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20     - Ünnepeljen velünk:  20 százalék kedvezményt adunk minden vásárlásból!
Akciós  ágyak, gyógymatracok rendelhetők. Paplanok, párnák,  huzatok, pokrócok nagy választékban.

Ú      ! Ingyenes házhozszállítás

Szőnyeg  sz  tás, ruha-, bőr-, szőrme  sz  tás és  festés, ékszerjavítás és Szőnyeg  sz  tás, ruha-, bőr-, szőrme  sz  tás és  festés, ékszerjavítás és 
készítés! Irhakesztyűk és szörmesapkák érkeztek.készítés! Irhakesztyűk és szörmesapkák érkeztek.

Tel.: 06-20/482-0705, 
06-30/854-0006

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

új termékei november közepétől kaphatók!A
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Beer Miklós: Karácsony 2016 – 
szeretetre és békére vágyom!

A Hősök terénél a lámpa pirosra váltott. Meg kellett állnom az autómmal, pedig siettem. 
Ilyenkor az ember önkéntelenül körülnéz, hiszen várni kell. A mellettem álló autósra, a 
mögöttem levőkre. Oldalra nézek. Egy padon ül egy férfi . Láthatóan hajléktalan. Gondo-
zatlan, elhanyagolt a ruhája. Mellette a földön a sorstáraira jellemző műanyag táska. Ez 
mindene. Kifejezéstelen arccal néz maga elé. Néhány pillanat csupán, amíg látom. Ki lehet? 
Gondol-e valamire? Hogyan jutott ide? Már zöld a lámpa, mennem kell. Sokáig előttem 
marad ez a kép. Ma újra rá gondolok. Ki lehet ez az ember?               Folytatás a 10. oldalon

Advent a várakozás időszaka Ismét eltelt egy év…
Beköszöntött az advent időszaka, melegség 
tölti el szívünket karácsony közeledtével. 
Egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világ-
ban és számvetést készítünk az elmúlt évről. 

Az advent nem csak a vallásos emberek 
ünnepe. Ebben az időszakban mindenki gya-
korolhatja: csönd, elmélkedés, őszinteség. 

Hallgassunk az eszünk mellett a szívünkre 
is. Engedjük el múltbéli sérelmeinket, bocsás-

sunk meg másoknak, és hagyjuk, hogy meg-
szülessen szívünkben a remény, és a tiszta 
feltétel nélküli szeretet.

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy 
kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem 
az egész világ, az emberiség, amint mondják, 
hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a 
csoda nélkül élni.”

Nagymaros Város Képviselő-testülete és a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai nevé-

ben  Márai Sándor gondolatával kívánunk 
minden kedves nagymarosi polgárnak 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT és ERŐ-
BEN, EGÉSZSÉGBEN GAZDAG 

SZÉP ÚJ ESZTENDŐT 
 nagyon sok szeretettel.

Petrovics László polgármester és 
Mándliné Szabó Katalin 

alpolgármester
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November 26-a az idei év adventi időszak első gyertya gyújtásának napja volt. A Nagy-
marosi Német Nemzetiségi Önkormányzat közösségi programot szervezett.
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David BalazicDavid Balazic
Cip készít és javító mesterCip készít és javító mester
Cipőápolási szerek, cipőfűzők,téli és sima talpbetétek, Cipőápolási szerek, cipőfűzők,téli és sima talpbetétek, 
pénztárcák, bőr övek, csizma és cipő sámfák kaphatók!pénztárcák, bőr övek, csizma és cipő sámfák kaphatók!

MINDEN HÉTEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!MINDEN HÉTEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!

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

vasárnap zárvavasárnap zárva

NOVEMBER 1-TŐL A TŐLÜNK KAPOTT SORSZÁM NYER, NOVEMBER 1-TŐL A TŐLÜNK KAPOTT SORSZÁM NYER, 
SORSOLÁS DECEMBER 23-ÁN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKÉRT!SORSOLÁS DECEMBER 23-ÁN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKÉRT!

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

A Roth Műanyagfeldolgozó 
Kft ., verőcei telephelyére 

HÖLGYEKET keres 
BETANÍTOTT  MUNKÁRA, 

több műszakos munkarendben. 
Jelentkezni az 

info@roth-plastic.hu 
e-mail címen lehet.

2017. évi Nagymarosi naptár

Ára 2.300 Ft

Ára 2.300 Ft

Kapható december 13-tól  a Manyi boltban, 
a könyvtárban és a művelődési házban.
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Döntött a testület: nem nő jövőre 
a helyi adók mértéke

A sírhelymegváltási díjak 
átmeneti szabályozása

A Képviselő-testület a köztemetőről szóló 12/2016. (XI. 
3.) köztemető rendelettel megállapított sírhelymegvál-
tási díjak tekintetében a lakossági felvetéseket méltá-
nyolva, a 17/2016. (XI. 29.) rendeletével átmeneti sza-
bályt fogadott el.

A módosítás értelmében a legkésőbb 2016. decem-
ber 31-ig új sírhelyként megváltásra kerülő sírhelyek 
megváltási árát, valamint a 2016-ban lejárt sírhelyek 
ismételt megváltási árát legkésőbb 2016. december 31-
ig a korábban hatályos, a 6/2007. (IV. 27.) önkormány-
zati rendeletben megállapított megváltási árakon lehet 
megfi zetni.

A jövőben lejáró, illetve az évekkel ezelőtt lejárt 
megváltási díjakra a módosítás nem terjed ki.

Dr. Horváth Béla
jegyz

November 24-én tartotta ülé-
sét Nagymaros Város Képvi-
selő-testülete, melyen az aláb-
bi döntések születtek.

Elsőként a grémium ki-
fejezte szándékát a Hold-
fénykeringő Kft -vel (Záros 
Gáborral) közös gazdasági 
társaság alapítására a Szállo-
da úti (2609/4, 5, 8, 9, 10) és 
a sportpályán lévő (16401/1 
hrsz.) ingatlan együttesen 
idősek otthona és wellness 
szálloda megvalósítása érde-
kében, az apportként bevitt 
önkormányzati tulajdonú in-
gatlanok értékbecslés szerinti 
értékének 5 éven belül törté-
nő kivásárlásával. A napiren-
di pont tárgyalásánál nemmel 
voksolt Fekete Zsolt.

Meghallgatták idén is Döb-
rössy Mihályné beszámolóját 
a Nagymarosi Krónikában 
a 2015. évi események rög-

zítéséről, valamint a Hősök 
Könyve vezetéséről és köszö-
netüket fejezték ki a lelkiis-
meretes munkájáért.

Jóváhagyták a hulladék-
gazdáljodási közszolgáltatási 
szerződés módosítását.

Egy kormány döntés érte-
lémében az általános iskola 
január 1-vel teljes egészében 
állami kézbe kerül, így az 
épületet és a pedagógiai szak-
szolgálat által használt épüle-
tet ingyenesen át kell adnia a 
városnak. A megállapodást a 
testület elfogadta, nem támo-
gatta viszont az előterjesztést 
Fekete Zsolt. Egyben támo-
gatták, hogy Fábián Szabolcs 
jelenlegi igazgató megbiza-
tása pályázati kiírás nélkül 5 
évvel meghosszabbodjon. 

Elfogadták a jövő évi ese-
ménynaptárat, a testület 
2017-es munkatervét is és 

döntés született arról, hogy 
nem emelkednek az adók jö-
vőre. 

A költségvetés aktuális be-
számolójának elfogadása után 
az önkormányzatnál dolgo-
zók részére, egyszeri, béren 
kívüli juttattást szavaztak 
meg. 

Szó volt a vaddisznótáma-
dásról is. A testület kifejezte 
együttérzését a baleset áldo-
zatával és 10 ezer forint  anya-
gi támogatást ajánlott fel neki. 
Arról is döntöttek, hogy felve-
szik a kapcsolatot az illetékes 
szervekkel, hogy a további 
baleseteket megakadályozzák.  

A Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság javaslatára 
a Fő tér és a komplejáró kö-
zött, a Maros étterem melletti 
útszakaszt elzárják a forgalom 
elől. 

Hozzájárultak ahhoz, hogy 
a Nagymarosi Kajakpóló 
Sportegyesület székhelyként 
használhassa a Váci út 49. 
szám alatti önkormányzati 
ingatlant. A bejegyzést kö-
vetően pedig azt a szervezt 
ingyenes használatába adja 
2035-ig.

Közmeghallgatást tartottak
Az idei közmeghallgatás is 
csekély érdeklődés mellett 
zajlott. A megjelenteket 
Petrovics László polgár-
mester köszöntötte, majd 
diavetítés segítségével tá-
jékoztatót adott a település 
gazdasági, pénzügyi hely-
zetéről is.
- Az idei is egy stabil év 
volt, így jutott pénz más 
fejlesztésekre is, nem csak 
pályázati projektekre - 
mondat. A városvezető ki-
emelten foglalkozott a Fel-

sőmezőbe  tervezett TAO-s 
pályázattal megvalósuló 
sportcsarnokkal, és a köré 
a jövőben tervezett komp-
lexumokkal.

A lakossági hozzászólá-
sok között többen az utak 
rossz állapotát, a geszte-
nyés problémáját, a vasúti 
megálló akadálymentesí-
tését, világítási gondokat 
jeleztek. De volt, aki a Csil-
lag utcai ingatlan, vagy a 
termálprojekt sorsa felöl 
érdeklődött. 

