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Csak az idegenforgalmi adó
Áldott,
békés
ünnepeket
nőtt, és fizetniük kell a
eltelt egy év, lassan itt a Karácsony és
motorcsónak tulajdonosoknak Ismét
az újév. Minden nagymarosi polgárnak és
November 30-án, hétfőn tartotta soron következő ülését Nagymaros Város Képviselő-testülete. A tanácskozáson minden képviselő jelen volt. A fontosabb döntések: a Károly Róbert Társaság
kérelme szobor elhelyezésével kapcsolatban, az adórendelet módosítása, Pest Megye
önálló régióvá válása.
A közel két órás ülés elején

Ivor Andrásné kért szót. Mint
a német önkormányzat vezetője tájékoztatta a grémiumot
és a lakosságot arról, hogy az
ulmi skatulyát elszállították,
de tavasszal visszakerül a helyére. Elmondta azt is, hogy
december 12-én Betlehemet
állítanak a Fő téren, és készülnek már a templomi fenyőkre a horgolt díszek.
Folytatás a 4. oldalon

A 2016-os nagymarosi
falinaptár már kapható!
Szép

karácsonyi ajándék lehet az nemsokára megjelenő
Nag y marosról
szóló falinaptár,
melyben helyi és
környékbeli fotósok képei láthatók.

Keresse jövő
héten az alábbi helyszíneken:
k ö ny v t á r b a n ,
művelődési házban, SIGIL Galéria és Kávézóban, a Manyi boltban és a polgármesteri
hivatalban.

családnak áldott, békés, szeretetben együtttöltött ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendőt kívánok, megam és Nagymaros
Város Képviselő-testülete nevében is!
Petrovics László
polgármester
Fotó: Sárog Tibor

Gondolatok a Karácsonyról
Ha feltennénk egy körkérdést: "Minek az ünnepe a Karácsony?"-úgy gondolom, a leggyakoribb válasz ez lenne: "A karácsony
a szeretet ünnepe".
A szeretet nagyon fontos

lok és idősek. Ezért a legnehezebb időszak a Karácsony
azoknak, akik ezt valamiért
nélkülözni kénytelenek. Sok
magányos, egyedül élő ember, vagy a társadalom peremére sodródott embertársa-

az életünkben - mondhatni
életadó erő. Mindannyian
szeretetre vágyunk, kicsik és
nagyok, férfiak és nők, fiata-

ink sokszor legszívesebben
elfutnának ez elől az ünnep
elől.
Folytatás a 12. oldalon
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Ismét kevesen voltak a Köszöntötték a szociális
területen dolgozókat
közmeghallgatáson
November 27-én, pénteken tartották az ez évi közmeghallgatást, melyre most
is csak kevesen jöttek el.
A megjelenteket Petrovics
László polgármester köszöntötte. Elmondta: sajnálja, hogy ismét csak ilyen kevesen jöttek el.
A polgármester mint
minden évben, most is beszámolt a város pénzügyéről, gazdasági helyzetéről. A
gazdasági tájékoztatóból ki-

- A város hitelállománya jelenleg 39,7 millió forint, melyet a városközpont
fejlesztéséhez vettünk fel.
Erre az összegre az étkezde eszközfejlesztéséhez volt
szükség. Jelenleg úgy tűnik,
hogy a Mátyás Étkezde költségvetése kiegyensúlyozottá
vált, hiszen egyre több családi rendezvényt szerveznek
meg - mondta.
A fejlesztésekkel kapcsolatban Petrovics László el-

derült, hogy jól alakulnak
az adóbevételek, de a korábbi évekhez képest csökkenés
mutatkozik néhánynál, hiszen sok közigazgatási változás történt időközben.
- Szépen alakulnak a bevételeink a kiadásokhoz képest. Itt jegyzem meg, hogy
két nappal ezelőtt a város számláján 30 millió forint volt. Ez azt jelenti, hogy
az elmúlt 10 évben, csak az
utóbbi 2-3 év mutatja ezt a
tendenciát - mondta. Hozzátette: ezért igyekszik segítséget nyújtani a település
például a külterületen élőknek az út rendbehozatalára.
A városvezető arról is beszélt, hogy jól alakulnak
az adóbevételek, hiszen a
2012-es felderítésnek köszönhetően nőtt a város bevétele. Nőtt az idegenforgalmi és az iparűzési adó bevétele is. A bérleti díjak bevételének alakulása is az előző
évhez hasonlóan alakul, hasonlóan a parkolási és a piaci helypénzből befolyóhoz.

mondta: kevesebb van, mint
az előző években. Idén a
mobilgát építése kezdődött
meg, a magasítása jelenleg
is folyik, valamint az óvoda
felújítása fejeződött be.
A beszámoló után a jelenlévők
elmondhatták
problémáikat,
észrevételeiket. Többen az elszaporodott vaddisznók miatt
panaszkodtak, akik tönkre
teszik többek között a 120
lépcsőt is, melyen nem lehet
közlekedni.
Felmerült,
hogy
hétvégente nem lehet közlekedni az Alíz Cukrászda
előtt, mert szabálytalanul
parkolnak a kanyarban. Szó
esett a Mihály hegyi támfal
felújításáról, a védvonal karbantartásáról, melyre sajnos
sok gyerek és fiatal is felmászik. Többen az utak minőségére panaszkodtak, és a
Magyar utcai szabálytalanul
parkolókra, valamin kérdeztek a termálfürdő megvalósításának helyzetéről is.
Furucz Anita

A közösség, a társadalom
megbecsülésének jeleként
ünneplik világszerte november 12-én a Szociális Munka
Napját. Nagymaroson Rudolf Józsefné alpolgármester köszöntötte a város ezen
a területen dolgozóit, valamint Petrovics László polgármesterrel együtt megajándékozták őket.
- "Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is élnek a
földön őkívüle, és amit tesz,
úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is." (Szabó M.) Ezzel az
idézettel fejezném ki a köszönetemet mindazoknak,

akik az emberiséggel egyidős hivatást teljesítenek.
Ők azok, akik az emberi
élet minden fontos pillanatánál ott voltak: a születéstől az elmúlásig, küzdelemmel, szeretettel, gondoskodással - mondta. Hozzátette: ennek a tiszteletére nekünk a mai napon meg kell
állnunk egy pillanatra, hogy
kifejezhessük hálánkat, végiggondoljuk: vajon mi hogyan állnánk meg a helyünket olyan helyzetekben, ahol
Önök nehéz, emberpróbáló
feladatokat oldanak meg.
A köszöntőbeszéd után
került sor a köszönőajándékok átadására, melyhez mindenki egy oklevelet is átvehetett. A rendezvényen közreműködött Mándliné Szabó
Katalin, képviselő, a könyvtár és művelődési ház vezetője, Murányi Kende, Szalai
Bendek Bálint diákok valamint Kiss Judit és Szigeti-Benedek Gabriella tanárok.
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Csak az idegenforgalmi adó nőtt, és fizetniük
kell a motorcsónak tulajdonosoknak
Szimon Attila egy kérést tolmácsolt: a Linfor
Bt által az önkormányzatnak adott autót, csak a
közterületfelügyelő használja. Dr. Horváth Béla
jegyző válaszában elmondta: ezt nem tudják garantálni, valamint a szerződésben
az önkormányzat az üzembentartó, így a dolgozók közül bárki járhat vele.
A napirendi pontok megszavazása után először a lejárt idejű határozatok teljesítéséről tárgyaltak, majd
elfogadták a Mátyás Étkezde beszámolóját.
Itt merült fel az, hogy az
intézményben folyamatosan túlórázni kell a dolgozóknak, mert a gyerekek
nem fogyasztják el az ebédet délután kettőig. Az ülésen jelen lévő iskolaigazgatóval, Fábián Szabolccsal
közösen próbáltak megoldást találni a problémára, melynek egyik oka az is,
hogy bevezették az 5 napos
testnevelést, és így a felsősöknek már reggel 7 órától
vannak óráik egészen délután 14.20-ig.
Mivel az órarenden nem
tudnak változtatni, ezért
úgy döntött a testület, hogy
levélben fordul a tankerület
vezetőjéhez, hogy fizessék
ki a túlóra díját - amely novemberben 280 ezer forinttal növelte az önkormányzat

költségeit -, valamint a tornacsarnok ügyében szülessen döntés.
Elfogadták a testület jövő
évi munkatervét, a 2016-os
évi eseménynaptárat, valamint beszámolót hallgattak
meg az idei rendezvényekről.
Támogatták a Károly Róbert Társaság kérését szobor elhelyezési kérelmét is,
melynek helye a Magyar
utca Duna-parti sétány közötti szakaszon helyezné el
a névadóról készült művet.
Egyben a területet is róla
neveznék el. Ehhez hamarosan ötletpályázat kerül kiírásra. A társaság felajánlott
1,2 millió forintot a megvalósításhoz.
Megtárgyalták az adórendelet felülvizsgálatát is.
A testület úgy döntött, hogy
nem emeli meg csupán a az
idegenforgalmi adót, mely
330 forintról 400 forintra
nő 2016-tól. Már korábban
szó esett róla, hogy vessen
ki a város adót a vízi járművek tulajdonosaira is, most
ez a döntés megszületett.
Az adó mértéke kilowattonként: 50 kilowatt teljesítményig 25 Ft/hó; 50-100 kilowatt teljesítmény között 35
Ft/hó; 100 kilowatt teljesítmény felett 45 Ft/hó. (További információkat a 6. oldalon olvashatnak.)
Sok más környékbeli tes-

Szép ajándék lehet az iskola könyve
Nyáron jelent meg a
100 éves az iskola rendezvénysorozatra egy
jubileumi
évkönyv,
amely szép ajándék
lehet
Karácsonyra!
A könyv korlátozott
számban még kapható
az iskolában 1000 forintért!

