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NNiinnccss  aa  vviilláággttöörrttéénneelleemmbbeenn  mméégg  eeggyy
oorrsszzáágg,,  aammeellyynneekk  llaakkóóiitt  aannnnyyii  hháábboo--
rrúúss  jjóóvvááttéétteellrree  kköötteelleezzttéékk  vvoollnnaa,,  mmiinntt

MMaaggyyaarroorrsszzáággoott  aazz  II..  ééss  IIII..  vviilláágghháábboorrúú  uuttáánn,,
bbáárr  aazz  II..  vviilláágghháábboorrúú  kkiittöörréésséééérrtt  aa  MMaaggyyaarr
KKiirráállyyssáággoott  ffeelleellőősssséégg  nneemm  tteerrhheellttee..  EEnnnneekk
eelllleennéérree  aazz  11992200..  éévvii  ttrriiaannoonnii  bbéékkeeddiikkttááttuumm--
mmaall  kkiizzáárróóllaagg  MMaaggyyaarroorrsszzáággoott  bbüünntteettttéékk..
TTeerrüülleettéétt  kköözzeell  nneeggyyeeddéérree,,  llaakkóóiinnaakk  sszzáámmáátt
kkbb..  aa  hhaarrmmaaddáárraa  ccssöökkkkeenntteettttéékk,,  ééss  hhaattaallmmaass
kkáárrttéérrííttééss  mmeeggffiizzeettéésséérree  kköötteelleezzttéékk..

A Nürnbergi Nemzetközi Bíróság 1946 októ-
berében a II. világháború kirobbantásáért
és a világháborúért Németország vezetőit
felelősségre vonta és megbüntette, de a
népet mentesítette a kollektív bűnösség alól.

Magyarországon 1945. április 11-én hallgat-
tak el a fegyverek. Előtte néhány hónappal,
amikor Hitler csapatai megszállták Magyaror-
szágot, hurcolták el a magyarországi zsidókat,

csupán a budapesti zsidóság menekült meg.
Érdekes módon, már 1944 végén is dolgoztak
magyarországi németek az ukrán munkatá-
borokban. 1945. januárjától aztán folyamato-
san csattogtak a szerelvények a pokol felé. 

Páratlan volt a II. világháború utáni meg-
torlás a német származású civileken. A kis
munkának (málenkij robotnak) nevezett de-
portálások áldozatai 16-45 év közötti nők és
férfiak voltak. A táborokban a zsúfoltság, az
éhezés, a -20–30 fokos fagy, az áldatlan hi-

giéniai viszonyok, a szörnyű munkakörül-
mények, az embertelen bánásmód tizedelte
a tömeget. 200.000-re becsülik a Magyaror-
szágról elhurcoltak számát, egyes források
295.000-re teszik, de lehetett még több is. 

Nagymarosról 1945. január 2. és 3-án a téli
hidegben 393 embert inditottak gyalog Kál-
kápolnára. Gondoljunk bele, a háború után
milyen téli ruhájuk, cipőjük volt? Sokan még
a gulág elérése előtt meghaltak, összesen 56-
an soha nem tértek vissza szülőföldjükre.

A nagymarosi temető közepén álló em-
lékhely alatt nem nyugszanak halottak.
Azoknak az emlékére épült, akiknek csont-
jai idegenben, ismert vagy ismeretlen sír-
ban porladnak. Ez az építmény az emléke-
zés és a sírra szánt virágok helye…

Gondoljunk a meleg szobában, az ünne-
pek alatti dőzsölés után azokra, akikre az
1945-ös esztendő nem hozott sem szeren-
csét, sem boldogságot. Már semmit nem te-
hetünk értük, de álljunk meg néha legalább
a Király utca 1. falán 2002-ben felavatott
emléktáblánál és idézzük fel emléküket.
Sokan még ma is közöttünk lehetnénk…

Döbrössy Kriszta

Az elhurcoltakra emlékezünk

Decemberben Petrovics László pol-
gármester aláírta annak a pályázat-
nak a szerződését, amely 40,5 millió
forint támogatást hozott Nagymaros-
nak az árvízvédelmi vonal kiépitésé-
nek tervezésére és előkészítésére. Ezek
elkészítése után az önkormányzat be-
nevez a pályázati folyamat 2. forduló-
jára, és esélyes 950 millió forint támo-
gatásra a kivitelezéshez.

„Itt állunk az Újesztendő piros hajnalánál.
Vajon együtt leszünk-e, majd az alkonyatnál?

Ez Újévben merre vezet életünknek útja?
Tövisek vagy virágok közt csak az Isten tudja.

Ő vezessen igaz úton minden egyes léptet,
Őrizze meg viharoktól e boldog piciny fészket.

Adjon Isten mindnyájunknak víg kacagást, csengőt!
Adjon Isten mindnyájunknak Boldog Újesztendőt!”

(Molnár János K. Désfalva, 1980)

Emlékezés
a malenkij robotra elhurcoltakra

Január 10-én szombaton 15.30 -kor megemlékezés a temetőben.
Beszédet mond SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett képviselő asszony.

Ezután koszorúzás a Király utcai emléktáblánál.
Ezt követően közös beszélgetés a művelődési házban. 

BÉKI MÁRTON EMLÉKPLAKETTJE



Testületi ülés 2008. dec. 15.

AAzz  éévv  uuttoollssóó  üüllééssee  sszziinnttee  bbaarrááttii  hhaanngguullaatt--
bbaann  tteelltt,,  sszzéépp  kkaarrááccssoonnyyii  aasszzttaall  mmeelllleetttt
((kköösszzöönneett  éérrttee  aa  hhiivvaattaall  „„aannggyyaallaaiinnaakk””)),,
aahhooll  mméégg  aa  hhuummoorrnnaakk  iiss  hheellyyee  vvoolltt..
MMiinnddeezztt  aazzéérrtt  mmoonnddoomm  eell,,  mmeerrtt  iiggeenn  ssookkaann
vvéélleekkeeddnneekk  úúggyy,,  hhooggyy  aa  tteessttüülleett  ccssaakk
mmaarraakksszziikk  ééss  vveesszzeekksszziikk  ––  hhoollootttt  aazz  üülléésseekk
nnyyiillvváánnoossaakk,,  bbáárrkkii  bbeeüüllhheett  ééss  mmeeggggyyőőzzőődd--
hheett  áállllííttáássáánnaakk  iiggaazzáárróóll..  EEzzeenn  aazz  üülléésseenn  iiss
mmeeggvviittaattttáákk,,  ttööbbbb  sszzeemmppoonnttbbóóll  kköörrbbeejjáárrttáákk
aa  ffeellmmeerrüülltt  pprroobblléémmáákkaatt,,  ééss  éérreezzhheettőő  vvoolltt  aa
jjóó  sszzáánnddéékkúú  hhoozzzzáááállllááss..  AA  ddöönnttéésseekkeett  vvaaggyy
eeggyyhhaannggúúllaagg,,  vvaaggyy  11--22  eelllleennsszzaavvaazzaattttaall
hhoozzttáákk  mmeegg..

Elfogadta a testület aa  22000099..  éévvii  eesseemméénnyy--
nnaappttáárr  és a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót, valamint szóbeli kiegé-
szítésekkel a jegyző beszámolóját a Polgár-
mesteri Hivatal 2008. évi munkájáról. A
hheellyyttöörrttéénneettii  mmúúzzeeuumm létesítésére benyúj-
tott pályázaton nem nyertünk támogatást,
várjuk a következő lehetőséget. A PPaappkkeerrttii
iinnggaattllaann  is megkapta a lakhatási engedélyt.
A rendőrséget helyettesítő körzeti megbízottnak
még mindig nem találtak helyiséget. 

AA  tteelleeppüüllééssrreennddeezzééssii  tteerrvv módosításáról
is egyhangúlag szavazott a testület: a
megváltozott jogszabályok miatt kellett a
rendeletet módosítani.

A testület igen sok szempontból vitatta
meg az építményadó témáját. Köztudott,
hogy a kkoorrmmáánnyy  22000099--bbeenn  115500  mmiilllliiáárrdd
ffoorriinnttttaall  mmeeggrröövviiddííttii  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaa--
ttookkaatt. Az állami támogatás nem ajándék,
hanem az adónkból juttatják vissza.
Ugyanakkor kötelezi az önkormányzatokat
bizonyos feladatok elvégzésére. A pénzt
valahonnét elő kell teremteni. EEzzéérrtt szük-
ségessé vált az ééppííttmméénnyyaaddóó  ffeelleemmeellééssee,
mert más bevételi forrás nincs. Bár a
testület tudatában van, hogy a lakosság
egyre nehezebb körülmények között él,
egyre többet várna el a „hivataltól” (utcák
felújítását, rendezvényeket, jobb
közvilágítást, közbiztonságot, parkosítást,
szépítést, nyugdíjasok méltányos támo-
gatását), de sajnos az önkormányzat is
csak addig nyújtózhat, ameddig a takarója
ér. Mint már sokszor elhangzott, a közösség
számára fontos intézményeket nem
szeretné elsorvasztani. A környező

településekkel összevetve az adó mértéke
megfelel az átlagosnak: van ahol többet,
van ahol kevesebbet fizetnek. Külön
olvashatnak részleteket arról, hogy mi vár
a nagymarosi épülettulajdonosokra.

Nem kevésbé rossz hír a sszzeemmééttddííjjaakk  vvááll--
ttoozzáássaa, erről külön számolunk be részlete-
sen. A Maros Kft. az önkormányzat tulaj-
dona, feladata a hulladékbegyűjtés és a
temető kezelése. A díjakat a társaság maga
szedi be. Az önkormányzaton kívüli tények
miatt a szemétszállítási díjat lényegesen fel
kell emelni, amit a testület egyhangúlag
elfogadott. Lakossági bejelentésre vizsgálta
az aljegyző úr aa  tteemmeettééssii  sszzáámmlláákk  ttéétteelleeiit, és
megállapította, hogy a közmegelégedésre
dolgozó vállalkozóval kötött szerződés
hiányos és újat kell kötni, hogy ne legyen
ok félreértésekre.

AA  SSzzáállllooddaa  ééss  tteerrmmáállpprroojjeekktt  üüggyyee lassan
halad előre, de az ügymenetet nem érinti,
nneemm  hhááttrráállttaattjjaa  aa  jjaannuuáárrii  iiddőőkköözzii  vváállaasszzttááss..
A jogászok kidolgozták a szerződéseket,
most a befektetők vizsgálják, véleménye-
zésük után a testület dönt elfogadásáról. Az
aljegyző úr január elejétől rendszeresen
egyeztet velük, és miután minden részletet
tisztáztak, akkor kérnek hitelt a befektetők.
Április elejére véglegesítik a Helyi Építési
Szabályzatot. Ennek betartásával kezdőd-
hetnek a munkák nyár elején.

Egységesíteni, ésszerűsíteni kell és be kell
tartatni a közterületekről és cégtáblákról
szóló rendeletet. A bizottságok szakmai
alapon dolgozzák ki és terjesszék a testület
elé március 1-én a javaslatukat.

A testület megszavazta a DDéézzssmmaa  uuttccaaii
pprréésshháázz felújítására egy vidékfejlesztési
ppáállyyáázzaatt, valamint falumegújítási pályázat
keretében egy hintapark létesítésére (a
Széchenyi sétányon) vonatkozó pályázat
beadását. A gesztenyések támogatásáról
szóló pályázatot már beadták.

