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December, a várakozás hónapja 
A december a Karácsony hava, de 

Télelőnek, és az Álom havának is nevezik. 
Ebben a hónapban az egész éves hajtás után 
egy kicsit megpihenünk, és bár csak néhány 
nap jut a szerencsésebbeknek a hónap vé-
gén arra, hogy pihenjenek, és a szeretteikkel 
legyenek, mégis elmondható, hogy a decem-
ber hónap mindenki számára egyfajta vára-
kozással telik. 

Annak, aki hozzám hasonlóan Dunabog-
dányban nőtt fel, biztosan vannak gyerek-
kori emlékei a régi decemberi napokról. 
Azokról a napokról, amikor alig vártuk, hogy 
hazaérjünk az iskolából, felkapjuk a téli ano-
rákot, és addig szánkózzunk a Galin, amíg 
a szánk egészen sötétlila nem lesz. Vacogó 
fogakkal és remegő kezekkel építettünk hó-
embert a kertben, és bár közben ránk is sö-
tétedett, azért a szénnel még mosolygó arcot 
varázsoltunk a nagypocakos hóembernek, 
hiszen nem maradhatott félkészen. 

Aki igazán szerencsés volt, az korcsolyáz-
hatott a Duna befagyott jegén, otthon pedig 
a hónap közepétől édes mézeskalácsillat 
lengte körül a házat. 

Hozzám hasonlóan biztosan sokan öröm-
mel emlékeznek vissza azokra a Karácsonyi 
Forgatagokra, amikor a máglya körül állva 
hallgattuk a dunabogdányi zenészek, óvo-
dások, iskolások, és a kórus megható ünne-
pi műsorát. Nem néztünk az óránkra, nem 
siettünk a buszhoz. Élveztük a karácsonyi 
hangulatot, a forralt bor, és a finom falatokat 
sejtető, vidáman kacskaringózó füst illatát. 
Még a Christmas Band dalaira is élénken em-
lékszem.

Attól a pillanattól kezdve, hogy az óvodá-
ban az én Kati nénim rám osztotta a betle-
hemi műsorban Mária szerepét, mindig sze-
rettem a dunabogdányi karácsonyokat. Az 
iskolai ünnepeket, az egyházi koncerteket, 
a Karácsonyi Forgatagot, és azt az ünnepi 

fűszert, ami ilyenkor elfeledtette velünk, he-
lyiekkel a mindennapok sérelmeit, és nehéz-
ségeit. 

Szóljon ez a hónap az örömteli várako-
zásról. Reméljük, hogy ismét lila lesz majd a 
szánk szánkózás és hógolyózás közben, akár-
csak nyáron, amikor nehezünkre esik kijönni 
a Duna hűsítő vizéből. Ez a falu számos közös 
élményt, különleges pillanatot és tartalmas 
programot tartogat számunkra az év utolsó 
napjaiban is.

Forgassák szeretettel a Bogdányi Híradó 
decemberi számát!

Kristóf Eszter
felelős szerkesztő

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket kíván a  

Bogdányi Híradó szerkesztősége!

Csillagles - Beszélgetés Tárnok Ernával

A Csillagles a Bogdányi Híradó új ro-
vata, ahol havi rendszerességgel egy 
dunabogdányi kötődésű, egy adott terü-
leten különösen kiemelkedő tehetséggel 
beszélgetünk. A decemberi lapban Tár-
nok Erna mutatkozik be.

Ép testben ép lélek - tartja egy régi görög 
közmondás. Egyetértesz ezzel a gondolat-
tal?

Kevesen tudják, hogy ez az idézet erede-
tileg úgy hangzik, hogy „Azért kellene imád-
kozni, hogy ép testben ép lélek legyen.” A 
költő szerint nem biztos, hogy csak egész-
séges testben lakhat egészséges lélek, de az 
lenne a kívánatos cél.

A kérdésedre visszatérve, természetes 
ennek az idézetnek van egy köznapi érte-
lemben elfogadott jelentése, amivel sajnos 
nem tudok maradéktalanul azonosulni. 
Napjainkban annyi külső és belső káros 
hatás éri a szervezetünket, hogy még egy 
egészséges életmód sem biztosítja, hogy 
elkerüljük a betegségeket. Természetesen, 
minél inkább törekszünk egy mozgásban, 
táplálkozásban helyes életvitel kialakításá-
ra, annál inkább esélyünk van egy mentáli-

san is megfelelő életre. Az lenne az ideális, 
mindenki igyekezne egy minőségi életre, 
ahhoz viszont valóban a testi és lelki egyen-
súly szükséges.

A gyerekek mozgásfejlődése a szenvedé-
lyed. Hogyan és miért alakult ki benned ez 
az elköteleződés?

Fokozatosan - mondhatnám röviden.
10 éves koromban kezdtem kézilabdázni 

és azóta - bár a sportágak változtak - a sport 
állandó társam lett. Tanítóként kezdtem itt 
a bogdányi iskolában és az első osztályom-
ban nagyon ügyes, jó mozgású gyerekek 
jártak. A többségük a parkban, a füvön ké-
zen átfordulásokat, magas ívű tigrisbuk-
fenceket tudott csinálni. Az akkori igazga-
tó, Schaub Mihályné Ilonka néni megkért, 
hogy tanuljak tovább testnevelés szakon. 
Az azóta eltelt sok-sok évben szinte állan-
dóan képeztem magam valami mozgással, 
sporttal kapcsolatos főiskolán, egyetemen. 
Az így megszerzett tudást igyekszem alkal-
mazni a mindennapokban. Nagyon szeret-
ném, ha minél több gyerek átélné a mozgás 
által nyújtott örömet, ez azonban csak ak-
kor lehetséges, ha - ezt sokan elfelejtik- a 
spotági mozgást is megtanulják! El kell sa-
játítani, gyakorolni, rögzíteni! 

Részt vettél több Balaton-átúszáson, 
félmaraton futáson, rendszeresen túrázol, 
kerékpározol. A mozgás a mindennapjaid 
része. Melyik sport áll legközelebb a szíved-
hez? Milyen mozgásformát tennél kötelező-
vé mindenki számára?

Sokan egy sportág mellett köteleződnek 
el egy életen át. Én ezt nem mondhatom, 
sokféle sportágat kipróbáltam és a mai na-
pig többféle mozgással dobom fel a napjai-
mat időjárástól, társaságtól függően. Nincs 
kedvenc! Tavasztól őszig, a szabadban vé-
gezhető lovaglás, futás, kerékpározás ha-
tározza meg a mindennapjaimat. Aerobic 

órákat imádok tartani és részt venni is más 
kollégák óráin.

A testmozgás a fontos. A rendszeres, heti 
aktivitás. Ezt tenném kötelezővé. Az, hogy 
ki mit választ, függ az életkortól, a szemé-
lyiségtől. A legfontosabb, hogy érjünk el 
addig, hogy élvezzük a mozgást és váljon a 
mindennapok részévé.

A voltizsálásról írtad a diplomamunká-
dat. Miért alakítottad így a témaválasztá-
sod?

Akkoriban, a ló és a lovaglás az életem na-
gyon meghatározó része volt. Igyekeztem a 
lovas sportokkal kapcsolatos ismereteimet 
bővíteni elméletben és gyakorlatban is. Én 
magam nem voltizsáltam versenyszerűen, 
viszont a lovassport olyan különleges szak-
ága, ami érdekelt.  A diplomamunka írása 
így lehetőséget nyújtott arra, hogy megis-
merjem a mozgásanyagát, szabályrendsze-
rét. (voltizsálás = lovastorna)

Mit ad neked a sportolás, milyen célokat 
tűztél ki magad elé a következő évekre? 

Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy 
szerencsés vagyok, mert a munkám a hob-
bim. Ezt a mindennapokban nem mindig 
érzem így, de van igazságtartalma.

Szeretek sportolni, örömet okoz. Szere-
tem a „teljesítmény” élményét: valameny-
nyit lefutni, valahova feltekerni. Imádom az 
erdő színeit, illatát és az állandó változásait.

Az utóbbi években mindig vannak cél-
jaim, nekem az a motiváció! Már régóta 
foglalkoztatott az országos kéktúra. A szü-
letésnapomon elhatároztam, hogy nem 
halogathatom tovább, tehát nekivágtam. 
Kerestem egy futótársat és hétvégente le-
futunk egy-egy szakaszt, most 250 km-nél 
tartunk! Mivel a teljes táv 1170 km - azt hi-
szem - a következő évekre megvan a cél!

Kristóf Eszter
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Előző havi cikkemben felvezettem a Duna-partunk lehetőségeinek 
rétegzettségét, kérdéseit. Az e havi számban a meglévő javaslatokat, 
terveket veszem górcső alá. 

Főépítész Úr javaslatára felvettük a kapcsolatot a Magyar Agrár- 
és Élettudományi Egyetem ezen a tanszéken. Kétfős csoportokban, 
azaz 5 csapat készített 5 különböző tervet, természetesen oktatói 
háttérrel. Ezen hallgatókat ne féltsük a feladattól, hiszen néhányuk 
már az egyetem mellett bedolgozott műhelyekbe, idén szeptember-
től pedig már a munkaerőpiacon kell megállniuk a helyüket.

A partszakasz elosztása
Az összes terv alapvetően két részre osztotta partszakaszunkat. A 

part központja a Heim pékség előtti teresedés. Ezen terület központi 
szerepet játszik településünk életében. 

A Volánbusz parkolását, fordulóját el kell helyeznünk innen. Nem 
csak a nyári tumultus miatt, hanem ha nem kell a nagy ívű kanyaro-
dást a busznak biztosítanunk, a terület sokkal jobban hasznosítható 
lehet: a parkolók kiosztása könnyebb, a kerékpárút keresztezése – 
kis kitérítés lehetséges – a gyalogosok, kisgyerekesek számára biz-
tonságosabb. Alatta, a Duna által feltöltött, mára fövenyes területet 
úgyszintén minden terv hasznosítja: terasszal, lelátóval, beszélgető 
padokkal, játszótérrel, növényesítéssel, ligetekkel. 

Mindezzel egy érdekesebb, barátságosabb, sokkal közkedveltebb 
terület jönne létre, amely a látogatók elosztását is jobban segítené. 

Ez az origója minden tervnek. Innen lehet indulni délnek (Hivatal 
felé), nyugatnak (Visegrád iránya) és keletnek (Tahitótfalu). Ezeket a 
területeket többségében zónákra osztották: 

I-es zóna (Gulyó-öböl)
A nyugati irány egészen a patakig ér, ez volt megadva felső pont-

nak. A tervek többsége a jelenlegi csónakkikötőt azonban egy öböl-
lel feljebb, az úgynevezett Gulyó-öbölbe helyezte. A sója pálya nem 
elhelyezhető, de a kikötő igen. Így a két merőben eltérő strandhasz-
nálat – úszás, motorcsónakozás – térben is elkülönülne egymástól. 
(Múlt havi cikkemben félreérthető voltam: a csónaktároló és a kikötő 
nálam kettőt jelent. A kikötő a vízen tárolt csónakokat jelenti. Arra 
tennék javaslatot elhelyezni, a tároló megfelelő helyen van, erről ké-
sőbb írok.)

Érdekesség, hogy a tervek a jelenlegi kikötőt, forgót, védett öböl-
nek tekintik. A helyiek számára merész elgondolásnak tűnhet, de 
feltöltődése miatt, illetve az erre használható vízi eszközöknek kö-
szönhetően ez ma már egyértelműen nem lehetetlen. Ezt a részt a 
fürdőzők, strandolók elképzeléseink szerint visszakapnák. 

Ennek megvalósulása természetesen komoly vízműszaki mérése-
ket igényel, senki ne gondolja, hogy bármilyen veszély esetén ez kivi-
telezésre kerül.) Mindenesetre fekvése - veszélyes vízáramlás nélkül 
- erre alkalmas.

II-es zóna (Csádri-pataktól a strand alsó részéig)
Ezt a zónát az előbb részben érintettem. Jelenleg ez a zóna a strand 

szíve, ezáltal a zsúfoltság is itt a legnagyobb. Csónaktároló, homok-
pad, forgó parkoló, Szúnyog büfé, Művelődési Ház kertje, vizesblokk. 
De a rekreáció innen elkerülne. (A parkolóra később térek ki.) 

A homokpad földrajzi elhelyezkedése és a szabadstrand engedé-
lye erre a területre szól. A strand és közvetlen környezete szépen 
ápolt. A bicikliút környéke, majd onnan a Művház kertjének aljáig a 
terület rendezetlen. A területnek nincs egyértelmű funkciója, ezért 
a használata átmeneti. A terveken, bár különböző módokon, de egy 
urbanisztikusabb hely kialakítására tesznek javaslatot. Szerepet kap 
egy kert, a büfé kinti teraszának igényesebb, nagyobb kialakítása, fo-
gadó tér, zöldsziget, közösségi tér. Városiasabb és kevésbé városias 
módon. A lényeg mindenhol ugyanaz: rendezettebb, tisztább, a mű-

alkotások lezárása, átmenet a természeti környezetbe.
A strand vizesblokkja
Ezen a területen – ma még egy lekerített részen – létesülne a strand 

vizesblokkja. Az idén megvásárolt Kossuth Lajos út 95/A jelű ingatlan 
alsó kertje a Forgó étteremmel párhuzamosan húzódik le az imént 
taglalt átmeneti területre. 

