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Kedves Nagymarosiak!
Sok szeretettel köszöntöm vá-
rosunk lakóit az Újesztendő al-
kalmával!

Sok munkával, eredmények-
kel, fejlődéssel tarkított évet 
zártunk, mellyel megmutattuk, 
hogy törekvéseinket közösen 
meg tudjuk valósítani! 

Bízom abban, hogy az ünne-
pek alatt mindenkinek volt le-
hetősége pihenni, feltöltődni, 
kikapcsolódni a szeretetteljes 
családi- vagy baráti körben.

Kívánom, hogy a szívünkben 
szeretettel és békességgel vág-
junk neki a következő évnek, 
melyhez minden honfi társunk-
nak jó egészséget, békességet 
és sok boldogságot kívánok!

Boldog Újévet Nagymaros!

PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Közösen emlékeztünk 
a Málenkij robotra

Zebegényben
Magjutalmazták az ifjú nagymarosi bajnokokat

A kajakos bálról és tehetséges fiatalok elismeréséről lapunk 11. oldalán olvas-
hatnak részletesen.

Ismét csekély érdeklődés mellett 
zajlott a közmeghallgatás

AKIK OTT VOLTAK VÁLASZT KAPTAK KÉRDÉSEIKRE

CIKKÜNK A 3. OLDALONCIKKÜNK A 3. OLDALON

Három település: Zebegény, 
Kismaros és Nagymaros eb-
ben az évben is közös meg-
emlékezést tartott a Málenkij 
robot 70. évfordulója alkal-
mából. 

Idén először január 10-
én szombaton a nagymaro-
si temetőben emlékeztek az 
egybegyűltek, majd más-
nap Zebegényben, ahol Beer 
Miklós megyéspüspök ce-
lebrálta a szentmisét. Az ün-
nepségen beszédet mondott 
Harrach Péter országgyűlé-
si képviselő, és Ritter Imre, a 
magyarországi németek kép-
viselője.

Részletes tudósításunk 
az 5. oldalon olvasható. 
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Nagymaros Város Önkor-
mányzata  a Magyar utcai 
kandelláberekre karácsonyi dísz-
kivilágítást helyezett el  decem-
berben. Az eszközök beszerzé-
se  pályázati támogatással való-

sult meg.
A Fő téren, a művelődési ház 

előtt került felállításra a város ka-
rácsonyfája. A téren a Nagyma-
rosi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat betleheme látható ki-

A több programból álló műsor 
kínálat december 13-án vette 
kezdetét Nagymaroson. a dél-
előtt folyamán Maszk bábszín-
ház Betlehemi műsorát tekint-
hették meg díjtalanul a látoga-
tók. A piacról betérve kézmű-
ves karácsonyi díszek készül-
tek nagymarosi óvónők segít-
ségével. 

Ahogyan a korábbi években 
is szorgos kezek a téren eköz-
ben már felállították  a betle-

hemei jászolt, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és Ivor 
Andrásné koordinálásával ki-
csik és nagyok örömére.

A kora esti órákban a 
Dunkanyar Fúvósegyüttes adott 
közös hangversenyt a Nagyma-
rosi Női Karral és Nagymarosi 
Férfi kórussal.  

December 21-én a templom-
ban Mindenki karácsonyán zene 
és muzsika után baráti beszélge-
tés forralt bor és sütemény vár-
ta a látogatókat. A programot 

a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat tagja Heinczné Cserni 
Katalin civil összefogással va-
lósítja meg évek óta. Az elő-
adásról videófi lm is készült, 
mely megvásárlásáról bővebb 
információt a művelődési ház-
ban kaphat. 

A programsorozat keretében 
nem került meghirdetésre, de 
mindenképpen említésre méltó,  
és évek óta hagyománynak szá-
mít, a szenteste előtti napon, de-

cember 23-án a Misztrál együt-
tes templomi koncertje. 

Köszönettel tartozunk a tá-
mogatóinknak, közreműködők-
nek, önkénteseknek, civil szer-
vezeteknek, akik a programso-
rozatban együttműködtek, hi-
szen segítségükkel örömtelivé 
vált a karácsonyi várakozás.

Köszönjük az ünneplő la-
kosságnak, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték programjainkat! 

NAGYMAROS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Karácsonyváró 
programok Nagymaroson

Karácsonyi díszkivilágítás
csik és nagyok örömére idén is.

Több közintézmény, üzlet és 
magánszemély is feldíszítette ab-
lakát, melyből hagyományt sze-
retnénk teremteni.

Reméljük jövőre még többen 

csatlakoznak a kezdeményezés-
hez.

Köszönjük idén is a segítő ke-
zek munkáját,  a civilek együtt-
működését, valamint a  fényőfa 
felajánlásokat. 

Decemberben egy igazán meg-
ható emberi történet megfi gye-
lője lehettem, melyet megosz-
tanék a Nagymaros újság olva-
sóival. 

Történet akkor vette kezde-
tét, amikor felkerült az utolsó 
dísz is a város karácsonyfájára, 
a közszolgálati munkakörben 
dolgozók által. Ekkor csend-
ben odajött hozzám egy édes-
anya és szerényen megkérdez-
te, hogy nem tudunk-e még egy 
fenyőfa felajánlásról, mert neki 
nagy segítséget jelentene. 

Meghatott a kérése és gyorsan 
közzé is tettem közösségi olda-

lon. Nem kellett sok megosztást 
megélnie az írásnak, mert hamar 
jelentkezett, szintén egy édes-
anya, aki felajánlotta segítségét. 

Adománya mód felett nagy-
lelkű volt, hisz nemcsak kará-
csonyfát, hanem díszítést, sza-
loncukrot és  gyümölcsöket is 
vásárolt úgy a családnak, hogy 
megőrizhették méltóságukat. 
Az aprócska történet mindkét 
szereplője nevének elhallgatá-
sát kérte. 

Megindító érzés volt azt 
megtapasztalni, hogy igaz szí-
vű emberek élnek velünk.

PLENTNER KATALIN

Az angyalok köztünk élnek

 Kéményseprői tájékoztató
Értesítjük, hogy a 2012. évi XC. trv. a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról, valamint a 63/2012.(XII:11.) BM rende-
let és a 347/2012.(XII.11.) Kormányrendelet értelmében elő-
írt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tarto-
zó feladatokat- Nagymaros Város Önkormányzat közigazga-
tási  határain belül - a Magyar Kémény Kft. alkalmazottja 
látja el.

Nagymarost a cég munkatársa 2015. január 9 -április 30. 
között keresi fel a háztartásokat. A fényképes igazolvánnyal 
és névre szóló megbízólevéllel rendelkező Berecz Ignác ké-
ményseprő látogatja majd meg otthonában.
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December 11-én, csütör-
tökön ismét kis létszámú 
érdeklődés mellett tartot-
ta meg Nagymaros Város 
Képviselő-testülete köz-
meghallgatását. Az éves 
kötelező lakossági fóru-
mot Petrovics László pol-
gármester nyitotta meg, 
aki a befejeződött és futó 
projektek mellett a város 
gazdasági helyzetéről is 
beszélt.

A polgármester először az 
eddigi képviselőknek mon-
dott köszönetet a munkáju-
kért, majd a hivatalban dolgo-
zók támogatását ismerte el. 

- Szeretném összefog-
lalni a projekteket a teljes-
ség igénye nélkül. A legfon-
tosabb az, hogy az elmúlt 
évekre vonatkozóan sike-
rült egy kiegyensúlyozott és 
stabilgazdálkodást folytat-
ni. A működési jellegű hite-
leket sikerült ledolgoznunk, 
a beruházási jellegű hitele-
ket pedig a kormány jóvol-
tából az adósságkonszolidá-
ció keretében sikerült meg-
szüntetni. Illetve olyan hi-
teleket vettük fel, az utób-
bi projekteknél, amelyek-
nél az önrész fi nanszírozá-
sára nem volt más lehetőség 
– mondta bevezetőjében a 
városvezető.

Először egy lakossá-
gi tájékoztatót tartotta meg 
Petrovics László, az adóbe-
vételek alakulásáról. Látha-
tó volt, hogy az elmúlt évek 
folyamán csökkentek az 
iparűzési adó bevételek. Si-
került azonban adófi zetés-
re bírnia a hivatal munka-
társainak azokat, akik eddig 
nem tettek eleget ennek, így 
2014-ben némi növekedés 
mutatkozik a számokban. 

Folytatódik az építmény-
adó felderítés is, így ez az 
összeg is növekszik. Az ön-
kormányzat öt évre vissza-

re, fi gyeljen jobban a szol-
gáltató a konténerek mel-
letti szemétlerakásra és idő-
ben ürítse a kukákat, a köz-
munkások feladatainak job-
ban osszák be, illetve, hogy 
a Fehér hegyre is kerüljenek 
szemetesek. 