AA  KKooddoolláánnyyii  ffőőiisskkoollááttóóll  mméégg  kkbb..  44  mmiilllliióó  ffoorriinn--
ttoott  iiggéénnyyllüünnkk, a per 2009. február elején lesz.

Tharan–Trieb Marianne

Az önkormányzat hírei 
– december –
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NNaaggyymmaarrooss  VVáárrooss  

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  hhaavviillaappjjaa

FFeelleellőőss  kkiiaaddóó::  Nagymaros Város Képviselő-
testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100 fax: 27/354-245 
FFeelleellőőss  sszzeerrkkeesszzttőő:: Tharan Marianne 
nagymaros.ujsag@nagymaros.hu 
Telefon, fax: 27/354-137 LLeevveelleezzééssii  ccíímm::
Nagymaros Újság 2626 Nagymaros,
Fő tér 5. HHiirrddeettéésseekk  ééss  kkéézziirraattookk  llee--
aaddáássaa:: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. NNyyoommddaa::
BPRESS Kft. HU ISSN 1586-5843

LLaappzzáárrttaa:: mmiinnddeenn  hhóónnaapp  2288..
A kA köövvee tktkező tező t eses tületüle ti ülés ti ülés 
2009. január 12009. január 19-én lesz.9-én lesz.

Újévi köszöntő
„„  ......nnee  sszzóóvvaall  sszzeerreessssüünnkk,,  ssee  nnyyeellvvvveell;;  
hhaanneemm  ccsseelleekkeeddeetttteell  

ééss  vvaallóóssáággggaall..””  
( János apostolnak

első levele 3,18.)

TTiisszztteelltt  NNaaggyymmaarroossii  PPoollggáárrookk!!

Az év utolsó napjaiban már az új esztendőre
gondolunk, bizakodunk, tervezzük a jövőt,
reménykedünk egy eredményes, derűs,
vidám, boldog, új esztendőben.

Városunk eddig állta a „sarat”, talpon
maradtunk! Fejlődésünk felgyorsulóban van,
és csak rajtunk múlik, hogy ezt a folyamatot
megtartjuk e, vagy új irányt kezdünk.

Aggódunk, mégis bizakodunk. Bizako-
dunk, és hiszünk a jövőben, az Európa
Uniós lehetőségekben, a felemelkedésben,
a békében, és a demokratikus átalakulás
további fejlődésében és letisztulásában. A
bizakodás mellett el kell mondani azt is,
hogy sok múlik rajtunk is. Mert lehet
kifogást keresni, lehet bűnbakot találni, de
az igazság mégis az, hogy jövőnket mi
magunk alakítjuk.

Tervszerűség, előrelátás, kitartás és sok-
szor merészség kell életünk megváltoz-
tatásához.

Kívánom, hogy mi, nagymarosiak mind-
nyájan, de az egész magyarság, egy szebb,
boldogabb új esztendőt éljen meg 2009-
ben! Ehhez kívánok mindenkinek jó
egészséget, tettrekészséget, harcos, ered-
ményes újesztendőt!

PPeettrroovviiccss  LLáásszzllóó
ppoollggáárrmmeesstteerr
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NNaaggyymmaarrooss  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettéénneekk
332255//22000088..((XX..2277..))    sszzáámmúú  ddöönnttééssee  éérrtteellmméébbeenn  aa  hheellyyii  kkééppvvii--
sseellőő--tteessttüülleett  ffeelloosszzllootttt..  

A Helyi Választási Bizottság 
a testület döntése következtében 

2009. január 25. napjára 
időközi választást tűzött ki.

A képviselő- illetőleg polgármester jelöltekre Nagymaros
településen állandó lakóhellyel, továbbá érvényes tartózkodási
hellyel rendelkező választópolgár szavazhat. A polgármester és
képviselői tisztség betöltése nincs a településen létesített
lakóhelyhez illetőleg tartózkodási helyhez kötve. A képviselő-
testület létszáma a polgármesterrel együtt 12 fő.

Helyi képviselőt és polgármestert jelölni (ajánlani) a
megfelelő ajánlószelvény szabályszerű kitöltésével lehet.
Képviselőjelölt az, akit a választópolgárok 1%-a, polgármester
jelölt az, akit a választópolgárok 3%-a jelöltnek állított. Ennek
értelmében a képviselő jelöléshez szükséges ajánlószelvények
száma legalább 38 darab, míg a polgármester jelöléséhez szük-
séges ajánlószelvények száma legalább 115 darab.

Jelöltet állítani 2009. január 02. napjáig lehet az aján-
lószelvény kitöltésével és leadásával a jelölt vagy jelölő
szervezetnek való átadásával. A jelölteket 2009. január 02-án 16
óráig be kell jelenteni a Helyi Választási Irodánál. Az ajánlás
nem vonható vissza. Az ajánlószelvények szabályszerűségét a
Helyi Választási Bizottság ellenőrzi

A Helyi Választási Bizottság jóváhagyja a képviselői valamint a
polgármesteri szavazólap tartalmát, mely szavazólapok alapján
a helyi választópolgárok 2009. január 25-én megválasztják a
helyi képviselő-testület tagjait és a polgármestert

Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható
képviselők száma (11) szerinti  legtöbb szavazatot kapták.

Polgármester az a  jelölt lesz aki a legtöbb érvényes szavaza-
tot kapta.

A jelöléssel, szavazással kapcsolatos tudnivalókról, egyéb
eljárási kérdésekről a Helyi Választási Iroda ad tájékoztatást a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy tele-
fonon történő megkeresés alapján.

Hutter Jánosné
jegyző  HVI vezetője

Hónapok óta kifordult kockaköveket, feltúrt burkolatot láthattunk az Országzászló tövében
a Fő téren. A minap azonban begyógyult a seb, gyorsan le is fényképeztük, mielőtt újra reng
a föld, és kifordulnak a kövek a helyükből. Szerkesztőségünk utánajárt, hogy ki merte ren-
dezni a teret: két nagymarosi fiatalember, akik nem akarnak babérokat aratni, de horribi-

lie dictu! mindketten a Magyar Gárda
tagjai – fogták magukat, és egy nap
alatt kijavították a díszburkolatot. Elte-
kintettek engedélyektől, kéregetéstől,
kimagyarázkodások végighallgatásá-
tól, tervezéstől és megvitatástól. Egész
egyszerűen megtették, amit bárki
megtehetett volna szócséplés helyett.

KKöösszzöönnjjüükk,,  FFiiúúkk!!  
––  sszzeerrkk..  ––

Újra szép, újra ép 
az Ereklyés Országzászló alatti díszburkolat!
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SSookk  éévv  pprróóbbáállkkoozzáássaaii  uuttáánn  jjeelleennttőőss
llééppééss  ttöörrttéénntt  aa  nnaaggyymmaarroossii  sszzeellííddggeesszz--
tteennyyéésseekk  mmeeggmmeennttéésséérree  ééss  aa  hhaaggyyoo--

mmáánnyyookk  ffeelléélleesszzttéésséérree..  PPáállyyáázzaattoott  nnyyúújjttoott--
ttuunnkk  bbee  aa  MMaaggyyaarroorrsszzáágg--SSzzlloovváákkiiaa  HHaattáárroonn
ÁÁttnnyyúúllóó  EEggyyüüttttmműűkkööddééssii  PPrrooggrraamm  22000077--
22001133  kkeerreettéébbeenn..

Mivel a kiírás határon átnyúló fejlesztéseket
támogat, így Kékkő (Modry Kamen) önkor-
mányzatával közösen próbáljuk ezt a ter-
mészeti értéket megmenteni. Kékkő ugyan-
olyan problémákkal küszködik gesztenyé-
sében, mint Nagymaros.

A pályázat mindkét területen egységes
metodika szerint végrehajtott tudományos

kutatást és közös tevékenységet céloz meg a
szelídgesztenyések védelmére. Kialakítandó
egy-egy referencia területet, ahol a gyakorla-
ti fogások mellett a gyógyítás eredményei is
bemutathatók; egy közös szaktanácsadó
rendszer; szakmai workshop; cél a geszte-
nyetulajdonosok ismereteinek bővítése; töb-
bek között közösen üzemeltetett kétnyelvű
WEB oldalakkal tájékoztatás és szaktanács-
adás. A részfeladatokat közösen valósítják
meg, mindkét önkormányzat arányosan
járul a készpénzes önerőhöz. A projektben
tervezett alaptevékenységek 75%-t mindkét
partnernél kivitelezik. Nagymaroson a 27
millió forint összköltséghez közel 1,5 millió
forint önrész szükséges.

Ez, a háttér megalapozása lenne a megva-
lósítás első lépcsője. Rendelkezünk egy elő-
készített projekttel, ami biztosítja a tovább-
lépést (fizikai beavatkozások: pótlás, gyó-
gyítás…), amennyiben pályázatunk sikeres. 

Murányi Zoltán
városfejlesztési csoportvezető

Közös pályázat a szelídgesztenyések megmentéséért

A huszonnegyedik órában 

NN eemm  úújj  iinnffoorrmmáácciióó,,  hhooggyy  kkoorruunnkkbbaann
llaassssaann  ttööbbbb  sszzeemméétt  tteerrmmeellőőddiikk,,  mmiinntt
hhaasszznnooss  ddoolloogg..  SSaajjnnooss  eezz  aazzzzaall  jjáárr,,

hhooggyy  aa  sszzeemmééttttőőll  sszzaabbaadduullnnii  aakkaarruunnkk..
EEnnnneekk  nneemm  aazz  aa  mmóóddjjaa,,  hhooggyy  aa  DDuunnáábbaa
ddoobbáálljjuukk  ééss  sszzééttsszzóórrjjuukk  aazz  eerrddőőbbeenn,,  hhaanneemm
aazz,,  hhooggyy  mmeeggffeelleellőő  hheellyyrree  jjuuttttaassssuukk..  AA
sszzeemmééttkkeezzeellééss  vviilláággmméérreettűű  pprroobblléémmaa,,  ddee
hheellyybbeenn  nneekküünnkk  kkeellll  mmeeggoollddaannii..

A nagymarosi önkormányzat vállalata, a
Maros Kft szállítja el 1991 óta díjazás
fejében a háztartási hulladékot Nagymaro-
son. De végiggondoltuk-e a hulladék továb-
bi sorsát? Évek óta Márianosztrára szál-
lítják a környék egyik lerakójába.

Az EU-csatlakozás után azonban a hul-
ladékkezelést át kell alakítani. Nagymaros
106 településsel együtt csatlakozott az un.
Zöld Híd Társuláshoz, amely korszerű hul-
ladékgazdálkodási rendszert épít ki 2010-re
az EU és a magyar állam 95 %-os támo-
gatásával 7 milliárd forint értékben.
Régiónkban két hulladékkezelő központ
lesz, egy Nógrádmarcaliban és egy
Kerepesen. A többi lerakót bezárják, mert
megteltek, vagy nem felelnek meg az előírá-
soknak. (Magyarországon a kb. 1500 hul-
ladéklerakó számát 71-re csökkentik 2009-
ben.) Ez a két központ viszont a társulás tulaj-
donában, tehát köztulajdonban marad, a
díjak megállapítása az önkormányzatok
kezében marad. A szemét begyűjtése ugyanis
kötelező önkormányzati feladat, erre segít-

séget nem kapnak, maguknak kell
megoldani. Ugyanakkor az eddigi helyzet
nem tarható fenn tovább, a képviselő-
testület nem dönthetett volna mellette.