Jelenleg három oldalról sövény keretezi, amely lehetővé teszi az 

épület szolid elrejtését. A rejtés ellenére az épület igényes tervezé-
sű. Elérhetőséget biztosítanánk hozzá a strandolóknak a kert alsó 
végéből, illetve a Művelődési Ház oldaláról is, a sövény pontonkénti 
megnyitásával. Így nem csak a strandolóknak, hanem a Művelődési 
Ház kertjében megrendezésre kerülő rendezvények hátteréül is szol-
gálhat. 

Az elnyert 30 milliós pályázati összeg azonban nem volt elég az 
épület felépítésére. Többszöri „tömörítés” után ma azt gondolom, 45 
millió Ft alatt az épület nem kivitelezhető. Olyan épület, amely sem 
külső, sem belső tartalmában nem teljesít, a terület központisága 
miatt nem helyezhető. A többlettámogatás ebben a pályázati keret-
ben nem lehetséges, a kiegészítés mindenképpen önerővel kell, hogy 
történjen. Idén a szabadon felhasználható keretünket utak felújításá-
ra költöttük, így a vizesblokk megépítése tolódik.  

Folyt köv.
Köszönettel: Schuszter Gergely

Tisztelt Dunabogdányiak!

Tisztelt Dunabogdányiak!
Nem könnyű karácsony közeledik, de 

jó bogdányi szokás szerint a hátrányból 
előnyt fogunk kovácsolni. Egyedül vagy 
nem egyedül, betegen vagy egészségesen: 
Jézus megszületésének örömhírét kívánom 
mindannyiunknak: Van remény és túljutunk 
a nehézségeken.

Magam és a képviselő-testület nevében 
2021-ben egészséges és hittel teli karácsonyi 
ünnepeket kívánok!

Köszönettel: Schuszter Gergely  
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A Képviselő-testület ülésein történt…

2021. október 21.
A Képviselő-testület módosította a jármű-

vek közlekedésének helyi közutakon történő 
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek 
kiadásának és felhasználásának rendjéről 
szóló 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati ren-
deletét. A rendeletmódosítás hatálybalépé-
sével lényeges változás: a behajtási enge-
délyeket változatlanul meg kell igényelni a 
behajtási korlátozásokkal érintett utcákra, 
de a behajtási engedély ingyenes lett, nem 
kell érte útfenntartási hozzájárulást fizetni. 
A behajtási engedély nélküli útigénybevétel 
esetén helyszíni bírság, illetve közigazgatási 
bírság szabható ki, ha a gépjármű nem ren-
delkezik behajtási engedéllyel.

A Képviselő-testület döntése alapján az 
Önkormányzat feladat-ellátási szerződést 
kötött a Szentendrei Rendészeti Igazgató-
sággal. A feladatok maradéktalan ellátásá-
hoz szükséges, hogy azok az önkormányzati 
rendeletek, melyekben meghatározott ma-
gatartás, tevékenység szabályozva van, ott 
a hatályban lévő központi jogszabályok ren-
delkezéseit figyelembe véve az intézkedési 
jogosultságot megadja a Képviselő-testület 
a Rendészetnek. Ennek megfelelően kiegé-
szítésre került a közösségi együttélés alap-
vető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) 
önkormányzati rendelet.

A településtervezéssel összefüggő egyes 
törvények módosítása következtében az 
önkormányzat településkép-érvényesítési 
eszközei és a településképi eljárások tekinte-
tében szükségessé vált a Képviselő-testület 
és szervei Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati 
rendelet módosítása, amelyben rendelkezni 
kellett a településképi egyedi hatásköröknek 
a polgármesterre történő átruházásáról.

2021. november 8.
A november havi rendes képviselő-testü-

leti ülés közmeghallgatással kezdődött. A 
közmeghallgatáson négy fő vett részt sze-
mélyesen, továbbá előzetesen írásban egy 
személytől érkezett kérdés, észrevétel. A 
felvetett kérdések, észrevételek többsége az 
ülés keretében megválaszolásra került, az 
írásban kapott kérdésre írásbeli válasz szü-
letett. Az észrevételeket ezúton is köszönjük.

A közmeghallgatást követően tájékoztatót 
hallgatott meg a Képviselő-testület a helyi 
adóztatásról, a 2021. évben eddig befolyt he-
lyi adó összegéről, adónemenként, a korábbi 
években befizetett összeghez viszonyítva. 
Az idei bevételi előirányzat 100 000 eFt volt, 
2021. szeptember 30. napjáig 133 139 eFt tel-
jesült. Ehhez tartozik ugyanakkor az is, hogy 
az iparűzési adó - járványhelyzethez kap-
csolódó – felezésének kompenzációjaként 
a tervben 40.000 e Ft-ot vártunk, viszont a 

jóváhagyott összeg 29 128,1 eFt. Tehát itt 10 
871,9 eFt csökkenés következett be.

Napirenden szerepelt az Általános Iskola 
bővítési lehetőségei téma. Lévai-Tóth Zsu-
zsanna intézményvezető adott tájékozta-
tást a tanulói létszámok alakulásáról, és az 
infrastrukturális helyzetről. A 2022/2023. 
tanévben a létszám várhatóan meghaladja 
a 350-et. Az Általános Iskola normális mű-
ködéséhez négy tanterem hiányzik, illetve 
közösségi tér: pihenők, gyülekező helyek, 
valamint szertár, raktár.

Félegyházi András tervező ismertette az 
általa összeállított programvázlatot. Esze-
rint az ún. új épület tömegét a régi épülethez 
emelve két tanterem alakítható ki, további 
két terem pedig a korábban tervezett kony-
ha-étkező épület megépítése után alakítható 
ki a jelenlegi étkező helyén. Másik lehetséges 
megoldás az, hogy az új épület emeletráépí-
tése mellett az ún. istállóépület esetében is 
emeletráépítés történik. Ebben az esetben 
a jelenleg földszintes hosszú épületszárny 
emeletén legalább négy terem kialakítható, 
így adott esetben az étkező külön épületbe 
telepítése is elkerülhető lenne.

A képviselők tervezési ajánlat összeállítá-
sát kérték tervezőtől a témában döntés-elő-
készítő vázlatterv elkészítésére.

A Képviselő-testület döntést hozott ar-
ról, hogy a Kossuth L. u. 95/A szám alatti 
ingatlant kijelöli a Heimatmuseum kialakí-
tás helyszínének. Az ingatlanon álló épület 
alkalmasnak látszik egy ilyen funkció meg-
valósításához, azzal, hogy a homlokzat és a 
nyílászárók felújítása, cseréje elengedhetet-
len ehhez, ill. a fűtési rendszer és a közmű-
hálózat is fejlesztendő.

A Művelődési Ház, valamint a sportpálya 
öltözőépület vonatkozásában építész-felmé-
rési dokumentáció, koncepcióterv elkészí-
tésére adott tervezői megbízást a grémium 
az F-KÉZ Kézműves és Művészeti Kft.-nek, a 
tervezési díj 730 000 Ft + ÁFA.

A Fácános utca felújítás tervezési munká-
inak megrendelésére ajánlatokat kért be az 
Önkormányzat. Első szakasz: a 11-es főúttól 
ún. őrbódéig terjedő szakasz (Az Önkormány-
zat erre a szakaszra pályázati támogatásban 
részesült az Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása c. pályá-
zaton 391,2 fm hosszon), második szakasz: 
az ún. őrbódétól a Sólyom utcai becsatla-
kozásig, ill. az e fölötti 2517 hrsz-ú ingatlan 
vonaláig terjedő szakasz. A Képviselő-testü-
let határozata alapján az Önkormányzat a 
Dunabogdány Fácános utca meghatározott 
szakaszai felújításának tervezési munkáit a 
TANDEM Mérnökiroda Kft.-től rendeli meg 1 
570 000 Ft + ÁFA vállalási áron.

A képviselők elfogadták a Dunabogdány 
Község Önkormányzatának közösségi média 
és médiatevékenységének bővítésére érke-

zett ajánlatot, a feladatok ellátásával Kristóf 
Eszter került megbízásra, 65 000 Ft / hó díja-
zás ellenében.

A Képviselő-testület – a korábbi döntéseit 
visszavonva – az időközben megjelent tele-
pülésrendezési és építésügyi jogszabály vál-
tozások következtében döntést hozott arról, 
hogy a településrendezési eszközök (telepü-
lésfejlesztési koncepció, településszerkezeti 
terv, helyi építési szabályzat és szabályozási 
terv) teljes felülvizsgálatát megindítja, és 
ennek eredményeként elkészíti az új típusú 
településterveket (településfejlesztési terv 
és településrendezési terv).

A településrendezési eszközök teljes felül-
vizsgálatának elvégzésére a 419/2021. (VII. 
15.) Korm. rendelet szerinti településterv (te-
lepülésfejlesztési terv és településrendezési 
terv) elkészítésére a Völgyzugoly Műhely Kft. 
9 000 000 Ft + ÁFA összegű ajánlatát fogad-
ták el a képviselők, egyúttal felhatalmazták 
a polgármestert a tervezési szerződés aláírá-
sára.

Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Mi-
niszterelnökség által „Kistelepülési telepü-
léstervek elkészítésének támogatására” kiírt 
pályázatra Dunabogdány község település-
terveinek elkészítésére. A pályázati kiírás cél-
ja, hogy a településtervezés egyszerűsítésén 
túl támogassa az 5000 fő alatti lakónépessé-
gű településeket a településterveik jogsza-
bályban rögzített új tartalom és formátum 
szerinti elkészítésében.

Dunabogdány közterületeinek a kará-
csonyi időszakban való díszítése területén 
tavaly sikerült megtenni az első lépéseket a 
felállított betlehem, az Önkormányzat épü-
letének és az előtte elhelyezett karácsonyfa 
egységes világító díszítése, továbbá a főút 
egy szakaszán a villanyoszlopokra szerelt 
oszlopmotívum elemek megvalósításával. A 
tavalyi díszítésen – és a kapott pozitív vissza-
jelzéseken – felbuzdulva összeállításra került 
egy díszítési terv, és erre vonatkozó árajánlat 
a település belső centrumára (iskola, óvoda, 
templom környezete). Az egységes karácso-
nyi világító dekoráció bővítése kapcsán a 
képviselők a döntéshozatalt elhalasztották.

A Kőkereszt dűlő felújítása – a korábbi 
ajánlatkérés szerint – a 11-es útra merőle-
ges szakaszra nem terjedt ki, csak a kanyar 
utáni szakaszra. További 440 m2 területrész 
aszfaltozására adott megrendelést a Képvi-
selő-testület 4 780 000 Ft + ÁFA összegben. A 
kivitelezést a BÉTA-TIPP Kft. végzi. 

Napelemes LED technológiájú közvilágítás 
fejlesztésről határoztak a képviselők: a Kőke-
reszt dűlőben 3 db lámpatest kerül kiépítés-
re, 1 090 300 Ft + ÁFA vállalási áron.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást 
adott ki a Képviselő-testület a Kőkereszt dűlő 
2318 hrsz. számú ingatlan villamos energia 
ellátása, továbbá az Ady Endre utca 40/a 
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Beszélgetés Vörös Annával 

(426/1 hrsz.) számú ingatlan víz-és szennyvíz 
bekötésének kiépítéséhez.

Zárt ülésen tárgyaltak egyrészt a Duna-
bogdányi Vízmű Nonprofit Kft. Alapító ok-
iratának módosításáról, az ügyvezető és a 
felügyelő bizottsági tagok megbízatása meg-
hosszabbításáról.

Ugyanezen okok miatt szükségessé vált 
az útfelújítási munkálatok tárgyában hozott 
döntés visszavonása és újratárgyalása. Így a 
2021. évben a következő útjavításokra kerül 
sor: Kutyahegyi út meghatározott szakasza 
(bazaltbeton technológiával), Cseresznyés 
utca Ady E. utcától az Öreg Kálvária utcáig 

tartó szakasza, Kőkereszt dűlő belső szaka-
sza. A kivitelezést a BÉTA-TIPP Kft. végzi, a 
vállalási ár 18 405 500 Ft + ÁFA.

Dr. Németh József jegyző

Kedves Szülők! 

Tájékoztató a karácsonyi-újévi 
munkarendről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy 
2021. december 22. napjától 2021. december 31. napjáig 

a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyeletet biztosítunk 
2021. december 29-én (szerdán) 8:00-12:00 között.

Az igazgatási szünetet követő első munkanap: 
2022. január 3. (hétfő).

Megértésüket köszönjük!

Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kíván

Dr. Németh József  s.k.
jegyző

Alapítványi családi nap az iskolában
A Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány által, 2021. szeptember 

11-én rendezett családi nap bevétele (a költségek levonása után) 
a megjelenteknek és a bankszámlára támogatást utalóknak kö-
szönhetően:

1.365.115 Ft
A befolyt összeget az eredetileg megjelölt célok (tanulói padok 

és a játszótér felújítása) mellett, tanulóink évközi programjainak 
támogatására fogjuk felhasználni.

