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Eredményhirdetés-Karácsonyi 
Rajzpályázat

Karácsonyi csokigyűjtés a kórházban fekvő gyerekeknek
A törődés érkezhet csokipapírba csomagolva is! A Karitáció 

Alapítvány bohócdoktorai immár 10. alkalommal, az idén is 
szeretnék megszépíteni az ünnepet a kórházakban ápolt 
gyerekek számára az Önök segítségével.

Az előző évben kicsik és nagyok - családok, iskolák, cégek, 
szervezetek együttesen, ismét mintegy 20.000 csokoládét 
gyűjtöttek össze és tették sikeressé a Karitáció Alapítvány 
Bohócdoktorainak jótékonysági csokigyűjtését. 

Még karácsony előtt a csokoládégyűjtő programsorozatnak 
köszönhetően több ezer, kórházban gyógyuló gyermek és 
rászoruló család számára kézbesítettek a bohócdoktorok 
csokoládécsomagot és tették ezzel örömtelibbé az 
ünnepeket.

2022-ben újra egy–egy tábla csokival lehet támogatni a 
Karitáció Alapítvány bohócdoktorainak gyógyítást segítő 
tevékenységét, hiszen az alapítvány célja változatlan. Idén 
is több ezer kórházban fekvő gyermek karácsonyi ünnepét 
szeretné felvidítani csokoládé ajándékozásával. Örülnek, ha 
a csoki mellé küldünk egy bátorító üzenetet, rajzot, verset 
melyet eljuttatnak a kórházakba. A gyermekek, akik kapják, 
erőt meríthetnek a sokszor hónapokon át tartó gyógyulási 
folyamat során, érezve, hogy nincsenek egyedül. 

(Forrás: Karitáció Alapítvány)

Nagy örömmel hirdetjük, hogy a karácsonyi rajzpályázat 
sikere minden várakozásunkat felülmúlta, sok vidám 
gyermekrajz érkezett a szerkesztőséghez.

A zsűrizésben Varga Anna nyújtott nekünk segítséget. 
Kedves Anna, ezúton is hálásan köszönjük a közreműködésed.

Az első három helyezett:
I. helyezett: Hegyes Borbála 3/b.
II. helyezett: Pereszlényi Pálma 2/a.
III. helyezett: Huszti Laura 2/b.
Gratulálunk!
Minden rajzot szeretnénk egy aprósággal megköszönni, a 

nyeremények átvételéről a szülőkkel és a tanárokkal külön 
egyeztetünk.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
kíván a Bogdányi Híradó szerkesztősége!

Karácsonyi csokigyűjtés a 
kórházban fekvő gyerekeknek

Tisztelt Dunabogdányiak!Tisztelt Dunabogdányiak!

Dunabogdány Község Önkormányzata

 nevében mindannyiuknak békés, 

nyugodt, hittel teli  ünnepeket kívánok.

Köszönettel: Köszönettel: 

Schuszter GergelySchuszter Gergely

polgármesterpolgármester

Dunabogdányban, Dunabogdányban, 
december 5-én este december 5-én este 

házhoz megy a Mikulás!házhoz megy a Mikulás!

Jelentkezés:
+36-30-472-9733



2022. november 14.
A november havi rendes képviselő-testületi ülés közmeg-

hallgatással kezdődött. A közmeghallgatáson két fő vett 
részt személyesen, továbbá előzetesen írásban öt személy-
től érkezett kérdés, észrevétel. A felvetett kérdések, észrevé-
telek az ülés keretében megválaszolásra kerültek, az írásban 
kapott kérdésre írásbeli válasz született. Az észrevételeket 
ezúton is köszönjük.

A közmeghallgatást követően tájékoztatót hallgatott meg 
a Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati gazdálkodás 
I-III. negyedéves alakulásáról. A költségvetési bevételek tel-
jesítése 2022. szeptember 30-ig 92,5 %. Az összes kiadás 
időarányos teljesítése 2022. szeptember 30-ig 71,47 %-os.

A Képviselő-testület döntött a 2022. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló rendelet módosításáról. A rendelet-
módosítás a 2022. szeptember 30. napjáig beérkezett vál-
tozások átvezetését tartalmazza, a költségvetés főösszege a 
III. negyedévben pedig 33,2 M Ft-tal nőtt.

Kiválasztásra került a Fácános utca I. szakaszának felújí-
tásához kapcsolódó műszaki ellenőr, a feladatok ellátásával 
az MCS 93 Kft.-t bízták meg, a vállalási ár 550 000 Ft + ÁFA.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet munkatársai pre-
zentáció keretében mutatták be Dunabogdány mobilitási 
koncepció első ütemének tanulmányát. Első ütemben a te-
lepülés mobilitással összefüggő céljainak, víziójának meg-
határozása és a problémafeltárás került kidolgozásra. Az 
elkészült első dokumentumban a háttéranyagok elemzése, 
valamint a célok és víziók meghatározása történt. A második 
dokumentumban pedig a lakossági kérdőívek, interjúk és 
forgalomfelvétel segítségével feltárták a helyi problémákat. 
A tanulmány a www.dunabogdany.hu oldalon olvasható.

Jóváhagyták a képviselők a településkép védelméről szóló 
5/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelet (TKR) módosítását. A 
módosítás célja a korábban elfogadott településképi arculati 
kézikönyv (TAK) tartalma és a TKR mellékletében szereplő 
településképi szempontból meghatározó területek lehatáro-
lása közötti eltérés javítása, a dokumentumok összhangba 
hozatala.

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Képvi-
selő-testület a Csepri dűlő 2854 hrsz. számú ingatlan villa-
mos energia ellátása kiépítéséhez.

Zárt ülésen döntöttek egyrészt a Dunabogdányi Némete-
kért Közalapítvány kuratóriumának módosításáról. A Köz-
alapítvány elnökének, Lakatosné dr. Schilling Dorottyának 
tragikus halála miatt, továbbá egy kuratóriumi tagjának le-
mondása következtében szükségessé vált a Közalapítvány 
kuratóriumába új tagok megválasztása ill. új elnök és titkár 
kinevezése. Az új tagok Flóris Anna és Knáb Andrea. a tiszt-
ségviselők pedig Herr Tamás elnök és Lang Krisztina titkár.

Ezt követően Lakás- és helyiségbérleti ügyekről tárgyalt 
a Képviselő-testület, valamint a síkosságmentesítési és 
hótolási feladatok ellátására irányuló szerződés módosítá-
sára érkezett javaslatról is egyeztettek a képviselők.

A zárt ülésen végül kitüntetés adományozásáról döntött a 
Képviselő-testület.

Dr. Németh József jegyző
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A Képviselő-testület ülésén történt…

Német Nemzetiségi közmeghallgatás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

közmeghallgatást tart, melyre
2022. december 8-án (csütörtök) 17 órakor

a Művelődési Házban kerül sor.
Ezt követően a résztvevők vendégeink 

egy pohár teára, forralt borra és süteményre.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Vogel Norbert, elnök

Tájékoztató a Karácsonyi-Újévi 
munkarendről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy
2022. december 21. napjától 2022. december 31. 

napjáig
a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal 
zárva tart, kizárólag halálesettel kapcsolatos anyakönyvi 

ügyekben biztosítunk ügyeletet a 06/30-480-7266-os 
telefonszámon.

Az igazgatási szünetet követő első munkanap:
2023. január 2. (hétfő).

Megértésüket köszönjük!

Áldott Karácsonyt és boldog Újévet kíván
Dr. Németh József  s.k.

jegyző

Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk Önöket, hogy december 12-13-14-én 

08:00-18:00 óráig tüdőszűrés lesz a Művelődési Házban. 

Elkészült Dunabogdány mobilitási 
koncepciójának I. üteme
A Közlekedéstudományi Intézet Dunabogdány 

Község Önkormányzatának megbízásából elkészítette a 
Dunabogdány mobilitási koncepció I. ütemének első két 
dokumentumát:
• Háttéranyagok és dokumentumok elemzése, célok és víziók 

meghatározása  
• A mobilitást érintő problémák feltárása, összegzés és 

további lépések  
Az elkészült dokumentumok elérhetők Dunabogdány 

weboldalán. Ebben a dokumentumban szerepel többek között 
az Önök által visszaküldött lakossági kérdőívek elemzése is.

Önkormányzat
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Közös feladat a síkosság-mentesítés 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy a téli időszak-

ban az ingatlanok előtti járdaszakaszok hómentesítése, sí-
kosság-mentesítése az adott ingatlan tulajdonosának, hasz-
nálójának, bérlőjének, kezelőjének kötelessége. 

Ezen túlmenően az üzletek, vendéglátó-ipari egységek, 
vállalkozások a nyitvatartási idejük alatt kötelesek gondos-
kodni az előttük lévő járdaszakasz takarításáról. A síkosság-
mentesítést szükség szerint – akár naponta több alkalommal 
is – el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó kártérí-
tés az ingatlan tulajdonosát terheli. Kérjük továbbá, hogy a 
házuk elől, a járdáról letisztított, az útról félretolt havat ne az 
utcára lapátolják vissza.

Az Önkormányzatnak a környezetvédelemről 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 
területsáv), illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttes-
tig terjedő teljes terület hó-, illetve jégmentesítéséről. A téli 
időjárásra tekintettel és a vonatkozó helyi rendelet alapján 
kérjük a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások, üz-
letek tulajdonosainak közreműködését a hó eltakarításában 
és jégmentesítésben. Kérünk minden ingatlantulajdonost 
vagy -kezelőt, hogy a balesetek elkerülése érdekében az 
ingatlana előtti közterületet tegye rendbe, végezze el a hó 
eltakarítását, a járdák síkosság-mentesítését és tegye járha-
tóvá az érintett közlekedési felületeket. 