tülethez hasonlóan a nagymarosiak is támogatták,
hogy Pest megye önálló régióként működjön, megkönnyítve ezzel a pályázási
lehetőségeket.
Az egyebekben Ivor
Andrásné két témát érintett.
Az egyik kérdése az volt,
hogy sikerült-e egyeztetni a
fociklub vezetőjével, aki korábban jelezte, hogy 2016tól nem vállalja tovább a feladatot. Petrovics László polgármester elmondta: úgy
gondolja, hogy a testületnek
közösen kellene vele egyeztetnie, ezért felveszi vele
majd a kapcsolatot.
Ivor Andrásné még arról
is beszélt, hogy a szobi szakorvosi rendelő ultrahang
vizsgáló berendezésének támogatása ügyében keresték
meg őt. A készülék megvásárlása 3,5 millió forintba
került és már csak 500 ezer
forintra lenne szükség hozzá. Kérte a testületet, hogy
mivel nagyon sok nagymarosi jár fel Szobra, ezért támogassa a város a hasi ultrahang készülék megvásár-

lását, más településekhez
hasonlóan.
A grémium végül úgy
döntött, hogy ha elkészül
az előterjesztés, akkor a decemberi ülésen megtárgyalják a kérést.
Szimon Attila a közbiztonsági bizottság üléséről tájékoztatta a képviselőket (erről lapuk 5. oldalán olvashatnak), valamint
elmondta, hogy úgy tudja, ismét feltörték a szálloda
épületét.
Mándliné Szabó Katalin
pedig arról beszélt, hogy a
művelődési ház tetőszerkezete beázik, ezért gyors segítséget kért. A városfejlesztési csoport vezetője, Murányi Zoltán elmondta: tudnak a problémáról és igyekeznek mielőbb megoldani.
A tanácskozás most is
zárt üléssel ért véget, melyen a TIGÁZ ingatlanvásárlásáról, az egyik Szálloda
utcai ingatlan bérbeadásáról döntöttek. Elbíráltak egy
felvételi kérelmet a Gondozási Központba, valamint a
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot és a tűzifa támogatási kérelmeket is.
A testület várhatóan még
egyszer ülésezik decemberben.
Furucz Anita

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30-án megtartott ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról. A benyújtott 18 db „A” típusú pályázatból 17 pályázó részesül összesen 570.000.-Ft támogatásban.

Adventi program
December 12-én a délelőtti órákban
a várakozás időszakának második
hétvégéjén a Betlehemi jászol előtt
élő adventi koszorúval örvendeztetjük meg a lakosságot: Általános Iskola növendékei és a Német Önkormányzat.
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Figyelem fagyállóval
mérgezhetnek
Lakossági bejelentés alapján Nagymaroson több
háziállatnál tapasztaltak
mérgezéses tünetet, melyet fagyálló okozott.
Felhívjuk a lakosság figyelmét az alábbi tudnivalókat: A mérgezés igen
szezonális jellegű, hisz a
hűtőfolyadék cserék főleg
ősszel és tavasszal történnek, viszont a fagyálló folyadék egész évben hozzáférhető és ez sajnálatos
módon a rosszakaróknak
lehetőséget nyújt a direkt
mérgezések kialakításában. Összegezve: egész évben gondolni kell a lehetőségére és nagyon fontos a
gyors reagálás, mert órákon dől el a betegség kimenetele.
A fagyálló folyadékokat
gépkocsik hűtőfolyadékában használják. Az ebben
található etilénglikol édes
ízű, emiatt a kutyák szívesen fogyasztják de időn-

ként macskáknál is előfordul a méreg felvétele. Ez a
vegyület az etilakoholhoz
nagyon hasonló vegyület, a szervezetben is hasonlóan működik. A toxikus tünetek hasonlóak a etilakohol-mérgezés
tüneteihez. Ezen tünetek
a mérgezési szakasz első
óráiban
tapasztalhatóak, és sok esetben meg is
szűnnek a következő fázis
megjelenéséig. Viszont az
ezt követő mérgezési szakasz már a kialakult akut
veseelégtelenség tüneteit mutatja. Kezdetben feltűnhet a gazdinak, hogy
sokat iszik és vizel az állat,
majd ez fokozatosan csökken, akár a nullára.
A méreg felvételétől
számított 8 órán belül még
tudnak az állatorvosok segíteni, ám a veseelégtelenség fázisában már órárólórára romlanak a túlélési
esélyek.

Tisztelt Nagymarosiak!
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni a Közbiztonsági Bizottság november havi üléséről. Mivel az már köztudott, hogy a bizottság tagjai
tájékoztatást adnak Nagymaros közbiztonságát érintő
eseményekről, történetekről.
Ezek során értesülhetünk a
korábbi évekhez viszonyítva
a közbiztonság javulásáról,
vagy annak esetleges romlásáról.
A beszámolók szerint komoly javulás történt a közbiztonságot sértő cselekmények területén. További jó
jelnek minősíthető, hogy ez
év szeptember és november
hónapokban az előző évek-

hez képest jóval kevesebb
bűncselekmény esetében indult eljárás.
A fentiek ellenére, mint a
bizottság elnöke kértem az
illetékes rendőri vezetőket,
hogy az utóbbi hónapokban
az ismert okok miatt az ország déli határaihoz rendelt
rendőrök kieső létszáma miatt továbbra is biztosítsák a
helyi 3 fős KMB csoport tagjainak minél gyakoribb jelenlétét a város közigazgatási területén ( bel-, és külterületén ) a minél hatékonyabb
bűnmegelőzés céljából.
Szimon Attila,
Közbiztonsági
Bizottság elnöke

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Petrovics László
polgármester úrnak, valamint Dr. Horváth Béla jegyző úrnak, hogy a 81. születésnapomra küldött üdvözlőkártyával jókívánságaikat kifejezték.
További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok!
Duló Andrásné
Magdi néni

Egyúttal a magam és munkatársaim nevében
Nagymaros minden polgárának békés, boldog karácsonyt, és boldog új évet kívánok.

Értesítem a zártkertként nyilvántartott ingatlanok
tulajdonosait, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A. § (1) bekezdése szerint a tulajdonos 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott
ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
A törvény végrehajtására kiadott 67/2015. (X. 30.)
FM rendelettel módosított 109/1999. (XII. 29.) FVM
rendelet 50/A. §-a szerint a kérelmet a járási hivatalhoz (földhivatalhoz) kell benyújtani az előírt nyomtatványon.
A rendelet november 30-án lép hatályba, a kérelmeket azt követően lehet benyújtani. A nyomtatvány
a foldhivatal.hu honlapról letölthető lesz.
Az eljárásért a földhivatalnál nem kell díjat fizetni.
A művelésből kivett terület esetében így már nem
kell alkalmazni a Földforgalmi törvényben előírt elővásárlásra jogosultakkal történő közlésre irányuló eljárást (hirdetmény, hatósági jóváhagyás).
Javaslom minden érintettnek, hogy mielőbb
nyújtsa be a kérelmét.

Dr. Horváth Béla
jegyző

Dr. Horváth Béla
jegyző

A Polgármesteri Hivatal
ünnepi nyitva tartása
Tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a 2015.
évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet 2. § c) pontja
szerint december 12. szombat munkanap, melyen
pénteki munkarend szerint 12 óráig lesz nyitva a
hivatal.
A Polgármesteri Hivatal 2015. december 23-31.
között igazgatási szünet miatt zárva tart.
Az első munkanap az ünnepeket követően 2016.
január 4. napja, hétfő lesz.
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A nagymarosi rendezvényekért
köszönet 2015-ben (is)
A városban megrendezésre kerülő rendezvények, civil
programok egyre népszerűbbek. Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak,
akik részt vettek a rendezvények szervezésében, vagy lebonyolításában, hiszen:
„Az ember nem sokra megy
egyedül az életben.(…)Egyedül minden nehezebb, ha egyedül van az ember, csak annyit
tehet, amire egymaga képes,
de mások támogatásával sokra viheti. A közösség hatalmat
ad, csak legyen olyan közösség,
amely elfogad és támogat.”
(Clara Sánchez)
Köszönjük: 950-es Számú Szent Gellért Püspök
Cserkészcsapatnak, Abajdóc
Táncegyüttesnek,
Atlantis
Club Kft-nek,
Dunakanyar Fúvósegyüttesnek, Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vadásztársaságnak, Cédrus Egyesületnek, Döbrössy
Mihálynénak, Jobbik Magyarországért Mozgalom Nagymarosi Szervezetének, Kajakpóló Szakosztálynak, kosárlabdásoknak, Máté Állatvédelmi Alapítványnak, Mátyás
Étkezdének, Misztrál Alapítványnak, Napkerekei Küküllő
Kerékpár Szervíznek, Nagymarosi Borbarátok Körének,
Nagymarosi Férfikórusnak,
Nagymarosi Futball Clubnak,
Nagymarosi Kék Duna Horgászegyesületnek, Nagymaro-

si Kittenberger Kálmán AMI
minden pedagógusának és tanulójának, Nagymarosi Kulturális Egyesületnek (Die Blumen
és a Wildenrosen táncegyüttesek), Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda gyermekeinek,
óvópedagógusainak és a szülői közösségnek, Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak, Nagymarosi Női Karnak, Nagymarosi piac termelőinek, Nagymarosi Sport Egyesületnek, Nagymaros Város Fejlesztéséért Alapítványnak, Római Katolikus
Plébániának, SIGIL Galéria
és Kávézónak, Silverstar Művészképző Iskolának, Táltos
Lovastanyának, Városi Nyugdíjas Klubnak, Manyi boltnak.
A rendezvények biztonságának és közterület épségének megőrzéséért köszönet illeti a rendőrséget, a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, a Nagymarosi Polgárőrséget, a Maros Kft-t, a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft-t, és a nagymarosi háziorvosokat: dr. Rendessy
Annamáriát, dr. Zombori Klárát és dr. Juhász Attilát.
A rendezvények nem jöhettek volna létre támogatások nélkül, melyet köszönünk
a Spitz Pékségnek, Nagymaros
Trade Kft-nek, Piramis Építőház Kft-nek, OTP Bank Nyrtnek és az Országos Magyar Vadászkamarának.

