleneteikkel. Az énekórákon mindig felemlegettem, amit elő-
ző hétvégén a tévében láttam és örültem, hogy sok osztályban 
mondták a gyerekek, hogy ők is nézik a műsort. Pedig Bogdányra 
nem jellemző a magyar népzene, néptánc művelése, de gondo-
lom ők is érezték azt, amit én, a népzene energiáját. Ezek után 
mikor december 26-án meghallottam, hogy lesznek úgynevezett 
Páva matinék a Művészetek Palotájában, akkor azonnal meg-
kerestem e-mailben a szervezőket és igényeltem 100 db jegyet, 
hogy a felső tagozattal el tudjunk menni. 

Kollégáim is nagyon örültek a lehetőségnek, de amit a hely-
színen megtapasztaltunk, az minden képzeletet felülmúlt. Eleve 
hihetetlen élmény, hogy ennyi gyerekkel, kollégával egy közös 
célért megmozdultunk. A helyszín a MÜPA nagyterme maga is 
megérne egy külön látogatást, hiszen Európa legújabb és legkor-
szerűbb hangversenyterme, mely több mint 1600 férőhelyes. A 
gyerekek a hely szellemétől megilletődve úgy viselkedtek, ahogy 
az elvárható volt, pedig nem is mondtuk nekik. Senkire nem kel-
lett rászólni egyetlen egyszer sem. 

A műsortól egy kicsit tartot-
tam, mert gyimesi népzenével 
kezdődött. Ez a magyar népzene 
legősibb rétegét képviseli és fél-
tem, hogy hogyan fogadják majd, 
hiszen ilyen zenével még nem 
nagyon találkoztak. A Zerkula 
Zenekar és Szellő Néptáncegyüt-
tes azonban elvarázsolt minket. 
A színpad mögé – ahogy a verse-
nyen is volt – képeket vetítettek. 
A gyimesi hegyek, legelők, házak 
látványa életszerűvé tették az 
elhangzottakat. A műsort Dió-
szegi László vezette, aki nagyon 
jó érzékkel szólt a gyerekekhez. 
Agócs Gergely a népi furulyát mutatta be, és a továbbiakban Pál 
István Szalonna és bandája kápráztatott el bennünket. Cimbal-
mon az ifjú tehetség Ürmös Sándor és édesapja is játszott, nagy-
nagy átéléssel, virtuozitással, melyet a közönség nagy tapssal 
jutalmazott. Egy szép küküllőmenti népdalt is megtanultunk 
Tintér Gabriellával és Szalonna Bandájával. Az egész betetőzése 
a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes és Balogh Károly tánca. A ma-
gyar férfi táncok elképesztő ereje, a tánccsoportok lendülete azt 
hiszem, örök élmény marad mindenki számára, aki ott volt. 

Spáthné Faragó Éva
ének tanár  

Magyar örökség – Páva Matiné

Óvodai hírek

SZJA    1 % 
Dunabogdányi Németekért 

Közalapítvány 

Köszönjük az eddigi támogatásokat 
és várjuk a  további  

SZJA  1 %  felajánlásokat
Adószám:  19177036-1-13

Lakatosné dr. Schilling Dorottya
kuratórium elnöke
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Gábor áron rézágyúja, fel van virágozva…” – minden gyer-
mek kívülről fújja a közismert dalt az ágyúöntő székely őr-

nagyról, aki a szorult helyzetben lévő erdélyi hadaknak két hét 
leforgása alatt  öntött ágyúkat és fordította meg a hadihelyzetet 
1848. novemberében. Bizonyára kevesen tudják, hogy közsé-
günkben él a legendás katona rokona, aki jó évtizedig tanított is-
kolánkban. Ő Gábor Erzsébet, Rózsa néni, férje után közismert 
nevén Nyírő Istvánné.

A Gábor nemzetség székely család. Hogyan került a család Magyar-
országra?

Apám, Gábor Antal 1918 zűrzavarában, mint a székely hadosz-
tály katonája, Szegeden szolgált. Trianon után nem tért haza. 
Budapestre ment és elvégezte az orvosi egyetemet. Mint ura-
dalmi orvos Répcelakon, Vas-megyében a Dunántúlon kapott 
állást, ahol megismerte édesanyámat. Bár a nyugati határszél-
re került, Erdéllyel nem szakadt meg a kapcsolata. Mikor Észak 
– Erdély 1940-ben visszatért, 1 évig a családjától távol, a Békás 
– szoroshoz közeli Békáson vállalt állást, azért hogy körzeti or-
vosi kinevezést kapjon. A háromszéki Torjára került e minőség-
ben, ahová már a család is követte. 

Torja mindössze 15 kilométerre fekszik Berecktől, Gábor Áron szülő-
helyétől. Mi a kapcsolat a legendás őrnaggyal?

Nagyapám, idősebb Gábor Antal unokatestvére Gábor Áron-
nak. Amikor 1940-ben visszaköltöztünk Erdélybe, a rokonság 
a közelben élt. Berecken apám nagybátya, Gábor József lakott. 
Apám nem véletlenül e környéken szeretett volna állást kapni. 
Ő egyébként Erzsébetvárosi születésű. Ez távolabb esik Szé-
kelyföldtől, Segesvár és Medgyes között fekszik, nagyapám ta-
nítóként került ebbe a magyar mellett szász, román és örmény 
kultúrájú városba, de apámat tudatosan Székelykereszttúron 
taníttatta, hogy magyar környezetben érettségizhessen. 1940-
ben tehát minden jónak tűnt, de mindössze négy évig tartott. 