A közutak tisztítását végző hókotró járművek mozgásának 
megkönnyítése érdekében fokozottan kérjük az érintette-
ket – főleg a meredek, szűk utcákon -, hogy járműveikkel 
ne az utak mellett parkoljanak, hagyjanak elegendő helyet 
a teherautók számára, illetve előzzük meg, hogy a munka-
gépek esetleg nekicsússzanak gépkocsijuknak. Ha tehetik, a 
téli időszakban álljanak be az udvarba, vagy használják a ga-
rázsukat. Mindannyiunk felelőssége, hogy a téli időszakban 
községünk közlekedése megfelelő legyen, kérjük az együtt-
működésüket!

Az utak tisztítása várhatóan az alábbi ütemben fog zajlani:

1.kör
Petőfi  S. utca
Iskola utca
Hegyalja utca
Plébánia utca
Szt. János tér
Kálvária út
Szőlő utca / Dózsa Gy. utca
Szt. Donát út

Hegyalja utca
József A. utca

2. kör
Szt. Donát út
Sövény utca
Óvoda utca
Rákóczi utca
Ady Endre utca

Patak utca 
Hunyadi utca és Bem J. utca 
(nagy hó és ónos eső ese-
tén)

3. kör
Fácános utca az „S” kanyarig
Erzsébet királyné út
Áprily L. utca
Kőkereszt dűlő a 28/A ház-
számig

4. kör
Táncsics M. út (Bánya útig)
Árpád utca
Kőbánya utca

Arany J. utca
Rigó utca
Pacsirta utca
Fecske utca

5. kör
Hegyalja utca
Plébánia út
Alkotmány utca

6. kör
Hajó utca 
Strand utca

7. kör
Bogonháti major

Különleges helyzetekben (pl. szemétszállítás) a fent megje-
lölt sorrend változhat!

 Önkormányzat 

Rendészet elérhetősége  
Lakossági bejelentéseket a 06-20-290-0190 hívószámú 

ügyeleti telefonszámunkon fogadjuk 0-24 órában. 
A törvényben meghatározott feladataink az 1999. évi LXIII. 

(63-as) közterület-felügyeletről szóló törvény alapján: 
• a közterületek jogszerű használatának, a közterületen 

folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz 
kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;

• a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogsza-
bály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályo-
zása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálá-
sa;

• közreműködés a közterület, az épített és a természeti 
környezet védelmében;

• közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok 
megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmé-
ben;

• közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
• közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok 

végrehajtásának ellenőrzésében;
• közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti fel-

adatok ellátásában;
• a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány 

jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése.
Dunabogdány Község Önkormányzatának megbízásából

Szentendrei Rendészet
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Dr. Havasi Tünde nevével 2018 januárjában találkoztam 
először. Dr. Kovács Tibor gyermekorvos jelezte, hogy nyáron 
elhagyja a praxist, és egy kiváló gyermekorvost ajánlott a 
fi gyelmembe, akinek nincs praxisa, dr. Havasi Tündét. Meg-
kerestem a doktornőt, aki néhány beszélgetés után ellátoga-
tott Dunabogdányba, ahol az utcákat járva ugyanaz a kedves 
mosoly jelent meg az arcán, amit ezután kaptunk tőle. Talán 
már a mosolya is gyógyító volt a gyerekek és egyben a szülők 
számára is. 

Az első sétánkkor már többen felismerték az utcán, hiszen 
a magánpraxisán keresztül már sok bogdányi gyermeket és 
szülőt ismert. Örömteli találkozások voltak ezek, amelyek 
erősítették bennem az érzést, hogy a bogdányi gyerekek is-
mét jó kezekben lesznek.

A rendelő felújítás alatt a szomszédos szobában kezdte 
meg a rendelést. A bútorok, a berendezés és a fi nom színek 
az ő kiváló ízlését, fi nomságát, eleganciáját tükrözik, tükröz-
ték. 

Nehéz időket kapott. Éppen átszűrte és megismerte a gye-

rekeket, amikor tombolni kezdett a Covid-19 járvány. Dr. Ha-
vasi Tünde helyt állt rendületlenül, határozottan és erősen. 
Nem sok újat lehet mutatni annak, aki a gyermekintenzíven 
pallérosodik.  

Az oltásokat a járvány kezdeti szakaszában lett volna jo-
gosult megkapni, de azon az állásponton volt, hogy addig, 
ameddig a gyerekek meg nem kapják, addig Ő sem kívánja 
beadatni magának.   

Együtt mozgott és lélegzett minden hozzá segítségért for-
duló gyermekkel és szülővel. Szüntelenül mosolyogva. Ettől 
a mosolytól most el kell búcsúznunk, de elfelejteni sosem 
fogjuk.

Jó egészséget és még sok gyógyítást kívánok mind a ma-
gam, mind Dunabogdány minden lakója és gyermeke nevé-
ben.

Köszönjük a sok gyógyítást, Doktornő!
Schuszter Gergely polgármester

Búcsú A gyermekorvostól

Ezúton is köszönjük Dr. Havasi 
Tündének településünkön végzett 
munkáját és jó egészséget kívánunk 
neki, az alábbi búcsúzó sorokkal.

Nagyon tudtam azonosulni a 
természetes szemléletével. Kislányom 
születésétől fogva hozzá jártunk. 
Abszolút támogatta a szoptatást és 
sokszor mikor még kicsi volt, oltás után 
is sikerült így gyorsan megnyugtatni. 
Törekszem a gyógyszerhasználatot 
csak a tényleg indokolt és szükséges 
esetekben alkalmazni és a doktornő 
ebben is abszolút támogató. A személyes 
találkozásokkor mindig kedves, alapos és 
segítőkész volt, az e-mailekre gyorsan és 
kimerítően válaszolt. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a kifogástalan munkáját 
és a továbbiakhoz sok sikert és örömöt 
kívánunk neki.

Molnárné Baltringer Ajnó

Életem során pár orvossal volt 
alkalmam találkozni, de elmondhatom, 
hogy Havasi Tünde doktornő a top 3 
között van! Az a szakértelem, türelem 
és lelkesedés, amit ő nyújt/nyújtott, 
kevés orvosról mondható el! Mindig a 
legnagyobb odafi gyeléssel, türelemmel 
segített bárhol, bármikor!! A legnagyobb 

nyugalommal voltam akár egy rendelés, 
vagy akár egy e-mail váltás során, hiszen 
tudtam, a kisfi am a legjobb kezekben 
van! Azt hiszem szülőként az egyik 
legfontosabb, hogy bízzunk az orvosban, 
hiszen a gyermekünk egészsége félig az 
ő kezében van! Én teljes mértékig, tiszta 
szívemből bíztam rá a gyermekem, amit 
ezúttal is köszönök és hálás vagyok Neki! 

Köszönöm a több éves munkáját és a 
legjobbakat kívánom.

Horváth-Hlinka Bernadett

Kisfi únk születésétől fogva mi is 
Tündéhez jártunk. Segítőkész, önzetlen 
embert ismerünk meg benne. Az 
egész családnak sokat segített már 
a kezdetektől. Szívesen és kíváncsian 
fogadtuk homeopátiás tanácsait. 
Nagyon fog nekünk hiányozni. Minden 
jót kívánunk neki a jövőben! Kívánjunk, 
hogy sok családnak tudjon még segíteni 
sokrétű szakmai tudásával! Mindent 
köszönünk!

Szabó Szilvia

Nagyon sajnáljuk, hogy a doktornő 
elmegy Dunabogdányból. Mi nagyon 
szeretjük. Mindig lehet rá számítani, 
legyen az akár hétvége is. Szívén viseli a 
picik sorsát, és igyekszik jótanácsokkal 

ellátni. Szeretnénk, ha maradna.
Donka Anita és Bonifert János

Havasi doktornőt, Tünde nénit 
ideérkezésekor ismertem meg. Nagyobbik 
lányomnak négy hónapos korától, 
a kisebbiknek pedig a kezdetektől ő 
az orvosa. Szülőként az ember néha 
elbizonytalanodik, mit és hogyan 
kellene tennie, ha gyermeke beteg, 
főleg, ha a gyermek még nem tudja 
szavakkal kifejezni panaszát, vagy ha 
eddig még nem tapasztalt tüneteket 
produkál. Számomra úgy tűnt, hogy a 
doktornőnek mindenre van megoldása, 
egy jó tippje, ami segített átlendülni a 
bizonytalan időszakokon. Mindig lehetett 
rá számítani, bármilyen problémával 
kerestük fel. A gyerekeket kedvesen 
fogadta, szeretettel, türelemmel fordult 
feléjük.  

Azt is észrevette, ha én voltam beteg, 
ilyenkor engem is hasznos tanácsokkal 
látott el. Kivételes szakmai tudása 
minden alkalommal megmutatkozott. 
Hálás vagyok, hogy támaszunk volt az 
elmúlt négy és fél évben. Lelkiismeretes, 
odaadó munkáját családom nevében is 
köszönöm.

Vogel-Lékai Zsófi a

Köszönet Dr. Havasi Tündének
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A Doktornővel először a kisfi am 
másfél éves korában hozott össze a sors. 
Akkoriban költöztünk át Bogdányba és 
egy torokgyulladás kapcsán kaptunk az 
alkalmon, átjelentkeztünk hozzá. Teljesen 
ismeretlenül léptem be a rendelőjébe egy 
lázas, bágyadt kisgyermekkel, akinek 
semmi kedve nem volt ahhoz, hogy 
idegenek vizsgálgassák. Legalábbis 
addig, amíg nem mutatkozott be neki egy 
végtelenül kedves, mosolygós néni, aki 
megnyugtató hangon, szeretetteljesen 
mindent elmagyarázott neki, mit miért 
csinál vele. A fi amat a Doktornéni 
személyisége, engem pedig a szakmai 
hozzáállása és szakértelme varázsolt el. 
Már akkor sejtettem, hogy a sors jó helyre 
irányított minket. A nála töltött 2,5 év alatt 
mindig számíthattunk orvosi tanácsaira, 
mindig volt ideje megválaszolni a 
kérdéseinek, sosem éreztem a sürgetést, 
a „futószalag feeling-et”. Sok bölcsis és 
ovis nyavalyát küzdöttünk le személyes, 
telefonos vagy éppen email-es 
útmutatásával. Köszönjük, hogy mindig 
számíthattunk rá! Hálásak vagyunk, 
hogy megismerhettük!