Tájékoztató a helyi adókat
érintő változásokról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselőtestület november 30-i ülésén módosította a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendeletet.
A 2016. január 1-től hatályos módosítás a következő
kérdésekre terjed ki:
1. Az ideiglenes iparűzési adó mértéke 5000 Ft/nap
összegre módosul (ez a helyi vállalkozókat nem érinti).
2. Iparűzési adó esetében megszűnik az önkormányzat által eddig biztosított adómentesség (azon vállalkozók esetében, akinek az adóalapja nem érte el az 1,2 millió forintot).
3. Az idegenforgalmi adó 400 Ft/vendégéjszaka öszszegre emelkedik.
4. Új adónemként, települési adóként bevezetésre kerül január 1-től a vízi járművek adója.
Ez utóbbi adónem szabályai a következők:
Az adókötelezettség a hatósági nyilvántartásban szereplő vízi jármű (amely jelenti a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerinti úszó létesítmények közül a belvízi hajót, a motoros vízi sporteszközt, amely főgépének motorteljesítménye a 10 kilowattot meghaladja) önkormányzat közigazgatási területén történő tárolására terjed ki.
Az adókötelezettség a vízi jármű tárolása megkezdése
napjával keletkezik. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. Az adókötelezettség a vízi jármű önkormányzat közigazgatási területén történő tárolása megszüntetésének hónapja utolsó napjával szűnik meg.
Az adó alapja a vízi jármű főgépének kilowattban kifejezett teljesítménye.
Az adó mértéke
a) 10-50 kilowatt teljesítményig 25 Ft/hó/kilowatt,
b) 50-100 kilowatt teljesítmény között 35 Ft/hó/ kilowatt,
c) 100 kilowatt teljesítmény felett 45 Ft/hó/ kilowatt.
Az adó alól a sportszövetség, valamint az azzal tagsági
jogviszonyban álló sportegyesület tulajdonában lévő vízi
jármű, illetve vízimentési tevékenység ellátására nyilvántartásba vett és vízimentés céljára a hajózási hatóság által
alkalmasnak minősített, és ténylegesen annak is használt
vízi jármű élvez mentességet.
A vízi járművek adóját a jármű tulajdonosa, az önkormányzat közigazgatási területén fekvő kikötőben tárolt
vízi jármű esetén a kikötő üzemeltetője havonta, a tárolást követő hónap tízedik napjáig köteles az adóhatóság
által rendszeresített nyomtatványon bevallani.
Az adót havonta, minden hónap tízedik napjáig kell
megfizetni.
A rendelet az önkormányzat honlapján olvasható.

Áldott, békés, szeretetteljes adventi

időőszakot és boldog
id
Karácsonyi ünnepeket kíván :
Nagymarosi Német Nemzetiségi
Önkormányzat képvisel
képviselőő-testülete.

Az adóbevallásra szolgáló nyomtatvány és a befizetésre szolgáló csekk januártól átvehető lesz a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető lesz az önkormányzat honlapjáról.
Dr. Horváth Béla
jegyző
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Szívügyem a Dunakanyar: beszélgetés
Hollik Istvánnal országgyűlési képviselővel
Fiatal, energikus, határozott és céltudatos. A nagymarosi általános iskola és
a váci piarista gimnázium volt diákja. Novemberben már két kisfiú édesapja. Lakcímkártyáján Nagymaros szerepel, nem véletlenül. Lapunk távol tartja magát a nagypolitikától, most mégis kivételt teszünk: ritka alkalom, amikor földinkből parlamenti képviselő válik. Amellett,
hogy terveiről faggatjuk,
be szeretnénk mutatni, milyen út vezetett idáig.
- Kedves István, először
is sok szeretettel gratulálok,
mind az olvasók, mind a magam nevében. Mesélj nekünk
arról, hogy mennyire volt természetes, hogy a munkahelyed az Országháza lett? Volt
ennek előzménye? Esetleg
családi indíttatása?
- Két okot tudok említeni: egyrészt a családomban
hagyománya van a közéleti érdeklődésnek. Másrészt
szüleim, de főleg édesanyám
- aki azon kívül, hogy háziorvos volt évtizedekig Nagymaroson – közösségépítő
emberek voltak. Mivel hiszem, hogy a politika a közösség szolgálatáról szól, ebben szüleim példaként álltak
előttem.
Tehát nem hirtelen felindulásból választottam pályát. Emlékszem, a gimnáziumi felvételi lapomon a Mi
leszel, ha nagy leszel? típusú kérdésre, már a politikus
volt a válaszom.
- Mondj valamit a családi hátteredről is, hátha valaki
nem ismeri!
- Egészen kis gyerek voltam, amikor Nagymarosra költöztünk, mint említettem édesanyám hivatása ide
kötött bennünket. Itt jártunk
iskolába, a családunk itt vert
gyökeret – szüleimmel, testvéreimmel, Andrással, Mártonnal és Erzsébettel. Csalá-

domat is a politikának köszönhetem, hiszen a feleségemet egy közösségi rendezvényen ismertem meg.
Nemsokára tovább gyarapodunk, novemberben fog
megszületni a második kisfiunk.
- Mit jelent neked a politika?
- A politikát, a közös dolgainkkal való foglalkozást
alapvetően közösségi műfajnak tekintem. A politikus

rel együttműködve. Ezen kívül fontosnak tartom még
kortársaim, a fiatalok képviseletét.
- A Dunakanyar bennünket különösen érint és érdekel. Hallhatnánk erről valamit?
- Szívügyem a Dunakanyar. Először is tisztáznunk
kell, ki mit ért Dunakanyar
alatt. Van, akinek még Szentendre is az. Én úgy gondolom, hogy nekünk, akik itt

dolga, hogy elérje: egy közösség úgy élhessen, ahogy
ő akarja és mindenki megtalálhassa benne a helyét és a
boldogulását. Ehhez az kell,
hogy mindig megkérdezzük
a közösség tagjainak véleményét.
- Vajon egy fiatal politikus
feladatát kijelölik, vagy maga
választja meg, hogy mivel
szeretne foglalkozni?
- Is-is. Most elsősorban a
Fidesz-KDNP pártszövetség
kommunikációs feladataiban veszek részt. De természetesen van választott feladatom is. A Dunakanyar az
otthonom, ezért elsősorban
az itt élő embereknek szeretnék segíteni, Harrach Péter-

élünk a Zebegénytől Vácig
terjedő tájat vagy vidéket és
a nagyjából egységes múlttal rendelkező településeket
jelenti. Ez a térség nemcsak
földrajzilag, hanem gazdaságilag is összekapcsolódik, de
az itt élő emberek is jól ismerik egymást.
Akik itt élünk tudjuk,
hogy milyen páratlan szépségű vidék ez. Ahogy azt is
sokan gondoljuk, hogy közös tervekkel és együttműködéssel sokkal többet ki
tudnánk hozni a Dunakanyarból. Nem gondolom,
hogy Szentendréhez hasonlóan hömpölygő turistaáradatra vágynánk. Abban viszont biztos vagyok, hogy

minőségi
szolgáltatásokkal és települések szorosabb
együttműködésével
sokkal több embernek tudnánk
megmutatni milyen szép és
kivételes helyen élünk.
- Ne hagyjuk elmenni magunk mellett a fiatalság problémáit sem, hiszen elég vészjóslóak a hírek. Lehet-e,
van-e üzeneted ennek a korosztálynak?
- A legfontosabb üzenetem az, hogy a fiatalok számíthatnak ránk. Mi azért
dolgozunk, hogy Magyarország olyan ország legyen,
melyben minden fiatal biztonságot, lehetőségeket és
boldogulást nyújtó otthonra találhat. Szeretném, ha
a közeljövőben olyan kormányzati programok indulhatnának, melyek a fiatalok
két legfontosabb problémájára, a létbizonytalanságra
és a céltalanságra ad választ.
Ott kell például kezdenünk,
hogy példaképeket viszünk
el a fiatalokhoz. Ők motivációt és célt adhatnak a fiataloknak és megmutathatják,
hogy kitartó munkával lehet
itthon is boldogulni. Nemcsak az ő példájuk, hanem az
enyém is bizonyítja: ha világos a cél, és van kellő elhivatottság, akkor meg lehet csinálni!
- Rövid interjúnk alatt is
kiderült, hogy a most kapott
feladatod nagyon motivál és
mai szóval magas fordulatszámon „pörögsz”. Honnan
merítesz mindehhez energiát?
- A családommal és a barátaimmal töltött idő mindig
feltölt. Emellett sok erőt ad
az is, ha tudok segíteni azoknak, akik hozzám fordulnak.
Kedves István, köszönjük
az interjút, kívánjuk, hogy
kezdeti lendület tartós maradjon. Nagyon örülünk annak, hogy szűkebb pátriánkkal kapcsolatosan terveid
vannak, bízunk abban, hogy
ehhez a munkádhoz segítséget is kapsz. Az itt élőktől
éppúgy, mint hitünk szerint a
Gondviselőtől.
Végvári Györgyi
kisdunaujsag.hu
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Málenkij Robot
emléktúra 2016
A Málenkij Robotra elhurcolt nagymarosiak tiszteletére a 71. évforduló alkalmából ismételten megtesszük azt az utat, melyet
ők is megtettek 1945 januárjában. A 130 kilométeres távot három nap alatt
tesszük meg.
Első nap (január 2.
szombat):
NagymarosVerőce- Szendehely - Nőtincs - Alsópetény-Nézsa
kb.: 40 kilométer.
Második nap (január 3. vasárnap): Nézsa
- Galgaguta - Vanyarc Szirák - Szarvasgede - Apc
- Gyöngyöspata kb.: 50 kilométer.
Harmadik nap (január
4. hétfő): Gyöngyöspata Gyöngyös - Halmajugra Kál-Kápolna vasútállomás
kb.: 40 kilométer.
A távon felül a két legfontosabb kérdés a szállás

és az élelem. Sem Nézsán,
sem
Gyöngyöspatán
nincs költsége a szállásnak, ahol hálózsákban
polifoamokon
alszunk,
melyekről mindenki maga
gondoskodik.
Hasonló
módon az útra az élelmet
is magunknak visszük, a
meleg vacsorát a szállástól nem messze egy étteremben oldjuk meg. Aki
szeretne, egy nap erejéig
is csatlakozhat a túrához,
hogy így részben átélje annak élményét.