1944-ben, a román átállás után a szovjet hadsereg betört Erdélybe…
Igen, és mi menekülni kényszerültünk. Átmenetinek gon-

doltuk, nem is vitt magával semmit a család. Gondoltuk, a vas 
megyei házban átvészelhetjük a háborút. Mivel a katonaság az 
autót a visszavonuláshoz rekvirálta, egy hosszú szekérrel indul-
tunk útnak. Szüleimen kívül öcséimmel utaztunk egy hosszú 
szekéren. Én 13 éves voltam ekkor, kisebbik öcsém pólyás még. 
A menekülés 8 héten keresztül zajlott. Sok helyen meg kellett 
állni több napra, mert az utak foglaltak voltak, elsősorban visz-
szavonuló katonákkal. Arra emlékszem, hogy Érmindszenten 
egy ilyen veszteglés alatt találkoztunk Ady Lajosnéval, Ady End-
re sógornőjével.

Az anyai házban nevelkedett tovább. Hogyan lett tanító?
1951-ben Győrben érettségiztem. Utána képesítés nélküli 

tanítóként Beled községben kezdtem a pályám, majd Iván és 
Táplánszentkereszt következett. A győri tanítóképzőben a kü-
lönbözeti vizsgát letéve lettem tanító, majd 1956 és 1960 között 
Pécsett végeztem el a biológia-földrajz szakot. 1960-tól 1976-
ig, Bogdányba költözésemig pedig Szombathelyen tanítottam. 
Napra pontosan 40 éve vagyok bogdányi, ebből több mint 10 évig 
tanítottam a helyi iskolában.

Hogyan került Bogdányba?
Férjem, Nyírő István itt volt tanító. Őt 1972-ben egy temeté-

sen ismertem meg. Kiderült, hogy szintén erdélyi, nagyanyám 
szülőfalujából, Osdoláról származik. Kolozsvárott végezte a ta-
nítóképzőt. A hatvanas években jött át Magyarországra, Békés 
megyébe került Gyomaendrődre, majd ide, Dunabogdányba. 
Noha alsós tanító volt, a felsőben matematikát és testnevelést 
is tanított. 1976-ban házasodtunk össze. Ő 14 évvel volt idősebb 
nálam, egy ideig apám bizalmatlan volt irányában, mert román 
hangzású neve volt, Nyágulyról magyarosított Nyírőre. (Náguly 

egy hegy neve is Erdélyben) De ő székely-magyarnak érezte 
magát, Romániában börtönben is volt ilyen ügyből kifolyólag, 
itt Dunabogdányban pedig jó kapcsolatot ápolt Áprily Lajossal, 
akivel irodalmi esteket is szervezett. Pistával még együtt néztük 
Nagy Imre és mártírtársai újratemetését, de sajnos a rendszer-
váltást már nem élte meg, váratlanul halt meg.

Sokan emlékeznek rá, hiszen generációkat tanított és azt hiszem itt a 
ház előtt a Kert utcai lehajtó neve már a világ végezetéig Nyírő – domb 
marad… Rég járt Erdélyben? Mit jelent Önnek Erdély? 

Mindent, mindent… Sajnos utoljára 1984-ben jártam Erdély-
ben. A férjemmel voltunk, emlékszem akkor a helyiek vörösfe-
nyő ágakat tűztek a kilátogató magyar rendszámú kocsik lök-
hárítójára. A miénkre is. Dudáltak üdvözlésképp, ha megláttak. 
Nagy dolog volt ez akkor. Ma az emlékek vannak és itt a székely 
zászló az íróasztal felett…

Lemhényi Gábor 
Áron (Bereck, 1814. 
november 24. – 
Uzon és Kökös kö-
zött, 1849. július 2.) 
A honvéd tüzértiszt 
székely családba 
született, felmenői 
között földművelő 
gazdákat találunk. 
Apja jegyző volt. A 
székely jogállás sze-
rint a polgári foglal-
kozás mellett a csa-
lád férfi tagjai mindig 
a határőrezredben 
teljesítettek szolgá-
latot. 1831-ben ő is 
bevonult, a 2. szé-
kely gyalogezred katonája volt, 1840-ben Pestre került egy tü-
zérezredhez, ágyúgyári munkásként Bécsben is dolgozott, majd 
leszerelni kényszerült. 1842-ben öccse helyett vonult be újra, 
1845-ben szerelt le, akkor úgy tűnt, végleg. A forradalom híre 
Moldvában érte, mire hazatért. Az ellenállást támogató erők 
szószólója volt, az ágyúöntésben ajánlotta fel szolgálatait, ame-
lyet az erőforrások szűkössége miatt találékonyságából eredő 
technikai újításokkal vitt véghez. 1848. novemberében ez men-
tette meg a magyar ellenállást, a november 30-ai győzelmes 
első hídvégi ütközetben Puchner tábornok nem is értette, a ma-
gyarok honnan szereztek komoly tüzérséget. Arra gyanakodott, 
hogy ütőképes francia ütegek szolgálnak a lázadó seregben. A 
váltakozó sikerű harcok alatt folyamatosan dolgozó műhely 70 
ágyút adott a hazának. Gábor Áron ezen felül saját vagyonából 
is komoly összeggel támogatta a szabadságküzdelmet. 1849. 
március 15-én léptették elő őrnaggyá. 1849. május 5-én ezt írta 
a Honvéd újságban: „Ha a haza mindenekfelett, akkor néhány 
mesterember se emelje magát a haza fölé. Hanem legyen jel-
szava: a hazáért mindent a legjutányosabban. Különben azon 
véleményre vetemedik az ember, hogy némelyek a közálladalmi 
érdek s politikai okok emlegetését csak saját erszényük töltésé-
re akarják felhasználni.” Gábor Áron 1849. július 2-án az oszt-
rák és orosz túlerővel szemben vívott kökösi ütközetben hunyt 
el. Emlékezetét számos közterület, intézménynév őrzi. Egy évti-
zede emlékezet-politikai okokból kormányzati körökből történt 
kísérlet roma hőssé avanzsálására, azonban bebizonyosodott: 
semmiféle valós történeti alapja nincs ennek a gondolatkísér-
letnek.