Kristóf-Somlói Krisztina

Hálás köszönettel tartozom a 
Doktornőnek, hogy eddig szívén viselte 
a gyermekeim egészségét. Többször volt 
olyan problémánk, amit kilátástalannak 
láttam, és kétségbe voltam esve hogyan 
tovább, de a Doktornő megnyugtató 
személye és kezelései mindig pozitív 
irányba fordítottak. Minden gyermekre 
külön ráhangolódik, ismeri belső 
tulajdonságait, erősségeit, gyengeségeit 
és az alapján közeledik, vizsgál. Precíz, 
nyugodt. Nála valóban a gyermek, 
és a gyógyulás a legfontosabb. 
Nem rutinból dolgozik, alternatív 
javaslatai megfontolandók, beválnak. 
Emberséges, kedves, megértő, alapos, 
fi gyelmes, segítőkész, teljes mértékben 
emberközpontú, gyerekszemléletű, jó 
orvos. Mindig van egy kedves mosolya 
hozzám is. Lelkiismeretesen utánamegy 
a problémáknak, és mindig mindent 
elmagyaráz. Örülök, hogy ő volt a 
gyermekeim orvosa, és nagyon sajnálom, 
hogy elmegy a Doktornő. Szívből 
köszönök mindent, és minden jót kívánok 
a Doktornőnek sok szeretettel.  

Vogelné Makó Kata

Nagyon sajnáljuk, hogy a szeretett 
Doktor nénink elmegy! Szerencsénk volt 

megtapasztalni a jelenlegi egészségügyi 
helyzetben, hogy még mindig akad 
elhivatott orvos, aki magas színvonalú, 
aktuális szakmai tudással, odaadással, 
szeretettel és kedvességgel látta el a 
gyerekeket! A családunk nagyon hálás a 
munkájáért! Remélem, hogy ez a búcsú 
nem végleges és folytatja áldozatos 
munkáját, amellyel még számos 
családnak hatalmas segítséget nyújt.

Zeller Évi

Amikor megkaptam a felkérést, hogy írjak 
Havasi doktornőről, örömmel vállaltam. 
Most mégis nehéz: mit írjak pár sorban. 

Nem azért, mert nincs miről, hanem 
mert nem tudom, a sok pozitív „élmény” 
közül mit válasszak. 

Amikor ideköltöztünk a faluba 
tizenéve két óvodás korú gyerekkel, még 
Kovács doktor látta el a gyerekeket. 
Nagy minőségi ugrás volt az előző 
gyerekorvosunk után, ezért is sajnáltam, 
mikor ő felmondott. Azt gondoltam, nem 
lesz még egy ilyen gyerekorvos a faluban. 

De lett! 
Sikerült Havasi doktornőt a 

magánpraxisából „idecsábítani”, és ő 
legalább ugyanolyan színvonalon vitte 
tovább a rendelőt (ezzel cseppet se 
kisebbíteném Kovács doktort).

Az első találkozáskor furcsa volt, hogy 
sokat kellett várni, amíg bejutottunk a 
rendelőbe. Volt morgás annak idején, de 
mikor először találkoztunk, megértettem, 
mire vártunk. Nagyon alapos vizsgálat, 
diagnózis, jegyzetet kaptunk arról mit, 
mikor, hogyan és miért csináljunk, adjunk 
a gyereknek. 

Ez idő. Remélem, hozzám hasonlóan 
sokan megértették ezt. 

Ha tanács kellett, e-mailben is 
mindig nagyon segítőkész volt - saját 
szabadidejének rovására (ezeket a 
leveleket rendelési időn túl válaszolta 
meg).

A rendelők felújítása után saját pénzből 
gyönyörű, gyermekbarát környezetet 
varázsolt, ahova kellemes volt belépni.

Aztán idén jött a hidegzuhany. 
Felmondott. Elmegy. Meg tudom érteni, 
de nagyon sajnálom. Gondolom, ezzel 
se vagyok egyedül. Ismét felmerül a 
régi gondolat: „Nem lesz még egy ilyen 
gyerekorvos a faluban”. Nem lehet kétszer 
szerencsénk, hiszen most mindenütt 
orvoshiány van, gyerek és felnőtt 

háziorvos sincs elég. Anno Kovács doktor 
talált maga helyett, most fél év alatt 
jelentkező sincs. Sajnálatos, bár engem 
már nem érint. 14 éves kor felett lehet 
vinni a gyereket felnőtt háziorvoshoz. De 
hogy a többiek hogyan oldják meg… 

Jó gyerekorvos-e, mindenki döntse el. 
Szerintem igen: Rendelés alatt többször 
csörgött a telefon, volt, amikor egy három 
gyerekes anyuka kérdezte: hányt a kicsi, 
mit csináljon. A doktornő türelmesen 
elmagyarázta neki, mit tegyen, ha nem 
javul, hozza be. Felmondási ideje alatt 
is akarnak hozzá áthozni gyerekeket a 
szomszédos településekről. Már nem 
lehet.

Minden jót, doktornő! Hiányozni fog.
Bicskei Attila



Az ÉMNÖSZ 2000-ben 
rendezte meg először 
regionális kulturális gála-
műsorát, amelyen évente 
találkozási lehetőséget 
biztosít Pest, Nógrád és 
Heves megye német nem-
zetiségének és a német 
nemzetiségi önkormány-
zatok képviselő számára. 
A szervezet 2001-től díjat 
alapított azon természe-
tes személyek részére, akik a németség 
anyanyelve, kultúrája, hagyományai 
ápolása, átörökítése terén kiemelkedő, 
példaértékű, tevékenységet folytattak 
vagy folytatnak.

Dunabogdány Község Német Nem-
zetiségi Önkormányzatának felter-
jesztése után, az ÉMNÖSZ elnöksége 
úgy döntött, hogy 2022-ben Ott Re-
zső kapja ezt a nívós díjat, melyet a 
Szendehelyen rendezett kulturális 
gálán ünnepélyes keretek között ve-
hetett át.

Rudi a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen végzett 1980-ban kürt- ka-
maraművész és szakiskolai kürt tanári 
szakon. 1981-tól a Szentendrei Zeneis-
kolában tanított, melynek keretében 
megbízták a dunabogdányi rézfúvós 

tanszak újra indításával. 
1983-ban közreműkö-

désével létrejött a Duna-
bogdányi Ifjúsági Zenekar, 
majd alapító tagja lett 
az 1988-ban hódító útjá-
ra indult Dunabogdányi 
Svábzenekarnak is. 1989-
ben állami kitün- t e t é s t 
kapott kiemel- k e d ő 
tanári, közművelődé- s i , 
népművelői tevékenysé-

géért. 
1992-tól az újonnan alapított Duna-

bogdányi Önkormányzati Zeneiskola 
igazgatójává választották. 1994-ben 
megalakult vezetésével a Dunabogdá-
nyi Vonószenekar, majd 1996-ban a Du-
nabogdányi Szimfonikus Zenekar. 

1997-ben Dunabogdány Község dísz-

polgári címet vehetett át, majd 2006-
ban Visegrád város tiszteletbeli polgára 
lett a Visegrádi Fúvószenekar létrehozá-
sában nyújtott érdemei miatt. 2014-ben 
a községi zenei oktatásban és a község 
zenei életében végzett több évtizedes 
kiemelkedő, hagyományápoló tevé-
kenységének elismeréseként Dunabog-
dány Kultúrájáért Díjban részesült. 

Rudi a helyi római katolikus egyház-
község életében is rendkívül aktív, 1975 
óta vezeti a templom gitáros együtte-
sét, rendszeresen kántorkodik és 1988 
óta a Cecília Kórus karnagya. 

Kedves Rudi! Az elmúlt évtizedek 
alatt sok növendékeddel szerettet-
ted meg a zenét, a belföldi- és külföl-
di fellépések, a zenekari próbák, az 
ünnepekhez kapcsolódó szolgálatok 
úgy gondolom, hogy életünk megha-
tározó élményeit jelentik. 

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete nevében kö-
szönöm a német nemzetiségi érté-
kek megőrzése terén eddig végzett 
odaadó és példaértékű munkádat, 
gratulálunk a megérdemelten átvett 
díjhoz. 

Vogel Norbert
elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat
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„Für das Ungarndeutschtum der Region Nord” – 
„Az északi régió németségéért” díjban részesült Ott Rezső!

Márton napja jelzi az év közelgő vé-
gét, a mezőgazdasági munkák lezá-
rását és az advent közeledtével a báli 
szezonzárást. Az éttermek étlapján 
pedig megjelennek a liba és kacsa étel-
variációk. Márton-nap a borászoknak 
is ünnep, hiszen ekkor már újborokat 
is kóstolhatunk, egyes borvidékeken 
Mártont már-már az újbor védőszent-
jeként is tisztelik. 

Nálunk ilyenkor minden évben fel-
elevenítjük a Szent Mártonhoz kötődő 
legendát, aki egy libaólban próbált el-
rejtőzni, amikor püspökké akarták vá-
lasztani, de a ludak gágogá-
sukkal elárulták őt. 

Dunabogdányban régóta 
hagyomány a Márton-na-
pi felvonulás, ahol kicsik 
és nagyok lámpásaikkal a 
Templom-térről a község 
utcáin át a Művelődési Ház 
kertjébe vonulnak. A „Teile 
dein Licht!” kezdeménye-
zés a járványhelyzet alatt 
bontakozott ki, arra buzdít, 

hogy a remény kis fényeit szimbolizá-
ló lámpásokat tegyük ki házunk abla-
kába, hogy ezáltal is utat mutassanak 
számunkra. 