Nagy örömünkre szolgált, hogy együtt tölthettünk egy ilyen jó 
hangulatú napot és az Alapítvány vezetősége, illetve a Dunabog-
dányi Iskola vezetősége, pedagógusai és tanulói nevében köszön-
jük a nagylelkű támogatásokat!

Lévai-Tóth Zsuzsanna
intézményvezető

Német Nemzetiségi közmeghallgatás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

közmeghallgatást tart, melyre

2021. december 9-én (csütörtök) 17 órakor
a Művelődési Házban kerül sor.

Ezt követően a résztvevők vendégeink egy pohár teára, 
forraltborra és süteményre. 

Mindenkit sok szeretettel várunk!
Kérjük az aktuális járványügyi szabályok betartását. 

Vogel Norbert, elnök 

Közös feladat a síkosság-mentesítés
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli időszakban az 

ingatlanok előtti járdaszakaszok hómentesítése, síkosság-mentesí-
tése az adott ingatlan tulajdonosának, használójának, bérlőjének, 
kezelőjének kötelessége. Ezen túlmenően az üzletek, vendéglátó-ipa-
ri egységek, vállalkozások a nyitva tartási idejük alatt kötelesek gon-
doskodni az előttük lévő járdaszakasz takarításáról.

A síkosság-mentesítést szükség szerint – akár naponta több alka-
lommal is – el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó kártérítés 
az ingatlan tulajdonosát terheli. Az Önkormányzatnak a környezet-
védelemről szóló 10/1998. (VI. 22.) önk. számú rendeletének 6. § (1) 
bekezdése értelmében: Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni 
az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles terület-
sáv), illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület hó-, illetve jégmentesítéséről. A téli időjárásra tekintettel és a 
vonatkozó helyi rendelet alapján ezért kérjük a magánszemélyek, in-
tézmények, vállalkozások, üzletek tulajdonosainak közreműködését a 
hóeltakarítás és jégmentesítés érdekében. Kérünk minden ingatlan-
tulajdonost vagy -kezelőt, hogy a balesetek elkerüléséért az ingatlana 
előtti közterületet tegye rendbe, végezze el a hóeltakarítást, a járdák 
síkosság-mentesítését és tegye járhatóvá az érintett közlekedési felü-
leteket.

A közutak tisztítását végző hókotró járművek mozgásának meg-
könnyítése érdekében felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy 
járműveikkel lehetőség szerint ne az utak mellett parkoljanak. Ha te-
hetik, a téli időszakban álljanak be az udvarba, vagy használják a gará-
zsukat. Mindannyiunk felelőssége, hogy a téli időszakban községünk 
közlekedése megfelelő legyen, kérjük az együttműködésüket!

Önkormányzat

Vendégségben a Nyugdíjas Klubnál
November 10-én meghívást kaptam a Dunabogdányi Hagyo-

mányőrző Nyugdíjas Klubtól, hogy mutatkozzak be náluk, mint a 
Bogdányi Híradó szerkesztője. 

Annak idején, amikor még a dédnagymamám tagja volt a 
dunabogdányi Nyugdíjas Klubnak, abban a klubhelyiségben töl-
töttek el a nyugdíjasok pár órát közösen, ahol most a Figyelj Rám! 
Közhasznú Egyesület központi irodája található. A sárga cserép-
kályhát nehéz lenne elfelejteni. Telnek-múlnak az évek, de az a 
kedvesség, ami annak idején a klubban fogadott, 25 éve semmit 
nem változott.

Köszönöm Schuszter Marika néninek és a megjelent klubtagok-
nak a meghívást, és hogy megosztották velem a Bogdányi Híradó 
jövőben megjelenő cikkeire vonatkozó témajavaslataikat, ötlete-
iket, építő jellegű meglátásaikat. Igazán megtisztelő, hogy ennyi 
figyelmet fordítanak a lapra.

További jó egészséget, és szép közös élményeket kívánok 
mindannyiuknak. 

Kristóf Eszter

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy előreláthatólag decem-
ber 10-11-én továbbképzés miatt szünetel a gyermekgyógyászati 
rendelés és a védőnői gondozás! 

Üdvözlettel, 
Dr. Havasi Tünde gyermekgyógyász és Lang Krisztina védőnő
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Kutyahegyi útügyek
Negyvenegy évvel ezelőtt újsághirdetésre 

jöttünk teleknézőbe Dunabogdányba. A tele-
pülést meglátni és megszeretni egy pillanat 
műve volt. A Kutyahegyen igazi természet-
védelmi területen (se út, se víz, se gáz, se 
közvilágítás, se szemétszállítás) a 75 telek 
egyike a miénk lett. Azóta önkéntelenül is 
úgy mondjuk „hazajövünk”. A hegyen jóked-
vű, összetartó, egymást segítőtársasággal 
találkoztunk, és a falubéliekkel is sikerült jó 
kapcsolatot kialakítani.

Alakult vízműtársulás: lett víz, valamint 
települési fejlesztésben gázvezeték, tele-
fon és közvilágítás. Sokat vártunk rá, de 
lett zúzottkő út is. Igazi sikertörténet. Az el-
múlt években viszont kezd visszaállni a régi 
természetvédelmi környezet. Az avulás és 
erózió következtében tragikusan leromlott 
hegyre vezető utat Pályi Gyula leköszönő 
polgármester hivatalának utolsó napjaiban 
javították legutóbb. (kátyúzás, 50 méter újra-
aszfaltozott út)

Néhány évvel ezelőtt Schuszter Gergely 
segítő beavatkozása révén megoldódott a 
közvilágítás. Azóta hosszú-hosszú szünet.

A Kutyahegyre vezető út az alsó szakaszon 
veszélyesen kátyús, a Vízmű előtti szakaszon 
NINCS.  Az ingatlan tulajdonosokat képviselő 
Hegylakók Egyesülete több alkalommal kér-
te az önkormányzat intézkedését, közgyűlé-
sen, szóban, levélben. Választ nem kaptak, 
intézkedés nem történt. 

A minap túrázni indultunk és döbbenten 
tapasztaltuk, hogy a jelzett útszakasz már 
gyalogosforgalomra is balesetveszélyes. A 
Titanic katasztrófája óta ismert a jel S.O.S.

Bízva figyelmük felkeltésében, és lelkiis-
meretük felpiszkálásában.

Tisztelettel: Lipiczky Gyula
2023. Dunabogdány, Kutyahegyi út 23.

A novemberi Bogdányi Hiradóban Polgármester Úr hirdette, hogy 
egy új káder vette át a lap szerkesztését, és hogy a szerkesztés végre 
szakmai kezekbe került! Èrtsük ezt úgy, hogy az eddigi szerkesztők: 
Nagy Magda, Dr. Hidas András és Liebhardt András nem voltak szak-
szerűek? Vagy nem feleltek meg az elvárásoknak? Esetleg túl kritiku-
sak voltak? 

Mindenesetre felháboritó az a már kommunista időkben is alkal-
mazott módszer, hogy a nem kívánt személyeket egyszerűen levál-
tották, némelyeket el is tüntették. Ezt a módszert néhány helyen még 
ma is „eredményesen alkalmazzák“! Mint pl. Oroszországban, Èszak-
Koreában, Törökországban, stb. Nem olyan régen még az amerikai 
elnök Donald Trump is úgy váltogatta a minisztereit, mint más ember 
az ingeit. Aki nem tetszik az Uralomnak, azt tegyük egyszerűen félre 
az útból! Hát ehhez valakik nagyon jól értenek. 

Nemrégen olvastuk a „Bogdányi Főtéren“ az egyik képviselőtag 
felhívását és megrovását Rokfalusy B. irányába; hogy hagyja abba a 
kritizálást és legyen alkalmazkodóbb. Mégis miféle demokráciában 
élünk, ha nem alkothatunk és nem nyilváníthatunk szabad véle-
ményt? Ezt még egy ún. „pseudo demokráciában“ is lehetővé kellene 
tenni! 

Mert azt mondják a hatalmasok, hogy akinek hat alma sok, az már 
elég hatalmas ok, hogy ne legyen hatalmasok!

Másik téma amivel már nagyon régen és sürgősen kellene törődnie 
a Tisztelt Polgármester Úrnak és a képviselőtestületi tagoknak: az a 
dunabogdányi vízdíj megoldása, csökentése! Ez már országszerte is 
értetlenséget, meghökkenést, felháborodást váltott ki! Itt olyan gya-
kori a csőtörés, hogy az már józan ésszel felfoghatatlan! Mindannyi-
szor rengeteg mennyiségű víz folyik szét a semmibe. 

A világon vannak még országok, ahol az emberek számára nem lé-
tezik tiszta ivóviz!!! Ami itt történik nem csak felelőtlenség, hanem 
egyenesen bűntett. Azt, hogy már olyan régóta nem történik semmi, 
a helyzet jobbitása érdekében, itt Közép-Európában a 21. században 
csak egy „szegénységi bizonyitvánnyal“ lehet értékelni. A hivatalnak 
bizonyosan nincsen ideje ilyesmivel törődni, mert túlságosan el van-
nak foglalva az ablakcserékkel! 

Számomra az is érthetetlen, hogy a „víztolvajokról“ miért nem hal-

lunk semmit? A Polgármester Úr az interjúban be is látta, hogy „or-
szágosan normál esetben a nem számlázott víz 20-35% közé tehető, 
jelentős eltérésekkel országosan. Mi most ennek felső határán va-
gyunk, de a csökkenésén folyamatosan dolgoznak a szakemberek.“ 

Több kérdésem is van: -Miféle szakemberek? -Meddig dolgoznak 
még rajta? -Van e remény, hogy még ebben az életben valami ered-
ményt felmutassanak? Vagy csak az időt akarják húzni, mert olyan 
személyek is érintettek, akiket nem szívesen akar az uralom felelős-
ségre vonni?

Sürgősen várjuk a választ!!! 
Tölle Júlia

Hír

Fenyőfa árusítás 
a Frédi udvarban

Termelői áron 
luc, ezüst, normand 
december 9-től 23-ig 

KRISZTIÁNTÓL

Óriási árzuhanások végkiárusítás miatt a 
Györgyi Ajándékboltban (volt lottózó)!

 Ruhák, nadrágok, blúzok, stb. 
Cím: Dunabogdány Kossuth Lajos utca 61. 

                             Nyitva tartás: szerda, péntek 10:00-16:00,  
                              szombat 10:00-13:00-ig

                           Ugyanitt üzlet kiadó. 
                           Érd.: 06-20-221-7030
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1992 óta december 3-a a Fogyatékos Em-
berek Nemzetközi Napja. A Figyelj Rám! 
Közhasznú Egyesület 2005-ben alakult fo-
gyatékos gyermekeket nevelő szülők és 
fogyatékossággal élő személyek összefo-
gásával. Az Egyesület 2020-ban ünnepelte 
fennállásának 15. évfordulóját. 2005 óta a 
tevékenységi kör bővítésével még több, szo-
ciálisan hátrányban élő ember mindennap-
jaiban igyekszik segítséget nyújtani. 

A száraz tények
A Támogató Szolgálat 2006. óta első szo-

ciális alapszolgáltatásként működik azt a 
célt szem előtt tartva, hogy a fogyatékosság-
gal élő személyek önállóan élhessék életüket 
a saját lakókörnyezetükben. 

A Szállító szolgálat működtetése az alap-
vető szükségletek kielégítését segítő szol-
gáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása érdekében működik, 
míg az Információnyújtási szolgáltatás hoz-
záférési lehetőséget biztosít a sérült személy 
számára azokhoz az információkhoz, ame-
lyek az őt megillető jogokkal, az általa igény-
be vehető szolgáltatásokkal kapcsolatosak. 

A Házi Segítségnyújtás szociális alapel-
látási forma, az Egyesület munkatársai 2008 
óta gondoskodnak arról, hogy az idős, beteg 
embereknél a folyamatos egészségi kontroll 
mellett a mentális gondozás és a minőségi 

életvitel támogatása egyaránt megvalósul-
jon. 

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület tevé-
kenységei köré tartozik még a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatása, 2018 
óta pedig fejlesztő foglalkoztatást is végez-
nek. A CsereMatyi Családi Bölcsőde Európa 
uniós pályázaton nyert támogatásból 2013-
ban valósult meg. Ezek a száraz tények.

Ami a száraz tények mögött van
Kár lenne elmenni amellett, hogy a Figyelj 

Rám! Közhasznú Egyesület munkája sokkal 
több az imént néhány sorban összefoglalt 
tevékenységeknél. Az Egyesület munkatár-
sai számos élettörténettel találkoznak nap, 
mint nap. 

Segítenek abban, hogy a fogyatékossággal 
élő személyek önállóan élhessék az életüket. 
Nekünk, akik hozzászoktunk ahhoz, hogy az 
utolsó pillanatban ugrunk fel a buszra, el-
képzelni is nehéz, milyen hasznos lehet egy 
kisbusz, amely kerekesszékben ülő utas szá-
mára is lehetővé teszi a közlekedést. 

Nem tudjuk azt sem, hogy milyen érzés a 
környéken élő egészségkárosodott és fogya-
tékossággal élő embereknek, hogy az Egye-
sület munkalehetőséget biztosít számunkra. 
Elsietünk a régi Iparcikk épülete mellett, 
eközben nem jut eszünkbe, hogy odabent 
az Egyesület munkatársai abban segítenek, 

hogy az itt dolgozó embereket – lehetőség 
szerint - a megmaradt képességek, készsé-
gek, tapasztalatok alapján ítéljék meg. 