Adventi keresztet állított a Jobbik
Szívet-lelket melengető esténk volt november 28-án,
szombaton a nagymarosi
Fő téren. Immáron nyolcadszor állítottuk fel az adventi kettős keresztünket,

ti éneket énekelt.
Ezután mondta el beszédét Csuka Tamás református tábori püspök úr, majd
egy imával zártuk az estet.
A rendezvényünk legvé-

melyet még a kezdet kezdetén Bethlen Gábor ajándékozott nekünk.
Moór Györgyi egy kedves kis elbeszélést olvasott fel, Brellos Ildikó verset mondott. Moór Beatrix a tőle megszokott csodálatos előadásban adven-

gén gyertyákat, mécseseket gyújtottunk a kereszt
lábánál.
Igazán meghitt, lelket
megérintő este volt. Köszönjük mindenkinek, aki
ebben a cudar időben felállt a fotelből, és eljött a
keresztállításra.

Ha bármilyen további
kérdésük van, írjanak bátran, vagy hívjanak minket.
Kosztra Gábor
kosztrag@gmail.com
06-30-561-4744
és Jolánkai Máté
jolankaimate@gmail.com
06-30-278-2758

Idén is megrendezzük a téli napforduló estéjén
a Fényláncunkat, mely a máglyák tüzének fényével összekapcsolja Kárpát-.medence szerte
a magyarságot.
A Fénylánc helyszíne: Nagymaros Panoráma
alatti Duna-part. december 21-én este 6 órakor. Mindenkit szeretettel várunk!
A Jobbik Nagymarosi Szervezte
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Az iskola novemberi hírei
Idén november 13-án rendeztük meg hagyományos Márton
napi felvonulásunkat. Miután a
2016-os év Szent Márton éve,
iskolánk nyitotta meg Nagymaros rendezvénysorozatát.
Az alsó tagozatosok libának öltözve, hangos gágogással indították a menetet. A felső tagozatos osztályok egy kis kiállítást
rendeztek a Szent Márton szobor köré, mely a Márton napi
szokásokat mutatta be. Köszönetet mondunk Mészáros Szilviának, és az idei Mártonunknak Burgermeister Dorkának,
aki egy gyönyörű fehér lovon
vezette a menetet. Valamint további köszönet a fúvósoknak a
vidám zenéért, Helm Erikának,
hogy nagyon aktívan segített az
előkészületekben.
Köszönjük Heinczné Cserni
Katalin kolléganőnknek, hogy
évek óta nagy gonddal szervezi ezt a rendezvényt.
Az idei évben is megrendezésre került az Uniqua Lovas
Világkupa a Papp László Sportarénában, így több mint 100
diákunk jutalom kiránduláson
vehetett részt. Az utazás költségeit Nagymaros Város Önkormányzata és a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány támogatta,
melyet ezúton is köszönünk.
November végén nyílt napokat tartottunk az iskolában.
A szülők megnézhették, hogy
gyermekük hogyan vesz részt
a tanítási órákon. Alsó tagozatban nagy volt az érdeklődés,
felsőben már kevesebb szülő
látogatta az órákat.
A fogadóórán is lehetőségük
volt a szülőknek, hogy a gyerekek tanulmányairól, viselkedéséről érdeklődjenek.
A „Ne vásárolj semmit nap”
alkalmából biológia és természetismeret órák keretében hívtuk fel a tanulók figyelmét a tudatos vásárlásra és a globális
felmelegedés következményeire.
Az Ifjú Zenebarátok Napjáról idén is egy nagyon színvonalas koncerttel emlékeztünk
meg. Iskolánk zenetanárai a
legtehetségesebb növendékeiket készítették fel erre a napra.

Fergeteges előadásokat hallhattunk. A tanárok és a szülők is
büszkék lehetnek ezekre a zenét szerető gyerekekre, akik lelket melengető élményben részesítettek bennünket. Erre az
alkalomra a többi zeneiskolás gyermek is eljön, így láthatja, hogy szorgalmas gyakorlással hová lehet eljutni. Köszönjük Szigeti-Benedek Gabriella
tanárnőnek, hogy gondos szer-

ringőt is tanulhattak Tőle diákjaink. Az alkotó tevékenységen kívül fontos szempont volt
a zsűri számára, hogy a jelölt a
saját területén a fiataloknak is
átadja tudását. Nagymarosról
sok fiatal szerette meg a táncot
Gergőnek köszönhetően. Ezúton is gratulálunk ehhez a neves díjhoz Sánta Gergőnek!
November végén egy színházlátogatást is szerveztünk.

vezésének köszönhetően most
is megtelt a művelődési ház,
és nem bánta meg, aki eljött az
előadásra.
A Szociális Munka Napja alkalmából szervezett rendezvényen Szalai-Benedek Bálint zongorajátékával és Murányi Kende gitárral járult hozzá,
hogy itt is színvonalas zenészeket hallhatott a közönség.
A második filharmónia bérletes előadáson a pécsi Classax
együttes előadását láthattuk,
hallhattuk. A műsor címe Szaxofonos körséta volt. A gyerekek figyelmesen hallgatták az
érdekes hangszerek játékát.
Junior Prima díjat kapott
Sánta Gergő, aki több évig tanított néptáncot iskolánkban,
ezen kívül sváb táncot és ke-

Sárkánymese című előadást
nézte meg több, mint 80 gyermek a MOM Kulturális Központban, melyben Sánta Gergő és Biró Anna is szerepeltek.
Ezután lehetőség nyílt a színészekkel való beszélgetésre.
Gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt tetszett ez a nagyszerű színházi előadás.
A visegrádi iskola által szervezett Áprily Napokon is részt
vettünk. A versmondó versenyen Szalai Álmos 3. helyezést
ért el, Mile Kamilla pedig különdíjat kapott.
A sportolók is jó eredményeket értek el itt. A játékos
sportversenyben, a fociban és a
floor ballban is 2. helyezést értek el. Gratulálunk a versmondóknak és sportolóknak is!

Novemberben sok sportversenyen vettek részt tanulóink
testnevelő tanárainknak köszönhetően:
November 4-én, 6-án és 11én Vácrátóton teremfoci diákolimpiát rendeztek. Itt az 1. és
2. korcsoport 2. helyezést ért el,
a 3. korcsoport 1. helyezett lett,
a 4. korcsoport pedig a 3. helyezést hozta el.
November
12-én
Tápiószecsőn mezei futóverseny volt megyei diákolimpia
keretében. A 4. korcsoport 3.
helyezést ért el, továbbjutottak
az országos döntőbe. Egyéniben Dobó Bálint 4. lett, ő is továbbjutott. Vén Botond 8. helyezett lett. A 2. korcsoport pedig 4. helyezést hozta el.
November 25-én Pencen területi diákolimpia volt, játékos
sportversenyen 1. helyezést értünk el!
Gratulálunk a sok szép eredményhez a gyerekeknek és a
felkészítő testnevelő tanároknak is!
Néhány rajzpályázat is volt
ebben a hónapban. A Hagyományok Háza által kiírt pályázatra küldtünk 16 rajzot, aminek keretében a képek kiállításra kerültek. A józsefvárosi palotanegyed által kiírt Angyalváró rajzpályázatra 26 rajzot küldtünk, és a tanulók képei kikerültek a kiállításra, ami
2016. február 19-ig megtekinthető a Budapest, József krt. 70.
cím alatt.
A Szent Erzsébet előadás keretében nyílt a tanulók 35 képéből kiállítás a nagymarosi
Szent Márton Közösségi Házban, ami december 4-ig tekinthető meg, később az iskola folyosójára kerülnek kiállításra.
Erdősi Bálint pedig egy animációs kisfilmet nyújtott be, általános iskoláknak kiírt sporttal kapcsolatos digitális pályázatra.
December 16-án, szerdán
délután 5 órakor lesz a Csillagváró családi est, melyre nagy
szeretettel várjuk a szülőket,
nagyszülőket és minden érdeklődőt.
A téli szünet december 21től december 31-ig tart. Első tanítási nap 2016. január 4. hétfő.
A szünetre mindenkinek jó
pihenést kívánunk!
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Székely kaput díszíthettünk…
2015. november 10-én felkerekedtünk, hogy a Néprajzi Múzeum által felkínált lehetősséggel élve,
rövid utazást tegyünk a
múltba.
Dióhéjban megismerkedhettünk a székelyek
építkezési,
temetkezési szokásaival, majd a székely kapukról kaptunk rövid ismertetést. A gyerekek aktív közreműködésével kapudíszítő eleme-

ket, népi motívumokat
applikáltunk, melyeket itthon, a tanteremben ki is
függesztettünk. A múzeum állandó kiállítása is
sok újdonságot tartogatott a mai kor gyermekei
számára. Sokszor éreztük
úgy, hogy szeretnénk viszszamenni a múltba, kipróbálni az akkori életet, felvenni a viseleteket - melyek a lányok szívét dobogtatták meg igazán-, ke-

nyeret dagasztani, kemencében megsütni, és persze
a kemence tetején tanyázni hideg téli estéken… Kipróbálni a fazekasságot, a
kalaposságot, a kovácsok
nehéz, de nagyon izgalmas és csábító munkáját, a
kékfestők motívumkincsét
gazdagítani, játszani a régi
játékokkal…
Ha ezt nem is tehettük
meg, azért volt lehetőségünk a felnőtt élet, néhány