Liebhardt András

Főtér

Riport a Kert utcából…
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Sport

„Csodálkozol a kokainistán,
S nem érted?
Gondolkozzál az okain is tán –
S megérted!”
             Kosztolányi Dezső

Közel másfél éve, amikor e programsorozatot terveztük, két 
síkon gondoltuk kialakítani a stratégiát. 

Az egyik, nagyrészt megvalósult. Rendszeresen, nagyszabású 
események szervezése, sok résztvevő számára.  Olyan rendez-
vények, amelyek amellett, hogy a sportról szólnak, jó hangulatú 
közösségi élményt is adnak. Akik ezeken a programokon részt 
vettek, visszaigazolták, hogy ez a szándékunk valóra vált. A részt-
vevők száma is meglepően nagy volt (250-400 fő alkalmanként).  

A másik lehetőség, amely nem valósult meg, a gyermekek 
rendszeres edzése és versenyeztetése (pl.: triatlon versenyek, 
úszó versenyek sorozata). Ez azért is fontos lenne, hogy a szü-
lőknek ne okozzon fejtörést, hová vigyék gyermeküket sportolni.

Be kell vallani, a nagy rendezvények, annyi időt és energiát 
emésztettek föl, hogy a terv második részével már nem is tud-
tunk foglalkozni. Persze így is, akár hátra is dőlhetnénk, mert a 
Bogdány Mozdul (BM) a várakozás felett teljesített. 

De! Javaslom, ezt ne tegyük! Szokás mondani, hivatalos körök-

ben, hogy „ismételten rávilágítottunk a mozgás fontosságára.”  
Ezt az idézetet számtalanszor hallottam. Még leírni is rosszul 
esett, annyira hamis! 

Hogy miért gondolom így?  Egyebek mellett azért, mert nem 
úgy tűnik, mintha hirtelen megszaporodott volna a futók száma a 
kerékpárúton, vagy, hogy tömegek ostromolnák a helyi uszodát. 
Azt látom, hogy akik azelőtt is sportoltak, változatlanul kitartóak. 
Új arcokkal csak elvétve találkozom. Az egynapos akcióknak, bár 
fontosak, nincs tartós hatásuk.

Azonban nehogy azt gondolja valaki, hogy erre a következte-
tésre az elmúlt év döbbentett rá. Ötven év tapasztalata áll mö-
göttem. Példaként említem, hogy 1980-ban Tiszafüreden a Já-
rási Hivatal sportfelügyelőjeként az év nagy eseményét a Falusi 
Dolgozók Spartakiádját rendeztem. Ez alkalommal, akit csak be 
lehetett szervezni a 13 faluban, az egy napig sportolt. Másnap 
a többség alig tudott lépni az izomláztól. A súlyos sérülésekről 
nem is beszélve. 

Ezért, az ilyen „akciókat” óvatosan kezelem. Ezeken az ese-
ményeken nem csak az a gond, hogy a résztvevők jelentős része 
edzetlen, hanem az is, hogy belép a „majd én megmutatom” re-
akció. 

Egy sportesemény szervezőjének ezt is fi gyelembe kell vennie, 
és nem árt, ha némi sportélettani és sportpszichológiai ismere-
tekkel is rendelkezik. 

A múlt évi tíz eseményből volt egy, amely ebből a szempontból 
kifogásolható. Csak a példa okán beszélek róla. Ez a brutálfutás. 
Már a szóval, de a mögötte levő tartalommal szemben is ellen-
érzéseim vannak. Úgy tűnik, ma nem is trendi, ami nem eléggé 
brutális. Csak kapcsold be a TV -t, ömlik belőle a brutalitás. 

Szokták mondani nekem, ha szóvá teszem, ilyen a világ és én 
le vagyok maradva. A válaszom az, hogy ez elég baj, de nem az, 
hogy le vagyok maradva! 

A sportszervezés oldaláról vizsgálva az volt a gond, hogy sokan 
edzetlenül álltak neki a felkészültek számára is komoly erőpró-
bát jelentő versenynek, amely így óriási kockázattal jár. Valósá-
gos trauma a szervezet számára.  Egy Balaton átúszást minden-
ki számára kötelező orvosi vizsgálat előz meg.  A Duna-átúszás 
szervezésekor sportélettani érveket kellett felsorakoztatnom 
ahhoz, hogy a túloldali kötelező futás elmaradjon. 