November 25-én 18 órakor gyújtot-
tuk meg a gyertyákat, immár kilen-
cedik alkalommal advent kettős ke-
resztünk tövében. Rendezvényünk 
meghittségével úgy érezzük, sike-
rült ráirányítani az emberek fi gyel-
mét az eljövendő karácsony igazi 
üzenetére. Csuka Tamás református 
tábori püspök ebben az évben is 
megtisztelte rendezvényünket, ad-
venti üzenete igazán elgondolkod-
tatott minket. Nyolc év után újra 
megáldotta keresztünket dr. Nemes 
György piarista atya. Moór Beatrix 

gyönyörű adventi énekét hozta el 
nekünk. 

Köszönjük mindenkinek, aki 
megtisztelte a Jobbik Nagymarosi 
Szervezete rendezvényét. Kérjük, 
aki arra jár, gyújtson meg egy mé-
csest, hogy az advent fénye egészen 
karácsonyig kísérjen minket! Áldott 
karácsonyt kívánunk minden nagy-
marosinak!

Békefi Andrásné

Adventi 
keresztet 
állítottunk
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A második félévi adófi zeté-
si határidő lejártát követő-
en október közepén fi zetési 
felszólításokat küldtünk ki a 
legalább egy évi adótétellel 
tartozó adózók részére térti-
vevényes küldeményként.

Azon adózók esetében, 
akik a felszólításra nem rea-
gáltak, vagy nem kereste jel-
zéssel érkezett vissza a külde-
mény, november közepétől 
megindítottuk a végrehajtást.

Közel tíz gazdasági társa-
ság esetében a bankszámlára 
beszedési megbízást nyúj-
tottunk be, amely több eset-
ben eredményes volt, többet 
fedezet híján sorbaállított a 
pénzintézet.

Magánszemélyek esetén 
munkahelyi adatkérést foly-
tattunk le, és megkeressük a 
munkáltatót/folyósító szer-
vet, hogy az adózó munkabé-
réből, nyugellátásából vonja 
le a tartozást.

Erről az érintettek a mun-
káltatótól, nyugdíjfolyósító-
tól kapnak értesítést.

A gépjárműadó tartozá-
sok tekintetében 64 gépjár-
mű forgalomból kivonását 
kértük november utolsó 
hetében a járási hivataltól, 
legalább egy évi adótartozás 
alapján.

A gépjárművek ismételt 
forgalomba helyezéséhez ki-
zárólag az adótartozás teljes 
megfi zetése estén fogunk 
hozzájárulni.

Fentiek kapcsán ismétel-
ten hangsúlyozni kívánom, 
hogy aki fi zetési könnyítés 
iránti kérelmet nyújtott be 
adótartozásával kapcsolat-
ban, kivétel nélkül engedé-
lyeztem (részletfi zetést, fi -
zetési haladékot, késedelmi 
pótlék elengedés).

A tartozások behajtására a 
város működtetéséhez szük-
séges források biztosítása 
érdekében, de legfőképpen 
az adót rendszeresen, határ-
időben megfi zető adózókra 
tekintettel kerül sor. 

Dr. Horváth Béla 
jegyz

Tájékoztató az 
adóhátralékok behajtásáról

Kérem elsősorban a gyerme-
keiket autóval iskolába szállító 
szülőket, de valamennyi gépko-
csivezetőt, hogy a felső iskolánál 
lévő gyalogátkelőhely előtt köz-
vetlenül ne parkoljanak.

Ez ugyanis amellett, hogy 
szabálytalan (a közúti közleke-
dés szabályairól szóló 1/1975. 
(II. 5.) KPM-BM együttes ren-
delet (KRESZ) 40. § (5) e) pont-
ja alapján: „Tilos megállni: e) 
kijelölt gyalogosátkelőhelyen, 
valamint a gyalogosátkelőhely 
előtt személygépkocsival, mo-
torkerékpárral, segédmotoros 
kerékpárral, kerékpárral és ké-
zikocsival 5 méter, egyéb jármű-
vel 15 méter távolságon belül;”), 
nagyon veszélyes is, mivel a 
parkoló autók miatt az autósok 
a gyermekeket, az úton átkelni 
szándékozó gyermekek pedig a 
közeledő autókat nem látják, így 
könnyen kialakulhat baleset.

Ennek megelőzése érdeké-
ben a közterület-felügyelő fo-
lyamatosan ellenőrizni fogja a 
helyszínt, és minden szabályta-

lanság esetén helyszíni bírságot 
fog kiszabni.

A helyszíni bírság legalacso-
nyabb összegét a 63/2012. (IV. 
2.) Korm. rendelet 6. melléklete 
tartalmazza, amelyet a közterü-
let-felügyelő köteles kiszabni, 
nincs lehetősége alacsonyabb 
mérték megállapítására.

A bírság mértéke első alka-
lommal 25 000 Ft. A helyszíni 
bírság felső határa 50 000 Ft, 
hat hónapon belüli ismételt sza-
bálysértés esetén 70 000 Ft.

A gépkocsivezető távollét-
ében kiszabott helyszíni bír-
ság 30 napon belül meg nem 
történő befi zetése esetén sza-
bálysértési feljelentést teszünk 
a rendőrkapitányságon, amely 
eljárásban a kiszabandó bírság 
mértékek a kormányrendelet 
alapján legalább a duplájára 
emelkednek.

A szabálysértés elkövetéséről 
minden esetben fényképfelvétel 
készül.   

Dr. Horváth Béla
jegyz

Iskola előtti parkolás
A Hunyadi sétány rendezése 
az árvízi kivitelezést köve-
tően, több hozzáadott for-
rásból és külső szakemberek 
segítségével valósult meg. A 
terület biztonságos és kultu-
rált használatához elenged-

hetetlen a közvilágítás, ami 
mára önkormányzati forrás-
ból elkészülhetett. A kivitele-
zés két fő szempontja volt az 
energiatakarékosság, illetve 
az árvíznek ellenállás – ezért 
az oszlopok egyszerű kivitel-

ben, egyedi gyártásban, LED 
fényforrásokkal készültek el. 
A világítás helyileg szabá-
lyozható, így a nyári időszak-
ban hosszabban, télen pedig 
csökkentett időtartammal is, 
az igényeknek megfelelően 

működtethető a rendszer. 
Amennyiben a fi nanszí-

rozás lehetővé teszi jövő év-
ben a Deák Ferenc utcában, 
illetve a sétányok területén 
is folytatódhat a világítás fej-
lesztése.

A Hunyadi sétány közvilágítása

A szobi tanuszoda ünnepé-
lyes alapkőletétele kapcsán 
terjedő valótlan tartalmú ki-
jelentésekre a következő tájé-
koztatást kívánjuk adni:

Magyarország Kormánya 
a 141/2014. (IV. 30.) Korm. 
rendelettel döntött a Nemze-
ti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program kereté-
ben megvalósítandó tanuszo-
da, tornaterem, tanterem 
beruházásokról, a közigazga-
tási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvání-
tásáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről. A rendelet 3. 
melléklete felsorolja a Nem-
zeti Köznevelési Infrast-
ruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósításra ke-
rülő beruházásokat, így a  72. 
pontban a tanuszoda-fejlesz-
tést Szobon.

 A programban teljes egé-
szében állami forrásból való-
sul meg a beruházás, melyre 
az érintett önkormányzatok-
nak pályázniuk nem kellett, 
a döntést a Kormány hozta 

meg, elsősorban a járász-
székhely településeken meg-
valósítva a tanuszoda fej-
lesztéseket. Jelenleg 78 ilyen 
beruházás zajlik.

Önkormányzatunk több 
esetben kérte országgyűlési 
képviselőjét, és személye-
sen az illetékes minisztert is, 
hogy támogassa Nagyma-
roson is tanuszoda építését, 
melyhez telket biztosítana az 
önkormányzat. Erre ígéretet 
kaptunk, azonban arra csak 
a folyamatban lévő beruhá-
zások befejezése után, egy kö-
vetkező körben kerülhet sor.

Ezért méltatlannak tartjuk 
az olyan kijelentéseket, amely 
szerint önkormányzatunk 
nem is akarna tanuszodát 
építeni, vagy bármilyen fej-
lesztést végrehajtani.

A benyújtott pályázataink-
ról a képviselő-testület ülései 
fi gyelemmel kísérésével, a 
honlapra feltöltött határo-
zatok elolvasásával egy kis 
fáradtsággal mindenki megy-
győződhet.

A tanuszoda építésről
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November 26-a az idei év 
adventi időszak első gyertya 
gyújtásának napja... és megy-
gyújtottuk a Monsberger té-
ren este 19-óra után a temp-
lomi misét követően. Öröm 
és várakozás teli nap volt, 
aminek önkormányzatunk 
közösségi összefogással a ré-
szese és szervezője volt.

Hetek óta szervezkedtünk, 
ötleteltünk, hogy miképpen 
okozzunk meglepetést a vá-
ros lakosságának.