Az óvodában és az iskolában rajz-
pályázatot hirdettünk, amelyre 110 
nevezés érkezett, mindenkit jutalmaz-
tunk és az alkotásokat kihelyeztük az 
intézmények bejáratánál. Lámpások 
is készültek, ebben a kategóriában 44 
nevezést regisztráltunk. Példátlan lel-
kesedés idén is. A lámpások és a rajzok 
megtekinthetőek facebook oldalunkon 
is. 

Nekem személy szerint 
talán ez az egyik legked-
vesebb program az évben, 
mert több generáció, és így 
olyan emberek sokasága 
találkozik, akik egyébként 
az év folyamán valószínűleg 
máshol nem. Közösséget 
teremtünk, közösséget for-
málunk. 

A köszönet szava szálljon 
a következő személyekhez: 

A fantasztikus műsort a németben 
és éneklésben is verhetetlen 5. évfo-
lyamosok adták, segítségemre vol-
tak a felkészítésben Takács Orsolya, 
Botzheim Barbara, Vogel-Lékai Zsófi a, 
a zenei aláfestésben pedig Liebhardt 
András, Rixer Krisztián és Ott Rezső. 
Az ünnepi fények kihelyezése a Falu-
üzemeltetés lelkes csapatának érde-
me. Köszönöm továbbá a Művelődési 
Háznak a hátteret, Liebhardt Gábornak 
hogy láthatóak és hallhatóak voltunk 
és mindenkinek, aki a zsíroskenyerek, 
a tea, a forralt bor elkészítésében se-
gédkezett.  

A péksüteményeket a Heim Sütöde, 
a fi nn gyertyákat (égő farönkök) Ba-
lázs György ajánlotta fel. Az átkelést 
a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 
munkatársai biztosították.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében köszönöm mindenkinek, an-
nak a 999 embernek, az évek óta kitar-
tó lelkesedést és a részvételt. 

Vogel Norbert
elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Ich geh’ mit meiner Laterne – Márton-napi felvonulás Dunabogdányban
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Idén ismét lehetőségünk volt, hogy a 
már szokásnak mondható őszi ovina-
punkat megrendezzük. Az előző két év-
ben sajnos a korona vírus járvány miatt 
vagy elmaradt, vagy csak óvodán belül, 
szülők nélkül tarthattuk. Az idei évben 
viszont ismét egy családi napot tud-
tunk szervezni. Érkezéskor a gyerekek 
felragaszhatták jeleiket a saját csoport-
juk almájára, hogy a nap végén kiderül-
jön, ki nyerte meg a csoportból legtöb-
ben résztvevők versenyét. A nyertes 
csoport a Herr cukrászda felajánlásá-
nak köszönhetően kaphatott egy tortát. 
A napot egy meseelőadással és közös 
tánccal kezdtük, amit az óvónők adtak 
elő. Ezután kezdődtek a játékok, ami-
kért a gyerekek pecséteket gyűjthettek. 
Az óvoda udvarán különböző helyszí-
neken lehetett krumplit ásni, mókust 
etetni, kukoricát morzsolni, célba dob-
ni, talicskázni, zsákban ugrani, barká-
csolni (kukorica csuhéjából babát vagy 
polipot) és fakanállal egyensúlyozni. A 
tök szépségversenyre szebbnél szebb 
és kreatívabb alkotások készültek, amit 
az SZMK-s szülők bírálták a legszebb, 
legötletesebb és legijesztőbb kategó-
riában. A gyerekek jutalmat is kaptak. 
A nap fénypontja a nagy traktor volt, 
amivel egy óvodásunk nagypapája ér-
kezett. Köszönjük mindenkinek, aki hoz-
zájárult, hogy egy élményekben gazdag 
nappal térhessenek haza a gyerekek! 

Nationalitätenwoche im 
Kindergarten

In unserem Kindergarten ist die 
Traditionspfl ege im Alltagsleben von 
großer Bedeutung. Wir organisieren 
im Laufe des Jahres verschiedene 
Beschäftigungen, in denen die Kin-
der das Leben der Großeltern und der 
Urgroßeltern kennenlernen können. In 
der ersten Novemberwoche vor dem 
Martinstag ist die Nationalitätenwoche 
an unserem Institut eine Tradition 
geworden. 

Diese Woche besuchen die Kinder das 
Heimatmuseum und das Denkmal der 
Aussiedelung. Im Museum erzählen die 
Kindergärtnerinnen den Kindern über 
die Zimmer und ihre Einrichtung. Wir 
besprechen, wie sich Menschen mit den 
verschiedenen Materialen beschäftigt 
haben. Im Kindergarten haben wir dieses 
Jahr eine kleine Ausstellung, mit der die 
Kinder sich jeden Tag treff en können. Die 
Pädagogen sprechen mit den Kindern 
auch über der Aussiedlung. Was ist damals 
passiert? Wie haben Ungarndeutsche die 
Vertreibung erlebt?

Am Mittwoch hat Nobert Vogel und 
seine Frau den Kindern traditionelle 
Lieder gesungen. Die Kinder haben 
sie gern gehört.  Am Donnerstag hat 
dieses Jahr wieder ein Puppenspiel 
stattgefunden. Krisztina Tóth und ihr 

Ensemble namens Álomzug haben das 
Märchen „Der Handschuh” in ungarischer 
und deutscher Sprache vorgetragen. 
Sie haben mit der Lesung und mit dem 
wunderschönen Bühnenbild sowohl 
Kinder und als auch Erwachsene 
verzaubert. Am Ende der Woche sind 
wir ins Kulturhaus gegangen. Die Kinder 
haben von der Donauknie Tanzgruppe 
einen Tanz gesehen, bevor sie mit der 
Tanzgruppe zusammen tanzen konnten. 
Auch die Bogdaner Schwabenkapelle 
hat uns musiziert. Die Kinder haben die 
Lieder gern gehört und sie konnten frei 
tanzen. 

Während der Woche waren die Kinder 
in ihrer Gruppe tätig. Jede Gruppe hat 
einmal in der Woche Schneeballenkrapfen 
gebacken oder Schnupfnudel gekocht. 
Sie haben ein Vortuch und eine Decke mit 
Blaufärben – Technik gemacht. Wir haben 
uns auch auf den Martinstag vorbereitet. 
Die Laternen zum Umzug wurden diese 
Woche mit verschiedenen Techniken 
erstellt.

Wir hoff en, dass durch diese Erlebnisse 
ein kleiner Teil der Geschichte an unsere 
Kindergartenkinder weitergegeben 
wurde, weil es ohne Vergangenheit keine 
Zukunft gibt.

Balázs Mónika
óvodapedagógus

Őszi programok az óvodában, Herbstfest 2022

Gratulálunk!
A Dunabogdányi Általános Iskola tanulói is részt vettek 

az Áprily Lajos vers- és prózamondó versenyen. Ezúton is 
gratulálunk

Jeles Nórának (8.a), Jeles Krisztinának (5.b), Mály 
Máténak (5.a.), Rebe Simonnak (7.a), Száraz Orsolyának 
(6.a.) az elért eredményekhez!

Felkészítő tanárok: Korgáné Lengyel Rita, Székelyhidi-
Csáforda Mónika, Tajtiné Rigó Judit

Pógyor Judit református lelkész 
beiktatása
2022. november 13-
án hivatalos ceremónia 
keretében beiktatták Pógyor 
Judit lelkész-asszonyt. Ezúton 
köszöntjük lelkész-asszonyt 
a Dunabogdányi Református 
Egyházközség élén és 
köszönjük, hogy immár két éve 
végzi szolgálatát Dunabogdány és Visegrád településeken.
Továbbá köszönjük Vörös Ákos nyugdíjas lelkész úrnak 

eddigi több évtizedes szolgálatát, aki 2020-ig állt a 
református egyházközség élén.

Kívánunk a Dunabogdányi Református Egyházközségnek 
további csendes, meghitt alkalmakat hitük megéléséhez! 
Áldás, békesség!

Önkormányzat
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Milyen volt a karácsony a ’70-es években?
Évek óta lelkesen követem a Szent-

endrei Retro Design Center híreit, 
személyesen is jártam a rendhagyó 
múzeumban, amely visszarepít – a 
számomra ismeretlen – ’70-es évek-
be. Istvánkó Károlyné Beával, a gyűj-
temény egyik tulajdonosával arról 
beszélgettem, milyen volt ezekben 
az években a karácsony. Milyen tár-
gyak, díszek, ajándékok és szokások 
jellemezték a ’70-es évek karácso-
nyait. 

Akkoriban a karácsonyt is a szocialista 
ideológiához igazították. Fenyőünnepet 
ünnepeltünk, a Mikulás helyett Télapó 
érkezett, az adventi vásár helyett pedig 
a téli vásárban sétálgattunk. Nagy divat 
volt képeslapot küldeni karácsony táján 
is, szebbnél szebb képeslapok érkeztek 
a családtagok, távoli rokonok, barátok 
postaládájába. 

A következő hetekben szerezzük 
be a karácsonyi ajándékokat. Akko-
riban hol vásárolták meg az ajándé-
kokat, és melyek voltak a legnépsze-
rűbb termékek? 

A karácsonyi időszakot nagy árubő-
ség jellemezte. 

Emlékszem, amikor a szüleimmel ki-
szálltunk a vonatból, és végigsétáltuk 
az egész nagykörutat, rengeteg szép 
holmi volt, de az igazi nagy vásárlás a 
nagy áruházakban volt. Aki emlékszik 
a „Nincs karácsony Corvin nélkül” szlo-
genre, annak bizonyára nem ismeretlen 
a Lottó, a Csillag, az Otthon áruház és az 
Extra áruház neve sem. A gyerekeknek 
az Úttörő áruház volt a kedvencük. 

Ugye említettem, hogy a karácsonyi 
időszakot nagy árubőség jellemezte, az 
emberek megpróbálták arra az időre 
időzíteni a nagy háztartási gépek be-
szerzését. Színes televíziót vettünk már 

abban az időben, aztán a jó lemezjátszó, 
magnó is slágertermék volt, ahogyan a 
hanglemez is. 

