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Emlékezzünk 1956-ra! Községi ünnepély a forradalom 60. évfordulóján a művelődési házban
2016. október 23. (vasárnap) 18 órakor. Beszédet mond: Schuszter Gergely, polgármester

Aktuális hírek

A Képviselő-testület ülésén történt…

A

szeptemberi rendes képviselő-testületi ülésre 2016.
szeptember 12. napján került sor.

A Képviselő-testület előtt bemutatásra került a „Gondolatmegálló” projekt keretében a Dunabogdány, Kossuth L. úton
Budapest irányába lévő három meglévő buszmegálló (Patak,
Községháza, Sportpálya) átalakításának terve. A közösségi tervismertetés után a novemberi ülésen születik végleges
döntés, a véglegesített tervekhez műszaki tervdokumentáció
és költségszámítás is készül. A Traﬁk Kör Kortárs Művészeti
Egyesület által indított projekt keretében a buszmegállók felújítása, ill. annak tervezése során egy egyedi kortárs művészeti arculatot (helytörténeti fényképekkel, és pozitív gondolatokkal, idézetekkel) is megálmodnak minden egyes megállóhoz.
Az ülésen az érintett üzletek tulajdonosai, üzemeltetői jelenlétében tárgyalt a Képviselő-testület a vendéglátó üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjének helyi szabályozásáról. Az éjszakai nyitva tartás korlátozásával az Önkormányzat célja annak előmozdítása volt, hogy a vendéglátó üzletek környékén
biztonság legyen. Egyes szórakozóhelyeken, vagy azok előtt a
közterületen sajnálatos módon időnként rendbontásra kerül
sor. Az érintett üzemeltetők részéről is proaktív magatartás
szükséges az ilyen helyzetek elkerülése érdekében, kamerarendszer kiépítése, szorosabb együttműködés a rendőrséggel.
A közbiztonság, ill. a biztonságos szórakozás garantálása intézkedéseket igényel.
Döntést hoztak a képviselők az Óvoda utca, ill. a József Attila
utca és az Általános Iskola összekötésére irányuló tervezési
munka megrendeléséről. Az engedélyezési tervet 400.000,- Ft
+ ÁFA vállalási áron a TANDEM Mérnökiroda Kft. készíti el.
Döntöttek a képviselők arról is, hogy Dunabogdány Község
Önkormányzata idén is igényt nyújt be a Belügyminisztériumba szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra
és biztosítja az ehhez szükséges 1.000,- Ft + ÁFA / m3 összegű
önrészt. Egyidejűleg megalkották a szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendeletet is, mely az igénylés és
a szétosztás feltételeit, eljárásrendjét tartalmazza.
Dunabogdány Község Önkormányzata 2016. évben is csatlakozik Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” c. dokumentum benyújtására.
A Képviselő-testület határozatot fogadott el a község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Bergmann tó és környéke szabályozása
érdekében kezdeményezett módosítása véleményezési szakaszát lezárásáról. A tervmódosítás véglegesített és jóváhagyásra alkalmas dokumentumai, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett
egyéb dokumentum kíséretében megküldésre került az állami
főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal részére a záró szakmai vélemény kiadása érdekében.

- Új óvodaépület tervezése és pályázat beadása;
- Sármentesítés a Csapás dűlő, Kőkereszt dűlő, Pacsirta utca
teljes hosszában, Svábhegy utca Fácános utca felőli szakasza (50 m), Bogonháti út patak felől (150 méter);
- Védőnői tanácsadó felújítása;
- Iskola udvar első ütemének megépítése;
- Iskola utca járda felújítása;
- Sportcsarnok részleges tetőjavítása;
- Tanuszoda tetőszigetelési munkáinak elvégzése a lapos tetőn, ill. karbantartási munkák;
- Árpád utca felújítása (PUSCHO Kft. együttműködésével);
- Dunabogdány intézményeinek energiahatékonysági megújítása (napelemes energiatermelő rendszerek kiépítése a
Polgármesteri Hivatalban, az Általános és Zeneiskolában,
valamint a Tanuszodában, illetőleg beltéri LED-világítás
korszerűsítés a Hivatalban és az Iskolában).
Rokfalusy Balázs képviselő indítványát ismertette, melynek tárgya faültetés a kerékpárút mellett a 11. sz. főút melletti szakaszán. Ez első körben a hiányzó fák pótlását jelenti,
amennyiben elegendő forrás lesz sor kerülhet a fasor meghosszabbítására. A faültetési akció részleteiről a Bogdányi Híradóban felhívás jelenik meg.
Napirenden szerepelt a Gazdasági program is. Az Önkormányzat megbízásából készült el 2015. évben a település gazdaságfejlesztési terve, melynek elkészítése során a megbízott
cég képviselői fórumot, workshopot tartottak a helyi civileknek
és vállalkozásoknak, ill. interjúkat készítettek. Az elkészült
dokumentum javítását, és az anyag kiegészítését, bővítését,
továbbá abból egy felhasználóbarát néhány oldalas kivonat
összeállítását végezte el és ismertette Rokfalusy Balázs képviselő.
Jóváhagyták az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát. Zárt
ülésen a Dunabogdányi Rehabilitációs Központ projektről, továbbá a Sörpult Kft.-vel kötött bérleti szerződésről, valamint a
11. sz. főút növényszigeteinek fenntartási, növénytelepítési és
növénypótlási munkálatai, ill. telepített útsorfák koronaápolási
munkálatai tárgyú 68/2016. (VI. 13.) önkormányzati határozat
módosításáról tárgyaltak a képviselők.
Dr. Németh József jegyző

Anyakönyvi hírek
2016. augusztus hónapban született gyermekek:
Teklovics Zora
08.01.
Hock Milán Antal
08.06.
Mike Zoé Diána
08.08.
Tóth Bernát Ervin
08.18.
Huszár Boróka
08.27.

Polgármesteri beszámoló hangzott el az ülésen a 2016. évi
fejlesztések, beruházások állásáról:
- József Attila utcai ingatlanvásárlás vételárrészletének teljesítése;
- Multifunkciós sportpálya építés befejezése;

Halottaink:
Alvincz Tamás
Viglási János
Kovács János
Sipos Lajos
Miskolci Ferencné

76 éves
78 éves
53 éves
70 éves
85 éves

- Művelődési Ház kapujának cseréje;
- 20 személyes busz vásárlása a Sportegyesületnek;
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Avar és kert hulladék égetési rendje

F

elhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az őszi munkák kezdetével kapcsolatos avar és kerti hulladékégetési tevékenységekkel
kapcsolatban az Önkormányzat környezetvédelemről szóló 10/1998 (VI.
22.) rendelete az irányadó.
A rendelet fontosabb rendelkezései:
•

•

Avart és kerti hulladékot nyílttéren égetni október 1-től
november 30-ig terjedő időszakban, szerdai napokon
08:00 és 18:00 óra, valamint szombaton 08:00 és 14:00
óra között lehetséges. A munkaszüneti és ünnepnapokon tilos!
Ipari eredetű, veszélyes és egyéb kommunális hulladék
égetése tilos!

•

Az avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani
kell, főként komposztálás 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 előzetes tájékoztatása után
lehetséges.

•

Az égetés során kerülni kell a nagy füst és szaghatással
járó égetés továbbfolytatását a levegő tisztaságának védelme érdekében.

•

Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és
gyermekintézmények, 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 területen
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 ﬁgyelmét a fenti szabályok
maradéktalan betartására.

Dr. Németh József jegyző

Lomtalanítás – 2016. október 5.

K

ihelyezés: 2016. október 4-én délután. Elszállítás: 2016. október
5-én.

Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlana elé helyezze ki a lomokat a
lomtalanítási napot megelőző napon. Ezen időpont után kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra. Kérjük, hogy Dunabogdány közterületi rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében kizárólag 2016.
október 5 időpontban helyezzék ki lomjaikat, ezzel elkerülhetővé válik a
rendetlenség az utcákon!
Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy
az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet
ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Kérjük NE készítsen ki: a háztartásokban naponta keletkező háztartási
hulladékot, ipari-mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett
hulladékot, veszélyes hulladékot, építési törmeléket, autógumit, autóroncsot, zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű).

AHK Kft.

Ingyenes lakossági elektronikai
hulladékgyűjtés Dunabogdányban!
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és
elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok
gyűjtése
2016. november 12-én 8 órától 13 óráig
Helyszín:
Heim Pékség előtt a Duna parton az autóbusz fordulóban
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel vagy akkumulátorral
működő eszközeit, berendezéseit, lemerült akkumulátorait.
Ezeket ne a háza elé tegye ki lomtalanításkor !

Felhívás
Tisztelt dunabogányi polgárok!

D

unabogdány Önkormányzata partneri együttműködés keretében
kívánja megvalósítani a kerékpárút mentén álló FASOR pótlását
illetve bővítését, a bogdányi polgárok, civil szervezetek, és vállalkozások bevonásával. Akik önként és szívesen hozzájárulnának a kitűzött cél
megvalósításához, azoknak egyrészt lehetőségük van a pénzbeli hozzájárulásra a Polgármesteri Hivatalban, másrészt az őszi ültetési munkában is részt vehetnek majd. Előre is köszönjük mindazoknak, akik úgy
döntenek, hogy együttműködnek településünk további szépítésében.
Érdeklődni a részletekről a polgármesteri hivatalban
26/391-025, info@dunabogdany.hu

Dunabogdány Önkormányzata nevében
Rokfalusy Balázs képviselő

Tájékoztatás telefonszám cseréről
T. Bogdányiak!
A 30/4827388-as telefonszámon 2015-től Hurta Veronika, tanuszoda
és sportcsarnok vezető érhető el. (Ez a telefonszám korábban Molnár
Lajos, mezőőrhöz tartozott).
Kérjük, a továbbiakban ezen a számon a tanuszodával és sportcsarnokkal kapcsolatos kérdésekkel keressék a vezetőt.

Köszönjük!

A Bogdányi híradó elektronikusan
Szeptembertől új szolgáltatást indítottunk: a dunabogdányi honlapon
keresztül hírlevélre feliratkozott címekre kiküldtük a szeptemberi újságot. A kezdeményezés pozitív fogadtatásra talált.
Amennyiben Ön is szeretné az újságot emailen megkapni, kérem, iratkozzon fel a www.dunabogdany.hu hírlevélre. Különösen biztatjuk erre
az üdülőövezetben élőket, és akik elköltöztek Dunabogdányból, de még
érdeklődnek a község hírei felől. Ajánlja ismerőseinek ezt a lehetőséget!