Fiatalok és nyugdíjasok 
kapcsolódtak be, egyre töb-
ben érezvén a közösségfor-
máló összefogás erejét és 
szépségét. Ormándy Nóra  és 
Marafk ó Sukerek Gyöngyös 
kreativitásnak köszönhető-
en méretes adventi koszorú 
készült, tojásfa helyett pedig 
lámpásfa díszíti a teret, me-
lyet a nyugdíjas klub egyik 

tagja, Voknátné Marika 
„csipkézett” fel. Kautz Timi  
és édesanyja felajánlásaként 
vásároltuk meg Őrbottyán-
ból Csengery Árpád által 
leszállítva az ülőalkalmatos-
ságnak szánt szalmabálákat. 
Timi által jutottunk hozzá 15 
liter borhoz, mézeskalácshoz 
és még sok aprósághoz, ami 

kiegészítésként kellett. 
Készült a forralt bor és a 

tea az Ormandy család közre-
működésével, de ott volt Hor-
váth Dávid, Maurer Misi és 
családom segítő keze is. Ist-
ván atya, Gyulyás Imre, Ivor 
András, Zámbó Jenő pótol-
ta a még hiányzó bormeny-
nyiséget,a teához pedig a 
Mátyás Étkezde adott alap-
anyagot. A nyugdíjas klub 
tagjai, baráti köröm, ismerő-
sök, jó barátok süteménnyel 
töltötték fel az asztalt. Kiss 

Károly KÓKA Bt. minden ké-
rés nélkül 10 kg mandarint 
és 5 kg szaloncukrot adomá-
nyozott, ami nagyon népsze-
rű volt az óvodások körében. 
A kicsik gyönyörű, karácso-
nyi hangulatú énekkel, mű-
sorral okoztak meglepetést, 
megható, kedves dalokkal, 
német és magyar nyelven is  
Hetényi Andi  képviselőnk 
szervezésében és az óvónők 
közreműködésével.

Aztán valaki menet köz-
ben úgy gondolta, hogy 
adománnyal szeretne hoz-
zájárulni ezen szép kezde-
ményezéshez. Az összegyűlt 
több ezer forintot a Karitasz 

képviselőjének adtuk át, a 
megmaradt gyümölcsöt, sza-
loncukrot, süteményt az idő-
sek otthonába vittem.

Úgy érezzük megérte a 
kezdeményezés, a szervezés 
és munka. Jó volt látni a sok 
derűs arcot, barátok ismerő-
sök, családok egymásra talá-
lását. Egy időre mindannyian 
feltöltődtünk, és a tudat hogy 

Advent, a várakozás időszaka, ahogy a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat is 
várja, meglepetésekkel fűszerezve

„jót tenni jó” inspirál az el-
következőkre is, ami többek 
között a Betlehem felállítá-
sa lesz a Fő téren a az Igéző 
Meseműhely  együttműködé-
sével.

November 19-én a munka 
volt napirenden. A gödi Pi-
arista szakmunkásképző ta-
nulóival Ballagó Kornél kép-
viseletével a Nyár utca 2-ben 
pucoltuk a falakat, csiszoltuk 
az ablakokat. Hoff mann Jó-
zsef (Jodó) vezette  le a mun-
kát és segítette a gyerekeket. 
Mészáros Andris gulyáslevest 
biztosított, Hetényi Andi teát 
és szendvicset.

Önkormányzatunk képvi-
selőinek személyében válto-
zás történt. Heinczné  Cserni 

Katalinnak ezúton is köszön-
jük eddigi munkáját. A jelöl-
tek köréből a soron követ-
kező Lénárt Kitti, akinek 
eskütétele december 1-én 
megtörtént.

Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat testülete ezúton 
kíván, békés, meghitt adventi 
ünnepeket és boldog kará-
csonyt.

Aki kéri a meglepetés so-
rozatot, legyen  résen decem-
ber 17-én este a Fő-téren és 
Karácsony este a templomi 
Misztérium játék után! 

Ivor Andrásné

FOGADÓÓRA
2017. január 1-től, a hónap minden első keddjén 

16-17-óráig fogadóórát tartok a városi könyvtár 
különtermében.

Várok mindenkit, aki érdemesnek tart problémája 
megosztására és segítségre van szüksége.

Ivor Andrásné képvisel

FELHÍVÁS
A kárpótlással kapcsolatban elkészítették malenkij robo-
tos emlékezéseiket, juttassák el a német önkormányzat ré-
szére archiválás céljából. 

Ivor Andrásné elnök
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A mesék világába csöppentünk…
November 24-én érdekes, izgalmas, szokatlan élményben volt 
részünk. Összefogtunk, felkerekedtünk és egy „elvarázsolt kas-
télyba” mentünk el. Már a buszról leszállva kezdődött a bűvö-
let, mert a Művészetek Palotája is egy kis csoda volt számunk-
ra, a szép környezet azonnal megfogott bennünket. Nagyon 
tetszett az előadás is, ahol a művészek a gyerekek között járva, 
velük kezet fogva remek hangulatot teremtettek. A történet ta-
nulságos volt, együtt élhettük meg azt a csodát, ahogy a vásott, 
rosszcsont fi úcskából segítőkész, jószívű gyerek lesz. Egy baj 
volt csak, hogy rövid volt az előadás, mi még sokáig néztük, 
hallgattuk volna! Reméljük, lesz még lehetőségünk hasonló jó 
élményeket megélni! 

.a és .a 
osztályosok 

Márton nap
Idén sajnos nem voltak hoz-
zánk az égiek kegyesek. Örül-
tünk, hogy a felvonulás napja 
éppen Márton napra esett, 
mindenki lelkesen készülődött. 
A kicsik a lámpásokkal, Mé-
száros Szilvi a gyönyörű lová-
val, a fúvósok a hangszerekkel. 
Délután egy lelkes kis csapat 

készítette a zsíros kenyereket, 
nagy üstben főtt a tea, összeállt 
a hangtechnika, és bizakodva 
néztük az égboltot, és remény-
kedtünk. Sajnos hiába. Égtek a 
vonalak, nagyon sokan érdek-
lődtek, hogy most mi lesz, és 
hála a legkisebbek lelkesedé-
sének a rendezvény nem ma-
radt el. Az ügyes és rugalmas 
hangtechnikusok (Horváth 
Dávid, Horváth Benedek, és 

mint minden évben Neubauer 
Ákos) néhány perc alatt vidám 
zenés hangulatot teremtettek 
a művelődési ház termében. 
Énekeltünk, beszélgettünk, né-
hány bátor jelentkező énekelt 
a mikrofonba, felelevenítettük 
Szent Márton életét, és nagy 
örömmel tapasztaltuk, hogy a 
kicsik mennyi mindent tud-
nak Márton életéről. Dr. Ren-
dessy Annamária egy nagyon 

Az iskola novemberi hírei

November 17-én a szokásos módon ünnepeltük meg az Ifj ú 
zenebarátok napját. Minden hangszeres tanár a legjobb nö-
vendékeit szerepeltette. A művelődési ház megtelt, melynek 
nagyon örültünk. Különleges színfolt volt a záró produkció, 
melyben a gitárzenekarhoz hegedűs kislányok és ütős fi úk tár-
sultak.

Szigeti-Benedek Gabriella

Rajzpályázat
A verőcei református álta-
lános iskola által meghir-
detett „Az én szívem temp-
loma” című rajzpályázaton 
Zoller Zsófi a Antónia 3. b 
osztályos tanuló  különdí-
jas lett.

Sportesemények
A visegrádi Áprily napok keretében több versenyen is részt 
vettünk. A játékos sportversenyen tanulóink 1. helyezést 
értek el. A fl oorball csapat és a focisok 2. helyezettek lettek.

Vácrátóton a teremlabdarúgás diákolimpián több for-
dulóban több korcsoportban vettünk részt. A II. III. és IV. 
korcsoportban is 1. helyezést értek el.

Törökbálinton B33 kosárlabda megyei diákolimpián vol-
tak tanulóink, 4. helyen végeztek.

Megyei diákolimpián volt a fl oor ball csapat Érden, ahol 
a III. korcsoport 6. lett. Leányfalun pedig a IV. korcsoport 
5. helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Ifjú Zenebarátok Napja

kedves ajándékkal lepte meg a 
felvonulókat: mindenki vehe-
tett egy "barátság kifl it", melyet 
a barátjával oszthatott meg. A 
rendezvény végén ettünk, it-
tunk, beszélgettünk, és nagyon 
jó volt a hangulat. Köszönjük 
mindenkinek a segítséget, a 
részvételt, Mészáros Andrásnak 
a fi nom libazsírt, a sok kedves 
és biztató szót, és nem utolsó-
sorban a lelkesedést. Azért na-
gyon bízunk benne, hogy jövőre 
már a téren találkozhatunk!

Heinczné Cserni 
Katalin
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Óvodánk nagycsoporto-
sai november 8-án és 9-én a 
Zöldhíd Kft . által szervezett 
buszos programon vettek 
részt Nógrádmarcalon. Ter-
mészeti környezetünk védel-
me! avagy „Ki mondta, hogy 

nem tudod megváltoztatni a 
világot?” című játékos fog-
lalkozáson a gyerekek meg-
ismerkedtek a szelektív hul-
ladékgyűjtés rendszerével és 
környezetünk védelmének 
fontosságával.

A foglalkozás első rész-
ében kivetítőn keresztül ké-
pes összefoglaló előadást 
hallhattak a gyerekek, ahol 
az ökoszisztéma, a növény és 

állatvilág összefüggéseiről és 
veszélyeztetettségéről esett 
szó. Betekintést nyerhettek, 
hogy a hulladékkezelés mi-
lyen hatással van az élővilág-
ra, földünkre. Megismerték 
az erdőirtás káros következ-

ményeit, az újrahasznosítás 
jelentőségét. A nagytáblás 
memóriajáték során felidéz-
ték a képhez tartozó ismere-
tüket, veszélyeztetett növény 
és állatfajok képeit rakták 
össze puzzle formájában.

A délelőtt záró eseménye-
ként megismerték a telephely 
egységeit és a gyerekek nagy 
örömére beülhettek egy ku-
kásautó vezetőülésébe.