Ügyeltek rá, hogy megfelelő minősé-
gű és mennyiségű hanglemez és kazetta 
legyen a boltokban. Arra is jól emlékez-
hetünk, hogy tele volt Budapest banán-
árusokkal, ez is emelte az ünnep fényét. 

Milyen ételek kerültek az asztalra 
karácsonykor? 

A karácsonyi menü jellemzően a ma 
is megszokott rántott hal, bejgli, töltött 
káposzta és halászlé volt. 

Milyen volt a fenyőfavásár?
Amikor közeledett a karácsony napja, 

megvásárolták a fenyőfát is. Fenyőből 
nem volt olyan szörnyű nagy választék, 
és azt is csak 1-2 héttel az ünnepek előtt 
kezdték el árusítani. Sokszor elcsodálko-
zom, hogy most már 1-2 hónappal előtte 
is lehet fenyőt kapni és még karácsony 
napján is rengeteg van az árusoknál. 

Karácsony szent napján az apukák-
nak az volt a feladata, hogy felállítsák a 
fenyőt a szobában. A fák nagyon színe-
sek voltak, dominált a piros, a zöld és az 
arany, a karácsonyfát minél díszesebb, 
minél csicsásabb ruhába öltöztették. 
Nálunk a múzeumban vannak nagyon 
különleges korabeli díszek, egy Mikulás, 
egy rózsaszín Gagarin, és vannak gom-
bák is. 

Mindenképpen ki kell emelnem, hogy 
a karácsonyi égősor felhelyezése sem 
volt ám olyan egyszerű, mint most eze-
ket a LED füzéreket feltenni a fára, ha-
nem bizony sorba volt kötve és hogyha 
egy égő kiégett, keresgélni kellett, hol 
lehet a hiba. 

Nekem is egy ugyanilyen égősor van 
itt a múzeumban, karácsony táján min-
den reggel amikor bedugom, izgulok, 

hogy keresgélni kell-e a probléma he-
lyét. 

Nagyon sok helyen gyertyákat is tet-
tek a karácsonyfára, a fára csíptethető 
gyertyatartók rézből vagy fémből ké-
szültek. Nyilván nagyon kellett vigyázni, 
hogy véletlenül se keletkezzen lakástűz. 

Milyen ajándékokat kaptak a gye-
rekek?

A társasjátékok nagyon népszerűek 
voltak (pl. Ki nevet a végén, Gazdálkodj 
okosan!), akárcsak a lemezárugyári játé-
kok, mint például a Holdrakéta. A fi úk-
nak gyakran lapult a fa alatt pisztoly, fű-
rész, kalapács és más barkácseszközök, 
a lányoknak pedig konyhafal, fürdőszo-
bafal és varrógép. Varrógépet én is kap-
tam, tényleg meg lehetett varrni vele 
kisebb dolgokat, így nagyon kellett vele 
vigyázni. Ezek a játékok a felnőtt szere-
pekre neveltek bennünket.

A modellvasút is sláger ajándék volt, 
de olyan apró alkatrészei voltak, hogy a 

kisebb gyerekek nem nagyon vehettek 
részt az összerakásában. Fényképező-
gépet kaptak a nagyobb gyerekek, vagy 
BMX biciklit. Aki akkoriban volt nagyobb 
gyerek, az biztosan tudja, milyen volt a 
Pajtás fényképezőgép. 
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Karácsony előtt érdemes volt átmenni 
a határon, én Esztergomban laktam és 
át tudtunk menni Párkányba vásárolni. 
Az égősorok mellett a sportszereknek is 
jó ára volt.

Milyen szaloncukrok kerültek a 
fákra?

Képzeld, nekem van itt a kiállításon 
egy doboz szaloncukor 1976-ból. Senki 
sem meri megkóstolni, de nem is ez a 
fontos, hiszen emlék. 

Amikor én nagyon kicsi voltam a 
hatvanas években, akkor ezüstszínű 

csomagolásban voltak a szaloncukrok 
puncs, csokoládé és vanília ízben. Egy 
kis csokoládébevonatot is kaptak, és hát 
mindennek a csúcsa a zselés szaloncu-
kor volt. Mire az ünnep véget ért, már 
csak üres papírok lengedeztek a fán. 

Mi a kedvenc karácsonyi emléked?  
A ’70-80-as évek karácsonyaihoz 

sok jó emlék fűz, olyasmi, amire szíve-
sen emlékszem vissza. Nálunk mindig 
együtt volt a család, ez volt a legfon-
tosabb. Nagyon összetartó család vol-
tunk. 

Talán a legemlékezetesebb karácsonyi 
ajándékom egy kis síelő mackó volt, ami 
lemezárugyári játék volt és körülbelül 
öt percet játszottam vele karácsonykor, 
amikor leesett véletlenül az asztalról 
és aztán mivel kicsi voltam és nem vol-
tam elég ügyes, valahogy rá is léptem. 
Úgyhogy körülbelül 5 perces karácsonyi 
ajándék volt. 

A másik pedig egy nagyon szép járó/
síró baba volt, kb. 80 centi magas, amire 
rettenetesen büszke voltam. Nagyon-
nagyon szerettem, de sajnos ez a játék 
is olyan volt, hogy alig-alig lehetett vele 
játszani, mert nagyon vigyázni kellett rá. 
Úgyhogy ezek ilyen kellemes, meg nem 
is kellemes emlékek, de a karácsony ak-
kor is szép volt.

Aki szeretne találkozni az 1976-os 
doboz szaloncukorral és a többi kará-
csonyi emlékkel, amely a ’70-es évek-
ből marad ránk, mikor kereshet fel 
titeket? 

Decemberben, a karácsonyi készülődés 
idején is várjuk az érdeklődőket, a decem-
ber 24-25-26. napokat meg szoktuk hagy-
ni a családoknak. December 27-től pedig 
nyitva leszünk, még szilveszterkor is meg 
újévkor is. Csütörtöktől vasárnapig, reg-
gel 10-től este 17-ig várjuk a kedves láto-
gatókat Szentendrén a Rév utca 4-ben. 

Jöjjenek bátran, ilyenkor szoktunk mi is 
karácsonyfát állítani, rajta lesznek azok a 
szép retro díszek, amiket említettem, illet-
ve az eddig ki nem állított kincseinkből is 
fogunk válogatni. 

___________
Beának és a férjének Dunabogdány-

ban, a Fácános utcánál van nyaralója, 
nagyon szeretik a falut. Kicsi a világ. Kö-
szöntjük őket nálunk, reméljük, továbbra 
is ekkora örömet jelent majd számukra a 
munkájuk/hivatásuk.

(Lejegyezte: Kristóf Eszter)

A szaloncukor hagyományos 
magyar édesipari termék selyem- 
és sztaniolpapírba csomagolt, 
csokoládébevonatos cukorka, amelyet 
méltán nevezhetünk hungarikumnak, 
hiszen csak mi magyarok díszítjük 
e papírba csomagolt cukorkával a 
karácsonyfát.

A szaloncukor őse, a fondant cukor
A fondant cukorról már a XIV. 

században készültek feljegyzések 
Franciaországban. Ennek az édes 
cukormáznak a Magyarországra 
kerülése mai napig tisztázatlan. 

Vannak, akik úgy tartják, hogy Andre 
Manion vitte magával a fondant cukor 
készítésének receptjét Németországba 
és onnan került a mi kis hazánkban. 
Mások szerint már a török 
édességkészítők itt Magyarországon is 
készítettek fondant szerű termékeket, 
aminek az ízét gyümölccsel tették 
változatosabbá. 
„Szalonczukedli”
Az viszont biztos, hogy hazánkban a 

XIX. század elején állítottak elő fondant 
alapú cukorkákat. A reformkorban a 
polgári és főúri házak fogadószobáit 

francia mintára „szalonoknak” 
nevezték. A lakások ezen helyiségében 
rendszerint helyeztek el kis tálakat, 
melybe kis cukrokat raktak a vendégek 
fogadására. 

A karácsonyfa felállítása is e 
helyiségbe történt, melyre később ez 
a fi nom csemege díszként került fel, 
és hát így lett a díszesen csomagolt 
édesség neve szaloncukor. Régen 
„szalonczukedlinek” is emlegették, 
ugyanis a neve német Salonzuckerl 
szóból ered. 

A budapesti Vendéglátóipari 
Múzeumban találhatunk régi 
szaloncukor-csomagoló sztaniol- 
papírokat harmincféle színben, és 
megtekinthetünk egy „riccelőgépet” is. 
Ez a szerkezet voltaképpen egy rojtozó 
gép, amellyel a szaloncukor papírját 
gyorsan be lehetett rojtozni. Amikor 
a cukor megdermedt és megszáradt, 
becsomagolták. A papírra angyalkákat 
ragasztottak, és már lehetett is a 
karácsonyfára akasztani.

Persze, nem mindenki engedhette 
meg magának, hogy csillogó 
cukrászdában vásároljon szaloncukrot 

a fára, ezért sokan otthon készítették 
el a csemegét, melynek receptje 
talán még mindig ott lapul valahol 
nagymamánk fi ókjában...

Gräff  Albertné

Hogyan készül a Konzum szaloncukor?
Hozzávalók:

1/2 kg cukor,
2 kanál víz
2 kanál szörp (eper, málna... vagy erős 

feketekávé)
Elkészítés:
A cukrot a 2 kanál vízzel megöntözzük 

és főni tesszük. Mikor már olyan sűrűre 
főtt, hogy cukrosodik, hozzáöntünk két 
kanál szörpöt (aszerint milyen ízesítést 
akarunk). Még 8 percig főzzük, akkor 
kiöntjük porcelán edénybe és keverjük, 
amíg kihűl. Vizes kézzel négyszögeket, 
golyócskákat formálunk, lapos porce-
lán tálra rakjuk ki és ha megszáradt se-
lyempapírba csomagoljuk.