A javaslatom tehát: szervezéskor vagy könnyen teljesíthető, 
nem megerőltető feladatokat kell választani, vagy orvosi vizsgá-
lathoz kell kötni a részvételt! A saját felelősségre indulás csak a 
probléma „lepasszolása”.

Hazánk lakossága az elhízás valamint a szív és érrendszeri be-
tegségeket tekintve a nem éppen hízelgő első helyen áll. Sajnos 
a következményekkel való rémítgetés, vagy a szép szavak alig 
hoznak eredményt. A megszokás nagy úr! A helyzet aggasztó, 
magam sem tudom a megoldást. Ahol az államkassza óriási be-
vételeket vár a dohányipartól, ott nem tudom, mit lehet tenni.

A gyermekeknél más a helyzet. A legfontosabb a szoktatás. A 
heti öt testnevelés óra és a Bogdányban példátlanul jó sporto-
lási feltételek kitárják a kapukat. Ha a gyermeket folyamatos 
versenyeztetési motiváció alatt tartjuk, már érdemes edzésekre 
járnia, hiszen sikeres szeretne lenni. A BM számára itt kivételes 
lehetőségek nyílnak…

Az elmúlt nyáron interjút adtam a helyi TV számára, melyben 
jeleztem, jó volna, ha a fi atalabb generáció bekapcsolódna a 
sportszervezésbe. Ez megtörtént. Kívánom nekik, hogy az elmúlt 
évhez hasonló eredményeket érjenek el, illetve múlják azt felül!

Molnár György 

Bogdány Mozdul - vezér fonal

Újra van Judo és Kung-fu edzés 
Bogdányban

Rácz Gábor, Kisoroszi SE Judo és Kung-fu klub vezetőedző 
kitartó és lelkes kezdeményezésének köszönhetően 2015 

októberében újra elindult a Judo és Kung-fu oktatás szerda dél-
utánonként a bogdányi sportcsarnokban.

Az edzésre járó óvodás és iskolás gyerekek száma év végére 
elérte a 15 főt, és 2016-ban további létszámemelkedésre számí-
tunk. Gábor bácsi elmondása szerint a gyerekek három hónap 
alatt nagyon sokat tanultak,  ügyesen és fegyelmezetten végzik 
az edzésmunkát, melynek igazolására egy-egy emléklapot kap-
tak kézhez az év utolsó edzésén.

Ezúton mondunk köszönetet Bogdány Önkormányzatának, hogy 
6 új tatami szőnyeg megvásárlásával segítette az edzés beindítá-
sát. A magas létszám miatt sajnos még így is kicsi a biztonságos 
küzdőfelület, növelésével nagy mértékben  hatékonyabbá lehetne 
tenni a tanulást.

Ennek elérésében nyújtott minden jövőbeni segítséget hálásan 
köszönünk.

Március elején egy nyílt edzés alkalmával szeretnénk bemutat-
ni a gyerekek ügyességét, megszerzett tudását, melyre szeretet-
tel várjuk a szülőket, a diákokat, az Iskola és az Önkormányzat 
képviselőit. 
   Herke Tímea
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Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a legkevésbé nép-
szerű családi- vagy tömegsport a futás. Ez könnyen lehet, 