A fejlesztő foglalkoztatás keretében az 
oktatásból kikerült fiatalok védett helyen 
tapasztalják meg a munka világát, emellett 
barátokra is lelnek. Ne felejtsük el, hogy ez 
a tevékenység a szülők, hozzátartozók szá-
mára is nagy segítséget és örömet jelent. A 
házi segítségnyújtás pedig – ahogyan a neve 
is mutatja – segít abban, hogy az idős ember 
méltósággal viselje korát és betegségét. Ta-
lán nem kell részleteznünk, hogy ez mit je-
lent mind az idős ember, mind a családtagok 
számára.

A Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja
A Fogyatékos Emberek Nemzetközi Nap-

ja többek között azzal a céllal lett kijelölve, 
hogy az esélyegyenlőség elve minél konkré-
tabban jelenjen meg az emberek hétköznap-
jaiban is. 

Köszönjük a Figyelj Rám! Közhasznú 
Egyesület munkatársainak áldozatos 
munkáját, amellyel nap, mint nap szorgal-
masan rakosgatják a köveket egy akadály-
mentes, a fogyatékosságot elfogadó, tole-
ráns társadalom megvalósulását elősegítő 
úthoz.

A Bogdányi Híradó szerkesztősége

December 3. – A Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja

Főtér

Az eseményekkel és élményekkel teli őszi 
időszak, mely tartalmas és mozgalmas prog-
ramokat nyújtott minden óvodás számára, 
sok szép emlékkel zárult le. Megemlítenék 
néhány fontosabb programot:

- Szept. 4. Óvodaátadó ünnepség; 
- Szept. 30. Népmese napja; 
- Okt. 11-15 Oviolimpia hete / 15-én 

külön buszos kirándulás Budapestre 
az Olimpia Parkba, a Parlamenthez, 
Vajdahunyad várába egy interaktív ki-
állításra; 

- Okt. 22. Őszi Ovinap a Magyar tanya 
közreműködésével; 

- Nov. 8-12. Nemzetiségi hét, Nov. 11. 
Mártonnapi lámpás felvonulás;

- Csoportok egyéni kirándulásai, isme-
retszerző sétái.

Majd elérkeztünk a várva várt decemberi 
ünnepekhez, az Advent, a Mikulás és a Ka-
rácsony idejéhez. Az adventi időszak az év 
legszebb időszaka, amit áthat a várakozás 
és a készülődés. A nyár után a természet is 
visszahúzódik, a korai sötétedéssel nekünk 
is lehetőségünk adódik a visszavonulásra, 
elmélkedésre, önmagunk vizsgálatára, sze-

retteinkkel való kapcsolatunk átgondolásá-
ra, egy jobb, egy magasabb minőségi szintre 
való emelésére. Decemberben az év legsöté-
tebb időszakában egy csillag gyúlt az égen, 
amely a hitet és az újrakezdés, a megújulás 
lehetőségét adta nekünk. De megújulni csak 
az tud, aki az adventi időszak alatt tudatosan 
„edzi” lelkét, rendet tesz önmagában, a kap-
csolataiban, és békével fogadja el azt, amit 
az élet szánt neki.

A gyermekek számára ez egy varázslatos 
időszak, ahol a szeretet és az összetartozás 
közös élménye, a csodák együttes megélése 
az „érzelmi fűszer”. Ez az illatos-fényes, izgal-
mas készülődéssekkel teli, apró örömökkel 
megajándékozó, szeretetteljes napok, hetek 
az egyik legszebb, legérzelmesebb hónap-
ja nevelési évünknek. A sok - sok csillogó 
szempár és mosolygó arc szívet melengető 
látvány a mindennapok során. Ilyenkor a 
csoportokban kicsik – nagyok szorgosan ké-
szülődnek (ajándékot készítenek, sütnek), 
ügyesen dalokat, verseket, Betlehemes já-
tékot tanulnak, és boldog izgalommal vára-
koznak!  

Az óvodát is adventi díszbe öltöztetjük, 
amelyet az ünnep felé haladva folyamato-
san bővítünk. Minden csoport apraja-nagyja 

átéli a várakozás örömét, miközben folyik 
az ünnepi készülődés. Mindennap egy kicsi-
vel közelebb jutunk az ünnephez az adventi 
naptár nyitásával, a meghitt gyertyafényes 
beszélgetésekkel.

Az ünnepi készülődés során a lelkünket is 
ünnepi díszbe kell öltöztetnünk, az ünnepet 
elsődlegesen belsőnkben kell megélnünk, 
hogy a várakozás és a készülődés varázsa 
együtt hozza meg az ünnep meghittségét.

Ez a kedves versrészlet álljon itt befejezé-
sül:

B. Habarics Kitty: 
Hónapról hónapra (versrészlet)

DECEMBER
Mennyi apró csoda vár!
Télapó is eljön már,
S hópihékkel szőtt tájon,
érkezik a Karácsony!

Ezúton kívánok az Óvoda dolgozói nevé-
ben Minden kedves olvasónak: 

Egészséggel teli, szeretetteljes, ÁLDOTT 
– BÉKÉS - SZÉP KARÁCSONYT!

Petőczné Ivitz Judit
Óvodapedagógus

December a várakozás és a készülődés időszaka
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Ezúton gratulálunk Bártfai 
Sándorné, Erika néninek, aki ok-
tóber 21-én vette át vasdiplomá-
ját Schuszter Gergely polgármes-
tertől és Heim Ferenctől.

Október 31-én, Családi Élet-
mód nap került megrendezésre 
9:00 és 16:00 óra között a Ren-
dezvénytéren. A szűrőkamionon 
teljes testanalízist végeztek, 
emellett az érdeklődők választ 
kaphattak kérdéseikre életmód tanácsadás keretében is a helyszí-
nen. A vizsgálókamionban félóránként 8 személy több mint 30 féle 
egészségügyi vizsgálata zajlott, fiatalok, középkorúak, és idősek 
mérhettél fel egészségi állapotukat.

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján 
megtartott ünnepi megemlékezésen beszédet mondott Nagy Ákos 
önkormányzati képviselő, közreműködtek az iskola növendékei, és 
a Zeneiskola Fúvószenekara.

Pink Panthers eredmények
A Pink Panthers Akrobatikus Rock And Roll Táncsport Egyesület 

képviseletében ismét eredményesen szerepeltek a hazai, és külföl-
dön rendezett versenyeken a dunabogdányi 
gyerekek. 
Krakkó, páros Világkupaverseny:

Ézsiás József és Vogel Kíra páros Krakkó, Len-
gyelország, Világkupaverseny 14. hely

Rebe Levente és Klemm Janka páros Krak-
kó, Lengyelország páros Világkupaverseny 
Juveniles páros 27. hely 

Akrobatikus rock and roll országos verseny, 
Érd Aréna:

Ézsiás József - Vogel Kíra 5. hely 
Rebe Levente - Klemm Janka 11. hely
Picúrock 2. hely (A formáció tagjai: Berecz 

Emese, Börzsei Dóri, Papp Anna, Váradi Haj-
ni, Marton Sziszi, Földes Lilla, Bene Szonja, 
Grecz Hanna, Óvári Enikő, Vadászy Dóri, Cseh 
Zsófi)

Géppuskalábúak 2. hely (A formáció tagjai: 
Földes Lilla, Vanek Lotti, Lakatos Regina, 
Vogel Kíra, Klemm Janka, Mészáros Nóri)

Akrobatikus rock and roll területi verseny, Budapest:
Ézsiás József - Vogel Kíra 3. hely
Géppuskalábúak 1. hely 

Ljubljana, páros Világkupaverseny:
Ézsiás József és Vogel Kíra Juveniles páros 22. helyen végzett, és 

ezzel az eredménnyel megtartotta a Világranglistán a 20. helyüket.
Felkészítő edző: Móra Eszter

Gratulálunk a szép teljesítményhez!

Családi Bölcsődénk
A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület fenntartásában működő böl-

csődénk december 1-jén ünnepli 8. születésnapját.
Jellemzően a helyi és a környékbeli településen élő családok ké-

rik a kisgyermekük felügyeletét, gondozását bölcsődénkben, mely-
ben 1-3 éves korig tudjuk fogadni a csöppségeket. A Moha és Páfrány 
csoportban egyszerre 7-7, a Zuzmó csoportunkban 5 kisgyermeket 
tudunk ellátni.

A kis létszámú csoportoknak, a képzett munkatársaknak, a szép 
és biztonságos környezetnek köszönhetően a gyermekek örömmel 
járnak bölcsődénkbe. Családias hangulat jellemzi intézményünket, 
számos pozitív visszajelzést kapunk a szülőktől: ,,De jó volt a bölcső-
dében, nagyon szerettünk odajárni!”

Napirendünkben biztosítjuk a játék, a mozgás, a levegőzés és a he-
lyes táplálkozás feltételeit. Mivel minden gyermek más, kisgyermek-
nevelőink számára fontos az egyéni bánásmód és a szülőkkel való 
bizalmi kapcsolat, hogy a gyermekek érzelmi biztonságban, egész-
ségesen fejlődjenek.

Célunk, hogy továbbra is segítsük a szülőket a munkavállalásban, 
melyhez az igényelhető havi 40.000 Ft-os állami támogatás is jelen-
tős segítséget nyújt a családok számára. 

Munkánk sikerességét mi sem bizonyítja jobban, minthogy műkö-
désünk kezdete óta 158 kisgyermek mindennapi életének lehettünk 
részesei. Végigkövethettük, ahogy az őket körülvevő világgal, a kez-

dődő közösségi élet szabályaival 
ismerkedtek.

Bölcsődénk jelenleg maximális 
létszámmal működik. Várólistánk 
folyamatosan telítődik, ezért kér-
jük, hogy akik szeretnének gyer-
meküknek bölcsődei ellátást, 
minél előbb jelezzék a 06-20/448-
5253-as telefonszámon. 

Hisszük és valljuk, hogy a gyer-
mekek akkor fejlődnek szabadon, ha segítő, szeretetteljes környe-
zetet biztosítunk számukra, és minden egyes gyermekkel való meg-
ismerkedésre úgy tekintünk, mint egy csodálatos, élményekkel teli 
utazásra.

Az ünnepek közeledtével szeretnénk Áldott Békés Karácsonyt és 
Boldog Új Évet kívánni minden kedves olvasónak!

Kránicz-Barta Henrietta
Bölcsődei koordinátor

THIS IS HALLOWEEN!
Ahogy közeledik október vége, három fontos eseményre készül az 

iskola apraja és nagyja: az 1956-os események méltó megünneplésé-
re, a jól megérdemelt pihenésre az őszi szünetben, és a tanév legna-
gyobb bulijára, a Halloween-délutánra.

A Halloween-buli népszerűsége hosszú idő óta töretlen az isko-
lánkban angolul tanuló (tehát 4-8. osztályos) tanulók körében. Az 
elmúlt bő tíz évben egyre nagyobb eseménnyé nőtte ki magát: a 
plakáttervező verseny, az osztálytermek dekorálása már hetekkel 
korábban feladatot ad a gyerekeknek. A rémsütik és töklámpások 
baráti vagy családi összefogásban készülnek a versenyt megelőző 
napokban. 

A suli-Halloween délutánján játékos csapatversenyen mérik ösz-
sze ügyességüket és tudásukat a nagy gonddal kitalált, ötletesnél 
ötletesebb jelmezekbe öltözött diákok. Néhány feladat, a teljesség 
igénye nélkül: töklámpás-minigolf, seprűnyélen lovagolás, célba 
dobás pingponglabda-szemgolyókkal… hogy csak néhányat említ-
sünk. Természetesen minden feladat teljesítéséért annak rendje és 
módja szerint jutalom jár.  Majd, miközben a lobogó mécsesek lángja 
mellett lassan ránk sötétedik, kezdetét veszi a tánc! A buli az ered-

ményhirdetéssel és a „csúnya, de 
finom” rémsütik közös felfalásá-
val ér véget. 

Minden adott tehát, hogy kicsik 
és nagyok egyaránt felszabadul-
tan szórakozzanak, és jól érezzék 
magukat ezen a délutánon. És ez 
évről évre így is szokott lenni – 
hogy mennyire, arról tanúskodjon 
diákjaink véleménye:

„Nagyon jók voltak a csapatjátékok, sok vicces feladat volt!”
„A kedvencem a golfos játék volt.”
„Nekem nagyon tetszett a zene, csak kicsit halk volt.”
„Jó volt sütni a barátnőimmel.”
„Estére cukormérgezést kaptam…”
„Nagyon élveztem a bulit, már várom a következőt!”

Veller Gyöngyi, angoltanár
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Európai Diáksport Nap Dunabogdányban
2021.szeptember 24.

Az elmúlt évek-
ben iskolánk 
mindig szer-
vezett egy-egy 
nagy horderejű 
sportnapot vagy 
egészségnapot. 
Az idei tanévben 
már másodszor 
csatlakoztunk az 
Európai Diáksport 
Naphoz.