A szaloncukor története
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Kedves Olvasóim! Hogy ne csak mindig olyan „szájbarágós” 
legyen egy-egy cikk, főleg Karácsonyra készülve, és ne mindig 
csak a szeretetről „papoljunk” ilyenkor (is), álljon itt egy kis 
gondolkodnivaló mindenki számára! 

Remélem, hogy sikerül majd mindegyik kérdésre válaszolni! 
Kezdhetjük?

1.  Mit jelent az Advent szó?
2.  Miről szól az Advent?
3.  Milyen színűek az adventi koszorú gyertyái?
4.  Sorolj fel 2-3 ünnepet az adventi időből?
5.  Miért marad el a dicsőség a szentmisében ezen időben?
6.  Milyen „érdekességek”, különlegességek vannak 

Adventben?
Miután válaszoltunk a kérdésekre, marad még kettő kérdés a 

végére, mely így hangzik:   
1.  Karácsony legnagyobb ajándéka számomra is Jézus?
2.  Mennyire fogok törekedni az Új Évben lelki békém 

megtartására, továbbadására?
Megoldás:       
1.  Advent= Úrjövet (= az Úr eljövetelére vár(akoz)unk)

2.  Önvizsgálat, bűnbánat, jótettek; 
3.  3 lila, 1 rózsaszín (3. vasárnap);
4.  Szent András apostol, Szeplőtelen Fogantatás, Szent Lúcia…
5. Ne a külsőségekre fi gyeljünk, hanem a belső lelkületre.
6. Rorate (hajnali misék), adventi koszorú, Szállást keres a 

Szent Család.                                              
  István atya

Miserend
Templomunkban a következő miserendet tervezzük:

24-én  16:00 Pásztorjáték
            00:00 Éjféli mise

25-én  8:00 Szentmise
          10:00 Szentmise

26-án  10:00 Szentmise

31-én  18:00 Év végi hálaadás

1-én     8:00 Szentmise
          10:00 Szentmise

Kedves Olvasó!
Elcsendesedésre hív bennünket az 

Ige szava! Az adventi időszakban Isten 
különösen is fontossá teszi számunkra 
a csendet, csendességet. Mert a csend 
elengedhetetlen. Elengedhetetlen ahhoz, 
hogy megnyugodjunk és megpihenjünk. 
Elengedhetetlen ahhoz, hogy 
számba vegyük életünk eseményeit, 
kapcsolatunkat a Mindenható Istennel és 
egymással. Elengedhetetlen ahhoz, hogy 
odafi gyeljünk az ÚRra és meghalljuk Jézus 
Krisztus hívó szavát. Elengedhetetlen 
ahhoz, hogy felfokozott, ingerekkel teli 
világunkban észrevegyük azt, ami igazán 
lényeges. Elengedhetetlen ahhoz, hogy 
felismerjük és elismerjük, hogy az ÚR 
az Isten, és ebben az Istennel betöltött 
csendben megtaláljuk lelki békénket.

Nemhiába épp ebben az időszakban 
próbálja a leginkább ellopni az Ördög 
az időnket és a csendünket, hogy a világ 
harsogó zaja, túlpörgetett életvitelünk, 
süketté és közönyössé tegyen bennünket. 
Ne maradjon időnk, erőnk az ÚRral való és 
egymással való kapcsolatunk ápolására. 
Tele a naptárunk évvégi feladatokkal, 
teendőkkel, intézni valókkal, hajszol 
bennünket a lázas készülődés is az 
ünnepre.  A földi, mulandó dolgokkal 
foglalkozunk ahelyett, hogy a mennyei, 
az örökkévaló dolgok felé irányítanánk a 
fi gyelmünket. Így válunk kifosztottá még 
karácsonykor is. Pedig ez az ünnep pont 
arról szól, hogy Isten milyen gazdagon 
megajándékozott bennünket! Szent 
Fiában a legértékesebb kincset kínálja 
nekünk!

Épp ezért harcoljunk a világ zajával, 
és tudatosan csendesedjünk el 

ebben az ünnepi időszakban, hogy az 
adventi csendben Isten, Igéje által a 
szívünkre beszélhessen, taníthasson, 
formálhasson, felhívhassa a fi gyelmünket 
arra, ami igazán lényeges!

A Református Egyházban idén 
ünnepeltük a reformáció 505. 
évfordulóját. A reformáció alaptörekvése, 
hogy megismerhesse minden ember 
a Szentírásból a Biblia Krisztusát, 
hogy az ÚR Jézus Krisztus személyes 
Megváltónkká lehessen! 

Szeretettel hívom a kedves olvasót 
és településünk közösségét arra, hogy 
olvassuk együtt a Bibliát ebben az 
adventi időszakban! December 1-től 
minden nap olvassunk el 1 fejezetet 
Lukács evangéliumából, ami 24 fejezetből 
áll! Így aztán Szentestére át is olvassuk 
ezt az evangéliumot, amely részletezi 
Jézus földre jöttét, életét, munkásságát, 
áldozatát és mindezeken keresztül az 
Élő Isten ember iránt való mérhetetlen 
szeretetét. Megerősödhetünk az 
evangélium örömüzenetében: Jézus 
Krisztus miattunk, helyettünk és értünk 
halt meg a golgotai kereszten, hogy 
megmentsen bennünket!

Isten adja, hogy az Ige olvasása 
által találkozásunk legyen az ÚR Jézus 
Krisztussal, igazi adventi csend költözzön 
otthonainkba, és lelkileg készülhessünk 
karácsony ünnepére és az ÚR Jézus 
visszajövetelére! 

Adventi csend van.
Nincs hang, csak lélek-beszéd.

Adventi csendben
Lehullok, Uram, eléd.

Adventi csendben

Csak hitem kis mécse ég;
Adventi csend van.

Köröttem mély a sötét.
Adventi csend van…

Készül-e, mond, a szíved?
Adventi csendben

Gyümölcsöt hoz-e hited?
Adventi csendben

Szunnyadsz tán? Lámpád nem ég?
Adventi csend van…

Krisztus vár éretted még.
Almási Mihályné: Adventi csendben

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

Szeretettel: 
Pógyor Judit

református lelkipásztor

Ünnepi Istentiszteletek rendje 
a Dunabogdányi Református Egyház-

községben:
December 24. Szombat

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

11:00 Úrvacsorás Istentisztelet Duna-
bogdányban

December 26. Hétfő Karácsony II.
11:00 Úrvacsorás Istentisztelet Duna-
bogdányban

December 31. Szombat
18:00 Óévi Istentisztelet Dunabog-
dányban

Január 1. Vasárnap
11:00 Újévi Istentisztelet Dunabog-
dányban

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!”
/Zsoltárok könyve 46,11/

Adventi kérdések



„A hegyekben, ahol fú a téli szél,
Ott ringatja Mária kisdedét,
Ringatja őt fehérülő kezével,
Nincsen néki aranyló kötője.
Ó, József, ó én kedves Józsefem!
Ó, segíts nekem, segíts ringatni gyerme-

kem!
Hogyan tudnék én segíteni neked,
Hogyan tudnám ringatni kisdeded,
Hiszen magam sem tudom emelni keze-

met!
És a hegyen csak fú tovább a téli szél,
Ahol Mária ringatja kisdedét.”
1944-et írtak, akkor napkeletről, ahol 

a fegyverek gyilkos tüze rombolt, egy 
fényes csillag kelt fel, elindult nyugatra 
és a menekülők követték a hegyek kö-
zött hóban, fagyban.

1944. szeptemberben, valahol 
Europában egy kisleány született, 
édesanyját nevezték Magdának, édes-
apját a fi atal katonát Józsefnek. 

 Lásd ez volt a mi kis bibliai „szent 
családunk”. Apám a lebombázott fő-
városból tiszttársaival együtt lovas 
társzekerekre pakolták családjukat és 
menekültek, hogy megmentsék, gyer-
mekük, családjuk életét. Mögöttük az 
orosz, elől valahol a német hadsereg.

Karácsony napján eldugott hegyi 
utakon haladtak az Alpokban. A hideg 

fagyos út a lovakat sem kímélte. Édes-
apám gyalog vezette őket, nehogy a 
szakadékba csússzon velük együtt a 
szekér. Egyszerre az én szállásadóm, a 
babakocsi hirtelen elindult a lejtő felé, 
édesanyám ijedtében felsikoltott, de 
apám idejében megmentett. Mindany-
nyian nagyon szenvedtünk a hidegtől 
és az éhségtől. Karácsony este volt, 
szállást kellett valahol találni. Nemso-
kára egy nagy hegyi tanya látszott az út 
közelében.

Odajutva a gazdaasszony fogadta 
édesapámat és barátságtalanul kér-
dezte, ha szállást akarunk, mivel tu-
dunk fi zetni. Apám mellényzsebéből 
elővette utolsó értékünket, egy arany 
cigarettatárcát. „Elég lesz-e ez szállásért 
és élelemért egy éjszakára a gyermekem-
nek, feleségemnek és magamnak?” Az 
asszony megvizsgálta az arany cizellált 
értékes tárcát, bólintott és azt mondta, 
hogy szállást az istállóban a marhák 
mellett adhat és egy pohár tejet meg 
egy szelet kenyeret hozzá, ez minden, 
amit adni tud. Szüleim nekiláttak az 
istállóban éjszakára védett fekhelyet 
keríteni. Anyám kibontotta a pólyámat, 
hogy tisztába tehessen, sírva mutatta 
apámnak, hogy éhségemben az ingecs-
kém ujját rágtam le, mert nem tudtak 
mit adni enni nekem. Akkor megetet-
tek, megitattak, a friss tehéntej jót tett, 

még langyos volt. A fagyos éjszakában 
egymáshoz bújva az állatok melegét 
kerestük.