hiszen a futás az egyik legintenzívebb testmozgás, különösebb 
játékosságot sem hordoz (ha nem adunk neki) és ha nincsen az 
embernek edzettsége, bizony nem nagy élvezet rövid távon sem. 
Az esemény ezért sem verseny jelleggel került meghirdetésre, 
hanem könnyed szezonnyitó átmozgatásra hívott és inkább mint 
közösségi eseménynek adott keretet a farsangi hangulathoz il-
leszkedve. Lehet, hogy voltak, akik a lelkesedéstől, a többiek pél-
dáját követve kicsit jobban meghajtották magukat, mint azt előre 
képzelték. Esetleg kis izomláz is ráköszöntött másnap. Ez senki 
kedvét ne vegye el, ne bártalanítson el! Ez egy apró fi gyelmez-
tetés arra, hogy türelmesen, fokozatosan kell minden sportba, 
testmozgásba belevágni. Ugyanis, nem az a cél, hogy egy-egy al-
kalommal saját rekordot javítsunk (ez hamarosan külön szándék 
nélkül is menni fog), hanem fenntartható, rendszeres és élveze-
tet adó mozgást végezzünk. Kezdetben én is többször elkövet-
tem a hibát, hogy túl sokat és túl korán vártam el magamtól. Ez 
garantálta az izomlázat, tartós fáradtságot és elkedvetlenedést. 
Olykor hetek kellettek ahhoz, hogy újra és nem is túl sok öröm-
mel gondoljak a futásra. Pedig ez nem lehet cél. Gondoskodni 
kell a fenntarthatóságról és vigyázni a motivációnk megőrzésére, 
sőt megerősítésére. Ha türelmesen, apránként növelve a terhe-
lést a pihenést is szigorúan betartva, kitartóan térünk vissza a 
mozgáshoz, akkor elkerülhetjük ezeket a negatív élményeket, 
esetleg sérüléseket. Olyan távokat, olyan intenzitásokat kell 
futni, hogy 1-2 nap múlva ismét szívesen és mozgásra éhesen 
vegyük fel a cipőt. Ha ezt nehéz szívvel tesszük, akkor valamit 
nem jól csinálunk. A jól tervezett futóedzések sorozatában a ki-
hívás ne a terhelés legyen, hanem a rendszeresség betartása. Ez 
nem fi zikai próbatétel, inkább lelki. Ha türelmesen, fokozatosan 
fejlesztjük magunkat, akkor az erről a nehézségről is gondos-
kodik, hiszen egyre kisebb súlyú lesz a döntés, hogy futni vagy 
nem futni. Aki jóleső fáradtsággal ment haza, akkor az tegye el 
ezt az élményt jól és ne hagyja elfeledni, bátran menjen el magá-
ban vagy a barátokkal, családdal is futni. Szerencsére ez ma már 
nem igazán magányos futás Dunabog-
dányban. A nap bármely szakában lehet 
találkozni futókkal. Lehet csatlakozni, 
beszélgetni, tanácsot kérni. De legtöbb-
ször az is elég, ha találkozunk, az is ön-
magában motivációt, megerősítést ad, 
jelzi, hogy nagyon rossz úton nem jár-
hatunk. Nagy örömömre szolgált, hogy 
igen sok haladó futó is eljött, akiknek 
ez még edzésnek is inkább bemelegítés 
volt, mégis, fontosnak tartották, hogy 
kiálljanak a sport mellett és kapcsolód-
janak a közösséghez. Fontos azt látni, 
hogy a futók közösségébe egyformán 
beletartoznak azok, akik most futották 
életük első 2 kilométeres távolságát és 
azok is, akik már számos extrém verse-
nyen vannak túl. Nem az számít, hogy 
ki, hol tart a fejlődésében, hanem az, 
hogy rálépett-e az útra vagy sem. Az 
első kilométerek leküzdése gyakran 
nagyobb feladat és kihívás, mint később 
10 kilométeres távról 20-ra váltani. Erre 
bizonyára még a tapasztaltabb futók is 
emlékeznek, akik között vannak, akik 

sokkal nagyobb utat tettek meg ezen a téren, mint egy átlagem-
ber. Ezért senkinek nincsen szégyenkezni valója a futópályán, 
az pironkodhat esetleg magában kicsit, aki nem mer rálépni. A 
közösségnek viszont nagy ereje, hogy ha emberek egy csoportja 
valamilyen ténykedésben jól érzi magát, akkor az csalogatni tud-
ja a kívülállókat és szívesen fogadja a csatlakozókat.

A következő rendezvény alighanem játékosabb, könnyedebb 
lesz. A már ismert tavaszi kerékpáros kirajzás szintén nem ver-
seny, közös karikázás kisebbeknek, nagyobbaknak, családok-
nak. Akik többre vágynak, jobban meg akarják próbálni magukat 
vagy épp mert szeretik a terepezést, a kunsztosabb kerékpáro-
zást, azoknak is lehetőségük lesz erre a közösségi kerekezés 
mellett. Jó alkalom arra, hogy leporoljuk, leápoljuk télire fél-
rerakott kerékpárjainkat. Nézzük át, nézessük át, hogy hibátlan 
legyen az új szezonra! Szedjük elő vagy pótoljuk a kiegészítő 
felszereléseket is! A láthatóság az egyik legfontosabb feltétele 
a biztonságos kerékpározásnak. Vegyük elő, mossuk ki a rikító 
vagy láthatósági mellényeket, ellenőrizzük, takarítsuk le a priz-
mákat, lámpákat! A bukósisak nem csak biztonsági eszköz, de a 
még hűvösebb időjárásban véd is a hőveszteségtől. A biciklizés-
hez öltözködés azért is különös tudomány, mert nem csak az ak-
tuális hőmérséklet számít, de be kell kalkulálnunk a mozgással 
járó hőtermelésünket, amit azonban jelentősen korrigálni kell 
a hűvös vagy éppen hideg szél hűtő hatásával. Ez különösen az 
egyébként fedetlen testrészeken, a kézen és a fejen lehet nagyon 
kellemetlen. A fejünk bőséges erezettsége miatt egész testünk 
is komolyan kihűlhet a hideg menetszéltől! A kerékpáros sport 
a futás és úszás mellett gondoskodik arról, hogy a legmagasabb 
edzettségi szintekre is eljussunk, hiszen a terhelés irányának a 
változtatásával az intenzív mozgás rendszeressége fokozható. Ez 
persze nem csak az extrém versenyekre járóknak érdekes, de 
alapozásban is fontos, hogy a mértéktartó, fokozatos terhelés 
minél többirányú legyen. Ez különösen eleinte segít abban, hogy 
elkerüljük bizonyos izmok, szalagok, ízületek túlterhelését, ami 
a leggyakoribb probléma, ha hirtelen növeljük az igénybevételt 
az addig minimálisan használt testrészeknél.