Intézményünk szerencsés, mivel sok lehetőség van a testnevelés 
foglalkozások illetve a mozgásos tevékenységek megtartására. Van 
műanyag pályánk, udvari fitnesz pályánk és egy nagyméretű rendez-
vényterünk. Mindez lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy az egészség-
ügyi szabályokat és a járványügyi intézkedéseket betartva, színvona-
lasan meg tudjuk rendezni ezt a napot.

Alsós osztályaink egy szabadtéri, közös gimnasztikai bemelegí-
téssel kezdték a napot, amelyre a kedvenc plüsseiket is elhozták, 
amelynek a közös tornában központi szerepet szántunk. Majd ezt 
követően évfolyamonként különböző hosszúságú távokat futottak 
(500m-2021m) a községünkben. A sportcsarnokban a tanító nénik 
egy nagyon jó hangulatú sorversenyt állítottak össze, majd a gyere-
kek különböző sportjátékokat játszottak.

A felsős tanulóinknak is változatos lehetőségeket kínáltunk fel, 
amelyekből a tanulók érdeklődésüknek megfelelően választhattak. 
Először egy 2021m-es futáson vehettek részt. Kihasználva a reggeli 
Duna-part adta lehetőséget, több irányban és több csoportban tel-
jesítettük a távot.

Reggel 9h-tól egy spartan versenyt hirdettünk meg, amelyben 14 
különböző nehézségű akadályon kellett a versenyzőknek sikeresen 
átjutniuk. A pályát az iskola területén alakítottuk ki, kihasználva a 
sportcsarnok, uszoda, alsós-felsős udvarok lehetőségeit. Felsős ta-
nulóink közül sokan mérték össze „erejüket”, így egy nagyon jó han-
gulatú, izgalmas „csata” alakult ki.

Kihasználva az iskolai fitneszparkot, erőolimpiát is meghirdettünk! 
Szabályos fekvőtámaszt, tolódzkodást, húzódzkodást, ugrókötele-
zést és felülést kellett végrehajtani a megadott időintervallum alatt.

Osztályok közötti streetball bajnokság is színesítette napunkat, 
ahol 3 fős csapatok küzdöttek!

A nap befejezéseként egy duatlon versenyt szerveztünk a Duna-
part 10km-es szakaszán.  Fantasztikus szurkolótábor alakult ki, így 
a versenyzők is megélhették a sportversenyek lelkesítő hangulatát.

A sportprogramok változatossága és sokszínűsége lehetővé tette a 
320 alsós és felsős tanulónknak, hogy élvezzék a mozgást, és új moz-
gásformákkal ismerkedjenek meg.

 Tárnok Erna (testnevelő)

Állatok világnapja a Dunabogdányi Általános Iskolában

A Dunabogdányi Általános 
Iskola tanulói – immár hagyo-
mányőrzésként – az idei tanév-
ben is gyűjtöttek adományokat 
a Szentendrei Árvácska Men-
hely védencei számára szept-
ember utolsó -, és október első 
hetében. 

A ’sok kicsi sokra megy’ elv 
alapján kértük meg tanulóin-
kat az adakozásra, úgy gondol-
tuk, ha csak egy kutyakonzervet, esetleg egy csomag tápot hoz min-
den diákunk, óriási segítséget nyújthatunk a menhely részére. Ezt az 

elképzelést idén is messze túlszárnyalta a megvalósítás: nagy meny-
nyiségű kutya-, illetve macskatáp érkezett, kaptunk törölközőket/ta-
karókat, játékokat, tisztítószereket, valamint anyagi hozzájárulást is, 
az alsós tanulók pedig levélben, rajzokkal köszöntötték az állatokat, 
illetve köszönték meg a menhely dolgozóinak áldozatos munkáját. 

Boldogsággal töltött el minket, hogy idén is örömet okozhattunk, 
segíthettünk, rövidke időre megkönnyíthettük a menhely lakóinak, 
dolgozóinak életét. Szeretnénk iskolánkban továbbra is nagy hang-
súlyt fektetni a felelős állattartásra való nevelésre, az idei gyűjtést 
látva úgy gondoljuk, jó úton haladunk. 

                         Biczák Orsolya
        

   
Ich geh’ mit meiner Laterne…

Az utolsó őszi hó-
nap egyik legfonto-
sabb napja november 
11. Valaki már a Már-
ton-napi libalakomára 
éhezik, mások elége-
detten nyugtázzák az 
őszi munkák végét. 
A gyerekek minden 
bizonnyal a német 
nyelvterületről elter-
jedt lámpás felvonu-

lást várják a legjobban. Az óvodások liba alakú linzereket sütöttek, 
az iskolások lámpásokat és libadíszeket készítettek, az ablakok alatt 
elsétálva hallottuk a Laterne, Laterne… dallamait, ez jelezte, hogy az 
előző évi elmaradt központi felvonulást idén dupla lelkesedéssel fo-
gadja majd mindenki. 

A Templom-téren elnöki köszöntőm után István atyára hárult a 
nemes feladat, hogy Szent Márton életének legfőbb állomásait ösz-
szefoglalja, a műsorra nagyon sokat készülő 5. évfolyam ugyanis két 
nappal a jeles ünnep előtt karanténba kényszerült. 

A község utcáin harmonikaszó és az Ifjúsági Fúvószenekar dalla-
mai mellett vonult szüleikkel és nagyszüleikkel karöltve a nagyszámú 
lámpás gyereksereg. A Rendezvénytéren a gyermekeket forró teával 
és kakaós csigával vártuk, a felnőtteket zsíros kenyérrel és forralt 
borral kínáltuk. A rendezvény után az előző évben indult „Teile dein 
Licht” kezdeményezéshez csatlakozva sokan tették ki lámpásaikat 
jól látható helyre, hogy a fény erőt és biztonságot sugározzon. Lám-
páskészítő pályázatot is hirdettünk, melynek idén is rendkívül nagy 
sikere volt, a nevezők száma meghaladta a 100 főt, mindenki jutal-
mat vehetett át. 

Kihívásokkal teli időszak a mostani, ezért mindennél nagyobb 
szükség van azokra az eseményekre, amelyek a közösség összetar-
tását és összetartozását megerősítik. Az értékeket békeidőben ter-
mészetesnek vesszük, de most talán megtanuljuk igazán becsülni, 
milyen kivételes alkalom az, ha ennyi ember lehet egy időben egy 
helyen. Nem egymás mellett, hanem egymással. 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen for-
mában segítette a rendezvényt. Külön köszönettel tartozunk: Heim 
Sütöde, Lőrinc Mikus, a Faluüzemeltetés lelkes csapata, Művelődési 
Ház csapata, Maurer Tamás.

A rendezvényt a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, tá-
mogatónk a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül Magyarország Kor-
mánya (NKUL-KP-1-2021/1-000177)

Találós kérdés (a válaszokat emailben várjuk dbnnonk@
dunabogdany.hu): Hányadik Márton-napi felvonulásra került sor 
idén Dunabogdányban? Az előző évben elmaradt, tehát azt ne szá-
moljátok. A helyes választ beküldők között egy egyenesen Németor-
szágból érkező ajándékcsomagot sorsolunk ki! 

Vogel Norbert, elnök 
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Adventi köszöntő

Megint itt van! Pedig nemrég volt! Amikor 
vasárnapról vasárnapra meggyújtottuk a négy 
gyertyát, várva…….de mit is: az ajándékot, a 
pihenést, a kikapcsolódást, a családi együttlé-
tet, a járvány nélküli szeretet ünneplést, az öle-
lést, az odafigyelést, a hó érkezését……vagy 
konkrétan egy Gyermek megszületését?

Kedves Bogdányiak, Olvasóim! Te mit vársz 
az idei adventtől? Hogyan készülsz majd Kará-
csonyra, az ünnepre? Mi lesz a sorrend(ed)? Mit 
fogsz elhagyni életedből, és mit tartasz meg, 
hogy az még emberibb legyen, ebben a sze-
mélytelen világban? 

Az Isten a világba jött Érted (is) 2000 ével 
ezelőtt!!!! Egy szegényes istállóban, de annál 
nagyobb lelki gazdagságot hozva mindenki 
számára, aki befogadja Őt a szívébe, lelkébe és 
életébe. Te megérted Őt? Követni szeretnéd Őt? 

Kapna Ő „lájkot” Tőled ezért? 
Az advent szó Úrjövetet jelent. Nem más jö-

vetelét: Mikulásét, Télapóét…..stb., hanem ki-
zárólag csakis Jézusét, az Isten Fiáét!

Mennyivel szebb lenne a világunk, ha nem 
mindig valakire vagy valamire vágyódnánk re-
ménytelenül, hanem az egyetlen, igaz Reményt 
találnánk meg végre a karácsonyfák alatti 
csomagokban, a legnagyobb ajándékot, amit 
ember kaphatott a történelemben, és akit úgy 
hívnak: Jézus Krisztus, az örök Szeretet!

Az idei adventi felkészülésünkben azt kívá-
nom Mindenkinek, hogy éljen ezzel a lehető-
séggel, és én garantálom, hogy nem fogja senki 
sem megbánni, mert a minőséget mindenki 
szereti!! 

István atya

Advent 2021.

„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hir-
detek nektek, amely az egész nép öröme 
lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az 
Úr Krisztus, a Dávid városában.” /Lk 2,10-
11/ – hangzott az angyali szózat a legelső 
karácsonyon. A pásztorok sötét éjjelét bera-
gyogta az örömhír: üdvözítő született! Az itt 
szereplő görög kifejezés: σωτήρ, szabadítót, 
üdvözítőt jelent. Mert az Istentől elszakadt 
emberiség szabadításra szorul. Szabadítás-
ra a Sátán uralma alól, a bűn rabságából, 
az önzéstől, rossz szokásoktól, félelmek és 
szorongás rabságától… az Istennel szembe-
ni közönytől és az örök haláltól. Szabadító 
jött el Jézus Krisztus személyében a földre, 
hogy áthidalja az áthidalhatatlant, kien-
gesztelje Isten bűn miatti haragját, és üdvö-
zítsen minden hozzátérő, bűnbánó embert. 
A pásztorok komolyan vették az angyal sza-
vát. Elindultak és eljutottak egészen Jézu-
sig. Megértették karácsony lényegét!

Sosem felejtem el, amikor az egyik gyü-
lekezetben, az ifjúsággal egy kis műsorral, 
igei mondanivalóval álltunk ki a falu főtéri 
karácsonyi vásárán. Az emberek futkostak 
erre arra, zajongtak, vásároltak. Kicsiny 
hallgató táborunk mellett volt, aki meg-
megállt. Volt, aki furcsán nézett ránk miköz-
ben forralt borért sietett. Volt azonban egy 
kicsiny óvodás korú leány, aki csendesen 
figyelt bennünket. Aztán egyszer csak azt 
vettük észre, hogy elindult a színpad közép-
ső lépcsőjén és az egyik lépcsőfokra térdelt. 
Áhítattal hallgatta a műsort, a verseket és 
énekeket, szinte a pillája se rebbent. A hall-
gatóságból valaki meg is jegyezte: Milyen 
csoda, ahogy az a kicsi feszült figyelem-
mel hallgatott benneteket! Olyan aranyos 
volt! Közben arra gondoltam, valahogy így 
lehetett Jézus korában is. Ő eljött közénk 
a földre, ahogy Isten megígérte. Mindenki 

láthatta, szemlélhette. Azonban a lényeget, 
csak kevesen vették igazán észre. Mennyire 
így van ez ma is!

De milyen jó, hogy Isten nemcsak a pász-
toroknak jelentette be az örömhírt az első 
karácsonyon! Azóta is hirdetteti követein 
keresztül az evangéliumot, ami megvál-
toztathatja minden ember életét, aki meg-
hallja Isten hívó szavát és komolyan veszi: 
üdvözítő született, aki az ÚR Krisztus! Jézus 
Krisztusban a legnagyobb ajándékot kap-
tuk meg, Ő szabadít meg minden hozzáté-
rő bűnös embert, és Őbenne a legnagyobb 
lehetőség, az örök élet nyílt meg a mulandó 
ember számára! Milyen fontos, hogy a kará-
csonyi készülődésben, a világ zajában mi se 
menjünk el a lényeg mellett! 

Hogy milyen lesz a 2021-es ádventi idő-
szak ebben a vírushelyzetben? Azt nem tud-
hatjuk előre, de azt igen, hogy Isten Jézus 
Krisztus által, körülményeinktől függetlenül 
ezen a karácsonyon is be szeretné ragyogni 
a mi szívünket, életünket.

Készüljünk hát az ünnepekre lélekben 
elcsendesedve: igeolvasással és igehallga-
tással, őszinte bűnbánattal és imádsággal! 
Hiszen az ádventi várakozásban nemcsak 
Jézus földre jöttének megünneplésére ké-
szülünk, hanem arra is, hogy Ő az idők vé-
gezetén újra eljön, hogy magához vegye az 
Övéit! Készítsük a szívünket erre a nagy ta-
lálkozásra és várjuk Őt vissza együtt!