Szóba került a Zöld Pont 
Alapítvánnyal kötött szer-
ződés, melyről a szerve-
zet vezetője, Cziráki Péter 
adott tájékoztatást. Szintén 
szó esett a szálloda épületé-
nek hasznosításáról is, vala-
mint a mobilgát rendszerről 
is. A hozzászólók említették  
a  közvilágítási problémát, a 
nem működő szökőkutakat, 
a főtéri és a Duna-parti sem 

működik. Kitértek a Vasút 
utcai léüzem épületének el-
hanyagoltságára és az utak, 
útburkolatok problémái is.

Többen is jelezték a vas-
útállomás és vasúthoz tarto-
zó épületek romosságát. Ez-
zel kapcsolatban vetette fel 
Cziráki Péter, hogy vessen 
ki az önkormányzat rom-
adót, ezzel kötelezve a vas-
utat épületei karbantartás-
ára. A testület ígéretet tett az 
ötlet megvizsgálására.

FURUCZ ANITA

Ismét csekély érdeklődés mellett 
zajlott a közmeghallgatás

AKIK OTT VOLTAK VÁLASZT KAPTAK KÉRDÉSEIKRE
menőleg is tudott behajta-
ni tartozást, így jelentősebb 
bevétel keletkezett. 

2013-hoz képest csök-
kent az állami hozzájáru-
lás, ez a támogatás össze-
géből látszik, de kikerült az 
önkormányzat költségveté-
séből az iskola bérfi nanszí-
rozása. 2014-ben is az előző 
évhez hasonlóan alakultak a 
parkolási bevételek – hang-

zott el. A polgármester fel-
hívta a fi gyelmet, hogy már 
mobiltelefonnal is lehet a 
díjat fi zetni. Több helyszíni 
bírság is kiszabásra került, 
ebből 2014-ben közel 800 
ezer forint bevétele lett a 
városnak. Sajnos még min-
dig nagyon sokan nem ve-
szik fi gyelembe a Magyar 
utcai parkolási szabályo-
kat. Továbbra is tilos meg-
állni a Mátyás Étkezde épü-
lete előtt. 

A hitelállománnyal kap-
csolatban Petrovics Lász-
ló elmondta: a városnak 
projektekkel kapcsolatban 
egy harminc és egy negy-
venkét millió forintos hite-
le van. Csak annyit vesznek 
ezekből igénybe, amennyire 
szükség van. 

A pénzügyi kérdések 

után a futó projekteket mu-
tatta be ismét. Többek kö-
zött az árvízi védvonal, a 
Sigil galéria épületének, 
a könyvtárnak és a Má-
tyás Étkezdének felújítá-
sa, a szabadstrand kialakítá-
sa, a Duna-parti sétány fel-
újítása, az Elsővölgy utcai 
óvoda épületének felújítá-
sa, a Mainz utcában kialakí-
tott P+R parkoló, a térfi gye-

lő kamera rendszer kiépíté-
se kerültek szóba. Végül pe-
dig a 2014-es programokkal 
fejezte be a beszámolóját 
Petrovics László.

A fórum további részé-
ben a megjelentek tehették 
fel kérdéseiket, mondhatták 
el problémáikat. Jelezték 
többek között a Csillag utca 
burkolatának problémáját, a 
vasútállomás szemetességét 
és elhanyagoltságát. Kér-
ték, hogy legyen lehetőség 
a házikomposzt begyűjtésé-

Futóklub 
A  Nagymarosi Futóklub január 23-án, pénteken 18 órakor a 
SIGIL Galéria és Kávézóban tartja legközelebbi találkozóját. 

Várnak mindenkit aki kicsit, nagyot,
 keveset, vagy hosszat fut!
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Zoller Ignác nagymarosi 
lakos száz éves

Zoller Ignácot köszönti Nagymaros Város Önkormányzata, aki 
2014. december 31-én töltötte be 100. életévét.

Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot Petrovics 
László polgármester úr nyújtotta át egy üveg Nagymaros legjobb 
borának kíséretében január első napjaiban.

A 2014-es év utolsó kép-
viselő-testületi ülését de-
cember 15-én tartották. 
A rendkívüli tanácsko-
záson a grémium mun-
katerve mellett elfogad-
ták az esemény naptá-
rat, de több más kérdés-
ben is döntés született.

Napirend előtt Grécs 
László kért szót, aki azt 
kérte, hogy a bizottsági 
üléseket mindig tartsák 
meg a testület ülése előtt. 
Petrovics László vála-
szából kiderült, hogy ez 
most csak a rendkívüliség 
miatt nem történt meg, de 
jelen vannak a bizottsági 
tagok is.

Első napirendi pont-
ként elfogadták a 2015. 
évi munkatervet Grécs 
László kiegészítéseivel. 
Ezek szerint a település-
fejlesztés, - üzemeltetés 
fő feladatot kiegészítik 
a hulladékszállítás fel-
tételei, megoldási mód-
jai vizsgálatával, a külte-
rületi zsákos szállítás fo-
lyamatos figyelemmel kí-
sérésével. Az üléstervet a 
január 26-i ülésnél kiegé-
szítik a Maros Nonprofit 
Kft működéséről, ered-
ményéről szóló beszámo-
lója megtartásával, vala-
mint a Zöld Pont Egye-
sülettel való együttműkö-
dés állapotának ismerte-
tésével. 

Szintén támogatást ka-
pott a 2015-ös esemény-
naptár, de ide is került ki-
egészítés. A rendezvények 
sorába bekerül ugyanis a 
június 4-én trianoni meg-
emlékezés (közösen a 
Jobbik Nagymarosi szer-
vezetével), a november 
végi adventi keresztállí-
tás, a december végi Fény 
ünnepe-fény lánc és a 100 
éves a nagymarosi iskola 
ünnepségsorozata is. 

Döntöttek egy ingatlan 
szociális alapon történő 
bérbeadásáról is. A Váci 
út 49. szám alatti szoci-
ális lakást Molnár Éva 
kaphatja meg, ameny-
nyiben megtekintette és 
igénybe venné. A bérle-
ti díjat az önkormányzat 
lakásrendeletében fog-
laltaknak megfelelően, 
a félkomfortos lakásra 
irányadó díjak alapján ál-
lapítja meg. 

Megbíztak egy céget 
árajánlat alapján, az ön-
kormányzat és intézmé-
nyei, valamint a Maros 
Nonprofi t Kft és a Má-
tyás Étkezde Nonprofi t 
Kft gazdasági folyamatai, 
könyvelésének könyvvizs-
gálói felülvizsgálatára. 

Döntés született a nem 
közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ösz-
szegyűjtésére, elszállítá-
sára és elhelyezésére irá-
nyuló közszolgáltatás-
ról szóló rendelet-terve-
zetről is, melyet a követ-
kező kiegészítésekkel fo-
gadtak el: a közszolgál-
tatóval a közszolgáltatá-
si szerződést 2015. de-
cember 31-ig kívánja a 
város megkötni és a szol-
gáltatás díját 3400 Ft/m3 
+ ÁFA összegben állapít-
ja meg.

Jóváhagyták a Gondo-
zási Központ jogszabályi 
változások miatt módosí-
tott Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát, az alap-
ellátási és az Idősek Ott-
hona szakmai programja-
it, valamint az alapellátási 
és az Idősek Otthona házi-
rendjeit jóváhagyja.

Az ülés most is zárt aj-
tók mögött ért véget, ahol 
felvételi és szociális ké-
relmeket bíráltak el a 
képviselők. (FA)

A Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal  Leader prog-
ramjának  támogatásával került 
megvalósításra a térfi gyelő ka-

merarendszer Nagymaroson. A 
három épületen, öt fi x kamera-
állással, központi megfi gyelő 
egységgel és átjátszó készülék-
kel rendelkező rendszer kiépí-

Rendkívüli üléssel zárta az 
évet a képviselő-testület

tése 3,5 millió forint + Áfa ösz-
szegbe került. A rendszer 2014. 
év végén került beüzemelésre 
és azóta védi Nagymaros biz-

tonságát.
A későbbiekben célja az ön-

kormányzatnak a további bőví-
tés, hogy a város egész terüle-
tén növekedjen a közbiztonság.

Térfigyelő kamerarendszer 
őrzi a belvárost
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Hetven éve történt, hogy 
Nagymarosról, Kismarosról 
és Zebegényből is elhurcol-
ták a németajkú lakosságot, 
ahogy az oroszok mondták 
egy „kicsi munkára”. Hetven 
éve történt, hogy sok fi atalt el-
vittek Málekij robotra. Erre 
emlékezett a három település 
Zebegényben vasárnap.