2009 átmeneti év lesz, az első félévben
még működik a nosztrai lerakó, de utána
csörögi átrakás után Gyálra kell vinni a
felesleget, amitől szabadulni szeretnénk.
Természetesen, ennek költségei magasab-
bak, ezért a szemétdíj kényszerűségből
emelkedni fog, bár mindenki tisztában van
azzal, hogy ez újabb terheket jelent. 2009-
ben az éves szemétszállítási díjak így módo-
sulnak, a képviselő-testület elfogadta őket:

5500  lliitteerreess  kkuukkaa 88..225500    FFtt//kkuukkaa//éévv
111100  lliitteerreess 1166..550000  FFtt//kkuukkaa//éévv
112200  lliitteerreess                                                1188..000000  FFtt//kkuukkaa//éévv

Néha egy háztartásban több szemét
keletkezik. Ilyenkor a Maros Kft-nél 400 Ft-
ért vásárolt zsákba kötözve tehetjük a kuka
mellé. (A zsák ára magában foglalja az
elszállítás díját, ezért csak ilyen, Maros Kft.
feliratú zsákban viszik el.) Építkezésnél sitt
keletkezik, de néha nem lenne tele egy kon-
téner. A sittet is le lehet adni a Maros Kft.
temető melletti telephelyén köbméte-
renként 4000 forintért. Tisztességesebb
megoldás, mint a nyilvános konténerekbe
csempészni, vagy kivinni az erdőbe.

Mit tehetünk? Azon kívül, hogy a
gyártókra és törvényhozókra nyomást
gyakorolunk (pl. visszaválthatós üvegek és

flakonok követelése), a kerti hulladékot
komposztáljuk a saját kertünkben, mert
magától is elrohad. Szokjuk meg a szelektív
hulladékgyűjtést, mert ez a jövő útja. Vásá-
roljunk tudatosan, nézzük meg a csomago-
lóanyagot, és ne dobáljunk ki olyasmit, amit
aztán pénzért megveszünk. Használt ruhát
ne dobjunk a szemétbe, hanem adjuk oda a
Zöld Menedék állatmenhelynek, a kutyák
még jól tudják használni. Az iskolások min-
den szeptemberben gyűjtik a papírt, min-
denkinek van iskolás szomszédja, állapod-
jon meg vele, hogy elviszi az öreg újságokat.
Lekvárfőzés idején nem kell szép egyforma
üvegeket venni, tegyük el az üres befőttes
üvegeket. Az üres margarinos dobozban
befagyaszthatunk gyümölcsöt télire, tavasszal
palántát ültethetünk bele. Biztosan megvan
mindenkinek a maga takarékossági ötlete.

Nem vigasz, de „példaképünk a Nyugat”
már régóta sokkal szigorúbb szabályokat
követ: tejesdobozokat (egyébként jobb a
friss tej, és kapható is), flakonokat, kon-
zervdobozokat, nagy térfogatú tárgyakat
összenyomnak, egymásba raknak, így
csökkentik a szemét mennyiségét. Ugyanis
a szemetet az önkormányzattól drágán vett
zsákokban szabad csak kirakni, és
igyekeznek maximálisan megtömni ezeket.
És természetesen, mindenki szorgalmasan
válogatja-szelektálja a maga hulladékát.
Hát ezt kellene még megtanulnunk.
Használjuk a város területén felállított
üveg-, papír- és műanyaggyűjtő kon-
ténereket. Ezekért ma még nem kell
fizetnünk!

Tharan–Trieb Marianne

Nem lehet a szőnyeg alá söpörni

Hulladék és szemét
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Születtek:

DDrreewwiitttt  BBeennjjaammiinn  JJoohhnn és GGuullyyááss  EEddiinnaa    
lláánnyyaa:: Eleanor Maja

BBaaddaa  EErrnnőő  és HHeevveessii  KKiittttii
lláánnyyaa::  Melissza Kitti

GGaasszznneerr  JJóózzsseeff és CCssaajjkkaa  AAnnddrreeaa
lláánnyyaa:: Eszter

CCzzoocchh  AAnnddrrááss és MMaauurreerr  BBeerrnnaaddeetttt
ffiiaa:: Dániel

EEddööccsséénnyy  AAnnddrrááss és VVaajjddaa  ZZiittaa
ffiiaa:: Zoltán Péter

SSeelllláárr  ZZoollttáánn és BBuukknnaa  AAnniikkóó
ffiiaa:: Benjámin Zoltán

SSqquuoorr  GGyyöörrggyy és DDeemmee  JJuuddiitt
lláánnyyaa:: Janka Sára

SSaallaammoonn  SSáánnddoorr és HHaalláásszz  JJuuddiitt
ffiiaa:: Sándor Kevin

GGáávveell  PPéétteerr és HHaaddii  BBeerrnnaaddeetttt
ffiiaa: Máté

Elhaláloztak:

CCsseerreennyyeecczz  VVeennddeell
HHrraabbaanneekk  FFeerreenncc

RRaaddiiccss  ZZssóóffiiaa
BBuuzzááss  JJóózzsseeffnnéé sz. Monostori Éva Zsuzsanna
HHaaddii  FFrriiggyyeessnnéé sz. Neuburger Zsuzsanna
Veronika
DDeettrree  TTaammááss
PPsseennáákk  JJóózzsseeffnnéé sz. Szégner Julianna
FFooggeell  FFeerreenncc
VVeeiizznneerr  AAnnttaallnnéé sz. Krencsey Rózsa

Anyakönyvi

hírek

A Károly Róbert Társaság köszöni szé-
pen az óévben kapott támogatásokat,
amelyek segítenek a további kiállítá-
sok rendezésében. Kérjük, 2009-ben is
segítsék adományaikkal munkánkat.

BBoollddoogg  úújj  éévveett  kkíívváánnuunnkk!!
Szabados Györgyné

tel.: 27/354–369

Hirdetmény

JJaannuuáárr  2244--éénn,,  sszzoommbbaatt  ddéélluuttáánn  44  óórraa-
kor a Bethlen Söröző belső termében 

előadást tart

iiffjj..  HHeeggeeddűűss  LLoorráánntt  
református lelkész.

Az előadás után kötetlen beszélgetésre
hívunk minden érdeklődőt.

Szeretettel várunk minden jószándékú,
hazájáért felelősséget érző vendéget.

Nagymarosi Jobbik

Kirándulások a nyugdíjas
klub szervezésében

– nem csak nyugdíjasok részére! –

JJaannuuáárr  2200,,  kkeedddd  
Téli séta Visegrádon
Találkozó a kompnál: 10 órakor
Költségek: 1100 Ft

JJaannuuáárr  2299,,  ccssüüttöörrttöökk
Színházlátogatás Budapesten
Fizetek főúr! Csurka László sanzonestje
a Magyar Színházban 
Autóbusszal, 2.500 Ft/fő
Indulás 17.30-kor a szokásos helyekről

FFeebbrruuáárr  1144,,  sszzoommbbaatt
Kisvasúttal Kismarosról Királyrétre
Találkozás a nagymarosi állomáson:

9.10-kor (a kisvasút 9.50-kor indul)
Kisvasúti menetjegy: 900 Ft, 65 éven felül 500 Ft

MMiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!

Jelentkezés: Voknát Lászlóné
tel.: 355–366

Építményadó
AA  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  aa  kköövveettkkeezzőőkkééppppeenn

mmóóddoossííttoottttaa  aazz  ééppííttmméénnyyaaddóótt  22000099..
jjaannuuáárr  11--ttőőll::

Nem lakás (üdülő, nyaraló, mezőgaz-
dasági épület az ingatlannyilvántartás
szerint):                                     800 Ft /m2

Garázs:                                   250 Ft/m2

Belterületi lakás, bejelentett lakóval:        
250 Ft/m2

Vállalkozás épülete, ill. épületrésze vagy
helyisége:                                   250 Ft/m2

Ha a vállalkozás iparűzési adót fizet,
akkor:                                          100 Ft/m2

Kedvezmények:

– 1 főre 25 m2 kedvezmény: 100 Ft/m2

– egyedülálló nyugdíjas kedvezménye 
50 m2-ig: 100 Ft/m2

Köszönet
Nagymaroson idén is megbizonyosodhat-
tunk az emberek jóságáról és együttér-
zéséről. Egy nagymarosi vállalkozó –
Bergmann József – nagymennyiségű zöld-
séget és gyümölcsöt adományozott a
település rászorulói és a Gondozási
Központ idősei karácsonyi asztalára.
(Ezúton köszönjük az év közben kapott
zöldséget és gyümölcsöt is az ÖNO idősei
nevében.) A város művelődési házának
udvarán a Gondozási Központ és a Mosoly
Mikro–térségi Gyermekjóléti és Család-
segítő Társulás dolgozói segítségével osz-
tották szét az adományokat, az ÖNO idő-
seinek pedig Bethlen Gábor szállította ki. 

Lám-lám, milyen szeretet tud övezni
egy-egy jótékony megmozdulást! Kívánjuk,
hogy ez a SZERETET karácsony után is
maradjon velünk és bennünk.

SSookk--ssookk  kköösszzöönneett  aazz  aaddoommáánnyyoozzóónnaakk
ééss  aa  sseeggííttőőkknneekk!!

Petrovics László
polgármester

A számok tükrében
22000088--bbaann  aa  NNaaggyymmaarroossii  EEggyyhháázzkköözzsséégg

aa  kköövveettkkeezzőő  sszzoollggáállaattookkaatt  llááttttaa  eell::
29 fiút és 20 leányt kereszteltek
26 gyermek járult elsőáldozáshoz
5 párt eskettek
24 férfit és 33 nőt temettek...

(Forrás: Tanúság)

Keresem 
régi ismerősömet, 

CCzziirráákkii  IIssttvváánntt,,
59 éves nagymarosi lakost.

SSzzeerreettnnéémm  ffeellvveennnnii  vveellee  aa  kkaappccssoollaattoott!!
Jelige: „Hűvösvölgy” 
E–mail: ingique@index.hu 
Tel.: 30 420 00 11

Nem leszek képviselő
Sokak tisztánlátása végett tájékoztatom
Önöket, hogy a képviselőválasztáson Zol-
ler Csaba néven induló ZZoolllleerr  CCssaabbaa  nneemm
aazzoonnooss az Önök kerékpárjait javító és ma-

gasabb rendű igé-
nyeiket kiszolgá-
ló azonos nevet
viselő személlyel. 
Kérem ennek tuda-
tában tegyék meg
ajánlásaikat.

Biciklis
Csaba
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy engem egyáltalán
nem zavart az, hogy 2008. december 1-jén
Nagymaros területén a keresztállítás alkal-
mával jelen volt a Gárda.

Engem csak az zavar, hogy a környező
településekhez képest Nagymaros nem fej-
lődik. Az zavar, ha fiatalemberek nagy
böszme kocsikkal rodeóznak az utcán és
belülről üvölt az un. tuc-tuc zene. Továbbá
az zavar, ha a kompkikötő melletti ját-
szóteret vandálok összetörik. Az zavar, ha
vandálok a virágtartókat a magas járdáról
lelökik, és az összetörik. Az zavar, ha a CBA-
nál egészséges, mozgásukban nem korláto-
zott emberek elfoglalják a mozgássérült
parkolót és ha szólok, még nekik áll feljebb.