A kerékpár nem csak szórakozást 
és sportot szolgáló eszköz, de köz-
lekedési jármű is! Bár számosan 
Bogdányból Budapestre munkába 
járáshoz is használják, mégis első-
sorban a helyi közlekedésben nagy 
jelentőségű. Környezettudatosként 
külön ki kell emelni azt, hogy éppen 
az autóval leggazdaságtalanabb, a 
környezetre legkártékonyabb hasz-
nálati távon lehet értelmes alterna-
tíva a kerékpár, ami ráadásul a reg-
geli csúcsban pl. az iskola környékén 
még időben is hatékonyabb. A hideg 
motorral megtett kis távolságok 
szélsőségesen nagy üzemanyag fo-
gyasztást és károsanyag kibocsátást 
jelentenek, ami persze nem csak a 
költségekben, de az igazán értel-
metlen és aránytalan környezet-
szennyezésben is megmutatkozik. 
Sajnos még településünk nincsen 
teljesen beágyazva a környék kerék-
párforgalmába, de lassan közeleg a 

A közösségi futás, mozgás örömei – A Kerékpáros Kirajzás következik
Sport
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jövő, mikor a Dunának ennek a partja is végig bebiciklizhető le-
het saját úton. A kerékpár számos országban központi jelentőségű 
használati tárgy. Távol-Keleten döbbenetes alkalmazásokat lehet 
látni, ha kell, az egész műhely vagy az egész család felszáll rá. De 
hazánknak sem kell nagyon szégyenkeznie. Az EU-ban 2014-ben 
a harmadik legkerékpárosabb ország voltunk. A megkérdezettek 
22 %-a jelölte meg a kerékpárt legfontosabb közlekedési eszkö-
zének. Lehetőségeink messze elmaradnak Hollandiától, Dániától, 
de látszik, hogy a szándék nem hiányzik! Ezt mutassuk meg mi is! 

Dr. Hidas András
Bogdány Mozdul

Civilek
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Gyászhír a hegyről 
December végén szomorú hírt kaptunk: a Dunabogdányi Hegy-

lakók Elnökségi tagjának soraiból elment közülünk  Kurucz 
Gyula.
2016. január 21 -én búcsúztattuk a Magyarországi Egyházak 

Ökumenikus Tanácsának 
kápolnájában. Búcsúztatta  a család, a Sárospataki Gimnáziu-

mi társai, a kormány nevében Kövér László házelnök, író-kollé-
gái, barátai – s a DHE képviselői is. 
Kurucz Gyula a középiskolát Sárospatakon a református kollé-

giumban végezte. A debreceni egyetem bölcsészkarán, magyar-
német szakon diplomázott. 1969-ben a párizsi Sorbonne-on is 
tanul. Majd Budapesten dolgozott mint nyelvtanár, dramaturg, 
nevelőtanár, tolmács, fordító. 1980-90 között a Bücher aus 
Ungarn című folyóirat főszerkesztője volt, 1991-95-ben a berlini 
Magyar Kultúra Háza, majd a Magyar Ház igazgatója, 1996 és 
2000 között a Magyarok Világszövetsége anyaországi régiójának 
elnöke, 2001-2005-ben a stuttgarti Magyar Kulturális Intézet 
igazgatója volt.
Nemzetközi kulturális diplomáciai és irodalmi tevékenységéért 

1999-ben megkapta a Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztjét.
Műfordításai, esszéi, kritikái, TV-játékai, rádiójátékai jelen-

nek meg, kiadta a Hungaria Litterata című művelődéstörténeti 
könyvet. Ausztriában és Németországban  is jelentek meg mű-
vei. .
Esszéket, kritikákat, tévé- és rádiójátékokat írt, regényei kö-

zül a Kicsi nagyvilág és a Lukács evangéliuma emelkedik ki. A 
2009-es Ünnepi Könyvhétre jelent meg Tükörben a halál, a kö-
vetkező évben Akkor is, ha fáj című  regénye, majd 2011-ben a 
Léggömbhuszárok látott napvilágot.
Szerteágazó tevékenysége mellett a hegylakók érdekében is 

minden erejét, tudását adta. Folyamatosan tervezte, hogy ak-
tuális munkái mellett majd Dunabogdány életébe is intenzíveb-
ben bekapcsolódik. Sajnos elhatalmasodó betegsége miatt erre 
már nem kerülhetett sor.
Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében ! 

A  DHE vezetősége

Fórum után

A falugyűlésen tapasztalt élénk érdeklődésre való tekintet-
tel január 21.-ém lakossági fórumot tartottam a tűzgyúj-

tási szabályok hátteréről. Ezúton is köszönöm a megjelentek-
nek az érdeklődést! A téma szakmai oldalához nem is tennék 
hozzá mást, mint, hogy az eddig megjelent cikkeim, háttér-
anyagok, internetes linkek, az előadásom és felvétele megta-
lálható a http://www.dunabogdany.hu  weboldalon a „Kerti hul-
ladék tudástár” rovatban. Természetesen továbbra is szívesen 
állok rendelkezésre minden érdeklődőnek, elérhetőségeim az 
önkormányzaton megtalálhatók.