A közös rendezvényt azon-
ban szombaton a nagymaro-
si temetőben egy másik előzte 
meg, ahol a helyi szervezetek 
koszorúi mellett az emlékezők 
is elhelyezhették mécseseiket. 
A rendezvényen Mándliné Sza-
bó Katalin, önkormányzati kép-
viselő, a Nagymarosi Könyvtár 
és Művelődési Ház vezetője kö-
szöntötte az egybegyűlteket. El-
mondta: az emlékezés az egyik 
legfontosabb emberi tulajdon-
ság. 

- Itt a temetői emlékhelyen 
nem nyugszanak halottak. Azo-
kért épült, akiknek csontjai ide-
genben, ismert, vagy ismeretlen 
sírokban lettek elföldelve. A há-
borúk és 1956 elesettei mellett 
itt örökítettük meg azoknak a 
nevét is, akik a Málenkij robot-
ról nem tértek haza, akiknek a 
Málenkij robot egyet jelentett a 

halállal – mondta. 
Beszéde után került sor a ko-

szorúzásra. A túlélők nevében 
Gergely Béláné, Tercsi néni he-

lyezte el az emlékezés virága-
it. Koszorúzott még: Petrovics 
László polgármester, a Nagy-
marosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat nevében Ivor 
Andrásné elnök és Karsán Já-
nos, az iskola nevében Fábián 
Szabolcs igazgató, a Jobbik he-
lyi szervezete nevében Szimon 
Attila és Békefi  Andrásné. 

Vasárnap Zebegényben ke-
rült sor a közös megemlékezés-
re. A templomban először a he-
lyi iskola diákjai idézték fel mű-
sorukkal a Málenkij robot törté-

néseit. Hutter Jánosné, a tele-
pülés polgármestere arról be-
szélt, hogy Zebegényből 111 fi -
atalt, gyermeket és szülőt szakí-

tottak el a rokonaiktól. Közülük 
csak kevesen tértek haza. 

A szentmisét most is Beer 
Miklós, váci megyéspüspök ce-
lebrálta közösen a helyi plébá-
nossal, Kapás Lászlóval. A püs-
pök prédikációjában felidézte a 
Zebegényben töltött gyermek-
éveit, és arról beszélt, hogy na-
gyon sokan nőttek fel akkoriban 
a háborúkból kifolyólag cson-
ka családokban. Párhuzamot 
vont a Párizsban történtekkel 
is, hiszen mind a Málenkij ro-
boton, mind a most történt ese-

ményekben számos áldozat volt 
és van. Azt hangsúlyozta azon-
ban, hogy nem az országokra és 
a népekre kell ezen tettek miatt 
haragudni, nem ők tehetnek az 
eseményekről.

A mise után először Csuka 
Tamás, református tábori püs-
pök szólt, aki a Málnekij robo-
tot a rabszolgasághoz hason-
lította. Mint mondta, akaratu-
kon kívül elhurcolt és munká-
ra kényszerített emberekről volt 
itt is szó, akik embertelen körül-
mények között robotoltak egy 
teljesen kilátástalan helyzetben. 

Harrach Péter országgyűlé-
si képviselő pedig azt hangsú-
lyozta, hogy Európát legfőkép-
pen a hagyományos keresztény 
értékrend védheti meg a külön-
böző őrült ideológiák által táp-
lált rasszizmustól, a terroriz-
mustól és másfajta szélsőséges 
megnyilvánulásoktól.

A templom előtt elhelye-
zett kopjafánál mondott beszé-
det Ritter Imre, a magyarorszá-
gi németek parlamenti szószó-
lója. Szerinte nagyon fontos, 
hogy az, ami 1945-ben meg-
történhetett Magyarországon, - 
hogy egy nemzetiséget megkü-
lönböztettek és elhurcolták tag-
jait -, soha többé ne történhes-
sen meg. 

Végezetül a települések pol-
gármesterei, a nemzetiségi ve-
zetők, és az emlékezők helyez-
ték el koszorúikat a kopjafánál.

FURUCZ ANITA 

Hetven éve történt: közösen emlékeztünk 
a Málenkij robot áldozataira
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Értesítem a Tisztelt Szülőket, 
hogy az óvodai, iskolai gyer-
mekétkezési térítési díjakat 
2015. január 1-től a szolgáltató 
Mátyás Étkezde Nonprofi t Kft. 
helyett a Polgármesteri Hiva-
talba, az önkormányzat szám-
lájára kell befi zetni.

A befi zetési napok változat-
lanul minden hónap 10., 15., és 
20. napjai maradnak, amennyi-
ben hétvégére esik az adott nap, 
akkor a következő hét kedden 
lehet a befi zetést megtenni.

A befi zetés helye a Nagy-

marosi Polgármesteri Hivatal 
pénztára.

Természetesen továbbra is 
lehet bankkártyával fi zetni, il-
letve hamarosan banki átuta-
lással is.

A változtatásra a támogatási, 
elszámolási szabályok miatt, 
valamint a kft. tehermentesíté-
se miatt van szükség (hiszen a 
díjakat eddig is az önkormány-
zat javára szedték be).

Megértésüket köszönjük.
DR. HORVÁTH BÉLA

JEGYZŐ

Tájékoztató a magáncélú párlatfőzés 
bevallási szabályairól

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a magán-
főzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés sa-
ját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása a 
jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. törvényben 
2015. január 1-jétől több tekintetben változott.

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kér-
ni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berende-
zést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illet-
ve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. janu-
ár 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig be kell 
jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóható-
sághoz.

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartal-
maznia: név, lakcím, adóazonosító jel, a desztilláló-
berendezés vásárlásának (tulajdonszerzés) időpontja, 
a berendezés űrtartalma és amennyiben a használatba-
vétel helye eltér a magánfőző lakcímétől, akkor a be-
rendezés tárolásának, használatának helye.

A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött 
párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnt.

Amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párla-
tot, 1 000 Ft/év átalányadó-fizetési kötelezettsége ke-
letkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egy-
szer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a 
tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illet-
ve teljesíteni Nagymaros Önkormányzat Jegyzőjéhez, 
mint önkormányzati adóhatósághoz (a 2015-ben elő-
állított párlatról 2016. január 15-ig.) Ha a magánfő-
ző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezé-
sen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési köte-
lezettsége.

2015-től a magánfőzésre vonatkozó kedvezményes 
szabályokat csak a gyümölcstermelő magánszemélyek 
alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni 
kell arról is, hogy a magánfőző rendelkezik gyümölcs-
termelő területtel. 

Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén ha-
ladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz 
és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg 
kell semmisíteni. 

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, csa-
ládtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, 
hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött pár-
lat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értéke-
síthető. Ez esetben a desztilláló-berendezés bejelen-
téséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított 
önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat 
eredetét.

A bejelentésről és az adóbevallásról szóló nyomtat-
ványok a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán át-
vehetők.

DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ

Gyermekétkezési díjak befizetési 
rendjének változása

2008 óta minden esztendő leg-
hosszabb éjszakáján, decem-
ber 21-én 18 órakor tüzek vil-
lannak fel a magyarság lakta 
vidéken. Ha az időjárás is ked-
vez, egyik fénytől a másikig el-
látni, így nemcsak tudjuk, de ta-
pasztaljuk is, hogy valódi fény-
lánc született ezen a sötét estén. 

Mi, nagymarosi jobbikosok már 
a kezdetekkor csatlakoztunk eh-
hez a hagyományteremtő kezde-
ményezéshez. Évről évre egyre 
többen gyűlünk össze a Panorá-
ma parkoló alatti partszakaszon, 
tüzünk is egyre hatalmasabb.

2014. december 21-én a 
vártnál is többen érkeztek, kö-
zel harmincan álltuk körül a 
máglyát. Kicsik és nagyok, fel-
nőttek, gyermekek, családosok, 
egyedülállók közösen énekel-
tük el nemzeti imádságunkat, 
a Himnuszt, közösen imádko-
zunk beteg társainkért. Kará-
csony közeledtével nem hiá-

nyoztak az adventi énekek sem.  
Idén már egy kisasztalt is hoz-
tunk, hisz a forralt bornak, teá-
nak, jóféle pálinkának, no meg 
Szimon Ági fi nom házi kenye-
rének kellett a hely. De nem hi-
ányzott a kenyérre való házi 
zsír sem, Fekete Zsolti jóvoltá-
ból. A sajtos pogácsa, édes sü-

temény is gyorsan fogyott. 
És persze a jó beszélgetések 

a tűz körül… Közben nevelő-
munka is folyt, hisz gyermeke-
inknek meg kell tanulni, hogy 
tűzzel-vízzel ne játsszatok! 