Az zavar, ha a megállni tilos tábla elle-
nében félig a gyalogjárón parkolnak és
senki nem vonja őket felelősségre.

Az zavar, ha olyan embereket és szerve-
zeteket vádolnak igazságtalanul, akik még
senkit sem bántottak.

Az zavar, ha „bátor” emberek csoportja
gyáván, aljas módon legyilkol egy apát
gyermekei szemeláttára és „vezetőik” hall-
gatnak.

Az zavar továbbá, ha a fenti módon „szo-
cializálodott” emberek hatan megerősza-
kolnak, és „bátran” meggyilkolnak egy
tizenötéves diáklányt és erről is mindenki
hallgat.

Egyáltalán nem zavar viszont, ha ezek a
személyek farkast kiabálnak, és úgy járnak
majd, mint a pásztor.

Tisztelettel: Cséfai István

Szórnak, 

de nem rózsaszirmot

Szeretném megtudni a mocskolódó szó-
rólap alkotójának nevét. Valószínűleg
saját magáról is megvan a véleménye,
ezért nem adta nevét a pontatlan, de
minden pontjában magyarázatra szo-
ruló színvonal alatti, zavaros elmére
utaló, erkölcshiányra valló, pontos ada-
tokat nélkülöző, gyűlölettől izzó förmed-
vényhez.

Ahogy olvasótársam is megírta, a 23
pont nagyon hasonlít a 23 millió román
Magyarországra szabadulásának hazug-
ságára. Nagy bajban van az az ország
és város, ahol a papír türelmével vissza-
élve rosszindulattal teli élőlények mun-
kálkodnak, akik mindnyájunk kárára,
a település szétzüllesztésére törekednek.

Mindnyájunk érdeke, hogy városunk pol-
gármestere az legyen, akinek iskolai vég-
zettsége, emberismerete, alkotóereje, mi több,
vezetői gyakorlata, általános tisztelete arra
érdemesíti (legyen az akárki).

A névtelen „szórólap” végén bekere-
tezett imát, fohászt úgy javítanám,
hogy mentsen meg a Teremtő mind-
nyájunkat ilyen firkáktól, szerzőjével
együtt. Nagymaros legyen együtt gon-
dolkodó, jóindulatú, fegyelmet tiszte-
lő, jóérzésű emberek közössége.

Arató András

A plakáttépés büntetendő!

MM iinntt  ttuuddjjuukk,,  vváárroossuunnkkbbaann  iiddőőkköözzii
öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt ii   vváállaasszzttáássookk
lleesszznneekk  jjaannuuáárr  2255--éénn..  

Többen is indulnak a polgármesteri székért, még
többen a képviselői posztokért. Kik a jelöltek, kik
azok, akik indulnak? Mindenki tud valamit.
Vannak, akiknek megalapozott véleményük van,
és vannak, akik csak szajkózzák a hallottakat,
mert önálló véleményük nem létezik. A kérdésre,
hogy lenne szíves az állítását megindokolni, van
ám hallgatás, meg „én ezt csak hallottam”.
Beszélnek erről, arról, hogy megint indul az,
akinek a zoknijába vándorolt a barátja pénze,
megint képviselő akar lenni Matuska Szilveszter.

Az ember jár-kel a faluban információra éhe-
sen. És lát plakátokat a hirdetőtáblákon. Már ami
még megvan és még nem törték ki, mint a Dám-
nál lévőt! Akik odatették, azoknak ez munka
volt, ne adj Isten még komoly pénz is! Letörni egy
pillanat műve. Ők is tettek a közösségért!

Nem szép dolog egymásra ragasztani, főleg nem
letépkedni, ha volna kultúrája az ilyeneknek! De
ha egy rendezvény elmúlt, levehetné az, aki
odatette. Kíváncsi vagyok, hogy pl. a tradicionálisan
nagymarosi „Zöld párt”, híven a zöld eszmékhez,
az agyonragasztgatott dolgait letakarítja-e majd?

Az ember visszafelé menet is megnézné a
plakátot, de nicsak, már nincs ott! Vagy ott van,
csak pár perce „valaki” egy nagyobb plakáttal
elfedte, amin azt sugallja, hogy a Főteret nem
lehet használni. Hogy tulajdonképp mire is nem
tudják használni, arra nem tér ki a plakát
szövege. Pedig érdekelne...

Pedig az a plakát szép volt, ami a helyet foglal-
ta ott, már jóval előbb, nevekkel, képekkel, akik
készítették, nem szégyellték magukat miatta,
nem hátulról, név nélkül, a sötétből uszítanak,
gyűlölködnek, hanem szép mondanivalójukat
nevükkel vállalják. A sunyik meg sutty, gyorsan
letépik, mert ők így fogják fel a demokráciát, ezt
hozták magukkal a múltból. Nem írják ki, hogy
én téptem le hősiesen, hanem, ha magánál
különbet, jobbat lát, azt eltünteti. Volt-nincs. Ha
nem látják, nem tudják, hogy ilyen is van. Ha
nem tudják, akkor nincs is. Akkor jó lesz majd az
is, aki név nélkül hazudik, csúsztat, rágalmaz.

Miskolci Ferenc JJaannuuáárr  1100--éénn  eessttee
1188  óórraakkoorr  a műve-
lődési házban a

nagyváradi Kiss Stúdió
Színház  összeállítása.

JJaannuuáárr  1111--éénn  77
óórraakkoorr egy termé-
szetjáró fiatalokból
álló baráti társaság
immár második al-
kalommal rendez
emléktúrát Wass Al-

bert emlékének tisztelegve a vadregényes
Börzsöny-hegységben. A túrával kapcsola-
tos összes információ megtalálható a ren-
dezvény honlapján: http://csillagszel-
lo.uw.hu. 

DDéélluuttáánn  1144  óórraakkoorr  ünnepi megemléke-
zés lesz a Wass Albert szobránál. Ünnepi
beszédet Derce Tamás, Újpest polgár-
mestere, valamint Bethlen Farkas, Verőce
polgármestere mond. Műsorvezető Kon-
dor Katalin lesz. Többek között közre-
működik Ferenczy Csongor színművész.

Wass Albert megemlékezés
Verőcén születésének 101.
évfordulójára 

Kiállítás Verőcén
a Gorka múzeumban

Kós Károly néprajzi
grafikáiból

Nyitva: 
február 28-ig 10-16 óráig 

hétfő kivételével
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SSzzáámmooss  mmééllttaattllaannkkooddóó  tteelleeffoonnhhíívváásstt
kkaappttuunnkk  ddeecceemmbbeerrbbeenn  mmeeggjjeelleenntt
„„MMeeccsseett  NNaaggyymmaarroossoonn””  cc..  íírráássuunnkkkkaall

kkaappccssoollaattbbaann,,  mmeellyyeekk  iinndduullaattookkttóóll  nneemm
mmeenntteesseenn  kkéérrttéékk  sszzáámmoonn  cciikkkküünnkk  hhiittee--
lleessssééggéétt,,  ééss  aannnnaakk  ccéélljjáátt..  SSiikkeerrüülltt  rröövviidd
iinntteerrjjúúrraa  ffeellkkéérrnnüünnkk  AAbbdd--eell--KKááddiirr  uurraatt,,  aa
CCEEIIUU  ((CCeennttrraall  EEuurrooppeeaann  IIssllaammiicc
UUnniivveerrssiittyy))  eeggyyiikk  rreekkttoorráátt..  

Abd-el-Kádir: – Allah a könyörületes nevé-
ben – Az iszlám európai illetve magyaor-
szági jelenléte sem nem újszerű, sem nem
váratlan. Itt korántsem a múltra támasz-
kodva próbál a muszlim társadalom terjesz-
kedni, esetleg mások kárára teret nyerni.
Megoldást kell találni a magyarországi
muszlim lakosság megfelelő integráció-
jához. Természetesen ez nem jelent „kike-
resztelkedést” és egyfajta modern európai
elgondolások szerinti beolvadást.
MMiiéérrtt  ppoonntt  NNaaggyymmaarroossrraa  eessnnee  aa  vváállaasszzttááss??

Abd-el-Kádir: Számos területet vizsgál-
tunk éveken át az egyetem munkatársaival,
diákjaival, mígnem egy Nagymaroson élő
muszlim társunk felhívta figyelmünket e
csodás vidékre. Hogy itt az iszlám már

nyomokat hagyott, csak megerősítette
elhatározásunkat. 
NNeemm  ffééllnneekk  eeggyy  eesseettlleeggeess  ttáárrssaaddaallmmii  eelluu--
ttaassííttáássttóóll  vvaaggyy  kkiirreekkeesszzttééssttőőll??

Abd-el-Kádir: Éppen ez az, amire a ma-
gyar embereknek rá kellene nyitniuk a
szemüket. Egy szellemileg süllyedő tech-
nokrata ember páni félelme nyilvánul meg
az ilyen elutasításokban. Gondolja csak
meg, micsoda szellemi kihívást rejt
magában, micsoda termékenyítő impulzust
hozhat egy ilyen találkozás! Páratlan példá-
ja ennek az indiai és a spanyol nép
találkozása a muszlim tradícióval. Mind az
építészetben, mind a kultúrában, mind a
tudományokban egyedülállót alkottak. Az
iszlám mindig is szellemi kihívást jelentett
és ma még nagyobbat, mint valaha. A világ-
nak szellemi megújulásra van szüksége és
az iszlám erre szólít fel. Csatasorba állítani
erőinket egy szellemtelen világ ellenében.
Ez a dzsihád egyik értelmezése.
SSzzaavvaaiibbóóll  úúggyy  ttűűnniikk,,  mmiinntthhaa  eellkkeerrüüll--
hheetteettlleenn  lleennnnee  eeggyy  iillyyeenn  úújjkkoorrii  ttaalláállkkoozzááss..

Abd-el-Kádir: Évek óta tapasztaljuk, hogy
az iszlám jelenléte Európában rohamosan nő
és ehhez még hozzá kell vennünk az

őslakosság lavinaszerű áttérését. Ötven év
múlva Európa lakosságának több mint
kétharmada muszlim vallású lesz. Ostoba
ember módjára homokba dughatják a fejüket
és várhatnak „egyfajta” csodára. Egyébként ez
utóbbi magatartás amúgy is a magyar ember
sajátja. A tevőlegesség, az erőlelátás és a párat-
lan lehetőségek kihasználása hasznosabb
lenne, mint a régi beidegződések.
ÚÚggyy  ggoonnddoolljjaa,,  nneekküünnkk  kkeelllleennee  aa  „„mmeegg--
hhíívvááss””  lleehheettőőssééggéévveell  ééllnnüünnkk  vvaaggyy  eeggyyffaajjttaa
lleeáánnyykkéérrééssnneekk  ffooggjjuukk  ffeell  aa  ddoollggoott??

Abd-el-Kádir: Nem csak a muszlim
készül az ön szavaival leánykérésre, sokféle
náció sokféle szellemiségű fia udvarol, vagy
már ajtóstul rontott a házba… Az iszlámtól
mindkettő távol áll. Nemes kérőként
érkezünk, tisztességes ajándékkal. A
menyasszony szépségét látjuk és óhajtjuk.
Ha kikosaraznak, azt mondjuk – Insallah –
hát, Allah így akarta, és továbbállunk. Majd
jönnek mások kéretlenül és a menyasz-
szonyt elrabolják, szépségét és tisztaságát
elveszik, földjeit meggyalázzák és háza
népét rabszolgasorba döntik. Úgy gondo-
lom, helyén lenne a bölcs előrelátás. 