Adja az ÚR minden kedves olvasónak, 
hogy 2021 decemberében átélhesse, hogy a 
szív megnyugszik, a lélek elcsendesül és eb-
ben a csendben meghallja Megváltója halk, 
szelíd, hívó szavát! Adja az ÚR, hogy örö-
münk olyan teljes legyen, amilyen a pászto-
roké volt az első karácsonyon!

Jézus Krisztus kegyelmével teljes, áldott 
ünnepet kívánok minden kedves olvasónak!

Szeretettel:
Pógyor Judit

református lelkipásztor
Ünnepi Istentiszteletek rendje a Duna-
bogdányi Református Egyházközségben:
December 19. Vasárnap

11:00 Istentisztelet Dunabogdányban
16:00  Gyülekezeti karácsony Dunabogdány-

ban
December 24. Péntek

16:00  Istentisztelet Dunabogdányban
December 25. Szombat Karácsony I.

11:00 Úrvacsorás Istentisztelet Dunabog-
dányban

December 26. Vasárnap Karácsony II.
11:00 Úrvacsorás Istentisztelet Dunabog-

dányban
December 31. Péntek

18:00  Óévi Istentisztelet Dunabogdányban
Január 1. Szombat

11:00 Újévi Istentisztelet Dunabogdányban
Január 2. Vasárnap

11:00   Istentisztelet Dunabogdányban

Karácsony 2021. – szavakkal, egy 
mondattal és egy kérdéssel

Lélektelen,…személytelen,…bizony-

talan,…otthontalan,…társtalan,…

De egy biztos remény, fény és öröm 

maradt mindannyiunk számára: 

Jézus (ismét) megszületett!     

Tebenned is?

Azt kívánom: Legyen (végre) lélek-

emelő  Karácsonya Mindenkinek!
     István atya

karácsony 2021

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 

Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád tér 
1356 hrsz

06/30/890-8759,  
tuzifa2023@gmail.com
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Civil hírek

Egyik este a Fácános utca tetejéről sé-
táltam lefelé. A Cinke utca torkolatához 
érve egy fényes villanást láttam az égen. A 
meredek szakaszon lefelé haladva kinyílik 
előttünk a tér, velünk szemben tornyosul az 
égbolt az útmenti fák felett. Abban a szeren-
csés pillanatban egy tűzgömb felvillanásá-
nak lehettem tanúja a horizont felett. 

A másodperc tört részéig tartó jelenség so-
rán egy meteor hasított át az égbolton izzó 
gömbként, fényes csíkot húzva maga után, 
amelynek ragyogása meghaladta a Vénusz 
látszó fényességét. Habár nagy szerencse 
kell egy tűzgömb megfigyeléséhez, mégsem 
egyedi eset, bárki szemtanúja lehet bárhol a 
Földön. A meteorok a Világűrben keringő vál-
tozatos méretű kődarabok, amelyek a Föld 
pályáját keresztezik, és a légkörbe lépve a 
sűrű közeg részecskéivel ütközve felizzanak. 
Egy meteor a méretétől és összetételétől 
függően másodperceken belül elég. Lentről 
nézve ekkor úgy látjuk, mintha egy csillag 
lehullana az égről. A legfényesebb hullócsil-
lagokat szokás tűzgömböknek nevezni. 

Minden éjszaka megfigyelhetünk egy-egy 
hullócsillagot, ha szerencsénk van, vagy elég 
kitartóak vagyunk. Azonban vannak olyan 
időszakok az év során, amikor gyakrabban 
láthatunk hullócsillagokat. Ilyenkor a Föld 
egy üstökös maradványaiból létrejött me-
teorrajon halad keresztül. A legismertebb a 
Perseida meteorraj, az augusztusi csillaghul-
lás felelőse. 

Télen a legjelentősebb csillaghullás a 
Geminidákhoz köthető, ekkor látszólag az 
Ikrek csillagkép irányából érkezik a legtöbb 
hullócsillag. Az esemény csúcspontja dec-
ember 15-én várható, amikor óránként akár 
száz hullócsillagot is megfigyelhetünk. Ezen 
az éjszakán napnyugtától napkeltéig látha-
tó lesz az Ikrek csillagkép derült idő esetén. 
Rendkívül ritkán az is előfordulhat, hogy egy 
meteor eléri a felszínt. Az égből hullott kőda-
rabokat meteoritoknak nevezzük. A meteori-
tok igen ősi kőzetek, ezek őrzik bolygónk és 
Naprendszerünk születésének titkait, ame-
lyek megfejtésével számos kutató foglalko-
zik.  

Ha már hullócsillag-vadászatra adjuk a 
fejünket, akkor érdemes megfigyelni az ég-
bolt fényes kis pontjai között megbúvó többi 
rejtelmet is. Az első érdekesség, hogy a téli 
éjszakai égbolt másnak mutatkozik, mint a 
nyári. Mintha nem ugyanott lennének azok 
a csillagok, amiket egy nyári sátorozásnál 
megfigyeltünk. Valójában az égbolt nem vál-
tozik, csupán eltolódik az az ablak, amelyen 
keresztül megfigyeljük. Az eltolódás térben 
és időben is értendő. Bizonyos csillagok té-
len nem nyugszanak le, míg nyáron felkelni 
és lenyugodni is láthatjuk ezeket. A jelenség 
a Föld tengelyferdeségével és Dunabogdány 
földgömbön elfoglalt helyzetével magyaráz-
ható. Egyes csillagok megfigyelhetősége év-
szakról-évszakra változik. 

A leglátványosabb téli csillagképek (kelet-
ről nyugatra) a Hiúz, a Rák, az Ikrek, a Kis Ku-
tya, az Orion, a Nyúl és a Bika. Mellettük meg-
csodálhatjuk a télen-nyáron egész éjszaka 
tündöklő Kis és Nagy Medvét, a Cassiopeiát, 
a Perseust, valamint további kb. 40 csillag-
képet, amelyek hazánk területéről láthatók. 

Jelenségek a téli égbolton

Hóesés… betlehemesek csengettyűsza-
va…fenyők üde lehelete…ámuló gyermek-
szemek…

Mennyi a valóság mindebből? ( A hóesés 
nem…)

Pedig hosszú évek, évtizedek belénk rög-
zült emlékei mind. A karácsony szívünkbe 
rejtett rebbenései. Költők, versek szép szavai 
tolulnak elő emlékeinkből.

Felrémlik-e, „mint a pásztortűz”, az a ked-
ves nagyszalontai hajlék, ahol a szelíd édes-
anya Juliska lányával meg a huncut Laciká-
val (Petőfi keresztfiával) hallgatja a családfő 
versét a karácsonyról:
 „Csillag-é vajon, mely mint vezérszövétnek
Üdvözítőt hirdet az emberiségnek?”   

(Karácsony éjszakán)
Íme, a kérdések kérdése. Nem mindenki 

kap rá választ, de sokan keresik.
Átmulatott, átborozott éjszakákon, „tor-

názó vágyai torán”, a „piros csodákkal rakott 
Élet„ kincsei után sóvárogva Ady sem talál 
választ. Azonban egyszer hazafelé, Érmind-
szentre utazva valami rejtelmes érzés keríti 
hatalmába.. („én most karácsonyra megyek 
/ Régi, vén falusi gyerek..”) 

 „Golgotha nem volna / ez a földi élet!
Egy erő hatná át / a nagy mindenséget,
Nem volna más vallás, / nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent,/ és egymást szeretni.
Karácsonyi rege/ ha valóra válna,
Igazi boldogság / szállna a világra.”       

(Karácsony)
Miért is nincs így? A tragikus sorsú költő, 

aki az első világháborúban orosz fogságba 
került, reménytelen helyzetébe beleőrült, a 
társadalmi igazságtalanságokat mutatja fel 
válaszul:
 „Nincs itt karácsony. Minek kísértesz/ Babo-

nás mese, szép Betlehem?
Örök nagypéntek szomorúsága / ül 
hiteroppant bús lelkemen.
Három királyok maguk osztoznak/ tömjénen, 
myrrhán, / lopkodott kincsen,
És jászolokban milliók születnek, és milliók-
nak jászola sincsen.”

(Gyóni Géza: Betlehem)
Mindenféle társadalmi probléma, gond és 

baj ellenére a karácsony emberszeretetet, 
békességet hirdet. Ezredévek múlhatnak el, 
hatalmak ronthatnak vagy emelhetnek fel, 
az emberiségnek örök kincse nem semmisül 
meg. A szegedi Tisza-parton bandukoló bús-
komor költő is így vélekedett:

„Ó, emberek, gondoljatok ma rá:
Augustus caesar birodalma elmúlt,
Az ég és föld elmúlnak, de e jászol
Szelíd világa mindent túlragyog!”      

(Juhász Gyula: Betlehem)
A 2. világháború utáni sötét diktatúra ide-

jén élt egy költő, aki egy Vas megyei kis fa-
lucskából indult irodalmi pályájára, s közel-
ről ismerve népe gyötrődését, kíméletlenül 
leírta a hatalom embertelenségeit. Emiatt 
többször is elhallgattatták, nem publikálha-
tott.(Ő mondta ki mégis először bátran, hogy 
a „gyilkosokat meg kell nevezNI, a halottakat 
el kell temetNI”; s a NI a szó végén a kivégzett 
miniszterelnök monogramja volt…) Küzdel-
mes költői sorsa ellenére szilárdan vallotta 
meg hitét:

…”kívül és belül
poklosan örvényült, háborult  világ;
de a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!”  

(Nagy Gáspár: Jegyezvén szalmaszállal)
 1956 sötét novembere… Valaki meg-

tört reményekkel visszaindult Münchenből 
Amerikába. Pedig azzal a hittel érkezett Eu-
rópába, hogy végre hazatérhet. Hajdan meg-
fogadta, hogy amíg szovjet katona állomáso-
zik hazájában, nem tér vissza. A forradalom 
hírére hazaindult. S csak Münchenig jutott, 
mert megtudta, hogy november 4-én szovjet 
tankok tiporták vérbe a szabadságküzdel-
met. Megkeseredett szívvel élte meg ez év 
karácsonyát:
 „Mennyből az angyal - menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre,
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
…Mert más lóg a fán, nem cukorkák,
Népek Krisztusa, Magyarország.”  
 (Márai Sándor: Mennyből az angyal)

Elnézem udvaromon a Tátrából hozott 
fenyőt, ráképzelem ágaira azt a gyerekkori 
angyalhajat, csillogó díszeket, köröttük az 
egykori otthont. A falu utcáin a betleheme-
sek csengője, odabent a mákos guba illata…
Emlékek. Nem messze a kisváros, Fő terén 
magasodik Boldogasszonyunk szobra…A 
határ kőhajításnyira van túl az Ipolyon… Egy 
költő szava  rémlik fel régről, de mostani ér-
vénnyel is:

 „Ó, betlehemi, égi csillag,
Világmegváltó szeretet,
Lásd, én is várlak, várva várlak:
Jöjj, váltsd meg ezt a nemzetet!”
 ( Sajó Sándor: Karácsonyi ének)

Mit kívánhatnék kedves Olvasóinknak ka-
rácsonyra?

Azt, hogy JÖVŐRE is (és mindenkor!) min-
den magyar család (apa, anya, gyermek!)  
keresztény örömmel ünnepelhesse a kará-
csonyt!

Varsányi Viola

Karácsony a magyar költészetben
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Ünnepre készülünk

1973-at írunk. Hajnali 4 órakor ébreszt Anyukám, hiszen ma van a 
nagy nap, Szenteste napja. Nem sokat aludtunk az éjszaka, hiszen a 
cukrozott facsavarók nyomták a fejünket, de az eredményért megérte, 
göndör-bongyor frizuránk lett.

Hamarosan megérkeztek a többiek is, édesanyjukkal, és a két fő se-
gítségünk, Veti néni és Maris néni. Ők irányítják szüleinket, mit, hova 
varrjanak, hogy rendezzék el, mi, hova való.

Adventi időszakban kezdtük a készülődést. Knáb Andrásné, Ma-
ris néni és Baltringer Ignácné, Veti néni tanították meg nekünk a 
Christkindli dalokat, verseket. Heti több alkalommal találkoztunk 
nálunk, szorgalma-
san tanultunk. A 
dalokat, verseket 
magyarul és néme-
tül is megtanultuk. 
A családok döntöt-
tek, milyen nyelven 
szeretnék meghall-
gatni játékunkat. 
Döntően németül 
kérték, de akadtak 
szép számmal azok 
is, akik magyarul 
szerették volna 
hallani. Nemcsak 
katolikus családokhoz mentünk be, hanem református családok is 
szeretettel fogadtak.

Az éneklés közben kötöztünk, varrtunk. Papírból készült virágok-
ból kötöttünk koszorúkat, kis csokrokat. Hozzávarrtuk a szalagokat.

A ruhánk két részből állt. Mindkettő gyönyörű fehéren, kikeményít-
ve. Felül egy felnőtt, fehér férfiing, fordítva felvéve. Hátul volt a gom-
bolás. Alul egy derékban húzott fehér szoknya. 

Az ingre, elől, hátul, 3-3 kör alakú koszorút varrtunk, amibe tükrös, 
vagy gyöngyös keretű szentképek is belekerültek. Az ujjaira, a felső 
és alsó karra is hosszúkás virágcsokrokat varrtunk. Közben még egy-
egy virág és krepp papír szalag is díszítette az inget. 