Bogdányi híradó Szerkesztőbizottsága
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Aktuális ünnepek

Vértanúink emlékére
Agócs Sándor: Széchenyi látomásai

„ Már csak imát mondhatok értük,
Miképpen ők az utolsó napon:
- Oltalmazd meg, Mindenható, az én
- különben is szerencsétlen hazámat
- a további veszedelemtől.”
(Damjanich János szavai)

A

zt hiszem, október 6-án mi is csak
imát mondhatunk értük. És eltöprenghetünk: miért megrendítőbb az aradi
13(+1) tábornok sorsa másokénál? Hány,
de hány mártír jutott azóta is ártatlanul,
méltatlanul hóhérkézre! Ha a 19-es vörös terror áldozataira, az 56-os szabadsághősökre gondolunk, ők is ugyanúgy a
hazaszeretetükért estek áldozatul. Miért
a különbség?
Azért, mert egy nemzetrendítő nagy harc
tábornokai voltak? Igen, azért is.
Azért, mert ez a könyörtelen halálbüntetés leleplezte az idegen elnyomó hatalom
gonoszságát, aljas bosszúvágyát, sértett
hiúságát, mivel nem előtte, az osztrákok
előtt, hanem a cári orosz sereg előtt tették
le a fegyvert.
Azért, mert a fegyverüket letevő főtiszteket akasztófára ítélni, mintha gonosztevők
lettek volna, olyan kegyetlenség, amire
nincs még egy példa. ( Négy tábornok kivételesen golyó általi kivégzésre ítéltetett
egy magas közbenjáró kérésére.)
Amikor augusztus 13-án a fősereg Világosnál letette a fegyvert, az oroszok
udvariasan, bajtársiasan bántak a főtisztekkel. Rüdiger tábornok ebéden látta
vendégül őket, majd udvariasan közölte
Görgey Artúrral, hogy Paskievics fővezér
Nagyváradon várja. A többi törzstisztet
később falragaszok is ﬁgyelmeztették,
hogy valamennyiüket Váradra fogják vinni. Görgey a fővezérnél azzal érvelt, hogy
minden felelősség az övé, tábornokai az ő
parancsát teljesítették. Tragikus, hogy ennek ellenére az orosz cár hiába járt közbe valamennyi magyar főtiszt érdekében
az osztrák császárnál, a 19 éves kamasz
Ferenc József és fő minisztere, Schwarzenberg véres bosszút akart állni. A cár

csak Görgeyt tudta megmenteni, a tábornokokat nem. Őket az oroszok ezek után
nem vitték Nagyváradra, hanem átadták
az osztrákoknak. Megkezdődött a kegyetlen bosszúállás.
Szombat volt, október 6-a, borongós őszi
reggel. Az aradi várból tompa dobpergés
hallatszott. Fél hatkor megjelent a főporkoláb, nyomában 4 honvédtábornok: Kiss
Ernő, Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid,
Schweidel József. Fedetlen fővel, fekete
atillában, glaszé-kesztyűvel. Felolvasták az ítéletet, a négy tábornok letérdelt.
A parancsnok intett: 12 katona fegyvere
dördült el. Három atillára kibuggyant a
vér, a negyedik hős, Kiss Ernő állton maradt. Három katona közvetlen közelről sütötte rá ekkor a fegyverét.
Elvégeztetett.
Hat óra elmúlt. Az aradi vár aljában egy
elhagyott legelőn katonák álltak föl karéjban, a Nocher-ezred egyik zászlóalja
Tichy őrnagy vezénylete alatt. Uthyka porkoláb ide kísérte a 9 tábornokot. A törött
lábú Damjanichot szekéren szállították. A
porkoláb az előírás szerint kegyelmet kért
az elítélteknek. „ Istennél a kegyelem!”válaszolta az őrnagy. Megkezdődött a hóhérmunka. A durva gerendák, a nyurga
morva hóhér, szemben velük a sok-sok
csatát látott hős tábornokok. Elsőként
Pöltenberg Ernő szenvedte el a kínhalált,
majd Török Ignác, Lahner György, Knezich
Károly, Nagysándor József, LeiningenWesterburg Károly került sorra. Ő rövid
beszédet tartott, a papok, katonák sírtak!
Damjanich így szólt Sujánszki lelkészhez:
„Mit sír, tisztelendő barátom? Hisz kit
a kezében tart – a feszületre mutatott -,
az is az igazságért akasztatott föl!” Aulich Lajos a hetedik, nyolcadik Damjanich
János. Figyelmeztette a hóhért, hogy ne
borzolja össze a szakállát… Vécsey Károly
volt az utolsó. Nyolc bajtársának halálvergődését kellett végignéznie.
Tizenkilenc nappal később, október 25én agyonlőtték a 14. tábornokot, Kazinczy
Lajost. Ő csak augusztus 25-én tette le a
fegyvert Zsibónál. ( Nyelvújítónknak, Ka-

zinczy Ferencnek a ﬁa volt.)
Hogy mennyire őrjöngő gonoszság tombolt a győztes hatalom uraiban, bizonyítja
gróf Batthyány Lajos ítélete is. Őt is kötél
általi halálra ítélték! Erre végképp nincs
magyarázat. Batthyány 1848. szeptember 11-én lemondott, mivel a király (még
akkor Ferdinánd) nem fogadta őt minisztereivel. Januárban, amikor az osztrákok
elfoglalják Budát, őt fogságba vetik. Tehát
részt sem vett a forradalmi harcokban.
Az 1849.április 14-én kimondott Függetlenségi Nyilatkozattól elhatárolta magát. Mégis börtönről börtönre hurcolták;
Laibach, Olmütz, majd Pesten az Új-épület rabja. Október 5-én haditörvényszék
elé állították, s akasztófára ítélték Magyarország első miniszterelnökét, akit a
forradalom tavaszán a király nevezett ki!
Az ítélet utáni éjszakán egy kis velencei
tőrrel mély sebet ejtett a nyakán, reggel
ájultan találták cellájában. (Sógornője,
gróf Károlyi Györgyné csempészte be neki
a tőrt.)
Amikor Haynau megtudta, mi történt
foglyával, dührohamot kapott, hogy így
nem lehet felakasztani, „csak” agyonlövetni. Katonaorvosaival élesztette, hogy
legalább erre alkalmas legyen… Aztán
délután 5-kor az Új-épület oldalához vezették Batthyányit, ő ott fél térdre ereszkedett, s elhaló hangon vezényelt: „Rajta,
vadászok! Éljen a haza!” Három katona
két lépésről lőtte főbe. Holttestét éjjel
bevitték a Rókusba, onnan Szántóffy plébános ellopta! Éjjel 12-kor két rossz ló
vontatta otromba szekér állt meg a pesti
ferencesek kolostora előtt. A kocsiról két
ember durva fakoporsót vett le, s vitt a
kapuhoz. A ferences házfőnök, Dank Agáp
megdöbbenve értette meg a látogatók
suttogó beszédéből, ki fekszik a koporsóban. Befogadta a kolostor kriptájába, ott
rejtegette a mártír miniszterelnök testét
az önkényuralom megszűntéig.
Áldott az emléke azoknak, akik a magyar
függetlenségért küzdöttek.
Áldottak legyenek azok is, akik most
küzdenek érte!

60 éve történt: Megemlékezés az 1956-os Októberi Forradalomról

A

z 1956-os forradalom
Magyarország népének
a sztálinista diktatúra elleni
forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik
legmeghatározóbb eseménye
volt. A budapesti diákoknak
az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolá-
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sával feje¬ződött be. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a
kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen
tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok
visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és
az ország demokratikus átalakulásához vezetett.
A Petőﬁ szobortól indult tüntetés a Bem téren, majd a Kossuth
téren folytatódott. Közben Budapest más pontjain is zajlottak az
események. A Városligetnél ledöntötték a rendszer szimbólumának tekintett Sztálin szobrot, a Magyar Rádió épületénél pedig eldördültek az első lövések. Megkezdődött a fegyveres felkelés.

Bogdányi Híradó
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Aktuális ünnepek
A párt igyekezett követni a változásokat, s a tömegek igényének
megfelelően Nagy Imrét nevezték ki miniszterelnöknek. Ugyanakkor a helyzet urai is akartak maradni, ezért a szovjetekhez fordultak katonai segítségért, és kijárási tilalmat rendeltek el.
A bevonuló szovjet hadsereggel szemben katonai csoportok
szerveződtek a Széna téren, a Corvin közben, a Tompa utcában és
más helyeken. A szélesebb ellenállás a városokban a munkástanácsok, vidéken a helyi forradalmai bizottságok megszervezésével
folytatódott.
Október 25-én tragikus fordulatot vettek az események. A parlament előtt tüntető tömegbe az ÁVH egységei belelőttek, melynek
következtében majdnem százan meghaltak és a sebesültek száma
is hatalmas volt. Hasonló események a következő napokban többször is előfordultak nagyobb vidéki városainkban. A sortüzeken
feldühödött tömeg többször is a kezébe vette az igazságszolgáltatást és ávósokat lincseltek meg.
A pártvezetés már nem mert egyedül dönteni, hanem a szovjetekkel egyeztette minden lépését. A nyugalom érdekében Gerőt is
menesztették, helyette Kádár lett a párt első titkára.
Október 26-án megtörtént a fordulat, az új kormány (melyben
már nemcsak kommunisták voltak) és az új pártvezetés nemzeti
demokratikus forradalomnak minősítette az eseményeket és elismerte az újonnan alakult forradalmi szervezeteket. A Rákosi-korszak vezetőinek egy része a Szovjetunióba távozott.
28-án Nagy Imre jelentős változások bevezetéséről beszélt a rádióban: visszaállítják a nemzeti jelképeket és a korábbi nemzeti
ünnepeket, felemelik a béreket és a nyugdíjakat, feloszlatják az
ÁVH-t és tárgyalásokat kezdeményeznek a szovjet csapatok kivonásáról. A kormány a nemzetközi élet támogatását is maga mögött
tudhatta, mert a szovjet tiltakozás ellenére az ENSZ napirendjére
tűzte a „magyar kérdés” megtárgyalását.
Október 30. Az események menetében kiemelkedő fontosságú
dátum. Később ennek a napnak az eseményeit nagyították fel és
torzították el, hogy a megtorláshoz ideológiát adjanak. Ezen a napon megkezdődött a szovjet csapatok kivonulása, megalakult Király Béla vezetésével a Nemzetőrség, kiengedték a börtönökből a
politikai foglyokat, akik mellett - a szervezetlenséget kihasználva
- köztörvényesek is kiszabadultak. Magyarország hercegprímásá-

nak, Mindszenty Józsefnek is ezen a napon ért véget évek óta tartó
őrizete. Délután a kormány bejelentette, hogy megszűnt az egypártrendszer és az 1945-ös koalíciós pártok demokratikus együttműködésével megújult a politikai élet. A tekintélyét vesztett MDP
feloszlott és helyette (november 1-jén) megalakult az MSZMP
(Magyar Szocialista Munkáspárt). A harmincadikai sikereket beárnyékolta, hogy többórás ostrom után fegyveres felkelők elfoglalták
a budapesti Köztársaság téri pártházat, ahol a magukat megadó
védők egy részét legyilkolták.
Az újjáalakult pártok legtöbbje nem kívánta a háború előtti politikai, társadalmi rendszer visszaállítását. Megegyeztek a
többpártrendszerben, a parlamentáris demokráciában és a szabadságjogok helyreállításának szükségességében. A tulajdonviszonyok tekintetében a magán- és az állami tulajdon együttes
megléte mellett foglaltak állást. Az ország külpolitikai helyzetét
a semlegességben képzelték el. Ennek kinyilvánítása október 31én történt meg. Az országban mindenki bizakodó volt a jövővel
kapcsolatban, a munkások a sztrájkok befejezéséről és a munka
felvételéről döntöttek, de a háttérben a Kreml urai már döntöttek
a katonai beavatkozásról.
A szuezi-válság a második helyre szorította a magyar forradalom
ügyét a nagypolitikában. A nemzetközi alkudozások során az amerikaiak kinyilvánították, hogy a közép-európai térség országai nem
tartoznak a közvetlen érdekszférájukba. A Szovjetunió lényegében
szabad kezet kapott. Kínával és a többi szocialista országgal való
egyeztetés után november negyedikén megindult az orosz hadigépezet a magyar forradalom eltiprására. A törvényes hatalommal
szemben Moszkva bábkormányt állított fel, melynek élén Kádár
János állt, aki november elseje óta volt tárgyalásban a szovjetekkel.
A katonai megszállás hírére Nagy Imre élt a Tito által korábban
felajánlott lehetőséggel és a jugoszláv követségre menekült. A
Nemzetőrség és néhány felfegyverzett forradalmi alakulat által
vállalt fegyveres ellenállást az oroszok rövid idő alatt megtörték.
A forradalmat leverték, majd átmeneti bizonytalankodás után a
„régi-új” rendszer megkezdte a forradalomban részt vettek megbüntetését.

Nagy Magda

Hogyan nem lett Jancsika 1956-os hős/hősi halott?...