Sajnos gyorsan eljött az idő, 
hogy a Duna vizével gondosan 
eloltsuk a tüzünket. Egymásnak 
boldog karácsonyt kívánva, lé-
lekben gazdagabban búcsúz-
tunk el egymástól, azzal, hogy 
egy esztendő múlva, ugyanitt 
újra találkozunk.

BÉKEFI ANDRÁSNÉ
JOBBIK NAGYMAROSI 

SZERVEZETE

Fénylánc Magyarországért 
a nagymarosi Duna-parton
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December 13-án Nagyma-
ros város Fő terén Betlehe-
mi jászolt állított Német Ön-
kormányzatunk, annak minden 
költségét és szervezését felvál-

lalva Ivor Andrásné elnök koor-
dinálásával. Az építményt ösz-
szerakta és felállította: Legény 
Péter, Harangozó Károly, Ivor 
András, Melisek Tibor, Holtság 

Endre, Fritz János. A fenyőfát 
biztosította: Parázsó György 
nagymarosi lakos.

Antal Márti minden évben 

elkészíti a betlehemi fi gurákat 
a jászolba, igen nagy gondos-
sággal. Idén ráadás is volt, egy 
bárány faragvány, amit Szil-
ágyi Sándor faműves készített. 

A szénát-szalmát idén is Feke-
te Zsolt ajánlotta fel. Felajánlott 
díszek is kerültek a karácsony-
fára és Flamich Julika karácso-
nyi koszorúi díszítik a köszöntő 

táblát a város kapujában.
December 19-én Heinczné 

Cserni Katalin nemzetiségi ön-
kormányzatunk testületi tag-

„Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég, 
de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még”.

A német önkormányzat hírei

ja szervezésében az iskolánk 
tanulói élő adventi koszorút 
szimbolizált a város Fő terén, 
majd magyar és német nyel-
ven kívántak egymásnak bol-
dog karácsonyt, megerősítve a 
nemzetiségi közösség sajátos 
kulturális önazonosságát.

December 21-én a „Minden-
ki Karácsonya” rendezvényt 
Heinczné Cserni Katalin elnök-
helyettes koordinálta és szer-
vezte. A templomi adventi han-
gulatot emelve többek között 
német karácsonyi énekeket ad-
tak elő az óvodásuk, iskolások 
(Stillenacht,- O Tannenbaum), 

majd a helyi női és férfi kó-
rus gyönyörű karácsonyi éne-
kei zengték be a templomot. A 
templom előtt a német nemzeti-
ségi önkormányzat tagjai és ve-
lük együttműködő nemzetisé-
gi érzületű lakosok által készí-
tett illatos karácsonyi sütemé-
nyekkel kínáltuk a miséről ki-

lépőket. Segített, Solti Jószefné 
Manyi, Gasznerné Gyimesi Ró-
zsi, Flamichné Pálfalvi Gabi. 
Közben gőzölgött a forralt bor 
és a meleg tea, halk karácsonyi 

zene adta meg a meghitt kará-
csonyi hangulatot a város la-
kosságának. Követni sem lehe-
tett, hogy kik voltak azok, akik 
önzetlenül hozták és felajánlot-
ták a süteményeket és egyéb fi -
nomságokat, de ugyanúgy a 
forralt borhoz valót és a meleg 
tea elkészítését is felvállalták 

a szorgos, önzetlen marosiak. 
Heinczné Cserni Kati testületi 
tagunk karácsonyi ötletei és ál-
tala az Általános Iskola tanuló-
inak összefogása,” kézbentartá-
sa” még több és szebb hangula-
tot eredményezett.

Köszönjük neki is és minden 
Nagymaroson élő lakosnak, 

mert nélkülük nem lett volna 
ilyen meghitt és hangulatos vá-
roskép az adventi időszakban.
 IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK

 NNNÖ KÉPVISELETÉBEN

Soltiné, Manyi díszlete a 
templom előtt

Éneklő óvódások a Betlehem előtt
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Idén 37 önkéntes része-
sült az elismerésben, 
amelyet október 4-én, 
szombaton adott át Beer 
Miklós püspök és Écsy 
Gábor, a segélyszerve-
zet igazgatója a Magyar 
Szentek Templomában 
Budapesten. Az ünnepen 
részt vett Mádl Dalma 
is, a Katolikus Karitász 
jószolgálati nagykövete.

A VÁCI EGYHÁZMEGYE 
HÁROM DÍJAZOTTJA:
Benyó Jánosné - a 

Drégelypalánki 
Karitászcsoport vezetője

Hollikné dr. Rendessy 
Annamária - a Nagy-
marosi Szent Rókus 

Karitászcsoport vezetője
Sánta Sándorné - a Sződi 

Karitászcsoport 
vezetője

A Katolikus Karitász a 
2012-ben alapított Caritas 
Hungarica-díjjal ismeri el 
azon önkéntesek munká-
ját, akik hosszú évek óta 
szolgálják rászoruló, ma-
gányos, beteg embertársa-
inkat. A díj célja biztosíta-
ni a karitász-önkénteseket 
arról, hogy az egyház ér-
tékeli a rászorulóknak 
nyújtott karitatív munká-
jukat, valamint buzdítani 
a híveket a karitatív tevé-
kenységre, példaképül ál-
lítva mások elé azokat a 
köztünk élő híveket, akik 
Krisztus szeretetével ön-
zetlenül segítenek a rá-
szorulókon.

Beer Miklós megosztot-
ta a jelenlévőkkel, hogy 
Nagymaroson kezdte a 
napot, ahol ma zajlik az 
őszi ifjúsági találkozó – 
és Nagymaroson, a fiata-
lok között, csakúgy, mint 
a Katolikus Karitász ve-

Bennünk, általunk Istenre 
ismerjen a többi ember

ÁTADTÁK A CARITAS HUNGARICA DÍJAKAT

A december hónap egy szo-
katlan eseménnyel kezdő-
dött, mely sokunkat érintett. 
Az egyik országos telefon-
szolgáltató technikai prob-
lémák miatt hosszú ide-
ig nem volt képes szolgál-
tatást nyújtani. Fontos tud-
ni, hogy a 112-es segélyhí-
vó szám ilyen helyzetben is 
hívható.

2014. DECEMBER 9. 12:37-
kor érkezett riasztás alap-
ján a "Kóspallagi úton két-
szintes nyaraló füstöl, nem 
tudni személyek vannak-e 
bent." Egyesületünk tagjai 
közül egy fő érkezik a hely-
színre a Mitsubishivel. Kiér-
kezésekor a ház teljes terje-
delmében ég. A szomszédok 
elmondása alapján egy idős 
férfi  tartózkodhat az épület-
ben, akit két rendőr már ke-
res. A váci autó ekkor érke-
zik a helyszínre. Az égő ház 
terasza alatt a rendőrök si-
keresen megtalálják a férfi t, 
aki égési sérüléseket szen-
vedett. Őt pokrócban a ki-
érkező mentőautóhoz visz-
szük és elszállítják. Ezután 
tűzoltónk segítséget nyújt a 
váci autó táplálásának sze-
relésében, a forgalom irányí-
tásában, a tűzcsap kezelésé-
ben és a tömlők összetekeré-
sében.

2014. DECEMBER 27-ÉN 
délelőtt lakossági bejelentés 
érkezett arról, hogy Nagyma-
ros belterületén két kutya egy 
kb. 3 m mély vízelvezető gö-
dörbe esett. Egyesületünk pa-
rancsnoka és parancsnok he-
lyettese érkezett a helyszínre, 
ahol állatorvosi segítséggel a 
két állatot elkábították és ki-
emelték a gödörből. 

Végezetül engedjék meg, 
hogy minden kedves olva-
sónknak sikeres, boldog és 
tűzoltó szempontból "ese-
ménymentes" 2015-ös évet 
kívánjunk!

NAGYMAROSI ÖTE

Az önkéntes tűzoltók 
decemberi hírei

zetői és munkatársai kö-
rében azt érezte, azt látta, 
hogy a Szent Ferenc-i utat 
akarják követni. Célunk 
az kell legyen, hogy ben-
nünk, általunk Istenre is-
merjen a többi ember – fo-
galmazott a váci megyés-
püspök, majd Ferenc pá-
pára utalt, aki többször is 
buzdította a híveket, hogy 
tanuljanak Jézustól bátor-
ságot, nagylelkűséget, ir-

galmasságot.
Utalt saját, nemrég ki-

küldött püspöki körle-
velére is, melyben a leg-
elesettebbek közé tarto-
zó cigány testvéreink-
ről szólt, és Sója Miklós 
bátorító szavait idézte: 
„Menjetek közéjük!” – és 
ott majd megtudjátok, mit 
kell tennetek.