Édesapám halkan dúdolva énekelte 
nekem a karácsonyi altatódalt.:

 „Mennyből az angyal lejött hozzátok 
pásztorok, hogy Betlehembe sietve men-
ve lássátok, Istennek fi a, aki született 
jászolban, ő leszen néktek üdvözítőtök 
valóban!”

1946. tavaszáig tartott a mi kis csa-
ládunk keserves útja, a végállomás egy 
amerikai láger volt a német-francia ha-
táron.

Onnan jöttünk haza vonatok tetején 
és 1946. májusában a kishúgom már 
itt Magyarországon jött világra. Apám 
akart visszajönni a hazájába velünk, 
bárhogy is tartóztatták. Azt mondta, 
nálunk otthon is demokrácia lesz most. 
Lehet, hogy tévedett akkor?

1946. karácsonyát már szegénység-
ben, de együtt ünnepelhettük a csa-
láddal. Apám még egy kis karácsonyfát 
is díszített arra a napra. Az első aján-
dékomat is ő faragta nekem. Két éves 
voltam és boldog, hogy már nem kell 
félnem a háborútól.

 A mennyből az angyalok úgy látszik, 
mégis velünk voltak a hosszú úton.              

Nagy Magda

Karácsony volt, de nem jöttek a mennyből az angyalok
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Ünnepekhez közeledve megnyílik a lélek
Az, ahogyan kapcsolódni tudunk az 

állatokhoz, messzebbre tud mutatni, 
mint gondolnád. Melyek az állatvéde-
lem támogatásának visszahatásai az 
egyéni életútban?

Az emberségesség egyik meghatá-
rozása „Az emberhez illő, nemesebb 
érzelem”. Ahhoz, hogy ezt a nemesebb 
érzelmet meg tudjuk érezni és fenn 
tudjuk tartani, elengedhetetlen az, 
hogy az intelligenciánk érvényesülni 
tudjon. Ehhez pedig szükségünk van 
nemes feladatokra, amik „emelnek” 
bennünket, jó érzést okoznak, amiktől 
többeknek, jobbaknak érezzük ma-
gunkat. Minden, amit szívből teszünk, 
jó szándékkal, egy teljesen más lelki 
állapotba képes bennünket varázsolni. 
Boldogok leszünk, hasznosnak érezzük 
magunkat és emelkedni fog az önbe-
csülésünk. 

Ezeknek a nemes tetteknek az egyik 
remek gyakorlási formája itt a Duna-
kanyarban a Civil Állatvédők által men-
tett, kezelt és szerencsés esetekben 
boldog családba integrált kutyusok és 
cicusok életének megsegítése. Ezzel 
természetesen nem csak a bajbajutott 
állatok, hanem az állatmentők, állat-
védők munkája is támogatásra kerül. 
Gondoljuk csak el, milyen csodálatos 
dolog az, hogyha segíteni akarunk, 
nem kell egyedül bajlódnunk, egész 
egyszerűen egy megalakult kis segítői 
csapat tagjai lehetünk, bármilyen kö-
telezettség nélkül csupán csak azzal, 
hogy azt adunk, amit tudunk. Így tettek 
októberben a bogdányi iskolások, szü-
leik és tanáraik. Gyűjtöttek állateledelt 
és nagyon sok plédet, pokrócot is kap-
tunk. Két diák pedig pénzzel járult hoz-
zá egy dömösi kiscica műtétjéhez. Nov-
ember közepén önkéntesek álltak ki a 
tahitótfalui Tescohoz a Macska is van 
Életvédelmi Alapítvány szervesésében. 

Tóth Krisztina Ida közel 100 macská-
nak nyújt biztonságos élethelyet. Tőle 
is tudtok örökbefogadni és segítheti-
tek munkáját takarítással, kennel épí-
téssel, fotózással... Nem is gondoltad 
volna, hogy ilyen sokféleképpen lehet 
támogatni?

Ez egy út, ami oda visz el, hogy akár 
egy kutyust, akár egy cicát az ember ne 
csak egy állatnak, hanem egy érző, élő 
lénynek legyen képes látni és érzékelni. 
Miért fontos ez? Mindenképpen azért, 
hogy nyissunk érzelmileg a környeze-
tünk felé, hiszen mi emberek is érző 
élőlények vagyunk és azt, hogy nem 
vagyunk egyedül, talán a bajban a leg-
jobb érezni. 

Így vannak ezzel a szerencsétlen 
helyzetbe került állatok is. Nem az a 
lényeg, hogy miért történt meg velük 
az ami, mert már ott vannak ahol. Az 
utcán élnek, szaporodnak, éheznek, 
betegek lesznek, stb. A lényeg, hogy 
szerencsére egyre több olyan szer-
vezet alakul, akik foglalkoznak ezzel 
a jelenséggel. Persze nagy munka ez, 
de lehet, hogy a sok időt nem kímélő, 
fáradságos és odaadó munkájuk elvisz 
majd oda, hogy tudatosabb lesz az ál-
lattartás Magyarországon is.

A tudatos állattartáshoz vezető út 
kitaposásához egy olyan programot 

kezdett el összeállítani a Dunakanyar 
Civil Állatvédelem, amiben kimondot-
tan a gyerekeket szeretné megszólíta-
ni. Iskolákban nevelési céllal szeretnék 
elhinteni az állatok iránt érzékenység 
magját a felnövekvő generációkban. 
Remélve, hogy programjuk hatása nem 
csak a kóbor állatok jelenségét fogja 
csökkenteni, de a társaikkal, családjuk-
kal, idős emberekkel való empatikus és 
segítő képességeiket is. Talán összes-
ségében ez a legnagyobb fejlődési le-
hetőség egy egyéni életútban, amikor 
támogatjuk az állatvédelmet. Kinyitja 
a szívünket és megváltozik az érzelmi 
viszonyunk, a környezetünkkel és em-
bertársinkkal kapcsolatban is. Használ-
juk hát ki ezt a remek lehetőséget és 
vegyük fel a civil állatvédőkkel a kap-
csolatot. Adjunk, amit tudunk. Minden 
jól jön számukra, amit szívből és szere-
tetből kapnak. 

Petroczki Szabina, Szabó-Komjáti Anikó
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HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok, elektro-

mos sütők, vendéglátóipari gépek, boilerek tisztítása-ja-
vítása, garanciális beüzemelése kozmetikai és szépészeti 

berendezések szaunák, jacuzzik, 
medence gépészet, és egyéb 1, és 3 fázisú elektromos 

gépek , berendezések szervizelése, javítása.
Kert-, és garázskapu automatizációk 

telepítése, javítása, beléptető, és felügyeleti rendszerek 
kiépítése, szervizelése.

Infra padlófűtő fóliák telepítése, erős-, és gyengeáramú 
villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.

Hartegen Károly E.V. Elektrotechnika
Visegrád

Tel.: 06-30/941-1194

TŰZIFA ELADÓ
MAURER TAMÁSNÁL 

Tölgy, bükk, akác

2023 Dunabogdány, Árpád 
tér 1356 hrsz

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

Fenyőfa árusítás  a Frédi udvarban
Termelői áron 

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

KRISZTIÁNTÓL

yyyyyyyyyyyyyyyyy
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Gyereksarok
Adventi gondolatok
Benne járunk adventben. Óvodánk, csoportjaink feldíszít-

ve várják naponta kis lakóikat, hogy megéljék a külsőségek 
keltette rácsodálkozást, a közelgő „Valamit” - amit a felnőt-
tek ünnepnek neveznek-, amit csak éreznek, de még nem ér-
tenek. Ők az ajándékokra várnak, a kívánságok teljesülésére, 
a családdal együtt töltött időre. A mézeskalács sütésre, a fi -
nom karácsonyi édességekre. A várakozás örömét s az idő 
múlását naponta nyíló zsákokkal, zsákokban ajándékokkal 
tesszük kézzel foghatóvá számukra. Nemrég megfogalmaz-
ták, hogy gyújtsunk gyertyát ebédnél máskor is, ne csak így 
karácsonyra várva. A gyertyaláng melegséget ad, meghitt-
séget hoz közénk. Akarva-akaratlanul még a legkisebbek is 
elcsendesednek, megérinti őket is az a „Valami”, amit sze-
retetnek gondolunk és hívunk. Nem is kell magyarázni, elég 
hozzá egy kis fény, egy kis csendesség.

Érzékenyítünk-így nevezi a legújabb módszertan. Már 
programokat dolgoztak ki, kurzusokat indítanak szakembe-
rek, hogy felébresszék, megtanítsák a mai kor emberét ész-
revenni azt, amit elfelejtett. Milyen jó, hogy vannak hozzá 
meséink, amik „elmagyarázzák” azt, amit megfogalmazni 
nem tudunk. Milyen jó, hogy így tudunk mi lélekben is ké-
szülni! 

Várakozásunk nem múlhat el Bartócz Ilona meséje nélkül, 
szeretettel osztom meg a kedves olvasóval!

Meghitt készülődést kívánva:                                             
  Vaczóné Molnár Judit óvodapedagógus

Három karácsonyi galamb
Sötét erdő mélyén éldegélt öreganyó. Nyáron az erdőt járta, 

a madarak csivitelését hallgatta, gyógyfüveket gyűjtött, meg-
gyógyította a beteg őzikéket, a fészekből kipottyant gerléket, 
esténként a csillagokat nézegette, s éjszaka édes volt az álma.

Így volt ez nyáron. De mikor eljött az ősz, lehullottak a nagy 
fák levelei, hó borította a füveket és a kopasz ágakat, akkor 
az öreganyóka behúzódott icipici kunyhójába, és várta, egyre 
csak várta a nyarat. Télen egyetlen öröme volt: a karácsony.