J

ancsika már 4. osztályos tanuló volt, már volt neki hosszú
kordbársony nadrágja és csizmája is. Igaz, hogy a keresztpapájától kapta és 4-5 számmal nagyobb volt, de a Mama bunda
bugyijából annyi kapcát lehetett beletenni, amennyit akart és az
megtartotta a lábán a csizmát.
Mindenhol a hős pesti srácokról beszéltek a felnőttek, hogy felrobbantottak az Üllői úton meg a Körúton egy-egy orosz tankot.
Jancsika csak részben értette a dolgokat, de elhatározta, hogy
megmutatja, hogy ők is vannak olyan srácok, mint a pestiek. Az
elhatározást nagy szervezkedés és majdnem tett követte…
Októberben vidéken, így Tatárszentgyörgyön is indult a disznóvágás, nálunk is leöltük a malackát, lett füstölni való kolbász is.
Miután – Édesapám halála után - én voltam a férﬁ a háznál, elvittem a haverokkal a kolbászt füstöltetni. Sanyi bácsi mondta, hogy
csak vigyük be a füstölőbe, ő majd intézi a többit. Én bemásztam
és adogattam kifelé a karókat, amikre fel lehetett akasztgatni a
csemegéket. Észrevettem egy kisebb zsírpapírba tekert csomagot
és kiadtam azt is a haveroknak, majd kimásztam és kibontottuk a
szerzeményt. Meglepetésünkre egy 9 mm-es pisztolyt találtunk,
melyet nagy körültekintéssel el is tulajdonítottunk. Már csak azt
nem tudtuk, hogyan kell használni.
Volt egy nagyobb srác, akiről tudtuk, hogy nagy vagány, mert
nekünk mindig partizánnak adta ki magát, hozzá fordultunk útmutatásért. A pisztolyban benne volt a tár, rendesen golyókkal
ellátva. A vagány srác istállójában szervezkedtünk, hogy hogyan
tovább. Megegyeztünk, hogy minden éjszaka másnál lesz a pisz-

XXVII. évfolyam 10. szám

toly. Mikor már kieszeltük
a tervet, egyszer csak nagy
durranás – melyre a szegény Mackó nevű lovuk úgy
megijedt, hogy eltépte a
kötőféket és majd’ összetaposott bennünket. Kiderült, hogy a pisztoly csőre volt töltve, csak
erre a nagy okos, felvágós haverunk nem gondolt.
No, amikor nálam éjszakázott a pisztoly, a legjobb haverommal
nagy tervezgetésbe kezdtünk. A forradalomnak ekkor már vége
volt, de egy tank minden délben átjött a szomszéd orosz laktanyából rendfenntartás céljából. A templomnál megállt, elidőzött
egy félórát majd visszavonult; ezt az időt akartuk kihasználni a
kilövésére…
Fölmentünk a padlásra, lehúztunk két cserepet és azok között
belőttük a célt. Megjött a tank, mint rendesen, és vártuk a megfelelő időt, hogy lőhessünk. Kb. 200 méterre voltunk a templomtértől. A tank közeledett, teljes terjedelmével a célkeresztünkben
volt, de nem állt meg, hanem azonnal megfordult, és visszament a
táborba. Ott maradtunk a terv teljesítése nélkül.
Most már tudom, hogy a golyó talán el sem ment volna odáig. De
érdekes lett volna, ha véletlen lövünk és észreveszik, hogy két 9
éves kölyök mit akart elkövetni ellenük.
2016. július.
Csonka János
+36205409414

Bogdányi Híradó
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Óvoda

Oviolimpia

Ó

vodánkban már a 2. Oviolimpiát rendeztük meg, hiszen 2 éve
Téli Olimpia volt nálunk Szocsi mintájára. Igaz hó és jéghokipálya nélkül… ám leleményesen áthidaltuk ezt a kis problémát!
Nem volt kérdés, hogy a Nyári Olimpiai Játékok óvodánkban szintén megrendezésre kerülnek. (Lehet, hogy Rión kívül erre csakis
Dunabogdányban került sor!?)
A nyári szünet után azonnal munkához láttunk a gyerekekkel: színes pólókat gyűjtöttünk, elkészültek színes kendőink, a nagycsoportosok megfestették az Olimpiai zászlót, megtanultuk az Olimpiai
Indulót és csatakiáltást, „beszereztük az Olimpiai lángot”! Nagy volt
az izgalom, sokat beszélgettünk az igazi magyar olimpikonokról,
akik sok-sok éremmel örvendeztettek meg minket, meséltek a gyerekek a családi szurkolásról: „Apukám úgy kiabált, mikor eveztek a
magyarok!”
Rióban sem készülhettek lelkesebben a dunabogdányi ovisoknál!
Mi óvónénik annyit ötleteltünk, hogy nem győztük a sok-sok sporteseményt elhelyezni időben a hat napra!
Az első napunk rögtön nagy esővel köszöntött ránk, így a megnyitó ünnepséget a tornateremben tartottuk meg. Felvontuk a zászlót, elénekeltük az indulót. Molnár György tanár úr ismét elfogadta
meghívásunkat, és elhozta magával azt a fáklyát, amellyel Ő futott
az Erzsébet hídon a
lánggal 1972-ben, a
Müncheni
Olimpia
előtt. A kérdésére,
hogy miért szokott
minden
Olimpián
lobogni a láng, egy
kisﬁú azt felelte:
„Nagyon sötét volt,
és a láng világított!”
A gyerekek ﬁgyelmesen hallgatták, ahogy
Gyuri bácsi elmesélte az első olimpiát, és hogy a lánggal bizony
Görögországból futottak a sportolók Rióba, s csakis azok, akik ezt
megérdemelték! Meggyújtottuk a lángot a fáklyánkon, és megbeszéltük, hogy minden napot így kezdünk majd. Elmondtuk a gyerekeknek, hogy kapnak egy csodaszép olimpiai füzetet, amelyben
a szorgalmas sportolásért minden nap pecsétet kaphatnak ajándékba, ez jelzi majd a bátor, kitartó, és ügyes gyakorlatvégzést. (A
„pecsét őre” Adrien néni volt, aki minden nap minden csoportban
megjelent pecsételni a gyerekek nagy örömére.)
Az 5 csoport 5 féle színű pólóban és kendőben az 5 földrészt szimbolizálta, s a gyerekekből alakítottuk ki az ötkarikát. Nagyon jól tudták még a kiscsoportosok is, melyik szín melyik kontinenst jelenti, s
közben zenére énekeltük az ismert dallamot: „Európa, Ázsia, Afrika, az egész világ egy nagy csoda…”
Másnap a kerékpárútra érkezett az egész óvoda mindenféle kerekes járgánnyal. Bizony volt olyan kis sportolónk, aki lábbal hajtós
motorjával a pisztrángostól a gólyafészekig tekert! Sok szülő velünk
tartott nagy örömünkre, így a felügyelet biztosított volt, az úton átkelésnél pedig a rendőr bácsi jött segítségünkre! Szerdán a focipályán várta a gyerekeket sok-sok feladat: célba dobás, akadálypálya,
foci… Csütörtökön az uszodába készültünk Hosszú Katinka rekordjait megdönteni, ám sajnos ez technikai okokból elmaradt. Helyette
5 földrész 5 sportágát szerveztük meg az udvarra, s a helyszíneken
elhelyeztük a kontinensek térképeit. Európában labdajátékot szerveztünk, Ázsiában pingpongoztunk, Amerikában kosárlabdáztunk,
Ausztráliában szörföztünk, Afrikában atletizáltunk (közben jólesett
néha hűsölni a ködkertben!).
Pénteken a Mogyoró hegyre túráztunk. A nagycsoportosok odavissza gyalog mentek a nagy melegben, a kicsiket buszokkal szállítottuk, a középsősök a visszaúton hősiesen gyalogoltak! A hegyen
az erdei állatok levélben adtak feladatot a kis olimpikonoknak: több
helyszínen ügyességi gyakorlatokat hajtottak végre, az utolsó helyen, a szarvasnál, a fán lévő kosárban meglepetés-cukorkára találtunk!
Szombaton megtartottuk záró rendezvényünket a Sportcsarnokban. Egész hetünk nyitott volt az érdeklődő szülőknek, és a
dunabogdányiaknak, de ezen a napon olyan feladatokat kaptak a
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gyerekek, melyeket
csakis szüleikkel-felnőttekkel hajthattak
végre. Futottak a szülők csemetéjükkel a
hátukon, gyalogoltak
összekötött lábbakkal és pingvinjárásban (a szülő lábán a
gyerektappancsok).
Lovagoltak a gyerekek szüleik hátán
(még a térdét is lenyúzta néhány szülő a nagy vágtázásban), húzta
anya és apa a zsákon fekvő csemetét faltól-falig nagy igyekezettel.
Nagyon vidám pillanatok voltak! Óriási meglepetés volt, hogy Vaczó
Melinda és testvére, Viki fergeteges ugrókötél-bemutatóval leptek
meg bennünket! Növendékeiket is magukkal hozták, akik szintén
ámulatba ejtettek a produkciójukkal! A színes-gyöngyös ugróköteleket állandó „táncban” tartották a lányok, akik természetesen maguk is szédületesen szépen mozogtak! Melinda (óvodapedagógus
hallgatóként) már rendszeresen tanította óvodásainkat is ugrókötelezni, így őt ismerősként üdvözölhettük!
A Sportcsarnokból átmentünk az ovi Rendezvényterére, ahol elbúcsúztunk az egyhetes Oviolimpiától: levontuk a zászlót, elfújtuk
a lángot, utoljára még elénekeltük Olimpiai indulónkat, és minden
gyerek megkaphatta azt a csodás leporellót, amelyben most már
mind a 6 pecsét benne volt, bizonyítva, hogy a gyerekek minden nap
becsülettel elvégezték a gyakorlatokat. Ez a szép füzet az aranyérmet hivatott helyettesíteni, amit minden óvodásunk kivétel nélkül
kiérdemelt!
Az óvoda Alapítványa
ﬁnom ebéddel, szörpivel, és sportszelettel ajándékozta meg a
kis olimpikonokat és
szüleiket.
S hát vége lett… Mi
volt a célunk? Természetesen a mozgás szeretetére való
motiválás minden lehetséges eszköz felhasználásával. (S ha erre az igazi Olimpia „szolgál” élményül, hát
kívánhatunk ennél többet?) A kisgyermek életkori sajátossága a
fokozott mozgásigény, s már számtalanszor megbizonyosodhattunk
arról, hogy mennyire alulterheltek gyermekeink, sokkal többet bírnak, mint hinnénk! Pedagógiai programunkban egy Bágyoni Attila
idézet is erről vall:
Mindenkin magán múlik: az életműködéshez, az automatikus cselekvésekhez, a munkavégzéshez szükséges mozgáson kívül kielégíti-e azt a természetes mozgásszükségletét, amelyet kisgyermekkorában ösztönösen
és olyan örömmel, felszabadultan valósított
meg, vagy természetellenes módon hagyja
visszafejlődni izmait,
s a mozgáshiány miatt súlyosan károsítja
egész
szervezetének működését.” (dr.
Bágyoni Attila)
Tartalmas, mozgalmas, hasznos és vidám hetet zártunk, ahol a gyerekek megint találkozhattak a sportban rejlő számtalan testet-lelket erősítő jelenséggel!
Éljenek a Rióban és Dunabodányban
jeleskedő olimpikonok!!!!!
Kristóf Ági
óvónéni

Bogdányi Híradó
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Iskola

Egy élet a dunabogdányi iskola
szolgálatában

S

zeptember 30-án Lőrincné Szűcs Eszter kolléganőnk nyugdíjba vonul.
1976-ban Egerben az akkor
még Ho-Si-Mihn Tanárképző
Főiskolán szerzett biológiaföldrajz szakos végzettséget.
Három és fél évet dolgozott
Budapesten, a Szív utcai Általános Iskolában, majd 1980.
február 20-án megkezdte
munkáját a Dunabogdányi Általános Iskolában. A pedagógus pályán 40, iskolánkban 36 évet töltött el. Ez idő alatt sok-sok osztály
osztályfőnöke volt, több száz, talán több ezer gyereket tanított. Félelmetes memóriával tudta felidézni, ki kinek volt az osztálytársa,
ki kinek az osztályába járt, mi minden történt vele az iskolai évek
alatt. Az utolsó hat évben igazgatóhelyettesként tevékenykedett,
ilyen módon járult hozzá az iskola eredményes munkájához.
Kedves Eszter!
Kívánunk neked egészséget, tartalmas kikapcsolódást, sok unokát a nyugdíjas évekre.