A kérdés emberi vonatkozásai nagyon tanulságosak. Szak-
mámból régi tapasztalatom, hogy a már megszokott gyakor-
latok, szokások megváltoztatása rendkívül nehéz feladat. A 
tűzgyújtás szabályozás változtatása néhányunkban komoly 
megrökönyödést, indulatot váltott ki. Pedig, ha belegondolunk, 
nem túl jelentős a változtatás. Talán a ráirányuló fi gyelem, ami 
a jelentősebb. A változtatás előtt is számos olyan gyakorlat élt 
a faluban, ami az akkori szabályozásokat is sértette, csak senki 
nem emelt ellene szót, legfeljebb szomszédok torzsalkodtak 
egymással. Vannak, akik megszólják az önkormányzatot, eset-
leg engem személyesen, hogy milyen lehetetlen szabályozást 
találtunk ki. Ezúttal is hangsúlyoznám, hogy nem a szabályo-
zás a lényeg, a változtatás is csak iránymutató jellegű, hiszen 
a probléma igazi megoldása nem az időbeni szabályozása az 
égetésnek, hanem a teljes megszüntetése lenne! A szabályo-
zásról nem szoktam ezért sokat értekezni, mert inkább a prob-
lémát szeretném tudatosítani, amivel kapcsolatban az embe-
rek változtathatnak szokásaikon jószántukból, környezetük, 
maguk és embertársaik egészségéért, jóllétéért érzett felelős-
ségből. A próféták sem voltak sosem népszerűek, mert nagy 
határozottsággal olvasták emberek fejére káros szokásaikat, 
gyakorlataikat. Én igyekszem ezt türelemmel, szeretettel vé-
gezni, mert tudom, hogy fájdalmas egyeseknek. Ha valakinek 
azt mondják, amit saját megelégedésére csinált évtizedeken 
keresztül, az roppant veszélyes és káros, az nem egy jó érzés. 
Mégis van, aki ezt igen gyorsan belátja és módosít a gyakorla-
tán, más pedig csak legyint erre, de egyben indulatot is érez. 
Ezt olyannak látom, mint, mikor az orvos nagyon rossz hírt kö-
zöl a beteggel. Vannak, akik elfogadják, „útvonal újratervezést” 
hajtanak végre és szembenéznek az új és esetleg kellemetlen 
feladatokkal. Mások megrémülnek, a szőnyeg alá söprik a 
problémát és dühösen néznek, gondolnak a rossz hírt hozóra, 
gondolván, hogy hülyeség az egész, eddig sem volt probléma, 
ezután miért lenne?

Kérem a nyájas olvasót, fogadja ezirányú ténykedésemet tü-
relemmel és szeretettel, ahogy én teszem. Nem akarok senkit 
szabályozni, korlátozni, tőlem mindenki azt csinál, amit akar. 
Viszont kötelességem és felelősségem tájékoztatni. Az egyén, a 
közösség és a társadalom szabad döntése, hogy mit kezd ezek-
kel az információkkal! Nem teljes körű a probléma kezelésére 
a rendelkezésre álló eszköztár, de ha csak a könnyen komposz-
tálható anyagok elkerülik a tűzhalált és korrekt módon végez-
zük a fennmaradó anyagok égetését, már sokat tettünk. Nem 
kis örömömre egyre többen foglalkoznak a nehezebben kezel-
hető kerti hulladékok hasznosításával! A közösségben nagy 
erő van! Segítsük, fi gyelmeztessük egymást, kínáljuk jól bevált 
praktikáinkat, adjunk tippeket, segítsünk szomszédainknak, 
ismerőseinknek. Legyünk büszkék arra, hogy tudtunk egy jobb 
utat felvállalni! És persze nem feledkeznék itt el azokról, akik-
nek nem kéne ezeket a sorokat olvasni, hiszen már jó régen 
megoldották ezt a kérdést maguktól. Őket is buzdítom, hogy 
osszák meg gyakorlatukat, élményeiket, segítsenek kimunkál-
ni ötleteikkel, technikáikkal, részvételükkel, hogyan tudnánk 
akár közösségi szinten is kezelni a fás hulladékokat!

Hidas András
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március 15. (kedd) 18 óra
Emlékezzünk március 15-ére! – községi ünnepély 
a Művelődési Házban. Beszédet mond: Bánáti Ben-
ce, alpolgármester. Közreműködnek: bogdányi fi a-
talok, valamint a Zeneiskola Fúvószenekara.

BorZsongás – zenés borkóstoló, április 2. (szom-
bat) 19 óra   
Borgasztronómiai kalandozás a zene birodalmának és a bor 
irodalmának határmezsgyéin. Rendezvényünkön, a fehér- és 
vörösborairól méltán híres Egri Borvidékről, Egerből a Balga 
Családi Pincészet boraiból tart kóstolót Balga István borász. Az 
esten borkorcsolyaként zenét és a bor irodalmának gyöngysze-
meit tálaljuk a kiváló nedűkhöz. 
A részvétel kizárólag előzetes asztalfoglalással lehetséges!!!
Asztalfoglalás: Tóth László 06-30/689-4126
Liebhardt András 06-30/472-9733
info@fakult.hu
Részvételi díj: 2.200 Ft/fő
Helyszín: Művelődési Ház

NEMZETISÉGI DÉLUTÁN
 Április 9. (szombat) 16.00, Művelődési Ház 
Fellépnek településünk nemzetiségi kultúrcsoportjai, valamint 
az óvoda, az iskola és a zeneiskola növendékei. Mindenkit sze-
retettel várunk.
Német Nemzetiségi Önkormányzat. 