Adventi készülődés
Nagycsoportos óvodásaink november 26-án szombaton, az 
esti mise után a Német Nemzetiségi Önkormányzat adventi 
gyertyagyújtásán, pár perces énekes, zenés műsorral kedves-
kedett az érdeklődőknek. A családias légkör megalapozta a 
meghitt, adventi időszak hangulatát.

 Idén is megrendezi szülői munkaközösségünk karácsonyi-
jótékonysági vásárát az óvoda javára. A vásár december 17-én 
szombaton 8-13 óráig tart a Fő téren. A vásár alatt óvodape-
dagógusok kézműves foglalkozásokat tartanak a művelődési 
házban. Szeretettel várunk mindenkit!

Ovis hírek
Szemléletformálás megalapozása…

November 30-án a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Szobi 
Tagintézménye tartott Szakmai 
Fórumot, Tanulásmódszertan 
címmel járásunk pedagógusai 
számára, a Szobi József Attila 
Művelődési Házban. A program 
nagy érdeklődés mellett, hatvan-
hat fő részvételével zajlott, amely 
további rendezvények szerve-
zésére motiválja a lebonyolítást 
végző szakszolgálati dolgozókat, 
gyógypedagógusokat, pszicho-
lógusokat. 

A rendezvényt Staud Katalin 
tagintézmény igazgató asszony 
nyitotta meg. A Szobi Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Is-

kola növendékeinek, Kanalas 
Karinának és Farkas Tamarának 
az előadása tette hangulatossá az 
első perceket. 

„Előadóink és kollégáink se-
gítségével szeretnénk gyakorlati 
segítséget adni a pedagógusok-
nak a tanulás tanításában, nem 
csak a tanulási nehézséggel 
küzdő, de minden tanuló haté-
konyabb, egyénre szabott meg-
segítése érdekében.”- mondta el 
Oláh Aranka Ilona a pedagógia 
szakszolgálat gyógypedagógusa, 
logopédusa, pszichológusa. 

A Tanulásmódszertanról 
Fodor Alice szaktanácsadó mes-
terpedagógus mondott beve-
zetőt a műhelymunkák előtt. A 
szaktanácsadó asszony 15 éve az 
Oroszlány Péter Tanulásmód-
szertani Műhely tagja, tanulás-
módszertan tréner. A hétközna-
pokban tudását a Pilisborosjenői 
Általános Iskolában kamatoztat-
ja tanítóként, olasz szakos tanár-
ként. 

Izgalmas témát vezetett be 
számunka MálnaSuli néven 

Moór Róbert matematika-fi zi-
ka-informatika szakos tanár, a 
MálnaSuli közösségnek egyik 
alapítója, amely programozás 
oktatással, tananyag fejlesztés-
sel és az IKT eszközök oktatási 
használatának elterjesztésével 
foglalkozik.

A szakmai fórum második 
részében forgószínpad kereté-
ben zajlottak a műhelymunkák 
a gyakorlati tudásmegosztás 
érdekében. Négy helyszínen ta-
nulhattak pedagógusaink.

A Tanulásmódszertan a gya-
korlatban című műhelymun-
kán Fodor Alice szaktanácsadó 
mesterpedagógus vezetésével 

dolgoztak kollégák. A Mnemo-
technikák, didaktikai játékok 
műhelymunka vezetője Sztru-
hárné Kőszegi Gabriella mester-
pedagógus volt, aki tanítóként, 
fejlesztő pedagógusként, diff e-
renciáló pedagógusként adta át 
tudását. 

MálnaSuli működésben, be-
mutatta Moór Róbert. Méltányos 
elbírálás, egyéni bánásmód...,de 
hogyan? Fekete Gy. Nóra gyógy-
pedagógus, tanácsadó szak-
pszichológus és Zirig Emese 
gyógypedagógus, logopédus, 
drámapedagógus segítette a té-
mában érdeklődőket.

Szünetben hangulatos büfé-
ben zajlottak a tartalmas beszél-
getéseket, az új szakmai kapcso-
latok kialakulása.

Az elégedettséget mérő kér-
dőívek és a tanári szobákban 
lezajlott beszélgetések alapján a 
vendégek hasznosnak találták 
ezt a Szakmai Fórumot és szíve-
sen jönnek a legközelebbi ren-
dezvényre.

Oláh Aranka Ilona

Szakmai Nap a Pedagógiai 
Szakszolgálatnál
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Sramli Parti hatodszor
Mondhatni, immár hagyomány-
nyá vált kicsiny városunkban az 
őszi Sramli Parti, melyet a Wil-
denrosen Táncegyüttes szervez 
évről-évre. Idén ez november 
12-én került megrendezésre. Itt 
hívnám fel a táncos lábú hölgyek 
és urak fi gyelmét, hogy jövőre is 
novemberben lesz a mulatság.

Az előző évekhez hasonlóan, 
ismét a Lustige Muzikanten ze-
nélt, idén egy csöpp fi úcskával 
kiegészülve, hiába, az utánpótlás 
kinevelését nem lehet elég korán 
elkezdeni. 

A bál első szünetében Duna-
harasztiból érkezett Német Ha-
gyományőrző Ifj úsági Egyesület 
adott színvonalas műsort, majd 
a második szünetben a házigaz-
dák mutatták be legújabb tán-
cukat. Természetesen a tánccso-
port alaposan megtáncoltatta a 
közönséget is.

A parkett ördögei szorgosan 
koptatták a művelődési ház pad-
lóját, sokszor gombostűt nem le-
hetett volna elejteni a tánctéren. 
A rengeteg, szebbnél-szebb tom-

bola éjfélkor mind gazdára talált., 
Nagyon köszönjük  támogató-
inknak, aki ezeket felajánlották: 
Adi papírbolt, Alimánné Fazekas 
Gabriella, Ambrusné Molnár 
Csilla, Antal Márta, Balázs Ró-
bertné, Besjana Pékség, Bringa 
Pont, BTZ, Csajka Andrea, David 
Balazic, Deme Tamásné, Die Blu-
men, Dunacent Kft , Dunapress 
Bt, Édeske, Alíz cukrászműhelye, 

Fekete Tanya, Fő téri patika, Ga-
rami Mária, Gé- car Kft , Gyimesi 
Levente, Heincz Zsolt, Hesztia 
Lakásvarázs, Hirko Kft , Hód Kft , 

Ipoly Erdő Zrt Nagymarosi Erdé-
szete, Ivor Andrea, Juli zöldséges, 
Karsán lakberendezés, Kismarosi 
Szövő és Varró Műhely, Kerestély 
Anna, Kovács Andrásné, Ku-
tyakanyar állatorvosi Rendelő, 
Lányi G. Csaba, Lénárd Katalin, 
Avon, Lénárt Kitti, Orifl ame, 
Lévai Katalin, keresda.hu web-
áruház, M-Mézes Süti, Manyi 
bolt, Marafk ó – Sukerek Gyön-
gyös, Maros Étterem, Maurer – 
Hornyák Hajnalka, Maros Span 
Kft ,Maros - Wax Kft , Málnalevél 

Patika, Kismaros, Horváth Zol-
tán, Monde Kft , Mozgáné Halápi 
Gabriella, Nagy István, Nagyma-
ros Trade Kft  (CBA), Nagymaros 

újság szerkesztősége, Nagymaros 
Város Önkormányzata, Nagyma-
rosi Könyvtár és Művelődési Ház, 
Napkereki Küküllő Kerékpárbolt, 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, Nyugdíjas klub, Palásti Ildikó, 
Panoráma Söröző, Patak Vendég-
lő, Kismaros, Prím-Kert, Rudolf 
Erika, Schaff er Gábor, SIGIL ga-
léria és kávézó, Szilágyiné Franyó 
Emese, Tibesz húsbolt, Tölgyes 
Vendégház, Várnagy Béla, Vita-
litás Biobolt, Zoller LászlóNagy-
marosi Piac: Csernák Györgyi, 
Csiszér családi pékség, Esztrehas, 
FŰTŐHÁZ SÖRFŐZDE, GaB-
ko Chili, Hugyecz méhészet, ifj . 
Klincsok László, Kissné Ádám 
Valéria, Messalia Naturfarm, 
Smoking Guns, Stencli Ferenc, 
Tóth Emese.

A vendégek, a törzsvendégek 
és az újonnan érkezők is, bátran 
állíthatom, jól érezték magukat, 
hajnalig mulattak.

Szeretnénk köszönetet mon-
dani a résztvevőknek, hogy eljöt-
tek, és vidámságukkal hozzájá-
rultak a jó hangulathoz! 

Találkozunk 2017 novem-
berében a VII. Sramli Partin! 

Lénárt Kitti

Nagymaroson az utóbbi időben 
több olyan épületkár is történt, 
ahol a helyreállítás nagy nehé-
zségek okozott a tulajdonosok-
nak és a közösségnek is. Ezek 
egy része emberi mulasztás miatt 
következett be (nyitva felejtett 
csap, eldobott cigarettacsikk), de 
olyan is volt, ami aligha hárítható 
el (pl. ismeretlen üreg beomlása, 
elektromos zárlat stb.) Jelentős 
károk keletkeztek, és a helyreállí-
tásuk sajnos nagy anyagi gondot 
okozott a tulajdonosoknak, csa-
ládoknak. 

Az ilyen csapások ellen még 
gondos takarékoskodással sem 
lehet védekezni, mert ezek a ká-
rok és kiadások nem tervezhetők. 

Tervezni a tervezhetetlent 
– erre csak egyetlen megoldás 
létezik: a biztosítás. Trunkó Bar-
nabással beszélgettünk, aki ko-
rábban a Magyar Biztosítók Szö-
vetségének főtitkára volt.