Spáthné Faragó Éva igazgató,
a nevelőtestület egykori és jelenlegi tagjai

Megjelentek a Bursa Hungarica
ösztöndíj kiírásai
Kétféle pályázati kiírás került kiírásra a 2017. évre vonatkozóan:
1. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó ﬁatalok számára
2. felsőoktatási hallgatók számára
Beadási határidő: 2016. november 8.
A részletes pályázati felhívás letölthető a www. dunabogdany.
hu oldalról. A pályázatok elkészítéséhez segítséget nyújtunk
(Kránicz-Kammerer Zsóﬁa 26/391-025, info@dunabogdany.hu)
Polgármesteri Hivatal

Dunabogdány a facebookon
Szeretnénk a kedves olvasót arra buzdítani, hogy az alábbi,
Dunabogdánnyal valamilyen kapcsolatban álló facebook oldalakat keresse fel és csatlakozzon, hogy minél többen tudjanak
az intézményekben folyó munkáról, a kulturális programokról.
Ezeket az oldalakat találja a közösségi oldalon: Dunabogdány Község Önkormányzata, Bogdány mozdul, Iskola Dunabogdány, Óvoda Dunabogdány Német Nemzetiségi, Zeneiskola Dunabogdány, Dunabogdány Tanuszoda, Dunabogdány
Szabadstrand, Dunabogdány én így szeretlek, Bogdányi Fő tér,
Dunabogdányi termelői és kézműves piac, BSI Futónagykövet
– Dunabogdány Futó Klub
Köszönjük, ha csatlakozásával támogatja munkánkat!

Tanévkezdés az iskolában

M

inden szeptember egy új kezdet, még akkor is, ha pedagógusként, vagy akár diákként ez a sokadik tanévünk. Most
is izgalommal vártuk az ünnepélyes tanévnyitót, ahol 40 új elsőst
köszönthettünk. Ők két osztályban fognak tanulni Trapp Mária és
Bácsi-Nagy Edina tanítók vezetésével.
Az iskola létszáma pár éve folyamatosan emelkedik, (most 234 tanulónk van) és ez, az öröm mellett mindig problémákat is felvet. Az
iskola szinte 100%-os teremkihasználtsággal működik, délelőtt a 12
osztály, délután a 7 napközis csoport diákjai, és a zeneiskolások töltik meg a termeket. Legnagyobb problémát a zeneiskola szenvedi el,
hiszen csak nagyon későn tudnak kezdeni tanítani és az órák a késő
estébe nyúlnak.
Ezt a tanévet négy régi pedagógus nem kezdte el, ketten - Schilling Márta és Ottné Nyitrai Sára - távoztak a tantestületből, Lőrincné Szűcs Eszter és Rudolf Mihályné pedig nyugdíj előtti felmentési
idejüket töltik. Nem volt könnyű őket pótolni, de végül, szinte utolsó
pillanatban sikerült. A némettanár Takács Orsolya, gyógypedagógus Várhegyi Mariann lett. Matematikát fog tanítani egy osztályban
Orémusz Szilvia és Németh Zoltán biológia-kémia szakos kolléga
most már nálunk lesz főállásban és a felsősöket fogja tanulásra bírni a tanulószobán.
A sajtóban sokat lehetett a nyáron hallani, hogy próbálnak a tanulók terhein könnyíteni, de ebből sajnos nem nagyon valósult meg
semmi. A heti 5 testnevelés, az 5 német óra külön népismerettel, a
hit- és erkölcstan óráknak köszönhetően a gyerekek óraszáma alsóban heti 28, felsőben kb. 35 óra. Ez nagyon sok, még akkor is, ha
ezek nem mind „tanulós” tárgyak. A hetedikeseknek majdnem minden nap 8 órájuk van, tehát fél három-három óra felé végeznek. És
még ez után jönnek a szakkörök, különórák és a tanulás, felkészülés
a következő napra. Sok.
Az Iskola utca járdája és az udvarunk is megszépült a nyáron.
A sportudvar után a parkoló is új
burkolatot kapott, egészen az alsós épület és az uszoda bejáratáig.
A megépített kis körforgalom lehetővé teszi, hogy az autók biztonságosan tudjanak be és kihajtani. Az
első két hét tapasztalatai nagyon
kedvezőek. Sokkal kisebb a tumultus, bár ez annak is köszönhető,
hogy sok szülő vagy a templom
alatt, vagy a megújult Iskola úti járda elején már kiteszi a gyermekeket, így be sem hajt az udvarra. Ezt nagyon köszönjük, hiszen ez a
gyerekek biztonságát szolgálja.
Az önkormányzat másik jelentős beruházása is érint minket, melynek révén az uszoda és a sportcsarnok tetején napkollektorokat helyeztek el. Ezt követően ősszel az iskola összes termében korszerű
led világításra cserélik a már nagyon elavult világítótesteket. E mellett egy teremben sor kerül a linóleum cseréjére is. Az Önkormányzat ilyen nagymértékű támogatása az iskola felé mutatja, hogy fontosnak tartja a község gyerekeinek sorsát és mindent megtesz, hogy
korszerű körülményeket teremtsen számunkra.
Ez nekünk, pedagógusoknak is új lendületet ad, és igyekszünk ezt
a pedagógiai munka korszerűsítésével összekötni. Az év mottója:
LEGYEN A TUDÁS ÉRTÉK! Fontos, hogy a gyerekek képességeikhez
mérten teljesítsenek. Ezért segítjük őket a délutáni tanulás során,
a napköziben, szakkörökön, és minden iskolai programon. Ezért
vonjuk be a szülőket a Generációk Program segítségével, hogy
megmutassuk az életen át való tanulás fontosságát. Az idén ehhez
kérjük segítő együttműködésüket, támogatásukat.

Spáthné Faragó Éva
igazgató
XXVII. évfolyam 10. szám
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Bogdányi Hírek
Szeptember 17én Nemzeti Vágta
harmadik előfutamában Mészáros
Imola
Dunabogdány színeiben versenyzett a Hősök
terén 14.30-14.45
között. Szeder nevű
lovával Imola a 3.
helyen végzett a
rendkívül erős mezőnyben. Gratulálunk!

Szeptember 3-án a
Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány készült
a nagypiacon a vendéglátással, a középső csoportosok léptek
fel, az óvónénik kézműves foglalkozást
tartottak. Köszönjük a
tartalmas napot!
Elkészült a védőnői szolgálat felújítása. A munkálatok augusztus
elején kezdődtek. A 3.4m Ft-os beruházás keretében új műanyag
nyílászárókat szereltek be, új járólapok kerültek a várótermekbe,
a mosdóhelységeket is kompletten felújították. Ilyen volt és ilyen
lett!

Schwartz Rezső Sváb golgota c. kiállításának megnyitója volt
szeptember 17-én (szombat) 18 órakor Leányfalun. A kiállítás
megtekinthető október 2-ig.

A képviselő-testület 50.
házassági évforduló alkalmából köszöntötte Palkovics
János és Rudolf Terézia, és
Fodor Vilmos és Kammerer
Margit házaspárokat. Kívánunk további boldog éveket!

Süt a nap-jön az energia! Felkerültek a napelemek a hivatal, a
csarnok és a tanuszoda tetejére.

Elkészült az Árpád utca. Az önkormányzat és az utat leginkább
igénybe vevő vállalat összefogásának eredményeként szőnyegezési munkák zajlottak az utcában.
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A
dunabogdányi
White Angels Motoros Klub szervezésében és Schuszter
Gergely, polgármester
fővédnöksége
mellett a nyár folyamán adománygyűjtő
akciót szerveztünk az
Ipolytölgyesi Fogyatékos Gyermekotthon
részére. Minden várakozásunkat felülmúlta a beérkezett
adományok mennyisége. 50 bogdányi család adományozott. Egy
teherautóval és egy kisbusszal szállítottuk el a felajánlott ajándékokat. 27 motorral, egy teherautóval és egy kisbusszal indultunk
útnak. Az ipolytölgyesiek nagyon várták a bogdányiakat, bemutatták az intézményüket. Az erről készült felvételt a Danubia TV-n
lehet megtekinteni. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik részt vettek az adományozó akcióban és hozzájárultak ahhoz, hogy megörvendeztessük a gyermekotthon lakóit. Fodor Tamás, szervező

Bogdányi Híradó
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Bogdányi Hírek
Termény-, és hobbi kiállítás. Nagy izgalommal és várakozással
készültünk az augusztus 20-i kiállításra. Minden gyűlésen arról
beszéltünk, hogy beérik-e a termés addigra, vagy éppen a sok
esőtől rohad el. És ahogy közeledett 20-a, egyre többen állítottak
meg az utcán: „Gyere el, én is adok valamit a kertemből.” Persze
volt, akihez mi mentünk el és kérdeztük, hogy tud-e valamit kiállítani a terményeiből. És
jött a felajánlás a Borda
családtól: „Felajánlanánk
tombolára valamit, elfogadjátok?” Persze, nagy
örömmel
elfogadtuk.
És 19-én újabb telefon:
„Készítsetek egy asztalt,
mást is hozunk.” És hoztak annyi kolbászt, szalámit, hogy roskadozott az asztal, és ezt mind felajánlották a tombolához. Persze a meglepetés a közel 12 kg-os szalámi rúd, mely
végigérte az asztalt. A boldog nyertes jóvoltából ovis társak, kertbarát nénik és bácsik is megkóstolhatták. Még egyszer köszönjük
a Borda családnak a nagylelkű támogatást. De ugyanilyen hálás
szívvel köszönjük a Heim testvérek három asztalnyi felajánlását és
azoknak is, akik egy tányér szilvát, szőlőt, barackot, tököt vagy virágot, lekvárt, különleges paprikát küldtek. Valamennyi kiállítónknak
oklevéllel köszöntük meg a segítségét.
Sajnos az érdeklődés az előző évekhez képest csökkent. Az udvarra szervezett táncház, kézműves foglalkozás is látogató nélkül
maradt. A mi kedvünket ez sem vette el, „ifjú” kertbarátaink (60
felettiek) ropták a lakodalmast. És végül név szerint köszönjük
mindazoknak, akik az általuk termelt, vagy előállított terményekkel, ékszerekkel, babákkal színesebbé tették kiállításunkat: Borda
család, Heim pékség, Horváth Imre, Timi sütibolt, Horváth Laci bácsi, Herold Mariann és János, Kemény Katalin, Lőrincz István és
Eszter, Törcsváriné Ibi, Horváthné Lili, Hock Öcsi és családja, Fekete Dorka, Piroska és Vince, Grondzsák János és Bea, Nagy Máté,
Cselovszki Tamás és családja, Kreiszné Viki óvó néni, Marcsi virágbolt, Herr Tamásné, ifj. Bajczár János és barátja Bokor László és a
Kertbarát Egyesület tagjai. És köszönjük a név nélkül adakozóknak
a pénzadományt. Kertbarát Egyesület
Dunabogdányiak zarándokúton. Az 1Úton zarándoklatot a Mária
Út Egyesület szervezi
3 éve. Ez azt jelenti, hogy egy napon a
Mária Út teljes szakaszán
Máriazelltől
Csiksomlyóig
elindulnak a zarándokok
zászlóval
énekelve,
imádkozva. Mindenki tetszőlegesen választhat magának egy
szakaszt. Az út során
imádkozunk és énekelünk, egy külön erre a célra készült imafüzetből. Többnyire a szakaszokat a nap végén szentmisével zárják a kijelölt templomokban,
ahová a zarándokok megérkeznek. Mindig van egy cél, amiért elindulunk. Idén a „Gyermekáldás” volt a felajánlás.
Szeptember 18-án Lelkünk virágai címmel a
művelődési házban Kósa
Klára keramikus művész, Lengyel Rita graﬁkus művész, Simon Ilona
könyvtervező
művész,
valamint Smetana Ágnes
üvegművész alkotásaiból nyílt kiállítás.
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Köszönjük!
Szabadi
Milán
mezekkel és labdákkal támogatta
a bogdányi gyerekeket.