(Megjelent a Tanúság 
karácsonyi számában)
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Hagyomány, hogy a fúvósok 
műsorral örvendeztetik meg 
kedves közönségüket decem-
berben. Ujvári Gábor karmes-
ter az idén meglepetéssel szol-
gált: a két marosi énekegyüttest 
is meghívta.. 

„Legyen áldás és ünnep az 
ének, szeretet simítsa lelkedet, 
mikor a csengők megcsendül-
nek!” - köszöntötte a hallgató-
ságot Mándliné Szabó Katalin, 
majd felzendült az Ifjúság Fú-
vószenekar műsora, mely di-
cséretes szorgalomról tanúsko-

dott a felkészülésben: Rimsz-
kij-Korszakov, Anderson -Lopez 
és Juse Feliciano alkotásait ját-
szották. Érdekes hangszerelés, 
a fi atalos ritmusok - nagyszerű 
kis csapat muzsikált a hálás kö-
zönségnek!  

A Nagymarosi Női Kar elő-
adásában először a Gaudete, 
Christus natus est című mű-
vet hallhattuk Sipos Brigitta 
és Maurer Évi fényes szólói-
val. Ezután  Horváth Barnabás, 
kortárs zeneszerző darabját, az 
A kis Jézus aranyalma címűt, 
majd a közismert Brahms-böl-
csődalt hallhattuk szépen, igé-
nyesen, tisztán, muzikálisan. 
Patrik Judit avatott vezető-
je az együttesnek, mely 2014. 
novemberében a váci kórusta-
lálkozón is sikerrel szerepelt. 
Nem tudom, esik-e majd szó a 
templomi koncertről. Ott egy 
különösen szép balladisztikus 
dalt  hallhattunk, a Kimenék én 
címűt, mely újszerű, érdekes 
volt,és a magyar népi hitval-
ló énekek tiszta, gyermeki hitét 
idézte. Kányádi-Kocsár Jó szá-
nút, jó fejsze című műve nem-

klarinétművész, vagy Vajda ta-
nár úr, aki a TV-maci „hang-
ja”.Itt „két dudás is megfér egy 
csárdában”, hisz amikor Féja 
Géza  vezényel,- mint pl. a tava-
szi koncerten is-, Ujvári Gábor 
beáll a zenekarba, hogy a kürt 
szólamot erősítse. Igazi „fair 
play”! Laub János Szár köz-
ségből évről évre elhozza a né-
met nemzetiségi város üdvöz-
letét, - ő vette rá Gábort tavasz-
szal a szépséges „egerlander” 
közös eléneklésére! (Ezért me-
rek én is nyilvánosan bocsána-
tot kérni azért, hogy tavasszal  
az én késlekedésem miatt ma-
radt el a cikk remek koncertjük-
ről.) A próbák hangulata derűs, 
itt nem kell félni övön aluli sér-
tésektől, ha valaki jól fúj, még 
ma is viccesen megveregetik a 
vállát. Nincs pengeharc, óriási a 
kohéziós erő,s a karnagyén kí-
vül „csak” a közönség elisme-
rése számít! Meg persze az or-
szágos zsűrié, mely koncert-fú-
vószenekari kategóriában leg-
utóbb Arany Diplomával díjaz-
ta őket, Nagymarostól pedig  a 
Pro Urbe kitüntetést kapták. A 
marosi zeneszerető közönség 
mindig zsúfolásig megtölti a 
termet, vastapssal öleli keblére 
ezeket a csodás fi úkat és lányo-
kat, - a zenéjüktől szinte megfi -
atalodunk! Ezért örömmel hall-
gatjuk őket a városi rendezvé-
nyeken, a Szent Márton napon, 
s a gyönyörű toronyzene is ma-
gasba emeli a lelkeket.”Nem 
adnám az Állami Hangver-
senyzenekarért őket!”- mond-
ta róluk elismeréssel Szilágyi 
Orsi, régi klarinétosuk-, majd 
így folytatatta: „Minden perc 
az életünkből, ami nem civako-
dással telik, hanem szeretettel-
jes, - pofon a Rossznak, s erő-
síti a Jót”. Ezért simult a ka-
rácsony hangulatához a zene-
kar és a két énekkar ajándéka. 
A közös műsorszámok (Mert 
Ő küld száz csodát és a Csen-
des éj) aztán már igazi ünne-
pi áhítatot idéztek december 
13-án is. Juhász Orsolya gyö-
nyörű hangján szólóénekkel is 
meglepte a közönséget,- nem-
csak kiváló karnagy, csodásan  
énekel!

Köszönjük a Női Karnak, a 
Férfi karnak és a DKFE-nek ezt 
a szép estét – és a 2014-es év 
valamennyi zenei ajándékát. 
Büszkék vagyunk rájuk. A kö-
zönség szeretete (s a szakma el-
ismerése) kísérje fellépéseiket a 
2015-ös évben is!

  GYARAKI MÁRTON MAGDA, 
FOTÓ: KUCSERA ANNAMÁRIA

Csak egy icipici hó kell!
A Dunakanyar Fúvósegyüttes karácsonyi műsoráról

csak a kórus,  hanem immár a 
közönség kedvence is, igazi téli 
hangulatú, csilingelően tisz-
ta előadás volt a többi műsor-
számmal együtt.  

A fennállásának 110. év-
fordulóját 2014-ben ünnep-
lő Nagymarosi Férfi kar Juhász 
Orsolya Anna vezényletével és 
Hámori Eszter bravúros szin-
tetizátoros kíséretével (!) a Né-
pek dalait énekelte, majd a köz-
ismert La Montanara című köz-
kedvelt dallamot adta elő– úgy, 
ahogy kell, pontosan, szépen, 

- vidáman, könnyedén,- s  jó-
kedvre hangolták a közönsé-
get. A templomi koncerten, 21-
én egyházi kórusműveket ad-
tak elő, az ünnephez illően, iga-
zi alázattal és az évforduló mél-
tóságához, no meg a „genius 
loci”-hoz illő odaadással. Az 
Ubi caritas, a Tantum ergo, az  
Ave Maria s a Csillagfényes éj 
című kórusművekkel tisztel-
ték meg a közös áhítatra egy-
begyűlteket. (Itt kérek elnézést, 
hogy az évfordulói cikkemben 
valamit tévesen közöltem. A he-
lyesbítés: Brusznyai Margit, a 
Jere bé, violám című kórusmű-
vet vezényelte.) 

István atya és Heinczné 
Cserni Katalin valamint Ivor 
Andrásné hűségesen szervezik 
ezt a közös ünneplést, ami pél-
dát adhat más városok, sőt: az 
ország közösségépítéséhez a 
Szeretet oltáránál. 

Külön szeretnék szól-
ni a csodálatos Dunakanyar 
Fúvósegyüttesről. Tőlük ezen a 
koncerten hallhattuk  az Öröm-
óda fanfárszerű, ám ünnepé-
lyes  átiratát, Williams gyönyö-

rűen csilingelő, harangjáték-
kal, klarinét-és fuvola-kama-
ra- csoportokkal, trombitaszó-
lóval színesített  zenés kaval-
kádját. Morricone egyik ked-
venc szerzője a zenekarnak. 
Most a Cinema Paradiso-t, a 
karácsony színeiben pompá-
zó művét játszották szépséges 
klarinétszólóval, majd duóval 
az elején áhítatot keltő, lassú 
tempóban…gyönyörű volt! J. 
Marks Rudolf, a piros orrú rén-
szarvas c. karakter-darabját szí-
nes jelmezzel is vidámmá tette 

az együttes. Mind csupa új, ne-
künk készített zenei ajándék – 
vastapssal köszönte meg a kö-
zönség! 

Ujvári Gábor karmester 
nemcsak kiváló muzsikus, ha-
nem elkötelezett zenei vezető, 
sőt remek pedagógus is: em-
lékszem, milyen alaposan ké-
szítette fel a kis zenekart a ta-
vaszi koncertre – a nagyokhoz 
méltóan muzsikáltak! Még a 
szólók is felnőttes igényesség-
gel szóltak: Huszti Benedektől, 
Huszti Boldizsártól és Tenczel 
Máté hangszerén. A nagyok-
nál is fi gyel a karmester úr arra, 
hogy ne csak azok kapják a szó-
lókat, akik a „légypiszkot is le-
játsszák a kottából”, hanem az 
igazi amatőrök közül mások is. 
Ők ilyenkor „eszeveszetten el-
kezdenek gyakorolni”, és az 
eredmény valami különlege-
sen szép lesz. Így tapsolhattunk 
pl. Schupauer Józsefnek, Ribai 
Péternek. Varga Zoltán mindig 
szívesen jön haza a zenekar-
ba, mely olyan, mint egy nagy 
család. Ezért jön velük muzsi-
kálni szívesen Klenyán Csaba 
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Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/354-808
Börzsönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022

Nyitva tartás:

H: 14-17
Sze.: 10-12, 

14-17
P: 10-12, 

14-17

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
NAGYMAROSON: JANUÁS 24-ÉN,
szombaton 9 és 13 óra között

Előjegyzés szükséges a vizsgálathoz! Telefon: 06-30/916-0889

Olvasói levelek
Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA Akikre büszkék lehetünk

Városunkban az éneklésnek hagyományai vannak. 
Nemcsak a kórusok hoznak minősítéseket, melyeket 
országos megmérettetéseken érnek el. Talán kevesen 
tudják, de van egy kitüntetett magánénekesünk is – 
aranykoszorús nóta és dalénekes: Dudás János szemé-
lyében.

