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Bogárháton Bajnán 

Pósa Andrea 

 

2020. június 2- án ellátogatott a bajnai ovisokhoz 

a Községi Könyvtár szervezésében Katica és 

Bogaras bácsi. A Bogárháton című bemutatót a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár támo-

gatásával sikerült megvalósítani.  

A Bogaras bácsi nem először járt a Bajnai Nap-

közi Otthonos Óvoda kisgyermekeinél. A gyere-

keknek nagyon tetszett az érdekes előadás.  

 
A Bogárháton bemutatója. Fotó: Pósa Andrea 

 

Gerzson, az év bogara történetével szórakoztat-

ták az előadók az ovisokat. Sok érdekes dolgot 

megtudhattak a tavaszi álganéjtúró bogárról és a 

világ minden táján élő rokonairól is az előadás 

során.  

Senki sem unatkozott, mert a szórakoztató és 

érdekes előadás folyamatosan lekötötte a kisgye-

rekek figyelmét, gyakran ők maguk is a történet 

részévé válhattak, segíthettek Gerzsonnak és 

Erzsóknak (a ganéjtúró bogaraknak), hogy meg-

tarthassák esküvőjüket. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a Boga-

ras bácsi meséjét az udvaron tekinthették meg az 

ovisok. Gyakran az önfeledt kacagástól volt han-

gos az óvoda udvara, annyira beleélték magukat 

a két ganéjtúró bogár kalandos utazásába.  
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Trianonra emlékeztünk 

Kecskeméti József 

  „ … Mi halálos csendben néztük a térképet és 

az előtte álló, szürkülő hajú ciszterci papot, 

amint feje egyre lejjebb esett a mellére és a kí-

vülről behallatszó harangzúgás által méginkább 

kimélyített csendben inkább magának, mint ne-

künk, ennyit mondott: „Consummatus est”. 

    Ötvennégyen voltunk, ötvennégy tizennégyéves 

magyar fiú. A Golgota utolsó szavai után nem 

bírtuk tovább. Leborultunk a padokra és elkez-

dünk sírni. Odakint kongtak a harangok. 

Nagymagyarország keresztülfeszítésének a napja 

volt, 1920. június 4. Péntek…” 

/Padányi Viktor/ 

A trianoni békediktátumról emlékeztünk meg 

községünkben 2020. június 4-én, este nyolc órai 

kezdettel, Dunaalmás Község Önkormányzata, a 

Dunaalmás Barátainak Köre és a Lenhardt 

György Községi Könyvtár szervezésében. A 

késői időpont nem volt zavaró tényező, kb. szá-

zan vettek részt a rendezvényen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megemlékezés színvonalát emelte egy legen-

dás, 1939-es zászló, amelyet Pat község kapott, 

és amelyet a falu lakói juttattak el Almásra 1945-

ben, hogy a „szembeszomszéd” viselje gondját, 

vigyázzon rá. Ezúton köszönjük meg a Tóth-

Kurucz-családnak, hogy óvják a lobogót és e 

megemlékezés alkalmából közszemlére engedték 

bocsátani!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Külön megtiszteltetés volt, hogy Tóth Rozália, 

Pat polgármestere személyes jelenlétével tisztelte 

meg nemzeti gyásznapi összejövetelünket. A 

Himnusz közös eléneklése után Ollé Árpád pol-

gármester úr beszédében arra hívta fel a figyel-

met, hogy népünk a zűrzavaros évszázadok elle-

nére is jelen van a Kárpát-medencében, és min-

den fajta törekvés ellenére egységes nemzet ké-

pét mutatja.  

A Vadvirág Dalkör – a tőlük már megszokott – 

színvonalas, harmonikával kísért verses-dalos 

előadását követően Oláh Kálmán, komáromi Pro 

Urbe díjas tanár, reményét fejezte ki arra, hogy a 



trianoni utódállamok és a határainkon túl rekedt 

magyarság megbékél egymással, a szlovák pél-

dára hivatkozva.  

A József Attila Megyei Könyvtár támogatása 

nélkül nem valósulhatott volna meg az Őrzők 

együttes műsora. Gál László szavaló és Kreft-

Horváth Márk zenész előadásában kortársak 

visszaemlékezéseit, jeles magyar költők verseit 

hallhattuk nemzetünk sorstragédiájáról. 

A kikötői Trianon-emlékművet a Székely him-

nusz eléneklését követően a „Nélküled” zenéjére 

koszorúzták meg a rendezvényen tiszteletüket 

tévő intézmények és szervezetek képviselői. A 

megemlékezést a Duna-parton trianoni máglya 

meggyújtásával zártuk.  

Ezúton szeretnénk megköszönni minden magán-

személynek, vállalkozásnak, szervezetnek és 

intézménynek, akik segítettek méltóképpen meg-

emlékezni községünkben Trianon századik év-

fordulójáról! 

Fotók: Kecskeméti Józseftől 