- Ön 20 évig vezette a hazai 
biztosítók szakmai szövetségét. 
Nem lehet, hogy egy kicsit elfogult 
a biztosítással kapcsolatban?

- De igen! Éppen a több év-
tizedes tapasztalatom alapján 

állítom mindezt. A havonta fi -
zetendő biztosítási díj simán be-
építhető egy családi költségvetés-
be és ezzel az esetleg bekövetkező 
kár helyreállítása is tervezhetővé 
válik.

- Sokan azt mondják: már 
évek óta potyára fi zetem a bizto-
sítás díját, de még soha nem volt 
károm!

- Ez esetben mind a biztosító, 
mind a tulajdonos jól járt. De a 
tulajdonos egy kicsit jobban... 
Anyagi biztonságot vásárolt a 
„kidobott pénzéért.” Különösen 
igaz ez az ingatlan-biztosítások-
nál, hiszen ne feledjük: a ház, a 
lakás, vagy esetleg a nyaraló – a 
család értékesebb vagyontárgya. 

- Ha valaki úgy dönt, hogy biz-
tosítja a házát, ingatlanát, hogy 
kezdjen hozzá? Várja meg, hogy 
bekopogtasson hozzá egy biztosí-
tási ügynök?

- Elébe is lehet menni a dol-
goknak! Ha van számítógépünk, 
a biztosításközvetítők honlapjain 
tucatnyi biztosító ajánlatát ösz-
sze lehet hasonlítani, sőt meg is 
lehet kötni online a biztosítást. 
Ha valaki nem ért az internethez, 
nyugodtan kérje meg az unoká-
ját, de biztosításközvetítő például 
Nagymaroson személyesen is az 
ügyfelek rendelkezésére áll. A 
postán is tudnak segíteni!

- Az így megkötött épületbizto-
sítás milyen károkra terjed ki?

Biztos, ami biztosított
- Több mint két tucatnyi kár-

eseményre: elemi károkra: tűz, 
árvíz, szélvihar, hónyomás, föld-
rengés, de kiterjed a csőrepedés-
re, ablaktörésre, betöréses lopás-
ra, idegen jármű okozta károkra, 
de például arra is ha a biztosított 
kutyája megharap valakit.

-  Arra is sokan hivatkoznak, 
hogy kár esetén a biztosítók aka-
dékoskodnak, és végül nem fi zet-
nek egy fi llért sem...

- Hát, fi llérre most hirtelen 
nem tudom átszámolni, de idén 
például a biztosítók a lakossági 
ingatlankárokra már 198 mil-
liárd forintot fi zettek ki. (F. A., 
fotó: Antal Márti)

Közlemény
A Rákóczi u. 6-8 -ban tör-
tént tűzkár enyhítésére a ka-
ritász által kezdeményezett 
gyűjtésből 920 000 Ft jött 
be.

A fenti összeget 2/3- 1/3  
arányban osztjuk szét az 
elülső és hátsó házrész tulaj-
donosai között. 

Köszönet minden ado-
mányozónak! "Kétszer ad, 
ki gyorsan ad!"
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Folytatás az első oldalról
Karácsonyra készülünk. Per-
sze ilyenkor próbálunk „jót 
tenni, mert jót tenni jó”.

Megmozdul valami ben-
nünk. Fontos ez. Adományo-
kat gyűjtünk. Belül érezzük, 
hogy valamiképpen ettől va-
gyunk emberek, ha gondo-
lunk másokra. 

Nem tudom, hogy miként 
kellene „jól jónak lenni”. Én 
is odaadom az adomány-
csomagot, felhívom az „ado-
mány-vonalat”, a templom 
kapujában bedobom a po-
hárba a pénzemet egy isme-
retlen kézbe. Fontos ez. Még-
is úgy érzem, hogy valami 
kimarad. Valami hiányzik. 
Nem egészen „jól vagyok jó”. 

Valakivel erről beszél-
gettem. Megemlítette, hogy 
van egy hajléktalanja, akivel 
gyakran találkozik. Ismerik 
egymást. Néha visz neki vala-
mit. Ám a hajléktalan barátja 
megelőzi: ne adj semmit, de 
köszönöm, hogy szóba álltál 
velem.

Belül érezzük, hogy attól 
vagyunk emberek, ha törő-
dünk egymással. A másik 
oldalon ez úgy néz ki, hogy 
attól vagyok ember, ha valaki 
törődik velem. Észrevesz, em-
bernek tart, tekintetre, szóra 
méltat, a szemembe néz.

Sokszor eszembe jut az az 
ember a padon. Hát én nem 
ugyanígy szeretetre, békére 
vágyom? Szerencsém van. 
Nem vagyok egyedül. Sokan 
szeretnek.

Ugyanakkor az is eszembe 

jut, hogy ez nem lehet csupán 
mázli kérdése.

Valós lehetőség, esély 
mindnyájunknak mindkét 
oldalon, nemcsak karácsony 
táján. Amikor a vásárlás for-
gatagában megállunk, ami-
kor meghallunk egy harang-
szót, amikor a kivilágított 
utcák valódi értelmére rácso-
dálkozunk, valami feldereng 
a lelkünkben. Hát tulajdon-
képpen nem ezért vagyunk 
itt? Emberré válni, másokat 
emberré segíteni? Öregedő 
emberként a gyermekkori 
karácsonyok varázsa felnőtt 
hitté válik. Hiszek az ember-
ben, az emberségben, az em-
berré-válásban, mert valaki 
akkor, ott Betlehemben Em-
ber lett.

Áldott ünnepet, szeretetben 
és békességben megélt kará-
csonyt!

Beer Miklós,
Váci megyéspüspök

A Nagymarosi Református Egyházközség 
Istentiszteleti alkalmai:

Istentisztelet minden vasárnap délelőtt  10 órakor.
Ünnepi alkalmaink 2016-ban:

december 24-én du. 4 óra Gyermekkarácsony
december 25-én de. 10 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora

december 26-án de. 10 óra Istentisztelet, Úrvacsora
december 31-én du. 4 óra Istentisztelet

2017 január 1-én de. 10 óra Újévi Istentisztelet, Úrvacsora

"...csak ami igaz, csak ami tisztességes, ami igazságos, ami 
tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, csak ami erény és dícsé-
retre méltó, azokról gondolkodjatok, ... és veletek lesz a békesség 
Istene."

(Pál apostol levele a Filippibeliekhez  4,8-9)

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!

Áldott adventi készülést és karácsonyi ünnepeket, boldog, 
békés új esztendőt kívánunk: 

Márkusné Láng Ilona lelkész és 
Szilágyiné Franyó Emese gondnok

KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND
December 24. szombat: 

16 óra: Karácsonyi misztériumjáték
23.30 óra: Ráhangolódás az éjféli misére az énekkar 

segítségével
24 óra:  Éjféli mise 

 
December 25.  vasárnap, Urunk születése ünnepe: 

 8 óra: Pásztorok miséje 
9.30 óra: Ünnepi szentmise, 

18.30 óra: Esti Szentmise 

December 26. hétfõ, Szent István elsõ vértanú ünnepe:
9 óra és 18.30 óra

 
December 27. kedd:

 18.30 óra: Szent János napi boráldás
 

December 28. szerda: 18.30 óra
December 29. csütörtök: 18.30 óra

December 30. péntek 18.30 óra
 

December 31. szombat, Év végi hálaadás 
17.30 óra: Szentségimádás 

18.45 óra: Hálaadó szentmise 
 

Január 1. vasárnap, Szűz Mária Isten Anyja, Újév 
8, 9.30 és 18. 30 óra

KARÁCSONYRA VÁSÁROLJON 
HELYTÖRTÉNETI KÖNYVET!

2016. novemberben jelent meg: Döbrössy Mihályné 
A nagymarosi egyházközség 800 éve című könyve.

A szerző néhány előző műve korlátozott példány-
számban még kapható: Száz év, száz kép; Fájdalmas 
örökségünk; Iparkodó iparosok, szorgos szatócsok. 

   Megvásárolható: a Fő téri "Manyi boltban", a Váro-
si Könyvtárban és a Váci út 43.sz.  alatt.

Karácsony 2016:
szeretetre és békére vágyom!

Fénylánc 2016.
Az év leghosszabb éjszakáján ismét fellobbannak a tüzek 
szerte a magyarság lakta területeken, Kárpátokon innen és 
túl. 2016. december 21-én 18 órakor a Panoráma parkoló 
alatti Duna-parton a Jobbik Nagymarosi Szervezete tűz-
gyújtással csatlakozik ismét ehhez a már hagyományossá 
vált fénylánchoz. Egy kis meleg itókát, egy kis süteményt 
hozzunk magunkkal!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Jobbik Nagymarosi Szervezete
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2017. január 6-7-8-án is-
mét megtartjuk a Málenkij 
Robot emléktúrát. A túra 
Nagymarosról indul, és a 
kál-kápolnai vasútállomás-
nál lévő emlékműig tart. 
Ezzel a 130 kilométerrel 
szeretnénk leróni kegyele-
tünket az elhurcoltak előtt, 
akiknek ez a táv csupán a 
kezdet volt, utána követke-
zett számukra az igazi meg-
próbáltatás. A túrán három 
módon lehet részt venni. 

1. Aki érez magában elég 
erőt, és a péntekjét szabad-
dá tudja tenni, azoknak a 
130 kilométeres egész táv 
teljesítését ajánljuk.

2. Aki nem tudja meg-
oldani, hogy pénteken sza-
bad legyen, vagy túl soknak 
érzi a távot, az csatlakozhat 
a szombat-vasárnapi táv-
ra (kb. 86 km). Ez esetben 
célszerű már péntek este el-
jönni az indulás helyszíné-
re, hogy kora reggel tudjon 
indulni a többiekkel.