- 

Márciusi programajánló
Érdemes betérni

Baba-Mama Klub 
Dunabogdányban

Szeretettel várunk Minden 0-3 éves korú kisgyereket szüle-
ivel, nagyszüleivel a dunabogdányi 

Baba-Mama klubba közös játékra, éneklésre, beszélgetésre!
Időpont : Szerdánként  10.30-tól-12.00 óráig.
Helyszín: Dunabogdány, Művelődési Ház Zeneterem
A részvétel ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk! Ferencziné Ági védőnő és 

Ruskó Rita családgondozó, Dunakanyari Család és Gyermek-
jóléti Intézmény

Fémdoboz gyűjtés

KEDVES BOGDÁNYIAK!

Gyűjtjük az üres sörös és üdítős fémdobozokat jótékony-

sági célra, helyi pedagógiai intézetek támogatására. 

Gyűjtőhelyek: Ászok Söröző (Dunabogdány, Szent Donát 

u. 18), Árpád-kert Borozó (Dunabogdány, Árpád u. 2). 

Lőrinc Miklós

Kismama klub Dunabogdányban

Dunabogdányban nagy örömünkre sok kisbaba születik év-
ről-évre, így számos várandós anyuka él a településen. Szá-
mukra és a kisbabás mamáknak indítottuk el a Dunakanyari 
Család és Gyermekjóléti Intézmény szervezésében- havonta 
megrendezésre kerülő Kismama klubunkat, ahol tematiku-
san végigjárunk néhány kifejezetten a kisgyerekes és leendő 
kisgyerekes szülőket érintő témát, bőségesen időt szánva a 
közös beszélgetésre, élmények megosztására.

Az első alkalom: 2016. Február 9-én volt, aminek témája volt 
az „ Érzelmi Hullámvasút: A hangulati élet változásai: szoron-
gás, szomorúság, félelmek a várandósság alatt és után..” A 
Család és Gyermekjóléti Intézmény pszichológusával és Fe-
rencziné Ági védőnővel közösen körbejártuk a várandósság 
alatti és utáni hormonális és pszichés változásokat, majd 
megosztottuk egymással élményeinket, tapasztalatainkat.

A következő alkalom: 2016. március 8-án, kedden 10-11.30-
ig lesz. 

Helyszín: Dunabogdányi Művelődési Ház, Zeneterem.
A téma, amit szeretnénk körüljárni rövid felvezető előadás 

majd kötetlen beszélgetés keretében: Családi szerepek vál-
tozása: Nőből - Anya, Férfi ból – Apa. Párból Szülők leszünk. 
Anyaként nőnek lenni. Lehet-e tudatosan készülni a szerep-
változásra?

A részvétel ingyenes! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Szervező: Ruskó Rita családsegítő és Tiszóczi Enikő pszicho-

lógus Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény
Érdeklődni a 06-20-2972425 vagy a 26-312-605 telefonszá-

mon lehet.

Nálam mindent megtalál a 
házkörüli munkákhoz!

Szögek, facsavarok, állvány- és kapupánt csavarok!
Zárak, zárbetétek, LED izzók, fényszórók!

PVC csövek, idomok, csaptelepek, kerékpár külső, belső!
Nyúltáp, rágcsáló-, és papagáj eleség is kapható!

NAGY MÁTÉ GAZDABOLT
Dunabogdány, Kossuth u. 33

Nyitva tartás:
Hétfő: 8.00-17.00 | Kedd: 8.00-14.00

Szerda-Péntek: 8.00-17.00 | Szombat: 8.00-13.00

Segítse a bogdányi 
kultúrát! 

Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át a Fiatalok a Kultúráért 
Közhasznú Egyesületnek!

Adószámunk: 18722633-1-13



BABAÚSZÁS DUNABOGDÁNYBAN
BABÁKNAK ÉS KISGYERMEKEKNEK

MINDEN SZOMBAT DÉLELŐTT

 

Úszás alapjainak elsajátítása;
Játékos, mondókás foglalkozások;

örömteli  pillanatok a csöppségek és szüleik számára.

Igényes, tiszta környezetben várom sok szeretettel
a szülőket és gyermekeiket egyedi babaúszó foglalkozásaimra.

Helyszín:  Dunabogdány, Általános Iskola tanuszoda

 Oktató: Szirmay Mercédesz
 telefonszám: +36 20 969 5052
 email: mercedesz.szirmay@gmail.com
 honlap: www.babauszas-babaklub.hu
 facebook: babaúszás babaklub néven

DUNAKANYARI CSALÁD- 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
tel: 06-26/312-605, 06-26/400-172

Ingyenes segítségnyújtás adóbevallás elkészítésében!
A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársai segítséget nyújtanak a 2015-es év 
adóbevallásainak illetve az ehhez kapcsolódó 
nyilatkozatok elkészítésében munkavállalók, 

közfoglalkoztatottak számára!
A szolgáltatás ingyenes.

A részletekről érdeklődjön az Intézmény családsegítő 
munkatársainál a Dunabogdányi Polgármesteri 

Hivatalban 
Horváth Józsefné családgondozónál 

hétfőn 13-16 óráig, csütörtökön 9-11 óra között. 
Ruskó Rita családgondozónál keddi napokon 13.00-

15.00-ig vagy szerdán 13-16. óráig.
Telefonon érdeklődni a 26-312-605, 

illetve 06-20-2783734 telefonszámon lehet.
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