Bemutatkoznak a helyi termelők

H

erke Tímeának hívnak, 2 éve érkeztünk Budapestről Bogdányba, azzal
a céllal, hogy a Dunakanyarban éljünk, dolgozzunk, gyermekünk itt járjon iskolába.
Köszönhetően a szeretetet teljes fogadtatásnak és segítőkészségnek sikerült beilleszkedni és elindítani a Timi sütiműhelyt,
a Kossuth Lajos utca 70. szám alatt, a Frédi
udvarban. A bogdányi piac lehetővé tette,
hogy a helyiek megismerjék a termékeimet és már az első nagy piacon a sütijeim kedvező fogadtatásra találtak.
Az elképzelésem az volt, hogy a régi hagyományokat felelevenítve egyrészt nagymamáink, édesanyáink házi süteményeit kínáljam,
mint például a hájas, a húzott rétes, a töpörtyűs pogácsa, pozsonyi
kiﬂi, másrészt a kímélő reformétkezésnek megfelelő mentes süteményeket, glutén-, cukor-, laktózmentes változatban, természetesen kerülve mindenféle mesterséges adalékanyagot. Ez igaz a torták készítésénél is, ahol szintén van lehetőség az egyedi igényeket
megvalósítani.
A Timi sütiket Bogdányon kívül már a visegrádi, szentendrei, csömöri piacon is megismerték a vásárlók, illetve már több fesztiválon
sikert arattak, ami a növekvő törzsvásárló közönségnek is köszönhető, akikkel gyakran közösen sütünk fejben, recepteket cserélünk
és ötleteket adunk egymásnak tapasztalataink alapján, amihez a piacok jó alkalmat teremtenek.
A legjobb reklám a kóstolás, a megelégedettség és aztán a szájról
szájra átadott népszerűsítés, így ennek köszönhetően már nem egy
nagy családi ünnepre, intézményi rendezvényre, esküvőre eljutottak
a Timi sütiműhely termékei.
Süteményeimben a házi jelleget a helyben vásárolt dió, gyümölcsök,
belőlük készült lekvárok, a méz, a háj, a tejtermékek felhasználása
segíti elő, ezért is lenne fontos, hogy a helyi bogdányi piacon minél
több őstermelő, gyümölcs-zöldség hobbi termelő megjelenjen, mert
a Tőlük származó termények miatt tényleg elmondhatnánk, hogy
helyi alapanyagokból helyben
előállított termék születik.
Köszönöm
vásárlóimnak,
hogy eddig is süthettem és
remélem ezután is süthetek
Kossuth Lajos út 70.
megelégedésükre.
Viszontlátásra a piacokon!
06/30-5200769

Dunabogdány,

Hogyan lehetek helyi kistermelő?
2015-ben megalakult a dunabogdányi termelői és kézműves piac. Szeretnénk még több helyi lakost arra buzdítani, hogy a saját maga által
megtermelt zöldséget, gyümölcsöt, a házilag készült tésztát, süteményeket, lekvárt, szörpöt stb. a helyi piacon tegye pénzzé.
Ez jó a családnak, hiszen bevétel képződik, ez jó a helyi közösségnek,
mert a helyben megtermelt áru eredete nem bizonytalan, ellenőrizhető.
A piac szervezői most azoknak kívánnak segítséget nyújtani, akik már
esetleg gondolkodtak ilyenben, de nem mertek belevágni, olyanoknak,
akiknek hiányzik az ötlet, de megvan a háttér. Igény szerint megszervezünk egy kötetlen beszélgetést, ahol bemutatjuk a gyakorlatban, hogyan
működik a piacozás, az adminisztráció, a termelés stb.
Amennyiben érdekli Önt ennek lehetősége, kérem, jelezze a polgármesteri hivatalban a 26/391-025-ös számon. Hívjanak, gondolkodjunk
együtt az Ön és a közösség jövőjéről.

A piac szervezői

Bogdányi Híradó
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UNSERE HEIMAT

DIE DEUTSCHE NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG MELDET SICH
UNSERE ERFOLGE
A Landesrat kórusminősítő versenyein
öt megyében összesen 54 német nemzetiségi kórus vett részt. Október 22-én Vecsésen kerül sor a legjobb eredményt elért 19 kórus fesztiváljára. Az előválogatón
a Bogdaner Singkreis arany rozmaring,
a Bogdaner Duó (Vogel-Lékai Zsóﬁa és
Vogel Norbet) kitüntetéses arany minősítést kapott, hiszen a megszerezhető 90
pontból 90, illetve 88 pontot értek el. Így
mindkét együttes meghívást kapott a rendezvényre.
PÁLYÁZATI SIKER
A Német Nemzetiségi Önkormányzat az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
kiírt kulturális pályázaton eredményesen
szerepelt. Az általános iskola tanévnyitóján Herr Tamás elnök és Vogel Norbert elnökhelyettes német nyelvű tankönyvcsomagot nyújtott át az iskola némettanárai
számára. Bízunk benne, hogy hozzájárulhattunk az intézményben folyó eredményes munkához.
PROGRAMM ARCHIV

Az idei évben szeptember 3-án került
sor a hagyományos német nemzetiségi
sördélutánra, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett. Vendégünk
volt Visegrádról a Német Nemzetiségi
Dalkör, illetve a Leányvári Német Nemzetiségi Néptánccsoport. A Svábzenekar, a
Singkreis és a Donauknie Tanzgruppe pedig a hazai dallamokat képviselte. A műsoros délutánt követően a bálban a Tarianer
Spitzbuam biztosította a jó hangulatot. A
kiváló nyárias időjárásnak köszönhetően
rekordmennyiségű sör fogyott, Németországból érkezett világos sör, valamint
félbarna- és búzasör közül választhattak
a vendégek, melyhez perecet és gyrost
fogyaszthattak. A vendégek számából is
adódóan egyértelműen kijelenthető, hogy
az utóbbi évek egyik legsikeresebb nemzetiségi rendezvényét tudhatjuk magunk
mögött.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
helyi kultúrcsoportoknak a színes programot. Ez a rendezvény sem jöhetett volna
létre rendszeres segítőink nélkül, amit
szintén szeretnénk megköszönni. Sokszor

élünk azzal az eszközzel, hogy nem nevezünk meg konkrétan senkit sem, nehogy
véletlenül kihagyjunk valakit a sorból.
Ettől most eltekintenék, persze rajtuk kívül is rendkívül sokan segítettek minket.
Külön öröm, hogy a ﬁatalabbakra is egyre
többet lehet számítani. Külön köszönet illeti Rácz Dánielt és id. Kiss Lászlót, akik
nem először működtek közre egész este
a vendégek ellátásában. Tóth László és
Lőrincz Miklós szakmai segítsége is elengedhetetlen volt a tökéletes zenei hangzáshoz illetve a hiba nélkül működő sörcsapokhoz. Köszönjük! Jövőre, pedig ha
hasonlóan jó idő lesz, ismét találkozunk
jobbnál jobb sörök társaságában. Addig is
szeretettel várunk mindenkit soron következő rendezvényeinken.
PROGRAMM VORSCHAU
November 11-én (péntek) ismét megrendezzük a Márton napi felvonulást. A
részletekről a Bogdányi Híradó következő
számában is olvashatnak.
Vogel Norbert
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kényszermunkára hurcoltak kártérítési igénybejelentéséről tájékoztató

A

Német Szövetségi Hivatal kiírása szerint azon német állampolgárokat, valamint a magukat a német nemzetiséghez tartozónak valókat, akiket 1939. szeptember 1. és 1956.
április 1. között „külföldi hatalom“ kényszermunkára kötelezett
- és nem hadifogolyként kerültek oda -, vagy a kényszermunkára
kötelezett (2015. 11. 27. utáni) halála esetén annak hátramaradt
házastársa vagy gyermeke 2017. december 31-ig egyszeri 2.500
eurós kárpótlás illeti meg a Német Szövetségi Államtól.

Az igénybejelentés egy formanyomtatványon történik. Kérem,
amennyiben érdeklődik és szeretne igényt bejelenteni, szíveskedjék felkeresni.
Herr Tamás
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnök 20/9570098

A Puscho Kft.

A Borda Húsbolt októberi kedvezményes ajánlata:
Nyári turista felvágott
1750 Ft helyett
1500 Ft
Fokhagymás rúd felvágott
1720 Ft helyett
1500 Ft
Vf.grillkolbászok
1460 Ft helyett
990 Ft
Csemege debreceni
1420 Ft helyett
1250 Ft
Vf. csemege debreceni
1490 Ft helyett
1290 Ft
Közkívánatra a pácolt csont nélküli tarja 1680 Ft-os akciós áron kapható
szeptemberben is.
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Dunabogdányi telephelyére keres ﬁatal terhelhető férﬁ
munkatársat nagyüzemi mosodájába.
Főbb feladatok: - a beérkező szennyes textilek szétválogatása,
- mosó és szárító gépek kezelése, ki-be pakolása.
Elvárások:

Alföldi tej termékei: Magyar tej-Magyar fogyasztóknak.
Panzani-Marton-Gyermelyi tészták,kézműves mustárok,ecetek,fűszerek,
mirelit termékek,vecsési savanyúságok nagy választékban és kedvező
áron

Két műszakos munkarend, teljes munkaidő.
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal,
a mosoda@puscho.hu
e-mail címen.

Cserpes termékek többféle ízben.
2016 február 1.-től érvényes nyitva tartás: Hétfő:szünnap,Kedd: 07,0013,Sze:07,00-15,30,
Csü-Pé : 07,00-17,00 Szo : 07,00-12,00
HÁZIAS ÍZEK-MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG-MAGYAR ALAPANYAG
Cím:2023 Dunabogdány Kossuth L.40.
Tel:06-26-390-350
Udvarias kiszolgálással,jó parkolási
lehetőséggel
(már az udvarban is),várjuk kedves
visszatérő és új Vásárlóinkat !!
Iratkozzon fel Hírlevelünkre :www.
bordahusfeldolgozo.hu
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- minimum általános iskolai végzettség
- terhelhetőség, munkabírás
- jó probléma megoldó képesség
- munkájára igényes legyen
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Civil hírek

A családról
A Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Szolgálat sorozata