Karácsony estéjén az öreganyóka az icipici kunyhójában föl-
állított egy icipici karácsonyfát, a karácsonyfa ágaira három 
gyertyát, három csillagszórót tett, a legalsó ágát meg legfél-
tettebb kincsével díszítette: egy icipici piros galambdúccal. Az 
anyóka nagyon szerette ezt a kis piros galambdúcot, aminek 
a tetejében icipici fehér házikó is volt, igazi kis galambház, 
apró párkányán meg három icipici üveggalamb, mintha ép-
pen most akarnának beröppenni házikójukba. Öreganyó min-
dig nagyon türelmetlenül várta a karácsonyestét, hogy vég-
re meggyújthassa az icipici gyertyákat, gyönyörködhessék a 
gyertyafényben csillogó icipici galambban.

Csakhogy az egyik karácsony este nagyon szomorúan vég-
ződött. Csillagszóró szikrája pattant az egyik kis üveggalamb-
ra, s az elrepedt. Sírdogált öreganyó, s a következő este, kará-
csony első napján, reszkető kézzel gyújtotta meg a második 
csillagszórót. Sisteregve szálltak az icipici csillagszikrák, egy 
szikra a galambház felé röppent, s elpattant a második üveg-
galamb is, olyan apró szilánkokra tört, hogy öreganyó még a 
darabkákat sem találta.

Ez történt karácsony másnapján is: elrepedt a harmadik kis 
üveggalamb, s üresen maradt az icipici piros galambdúc fehér 
házikójának párkánya.

A következő karácsonynak már nem is örült szegény öreg-
anyó. Most is földíszítette az icipici karácsonyfát, de a szeme 
olyan könnyes volt, hogy a fehér gyertyácska fényénél alig 
látta az icipici piros galambdúcot.

A fehér karácsonyfagyertya nagyon-nagyon megsajnálta 
öreganyót. Apró kis lángja szomorúan libegett-lebegett, bá-
natában meg is hajolt a gyertyácska, aztán könnyezni kez-
dett, akárcsak öreganyó.

A gyertyácska egyik viaszkönnye az icipici piros galambdúc 
fehér párkányára pottyant, s ott megdermedt: pontosan 
olyan lett, akár egy kis viaszgalamb. A párkányra hullott a 
második viaszcsöpp: ott állt a második kis viaszgalamb, az-
tán a harmadik is. Éppen három galamb számára volt hely az 
icipici galambdúc fehér párkányán. A sírdogáló gyertyácska 
végigégett, kialudt.

Öreganyó meggyújtotta a lámpást, még egyszer a kará-
csonyfára nézett, s a lámpafénynél meglátta a három fehér 
kis galambot.

- Visszajött a három galambom! - kacagott, s ezentúl 
megint örvendezve várta a karácsonyestéket.

Stille Nacht, Heilige Nacht
 Das wünschen wir alle, nicht nur für die Weihnachtszeit

Wieder weihnachtet es sehr, Menschen hungern jetzt noch mehr.
Besserung ist noch nicht in Sicht, obschon die ganze Welt davon 

spricht.
Gesprochen wird viel und diskutiert, derweil man dort weiter friert.
Der Krieg ist furchtbar und dauert schon lang, sie fangen damit 

wieder an.
Und dann kommt wieder Weihnachtszeit, ich hoff e sehr, dann ist 

es so weit,
dass es wieder Nahrung und Kleidung gibt und der Tod von dannen 

zieht.
Es werde wieder Frieden auf Erden. Die Menschen sollen glücklich 

werden.
Das wünsch ich mir für die Weihnachtszeit, macht eure Herzen auf 

und weit.
Helft dem, der eure Hilfe braucht, und haltet stets die Augen auf.
Vielleicht wohnt der grad nebenan, der deine Hilfe brauchen kann.
Das Weihnachtlicht bring ich zu dir, bitte dich, nimm es an von mir.
Es ist so mancher sehr allein, es mag viel Dunkel um ihn sein.
Wie einsam ist nun jeder Steg, es ist kein Licht auf seinem Weg.
Darum sollst du dies Licht zu ihm tragen, die Weihnachtsbotschaft 

zu sagen:
„Es erwärmt, es erhellt die tiefe Dunkelheit. In unserem Heiland 

Jesu Christ, ein jeder Mensch geborgen ist.“
Darum klopfe ich leise an deine Tür, und bitte von Herzen, öff ne 

mir.
Sieh an der Kerze hellen Schein, auf dass es wieder Weihnacht 

möge, sein.

„Stille Nacht, Heilige Nacht“, das Ewige Lied bringe ich heute Nacht 
zu dir.

Singe mit uns Alle von dieser Welt, das wünsche ich mir!
Nicht nur für die Weihnachtszeit!

Gesendet: Magda Nagy
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ADVENTUS DOMINI
KARÁCSONYI VÁSÁR ÉS PROGRAMOK A VÁCI FŐTÉREN, 

A CURIA ÉPÜLETÉBEN ÉS A PANNÓNIA-HÁZBAN

Az Adventus Domini programsorozat Vác Város Önkormányzata támogatásával 
valósult meg. Fővédnök: Matkovich Ilona polgármester. 
A programok néhány kivétellel ingyenesek! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

16.00 – 19.00  ADVENTI KISVONATOZÁS   Jegyár: 800 Ft 
KRAMPUSZOKKAL ÉS KARÁCSONYI ZENÉVEL

18.00 VÁC CIVITAS KAMARAZENEKAR 
 ADVENTI HANGVERSENYE    PANNÓNIA-HÁZ

19.00 GYÚJTSUNK GYERTYÁT!
 A VÁCI HARMÓNIA KÓRUS KONCERTJE    

26. szombat no
v.

16.00 ÉNEKLŐ BETLEHEM BÁBELŐADÁS  
16.00 – 18.00  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

16.00 – 19.00  ADVENTI KISVONATOZÁS   Jegyár: 800 Ft 
KRAMPUSZOKKAL ÉS KARÁCSONYI ZENÉVEL

17.00 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS     
VÁCI EVANGÉLIKUS EGYHÁZI OVISOK MŰSORA

27. vasárnap no
v.

17.00  CSILLAGOK PARAZSÁNÁL   PANNÓNIA-HÁZ 
KRULIK ZOLTÁN ÉS A LEL-TÁR EGYÜTTES ADVENTI KONCERTJE

18.00 A PARLANDO TÁRSULAT ADVENTI MŰSORA   
19.00 HORTUS MUSICUS SINGERS     

KARÁCSONYI DALOK A CAPELLA STÍLUSBAN

03. szombat de
c.

16.00 ZSEBSZALMA ZENEKAR MIKULÁS MŰSORA
AZ ELŐADÁS UTÁN ÉRKEZIK A GYEREKEK NAGY ÖRÖMÉRE 
A MIKULÁS, AKI KIS MEGLEPETÉSSEL IS KÉSZÜL   

16.00 – 18.00  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

17.00 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS      

04. vasárnap de
c.

16.00 – 19.00  ADVENTI KISVONATOZÁS   Jegyár: 800 Ft 
KRAMPUSZOKKAL ÉS KARÁCSONYI ZENÉVEL

18.00 ADVENTI MORZSÁK    
A DIÓSDI GELLÉRT KÓRUS EGYESÜLET ELŐADÁSA

19.00 ADVENT FÉNYEI     
IMRE ROLAND, AZ OPERETTSZÍNHÁZ MŰVÉSZÉNEK ELŐADÁSA

10. szombat de
c.

16.00 KISBÖJTTŐL FARSANGIG    
A VÁCZI NÉPTÁNCEGYÜTTES BETLEHEMI MŰSORA

16.45   KÖZÖS ÉNEKLÉS  
16.00 – 18.00  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

16.00 – 19.00  ADVENTI KISVONATOZÁS   Jegyár: 800 Ft 
KRAMPUSZOKKAL ÉS KARÁCSONYI ZENÉVEL

17.00 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS     
 OBSITOS DALÁRDA ÉS DALKÖR EGYESÜLET ZENÉS, 
 VERSES ADVENTI – KARÁCSONYI MŰSORA
17.00 FÉNYEK GYÚLNAK A THÁLIA MŰVÉSZETI EGYESÜLET
 KARÁCSONYI ELŐADÁSA   Jegyár: 1800 Ft  PANNÓNIA-HÁZ

11. vasárnap de
c.

20.00  NEW LEVEL EMPIRE 

22.00  MADE IN ZENEKAR   
00.00–01.00  DJ NEWL

31. szilveszter de
c.

16.00 TÉLI TÁRLAT  PANNÓNIA-HÁZ 
A VÁCI ÉS VÁC KÖRNYÉKI ALKOTÓMŰVÉSZEK 
HAGYOMÁNYOS TÉLI KIÁLLÍTÁSA

16.00 EMELIE WALDKEN – NYCKELHARPA 
 KONCERT  
16.00 – 19.00  ADVENTI KISVONATOZÁS   Jegyár: 800 Ft 

KRAMPUSZOKKAL ÉS KARÁCSONYI ZENÉVEL
17.00 VOICE DROPS ADVENTI KISKONCERT  
18.00 CARAMEL AKUSZTIK  ÜNNEPI HANGULATÚ 
 MŰSORRAL KÉSZÜL CARAMEL, DALAI ZONGORA 
 KÍSÉRETTEL SZÓLALNAK MEG 

 

17. szombat de
c.

16.00 A KATÁNG ZENEKAR KARÁCSONYI KONCERTJE   
ITT VAN A SZÉP VÍG KARÁCSONY    

16.00 – 18.00  KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 

16.00 – 19.00  ADVENTI KISVONATOZÁS   Jegyár: 800 Ft 
KRAMPUSZOKKAL ÉS KARÁCSONYI ZENÉVEL

14.00 – 18.00  ÁLLATSIMOGATÓ     
17.00 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS     
 SÁRI ÉVI ADVENTI MŰSORA 

18.00 KARÁCSONY KÓRUSSAL ÉS ZENEKARRAL 
A VOX HUMANA ÉNEKKAR ÉS A VÁC CIVITAS 
SZIMFONIKUS ZENEKAR KONCERTJE   

18. vasárnap de
c.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: WWW.VISITVAC.HU ÉS WWW.MIMK.HU