Mint nyugdíjasklub tag, benne volt a hajdani nyug-
díjas kórusban, majd innen jelentkezett országos fesz-
tiválra. Itt felfigyeltek hangjára, bíztatták, így részt 
vett 2003-ban az Amatőr Énekesek Országos Verse-
nyén, ahol különdíjat kapott. Ezután már rendszeresen 
szerepelt a váci nótakörben és Budapesten a daléne-
kesek műsoraiban. De az ország számos településére 
hívták énekelni. Városunkban is pár évig szervezte a 
nóta- és dalénekes összejöveteleket, ahol a váci nóta-
kör tagjai és pesti előadók is szerepeltek.

2008-ban beiratkozott a 4 éves Dalénekesek Iskolá-
jába képzésre, 2012-ben megkapta az oklevelet jó mi-
nősítéssel. De közben 2008-ban ő is részt vett a 42 
órás csoportos daléneklés Guiness-rekordjának kísér-
letén, amelyet a csoport sikeresen teljesített, s erről 
minden résztvevő oklevelet kapott. 

2011-ben a magyarnóta énekesek 12-ik országos 
versenyén bronzkoszorús minősítést szerzett. 2012-
ben a 13. versenyen pedig aranykoszorús minősítést 
kapott. Igen sok helyre hívják, nemcsak Magyarorszá-
gon, de Szlovákiában is, a magyarlakta településekre.

 
November 29-én a szobi festőművész, Micsei Lász-

ló, a nagymarosi művelődési házban rendezett kiállítá-
sának megnyitóján is magyar népdalokat adott elő Lé-
nárd István zongorakíséretével. 

B. F-NÉ

A lokálpatrióta
Ha egyszer a Főtéren felállítjuk majd a „Nagymarosi lokálpatri-
óta” szobrát, nyilván Tibor lesz a modell. 

Itt született, itt járt iskolában, nagymarosi lányt vett felesé-
gül, kétszer is. Duna-parti háza tele van helyi relikviákkal, még 
könyvet is írt: „Nagymaros - a Dunakanyar legszebb városa” 
címmel. A második, bővített kiadás már „Nagymaros - a világ 
legszebb városa” címmel jelent meg.

A települést csak a legindokoltabb esetben hagyja el, például 
akkor, ha a nagymarosi gyermekkórus a környéken vendégsze-
repel, de már Zebegénynél honvágya van.

Tavaly aláírásgyűjtést szervezett, hogy Maroson legyen a kö-
vetkező téli olimpia. Ha néha beül egy-egy pohár sörre a Du-
na-parti teraszra, csak Nagymaros szépségeiről tud beszélni. A 
cukrászdában egyszer balhét csinált, mert kiszúrta, hogy a gesz-
tenyepüréjét nem marosi gesztenyéből, hanem olasz maróniból 
készítették.

Az őszi gesztenye-szüret után mindig felkeresem Tibort egy 
kis vödörnyi terméssel. Idén döbbentem tapasztaltam, hogy a 
házában új lakók élnek, akik elmondták, hogy Tibor átköltö-
zött Visegrádra, megadták a címét is. Még elértem a következő 
kompot, a házat könnyen megtaláltam, Tibor boldogan borult a 
nyakamba. Nem várta meg a kérdésemet, hogy mi a fenét keres 
Visegrádon egy túlparti lokálpatrióta:

Tudod, innen legszebb a nagymarosi panoráma!
TRUNKÓ BARNABÁS

Medveveszély
Nagymaroson, a kiskocsma törzsközönsége döbbenten fogadta 
a hírt: a szlovák medvék már Nógrádban vannak!

Karcsi, a magabiztos gázcsere-telep vezető kijelentette; ha 
ő meglát egy medvét, lekever neki egy nagy pofont, és lehet, 
hogy még fenéken is rúgja. A többiek rendeltek Karcsinak még 
egy kört.

Tomi, aki egyéni vállalkozóként közmunkás, kifejtette, 
hogy ilyenkor egy makarenkói pofon nem elég, ő kikészített 
a sufniajtóba egy fejszét is, de sajnos valaki ellopta. Így most 
fegyvertelenül várja a tót mackók esetleges támadását. Gábor, a 
taxis felajánlotta, hogy ő kölcsön tud adni egy fejszét, de nincs 
nyele. 

Tivadar bácsi, nyugdíjas biológiatanár szerint medvetáma-
dás esetén le kell feküdni a földre, és csendben kell maradni. 
Sándor szerint neki ez nem fog menni, mert erősen horkol. Rudi 
szerint a medvék feltűnése esetén értesíteni kell a helyi Polgár-
őrséget, mert a láthatósági mellények elriasztják macikat.

Malvin néni, aki a férjéért jött le az ivóba, elmondta, hogy 
régen ilyesmi nem fordulhatott elő, neki például lánykorában 
egy fess vadász is udvarolt. 

Zárórakor a kollektíva elhatározta, hogy egységesen lépnek 
fel a medvék támadása ellen, és keményen visszakergetik őket 
az igazságtalanul elcsatolt Felvidékre!

Vendelnek, a kocsmárosnak feltűnt, hogy a távozó törzsvendé-
gek mindegyikénél volt egy-egy üveg, frissen vásárolt méz.

TRUNKÓ BARNABÁS

Boldog és sikerekben gazdag új esztendőt 
kívánunk minden jelenegi, és új vásárlónkank!
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A kajak egyesület idén is 
megrendezte a működési 
költségeinek fi nanszírozásá-
ra a Polarys nosztalgia es-
tet. A zenekar a megszokott 
fi atalos lendülettel ontotta 
a slágereket, a táncos lábú 
vendégek nagy örömére.

A bál legfontosabb ese-
ménye – a tombolahúzás 
mellett -, az ifjú nagyma-
rosi bajnokok jutalmazá-
sa volt. A díjak átadásában 
a polgármesterúr segítségé-
re volt a Petrovics Kálmán 
az MKKSZ szakmai alelnö-
ke, maraton világbajnok és 
olimpikon, Deme József és 
Rátkai János olimpiai ezüst-
érmes versenyzők.

 A kitüntetést az egész év-
ben nyújtott kiemelkedő tel-
jesítményükért Döbrössy Or-
solya, Illés Panna, Schwarcz 
Gergely, Fiam Dávid, Dobó 
Bálint, Gaszner Ádám, An-
tal Márton, Szántói-Szabó 
Tamás, Szlávik Tamás, Pol-
gár Péter, Jeszenszky Petra, 
Heincz Sándor és a pólosok 
közül Ádám Krisztián vehet-
te át.

Külön köszönet azoknak a 
kajakosoknak és szülőknek, 
akik segítettek a rendezvény 
lebonyolításában és mind-
azoknak, akik jótékonykod-
tak az egyesület javára.

Támogatóink: Balla 
Réka és csoportja, Ba-
lázs Róbertné, Batki Lász-
ló, Bergmann Margit, 
Bergmann Katalin, Biobolt, 
CBA, Csajka Andrea, Deme 
Rátkai,  Dobó Adrienn, 
Dunacent Kft., Edit vegyes-
kereskedés, ÉPTÜ Kft. Ga-
uss Kft, Gáspár István atya, 
Heincz Sándor, Horváth Zol-
tán, Honti Csilla, Hénop 

Zsolt, Jakus Roland, Jakus 
Mihály, Karitász, Kiss Kár-
oly, KÓKA Bt, Maros Vax 
Kft., Maros étterem, Ma-
ros kocsma, Mosonyi An-
namária és Vadkerti József, 
Ocsenás Tibor, Palásti Il-
dikó, Petrovics László csa-
ládja, Polgármesteri Hi-
vatal, Szalai Tünde, Szép-
ségkuckó, Petrovics Kál-
mán, dr Vodicska Miklós, dr 

Vodicska Miklósné, Zoller 
Anett és Matuk Zoltánné.