3. Segítőként akár fél 
vagy egy napra. Itt bár-
milyen segítséget tudunk 
hasznosítani, a tea és süti 
készítéssel való kedveske-
déstől az esti bográcsozá-
sokon való segítésen át a 
csomagszállítás és más lo-
gisztikai feladatokig.

A túra megpróbálja kö-
vetni a 72 évvel ezelőtti 
útvonalat, ám ezt teljesen 
nem tudja. Január 6-án 
pénteken reggel 6:30-kor 
indulunk a Király utcai em-
léktábla elől. A túra alatt 
végig autó kísér bennünket, 
amely szállítja a nap közben 
nélkülözhető felszerelése-
ket. Első nap Nógrádsápig 
megyünk el, ez összesen 
43 kilométer. Nógrádsá-
pon egy meleg bográcsos 
étellel várnak minket, majd 
az iskola tornatermében 
szállunk meg, ahol polifoa-

mon, hálózsákban alszunk. 
Második nap, január 7-én 
szombaton, Gyöngyöspatá-
ig gyalogolunk el, ez össze-
sen 45 kilométernyi táv. Itt 
is főtt étel fog ránk várni, és 
itt is az iskola tornatermé-
ben szállunk meg. A har-
madik napon, január 8-án 
Gyöngyösön és Halmajug-
rán keresztül megyünk el 
az emlékműig, ez 41 kilo-
méteres táv. Az emlékmű-
nél megfelelő számú autó 
várja majd a teljesítőket, és 
az emlékezés mécseseinek 
meggyújtása után autóval 
tér mindenki haza.

A szervezők tisztában 
vannak vele, hogy a táv 
nem kevés, és embert pró-
báló. Ennek ellenére aki-
nek kicsit is felkeltettük 
az érdeklődését, biztat-
juk, hogy jöjjön el velünk. 
Az emléktúrát teljesítők 
számára felejthetetlen él-
mény volt a 130 kilométer, 
mely közben a fáradtság és 
izomfájdalom leküzdése 
segített részben átérezni 
azt a mérhetetlen szenve-
dést, melyen az ősök ke-
resztülmentek. A túra alatt 
elhangzó családi történetek 
sokat hozzánk tettek, és vé-
gig segítettek, hogy ne ad-
juk fel, ahogy a visszatérők 
sem tették a több éves rab-
ságuk alatt.

A szervezés szempont-
jából fontos mind a túrá-
zók, mind a segítők számát 
tudnunk, így arra kérjük a 
jönni szándékozókat, hogy 
az alábbi elérhetőségek va-
lamelyikén jelezzék felénk, 
amennyiben részt akarnak 
venni ebben az élményben!

Kosztra Gábor  
kosztrag@gmail.com 

---  vagy  
Solti Szabolcs (Szafi) 

szafinak@gmail.com  
-- -

Malenkij Robot 
emléktúra 2017A Dunakanyarból málen-

kij robotra elhurcolt német 
nemzetiségű civil lakosság 
megpróbáltatásaira emléke-
zik Zebegény, Nagymaros, 
Kismaros közösen minden 
év januárjában. A Jövő év-
ben az ünnepségnek Kis-
maros ad helyszínt, rend-
hagyó módon, háromnapos 
rendezvény keretében. A 
GULAG-GUPVI emlékév 
alkalmából lehetőség nyílik 
a történelmi tragédia továb-
bi feldolgozására, még meg 
nem hallgatott történetek 
megismerésére. A rendez-
vény része lesz egy rendha-
gyó történelemóra, amelyen 
a három település hetedig 
nyolcadikosai vehetnek 
részt, illetve bemutatásra 
kerül a kismarosi elhurcol-
tak emlékére készült Élni 
Muszáj című, illetve a nagy-
marosi elhurcoltak emléké-
re készült A történelem mi 
vagyunk című fi lm. A ren-
dezvény keretében kerül sor 

Dr. Bognár Zalán történész 
előadására is, aki maga is 
érintett, a téma neves kuta-
tója és egyetemi tanárként 
oktatója a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen.

A megemlékezés rende-
zői kérik azokat az elhurcol-
takat, illetve hozzátartozói-
kat, hogyha az elhurcolással 
kapcsolatban további feltá-
ratlan történeteik vannak, 
amelyeket meg szeretné-
nek osztani a konferencián 
résztvevőkkel, jelentkez-
zenek Döbrössyné Valentin 
Krisztinánál dobrossy@
invitel.hu vagy Néder Sarol-
tánál nedersarolta@gmail.
com.

A rendezvénysorozatnak 
a Kismarosi Művelődési 
Ház ad otthont 2017. január 
13-15. között. A fi lmek elő-
zetese a www.kisdunaujsag.
hu-n megtalálható.

Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Kismaros

Élni muszáj – filmbemutató 
az elhurcoltakról

A Nagymarosi Polgármesteri Hivatalhoz vaddisznó támadással kap-
csolatos bejelentés érkezett mely november 21-én a Mainzi utcában 
és Fehérhegy utcában történt.

A kihelyezett élve befogó csapdák a problémát megfelelően nem 
rendezik, ezért a polgármesteri hivatal és az Ipoly Erdő Nagymarosi 
Erdészet kérelmére a Váci Rendőrkapitányság engedélyével vaddisz-
nó hajtást és vadkilövést folytat.

Az alábbi helyeken:
Fehérhegy-Magyarvölgy- Kálvária domb-Foglár dűlő közötti 

bokros-fás területen
Bokréta u.-Katica u. közötti bokros-fás területen

Kittenberger Kálmán u. – Pállya Celsztin u. közötti 
bokros-fás területen

Szálloda u.- Villasor- Latorvölgy- Őz u. által határolt bokros-fás 
területen

A Julianus kilátóhoz vezető turistaút alatti erdős területen.
Időpont:

2016.november 30. és  2017. február  28 , 08 órától 16.00 óráig 
terjedő időszakban  ( első alkalommal 2016. november 30-án 08.30- 

16.00 óra között  ) (péntek-szombat-vasárnapok kivételével).
A vadászatra jogosult felhívja a lakók fi gyelmét arra, hogy a hajtás 

és az  elejtés helyét a fent jelzett időszakban ne közelítsék meg. A va-
dászok teljes helyismerettel rendelkeznek, balesetvédelmi oktatásban 
részesültek.

A vad elejtés biztonságos lefolytatása érdekében kérjük a lakossá-
got a fentiek maradéktalan betartására !

Vaddisznó hajtást, vadkilövés
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Búcsúzó
Kedves Titacs!

Búcsúznak Tőled a közmunkás lányok, Legény Peti és 
Gréti néni. (És még sokan mások is.)
Egyszerű élet jutott Neked, de színfolt voltál, ahogy vé-
gigmentél a Nap utcán. Mindig köszöntél, mindig meg-
adtad a tiszteletet. Becsületet, illemet több ember is ta-
nulhatott volna Tőled. Sokan nem is tudták, milyen jókat 
lehetett veled beszélgetni
Most, hogy már ott fent a felhőket kaszálod, jókedvűen 
nézed az itt maradt ismerőseidet, még azokat is, akik haj-
lamosak voltak lenézni, lekezelni Téged.
Mi szerettünk TITACS, hiszen köztünk Te voltál a JANI.

Isten veled, nyugodjál békében.
Adresz Gréti

 Búcsú Lányi Lajostól
Megrendülten, könnyes 
szemmel állunk ravatalod 
előtt és úgy érezzük, hogy 
még mindig köztünk vagy, 
hallod méltatásod és bú-
csúszavaink.

 Kedves Lajos bácsi - ki-
nek-kinek korosztálya sze-
rint illik szólítani. Búcsú-

zik Tőled szeretett kézilabda sportágad apraja-nagyja, 
lányok-fi úk, akik már asszonyok, felnőtt férfi ak lettek, 
akiknek megtanítottad ezt a gyönyörű játékot.

Neked nem volt nehéz tanítani, mert Te magad is él-
sportoló voltál. Csodáltuk játékodat, villámgyors elfutá-
saidat, cseles lövéseidet. Olyan neves sportolókkal ját-
szottál egy csapatban, mint az olimpikon Kulcsár Gergely, 
vagy a válogatott Bíró Ádám.

Lajos bácsi! Búcsúzik Tőled a váci, a nagymarosi és az 
egész Dunakanyar kézilabda társadalma. Játéktudásodat 
edzőként, nevelőként is kamatoztattad. Hosszú-hosszú 
éveken át tanítottad a fi atalokat, felnőtteket egyaránt. 
Te nem csak edző voltál nekünk, hanem a mindenünk. 
Energiádat, idődet nem kímélve valósággal harcoltál a 
csapatokért, miértünk.

Ha szükség volt rá, saját gépkocsiddal vitted a játéko-
sokat, ha kellett utazásra pénz, előteremtetted. Ha nem 
volt játékos, akkor toboroztál, ha pályát kellett építeni 
intézkedtél. Sorolhatnánk napestig szeretett sportágad 
iránti elkötelezettségedet, alázatodat és azt a mérhetetlen 
türelmet, ahogy tanítottál, neveltél minket.

Lajos bácsi! Sok-sok öröm, vidámság, egészséges 
sportolás, óriási csaták, nagyszabású sportbálok emlékei 
kavarognak most bennünk, amit mind-mind  Neked kö-
szönhetünk. A pályánk most üresen áll évek óta, felveri 
a gaz, nincs gyerekzsivaj. Ilyen üres most a szívünk is, 
hogy itt hagytál minket, de szellemiséged, emléked örök-
ké megőrizzük.