A szoknya fő dísze az alja felett kb. 20 cm-re körbe futó nemzeti 
színű szalag. Ebből is látszik, hogy hiába nemzetiségi hagyományról 
beszélünk, a magyarság mindig fontos volt elődeink számára. A szok-
nyára is kis csokrokat varrtunk, hosszú szalagokkal. A színek, amikből 
ezek a csokrok, koszorúk álltak: rózsaszín, világoskék, sárga és fehér. 

5 lány adta elő a Christkindl játékot. Első a Christkindl – nála volt a 
fából készült kassza.  Neki saját verse volt, fejét egy kis kendő fedte. 
Második Mária, akinek a Maria Stamm volt a kezében, fején fátyol. Ő 
is mondott verset. Józsefnek kalapja volt, bölcső volt a kezében a kis 
Jézussal. Volt még két szereplő, egyik egy püspöki bottal, másik egy 
lapát formában végződő bottal. 

5 óra van, indulnunk kell. Bukdácsolunk a hókupacokon, mert ilyen-
kor mindig van hó. Kísérőnk, Pepi néni minden házba bekopogtat. 
Megkérdezi, „Bejöhetnek a Christkindlisek?” Ha igen a válasz, megkér-
dezi, milyen nyelven adjuk elő játékunkat. Néhány házban cukorkát, 
narancsot adnak a kezünkbe, hogy adjuk oda a gyerekeknek, hiszen 
régen mindig a Christkindlik vitték az ajándékot. 

Játékunkat változóan köszönik meg nekünk. Egyik család pénzt ad, 
másik almát, narancsot, szaloncukrot. Mindenki megvendégel ben-
nünket süteményekkel, meleg teával, hogy ne fázzunk. Délre már tele 
vagyunk sütivel, már semmit nem kívánunk!

Egész nap járjuk a falut. Nincs olyan utca, ahol ne lettünk volna. Min-
denki nagy szeretettel vár bennünket, senkit sem illik kihagyni. Este 10 
óra után érünk vissza hozzánk. Közel lakunk a templomhoz, ezért itt 

várjuk meg, hogy átmenjünk az 
éjféli misére. Elosztjuk a kapott 
gyümölcsöket, édességet, meg-
számoljuk a pénzt, amit kaptunk. 
Az összeg felét a Plébániára majd 
átvisszük, a másik feléből kifizet-
jük a kísérőnket, és a maradékot 
elosztjuk 5 felé. 

Éjfélre átmegyünk a templomba 
a misére. Egész mise alatt az oltár 
előtt állunk, ahol Sándor atya kö-
szönt bennünket. Itt a templom-
ban is elénekeljük még utoljára 
németül a dalainkat. Nem érzünk 
fáradságot, inkább büszkeséget, 
hogy ott lehetünk.

Mise után már mindenki hazamegy szüleivel, hogy végre otthon is 
élvezzük a saját Karácsonyunkat.

Büszkén vállaltuk 3 éven keresztül, hogy ezt a szép hagyományt 
tovább vigyük. Akkoriban nagy dicséretnek számított, ha valaki 
Christkindli lehetett.

Mai napig emlékszem a dalokra, a sok élményre! Sokszor eszembe 
jut, főleg így karácsonyra készülődve, milyenek is voltak akkoriban a 
karácsonyok! 

Gräff Albertné
Első képen balról jobbra: Hock Rezsőné (Vogel Ani), Gräff Jánosné 

(Spanisberger Teri), Gräff Albertné (Fodor Ani), Szabolcs Tiborné (Leschinszky 
Margit), és Kecskés Erzsi.

Második képen a felső sorban balról jobbra: Baltringer Vali, Karbán Károly-
né (Fodor Magdi), alattuk Szűcs Károlyné (Gräff Jutka) és az alsó sorban balról 
jobbra: Herr Andrásné (Gizella Mari) és Gaálné Vándor Gizi.

Christkindl

Az égbolt fürkészéséhez 
nem feltétlenül szükséges 
komoly felszerelés. Egy 
tízszeres nagyítású kézi 
távcsővel megfigyelhetjük 
a Vénuszt, a Jupitert és 
holdjait, valamint a Sza-
turnuszt. Az Orion-öv alatt 
csillagokat szülő felhőket 
láthatunk, a Bika szarvai 
fölött pedig egy fiatal csil-
lagokból álló kékesen derengő nyílt halmazt, 
a Fiastyúkot.

Észlelési szempontból a tél különösen 
kedvező, hiszen ekkor a leghosszabbak az 
éjszakák. A téli napforduló idején, december 

21-én, napnyugtától 
napkeltéig több mint 
15 óra telik el. Azonban 
télen átlagosan 15-
20%-kal magasabb a 
felhőborítottság, mint 
a nyári hónapokban. 
Az égitestek megfigye-
léséhez tiszta égboltra 
van szükség. Viszont a 
kristálytiszta éjszakák a 

leghidegebbek, mivel ilyenkor nincs jelen a 
légkörben a felszínt szigetelő vízpára. Továb-
bi szükséges feltétel a fényszennyezés mini-
málisra csökkentése. 

A legideálisabb helyszínek a Bogdány kö-

rüli erdei kilátópontok, azonban ezek éjsza-
kai látogatásától mindenkit óva intenék a 
vadállomány és a téli vadászat okozta veszé-
lyek miatt. Egy közvilágítástól eltakart hátsó 
kertből is szép kilátás nyílhat a fényesebb 
égitestekre. Érdemes derült estéken leg-
alább negyed órán át az égre tekinteni. Ennyi 
idő elegendő ahhoz, hogy észrevegyünk és 
elcsodálkozzunk számos olyan jelenségen 
is, amelyek felsorolása túlmutat e sorok ke-
retein.

Dr. Dencs Zoltán
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Fotó: Svábhegyi Konkoly Csillagászati Intézet
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Bonifert Feri bácsi visszaemlékezése 
4-5 éves koromra emlékszem már, mesé-

li. Mozgalmas időszak volt, a II. világháború 
idején vagyunk!  Nagy a szegénység. A földön 
kevés termés, a gazdaság, kereskedelem áll. 

A Kálvária mögötti Kopasz hegyen semmi 
más nem volt, csak borovicska – Kronewede.  
Vadon nőtt, mára már védett növény, aztán 
a fásítás miatt kiirtották. Mi, iskolások tele-
pítettük a fenyőket a Kálvária bal és jobb ol-
dalára. Ma már csak jobb oldalon található 
néhány fenyő.

A borovicskának szép bokrait a korán ér-
kezők vágták ki először. Ágas-bogas, sok-sok 
ággal, örökzölden, nagyon szúrós tüskékkel, 
erős illatot árasztva kerültek a családokhoz. 
Ezeket díszítették fel. 

Mivel díszítették? – kérdeztem Feri bá-
csit. Már mesélte is, hogy Tahinál, a Duná-
ban elsüllyedt egy uszály, tele melasszal. Az 
élelmes bogdányiak már ott is voltak, és a 
hordókból mentették a melaszt. (Wikipédia: 
A melasz sűrű cukorszirup, vagy cukornád 
cukorrá történő feldolgozásának mellék-
terméke.) Szóval ebből, ennek adalékával, 
kukoricakeményítővel főzték az Édesanyák, 
Nagymamák a szaloncukrokat. Formázták, 
majd papírba csomagolták. A szaloncukor 
mindig fontos volt a Karácsony hangulatá-
hoz. – emlékezik vissza Feri bácsi.

1945-46-ban még nem volt tilos németül 
énekelniük a Christkindliknek. A falut több 
Christkindlis csoport is járta. Mindenhová 
bementek. Ők vitték az ajándékokat a gye-
rekeknek. Aztán 1947-től, a kiűzetés után 
betiltották. Már nem rtak a Christkindlisek 
Karácsonykor, a falu utcáin. 

1951-ben Kisberk Imre püspök atyát Du-
nabogdányba száműzték, ő volt, aki a falu 
lakosságát a kiűzetés apátiájából egy kicsit 

felrázta, életet vitt a közössége. Kifestették 
a templomot, majd a Christkindliket is újra 
indította – magyarul. 

A fiúk Betlehemes játékot adtak elő. A 
templom makettjét készítették el fából, azt 
vitték a ministránsok. Azzal járták a falut. Ők 
is csilingeltek, énekeltek, de csak magyarul. 

A karácsonyfa, mint mesélte, borovics-
ka fenyő volt. Kőből készült a karácsonyfa 
talp, amit a bányából hoztak, lyukat véstek 
a kockakő közepébe, abba állították a boro-
vicskát. Néhányan egy vödörbe, amibe vizet 
tettek, hogy frissebb maradjon a bokor. Ezt a 
vödröt csomagolták be zöld krepp papírba, 
anyagba, hogy szép legyen.

A díszek: fényes papírban dió, főzött sza-
loncukor és papírdíszek. Mindent kézzel ké-
szítettek.

Sokat énekeltünk – mesélte, de a Stille 
Nacht-ot nem szabadott énekelni. Azt csak 
otthon énekeltük – meséli.

Feri bácsi! Mi volt a karácsonyfa alatt? – 
kérdeztem. Semmi! – volt az egyszerű válasz.

De tudod miből volt sok? – kérdezett vissza 
ő. Szeretetből! – mondta. Sok-sok szeretet a 
családban, a barátok, az emberek között. Mi-
nél jobban osztod, annál többet kapsz!

És ez nagyon jó volt!

Gutbrod Andrásné, Gizi néni emlékei 
1930-as évek végéről vannak már em-

lékei. Ekkor 5-6-7 évesen emlékszik vissza 
azokra az időszakokra. Az első szó, ami a 
karácsony szóval összekapcsolódik neki, az 
a Christkindl. 

Abban az időben a Christkindlik hozták a 
gyerekeknek az ajándékokat. 

De ugorjunk egy kicsit pár nappal előbbre. 
A karácsonyfa: Abban az időben nem fe-

nyőből volt, hanem egy bokorból, aminek 
Kronewede (der Kranewitter) volt a neve. 
Nagyon intenzív illata volt, 2-3 hétig és érez-
hető volt az illata! „Még most is érzem az il-
latát, itt van az orromban!” – mosolyog Gizi 
néni. „ A borovicskát a Kálvária fölötti Csepri 
részen lehetett szedni. Sajnos most már nem 
lehet ilyen bokrot látni!” – meséli Gizi néni.  
Először egy nagy bokrot vágtak ki, sok ág-
gal, majd a Kronewede ágakat rákötözték. 
Ez volt a karácsonyfa. Erre tették a felfűzött 
pattogatott kukoricát és a cukrokat. A patto-
gatott kukoricát megtermelték. Az kapták a 
gyerekek, akár cukor helyett is. 

Megérkeztek a Christkindlik. „ Tefe ti 
Christkindl rajkumme,” (Bejöhetnek a 
Christkindlik?) – kérdezték. Nagymamánk 
a Christkindlik kezébe adott, a speizban 
felakasztott szárított szőlőfürtökből, cukor-
kákból. Ezt hozták nekünk a Christkindlik. 
A cukrokat Édesanya főzte. Ha tudott cukrot 
szerezni, azt megfőzte, gombócokat formált 
az olvasztott cukorból, majd sztaniol papír-
ba csomagolta. Ez volt a karácsonyi ajándé-
kunk. Néha meglepetéseket is kaptunk: egy 
kötényt, egy zoknit.

„Az édesség mindig a sütemény volt akko-
riban. Narancsot is fügét és kaptunk néha, de 
az nagyon ritkán volt. Sorba kellet állni érte, 
ha volt szállítás.” 

„Emlékszem, hogy készítettek egy ilyen 
Kronewede karácsonyfát az óvodába is! A 
szülők vitték be, hogy örüljenek a gyerekek! 
Nagy öröm volt! 

„Nem tudom miért, de boldogok voltunk. 
Szegények, nem volt semmink, de mégis 
boldogok voltunk!” - meséli Gizi néni.

(Az emlékeket lejegyezte: Gräff Albertné)

Visszaemlékezés a régi karácsonyokra…

Damals in Dorf am Weihnachten schneite 
es mehr. Vermummt schlurften die wenigen 
Menschen dahin, die jetzt noch unterwegs 
waren. Nur ein paar Kinder, die gleitend und 
laufend überholten, durchbrachen mit ihrem 
aufgeregten Gespräch und dem Klapp-klapp 
ihrer Schuhe die Stille.

In Dorfladen in jedem Jahr hat der Kauf-
mann ein Weihnachtsschaufenster errichtet 
mit einem kleinen Tannenbaum, einem 
Nikolaus, mit einer kleinen Kirche und 
sämtlichen Geschenken. 

Und wie haben die Kinder sich darüber 
gefreut! Wenn ihr Weihnachtsschaufenster 
erschien, dann fing für sie die Vorfreude auf 
das Fest an.

Sieh einer an, habe ich gedacht, er hat das 
Herz auf dem rechten Fleck, er vergisst die 
Kinder nicht! Wollen wir mal eben vor die 
Tür gehen und Ihr Schaufenster besichtigen. 

Da steht ein Junge, wollte noch ein kleines 

Segelschiff erwerben. Er schielte in seinen 
Tabaksbeutel, aus dem er seine zwei Scheine 
holte und dann in Laden auf den Tisch warf. 
In der Tür drehte er sich noch einmal um und 
rief Gesegnete Weihnachten. 