KKöösszzöönnjjüükk  aa  bbeesszzééllggeettéésstt,,  aazz  őősszziinnttee  vváállaass--
zzookkaatt  ééss  aa  „„lleeáánnyykkéérréésstt””..  RReemméélljjüükk  aa  vváállaasszz--
aaddáássssaall  nneemm  vváárraakkoozzttaattjjuukk  mmeegg  aa  kkéérrőőtt..

Abd-el-Kádir: Úgy legyen, ahogy Allah, a
Magasságos elrendelte. 

Ars Regia Szellemi Műhely

Félreértések tisztázására   

Mecset Nagymaroson? II.
Beszélgetés Abd-el-Kádir-al-Dzsili professzorral

JJ aannuuáárr  66..  aa  vvíízzkkeerreesszztt  nnaappjjaa,,  ééss  eezz  aa
nnaapp  aa  hháárroommkkiirráállyyjjáárrááss  nnaappjjaa  iiss,,  aa
bbiibblliiaaii  nnaappkkeelleettii  bbööllccsseekkeett  mmeeggsszzeemméé--

llyyeessííttőő  aallaakkoosskkooddóókk  kköösszzöönnttőő  sszzookkáássaa,,  ddee
aazz  üünnnneepp  eennnnééll  öösssszzeetteetttteebbbb::  ttáárrggyyaa  mméégg
aa  kkiiss  JJéézzuuss  iimmááddáássaa,,  JJéézzuuss  mmeeggkkeerreesszztteell--
kkeeddéésséénneekk  üünnnneeppee,,  iilllleettvvee  aa  kkáánnaaii  mmee--
nnyyeeggzzőő  ccssooddáájjáárróóll,,  aa  vvíízz  bboorrrráá  vváállttoozzttaattáá--
ssáárróóll  vvaallóó  mmeeggeemmlléékkeezzééss..  

A vízkereszt – eredetileg Jézus születésének
ünnepe volt, melynek nyomai a III. század-
tól fellelhetők –, ősibb, mint a karácsony. Az
ünnepnap eredeti elnevezése – Epiphania
Domini (az Úr eljövetele) – is erre utal: az
ókori görögök a nagyobb istenek megjele-
nését, ‚epiphaniáját’ évente megünnepelték. 

A vízkereszt ünnepe Alexandriában kelet-
kezett, ahol január 6-án tartották a szűztől
született Nap (Héliosz) születésnapját. Ezt a
hellén világban december 25-én ülték meg,
de Alexandriában téves számítások alapján

január 6-át tartották a téli napforduló nap-
jának. Az új Nap születését ezen a napon
ünnepelték még a naptár javítása után is.
Ehhez kötődtek az alexandriai kereszté-
nyek, akik Krisztust látták a Nap alakjában.
Azok a keresztény irányzatok, amelyek sze-
rint Jézus csak keresztelkedése után vált

Isten fiává, január 6-án nem születését,
hanem a Jordán vizében való megkeresztel-
kedését ünnepelték. 

De hogy kapcsolódik e naphoz a kánai
menyegző csodája? 

Szintén az ókori görögökhöz vezet az út. Ja-
nuár 6-án Dionüszosz, a szőlőtermelés és a bor
istene csodát művelt: a források vizét borrá vál-
toztatta. Így aztán a keresztények ehhez a dá-
tumhoz kötötték a kánai menyegző emlékét,
amikor Jézus a vizet borrá változtatta.

A IV. században a karácsony ünnepét de-
cember 25-re tették. A vízkereszt ünnepe
akkor már annyira elterjedt, hogy nem lehe-
tett megszüntetni, ezért a három királyok
ünnepévé tették, de közben háttérbe szorí-
tották a borcsoda és a keresztelés vonatkozá-
sát. Az ünnep átalakítása nem valósult meg
egységesen. Jeruzsálemben még később is
Jézus születését ünnepelték e napon, az orto-
dox egyházakban pedig ma is nagyobb
Krisztus megkeresztelésének ünnepe a kará-
csonynál. Ezért a keleti egyházakban ezen a
napon nagy vízszentelést tartanak. 

(forrás: Internet)

Vízkereszt
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HHaattooddiikk  aallkkaalloommmmaall  rreennddeezzttee
mmeegg  aazz  AANNNNAA  KKlluubb  aaddvveenntt  uuttooll --
ssóó  vvaassáárrnnaappjjáánn  aazztt  aa  kkeeddvveess  ddééll --

uuttáánntt,,  aahhooll  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppii  hhaanngg--
vveerrsseennnnyyeell  ééss  ssookk--ssookk  ffiinnoommssáággggaall  bbee--
sszzééllggeettééssrree  iinnvviittáállttaa  aa  mmaarroossiiaakkaatt..  

A Klubnak minden rendezvényével az a
célja, hogy ne csak befogadjuk a koncertek,
előadóestek műsorait, hanem utána legyen
lehetőség közös beszélgetésre, együttlétre. 

Idén az ünnepi műsort a templomban Pé-
tery Dóra orgonahangversenye és a Nagyma-
rosi Nőikar és Férfikar koncertje jelentette. 

Közben a templom előtti kivilágított téren
üstökben forrt a bor és a tea, sült tök, alma,

krumpli és sok-sok régi íz várta az ünnep-
lőket. Már nem csak a klub hölgytagjai és
férjeik fáradoznak a kínálnivalók előterem-
tésén, hanem nagyon sok civil lakos hozott
minden felkérés nélkül egy-egy tepsi süte-
ményt, karácsonyi meglepetést. 

A közösségteremtésnek olyan kedves, em-
beri gesztusa ez a rendezvény is, melyet foly-
tatni kell. Egy ilyen kis város, mint Maros,
ezektől a civil szervezetektől kaphatja a töl-
tekezéshez, további közös munkához az
erőt és a jókedvet. Köszönet az ötletgazdák-
nak és mindenkinek, aki bármivel is hozzá-
járult a délután és az est sikeréhez.

Szilágyi Erzsébet 

A Nagymarosi Nők hagyományt teremtettek

Mindenki karácsonya

SS zziilláággyyii  ÁÁggnneess  ccssaallááddggoonnddoozzóó  nnyyoollcc
éévvvveell  eezzeellőőtttt  sszzeerrvveezzeetttt  eellőősszzöörr  kköözzööss
üünnnneeppeett  aa  ffooggyyaattéékkkkaall  ééllőőkk  sszzáámmáárraa

SSzzeenntt  MMiikkllóóss  nnaappjjáánnaakk  kköörrnnyyéékkéénn..  AAzzóóttaa
ccssaattllaakkoozzootttt  eehhhheezz  aa  nneemmeess  hhaaggyyoommáánnyy--
hhoozz  aa  KKaarriittáásszz  SSzzaakkááppoolláássii  ééss  FFooggyyaattéé--
kkoossookkaatt  TTáámmooggaattóó  SSzzoollggáállaatt  ééss  kkiibbőővvíítteett--
ttéékk  aa  PPaaxx  CCoorrppoorriiss  CCuukkoorrbbeetteeggeekk  KKlluubbjjáá--
nnaakk  ttaaggjjaaiinnaakk  mmeegghhíívváássáávvaall..  
A Karitász a környék kilenc településén nem-
csak gondozza a fogyatékkal élőket és a

betegeket, hanem pályázott pénzekből még
programokat is szervez számukra. Voltak az
idén Visegrádon, az Állatkertben, a Jobb velünk
a világ koncerten és élményszerűvé varázsolták
a Mikulás-délutánt. Műsort adtak az általános
iskolások, szavaltak a fogyatékosok, s Kondor
Zoltán marosi vállalkozó anyagi támogatásával
egy órát zenélt a UNITED. Jelen volt az ünnepsé-
gen Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász
országos igazgatója, Forgács József mb. igaz-
gató helyettes, Zsombor Lászlóné Krisztina, a

Karitász Támogató Alapítvány titkára és
Márton Andrea, a RÉV Szenvedélybeteg
Segítőszolgálat vezetője.

Senki nem érkezett üres kézzel, a Mikulás
által szétosztott ajándékokat Écsy Gábor
atya hozta, a tombolaajándékokat marosi
vállalkozók ajánlották fel, magánszemélyek
sokaságától kapott pénzből a fogyatékkal
élők személyre szóló ajándékokat is kaptak:
szintetizátort, ruhát, könyveket. Köszönet
Jung Vilmosnak, aki rendszeresen ingyen
szállítja őket a kompon és minden marosi
vállalkozónak, aki hozzájárult a Mikulás
műsor és az egész évi program sikeréhez.

A Humánügyi Bizottság elnökeként
szeretném az önkormányzat köszönetét kife-
jezni a Karitász vezetőjének, Müllerné
Hontvári Máriának, Ember Ildikónak,
Csadó Erzsinek, Margai Gabinak, Nagy
Ildikónak, Haniberger Erikának, Járik
Évának, Maurer Manyinak, Szilágyi Ágnes-
nek,  a gépkocsivezetőnek, Árpinak.

Önzetlen, áldozatos munkájuk nélkül kilenc
település lenne szegényebb. Kívánunk nekik
sok erőt, és hitet abban, hogy a legfontosabbat
hozzák el a bajbajutottak számára: figyelmes,
tapintatos szeretetet, szakértelmet, empátiát.

Szilágyi Erzsébet

Az együttérzés – a női lélek empátiája

A fogyatékkal élőkhöz is eljött a Mikulás
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VV aann  ookkuunnkk  aa  bbiizzaalloommrraa,,  hhaa  hháárroomm  tteehheett--
ssééggeess  ffiiaattaall  öösssszzeeffoogg  ééss  mmaajjdd  mmáássffééllsszzáázz
eemmbbeerrtt  mmaaggaa  mmööggéé  áállllíítt,,  hhooggyy  iiddőőtt,,

ffáárraaddssáággoott  nneemm  kkíímmééllvvee  aa  mmaagguukk  ééss  aa  kköö--
zzöösssséégg  öörröömméérree  zzeennéélljjeenneekk..  AAzz  iiss  rreemméénnyyeekkeett
ttáámmaasszztt  bbeennnnüünnkk,,  hhooggyy  aa  zzeennéésszzeekk    nnaaggyyrréésszztt
aa  ffiiaattaallookk  kköözzüüll  kkeerrüüllnneekk  kkii.

Korunk hiányt szenved pozitív példákból,
hiszen a televíziók jóformán csak olyan
embereket sztárolnak, akikre nincs miért
felnéznünk. És sajnos ők formálják a köz-
ízlést. Közben kis közösségünkben olyan

társaságok alakulnak, amelyek remél-
hetően hatni fognak környezetükre. Példát
adnak nagylelkűségből, összefogásból,
szeretetből. Erről szólt a karácsonyi aján-
dékhangverseny.

ÚÚjjvváárrii  GGáábboorré volt a kezdeményezés.
Hónapokig készültek az eseményre, a két
karvezető hölgy, PPaattrriikk  JJuuddiitt és JJuuhháásszz
OOrrssoollyyaa is kivette a részét a felkészülésből.
Lelki szükséglet volt ez a koncert, a majd
300 hallgató be sem fért a kultúrház nagy-
termébe. Sokan voltak kíváncsiak zenésze-
ink, énekeseink együttes műsorára, nagy
igény van az összefogásra. Sikeresek voltak
az új számok, az együtt előadott zene és a
régi „slágerek”: nem árt a repertoárt néha
lepo-rolni, mert a Férfikar népszerű régi mű-
sorszámai mindig aktuálisak maradnak. 