Üres a pálya, nem szól a síp!
Nem dobog már a nemes szív!
Nincs lárma, csak néma csend,

Lajos bácsi, a mester örökre elment!
A koszorúk árnyékában egy kézilabda pihen,

Legyen Örökké a Tied!
Drága Lajos bácsi, Isten Veled!

B. Cs.                  

   Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azon rokonoknak, barátoknak, volt munka-
társaknak, kézilabdás lányoknak és fi úknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik LÁ-
NYI LAJOS temetésén megjelentek, sírjára 
rengeteg virágot, koszorút helyeztek, részvé-

tükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Felesége, leánya és családja

Elhunyt Braunsteiner Gyula, 
a kézilabdázás legendás alakja

A szövetség tájékoztatása szerint november 28-án este 75 
éves korában elhunyt a váci kézilabdázás egyik legnagyobb 
csillaga, Braunsteiner Gyula, akinek pályája Nagymarosról 
indult.

Pályafutását a helyi csapatban, a Váci Fonóban kezdte, 
de legnagyobb sikereit a fővárosban, a Budapesti Honvéd 
színeiben érte el: 1966-ban BEK-döntőt játszhatott Párizs-
ban a keletnémet DHFK Leipziggel szemben, a meccsen 
16-14-es vereséget szenvedtek a Coubertin-csarnokban.

Bíró Ádám A kézilabdázás váci története című könyv-
ében így ír sporttársáról: “1959-ben Gendur Pál a Fonóba 
hozza, s az NB II-es gyakorlat tovább növeli tudását. 1961-
ben bevonul, és abban a pillanatban tagja is lesz az akkor 
legerősebb magyar  kézilabdacsapatnak, a Budapesti Hon-
védnak. A Honvéd 1962-ben az NB I második helyezettje, 
ezt követően öt alkalommal végez a Magyar Bajnokság  első  
helyén. A csapat edzője - Dékány Rezső - kialakítja az az-
óta is klasszikus formát: két szélső  (bal szélen Braunsteiner  
Gyulával), két beálló, és két átlövő. Ehhez jön még a váloga-
tott kapusa, s az eredmény: bajnokságok sorozatban! Gyula 
1963-ban már válogatott, s csak a rend kedvéért a felsorolás:  
tizenötször magyar válogatott, húsz alkalommal Budapest-
válogatott, és huszonötször hadseregválogatott.  A válogatot-
tal és a Honvéddal bejárja csaknem egész Európát. 1964-ben 
Csehszlovákiában tagja a világbajnokságon szereplő váloga-
tottnak.    

A  világbajnoksági  fi askóra gyógyír: a Honvéddal 1965-
ben  Európa  Kupa  ezüstérmet szerez. 1967-ben  megsérül,  
e sérülése,  valamint a Honvéd vezetőségében  bekövetkező 
személyi  változások miatt ebben az évben abbamarad fővá-
rosi  szereplése. A váci Fonógyár  sportköri  vezetőségének hí-
vására újból a Fonó játékosa lesz. 1968-ban a Fonó eléri azt, 
ami eddig egyetlen váci kézilabdacsapatnak sem sikerült: 
megnyeri az NB  II-es bajnokságot, és az NB I/B osztályba 
kerül. E nagy fegyvertény  eléréséhez jelentősen hozzájárult 
az is, hogy a Honvédból visszatért Braunsteiner Gyula. Ő 
honosítja  meg a csapat edzőjével, és játékosaival együttmű-
ködve a ‚honvédos’  játékstílust...

Aktív kézilabda tevékenységét – feltehetően  korábbi  sé-
rülése  miatt – sajnos viszonylag korán, 1970-ben fejezi be.”

Braunsteiner Gyula temetéséről később adnak bővebb 
tájékoztatást. 
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A kajak egyesület december 
3-án évzáró bált szervezett. 
A rendezvény célja, hogy 
ünnepélyes keretek között 
jutalmazzák azokat, akik a 
versenyeken kiemelkedően 

jó eredményeket értek el.
A zenét a Polarys zene-

kar szolgáltatta, a tőlük jól 
ismert nosztalgia slágerek 
biztosították a jó hangulatot. 
A bevétel nagy segítséget je-
lent az egyesület zökkenő-
mentes működésében.

A díjakat az Önkormány-
zat részéről az egykori ka-
jakos, Grécs László képvi-
selő adta át. A Kajak Kenu 
Szövetséget Cservári Gábor 
képviselte.

Kitüntetést kapott Szán-
tói-Szabó Tamás, Dobó Bá-
lint, Gaszner Ádám, akik a 
korosztályos válogatott keret 
tagjai, továbbá Drobilich 
Domonkos, Döbrössy Orso-
lya, Illés Panna, Polgár Péter, 
Gyimesi Levente, Schwarcz 

Dávid, akik ugyan a válo-
gatottságot nem szerezték 
meg, de dobogós helyezése-
ket értek el az országos ver-
senyeken.

Az idősebb korosztályt 

Heincz Sándor képviselte, 
aki nemcsak a Magyar Baj-
nokságon, hanem a Masters 
Maraton Világbajnokságon 
Brandenburgban is  dobo-
gós helyen végzett. Ezúton is 
gratulálunk nekik!

Külön köszönet azoknak 

Kajakos bál 

Különleges vendégeink 
voltak december 2-án. Gyi-
mesi László meghívására a 
Riói olimpia két prominens 
személyisége látogatott el 
a helyi művelődési házba. 
Szabó Gabriella,  aki  pá-
rosban Kozák Danutával, a 
női kajaknégyes tagjaként 
szintén Kozák Danutával, 
Fazekas-Zur Krisztinával, 
Csipes Tamarával együtt. 
Két aranyérmet szerzett 
a riói olimpián és edzője, 
Tóth László, aki korábban 
Nagymaroson is tevékeny-
kedett. 

A művelődési házat 
megtöltötték a helyi és kör-
nyékbeli kajakosok, általá-
nos iskolások és felnőttek, 
akik érdeklődve hallgatták 
a beszámolókat. Kivetí-
tőn látva újra átélhettük az 

olimpiai futamok izgalmát, 
örömét. Simák Attila pro-
fesszionálisan vezette a be-
szélgetést, amiből megtud-
hattuk, hogyan készültek 
fel a versenyekre, milyen 

Merjél nagyot álmodni - riói  beszámoló

nehézségekkel kellett meg-
küzdeniük, hogyan élték 
meg az olimpiai versenye-
ket. Szabó Gabi elmondta, 
hogy gyerekkori álma vált 
valóra az olimpiai győze-

lemmel, biztatta a verseny-
zőket, hogy merjenek na-
gyot álmodni, s tegyenek 
meg mindent a kitűzött cél-
jaik eléréséért. Tóth László 
dicsérte Gabi munkához 
való hozzáállását, eltökélt-
ségét. 

Az olimpia után elváltak 
útjaik, Szabó Gabriella új 
edzővel, Likár Péterrel kez-
di az új felkészülést, Tóth 
László is új csoporttal vág 
neki a következő olimpiai 
ciklusnak. 

A beszélgetés végén az 
érdeklődők feltehették kér-
déseiket a vendégeknek, s a 
gyerekek begyűjtötték Sza-
bó Gabi értékes autogram-
ját, fotókat készítettek vele. 

Ezúton is megköszönjük 
a nem mindennapi élményt 
Gyimesi Lászlónak és Simák 
Attilának, valamint a ven-
dégeknek, Szabó Gabinak és 
Tóth László – Vackornak!

a kajakosoknak és szülők-
nek, akik segítettek a ren-
dezvény lebonyolításában 
és mindazoknak, akik jóté-
konykodtak az egyesület ja-
vára, fi nomabbnál fi nomabb 
süteményekkel, szendvi-
csekkel, tombolákkal és 
egyéb más ajándékokkal tá-
mogatták rendezvényünket.

Támogatóink: dr. Bal-
la Réka és csoportja, Balázs 
zöldséges, Batki-Logistic Kft . 
- Batki László, Bergmann 
Margit, Bergmann Katalin, 
Biobolt, CBA, CLEO Stúdió, 
Csajka Andrea, Cservári Gá-
bor, Dániel Gabi, Dobó Ad-
rienn és Grécs-Lajtai Rita, 
Dunacent Kft ., Elsővölgyi 
Óvoda dolgozói, ÉP-TÜ Kft . 
Gauss Kft , Gyimesi Levente, 
Hesztia Lakásvarázs - Csadó 
Erzsébet, Horváth Zoltán, 
Illés család, Jakus Mihály, 
Kárpát Gáz Kft ., Manyi bolt, 
Mátyás Étkezde, Mozga Pé-
ter, Palásti Ildikó, Panorá-
ma Söröző - Hénop Zsolt, 
Polgármesteri Hivatal, Stihl 
Márkaszerviz - Pidoma Kft ., 
Schwarcz család, Spitz Pé-
kesség, OIL benzinkút Szob 
-  Batki László, Vodicska csa-
lád,  Zajácz Judit és Fleisch-
mann Pál.

Döbrössy László
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A Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület izgalmas 
és nehéz évet zárt. December 
elejéig 2016-ban a riasztásaink 
száma meghaladta az ötvenet 
és várhatóan az év utolsó hó-
napjában kalandjaink folyta-
tódnak.

Néhány szóban szeretném 
megemlíteni a II. félévben tör-
tént beavatkozásainkat, me-
lyeken részt vett csapatunk:

2016. július 7. Macska a 
fán a Nagymaros-Visegrád-i 
állomás környékén. Szeren-
csére saját lábán lejött.