A

családi élet szakaszairól szóló sorozatunk harmadik részében - az
óvodás korú gyermekeket nevelő családok életéről, nehézségeiről, helyzetükről a tágabb közösségben - szeretnék néhány gondolatot
megosztani Önökkel.
A családok életében ennek az időszaknak két fontos megkülönböztető jellemzője: 1. a gyermekek kikerülnek a családi fészekből, a védett
burokból, óvodába/kisebb korukban bölcsődébe, azaz kortárs csoportba
kerülnek. 2. Az édesanyák a (legkisebb) gyermek óvodába kerülése után
többnyire visszatérnek a munka világába, dolgozni kezdenek, így ismét
változás, változtatás lesz szükséges a család életében. Mindez a sok
öröm mellett számos nehézséget rejt a gyermekek és a szüleik számára
is. Ezek nem szükségszerű, de jellemző fejlődési kríziseket okozhatnak,
amelyek megoldása hosszú időn keresztül (akár évekig) folyamatosan
igénybe veszi a szülőpár problémamegoldó képességét.
Gyermekek az óvodában/bölcsődében: A családok, gyermekek életének nagyon meghatározó lépése, amikor az addig féltve őrzött, babusgatott kisgyermek kilép a családi életből és saját, önálló élettere lesz, amit
a szülő már nem tud olyan szorosan nyomon követni, mint az azt megelőző években. Gyermekünket idegenekre bízzuk, és gyakran aggódunk,
hogy hogyan fogja érezni magát, hogyan fog helyt állni a többi gyerek
között, lesznek –e konﬂiktusai stb.
A szülők is átmennek egy tanulási folyamaton a gyermek beszokatása
során: meg kell tanulni először elengedni a gyermeket, rábízni az óvónőkre, elfogadni az óvónők kompetenciáját, hozzáértését. Előfordulhat,
hogy gyermekünk fejlődése bizonyos szempontok alapján lassabb, mint
a kortársaié. Ilyenkor fejlesztőpedagógushoz, logopédushoz, pszichológushoz küldhetik őt. Hogyan fogadjuk ezt? Együtt tudunk-e működni a
szakemberekkel, el tudjuk-e fogadni a véleményüket, és ha nem, hogyan
képviseljük gyermekünk érdekeit?
A gyermekek nagycsoportos korára már ki kell alakuljanak bizonyos
képességek, készségek, viselkedési minták, amelyek fontosak ahhoz,
hogy a gyermek elkezdhesse az iskolát, ami újabb kihívások elé állítja
a családokat. A dunabogdányi óvodában lehetősége van a gyermekeknek
arra, hogy fejlesztőpedagógushoz- logopédushoz járjanak, illetve pszichológus segítségét vegyék igénybe a családok egy-egy nehéz helyzet
kezelése során. Érdemes ezeket a segítségeket elfogadni, a családoknak
a szakemberekkel együttműködni a fejlesztések, tanácsadások során,
hiszen a gyermekek elsődleges és legfontosabb közege még mindig a
szülői család, a szülők együttműködése nélkül egyetlen gyermekkel sem
lehet csodát tenni, sem „megjavítani”.
A helyben elérhető szolgáltatások mellett térítésmentesen igénybe
vehetjük a Pedagógiai Szakszolgálatot, amely Szentendrei telephelyén
fogadja a szentendrei járásból, így Dunabogdányból is a 3-18 éves gyermekeket. https://sites.google.com/site/pmpszszentendre/
Az anyák munkába állásával szintén alapvetően változik meg a családok élete. Többek között ismét át kell gondolni a szülőknek a család
idő és munka beosztását. Az anyáknak ekkor meg kell osztani idejüket, ﬁgyelmüket a gyermekeik, a párkapcsolatuk, munkahelyük között.
Ebbe beletanulni nagyon nehéz feladat, ami főleg az első időszakokban
számos feszültséget okozhat mind bennük, mind a családtagokban.
Ilyenkor nagyon nagy segítség lehet a nagyszülők, egyéb támogató rokonok jelenléte, akik egy-egy hosszúra nyúlt munkanap során elhozzák
a gyermek(eke)t az oviból, otthon vigyáznak rá(juk) amíg a szülők dolgoznak. Ugyanakkor az édesanyák sokszor már várják, hogy újra „felnőtt
társaságban” legyenek, kiszakadjanak a napi kisgyermekes rutinból, és
anyagilag is függetlenebbek legyenek. Az apák szerepe ebben a korban
még hangsúlyosabbá válik a gyermekek nevelésében: a gyermekek tanulni vágynak, kitágul számukra a nagyvilág, amit közös barangolásokkal, együttmunkálkodásokkal az apák is elősegítenek, mintákat adnak
ﬁaiknak, lányaiknak egyaránt.
A női-férﬁ szerepek, a családi élet átalakulása, változása számos
konﬂiktust idézhet elő a házasságokban, párkapcsolatokban. A válások
30%-a a házasságkötést követő 6-8 évben következik be, tehát a szülők
közötti kapcsolati konﬂiktusok sok esetben a gyermekek óvodáskorában
jelennek meg. Ezek a családi problémák változást okozhatnak a gyermekek viselkedésében, magatartásában, óvodai-iskolai teljesítményükben. A párkapcsolati krízisek megoldásában nagy segítségünkre lehet a
pár illetve családterápia, a válás körüli vitás kérdések lehető legkevésbé
fájdalmas kezelésében pedig a mediáció, a békés konﬂiktuskezelés. Mit
jelentenek ezek röviden összefoglalva?

.„A családterápia olyan pszichoterápiás irányzat, amely a családi
problémákat, családon belüli működési zavarokat a családi kapcsolatrendszeren keresztül közelíti meg és próbálja kiigazítani. Módszerében
sokkal inkább a jelenre fókuszál, mint más pszichoterápiák, ugyanakkor
felismeri a múltbeli történések, kommunikációs és kapcsolati minták
hatását is.”
Bővebb információ: Magyar Családterápiás Egyesület: www.
csaladterapia.hu vagy: Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány: www.
csaladiszolgalatok.hu
Mediáció: „A mediáció (magyarul közvetítés) egy speciális konﬂiktusmegelőző, -kezelő módszer és folyamat, amelynek lényege, hogy a két
vagy több fél vitájában, a konﬂiktusban állók beleegyezésével egy semleges, harmadik fél (mediátor) jár közben. A mediátor segít tisztázni a
konﬂiktus természetét és olyan megoldást találni, amely az érintettek
számára kielégítő, sőt nem ritkán kifejezetten örömteli.”
A pár-és családterápiát térítésmentesen vehetik igénybe Szentendrén
a Pedagógiai Szakszolgálatnál, illetve a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézménynél, ahol a mediáció is ingyen elérhető.

Ruskó Rita
családsegítő

Színházi élmények
„Színház az egész világ. És színész benne minden férfi és nő: Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár Életében... „(William Shakespeare: Ahogy
tetszik II. felvonás 7. szín; fordította Szabó Lőrinc)
Egyszer régen, majd negyven éve egy kicsi palóc faluban, a lelkes
messziről jött tanár úr színjátszó kört alapított és komédiát állított színpadra diákjaival. Megtelt a falu kultúrháza és a színpad behúzott sötét
függönye előtt feszülten várakoztak a falu lakói, közel 500 ember. Az első
sorban ültem kislányként, mikor szétnyílt a függöny. Teljes pompájában
láttam a csodát, ragyogó fényben parádéztak a ﬁgurák, szép telt színek
mindenhol. Meleg vajsárga díszletek, bordó bársony mellény, csokoládé
színű kanapé, megvillanó arany és selyem, egy teljesen más világ. Valóság és a valóságon túli, közeli és távoli egyszerre. Semmi nem maradt
meg a történetből, nem tudom miről szólt. Színek, villanások, hangok,
dallamok és a közös nevetések, mert mind nevettünk, akkor még nem
tudtam, hogy magunkon nevetünk olyan jót. Abban a különös térben,
ahol elválaszthatatlan egymástól a néző és a színész, hiszen egymást
feltételezik, egymást táplálják, valami titkos csodát éltem át. Gyermekkorom meghatározó élménye ez, csupa szín és ritmus, mozgás és viszonyok, sodrás. Az egészet láttam, ami lüktetett élt nem maradt elmondható esemény, mert ez a lüktetés maga volt a történet, a mi történetünk.
Ők ott fent a színpadon kiemelve, cifrázva felmutatnak valamit, ami mi
vagyunk. Így rá tudunk nézni és ezen a megélésen keresztül tisztulunk.
Minél inkább felismerjük szerepeinket, maszkjainkat, annál inkább,
mert annál nyilvánvalóbb, hogy van valaki, aki épp nem viseli, de felismeri. Ő bennünk a szemlélődő.
Az Oscar című vígjáték hasonló szemlélődésre adott alkalmat.
Liebhardt András azt szeretné, ha lenne egy szál, ami gyermekeinket
különböző iskolákba történő kirepülésük után is ide kapcsolja. Legjobb
módot erre a színjátszásban talál. Így állt színpadra az Oscar című komédia, amiben a nyolcadik osztályt épp befejező gyerekeink játszották a
legtöbb szerepet. Nagyon hálás vagyok Andrásnak, hogy ilyen jó dolgokat
szeretne és a többi segítőnek, hogy támogatta a folyamatot, pedig nem
volt könnyű dolguk az ifjakkal: Greff Melinda, Hímer Anna, a technikusok
és még sokan. Egészen lenyűgöző volt érezni ezt az össze fogást. Mi is
nagy nyertesei vagyunk ennek a munkának, de a kamaszok még inkább.
Időt, energiát, munkát tettek bele és „megcsinálták”, végül ott fent abban a másik valóságban, amikor mi a nézők összekapcsolódtunk velük,
megélhették a színház misztériumát.
Az élménytől vezetve átmentünk Visegrádra megnézni a felújított
Anconai szerelmesek című darabot. A nagyszerű, minden percében eleven folyamatot, élő zene és ének erősítette. Habkönnyű és pajkos volt,
nevetve ismerhettünk magunkra, mert a színház mindig a nézőnek, de
a nézőről szól. Olyan ﬁatalok is játszottak, akik gyerekként kerültek be
darabokba, már nem is itt élnek, mégis visszajárnak, mert az a bizonyos
szál nagyon erős. Jó volt látni, hogy sok bogdányi átjött Visegrádra. Igazi
„Dolce Vita” nyáréjszaka volt. Jó színházból nem megy üres szívvel haza
az ember és ez mind jó színház volt. KÖSZÖNET ÉRTE!

Pár illetve családterápia:
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Örökségünk

Örökségünk,a bogdányi temetők faragott sírkövei

A

bogdányi katolikus és református temetők sírkövei a falu örökségének
részei, országosan is jelentős műemlékek.
Dunabogdány kőfaragásáról híres, a házak
kőkapui, lábazatai, a faragott járdakövek, kerítések az ittlakók mindennapjainak részét
képezik, számukra természetes ez az örökség. A helybeli kőbányában a XIX. századfordulójára jelentős kőfaragási kultúra jött
létre, szinte minden férﬁember a bányában
dolgozott. Ekkor alakult ki a mai utcakép országosan is egyedülálló kőfaragási egysége.
A hatvanas évektől a könnyebb megélhetési
kereset a kőfaragási kultúra hanyatlásának
a kezdetét jelentette, ma már csupán néhány idős faragómester dolgozik.