Nagymarosi gyerekek jártak a
Lovas Világkupán
November 27-én, pénteken a gyerekeké volt a főszerep, a Papp László Budapest
Sportarénában,
ahol a Lovas Világkupa
első napján nagy sikerrel
zárult a Nemzeti Gyermek
Lovasnap.
Az ország több pontjáról, több ezer gyerek érkezett, köztük sok nagymarosi kisdiák is.
- Nagymarosról több
mint 50 gyerek vett részt
a rendezvényen 10 felnőtt kísérővel - mondta lapunk érdeklődésére Mészáros Szilvia, a Táltos Lovasiskola tulajdonosa. Hozzátette: a gyerekek
nagyon élvezték a rendezvényt, így jövőre várhatóan több ingyenjegyet igényelnek majd.
Erre a napra regisztrálni kellett. A programra
professzor dr. Fehér Károly, a Magyar Lovassport
Szövetség kommunikációs igazgatója hívta fel a figyelmet a Lovas nemzet-e
a magyar című előadáson
még októberben.
- Így jutottunk el erre az
óriási rendezvényre, ami
igazán motiválja a gyere-

szakma
próbálgatására.
Erre a MiniPoliszban nyílt
alkalmunk, ahol több órán
keresztül válogathattunk a
tűzoltók, a darukezelők, a
háziasszonyok, fodrászok,
fogorvosok és még ki tudja, mennyi és milyen foglalkozást, hivatást űző felnőttek munkájából. Este a
komoly erőfeszítést igénylő játéktól, sok élménytől
fáradtan, de boldogan tértünk haza.
A 3.a és 2.a osztály
tanulói, tanítói és
két lelkes szülő

keket arra, hogy a lovazásnak hány arca is van. Kemény munkával, kitartással, a lovassportban milyen eredményeket érhetnek el! Aki pedig még nem
pattant paci hátára kedvet

mítása bizonyította, hogy
a világhírű Jean Francois Pignonnak méltó követője. Lovait minden kényszerítő eszköz, felszerelés
nélkül irányította és különböző nehézségű látvá-

kek új ötlettel, fogat-lovastorna műsorral jelentkeztek. A lovasnomád harci
játék, a ló-board és a közkívánatra ismét megrendezett póni galopp nagy
sikert aratott. A póni galopp győztese idén Habsburg Károly Konstantin
Szarkalábbal.
- A gyerekeknek sőt
a felnőtteknek is maradandó élmény volt a ren-

kapjon - mondta.
A program érdekes,
különleges volt: a Mikulás fríz lovakkal érkezett,
Hamza Viki szabadido-

nyos elemeket (ágaskodás,
fekvés, ülés, stb) mutatott
be lovaival, magas színvonalon.
A füzesgyarmati gyere-

dezvény, úgyhogy jövőre
irány újra a Lovas Világkupa - mondta végezetül
Mészáros Szilvia.
Furucz Anita
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Gondolatok a Karácsonyról Sramli parti sok támogatóval

Folytatás az 1. oldalról
Ilyenkor fokozottan hiányzik a család melege, a szeretteinkkel való együttlét öröme.
Könnyeket csal a szemekbe
egy-egy gyermekkori meghitt
Karácsony emléke - már akinek volt része benne.
Az öngyilkosságok száma
is megugrik ilyenkor. Az ember nem - vagy csak nagyon
nehezen - tud szeretet nélkül
élni.
Tegyük fel a kérdést: ez az
ünnep tehát csak azoknak
hozhat örömet, akiknek van
családjuk, vagy akik kapnak
(és tudnak adni) ajándékot,
akik valami módon érezhetik
(legalább egy évben egyszer)
az emberi szeretet megnyilvánulásait?
Szeretném helyreigazítani
az errefelé eltolódott gondolkodásunkat!
A Karácsony nem elsősorban az emberi szeretetnek, hanem az Isten felénk
megnyilvánuló szeretetének
az ünnepe! Azé a szereteté,
amely testet öltött egy betlehemi jászolban.
Ez a SZERETET minden
ember felé nyitott, és mindenki számára adatott, kivétel nélkül. Ezt a szeretetet úgy
hívják: JÉZUS.
Így ír erről a Biblia: "Abban

nyilvánul meg Isten hozzánk
való szeretete, hogy egyszülött
Fiát küldte el Isten a világba,
hogy éljünk őáltala."
(János 1. levele 4,9)
Isten Őbenne mindannyiunkat át akar ölelni, be akar
takarni, új életre szeretne vezetni. Nincs ember, aki ki lenne zárva ebből a lehetőségből.
"Mert (Jézusban) megjelent az
Isten üdvözítő kegyelme minden embernek..." (Pál apostol
Tituszhoz írt levele 2,11).
Ezért kedves Barátom, bárhol és bárhogyan töltöd a Karácsonyt, családi körben vagy
egyedül, netán betegágyon
- ne feledd: az Isten szeretete
áradt ki erre a világra és benne Rád - azon a betlehemi éjszakán.
Amikor meggyújtod az
ünnepi gyertyát,
gondolj
Arra, Aki azt mondta önmagáról: "Én vagyok a világ világossága" - és az Ő fénye fogja beragyogni, és igazán ünneppé tenni számodra a Karácsonyt.
Szeretetre vágyó szívünkkel forduljunk afelé, Aki minden szeretet forrása!
Így kívánok Nagymaros
minden kedves lakosának valóban áldott Ünnepeket!
Márkusné Láng Ilona
református lelkész

Immár ötödik alkalommal
került megrendezésre októberben a Wildenrosen Táncegyüttes szervezésében a
Sramli Parti. A rendezvényen
idén is a Lustige Musikanten
(Vidám Fiúk) húzta a talpalávalót. A zenekari szünetben
a közönséget a Die Blumen,
majd a Wildenrosen kápráztatta el. Természetesen nem
maradhatott el a közös tánc
sem. A vendégek, a törzsvendégek és az újonnan érkezők is, bátran mondhatom,
jól érezték magukat, hajnalig
mulattak.
Szeretnénk köszönetet mondani a résztvevőknek, hogy eljöttek, és vidámságukkal hozzájárultak a jó hangulathoz!
Végezetül álljon itt támogatóink névsora: Adi Papírbolt, Alimánné Fazekas
Gabriella, Ambrusné Molnár Csilla, Ászok Sarok, Balázs Róbertné, Besjana Pékség,
Bethlen Gábor, Belányi Béla,
Bergmann Margit, Bútoralkotás, Schlenk József és családja, CBA, Rasmann Miklós,
Csajka Andrea, Csányi Adrienn, Csillag László, David
Balazic, Deme Tamásné, Die
Blumen, Dunacent Kft, Balla
Réka, Dunakanyar Utazási
Iroda, Edit Vegyeskereskedés,
Édeske, Alíz Cukrászműhelye,

Fő téri bababolt, Tóth Andrea,
Fő Téri Patika, Dákay család,
Galamb Emese, Hajek Csilla, Heier és Társa Kft, Hód
Kft, Ipoly Erdő Zrt Nagymarosi Erdészete, Juli zöldséges,
Széplasz Júlia, Karsán Lakberendezés, Karsán János,
Kecskeméti Károly, Kerestély
Anna, Kerestély Katalin,
Kielgas Éva és Uwe, Kis Francia Pékség, Reggeliző és Ínyenc
bolt, Klement László (nagymarosi piac), Kondorosi László, Kovács Andrásné, Lénárd
Katalin, Avon, Lénárt Kitti, Oriflame, Maros Adótárs
Kft, Maros Étterem, Mészáros András, Maurer – Morvai
Ágnes, Mézes Maros, Horváth család (piac), M-Mézes
Süti, Szokolya (piac), Monde
Kft, Német család, Nagy István, Nagymaros újság szerkesztősége, Nagymaros Város
Önkormányzata, Napkereki
Küküllő Kerékpárbolt, Német
Nemzetiségi Önkormányzat,
Ivor Andrásné, Palásti Ildikó,
Panoráma Élelmiszer, Hénop
Zsolt és Rita, Peet & Cook Kft,
Rudolf Erika, Sigil Galéria és
Kávézó, Szilágyiné Franyó
Emese, Tibesz Húsbolt, Vitalitás Biobolt, Várnagy Béla
Találkozzunk jövőre a VI.
Sramli partin! Mi biztosan
ott leszünk, és Önök?

A könyvtár nyitva tartása KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, a könyvtár
2015. december 22-tól (kedd) 2016. január 5-ig zárva tart.
Utolsó kölcsönzési nap: december 19. (szombat) 8-12-ig. Nyitás:
2016. január 05. (kedd) 9 órakor.
Lehetőség van több kötet kölcsönzésére is!
Kérjük azokat a Kedves egykori (és jelenlegi) Olvasóinkat, akik
már régóta nem hozták vissza a kikölcsönzött könyveket, vagy véletlenül könyvtári könyv került hozzájuk, hogy hozzák vissza a könyvtárba!
Bármilyen régen is járt könyvtárunkban, bármilyen régen is kölcsönözte ki a könyveket, szeretettel és szívesen látjuk! Késedelmi díjra sem kell számítaniuk!
A megbocsátás hónapja nálunk december, a karácsony és a szeretet jegyében!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik saját
könyvgyűjteményük fölös példányaival segítették könyvtárunk működését. A felajánlott könyvekkel lehetővé tették, hogy a régi, esztétikailag már nem megfelelő köteteket cserélni tudtuk, illetve a könyvtár gyűjteményében eddig nem található, – de beleillő – könyveket állományba vehettük.
Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyt, és erőben,
egészségben, eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk!

December 24. csütörtök
16 :00 - Karácsonyi misztériumjáték
23 :30 - Ráhangolódás az éjféli misére az énekkar segítségével
24:00 - Éjféli mise
December 25. Péntek, Urunk születése ünnepe
8:00 - Pásztorok miséje
9 :30 - Ünnepi szentmise,
18:30 - Esti Szentmise
December 26. Szombat, Szent István első vértanú ünnepe
9:00; 18 :30
December 27. Szent Család vasárnap
8:00 ; 9:30 ; 18:30 - Az esti szentmisén Szent János napi boráldás.
December 31. Csütörtök, Év végi hálaadás
17:30 - Szentségimádás
18:45 - Hálaadó szentmise
Január 1. Péntek, Szűz Mária Isten Anyja, Újév
9:00 ; 18:30

Nagymaros
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Könyves híradás Nagymarosról
A karácsonyi könyvvásárra jelent meg A teremtő népi
képzelet címmel a Kairosz Kiadó gondozásában az az interjúkötet, amely a településünkön élő Magyar Zoltánnal készült beszélgetést tartal-

mazza. E könyvben a nagymarosi író és néprajzkutató 120 oldalon keresztül vall
családi gyökereiről, személyes és szakmai életútjáról,
folkloristaként pedig az egész
magyar nyelvterületet behálózó gyűjtőútjairól, és e folklórgyűjtések eredményeként
született kutatási eredményeiről és népköltészeti monog-

Nagymaros, Fő tér 9.