  MIKULÁS FUTÁS, VÁC
A felkészülés részeként 

részt vettünk a váci hagyo-

Kajakos bál a Polarys-szal 
és kitüntetésekkel

mányos Mikulás futáson. 
Itt a legkisebbek 2 km-t, a 
nagyobbak 5 km-t  és 13,7 
km-t futnak. 

Ezen a versenyen a szü-
lök nemcsak elkísérték a 
versenyzőket, hanem szép 
számmal teljesítették is a tá-
vokat. 

Ezúton is szívből gratulá-
lunk nekik.

A SZENT RÓKUS KARITÁSZ 
SÜRGŐSEN KERES:

gyerekruhát, csecsemőholmit és felsze-
relést, babakocsit, hűtőszekrényt, hen-
germosógépet, centrifugát, edényeket.

Nyitva tartás: szombatonként 9-11-ig.

 FELHÍVÁS: NE VEGYÜNK KÉZ ALATT BIZONYTA-
LAN EREDETŰ HOLMIT, ESZKÖZT, STB.  BÁRMILYEN 

JUTÁNYOS ÁRON KÍNÁLJÁK!
Érdeklődés, bejelentkezés: 06-30/500-4392

Megjelent újra: Zebegényiek 
kényszermunkán a 

SZovjetunióban 1945-47-ben
Újból kiadársa került a Zebegényiek kényszer-
munkán a Szovjetúnióban 1945-47-ben című 
könyv javított kiadása, melyet megvásárolhat-
nak a Fő téri (Manyi) boltban 1500 forintért. 

„Ötven évnek kellett eltelnie a II. világ-
háború után, hogy megjelenhessen Krebsz 
György megrázó naplója a „málenkij robot-
ról”. 1995. augusztus 20-án,  a Zebegényiek 
Napján a Fenyőgyöngye étteremben megren-
dezett ünnepségen adta át Kapás László atya a 
kész könyvet Krebsz Gyuri bácsinak, aki „élete 
legszebb napjának” vallotta azt a napot.” - írja 
a szerkesztő Paulisineczné Willem Vera. 
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2014. december 5-én tanít-
ványaink a 2. b osztály ta-
nulókkal és a tanítóival, 
Niki nénivel és Edit néni-
vel, egy színházlátogatá-
son vettünk részt, a buda-
pesti Kolibri Színházban. 
A Locs-pocs című előadást 
néztük meg, ami nagyon 
szórakoztató, látványos és 
tanulságos volt.

Idén is járt a Mikulás az iskolá-
ban. Kicsik és nagyok egyaránt 
örülhettek az apró ajándékok-
nak. A szervezésben Horváthné 
Arany Nikolett és Fazekas Mó-
nika vett részt. 

December 2-án Dunabog-
dányban jártak lányaink, ahol 
fociban 2. helyezést értek el. Kí-
sérőik: Petrovics Béla testneve-
lő és Demeter Bálint tanár. De-
cember 4-én a színházlátogatá-
son vett részt a táncosok egy ré-
sze a Művészetek Palotájában. A 
Napszédítő – Páva variáció című 
műsort tekintettük meg, mely-
ben szerepelt Sánta Gergő és 
Biró Anna, iskolánk tánctanárai. 
Különleges élmény volt a gyere-
keknek, hogy a színpadon látták 
saját tanáraikat.

December 5-én az 1.a és 2.b 
osztály a Kolibri Színházban a 
Locs-pocs című előadást tekin-
tették meg. 

11-én ugyancsak a testneve-
lők szervezésében fl oorball házi 
bajnokságon vehettek részt a di-
ákok.

Ezen a napon a két 7. osztály 
Szentendrére kirándult. 12-én a 
6.a osztály a Hadtörténeti Múze-
umban és a Grundon járt.

December 13-án kollégáink 
igyekeztek hasznossá és széppé 
tenni a szombati munkanapot. 
Hevesiné Hamvas Erika szerve-
zésében kézműves foglalkozá-
sokat tartottak az alsó tagozat-
nak. A felsősök sportnapon ve-
hettek részt, ahol a tanárok és di-
ákok mérték össze ügyességü-
ket.

Ugyancsak 13-án az 1.a osz-
tály Budapest Bábszínházban és 
a Miniverzum interaktív kiállítá-
son járt.

Szintén ezen a napon két osz-
tály Nőtincsen, a Seholsziget él-
ményparkban járt.

Az 5.b osztály egész hónap-
ban úszni járt a váci uszodába.

December 16-án 52 fő vett 
részt a Mary Poppins című elő-
adáson Budapesten, nagyon 
színvonalas előadás volt, min-
denkinek tetszett.

December 17. és 19-e kö-
zött DÖK ajándékbörze volt 
Hamvasné Hortoványi Gyöngy-
vér szervezésében. Szép ajándé-
kok cseréltek gazdát.

December 18-án délelőtt volt 
a Csillagváró főpróbája, majd 
délután 5 órakor a szülők tekint-

December 13-án Nőtincsen, 
Seholszigeten jártunk, ahol 
egy bensőséges adventi zenés 
előadást néztünk meg. A hideg 
ellenére nagyot játszottunk a 
kreatív feladatokkal, lengőhíd-

Az iskola decemberi hírei

hették meg karácsonyi műsorun-
kat. A szervezést és lebonyolí-
tást Naményiné Markó Edit és 
Horváthné Arany Nikolett vál-
lalta. Az ütősöket Verebélyi Ákos 
tankerületi igazgató úr kísér-
te zongorán és Verebélyi Dorka 
énekével emelte az előadás szín-
vonalát.

December 19-én a Fő téren 
élő adventi koszorúval várták a 
diákok a karácsonyt Heinczné 
Cserni Katalin szervezésében. 

Ugyancsak 19-én az osztá-
lyok is megtartották az ünnepet 
egymás megajándékozásával.

A 4. b osztály betlehemes 
műsort adott az Idősek otthoná-

ban lakóknak.
December 19-én a 

Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ karácsonyi mű-
sort szervezett az ország ösz-
szes tankerületi igazgatója szá-
mára, melyre felkérést kaptak a 
nagymarosi ütősök. Ők nyitot-
ták meg, illetve zárták az ünnep-
séget, valamint egy közös kará-
csonyi blokkban Verebélyi Ákos 
tankerületi igazgató úr közre-
működött zongorán, illetve lá-
nya Dorka énekelt. Köszönjük 
a kisbuszokat Gável Péternek, 
Kis Balázsnak és az utánfutót 
Schäffer Gábornak, mellyel a 
hangszerszállítást lehetővé tette.

A résztvevő tanulók névso-
ra: Bálint András, Czilik Ede, 
Eőry Viktor, Gaszner Ákos, 
Gável Márton, Horváth Ágnes, 
Mladomyiczki Máté, Moór Ja-
kab, Nagy Csongor, Papp Ár-
pád, Ribai András, Squor Mar-
cell, Szalai Álmos és Vas Bulcsú. 
Felkészítő tanáruk Oláh Nor-
bert.

December 21-én  a Mindenki 
karácsonyán az iskolai kórus két 
karácsonyi dalt adott elő. Szige-
ti-Benedek Gabriella vezényelt 
és Hámori Eszter zongorán kí-
sért.

A téli szünet december 22-től 
január 2-ig tartott.

BORNEMISZA ANGÉLA, 
FOTÓ: IVOR ANDREA

Színházlátogatás: Locs-pocs
December 13-án a Buda-

pest Bábszínházban a Dió-
törő gyönyörű, érdekfeszí-
tő, rendkívül igényes, le-
bilincselő feldolgozását is 
megtekinthettük.

A Krausz palotá-
ban a nemrég megnyílt 
MINIVERZUM csodála-
tos világával, a makettek 
birodalmával ismerkedhet-

tünk meg. Sok ismerős épü-
let, városrész, vidék kerül 
itt bemutatásra. Ez egy in-
teraktív kiállítás, ami sok 
meglepetést, a felfedezések 
örömét, a mindennapok va-
rázsát mutatta be nekünk. 
Új élményekkel, szép emlé-
kekkel tértünk haza.

AZ 1. A OSZTÁLY, 
ILDI NÉNI ÉS KATI NÉNI

dal, és varázsmászókákkal teli 
játszótéren. A szervezők forró 
teával és pogácsával kínáltak 
meg bennünket. Az aulában a 
búbos kemencében ropogó fa-
hasábok barátságos meleget 

Seholszigeten jártunk
adtak. Nagyon gyorsan eltelt 
a nap. Fáradtan, de szép élmé-
nyekkel tértünk haza.