Kiemelt jelentőségűek a kőkeresztek a falu
határjelzőiként vagy a kálvárián, valamint
a köztéri szobrok, a honfoglalási emlékmű
obeliszkje és a monumentális hősi emlékmű. Egységes kőfaragási tér a katolikus
templomdomb, azonban az egyéni kőfaragási tudás legjelentősebb helyszíne a két
temető. Itt a bogdányi erdei- és bányakőből
készült síremlékek helybeli mesterektől
származnak, egységes iskolát képeznek. Az
1880-as évektől az 1920-as évekig itt látható
többtucat szürke, kizárólag gótbetűs feliratú kő a „bogdányi kőfaragó iskola” remeke. Egyedi motívum a kőkapukon is látható
kőlapbda díszítés, továbbá a gótbetűk sajátos megformálása. A tardosi vörös mészkő
és fehér mészkő sírok is jelentősek, főleg az
első világháború környékén jelennek meg
nagy számban. Itt azonban a legdíszesebb
kövek a kitermelési helyen kerültek faragásra, továbbá néhány fehér köves síremlék
származik a budapesti köztemető környéki
műhelyekből. A mintegy száz darab 1930
előtti sírkő zömében helyi mesterek munkáját dicséri, a katolikus temetőben mind
kőkeresztekről van szó, és szerencsés módon máig meghatározzák a rendkívül szép
fekvéső temető összképét. A XVIII. században folyamatosan betelepülő svábság barokkos egyházművészeti izlését tükrözik ezek a
kövek.
A református temetőben nincsenek
keresztalakú sírkövek, a reformátusok csupán a XVIII. század végi vallástürelmi rendelet után gyakorolhatták szabadon hitüket,
sírköveikre az akkori klasszicizáló stílus
jellemző. A legöregebb sírkő a református
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temetőben található az 1840-es évekből. Ennek oka, hogy a református temető a régi helyén áll, a mostani katolikus temető ugyanis
csak 1869-ben nyílt meg, előtte a református
temető alatt húzódott. Ha a bogdányi keresztény temetők történetét nézzük, és eltekintünk a Cseresznyés úti kora árpádkori síroktól, akkor bizonyosra vehető, hogy először a
templomdombon temetkeztek a középkorban, az ott álló templom köré. Az 1778-ra a
törököt követő német betelepítési hullám,
valamint a pestisjárványok miatt gyorsan
betelt a templomdomb, továbbá itt a gótikus
templommaradványt jelentősen kibővítették
barokk stílusban. Ekkor nyílt meg az új temető a templomdombtól délre. Bejárata a
Mária kőszobornál volt, és felhúzódott erre a szomszédos
dombra, végén volt és van ma
is a református temető. A sírok így a templom közelében
maradtak, szép kilátással a
templom felé. Az egyházközség gazdagodott, 1858-ban a
temetőben felépült a kápolna,
kriptájában temették el a papokat. Az egyházi múzeumban
látható az innen származó két
legöregebb bogdányi sírkő,
az 1797-es egy kőfaragó leánytestvérének állít emléket
bizonyítva, hogy már akkor is
milyen művészi szinvonalon állt a kőfaragó
mesterség. A második, hullmámos vonalvezetésű kő (melyből csupán egy létezik
eredeti helyén a mai katolikus temetőben)
1811-es, szintén német feliratú, és szintén
női sírkő. A falumúzeum is őríz ebből a XIX.
századi temetőből sírköveket (1847,1860,
1868), és csupán egy magyar feliratos, de ez
is kereszt alakú, tehát mindegyik katolikus
emberé volt (az 1847-es egyedi szívalakú
kő).
Dunabogdány lakossága a XIX. század végére 3000 főre nőtt. Miután nem volt rátemetési szokás, ez a katolikus temető is betelt
és megnyílt mai helyén a jelenlegi temető.
(A volt temetőt kiparcellázták házaknak, és
a közepén keresztbe útat nyitottak fölfelé Új
utca néven, ez a mai Alkotmány utca.) A jóval
kisebb számú református közösség temetője csak az 1900-as évek elejére telt meg, ezt
a temetőt tovább bővítették úgy, hogy megvették a szomszédos földet. Az új rész a mai
temetőt kettéválasztó út jobb oldali része. A
bal oldali, régi rész az 1840-es évektől indult
(ma már itt is új sírok vannak) és az 1920-as
éveknél érte el a hátsó kerítést. A mai református temető második legöregebb sírköve
Kristóf Zsigmond és feleségéé (1880), ez
Kristóf János festő dédszüleinek a sírja. Ezután következnek időrendben a sírok, akárcsak a bogdányi temetőben, szürke erdei,
vörös és fehér kősírok, mintegy féltucat az
első világháború végéig természetesen magyar feliratokkal.
A kövek félkörívvel záródnak, gyakran oszlopos szélűek, két szürke köves obeliszk és
egy márványobeliszk van a XX. század ele-
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jéről (bizonyára bogdányi mesterek műve,
akárcsak a honfoglalási emlékmű obeliszkje). Kiemelkedő szépségű az 1906-os,
vörösköves, szecessziós kő, mely nem a
klasszicizáló hagyományt követi. Itt, a református temető régi részében található a XX.
század két meghatározó lelkészének a sírja: Pungur Béláé (szolgálati évek 1927-56)
és Pályi Jánosé (1956-1986). A jobb oldalon
található Blasko János festőművész (19191988) sírja, aki a bogdányi híres jegyző lányának, Gromon Máriának a férje volt. Itt található még Lugosi Pap János (1944-2010),
„A hargitai kucséber” irójának kopjafás sírja is. Sajnos már csak négy kopjafa látható
összesen a református temetőben. A 60-as
években még zömében a kősírok helyett
kopjafák álltak a régi, bal oldali részen.
A katolikus temetőbe három kapu vezet, a
jobb oldali, legszélső mindig zárva van, hiszen itt már csak 5 síremlék van az 1869-ben
megnyílt temető első részéből. Ez az oldal
ugyanis betelt 1900 körül. Ekkor még a régi
katolikus temető is nyitva volt, hiszen oda
még 30 évvel azelőtt, 1869-ben fejeződött be
a temetkezés, élő kegyhely volt. Ekkor tervbe vették az új temetőben, a balra eső rész
megkezdését, ehhez középtájt útat köveztek
és a felső harmadba áthelyezték a temetőkápolnát 1911-ben. A bogdányi műemlékvédelem szép tettét bizonyára a visegrádi
példa inspirálta.
Mindenki igyekezett az újonnan áthelyezett
temetőkápolna köré temetkezni. A kriptából
kiemelt papi maradványok a kápolna melletti két sírhelyben találtak nyughelyre. Itt találhatóak a faluban később elhúnyt plébánosok sírhelyei: a templomépítő dr. Hufnagel

Jánosé (szolgálati év 1908-1940), a diktatúra
éveinek nagy plébánosáé, Berényi Sándoré
(1951-1986), és az egyetlen bogdányi származású papé, Gutbrod Jánosé (1965-1991).
Itt talált végső nyughelyre a felvidéki kényszerbetelepítések során Magyarországra
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Örökségünk
került palásti plébános is, Bartal Ráffáel
(1893-1965). Ezen a részen található Hock
Ferenc (1924-2012) bogdányi származású
festőművész reliefes síremléke.
A bogdányi temető különlegessége, hogy
külön gyerektemető van, az 1930-as évekből
még vannak szép kősírok, és gótbetűsek is.
A 60-as évek közepétől szünt meg itt a temetkezés.
A faragott köves út jobb oldalán, a középső részben láthatók a legszebb, szürke,
bogdányi sírkövek. Ezek mind az 1910-es és
20-as évekből származnak. De itt található
a katolikus temető legöregebb kegyeleti helyén található két sírkő is 1879-ből. Az első

világháború után helyreállt a temetőrend, és
a 20-as évektől kizárólag a kápolna felett,
a középső részbe temetkeztek. Ez a rész a
30-as években elérte a felső kerítést, megindult lefelé, a bal oldalon a temetkezés. A
negyvenes években leérték a kápolna magasságához. Az ötvenes évek következtek
továbbra is a kápolnától bal oldalon haladva
lefelé, a 60-as években azonban félbeszakadt a temetkezés ezen az oldalon mielőtt
teljesen leértek volna az útig. Az új temetkezési törvény betiltotta az otthonról temetés szokását, 1963-ban elkezdték építeni
a halottas házat, a bányából hazatérő út itt
haladt el. (A temető melletti Segítő Szűzanya
kápolnába dobták a bányászok munkába
menet a szerencsepénzt.) Hazafelé
jövet mindenki társadalmi munkába elkészítette a maga 4-5 darab
faragott kövét, a falu többi férﬁja az
építkezésnél segített. 1967-ben, a
munka elkészülte után épültek fel a
faragott kőkerítések mindkét temető utcai homlokzatán. A temetkezések a középső részben folytatódtak,
alulról felfelé haladva, 60-as, 70-es
80-as évek következnek.

A mai országosan elterjedt temetkezési
szokás szerint Bogdányban is a tartós gránitot részesítik előnyben síremlékek állításánál. Az ötvenes évek szerényebb gazdasági
környezetében a műköves sírkőállításokra
került sor. Azonban már ekkor is többen dolgoztatták át a főleg fehér márványos régi
köveket, ezért ebben a temetőrészben sem
vált egyeduralkodóvá a kockás sírkő, több
kereszt töri meg ezek temetőképi egyhangúságát. Ez az ösztönös és ma már tudatos faragott örökségmentés folytatódik a
jelenlegi sírkőállítási gyakorlatban. Azonban a százévesnél öregebb sírkövek védelemre szorulnak. Itt nemcsak a helyi kőből
készült sírkövekről van szó, hanem a gótikus feliratozás védelméről is, mely német
nemzetiségi örökségünk és identitásunk
szerves részét képezik. A kitelepítéskor házat, földet itt kellett hagyni, a sírokat nem
vihették magukkal. Feltétlenül javaslom a
majdnem száz évesnél idősebb kövek helyi
védelem alá helyezését mindkét temetőben.
Megszüntek a helyi kőfaragó műhelyek, ezek
a kövek pótolhatatlanok. A katolikus temető
három év múlva lesz 150 éves.

dr. Gutbrod Gizella

Temlomlépcsők

Szól a rádió
Az elmúlt napokban a Mária Rádió kampányolt megerősítésért,
adományokért és imakörök szervezéséért. Ahányszor autóba ültem,
követtem a műsort. A második napon meglepődtem, hogy számomra milyen kevesen telefonáltak be akár csak annyit, hogy jó, Mária
Rádió, hogy vagy. Alaposan elgondolkoztatott ez. Arra jutottam,
hogy sokan, sokunk, nem értékelik megfelelően a saját szerepüket.
Ugyan mi haszna van, gondoljuk, ha egyszerű szavainkkal csak betelefonálunk, hogy jó hallgatni. Azért lepett ez meg, mert tudom, hogy
rengeteg hallgató nyer lelki táplálékot onnan. Azután magamra gondoltam, hogy előző nap én is ugyanezt gondoltam, hogy ugyan már,
mit tudok ehhez hozzátenni, csak fecsegnék valamit. Különben is, az
előadásomra sietek, várnak a hallgatók, utána meg az unokámhoz,
nincs időm valami igazán magvasat, értékeset kitalálni. De másnap
mikor meghallottam, hol tartanak, hány telefonálónál, akkor rögtön
hívtam őket az autóból. Előző este azért írtam egy levelet, hogy ne
zavarjak a lüke telefonommal, hogy mit jelent nekem a Mária Rádió,
mert például aznap este ért az a kegyelem, hogy halhattam adásukban a kismarosi ciszter nővérek zsolozsmáját. A Duna túloldalán
ilyen kincsek vannak a közelben, hihetetlen!
Másik, hasonló gondolat jutott eszembe, mikor hallottam, hol tartanak az adományokkal. Gyűltek szépen, nem mondom, de úgy értettem, hogy jobbára néhány nagy adomány teszi ki az összeg többségét, tehát, viszonylag kevés ember dobta össze azt. Ezen megint
alaposan elgondolkodtam. A két gondolatsornak egy közös vége volt.
Az alázathoz vezetett. Rájöttem, hogy az apró, de értékes, jó szavakhoz és a kicsiny, de sokaságukban értékes adományokhoz egyaránt kell egy bizonyos alázat. Az embernek, mikor, még ha segíteni
is akar, van egy gőgje, hogy ha nem tud zseniális, fantasztikus dolgot
mondani, akkor inkább csöndben marad. Vagy, ha nem tud valami
hatalmas pénzösszeget adományozni, amitől felhördül a hallgatóság, akkor inkább nem ad, mert inkább szégyelli, hogy nem képes
rá. Majd ad, ha annyi pénze lesz. Hol itt az alázat? Mi a szerepe? El
kell fogadjuk alázattal, hogy nem tudhatjuk, mi a szerepünk Isten
tervében. Nem tudhatjuk, hogy egy-két apró jó szavunk, mikor, kinek kell célba érjen. Nem tudhatjuk, hogy ez mit jelent. Ugyanígy, az
adományainkkal. Akármilyen kis összeg, de akkor és oda, hogy mit
segít, annak nem mi vagyunk a legfőbb megítélői. A vonatkozó evangéliumban Jézus kiszúrta, hogy az özvegyasszony a jelentéktelen, de
számára óriási összeget adományozta a templomban. Példája örökre megmaradt.
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Isten nem csak hatalmas dolgokat kér tőlünk, hogy életünket adjuk, komoly áldozatokat hozzunk, óriási, súlyos kereszttel. Rengeteg
apró feladatot is ad, aminek mi nem is látjuk sem értelmét, sem súlyát. Pedig a legnagyobb, legbonyolultabb gépezetek is lebénulnak,
ha egy apró csavar meglazul, kiesik.
Ezzel együtt tisztában lettem azzal, hogy miért van annyi boldogtalan ember a földön. Mert nem fogadják be a sorsukat, a küldetésüket. Kicsinek, jelentéktelennek gondolják, amit tudnak, csinálnak.
Nem látják értelmét, mi a hasznuk. Írtam már róla, hogy még a segítségre szoruló fogyatékosok, rokkantak is micsoda kegyelmeket
hordozhatnak mások számára. A nagy projektben talán ők a nagy
vízválasztók. Hárítva a létezésüket inkább a vélt fény felé menekülünk, vagy vállalva őket, jutunk az valóságos fényre.
A Rádiótól igen nagy és kedves köszönetet kaptam és nem automata üzenetet vagy gépi hangot a levelemért és telefonomért egyaránt.
Tényleg nem gondoltam volna, hogy ilyen hatása lesz. És mibe került
nekem?
Nagy, más szemében szálkakeresők vagy kákán csomót keresők,
a nagy megmondók, ítélethozók! Érdemes azon elgondolkozni, mi
okoz több örömöt. Hibát találni a ténykedésekben, törekvésekben,
vagy megkeresni, mi van a sok csetlés botlás között, ami értéket teremt és abban biztatni művelőiket. Drámai dolog megélni azt, hogy
miként ítéljük meg mások igyekezetét. Ez magunkra fog szállni, kevésbé rájuk. Ez megint az alázat kérdése. Mit tartunk fontosabbnak,
a ﬁkázást, vagy mások biztatását a jó irányba? Vizsgáljuk meg magunkat, melyik okoz nekünk örömöt eme változatok közül? Milyen
hatásokat érünk el? Fokozzuk a szeretetet vagy hárítjuk magunkban,
növeljük vagy csökkentjük az alázatot magunkban? Melyikben érezzük jól magunkat?
Tapasztaljuk meg, hogy adni jó! Vegyük észre, hogy még az alkalmak elmulasztása számunkra is veszteség. Minden lehetőségünket
kihasználjuk? Szólunk egy jó szót, ha valaki vígaszra, buzdításra vagy
gyámolításra szorul? Ürügyet lehet rengeteget találni: nincs időm,
ez nem az én dolgom, nem is ismerem az illetőt, esetleg kockázatot
vállalok ezzel? Ezer dolog térít el a számunkra jótól.