ráfiáról. A könyvben önálló fejezetek szólnak Magyar
Zoltán fő kutatási témáiról:
a magyar szentek kultuszáról és hagyományvilágáról, a
magyar népmondák sokszínű világáról, az intenzív mondagyűjtések közben a
Kárpát-medence különféle szegleteiben
megtalált utolsó népi
mesemondókról, valamint arról a készülőben lévő – 12 kötetesre tervezett – tudományos kézikönyvről,
amely a magyar történeti mondákat foglalja majd rendszerbe. A kötet kihangsúlyozandó érdekessége,
hogy abban külön fejezet szól Nagymarosról is, az interjúalany
városunk iránti személyes kötődéséről,
valamint mindazokról a helyi kulturális
tradíciókról, melyek
e tájat mindannyiunk
számára oly különlegessé teszik. A Magyarnak lenni sorozat részeként megjelent kötet végén Magyar Zoltán eddig megjelent könyveinek
bibliográfiája (67 önálló kötet!) is olvasható. Az interjút
Szegedi László felvidéki történész készítette.
Várkonyi-Nickel Réka
néprajzkutató

Kismaros, Szokolyai út 10/B

Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 9-16-ig KISMAROS
Szerda: 10-12-ig, 14-17-ig NAGYMAROS
Csütörtök: 9-16-ig KISMAROS
Péntek: 10-12-ig, 14-17-ig NAGYMAROS
Szombaton változó az orvosi látásvizsgálat miatt!
A látásvizsgálat időpontja: December 19, szombat Nagymaros

Áldott, békés ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt
kívánok minden nagymarosinak! Lendvainé Pesti Emese
Börzsönyoptika Nagymaros - Börzsönyoptika Kismaros
Tel.: 06-30/916-0889
Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Karácsonyi hal
A feleségem kitalálta, hogy a karácsonyi hal megvásárlása a férfiak
dolga; állítólag már az őskorban is a férfiak ejtették el a mamutot az
ünnepi vacsorához.
A váci bevásárló központban az árus afrikai harcsát javasolt. Nincsenek előítéleteim, pláne amikor megláttam, hogy az afrikai hal nem
is fekete. Az eladó szerint úgy a legfinomabb, ha egy kicsit megáztatjuk
zebratejben, és pálmalevelekbe csavarva hirtelen kisütjük.
De ha nem akarunk bíbelődni a szerecsen hallal, akkor nagyon ízletes a cápa-steak is, de az volt az érzésem, hogy a cápa nem igazán karácsonyi étel, egész vacsora alatt az járt volna az eszemben, hogy vajon
hány szörfözőt evett meg ez a dög, mielőtt az ünnepi terítékre került.
Volt a halasnál lazac is. A rózsaszín lazac a karácsonyi asztal dísze
lehet, de ez a tetem kifejezetten fehér színű volt. Az eladó megesküdött rá, hogy sütés közben rózsaszínű lesz, ha meg nem, akkor az ünnepek után visszavihetem.
Árultak polipot is. Vettem volna húsz centit az egyik lábából, de
az eladó nem volt hajlandó megbontani a jószágot, ha meg az egészet
megveszem, akkor még húsvétkor is tapadókorongokat eszünk.
A feleségem végül úgy döntött, hogy élő pontyot vegyek. Odahaza a potyka napokig a fürdőkádban relaxált, felzabált két flakon kamillás fürdőhabot, majd megpróbáltam fejbe vágni. Sportos hal volt,
kétszer sikerült elugrania, mind a kétszer a kezemre sújtottam a sodrófával. Utána egy borotvaéles késsel nekiláttam megpucolni az illetőt, szerencsére a mentők igen hamar kiérkeztek, és szakszerűen ellátták a sebeimet.
Pedig nekem kellett volna a fenyőfát is megfaragni, hogy beleférjen
a karácsonyfa tartóba…

Szenteste
A rendőrőrs parancsnoka nem szerette a karácsonyokat, mert neki
kellett kijelölnie, hogy ki legyen Szentestén szolgálatban. A beosztottjai közül az egyiknek most születtek meg az ikrei, a másik a szüleit várta látogatóba a Nyírségből, a harmadik meg bőszen udvarol annak a
csinos kozmetikus csajnak, és lehet, hogy pont a fenyőfa alatt szánja rá
magát a lánykérésre.
Viszont itt van ez az új fiú, az őrmester! Se kutyája, se macskája, különben is, bele kell tanulnia a szolgálat nehéz részébe is. Az őrmestert
úgyis csak a sakk érdekli, kopott sakktábláját mindig magánál tartja,
és feladványokkal szívatja a kollégáit.
Pont ilyennek való a karácsonyi ügyelet! A parancsnoki döntést
mindenki elégedetten fogadta, az őrmester is szótlanul tudomásul
vette.
Szenteste a parancsnok feldíszítette az otthoni, parányi karácsonyfát, előbányászta a szekrényből az ajándékokat, mindent elrendezett,
bár a gyerekeket csak karácsony másnapjára várta látogatóba. Estére a
környék elcsendesedett, elhatározta, hogy sétál egy nagyot. Lábai önkéntelenül az őrszoba felé vitték. Nem árt ilyenkor egy néhány perces
parancsnoki ellenőrzés, hiszen ez a taknyos most van először ünnepi
szolgálatban. Még odahaza levágott egy félrúdnyit a Mama által küldött bejgliből, azzal állított be a rajtaütésszerű ellenőrzésre. Az őrmester ott ült a telefon mellett, jelentette, hogy semmi rendkívüli esemény
nem történt, még egy jó kávét is főzött a parancsnoknak, aki rögtön
észrevette, hogy a fiú mellett ott van a sakktábla a precízen felsorakoztatott bábukkal.
Hajnalig sakkoztak.
A parancsnok már bánta, hogy nem hozta el a bejgli másik felét
is. Reggel együtt írták be a naplóba: a szolgálat alatt semmi rendkívüli esemény nem történt...
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Szent Márton év
(Tours-i) Szent Márton 316-ban
született a mai Szombathely helyén álló Savaria római légiós katonai táborában, egy tiszt gyermekeként. Apja nyomdokain katonai
pályára lépett, mint ahogy ez akkoriban elvárás volt a római hadseregben. Később azonban megkeresztelkedett, majd szinte egész
Európát bejárva frankföldre jutott. Itt kezdetben remete életet
élt, majd Tours város nagyhatású
püspöke lett. Még egyszer visszatért Pannóniába, hogy édesanyját
megkeresztelje. Olyan nagy tiszteletnek örvendett, hogy halála után
nem sokkal szentté avatták s ezzel
megindult egy hatalmas folyam,
ami Európa szerte számos hagyományt hívott életre.
Így ért el ez Nagymarosig,
amelynek templomát a középkori
iratok „szent Márton egyháza” néven emlegetik. Aztán történt valami: a templomot ismeretlen okból
1927-ben átkeresztelték és ezzel a
szent Márton hagyomány is homályba került. Csak a 90-es években, mikor a címer ismét elkerült,
akkor csodálkoztunk rá, hogy a
város védőszentje tulajdonképpen
szent Márton.
Van tehát egy kincsünk amit
újra fel kell fedezni! Mi sem volt
természetesebb, hogy mikor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Márton születésének 1700-dik
évfordulója alkalmából jubileumi
évet hirdetett, azonnal csatlakoztunk a „szentmártonos” települések ünnepelni vágyó közösségébe.
A jubileumi év fő szervezője
a Szombathelyi Egyházmegye és

Szombathely városa.
Mit adhat egy ilyen jubileumi
év? Elsősorban értékeket, amiket
egy olyan ember életéből tanulhatunk, akinek emlékezete 1700 év
alatt sem kopott el. Visszatalálhatunk ezáltal saját gyökereinkhez
is, megismerve és megértve őseink szent Márton tiszteletét. Nem
utolsó sorban pedig együtt ünnepelhetünk más településekkel,
akik szintén szent Márton oltalma alatt élnek Magyarországon és
külföldön.
Hogyan történik mindez?
Amint a kezdeményezés az egyházközségből megindul, azonnal csatlakozott hozzá az Önkormányzat, az iskola, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Döbrössy Mihályné pedig már egy
kész kiállítás tervével állt elő. Még
csak néhány hét telt el, de újabb és
újabb ötletek kerülnek felszínre.
Milyen programok vannak eddig, amelyhez csatlakozni lehet?
Az év november 13-án a Szent
Márton felvonulással kezdődött,
majd 14-én volt a hivatalos megnyitó, mely egyben a „Szent Márton és Nagymaros” című kiállítás
bemutatója is volt. 28-án pedig
megtörtént az első „Szent Márton
út” is.
Mielőtt a további programokat
ismertetjük, meg kell állnunk kicsit, hogy a Szent Márton Hálózatról szóljunk. A történet 2005ben kezdődött, mikor az Európai Unió létrehozta a Szent Márton kulturális Útvonalak rendszerét. („Via Sancti Martini”) Ezek
Márton életének helyszíneit ösz-

Szent Márton év alkalmából a Cédrus
Egyesület pályázatot hirdet
Pályázati kategóriák:
1. Ált. isk.gyermekek számára rajz "Szent Márton élete"
vagy "Élet egy római légió táborában"
2. Bármely korosztály, bármilyen műfajban. Egyéni vagy csoportos produkció (kép, film, ének, vers, jelenet, flashmob... stb) "Szent Márton élete" vagy
Szentmártonos népszokások"
3. Gyűjtőmunka, tanulmány bármilyen korosztály számára „Szent Márton és Nagymaros" témában
A pályaművek leadása vagy előadásra jelentkezés szeptember 30-ig: Horváth Dávid, Döbrössy Gellért, Gyarmati Ágnes, Rendessy Annamária.
Eredményhirdetés Márton napkor (2016. november 11.)