A hangversenyeket már el sem tudjuk
képzelni Gyarakiné Márton Magdi
beleérző, okos magyarázó szavai nélkül,
aki tapintatosan, finom pedagógiai

érzékkel neveli a közönséget a zeneértésre
és zeneélvezetre. 

KKöösszzöönnjjüükk  sszzééppeenn  aa  sszzeerrvveezzőőkknneekk,,  
aa  kkaarrvveezzeettőőkknneekk  ééss  aa  zzeennéésszzeekknneekk  
eezztt  aa  sszzéépp  aaddvveennttii  hhaannggvveerrsseennyytt..  

Tharan–Trieb Marianne

Adventi ajándékhangverseny

Pozitív példaképekkel

IIssmméétt  mmeeggttaarrttoottttuukk  22000088..  ddeecceemmbbeerr  2200--
áánn  ssookk  ggyyeerreekk  öörröömméérree  aa  KKaarrááccssoonnyyvváá--
rróó  rreennddeezzvvéénnyyüünnkkeett..  EEggyyüütttt  kkéésszzüüllttüünnkk

aa  kkaarrááccssoonnyyrraa  kkiiccssiikkkkeell  ééss  nnaaggyyookkkkaall..  IIddéénn
ssiikkeerrüülltt  mmiinndd  aa  pprrooggrraammookkaatt,,  mmiinndd  aa  vveenn--
ddééggllááttáássuunnkkaatt  ggaazzddaaggííttaannuunnkk..

A gyerekek karácsonyfadíszeket készítet-
tek, ajándékkísérő csipeszeket, hűtőmágne-
seket és szalvétatartókat, csomagoló papírt
nyomdáztak, valamint gyönyörű karácso-
nyi témájú dolgokat hajtogattak. 

Az Aranyló Színház bemutatta a Varázsla-
tos karácsony című előadást, majd sokan
részt vettek a város fájának feldíszítésében is.
Számunkra szívmelengető, mikor a magas fán
a díszek csak derékig érnek, mert tudjuk,
hogy a „mi” gyerekeink készítették és az ő kis
kezük tette oda. 

A program végére szinte csak kifestett
arcú gyereket láttunk, mert nagy sikert ara-
tott az arcfestés is. 

Mindenki remekül érezte magát!   
Azonban ne feledkezzünk meg azokról,

akik mindezt lehetővé tették: kköösszzöönneett
Rudolfné Busák Krisztinának és lányai-
nak: Melittának és Lillának, Schindlerné

Dajkó Mónikának, dr. Balla Rékának,
Heinczinger Istvánné Ágnesnek, Gergely
Tamásné Ágnesnek, Kiss-Demeter Enikő-
nek, Hamvas Brigittának, Gubacsi Hajnal-
kának, a Nagycsaládosok Egyesülete képvi-
selőinek és a művelődési ház dolgozóinak. 

Továbbá a CBA-nak a finomságokért! 
Petrovics László - polgármester
Mándli Katalin, Nagy Eszter - 

szervezők

A város karácsonyfája

PATRIK JUDIT, ÚJVÁRI GÁBOR, 
JUHÁSZ ORSOLYA
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Szegény 

lányok

SÁNTA GERGŐ KOREOGRÁFIÁJA

Szilágyi Erzsébet és Végvári Györgyi igaz-
gatónők – e rendezvény megálmodói – ak-
koriban a település olyan közös ünnepének
szánták ezt az alkalmat, ahol a város iskolá-
jának növendékei és azok családtagjai közös
produkcióban mutathatják meg, hogy az
együtt zenéléssel, színjátszással, versmon-
dással, tánccal valami nagyon fontos mond-
ható el egymásnak. Az akkori „Csillagváró
családi esteken” a szülők, az iskola pedagó-
gusai és növendékei együtt léptek fel, mutat-
va, hogy az alkotásban gyermek és felnőtt
egyazon „demokrácia” polgárai, amelynek
egyetlen értékmérője van: az ember valódi
küldetése, az értékteremtés.

A közben művészeti iskolává alakult

Kittenberger Kálmán Általános Iskola nö-
vendékei és pedagógusai az idén kiváltképp
megmutatták, hogy valóban képesek az ér-
tékteremtésre, a magyar nemzet szellemi
kincseinek továbbadására és újraalkotására. 

A december végére beérett produkciók
előadása az iskolában működő művészeti,
pedagógiai műhelyek munkájának olyan
keresztmetszetét adta, mely által mindenki
betekintést nyerhetett abba, hogy gyerme-
keink milyen szellemi munícióval küldet-
nek el majd a nagyvilágba. 

Aki ott volt az idei esten, láthatta, hogy a ki-
pirult arcú marosi gyermekeink bizonyára
teli tarisznyával fognak kilépni majd az isko-
la kapuin, úgy tűnik, mindent megkaptak
ahhoz, hogy megállják a helyüket a középis-
kolában és talán az élet nevű iskola felsőbb
osztályaiban is. Német és angol nyelven éne-
keltek és rövid színdarabot adtak elő, kamara
együttesben muzsikáltak, értő módon, szép
magyarsággal verseltek, betlehemes hagyo-
mányt elevenítettek fel. A műsorszerkesztő
jóvoltából minden produkció a karácsony
ünnepének misztériumába avatta be a jelen-
lévőket, s egyúttal szellemi utazásra vitte a
közönséget  a Kárpát-medence értékeiben.

Az est második részében KKiiss  DDeemmeetteerr
EErriikkaa  ééss  KKiiss  IIssttvváánn tánctanárok szemet
gyönyörködtető koreográfiái következtek.
Először a másodikosok Kocsis, kocsis, ko-
mámasszony című somogyi játékokból és
táncokból készült darabját láthattuk, a har-
madikosok Mezőföldi mutatványos című
produkcióját, majd a negyedikesek Változ-
tassál párt! felcsíki táncait.

Az ünnepi alkalom gyönyörű fináléja
SSáánnttaa  GGeerrggőő  ééss  PPiinnttéérr  NNeellllii munkájaként,
a három felsős tánccsoport, Szegény lá-
nyok című közös előadása volt. E húszper-
ces momentum bizton állíthatjuk, hogy
többet tett a cigány-magyar párbeszédért, a
fiú-lány, férfi-nő kapcsolatok értékének el-
mondásáért, a család, a közösség, a haza
szeretetének megismertetéséért, mint több-
száz osztályfőnöki óra vagy tankönyv. E zá-
rótánc felemelő, elgondolkodtató, megható
és mindenek előtt zép volt.

Az iskolának, a műsor szerkesztőjének,
az előadóknak és a tanároknak csak a leg-
nagyobb elismerés hangján tudjuk megkö-
szönni ezt a valóban gyönyörű estét.

Hujbert István

Csillágváró est
Városunk iskolájának immá-
ron 1992 óta ragyogó hagyomá-
nya ez az est, amikor rendszere-
sen összejön Nagymaros népé-
nek apraja-nagyja, hogy közö-
sen örvendjen e sötét napokon a
világosság világbajöttének. 
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Felhívás

AA  nnaaggyymmaarroossii  WWiillddeennrroosseenn  
ssvváább  hhaaggyyoommáánnyyőőrrzzőő  ttáánncceeggyyüütttteess

új tagokat keres.
Várjuk azon 18 év feletti hölgyek és

urak jelentkezését, akik kedvet éreznek
a sváb táncok betanulásához, vállalják

a közös fellépéseket, szerepléseket.
JJeelleennttkkeezzééss::  mmiinnddeenn  ccssüüttöörrttöökköönn

1188..3300--ttóóll  
a nagymarosi művelődési házban;

Lénárd Katalin 06–30/409–9375
Mikes Zoltán    06–30/695–0585
KKiittűűnnőő  ttáánnccttaannáárr  ééss  rreemmeekk  hhaanngguullaa--

ttúú  ccssaappaatt  vváárrjjaa  öönnöökkeett!!

A Wildenrosen táncosai

Sváb rendezvény
Dunabogdányban

AANNaaggyymmaarroossii  DDuunnaaii  SSvváábbookk  KKöözzööss--
ssééggee  mmeegghhíívváásstt  kkaappootttt  nnoovveemmbbeerr  1155--
éérree    aazz  ÉÉsszzaakk--  MMaaggyyaarroorrsszzáággii  NNéémmeett

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  SSzzöövveettssééggee  NNéémmeett
NNeemmzzeettiissééggii  KKuullttúúrrccssooppoorrttjjáánnaakk  99..
GGáállaamműűssoorráárraa..

Nagymarost 16 fővel képviseltük, köztük
4 óvónő és 2 német nyelvtanár az
iskolából. Jelenlétük fontos volt, mert a
Német Önkormányzat több millió forint
támogatást ad évente a nagymarosi iskolá-
nak és óvodának mint nemzetiségi
intézményeknek. A támogatásért a német
nyelvet magasabb óraszámban oktatják. A
helyi nemzetiségi szokások felelevenítése
már gyermekkorban fontos, hiszen nem
baj, ha tudjuk, hogy gyökereink honnan
indultak, hiszen Nagymaros fellendülését a
sváb betelepítetteknek köszönheti.

Sajnálatos, hogy nincs városunkban
olyan foglalkozás, ahol a gyerekek megis-
merik, megtanulják, és megélik nemzetisé-
gi kultúránk hagyományait. Ezért kérjük
azok segítségét és együttműködésüket,
akik szívükön viselik nemzetiségi, helyi
kultúránk megtartását. Ne csak a nyugdíja-
saink vegyenek részt lendületes, táncos
programjaikkal a helyi rendezvényeken,
hanem a tanintézményeink gyerekei is
érezzék át és tanulják meg a sváb-tánc
derűs, jókedvű hangulatát.

Ivor Andrásné 
a Sváb Közösség nevében
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A KUTYAKANYAR 
ÁLLATORVOSI RENDELŐ

aajjáánnlljjaa sszzoollggáállttaattáássaaiitt!!

RReennddeellééssii  iiddőőkk::
Hétfő, kedd:  16–18
Szerda:           8–10   
Csütörtök:    16–18
Péntek:           8–10 és  16–18

Dr. Drobilich János
állatorvos

NNaaggyymmaarrooss,,  RRaaddnnóóttii  MM..  uu..  11..

TTeell..::  2200//4466––882288––4466  ééss  2277//335555––552233
wwwwww..kkuuttyyaakkaannyyaarr..hhuu
EE––mmaaiill::  llaappaallyy@@kkuuttyyaakkaannyyaarr..hhuu

HHééttkköözznnaapp  0088  ééss  1188  óórraa  kköözzöötttt  ddoollggoozzoomm,,
rreennddeellééssii  iiddőőnn  kkíívvüüll    tteelleeffoonnooss  eeggyyeezztteettééss
aallaappjjáánn  ffooggaaddoomm  bbeetteeggeeiimmeett..

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és kutyakozmetika

Ultrahang 
diagnosztika

Örömmel adunk
hírt új ULTRA-
HANG készülékünkről! 2008 decembe-
rétől helyben végezzük a vizsgálatokat.