Bogdányi Híradó

Hidas András
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Sport

A túrázni vágyóknak kedvez a Bogdány Mozdul csapata októberben
Volt már 135 kilométeres túrán, az 50-es a kisujjában - jobban
mondva a kislábujjában van. Imádja az erdőt, a kisebb távokra
(10-30 kilométerig) pedig már külön edzenie sem kell. Ő Kammerer Endre, akivel a Bogdány Mozdul októberi programja kapcsán beszélgettünk.
Még mielőtt bárkinek elvettem volna a kedvét a következő
Bogdány Mozdul programtól, gyorsan leszögezem, ezen a túrán
a 30 kilométer lesz a maximum táv! Senki ne egy El Caminóra
készüljön tehát... Szóval a távok. A bátrabbak természetesen
megpróbálkozhatnak (sőt, kifejezetten erre menjenek) a 30 kilométeres gyaloglással, de aki nem érzi magában azt a bizonyos
x-et, az nyugodtan választhatja a 20, vagy akár a 10 kilométeres
útvonalat is. A helyszín a Dunabogdány feletti erdő lesz, méghozzá október 8-án, szombaton. Ez tulajdonképpen arra tökéletes
lesz, hogy aki még sosem volt ilyen jellegű túrán, az most kedvet
kapjon hozzá, hiszen ehhez még csak órákat sem kell utaznia, a
táj pedig lenyűgöző. Na de mi a helyzet az erőnléttel, kérdezhetik a laikusok? „Ez a túra speciális felkészülést nem igényel” mondta Kammerer Endre, a túra főszervezője. „Ám, és ez nagyon
fontos, bejáratott bakancsot és jó minőségű túra zoknit igen!” Ezt
tényleg komolyan kell venni, legalábbis annak mindenképp, aki
nem akarja otthon a vízhólyagot pukkasztgatni a lábán. Felszerelés: két heti hidegélelemmel és egy komplett családnak szánt
ruhatárral senki ne készüljön, (ha pedig valaki mégis beleesik
abba a hibába, hogy „túlpakolja” kis túratáskáját, az kellemetlenül járhat, amennyi ételt, italt szeretne hozni a kedves túrázó,
annak a fele elég lesz, tapasztalatból mondom) frissítő vízzel a
szervezők gondoskodnak, plusz némi szőlőcukor is a résztvevők
rendelkezésére fog állni. Túrabotot nem árt hozni (a fákról nem
illik leszaggatni az ágakat, „csináld magad” akció keretén belül),
esős időjárás esetén pedig értelemszerűen a megfelelő védelem
szintén ajánlott - leginkább esőkabát formájában. Az igazán kihívásra vágyók persze megpróbálkozhatnak az esernyővel is... De
ha már az időjárás szóba került, megkérdeztük Endrét, neki mi-

lyen élményei voltak eddigi túrázásai során. „Ami az időjárást illeti, volt már részem esőben, hóban, latyakban, nagy melegben...
ám nap mint nap kemény ﬁzikai munkát végzek, így az állóképességemmel nincsen probléma. Eddig több, mint tíz nagyobb
túrát teljesítettem. Az első hosszú távú túra a Gerecse 50-es volt,
amin azóta már ötször részt vettem. A legemlékezetesebb túrám
egy Árpád vezér 135 kilométeres túra volt, amit egy piliscsabai
túrázó társammal együtt teljesítettem. Ő például két hét alatt
abszolválta az 1100 kilométeres országos kéktúrát.” 1100 kilométer. Na ez még autóval is sok, nemhogy gyalog. Ehhez azért
már kellőképp „őrültnek” kell lennie az embernek, és ezt most a
szó jó értelmében értse a kedves olvasó. Én tudom milyen „megszállottként” élni, de azért ennek is van ám egy egészséges határa. Mindenki döntse el magában, kinek mi az. Van, akinek egy
1000 kilométeres „séta”, van, akinek a sarki boltba lejutás. És
akkor még egy picit foglalkozzunk a „kezdőkkel”. Endre, tapasztalt túrázóként milyen tippet tudsz adni annak, aki most kacérkodik először azzal, hogy kétszámjegyűre növeli az egy napon belül
teljesítendő kilométerei számát? „Fejben dől el. Akarni kell és
ennyi. Az időjárás nem számít” - hangzottak a tippek Endrétől. És
tényleg. Elég csak a világ egyik legismertebb sportszergyártó cégének jelmondatára gondolni: „just do it”, vagyis „csak csináld”.
Kedves túrázók, túrázni fogók (mert fognak, ugye?), én is ezzel
tudom zárni ezt a kis irományt, hogy nem kell foglalkozni semmi hátráltató körülménnyel, egyszerűen el kell menni, és élvezni
a természetet, a friss levegőt, és (remélhetőleg) a napfényt. Aki
pedig annyira belejön, hogy abba sem akarja hagyni, az se keseredjen el, hiszen ez a túra ugyan 30 kilométer után egészen biztosan véget fog érni, de lesz még folytatás, hiszen mindez csak
a kezdet.
Október 8-án pedig: „just do it”.

BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE SZEMÉLYRE SZABOTTAN
- életbiztosítás, egészségbiztosítás,
baleseti csomagok,
- N Y U G D Í J TA K A R É K O SS Á G I
szerződések (20% adókedvezmény)
- házbiztosítás, vállalkozói biztosítás,
gépj.felelősség, cascó
- L A K Á S TA K A R É K P É N Z TÁ R
(30%-os állami támogatással

KELLNER LÁSZLÓNÉ- Kati06 30 201 2946
keller.laszlone@t-online.hu

Építési telek eladó Dunabogdány,
Öregkálvária utcában.
Érdeklődni: 30/5458312
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Kis Norbert

elstartoltak a megye III-as
labdarúgó bajnokságok
Augusztus utolsó hétvégéjén elstartoltak a
megye III-as labdarúgó bajnokságok. Dunabogdány - az előzetes tervekkel ellentétben nem
a megye II-ben, hanem – címvédőként ismét a
megye III északnyugati csoportjában szerepel
ebben a szezonban. Bán Tibor csapata Visegrádon kezdte az idényt, és egy rendkívül fordulatos találkozón végül 3-2-re győzni tudott. Ezt
követően apróbb porszem került a gépezetbe,
Pilisszántó ugyanis majdnem három ponttal
távozott településünkről, ám Kreisz Bendegúznak hála egy pontot legalább itthon tartott
csapatunk. Pilisszentiván ellen aztán nem volt
kérdés a pontok „hovatartozásáról”, Dunabogdány 5-0-ra győzött. Ez azt eredményezi, hogy
csapatunk négy fordulót követően a tabella
harmadik helyén áll, hét megszerzett ponttal,
plusz hatos gólaránnyal. Az októberi program
a következőképp alakul: 2-án Tahitótfaluba látogat Dunabogdány, 9-én Solymárt fogadja Bán
Tibor csapata, 30-án pedig szintén itthon játszik
az együttes, méghozzá Perbál ellen. Ez vár ránk
tehát ebben a hónapban, Hajrá Fiúk!
Kis Norbert
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Programjánló

Októberi programok
október 16. (vasárnap) 16 óra
Meghívó! Idősek Napjára - a Dunabogdányi
Nyugdíjas Klub szeretettel várja a faluban élő
időseket a Művelődési Házban tartandó műsoros ünnepségre.
október 22. (szombat) 19 óra
Sörzöngés – sörkóstoló a Művelődési Házban.
Vendég: Beerfort Söröző (Leányvár), közreműködik: a pilisvörösvári Burschen zenekar.
asztalfoglalás, info: 06-30/689-4126 (FAKULT –
Egyesület)
október 23. (vasárnap) 18 óra
EMLÉKEZZÜNK 1956-RA! – községi ünnepély
a forradalom 60. évfordulóján a Művelődési
Házban. Beszédet mond: Schuszter Gergely
polgármester.
RENDSZERES PROGRAMOK
Hétfő

14-20
Zeneiskolai foglalkozás (dob – tanszaki órák)
Rixer Krisztián
16-18 Tűzzománc szakkör
SzántóTündével (október 3-ától)
18-19 Egészségmegőrző gyógytorna
Manczák Renáta gyógytornásszal

Kedd

9 -10.30ig Zenebölcsi –
foglalkozás Mészáros Mónika Mimivel
19-20 Kondicionáló torna
Langhoffer Klárával

Szerda

10.30 Baba- Mama foglalkozás
Ruskó Ritával
18-19 Diavetítés gyermekek számára október
20-22 Svábzenekar
Rixer Krisztiánnal
17-től Nyugdíjas Klub Schuszter Ferencné
17-18 Keleti harcművészet Vikartóczky Gusztáv

Csütörtök 18-19 Bogdaner Singkreis Vogel Norbert
18-19 Sakk-szakkör diákoknak –
Kreisz Bence (október 6-ától)

KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKKÖRT
indítok ifjaknak és felnőtteknek a Dunabogdányi Művelődési Házban. Október 10-én este 6 órakor
várom az érdeklődőket egy előzetes megbeszélésre, ugyanitt.
Varga Anna 06-30/543 8961.
ZUMBA GYEREKTÁNC OVISOK,KISISKOLÁSOK
RÉSZÉRE,
a Művelődési Házban! Aki szeret táncolni, mozogni,
bulizni, szeretettel várom. Nálunk anya is, nagyi is
zumbázhat! Akit kikapcsol, ha a gyermekével táncolhat, akit megnyugtat ha anyával, mamával bulizhat,
jelentkezzen:
Petyerák Andrea 06-20/4085160
vagy írj rám a facebookon!
GYÓGYTORNA - Rázd fel - ami elgémberedett,
mozgasd ki - ami beszűkült, csavard meg - hogy kilazulj, nyújts és erősíts, hogy jól érezd magad a
bőrödben!
Október 14-től a Kultúrban péntekenként fél 7-től
Érdeklődni lehet Karády Panni gyógytornásznál a 0620 968 50 20-as telefonszámon.
Könyvtár
Hétfő, szerda, péntek 16 – 19 óra
kedd, csütörtök:
9 – 12 óra
Könyvtári olvasószolgálat: Horváth Gyöngyi

Meghívó
2016. október 5-én (szerda) 17 órakor
HAGYOMÁNYŐRZÉS A CSALÁDI HÁZAKBAN
címmel vetítéssel egybekötött előadást tart
Prof. Puhl Antal
DLA, Ybl- és Pro Architectura díjas építész
okleveles esztéta
a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes
tagja
a dunabogdányi művelődési házban.
Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Péntek 14 -15.30 Cserebogár foglalkozás Figyelj Rám Egyesület
17-18 Keleti harcművészet Vikartóczky Gusztáv
18.30 – 19.30 Gerinctorna Pannival – Karády
Panni (október 14-től)
19 – 20.30 Donauknie Tanzgruppe –
Baloghné Rippel Ágnes

XXVII. évfolyam 10. szám

Bogdányi Híradó
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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:
telefonszám:
email:
honlap:
facebook:

Szirmay Mercédesz
+36 20 969 5052
mercedesz.szirmay@gmail.com
www.babauszas-babaklub.hu
babaúszás babaklub néven