szekötő útvonalak, amiket értelmezhetünk kulturális kapcsolatok hálózatának, de egyre inkább
– az el Camino-hoz hasonló- zarándok utakként kezdett működni. Kialakultak távoli helyeket öszszekötő utak, de kisebb, helyi értékeket összekapcsoló utak is. Nem
is tudtuk, hogy környékünkön
11 szentmártonos település van!
A múlt heti Nőtincsre való látogatáskor – amire az ottani egyházközség hívott meg- már egy szerveződőben lévő Szent Márton
Hálózat közepében találtuk magunkat. Voltak Borsosberényből,
Szandáról, Szécsénykéről is. Az
a terv, hogy egy 230 km-es útvonalat jelölnek ki, aminek mentén zarándok szállások várják az
arra járókat. Mindez keretet ad a
szentmártonos települések mindenféle kapcsolatának. Házigazdánk így fogalmazott: „Tudjuk,
hogy szent Márton nagy hatású lelkipásztor volt. Az is az ő csodája, hogy itt ma minket így összehozott!” A adventi gyertyagyújtást követő gyönyörű hangverseny
már csak a „ráadás” volt!
Hogyan folyik tovább az ünnepi év? Vannak már kész prog-

ramok és vannak még csak tervezettek. Nagyon bíztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon ehhez a „folyamhoz” újabb ötletekkel!
Január 8., péntek: 19 óra Szent
Márton és kora előadás a közösségi házban. Január 9., szombat:
Szent Márton bora, borkóstoló. Január 16-17.: A Szent Márton Ereklye Nagymaroson. Február közepe: előadás Szent Márton a magyar népi hagyományban témában. Március 19.: A csodák koldusa (színi előadás a marosvásárhelyi színiakadémia növendékeivel). Július 9-10.: buszos zarándoklat Szombathelyre, ahol a jubileumi év központi rendezvénye
történik. Július harmadik hete: ifjúsági hét Szombathelyen aTours-i
egyházmegyei fiataljaival - országos program.
A nyár folyamán: Szent Márton
Hálózat rendezvénye, kerékpárral
bejárjuk környék szentmártonos
emlékeit. 2016. november 11.:
Márton találkozó valamint a szent
Márton pályázat eredményhirdetése. Havi rendszerességgel: művészetterápiás foglalkozások: „Gyógyító történetek szent Márton életéből” címmel.

Önkéntes Tűzoltók
novemberi hírei
Örömmel jelentjük, hogy tűzoltóink nyugodt novembert
tudhatnak magunk mögött.
Köszönjük, hogy a kerti hulladékok égetésekor szinte minden esetben figyelmesen jártak el! Egyetlen apró esemény
zavarta meg a hónapot:
November 16-án 17:08-kor
érkezett lakossági bejelentés,
miszerint a Német utcai kerékpár szerviz mellett felügyelet nélkül ég a vasútoldalon
egy halom növény. Egy tűzoltónk vonult a helyszínre, ahol
a tűzet vízzel "lefekítette", eloltotta. A tűzrakás felügyelet nélkül lángolt és a környező avar, valamint az enyhe szél
miatt veszélyeztette a kerékpár szerviz épületét. Ismételten kérünk mindenkit a lehullott levelek környezetbarát felhasználására! Ez mindannyiunk közös érdeke.
Kötelességünk
felhívni a Tisztelt Lakosság figyel-

mét, hogy a karácsonyi időszakban se hagyjanak tüzet
felügyelet nélkül, még akkor sem, ha "csak" egy gyertyáról van szó. Kérjük, hogy
különös figyelemmel kezeljék a kályhákat, tisztíttassák
ki a kéményeket. Viszonylag
kis odafigyeléssel, energiával
és némi anyagi ráfordítással
nagy tragédiát lehet megelőzni! A téli időszakban figyelemmel kell lenni a környezetünkben élők irányába is. Az
utóbbi években sok esetben a
szomszédok értesítése alapján kellett tüzekhez vonulnunk, mert a lakók vagy nem
érzékelték a problémát, vagy
nem is tartózkodtak otthon.
Amennyiben szükség van a
munkánkra, úgy a bejelentést
a 112-es segélyhívó számon
lehet megtenni.
Kívánunk
Mindenkinek
Szeretetteljes Ünnepeket!
Marafkó Márk
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A TRIPTICHON GALÉRIA indulásáról és a Bálint
Zsombor kiállításának megnyitásáról
BUKFENC: Ezekkel a szobrokkal játszani kell
Helyettünk beszélnek Bálint
Zsombor plasztikái az átmeneti
kor drámáiról a Trptichon Galériában. Nagy öröm: a pincegaléria a templommal szemben újra megnyílt! Méghozzá
a marosvásárhelyi származású, Nagymaroson élő szobrászművész, grafikus Bálint Zsombor kerámiaszobraiból rendezett kiállítással. Zsombor szervezi a továbbiakban a tárlatokat
és a megnyitókat a Károly Róbert Társaság által néhány éve
még üzemelő helyszínen.
A helyiek pedig változatos
módon támogatják az örömteli kezdeményezést borokkal,
szendvicsekkel, gyümölccsel,
süteményekkel, üdítőkkel és a
becsületkasszában elhelyezett
pénzzel.
Az interaktív kiállítás címe:
Bukfenc. Egy olyan tornagyakorlatról van itt szó, amelyet
nem saját jószántából mutat
be mindenki. Vagy éppen nem
is az érdemei alapján. A hoszszú fekete téglalábú állványokon rakkutechnikával készült
kerámiaszobrokat látunk, fémes hatású mázzal. Ezek a kártyából, sakkjátékból ismert alakok dróton forognak. Testük
középen el van vágva, és onnan
egy másik test, egy másik fej, és
vele egy másik szerep kezdődik.
Pont, mint a magyar kártya lapjain. A látogatón múlik, ki van
lent, és ki van fent. Mert pörgetni is lehet ezeket a szép formájú, finoman kidolgozott, de
ironikus részleteket és groteszk
arcokat is felvonultató plasztikákat. Sőt, ha jól megfigyeljük,
hogyan pörög a huszár a pappal, a király a paraszttal, a lófej az emberfejjel, rájövünk valami fontos dologra, amit talán békésebb, nyugodtabb korok embere nem is igen érthet.
De nekünk éppen egy világkorszak vége jutott és mellé még a
rendszerváltás nagy lelkesedése
után a nagy ülepedés. Mert ami
sikerült, azt már megszoktuk,
ami nem, az meg ki tudja, már
nem is fog?

A korszakok végére jellemző, hogy szélsebesen változnak
a szerepek, a szereplők, a maszkok, és az is, hogy ki van fönt,
ki van lent, ki van kint, vagy ép-

magányosság, és a belső sötétségük, ami uralja őket.
Bálint Zsombor nagy alázattal választotta témául az élet
bukfenceit, helyettünk is el-

pen bent. És ezek a folytonos
kiszámíthatatlan mozgások fájdalommal, bizonytalansággal,
belső átrendeződéssel járnak.
De azzal is, hogy könnyebb kívülről szemlélnünk magunkat,
a másik embert. Ami fájt tegnap, arra ma lehet, hogy csak
legyintünk, vagy nevetünk rajta. Bálint Zsombor, aki a művész munkáját szakrális, spirituális elhivatottságnak tartja,
azt mondta, azért szeretné, ha
a látogatók játszanának a szobrokkal, mert akkor legalább itt,
a kiállítóteremben az történhetne, amire a legjobban vágynak.
Persze óvatosan csak a vágyakkal, hiszen Zsombor huszárjának hóna alatt például ott a
vesszőparipa, amelyen nyargalni, ki tudja, jó-e nekünk?
A terem hátsó részében egy
kékesfekete, betonból készült
szoboregyüttest látunk Kapcsolatok címmel. Ezek a királykobrára hasonlító figurák az egymás közti alá-fölé rendeltségből fakadó magatartásokat modellezik, minimál eszközökkel. Aki magasan van, pökhendi, tehát homorít, és meg sem
lát másokat, vagy éppen lenézi az alatta lévőt. Aki lent van,
az összehúzza magát, és fölfelé
bámul. Ami közös bennük, az a

mondja ezeken a szép, fémes
fényű, archaikus hatású szobrokon, hogy mennyire próbá-

ra tesz mindannyiunkat az élet.
És csak akkor tudjuk jól érezni
magunkat, ha megértjük és elfogadjuk saját bukfenceinket.
A kiállítást Jankovics János,
verőcei festőművész nyitotta
meg. Az esten Dobay Márti és
barátai; Magyarkúti Gergő és
Orbán Szilárd zenéltek és Ungi
Krisztián balett művész táncolt
és bukfencezett.
A mostantól Triptichonnak
elnevezett galéria első kiállítására hozzávetőleg nyolcvanan
jöttek el, helyiek és a környező települések művészetkedvelői. Sok arc, a régi Anna klub és
a Károly Róbert Társaság rendezvényeiről volt ismerős, bizonyítva, mennyire hozzátartozik
a városhoz az igényes művészet
és a társasági élet.
A kiállítást EL BAGO
rapestje zárja. És utána készülődik A FÉNY A TENYEREDBEN címmel az Adventi üveg és
kerámiakiállítás, és vele az ünnepi alkalom, melyen három
keresztény felekezet papja megáldja a galériát.
Szentmihályi Szilvia,
Fotó: Németh Zoltán Pál

TRIPTICHON GALÉRIA
beharangozó:
Következő kiállításunk december 12.-én délután 14
órakor ( négy órakor) nyílik az advent, a fényvárás jegyében, címe: AFÉNY A TENYEREDBEN. Elgondolkodtató, szeretet és fényt sugárzó szép kiállítás készülődik. Így a tél hozta homályban fényt lopunk a szívetekbe. Addig is csendesüljön a lelkünk, amíg nézzük az alkotásokat. Két helyszínen tárulkozik ki a tenyerünk, az
alkotó. A másik helyszín a SIGIL galéria. Szeretettel várunk mindenkit, megpihenni a fáradozások közepette.
Három felekezet lelkészének áldásával nyílik a kiállítás és a galéria munkája: István atya- katolikus egyház,
Márkusné Láng Ilona- református egyház, Kászoni József- unitárius egyház (Bp.) részéről.
A kiállítok névsora még nem teljes, de adakozó szívvel már sokan vagyunk, hazai és külhoni szeretett „tettestárs” kollégák, nevűket utólag. Addig is legyen meglepetés…lesz.
Megnyitja: Striker Sándor, háttér műsor a református
kórus részéről lesz.
A galéria szombat és vasárnaponként 9 és 13 óra között lesz nyitva, vagy telefonon egyeztetve.
A galéria próbáló kiállítást támogatta: Juli a zöldséges, Maurer Tamás- Spitz pékség, Mészáros András- Maros étterem, Ocsenás Tibor, Alíz Édeske csodaországa,
Kalmár József, Körmendi László, Koller Péter Visegrádról, Karsai Kriszta.
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Szent Erzsébet téri emléktábla avatása
A Nagymarosi Római Katolikus Plébánia és Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú
Alapítvány támogatásával elkészült a Szent Erzsébet téri emléktábla.
A Szent Erzsébet szobor létrejötte nagymértékben Zoller
Csabi munkájához köthető, az
ő közreműködése nélkül nem
kerülhetett volna sor a mostani eseményre sem. Az egykori
parkolóterület a tervezett szobor apropóján alakult át térré,
Lukács István gyönyörű szobra
vált a térszervező erővé. Az akkori lehetőségek korlátozottak
voltak, de a szobor mellett elkészült hátsó korlát átépítése és
a felületek minimális rendezése is megtörténhetett. Az akko-

ri hiány adott lehetőséget már
a tavalyi évben is egy kisebb,
magántámogatásból történő
felújításra, illetve most a Szent
Erzsébet bemutatására szolgáló emléktábla elkészítésére.