Der Kaufmann hat einen seltsamen 
Jungen bemerkt, wie Draußen vor dem 
Fenster stand. Er hatte keine Mütze auf, ein 
Junge von fünf Jahren, mit hellem Haar, 
dicht an der Fensterscheibe. 

Der Kaufmann kannte ihn nicht, er hörte, 
dass die Tür leise geöffnet wurde, da stand 
der fremde Junge:

 „Guten Abend“, sagte eine langsame 
Kinderstimme, „Ich möchte das Kaufen, das 
mit dem Engel “

„Nein Junge, das ist nicht zu verkaufen.“ 
Sagte der Mann. 

„Aber du hast es doch in Schaufenster 
gestellt!“ 

Da sagte er zu dem Jungen, dass er den 
Kindern damit eine Freude machen wollte. 

„Warum wolltest du ihnen denn eine 
Freude machen?“ 

„Ich sehe es so gern, wenn die Kinder frohe 
Augen haben, denn es ist Weihnachten! Ich 
habe den ganzen Abend hier gesessen und 
euch beobachtet, wie ihr eure Freude an den 
Weihnachtsgeschenken hattet, und da war 
mir, als gäbe es keinen Jammer und keine 
Sünde mehr auf der Welt.“ 

Und der Kaufmann schenkte den Engel für 
den kleinen Junge.

Da entstand eine Stille und die Engel 
in Laden begannen zu singen, denn alle 
Sehnsucht des Menschen nach Gott ist in 
Wahrheit die Sehnsucht Gottes nach dem 
Menschen.

Magda Nagy

Der Weihnachtsschaufenster
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Gyereksarok

A Bogdányi Híradó új rovata a Gyereksarok, ahol minden hónapban mesék, fejtörők, rejtvények, színezők, vagy éppen meglepeté-
sek várnak benneteket. Igyekszünk majd minden korosztályra gondolni, és várjuk a ti kéréseiteket, ötleteiteket is. Szeretnénk, ha ti is 
minden hónapban örömmel vennétek kezetekbe az újságot. Egy dolgot ígérhetünk, érdemes lesz kihegyezni a ceruzáitokat!

Kedves gyerekek! 

Peroci: Papucsok
Kisfaluban kicsik a házak, mind fehér, a 

tetők pirosak, az ablakok zöldek. Az udva-
rok tisztára söpörve, az út is tiszta.

Minden házban van kisgyerek, mind pa-
pucsban jár, pirosban, kékben, zöldben. 
Kisfalu nagyon rendes kis falu, csak a 
gyerekek rendetlenek. Amikor este aludni 
mennek, egyik sem teszi a helyére a pa-
pucsát. Másnap reggel aztán kereshetik 
az asztal alatt, a kemence mögött, apa 
kabátzsebében. Keresik, de nem találják. 
Egy reggel, mikor már az egész falu a meleg 
kávé édes illatával teli, Jancsi hiába keres-
te a papucsát.

- Anya, hol a papucsom? - kérdezte.
- Miért nem tetted a helyére? - felelte 

anya. - Látod, most elvitte cica.
Ugyanígy járt Sári is a szomszédban, Tini 

két házzal arrébb, Toncsi, a szemközti ház-
ban. Ezen a reggelen Kisfaluban minden 
rendetlen gyerek papucsát elvitte a cica. 
A gyerekek mezítláb reggeliztek, és reggeli 
után nem szaladhattak ki az udvarra, mert 
meg hűvös volt odakint, és mezítláb meg-
fáztak volna. Később kisütött a nap, fölme-
legedett az idő, a gyerekek mezítláb, tarka 
ruháikban kiszaladtak az utca.

- Hol a papucsod? Hol a papucsod? - kér-
dezgették egymást. - Elvitte a cica.

- Az enyémet is!
- Az enyémet is! - felelgettek.
- Hol lakik a cica? - kérdezte valamelyik.
- Menjünk, keressük meg a cica házát! - 

kiáltotta Jancsi. Ennek mindnyájan meg-
örültek, s azon nyomban el is indultak.

Az erdő közepén egy fehérre meszelt, 
piros tetős házacskát talált. Az ajtón tábla:

MIRCI CICA CIPÉSZ
Mirci meghallotta a gyerekek hangját, és 

ajtót nyitott.
- Mit kívántok, gyerekek?
- A papucsainkat. Add vissza, kérlek, a 

papucsainkat - kérlelték.
Mirci kinyitotta az ajtót, és betessékelte 

őket. A falakom polcok, a polcokon papu-
csok, pirosak, zöldek, kékek, az egész falu 
mindem gyerekének papucsa. És milyen 
szép rendben! Úgy sorakoztak egymás 
mellett, mint a katonák!

- Keresse meg mindegyik a magáét - szólt 
Mirci.

Ez bizony nem volt könnyű. A papucsok 
tiszták voltak, megfoltozva, megvarrva, 
rendbe téve mind. A gyerekek alig ismer-
tek rájuk. De azért előbb-utóbb mindegyik 
megtalálta a magáét, csak a legkisebb, 
Bogyóka nem.

- Ha meg nem leled, 
mezítláb mész haza - 
szólt rá Mirci.

Bogyóka elpityere-
dett, a lába fázott. Az 
ő papucsa elnyűtt volt, 
rongyos, a polcon meg 
csupa szép rendbe sze-
dett papucs maradt.

- Megfázom - panasz-
kodott a kisfiú a cicá-
nak.

- Te vagy a legkisebb, 
de a legrendetlenebb 
is! - szidta össze a 
cica -de valóban meg-
fáznál, ha mezítláb 
mennél haza - enyhölt 
meg aztán, és előhoz-
ta Bogyóka papucsát. 
Mire leesik a hó, újat 
varrok neked - ígérte. 
Meghallották ezt a töb-
biek is. Visszaszalad-
tak, és kérték Mircit: 
- Nékem is!

- Nekem is!
- Varrok nektek is - 

intett nekik Mirci, s az-
zal becsukta az ajtót. 
Az ablaküvegen át néz-
te, amint a tarka ruhás, 
piros, lék, zöld papu-
csos gyerekek hazafelé 
indultak. Leghátul Bogyóka botladozott.

Esik már a hó. Itt a tél. Mirci cica varrja 
már az új papucsokat. Pirosakat, zöldeket, 
kékeket. Mindet nyuszi prémmel béleli, 

hogy jó meleg legyen, és meg ne fázzanak 
benne a gyerekek.

Mit gondoltok, helyre teszik-e ezután a 
papucsaikat, mielőtt este aludni mennek?

(Ford. Bodrits István)
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Programok

Kedves Kismamák!
Szerdánként újraindítjuk a baba-mama klubot a Kultúrház 

hátsó termében. Kezdés 9:30-kor. Mindenkit szeretettel várunk! 
További információért kérlek, csatlakozzatok a Baba-mama klub 
Dunabogdány facebook csoporthoz!

Köszönettel:
Láng Györgyi

Küszöbön a XVI. Német  
Nemzetiségi Borverseny!

Reméljük, hogy a járványhelyzet okán mindenkinek egy kicsit 
több ideje jutott a pincéjére is és készülnek a különleges tételek, 
no meg persze a kolbászokat se felejtsük, mert szokásosan azok is 
versenyre kelnek. 

Bátorításként jelezzük, hogy nagy hagyományokkal rendelkező 
Borversenyünkre 2022. február 19-én (szombat) 18 órakor kerül 
sor a Művelődési Házban. 

Az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett – előre 
láthatóan létszámkorlátozással – a korábbi évekhez hasonlóan 
svábbált is rendezünk, a jó hangulathoz szükséges dallamokat a 
pilisvörösvári Mondschein Kapelle biztosítja. 

További információk és részletek a Bogdányi Híradó januári szá-
mában, facebook oldalunkon, kihelyezett plakátokon, valamint 
telefonon elérhetőek. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Vogel Norbert, elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat  
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Regionális programajánló
Pomázi Advent
2021. november 27. és december 23. között, négy héten át me-

sébe illő programok, koncertek, pazar kézműves termékek, pom-
pás illatok, ínycsiklandó falatok, tűzzsonglőr, műjégpálya és kör-
hinta várja az érdeklődőket Pomázon, a Szent István Parkban. A 
körhinta egyes részei több mint 100 évesek, a hintaszerkezet a XX. 
század elejéről származik. A jégpálya 2022. február 28-ig minden 
nap, mindenkit szeretettel vár. 

Advent Szentendrén
2021. november 27. és 2022. január 10. között ismét megrende-

zik az Advent Szentendrén rendezvénysorozatot. A karácsonyi vá-
sárban lesznek kézműves ékszerek, kozmetikumok, apró díszek, 
ajándéktárgyak, illetve forralt bor, puncs, beigli, kürtőskalács, 
és számos más finomság. A gyertyagyújtásokat ünnepi műsor és 
karácsonyi fényfestés kíséri. Az adventi programsorozat ingyenes 
újévi koncerttel zárul január 8-án.

Adventus Domini, Vác
Adventtel kezdődően az év végéig, 2021. november 20. és 2022. 

január 10. között a váci Főtér adventi játszótérrel, körhintával, 
karácsonyi díszbe öltöztetett kisvonattal, fényfestéssel és forralt 
borral, téli finomságokkal várja a város apraja-nagyját és az ide-
látogató turistákat. A Főtér hétvégi zenés műsorai és a Pannónia-
ház színes, izgalmas, családi programjai teszik teljes élménnyé az 
adventi várakozás idejét.

Advent Esztergom
Esztergom, a Dunakanyar fővárosa idén első alkalommal ren-

dezi meg ünnepváró vásári forgatagát az Esztergomi Bazilika lábá-
nál. A kulturális-, családi- és gyermekprogramokkal, koncertekkel 
tarkított négy hét során (2021. november 27-től december 24-ig) 
egy helyen szeretnék megmutatni azokat az értékeket a látoga-
tóknak, melyek hagyományosak, ízesek, szépek és hasznosak.

Advent Tahitótfalun
2021. december 3. és december 12. között közös gyertyagyúj-

tással, hangversennyel, koncerttel, adománygyűjtéssel, kiállítá-
sokkal és kézműves vásárral várja az érdeklődőket Tahitótfalu. 
Az adventi vásárt december 11-én, szombaton 9-15 óráig míves 
portékák és ízes falatok teszik különlegesebbé. 

Advent Dunakeszin
Jégpálya, adománygyűjtő faház, ünnepi finomságok, színpadi 

programok és közös gyertyagyújtás a program az adventi idő-
szakban Dunakeszin. November 27-én kezdődik az adventi vásár 
és ünnepi rendezvénysorozat a Casalgrande téren. A kicsiket és 
nagyokat kézműves termékekkel, forralt borral, finomságokkal és 
jégpályával várják. 

Dunabogdányi programajánló
Az ünnepre készülünk…

December 4-én, szombaton, 17 órakor Terrakotta címmel nyí-
lik kiállítás Gvárdián Ferenc szobraiból a Művelődési Ház Galériá-
ban. A kiállítást megnyitja: Wehner Tibor, művészettörténész.

December 5-én, vasárnap, 17 órakor Rézmetszetek címmel a 
Resonatores Pannoniae rézfúvós együttes - a többé és kevésbé is-
mert korai - barokk zenéből álló repertoárjából játszik modern és 
korhű hangszereken a Művelődési Házban.

December 10-én, péntek, 17 órától, „Így nem fogok sohase 
meghalni” címmel irodalmi estre kerül sor a Művelődési Házban. 
Ady Endre költészetét idézi meg Lázár Csaba Kazinczy-díjas szín-
művész. A műsorban közreműködik Négyessy Katalin gordonka-
művész. (A rendezvény a Köszönjük, Magyarország program tá-
mogatásával valósul meg.)

December 17-én, pénteken, 18 órától a Svábzenekar ad ad-
venti koncertet, Warten auf Weihnachten címmel a Művelődési 
Házban. A hagyományos fúvószenei darabok mellett karácsony-
váró dalok és korálok is műsorra kerülnek.

December 19-én, vasárnap, 17 órától a katolikus templomba 
várjuk a közönséget. A hagyományos koncerten karácsonyváró 
hangulatban csendülnek fel ünnepi énekek és dalok, majd utána 
a templomtéren kerül megrendezésre a Karácsonyi Forgatag a FA-
KULT Egyesület szervezésében.

A rendezvényekre a belépés díjtalan! A hatályos járványügyi 
rendelkezések az irányadóak, melyek kapcsán a programok 

változhatnak!
Liebhardt András

Kedves Dunabogdányiak!
Idén is megszervezzük a falu mesekalendáriumát, melyben 

23 család vállalja, hogy egy kiválasztott mese illusztrációjával 
december 1-23-ig minden nap kidíszíti és egész adventben ki is 
világítja utcafronti ablakát. Hogy meglátogathassák és megcso-
dálhassák az ablakokat, a címek és mesék listáját ki fogjuk tenni a 
Művelődési Ház és a pékség hirdetőtáblájára!

Békés, szép, betegségtől mentes várakozást kívánnak:
A szervezők



A rendezvények az aktuális járványügyi szabályozások szerint látogathatók!