2.A ÉS 3.C OSZTÁLY, 
ANIKÓ NÉNI, ANGYAL NÉNI, 

ERZSI NÉNI, ZSUZSA NÉNI

Kérjük Önöket, egy százalékuk 
felajánlásával segítsék alapít-
ványunk működését!

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni eddigi segítségüket!

NAGYMAROSI ISKOLÁÉRT 
ALAPÍTVÁNY

(NAGYMAROS, FEHÉRHEGY 2)
ADÓSZÁM: 19182779-1-13

KÖSZÖNETTEL
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

A  MÁTÉ Alapítvány tagjai 
és önkéntes segítői nevében 
kívánunk Boldog Új Évet és 
jó egészséget olvasóinknak. 
Egyben azt kérnénk az állat-
tulajdonosoktól, hogy a hideg 
időben  különös gondot for-
dítsanak a kertben, szabad-
ban tartott állataik védelmére 
és friss vízzel való ellátására.

Ez évi akcióinkon  tavasz-
szal  30 kutya/macska gazdá-
jának jelentkezését fogadta el 
az Alapítvány, ami 101.298 
Ft költséget jelentett, az őszi 
akcióra pedig 29 jelentkezést 
fogadtunk el, ami 157.100 
Ft költséggel járt. Ezen felül 
73.104 Ft anyagi támoga-
tást nyújtottunk. 2014-ben 

a MÁTÉ Alapítvány  73 kutya 
és macska  állatorvosi kezelé-
sét tette lehetővé 331.502 Ft-os 
költséggel.   

2014. áprilisában jótékonysá-
gi bazárt rendezett az Alapítvány, 
melyen 94.295 Ft volt a bevétel. 
A  decemberi bazárnál - a hideg 
és esős idő miatt -  csak 34.645 
Ft gyűlt össze. Az Alapítvány há-
lás köszönetét fejezi ki mindazok 
felé, akik kitették a plakátjain-
kat, a Könyvtár és Művelődési 
Ház dolgozóinak, a MÁTÉ Kuc-
kó lelkes segítőinek, úgy a ma-
gyarországi, mint a svájci támo-
gatóinknak,  akik tárgyakat ado-
mányoztak a bazárhoz, továbbá 
azoknak akik személyes, anya-
gi adományaikkal  támogatták 

munkánkat. És persze köszönet 
a nagymarosi polgároknak, akik 
szép és cudar idő esetén is  meg-
látogatták  rendezvényeinket.    

A MÁTÉ Alapítvány egy be-
jegyzett, jótékony célú alapít-
vány, mely semmiféle rendsze-
res, hivatalos anyagi támoga-
tásban nem részesül. Teljes be-
vétele az adó 1%-os felajánlá-
saiból, jószívű bel- és külföldi 
adakozók támogatásaiból, va-
lamint a rendezvényeinken /
pl. bazárokon/ befolyt adomá-
nyokból származik. 2014-ben 
az adó 1%-ból 208.437 Ft, a 
két bazárból 128.940 Ft, ado-
mányokból, befi zetésekből  
113.850 Ft érkezett, ebből. az 
Egyesült Királyság-beli támo-
gatóinktól 80.500 Ft-ot kap-
tunk. Nagymarosi gyűjtőkből  

Kérjük támogassa Alapítványunkat adója 1 %-ának felajánlásával
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány, 

adószáma:18700767-1-13  
Bankszámlaszáma: 66000114-10109375

ÉRTESÜLJÖN  MUNKÁSSÁGUNKRÓL A HONLAPUNKON:                        
WWW.MATEFOUNDATION.HU 

Továbbra is várja a támogatást 
a MÁTÉ Alapítvány

/a  CBA-nál és ÉDESKÉ-nél/  
23.745 Ft folyt be.

A MÁTÉ Alapítvány há-
lásan köszöni az anyagi és 
egyéb támogatást. 

AZ ILYEN  FOLYAMA-

TOS TÁMOGATÁS NÉL-
KÜL AZ ALAPÍTVÁNY 
NEM LESZ KÉPES SEGÍ-
TENI!  Kérjük az egyre na-
gyobb számú  nagymaro-
si lakósokat, akiknek az ala-
pítvány segítségére len-
ne szüksége, akiknek ked-
vence szenvedni kényszerül  
-  SEGÍTSENEK. MINDEN 
FORINT, AMIT ÁTUTAL-
NAK,  VAGY AZ ÉDES-
KÉNÉL,  CBA-NÁL EL-
HELYEZETT  GYÚJTÖBE 
DOBNAK , SEGÍTI AZ 
ALAPÍTVÁNY MUNKÁ-
JÁT ABBAN, HOGY A RÁ-
SZORULÓ  ÁLLATOKON 
SEGÍTHESSEN.

  VON-BENKO MARIAN ÉS 
VON-BENKO FERENC, 

A MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 
          LÉTREHOZÓI
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Nagymaros
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!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
január-február

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

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u.  1.
06-20/468-2846

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni a rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, az utcánk lakóinak, 
akik szeretett férjemet, RICHTER ERVINT utolsó 
földi útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkban osztoztak.

Hálás köszönet azoknak is, akik csak lélek-
ben tudtak velünk lenni ezen a fájdalmas, szo-
morú napon!

Emlékét szívünkben örökké őrizzük, és soha 
nem feledjük!

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Január 13. de: Vásár
Január 15. de: Vásár
Január 19. 17.00 - Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Január 20. de: Vásár (használt angol ruha)
Január 20. 17.00 - Félévi vizsgahangverseny - rézfúvós tanszak
Január 21. de: Vásár
Január 22. 14.00 - Magyar Kultúra Napja (Műsor: Kittenberger
                           Kálmán Ált.Isk. és Alapfok. Műv. Iskola)
Január 23. 17.00 - Félévi vizsgahangverseny - fafúvós tanszak
Január 26. de: Vásár
Január 29. de: Vásár
Január 29. 17.00 - Félévi vizsgahangverseny - zongora tanszak
Január 30. 17.00 - Félévi vizsgahangverseny - zongora tanszak
Január 31. - Cserkész bál
Február 02. 17.00  - Városi nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Február 03. 17.00 - Félévi vizsgahangverseny - fafúvós tanszak
Február 04. de: Vásár
Február 05. de: Vásár (angol használt ruha)
Február 06. de: Vásár

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek aki sze-
retett férjemet elkísérték utolsó útjára, sírjára virágot 
helyeztek.

Békés boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új 
esztendőt kívánunk mindenkinek az egész család ne-
vében.

RUDOLF ANTALNÉ/ KURUCZ MÁRIA ÉS CSALÁDJA

Születtek: Szomráky Pál Benedek és Csete Annamária lánya 
Izabella Mária
Házasságot kötöttek: Bene Tibor és Takács Kitti Noémi, Csá-
szár Lajos és Virág Andrea, Kazi András és Hegedűs Brigitta.
Elhaláloztak: Drewitt-Gulyás Florance Lily (2014), Nieberl 
Ferencné sz.n.: Krichenbaum Mária (1933), Richter Ervin 
(1948), Rudolf Antal (1934), Sári Tiborné sz.n.: Hernádi Teréz 
(1931), Zoller Józsefné sz.n: Hampl Borbála (1942).

Köszönetnyilvánítás

Nagymaroson a Király utca és Váci út sarkán lévő volt 
horgász üzlet (Hangulat mellett) kiadó. 

Telefon: 06-27/354-359
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David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Téli talpbetétek érkeztek!

Cipőápolási szerek, cipőfűzők, 
talpbetétek, hátitáskák, pénztárcák, 
csizma és cipő sámfák kaphatók!

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

Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu

KARSÁN 
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

 
százalék engedménnyel várjuk!                      

         mintaboltunkban!
Paplanok, párnák, ágyneműhuzatok, takarók ren-
delése esetén további 2% engedmény akciós  ágyak, 
gyógymatracok rendelhetők. Szőnyeg  sz  tás akciós 
áron 1.100 Ft/m2!

Ú      !

Cím: Nagymaros, Váci u. 18.
Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006

E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu

18
         

®

Einladung - Meghívó Schwabenball
Szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt a Sváb közösség szervezésében 
rendezendő zenés báli esténkre 

február 14-én (szombaton) 19.30 órakor kezdődő
Sváb batyubálra a nagymarosi művelődési házba

A jó hangulatról a Mányi sramli zenekar 
és mi résztvevők gondoskodunk!

Hozza magával jókedvét, barátait, ismerőseit, 
"batyujában" az enni és innivalót.

Meglepetés programmal és tombolával 
várjuk Önöket.

Támogatói jegy: 1.500 Ft.

Asztalfoglalás: 
Ivor Andrásné szervezőnél
Telefon: 06-20/414-0712, 

vagy 06-27/354-155