A téren Gáspár István atya
áldotta meg az emléktáblát, illetve Ritzl Ferenc, az alapítvány
elnöke méltatta az összefogás
eredményét. A program közös
gyertyagyújtással zárult, majd

folytatódott a Szent Márton
Közösségi Házban, ahol Falvay
Dávid középkorkutató előadását tekinthettük meg, némi zenei kísérettel. Itt kell kiemelni
Hortoványi Emőke közreműködését, aki eddig és most is fő
mozgatója volt a Szent Erzsébet eseményeknek.
A most felavatott életrajzi tábla lényege, hogy felhívja a figyelmet az ott álló szobor valós tartalmára, gondolkodásra, utánjárásra serkentse
az érdeklődőt. Az ügy legnagyobb eredménye, hogy a kezdetektől civil összefogással zajló folyamat ma is tart, és a jövőre is tartogat feladatot, melyek megvalósításához reméljük, hogy az eddigi közreműködőknek is lesz ereje és kitartása.
M. Z.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződött a kikötő fejlesztése Visegrádon
Mint előző cikkünkben olvashatták az Atlantis Visegrád Club Kft. sikeres pályázatot
nyújtott be az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett, KMOP-3.1.1/F-11. kódszámú, Turisztikai szolgáltatások fejlesztése című konstrukcióra „Nemzetközi kikötő
fejlesztése Visegrádon” címmel. A projekt célja szállodahajók, illetve sport- és kedvtelési célú hajók fogadására alkalmas közforgalmú kikötő megvalósítása, amely
reményeink szerint Visegrád és a Dunakanyar arculatának új színfoltjává válik.
Mivel a kabinos személyhajózás egyre nagyobb teret hódít fontosnak éreztük a vízi turizmus
által kínált lehetőségek kiaknázását. Európában egyedül álló módon kialakított árkádos kikötő lehetőséget biztosít a sport és kedvtelésű célú hajók számára az árkádon belüli fedett
vízi kikötésre és hajótárolásra. A kikötő nem csak színvonalával, Visegrád történelmi múltját
magán hordozó megjelenésével büszkélkedhet, hanem olyan egyedi szolgáltatásokkal is,
ami méltán teszi Visegrádot a Dunakanyart és az Országot vonzóvá a turisták számára. A
kikötő kivitelezése a vége felé közeledik az Atlantis-Visegrád Club Kft. mint projektgazda
szigorú pályázati szabályoknak és előírásoknak megfelelően, az összes szükséges hatósági
engedéllyel rendelkezik. A projekt előrehaladásáról további információ a cég honlapján
(www.atlantisclubkft.hu) található.
Atlantis-Visegrád Club Kft.
2025 Visegrád, Révkikötő
E-mail: atlantisvisegrad@gmail.com
www.atlantisclubkft.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
A Máté bazárról
A november 28-án, szombaton tartott Máté
Bazáron 114,710 Ft. és 0.10 € gyűlt össze .
A MÁTÉ ALAPÍTVÁNY tagjainak nevében hálás köszönetünket fejezzük ki a Nagymarosi lakosoknak, akik mindenféle módon
támogatták a 28.-i bazárt. Sokan kihelyezték a plakátunkat, mások tárgyakat hagytak
Manyi boltjában, Kati, Zsuzsi és a Művelődési
Ház munkatársai is teljes erővel segítettek és
a CBA karton dobozokat adott. Köszönjük a
lelkes fiatal iskolásoknak a délelőtti közreműködést. További köszönet illeti meg Furucz
Anitát, a NAGYMAROS felelős szerkesztőjét
és Melts Mónikát, a Posta vezetőjét. A nagymarosiak a további, évenkénti bőkezű pártfogása nélkül a 2002-ben megalakult MÁTÉ
Alapítvány nem lesz képes segíteni azokon,
akik az alapítványhoz fordulnak anyagi támogatásért. Ez év januárja és novembere között az alapítvány 250.000 Ft-tal segített azokon, akik kedvencük állatorvosi beavatkozásához, kezeléséhez kértek pénzbeli támogatást.
Az idei 50 és az elmúlt 13 év további több
száz megsegített, szeretett kedvenc nevében
hálás szívvel köszönjük az alapítvány támogatását.
Az alapítvány, melynek tagjai mindnyájan fizetés nélküli önkéntesek - jótékonysági alapítvány, nem részesül semmiféle rendszeres vagy hivatalos anyagi támogatásban.
Az adó 1%-os felajánlásával, vagy a CBA-nál
és az ÉDESKÉNÉL található gyűjtőben lehet anyagi támogatást nyújtani. Minden adomány, bármilyen nagy vagy csekély az alapítvány további működését teszi lehetővé.
Schaeffer Gabriella
Von-Benko Marian
Von-Benko Ferenc
Tűzijáték alatt kérjük különösen vigyázzon
kutyájára, különösen a láncra kötöttekre!
Minden évben sok kutya félelemtől pánikba esik és megsérti magát vagy elmenekül.
Némelyik sosem kerül meg. A MÁTÉ Alapítvány tagjai Önöknek, kedvenceiknek
egészséges, nagyon Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Újévet kívánnak!

Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Tel.:06-30-434-8481
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Trampó Tamás és Recska Hajnalka lánya Noémi, Oláh Gyula és Zoller Vivien fia Gyula,
irág József és Fuchs Dóra fia Zsombor, Hamar Attila és Pletser Anasztázia fia Attila, Kálmán Ferenc
József és Obermayer Dorina lánya Lara.
Házasságot kötöttek: Baranyi Sándor Péter és
Halász Judit.
Elhaláloztak: Henyei Gábor (1956), Rudolf Lajos
József (1948), Maurer János (1929).

APRÓHIRDETÉSEK
Karácsonyra EZÜST; LUC (15db) és NORMAND (15 db) FENYŐ
vásárolható Váchartyánban a termelőtől, december 10-től a készlet
eréig. Előre kivágott ezüstfenyő 2500 Ft/db ártól, lucfenyő 1500 Ft/db
ártól, normand fenyő 5000 Ft/db ártól. Előre kiásott 4000 Ft/db ártól. Helyben vágott a kertből 3000 Ft/db ártól, ami előre is kiválasztható. Tel.: 06-20/577-2189 vagy 06-27/367-107. Cím: Váchartyán József Attila u. 40. (Rudnaykert MÁV megállótól 300 méter).
Nagymaroson, a Mező utca környékén GARÁZST BÉRELNÉK,
vagy vennék. Telefon: 06-20/338-9512.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS a Dunakanyarban, gyors, precíz, megfizethető! www.dugulaselharitas-woma.hu! +36 20 561 4031
Szombatonként VÁSÁR A MÁTYÁS ÉTTEREM UDVARÁN. Cipők, pólók, sapkák, régiségek, bútorok, játékok, használati tárgyak
és még sok minden. Mindenkit szeretettel várunk! Minden szombaton: 7 órától 12 óráig.

A művelődési ház programjai
december
December 15. de.: Vásár
December 12. 17 óra - Karácsonyi koncert – Dunakanyar
Fúvósegyüttes
December 14. de.: Vásár
December 14. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – Karácsony
December 15. de.: Vásár
December 16. 17 óra - Csillagváró
December 17. 12-18 óra - Véradás
December 19. 9-14 óra - Karácsonyváró

KÖSZÖNET
Köszönet a Wildenrosen Táncegyüttesnek, hogy a kezdetektől fogva - mivel alapító tag voltam - velük munkálkodhattam. Köszönöm Emesének a „kedves búcsúztató szavakat”,
Katinak, hogy „megköszönte” a csoporttal való táncolásomat. Köszönöm a virágokat, amiket „kaptam”.
Kívánom, hogy majdan az ő búcsúztatásuk is hasonló legyen! Köszönöm a fiamnak, aki évekig táncolt a színpadon
„szépkorú” anyjával. Külön és igazán tiszta szívvel köszönöm
Irénkének és Istvánnak a barátságát! Akiket név szerint nem
említettem, azoknak szeretettel kívánok további sikereket.
Legényné Andresz Gréti
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Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
RENDELÉSI IDŐ:

HÉTFŐ: 16-18 ÓRÁIG
KEDD: 16-18 ÓRÁIG
SZERDA: 8-10 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 16-18 ÓRÁIG
PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
SZOMBAT: 10-12 ÓRÁIG
RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM
BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK.

www.kutyakanyar.hu • lapaly@kutyakanyar.hu

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihályhegy u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 27/305-581
HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
AZ ANYAGOKAT CSAK
A HÓNAP ELEJÉIG
TUDUNK ELFOGADNI!

Nagymaros
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KARSÁN
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás
Szőnyeg sz tás, ruha-, bőr-, szőrme sz tás,
festés, ékszerjavítás, készítés!

P

David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Nyitva tartás: hétfő zárva,
kedd-péntek 8-12 és
13-17, szombat 8-12,
vasárnap zárva

Akciós ágyak,
gyógymatracok rendelhetők.
Ú
!
®

Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu,
Nagymaros, Vasút u. 3.

,

-

,
20 százalék kedvezménnyel,
megrendelés esetén
5%
!

Cipőápolási szerek, cipőfűzők,
talpbetétek, pénztárcák,
csizma és cipő sámfák kaphatók!
MINDEN HÉTEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!

,

Tel.: 06-20/482-0705,
06-30/854-0006
E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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