MMiikkoorr  sseeggíítthheett  mmiinnkkeett  eezz  aa  ggéépp??
•Vemhesség megállapítása
•Méhgyulladás diagnosztika
•Húgyúti szindrómák elkülönítése
•Gyomor–bélrendszeri bántalmak 

felismerése
•Hasüregi daganatok diagnosztikája
•Prosztata problémák differenciálása
•Különböző mintavételek, irányított

UH háttérrel
A vizsgálatokat rendelési időn kívül,

előzetes időpont egyeztetéssel végezzük.

2008. dec. 6-án  Schäéffer Gabi és a von
Benko házaspár szervezésében jótékonysági
bazár volt a művelődési házban angol
mintára, megmutatva, hogy pozitív hozzáál-
lással és sok munkával szinte a semmiből is
megteremthetők a segítség feltételei. 246.000
forint gyűlt össze. Külön megköszönjük
Sylla Frere, angol alapító tagtársunknak,
hogy 100 angol fontot utalt az alapítvány
számlájára. Hálás köszönetünk azoknak a
jószívű embereknek is, akik ajándéktár-
gyakat és tombola nyereményeket ajánlottak
fel, segítettek ezek szállításában, az asztalok
és tárgyak elrendezésében, kitették a plaká-
tokat, fényképeket készítettek, eladták a
rengeteg tárgyat és tombolajegyet, gondoskod-
tak a rendezvény zökkenő-
mentes lebonyolításáról és
ezzel rendkívüli sikeréről.

Továbbá sok köszönet
Önöknek, kedves
Nagymarosiak, akik a tár-
gyak és tombolajegyek vásár-
lásával, valamint adománya-
ikkal segítettek. Reméljük,
hogy a nagy választékból sik-
erült mindenkinek hasznos
és kedvére való tárgyat,
ajándékot találni.

A MÁTÉ
ALAPÍTVÁNY tagjai

A  Karácsonyi bazár
receptje:

Gyűjts össze több, mint ezer tárgyat négy
hónap alatt, add el azokat 4 óra alatt, kö-
szönd meg mindenkinek a sok segítséget,
az így összegyült 246.050 Ft-ot számold át
és helyezd  egy „trezor dobozba”. A dobozt
rejtsd el egy fél zsák száraz kutyaeleség kö-
zött, tartsd ott két napig, számold át a pénzt
még egy párszor, majd vidd el a Takarék-
pénztárba, ahol kiürítik a dobozt, tartalmát
újra átszámolgatják és végül a sok pénz he-
lyett egy kis vacak pénztári bizonylatot
nyomnak a kezedbe. Az üres dobozzal és a
bizonylattal a kézben, emelt fővel és vidám
lélekkel lehet hazaporoszkálni.

Ilyen egyszerű az egész, aki  tud ennél
egyszerűbbet, az írja meg!

Máté Alapítvány

II. MÁTÉ KARÁCSONYI BAZÁR
„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen

érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy
része mélyen alszik.”  Anatole France

A Máté Alapítvány 2 hónapig keresett
gazdát Nagymaroson a közben híressé vált
Zsömi kutyának – hiába. Végül be kellett
adni a Zöld Menedékhez. Tudjuk, hogy a
világ minden jóakarata kevés ahhoz, hogy
minden megunt kutyát élete végéig tart-
sanak. Mert sokan azt hiszik, hogy az
élőlény (kutya, macska, gyerek, feleség) is
olyan, mint a megunt ruha: útban van,
bármi áron meg kell szabadulni tőle. A
módszerekben nem válogatnak. Tehát a
menhelyekre került állatoknak egy ideig
próbálnak gazdát keresni, aztán el lesznek
altatva. Fő, hogy a volt „gazdát” sem költ-
ség, sem lelkiismeret ne terhelje.

Zsömi megmenekült: a napokban
örökbe fogadta egy budapesti lakos.

KKéérrjjüükk  ttáámmooggaassssoonn  aaddóójjáánnaakk  11  %%--áávvaall..
AADDÓÓSSZZÁÁMM::  1188770000776677––11––1133

Máté Állatvédelmi Közhasznú
Alapítvány
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Nagymaroson íródott

Akusztikus imák
SSzzaabbaaddooss
GGyyöörrggyy::  

Boldogasszony
földje/ 
Harangok  –
BMC, 2008

Ez az opusz a neves zongoraművész és
zeneszerző eddigi életművének harmadik
szólólemeze. Szabados Györgynek nem-
csak zenéje képvisel kiemelkedő szellemi
magasrendűséget, de írásai, a médiumok-
ban való megnyilatkozásai is mély nyomot
hagynak az erre fogékony közönségben. Új
lemeze kiemelkedő teljesítmény a mai
zenei sivatagban, egyórányi spontán talál-
kozás a transzcendens világgal. Ahogyan a
művész írja: „A harangszó sóhaj, ami körül-
öleli a Földet. Ez a világ a Boldogasszony
tája, szent paradicsomi terep...” Ezt az üze-
netet hordozza Szabadosnak a hagyo-
mányt és a modernitást egyszerre képvise-
lő, magyar és egyben európai zenei világ is.

Márton Attila – Demokrata

DDeecceemmbbeerr  55--éénn  aaddttáákk  áátt  aa  GGrraammooffoonn
--  KKllaasssszziikkuuss  ééss  jjaazzzz  ffoollyyóóiirraatt  ddííjjaaiitt
aa  TTuuddoommáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiáánn..  AA  jjaazzzz--

kkaatteeggóórriiaa  ffőőddííjjáátt,,  aa  MMaaggyyaarr  JJaazzzz  DDííjjaatt
SSzzaabbaaddooss  GGyyöörrggyy  vveettttee  áátt..  
„Kiemelkedően jelentős alkotóművészi és
előadói életművéért, a kortárs improvizatív
zene fejlődésében játszott szerepéért, a
MAKUZ (Magyar Királyi Udvari Zenekar)
több évtizedes tevékenységéért, illetve a
BBoollddooggaasssszzoonnyy  ffööllddjjee  (Harangok) című
szólólemezéért.”

NN aaggyymmaarroossii  hhoonnffiittáárrssuunnkk,,  SSzzaabbaaddooss
GGyyöörrggyy  aazz  iimmpprroovviizzaattíívv  zzeennee  eeggyyiikk
lleeggffoonnttoossaabbbb,,  lleeggnnaaggyyoobbbb  hhaattáássúú

kkééppvviisseellőőjjee  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn..  

A Liszt-díjat, Szabó Gábor-díjat, Magyar
Művészetért Díjat és 2008-ban már a
Gramofon-díjat is magáénak tudható zon-
goraművész, zeneszerző és gondolkodó
hosszú idő után idén új lemezzel jelent-
kezett. A Boldogasszony földje – Harangok
című CD-ről beszélgetett vele Bércesi
Barbara a Gramofon című szaklap
szerkesztője. Aki ismeri Szabados Györgyöt,
tudja: sosem csak a zenéről, hanem mindig
a Teljességről beszél. Az alábbiakban e vele
készült interjúból idézünk egy rövid rész-
letet.

GG..:: Mit jelent az ön számára a Boldog-
asszony földje, a haza? Manapság a hazasze-
retet nem divatos érzés, és aki szereti is a
hazáját, sokszor annak sem egyértelmű,
hogy a földhöz, a nyelvhez vagy a kultú-
rához érez kötődést. Ma már sok olyan léte-
zővel kapcsolatban is kérdéseket teszünk föl,
amelyek valaha maguktól értetődőek
voltak ...

SSzz..  GGyy..:: Én mély kötődést érzek a Kárpát-
medencéhez. Ez a fajta kapocs valamikor
csecsemőkorban, de legalább is kisgyerek-
korban alakul ki az emberben; mélységes
és megkérdőjelezhetetlen. Sok helyen jár-
tam már a világban, de ez az érzés, mond-
hatom, egyre erősebb bennem. 

A családunknak volt egy gyönyörű kiál-
lítású képes Bibliája, amelyben minden
fontos jelenetet csodálatos festmények
illusztráltak. Felnőtt fejjel már tudom, hogy
a Paradicsom ábrázolásához afrikai tájak
szolgáltak alapul. Valamiért én mégis a

Kárpát-medencét érzem a Paradicsomnak.
Ha ebben a világban járok-kelek, akkor
vagyok paradicsomi állapotban. Erre megle-
hetősen hedonisztikus magyarázatot tudok
adni: sehol nem érezem azt a fajta idilli ked-
vességét a tájnak, mint itthon. Elkápráztatott
az Adria, amikor tízegynéhány évvel ezelőtt
először jártam arra. Gyönyörű a víz végtelen
csillogása és a színei, de össze sem mérhető
azzal a tizenhat éves lánnyal, ami a Balaton.
A Balaton nem csak táj, nem csak víz, amely
türkiz színekben játszik. Van valami meg-
foghatatlan minősége, bája, amely analógiá-
ja a lét más, nem anyagi dimenzióinak. Vagy
említhetném az Alföldet is. Aki egyszer átéli,
hogy ott ráesteledik, tudja, milyen, amikor
„az ég a földdel összeér”, ugye, érti ezt a
költői-filozofikus képet? És hihetetlen tragé-
dia, hogy mindez tönkremenni látszik!

Néhány éve részt vettem egy beszélgetés-
sorozatban Balogh János professzorral,
akivel napjaink ökológiai problémáit taglal-
tuk. A beszélgetéseket felvette a Duna
Televízió. Két éven át negyven adást ért meg,
és UNESCO-díjjal tüntették ki. Ebben körbe-
jártuk, hogyan rabolta le és fordította ki
önmagából a természetet a káini, kisajátító
ember az egész világon. Én arról beszéltem,
melyek lehettek a belső mozgatói ennek a
bűnözésnek, ami nem most kezdődött, csak
most érte el a katasztrofális szintet. 

Visszakanyarodva a lemezhez: a szám-
címek is a kapcsolatomat írják le ehhez a
földhöz, e föld szelleméhez, amelyért aggó-
dom. Zarándokút, Üzenet, Boldogasszony
földje, Fohász ... Én nem New Age-es zarán-
doklatokról szóló üzenetekkel „nyomogatom
a billentyűket”. Ahogy járom ezt a szerel-
metes tájat, azzal a szemlélettel és ízléssel
alkotok, amely itt él, innen szemlél, itt fakad.
S ezen a paradicsomi földön most is harc dúl,
ha nincs is háború. Őrület! Carl von
Clausewitz XIX. századi hadtudós szerint, aki
a Kárpát-medencét uralja, az lényegében
egész Európát uralja. Engem azonban csak a
szelleme érdekel. Észre kell venni, hogy az
évszázadok során mennyi előre mutató
dolog született itt. De hol az önzés, hol a bir-
toklási vágy térítette el jóakaratú önmagától.
Európa közepe itt van. Mérhetetlenül fontos,
hogy itt mi történik. A Fohász című darab
erről szól: könyörgés, hogy megőrizhessük e
földnek és e föld kultúrájának minden szép-
ségét és nagyszerűségét. 

Gramofon

Fohász Boldogasszony földjéért

Eddig megjelent munkái

B-A-C-H élmények (1964), Az Esküvő
(1974), Adyton (1982), Szabraxtondos
(1984), A szarvassá vált fiak (1985),
Homoki zene (1991), Elfelejtett énekek
(1992), Az események titkos története
(1996), Idő-zene (1997), A szent főnix-
madár dürrögései (1997), Jelenés (1998),
Time Flies (1998), A szépség szíve
(2004), Triotone (2004), Baltás zsoltár
(2007), Készülődés a csatára (2007),
Boldogasszony földje (Harangok) (2008) 

Örömmel számolunk be e lemez
elismeréséről
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Szivarszoba  4–8 ember számára
kiváló helyiség,  amely
alkalmas tárgyalásokra,
baráti beszélgetésekre,
összejövetelekre.

Belső terme 70 fő befogadására alkal-
mas, s Dunára néző teraszain további
150 fő élvezheti a vízpart és a csodálatos
panoráma mellett a magyaros és medi-
terrán konyha gasztronómiai remekeit:
salátákat,  halakat – elsősorban dunai
halakat kínálunk.
Hétvégi eseményekre 44––66––88  sszzeemmééllyyeess  ttáá--
llaakk elkészítésére rendelést felveszünk. A
vendégeket ppiizzzzéérriiaa is várja. Lehetőség
van előfizetni nnaappii  mmeennüürree  660000  FFtt-os áron.
Az étterem kiválóan alkalmas esküvők,
bankettek, keresztelők, családi össze-
jövetelek megrendezésére.

ee--mmaaiill::      mmaarroosseetttteerreemm@@iinnvviitteell..hhuu
hhoonnllaapp:: wwwwww..mmaarroosseetttteerreemm..hhuu

CCíímm:: 22662266  NNaaggyymmaarrooss,,  HHaajjóóáálllloommááss
TTeell:: 3366––2277//335544––557766,,  3366––2200//445588––88777722

É T T E R E M ,   H A N G U L AT O S  T E R A S Z ,   S Z I VA R S Z O B A

AA  MMaarrooss  éétttteerreemm  kköözzvveettlleennüüll  aa
DDuunnaa--ppaarrttoonn,,  aa  ppaattiinnááss
kkiikkööttőő  ééppüülleettéébbeenn  vváárrjjaa
aazz  iiddeellááttooggaattóó  vveennddéé--

ggeekkeett..

Nagymaros FC hírei
A bajnokság állása

M Gy D V Lg Kg P
1. Csomád 13 11 0 2 65 14 33
2. Fót 13       11 0 2 48 19 33
3. Göd 11   9 1 1 74 12 28
4. Nagymaros F.C.12 8 1 3 55 22 25
5. Vác-Deákvár     12 7 0 5 27 21 25
6. Páty 13   6 1 6 53 30 19
7. Püspökhatvan    11   6 0 5 31 27 18
8. Szõd 11 5 1 5 32 38 16
9. Rád 11 4 1 6 34 48 13

10.Kisalag 12 4 0 8 32 48 12
11.Tinnye 13 4 0 9 29 57 12
12. Kosd 12  4 0 8 33 68 12
13. Szendehely      12 1 1 10 21 72 4
14. Kismaros 10 0 0 10 7 65 0

Ifjúsági

Szõd – Nagymaros F.C. 1:2
Góllövõk: Csatári, Bõgér
Nagymaros F.C. – Fót             0:1
Nagymaros F.C. – Kosd         11:1
Góllövõk: Zeller, Ember Á. 6,
Gubacsi 2, Bõgér, Trampó
Nagymaros F.C. – Kismaros        7:0
Góllövõk: Csatári 4, Huszti, Kiss
Cs., Trampó

A Nagymarosi F.C. elnöksége és
tagsága

Boldog új évet  kíván 
a város valamennyi lakójának!

Major László
Nagymaros F.C. elnöke
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Az OPTIKAI üzlet 
Nagymaroson a Fő tér 16 sz. alatt

Tekintsék meg az új kollekciókat valamint optikai cikkeink nagy választékát, és vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

BBoollddoogg  bbéékkééss  úújj  eesszztteennddőőtt  kkíívváánn  
Lendvainé Pesti Emese látszerész mester, Lendvai Eszter látszerész optikus 

és Dr. Kispéter Éva szemészfőorvos

Ildikó Ingatlan, Értékbecslő, Hiteliroda 

Nagymaros, Fő tér 3.

KKeerreesseekk  eellőőjjeeggyyzzeetttt,,  kkéésszzppéénnzzeess  vveevvőőiimm  rréésszzéérree::  
– családi házakat, (egy és többgenerációs)
– nyaralókat,– telkeket,– Duna-parti házakat, – albérletet 
– értékbecslés 24 órán belül
– adó /illeték/ ingatlanjogi tanácsadás 
– lakáshitelek már 5 % önrésszel
0066––2200//446644––33442299,,          0066––3300//669955––00003300,,        2277//335544––553355      
www.ingatlan.com/ildiko     
Haraminé  Ildikó Szilágyvári Bernadett

– Magán nyugdíjpénztár, Önkéntes nyugdíjpénztár
– Biztosítások (élet, lakás)
– Befektetések (gyerekprogram)
– Jelzálog hitelek (lakásvásárlás, szabadfelhasználású,  
– Hitelkiváltás ––  KKöözzvveettííttőőii  ddííjj  nnééllkküüll!!  ––

AAEEGGOONN  üüggyyffeelleekknneekk  ttoovváábbbbii  kkeeddvveezzmméénnyyeekk!!

TTaannááccssaaddóó::  MMaajjoorr  LLáásszzllóó              TTeelleeffoonn::  06–27/ 355–061 
EE––mmaaiill::  majorlaci@vipmail.hu            MMoobbiill::  06–30/851–4061 

Több mint biztosító!

Regisztrált 

Gázszerelő-mester

Nagymaroson

vállalja gázkészülékek 
– gázcirkók, gázkonvektorok, 
– gázkazánok, gázboylerek,  
– gáztűzhelyek 
– vízvezeték, szanitér és fűtésrendszerek  

tisztítását, javítását, karbantartását
0066––2200//997700––88110022

NNyyiittvvaa::  Hétfő–péntek: 8–17-ig
Szombat:        8–13-ig
Tel: 06–20/415–2046

HORGÁSZCIKK ÉS ÁLLATELEDEL SZAKÜZLET

22662266  NNaaggyymmaarrooss,,  VVááccii  úútt  2288..  TTeell:: 0066––2200//551122––11770066  üüzzlleett

CCssiillllaagg  LLáásszzllóó eeggyyéénnii  vviilláággbbaajjnnookk  ééss  

CCssiillllaagg  ZZssiiggmmoonndd VVBB  bbrroonnzzéérrmmeess  aajjáánnlláássáávvaall

– kutya és macska tápok, konzervek teljes skálája
– fagyasztott húsfélék
– horgászcikkek széles választéka
– PERFEKT mintabolt
– Verőcére és Kismarosra iinnggyyeenneess  kkiisszzáállllííttááss

NNyyiittvvaattaarrttááss:: kedd, csütörtök, péntek:  9–12 és 14–17 
szerda 9–12 és 14–18 

PPáárrooss  sszzoommbbaattoonn  99––1122  oorrvvoossii  llááttáássvviizzssggáállaatt,,
mely továbbra is ingyenes. Előjegyzés 06–30/916–0889
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jjaann..  0099..  1166..3300              Nótaklub
jjaann..  1100..  1155..3300  --ttóóll Megemlékezés 

a „malenkij robot”-ra elhurcoltakról.
jjaann..  1155.. 99--1133 Vásár 
jjaann..  1177..  1188..0000            Batyubál - Nyugdíjasklub  
jjaann..  1188.. 1166..3300                    Jókai Anna „Ne féljetek” 

író-olvasó találkozó
jjaann..  1199.. 1177..0000 Városi Nyugdíjasklub  
jjaann..  2200.. 99--1133                  Vásár 
jjaann..  2244..  1188..0000                Magyar Kultúra Napja 
jjaann..  2255.. Választás 
ffeebbrr..  0022..  1177..0000  Nyugdíjasklub - klubnap 
ffeebbrr..  0077..1199..3300 Sváb bál 

A művelődési ház  

januári programjai

Ősi hangok Ázsia szívéből

A San Team házban (Nagymaros, Nyár u. 2.)
jjaannuuáárr  1177--éénn  sszzoommbbaattoonn  eessttee  hhaattkkoorr leve-
títjük Kanalas Éva népdalénekes Ősi hang-
ok Ázsia szívéből című közel egy órás
filmjét, mely az Ob és a Jenyiszej folyó
mentén valamint az Altáj hegységben élő
népek zenekultúráját, főként a tuva
torokéneklést mutatja be. Látunk a film-
ben kizsi lakodalmat, jurtaállítást, birka-
vágást. A Misztrál fesztiválról a nagyma-
rosiak által személyesen ismert népdal-
énekes két gyűjtőútján, amelyekről a film
készült, elvitte a rokonnépeknek a mi nép-
dalainkat, és megszólaltatta a tuva sámá-
nok elnökét, Mongus Kenin Lopsant is,
aki elismerően nyilatkozott a magyar
zenei hagyományról. A vetítés előtt és után
Kanalas Éva többek közt magyar, hakasz
és tuva népdalokat énekel. 

A rendezvény ingyenes.
Petrovics László

Ne féljetek! – Est Jókai Annával
22000099..  jjaannuuáárr  1188--áánn  1166..3300--kkoorr  aa  nnaaggyymmaarroossii  mműűvveellőőddééssii  hháázzbbaann  

„„NNee  fféélljjeetteekk””  ccíímmmmeell  íírróó--oollvvaassóó  ttaalláállkkoozzóó  lleesszz  JJóókkaaii  AAnnnnaa  íírróónnőővveell..

Számos elismerés mellett az írónő a Kossuth-díj, a Magyar Örökség Díj, a Magyar
Művészetért Díj, a Prima Primissima közönségdíj birtokosa. 

Műveinek jól észrevehető közös vonása az emberi közönyösség elleni küzdelem, a
szeretet képviselete a világban. Írásait az emberi élet értelmébe vetett hitnek a képvise-
lete kapcsolja össze. Sok változatban megmutatta, hogy az emberek életéből hiányzik
valami, hogy szenvednek az ürességtől és céltalanságtól. A Ne féljetek című regényé-
nek  rendkívüli népszerűségét az indokolja, hogy az olvasók erőt meríthetnek belőle, hogy
szembe merjenek nézni életük nehézségeivel.

AAzz  eesstt  hháázziiggaazzddáájjaa  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett sszzeerreetteetttteell  vváárrjjaa  aazz  éérrddeekkllőőddőőkkeett..

A jövő mezőgazdasága
––  IISSMMEERREETTTTEERRJJEESSZZTTŐŐ  EELLŐŐAADDÁÁSS  ––
Szeretettel hívom és várom Önt 

22000099..  jjaannuuáárr  2222--éénn  ((ccssüüttöörrttöökköönn))  1188  óórráárraa
a Kittenberger Kálmán Általános és

Művészeti Iskolába
Az előadás témája: Irány Óvár! 
(agrár-felsőoktatási tájékoztató)

EEllőőaaddóó::  MMaattuuss  LLáásszzllóó

FELHÍVÁS

JJaannuuáárr  2233.. 18.00
Pap Gábor: A napút festője: Csontváry I.

FFeebbrr..  1133.. Dr. Varga Tibor: Az Aranybulla
Helyszín: a zebegényi könyvtár

Magyar Kultúra Napja
22000099..  jjaannuuáárr  2244--éénn  1188  óórraakkoorr  mmeeggeemmlléékkeezzéésstt  ttaarrttuunnkk..  A Magyar Kultúra Napja a Himnusz
jelképes születésnapja. Az ünnepi műsorban közreműködnek a művészeti iskola növendé-
kei és a Nagymarosi Színkör. A műsort Szilágyi Erzsébet szerkesztette.