2016. július 13. Villám 
csapott a templomtoronyba. 
Átvizsgáltuk. Kár nem kelet-
kezett.

2016. július 19. Zebegény-
ben gázcsövet vágott át egy 
munkagép.

2016. július 23. Mentők-
nek segítettük Börzsönylige-
ten, nehezen járható helyen 
beteget szállítani.

2016. július 23. Fa dőlt az 
útra a Fehér hegyen.

2016. július 30. Ismét bete-
get szállítottunk a Lator völgy 
tetejéről.

2016. július 31. Szobon a 
Márianosztrai útra fa dőlt és 
útakadályt kellett megszün-
tetni. A viharban a fő út Zebe-
gényben nehezen járható volt, 
ezért azt meg kellett takarítani 
és visszafelé a Nagymaroson 
a Német utcánál is járhatóvá 
kellett tenni a fő utat, mert 
annyi víz gyűlt össze, hogy ve-
szélyeztette a közlekedést.

2016. augusztus 17. Ki-
rálykúti utca fa dőlt ki, útaka-
dályt kellett megszüntetni.

2016. augusztus 19. 12. 
főút 9. km-nél karambol.

2016. szeptember 3. dél-
előtt egy bajbajutott kutyát ke-
restünk a Duna-parton a Kis-
maros felőli vízmű területen. 
Délután a visegrádi oldalról 
jelzett tüzet kerestünk a Mi-
hály hegyen. Szerencsére nem 
volt probléma.

2016. szeptember 7. Kis-
maros és Nagymaros közötti 
részen tarló égett.

2016. szeptember 13. Nap-
sugár utcában füstjelző riasz-
tott. Nem volt gond.

2016. szeptember 15. 
Nagymaros, Nefelejcs köz, ha-
lott személy kiemelése.

2016. szeptember 17. Váci 
úton személygépjármű mo-
tortere kigyulladt.

2016. szeptember 27. Tég-
la utcában a szelektív hulla-
déktároló égett.

2016. szeptember 28. Ze-
begény marosi végében a bi-
cikli út mellett egy szeméttá-
roló égett.

2016. november 13. Nagy-
maros, Rákóczi úton lakóház 
ég.

2016. november 24. Sza-
maras parkoló alól autót kel-
lett a fák közül kivontatni.

2016. november 29. 
Kossuth sor lakóház füstöl, 
Nagyhencben ház ég... Sze-
rencsére egyik helyen sem 

volt probléma.
Még ezen a napon a Kis-

újhegyen kigyulladt egy ké-
mény.

2016. december 2. Bodza 
utcában fa dőlt az útra.

Akit részletesebben érdekel 
egy-egy eset, az a Facebookon 
megtalál bennünket és minden 

esemény beszámolóját elolvas-
hatja.

Jó hírek:
Két tűzoltónk - Psenákné 

Katona Ágnes és dr. Kiss Balázs 
- sikeres tűzoltásvezetői vizs-
gát tett, ami feljogosítja őket 
irányításra a beavatkozások 
alatt.

Négy további fővel gyara-
podott ebben a félévben csa-
patunk. Fiatal és lelkes kollé-
gák érkeztek, akik örömmel 
vesznek részt a gyakorlatokon 
és munkában is.

Pályázaton nyertünk:

- Gumi garnitúrát a Mitsu-
bishire a Hankook Tire Ma-
gyarországtól.

- 508 000 Ft-ot épület terve-
zésre és engedélyezésre. Ebből 
elkészültek az új szertár tervei. 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság jóvoltából

- 750 000 Ft-ot anyagbe-
szerzésre, az új szertár felépí-
tésére.  Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság és 
a Magyar Tűzoltó Szövetség 
jóvoltából

Kaptunk:
- Honda szivattyút és egy 

villany bojlert idősebb Mészá-
ros Andrástól, amit ezúton is 
nagyon köszönünk!

Részt vettünk:
- Az Igéző Meseműhely 

"Pompi a tűzoltó manó" inte-
raktív, ismeretterjesztő prog-
ramjában.

- A Katasztrófavédelem 
által szervezett Mentőcsopor-
tok számára tartott időszaki 
képzéseken.

- Hungaroringen a daga-
natos betegségben szenvedő 
gyerekek számára rendezett 
örömautózáson.

- Biztosítottuk a helyi ren-
dezvények lebonyolítását.

Várakozásaink szerint egy 
szintén tartalmas 2017-es évet 
kezdünk meg. A jövő évben 
teljes felújításon esik át az Ön-
kormányzattól használatba 
kapott épület. Ezt az elhatá-
rozást mind az OKF, mind az 
Önkormányzat teljes mérték-
ben támogatja elvi és anyagi 
értelemben egyaránt.

Végezetül szeretném 
megköszönni minden tá-
mogatónknak, hogy segítik 
munkánkat! Szeretném meg-
köszönni azt a szeretetet, ami 
egy-egy komolyabb munka 
után csapatunkat körülveszi! 
Tudtuk, hogy különböző él-
ményekben lesz részünk, mi-
kor elindultunk ezen az úton, 
de amire nem készültünk fel 
azok az öröm könnyek az 
arcokon, az üzenetekben el-
küldött szívecskék, a köszönő 
levelek. Köszönjük, hogy így 
doppingoltok bennünket! 

Áldott Ünnepeket Kívánunk!
Nagymarosi ÖTE

A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület félévi beszámolója
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Szentély címmel november hó 
közepén nyílt kiállítás a Sigil Ga-
lériában, ami célja és tartalma 
miatt is rendhagyónak mondha-
tó. A kiállítás ötlete Németh Zol-
tán Páltól ered, aki nagymarosi 
és környékbeli, különféle techni-
kákkal alkotó művészeket meg-
szólítva szervezte egésszé a mű-
tárgyak sokaságát. Az esemény 

színvonalát az elismert művészek 
részvétele emelte, emberközelisé-
gét pedig a köztünk élő alkotók 
jelenléte mutatta. 

Az összekovácsoló erő egy-
ben a kiállítás célja a nagymarosi 
gótikus műemléktemplom, szen-
télyben lévő freskók felújítása. A 
művészi sokféleség ellenére egy-
ben minden alkotó egyetértett 
- a kiállított képeket megvételre 

kínálja és a befolyó bevételt rész-
ben, vagy egészében a templom 
freskóinak restaurálására ajánlot-
ta fel.

A kiállítást Gáspár István 
plébános nyitotta meg, üdvözlő 
szavai minden jelenlévőben tu-
datosították a cél fontosságát. A 
Nagymarosi Laudate dalai illesz-
kedtek a hangulathoz és jól ki-

egészítették István atya mondani-
valóját. Már a megnyitó napján a 
művek egynegyede elkelt, alapot 
teremtve a már megkezdett resta-
urálási munka folytatásához.

Az ötlet méltó az ismétlésre, 
örömmel adunk helyt a jövőben 
is ehhez.

A kiállítás december 21-ig 
megtekinthető nyitva tartási idő-
ben.

„Pest Megye Közgyűlése Pest 
Megye Környezetvédelméért 
Díjat adományozott Zeller Zol-
tán részére környezetvédelmi 
tevékenysége elismeréseként. 
Zeller Zoltán töretlen lendü-
lettel, évek óta, igen aktívan 
képviseli a környezetvédelem 
ügyét nemcsak Nagymaroson, 
hanem egész Pest megyében. 
Önkéntes szerepvállalásának 
és munkájának szakmai meg-
alapozottságát választott hiva-
tása is segíti. Rendezvényeken 
és szervezett túrákon több 
száz lakost ismertetett meg a 

környezet- és a természetvéde-
lem fontosságával. A túrákon 
készített fotóival színesített, és 
magyarázatokkal szerkesztett 
kiadványaival tovább bővíti a 
környezetvédelem ügyébe be-
vontak körét. Ebben az évben a 
Kutatók Éjszakája programso-
rozatban tartott előadásait a vá-
ros szelíd gesztenyefáinak meg-
mentése érdekében tartotta.”

Gratulálunk Zolinak, mun-
kájához erőt és kitartást kívá-
nunk!

Petrovics László és 
Murányi Zoltán

Kedves Nagymarosi Barátaim!
Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak, akik ez év február 26-án 
ért katasztrófa miatt segítségemre siettek, úgy anyagilag, mint munká-
ban velem voltak. Mikor ez a nagy, stabil ház összeomlott, nem tudják 
elképzelni, hogy én és a leányom, milyen lelki fájdalmon estünk ke-
resztül. Hisz egész életünk lemondása és kemény munkája volt benne, 
mert mindenki látta és tudta, hogy szépen rendbe lett szedve így öreg-
ségünkre, ha már nem fogjuk bírni a munkát, jó legyen. Természete-
sen mindenki tudja, akkor mit tett emberi szeretetből, és mit tett önös 
érdekből értünk és a családért, ez már az ő megállapítása legyen. 

Közeledik az év vége és épp ezért, hogy én még nem adtam sem eb-
ben az újságban, sem másképp, semmiféle tájékoztatást, most leírom, 
hol tartunk a katasztrófa helyszínén, a helyre hozott és a befejezés előtt 
álló üggyel. Ami velem történt kedves segítőim, azt nem fogom közöl-
ni, mert hosszú lenne és akár 3 oldalt is kitenne, de azt a szertetem és 
tiszteletem nem engedi közölni. Itt most csak arra fogok kitérni, hogy 
10 hónapja miért áll a katasztrófa helye úgy,  ahogy tavasszal hagyták, 
mikor a vis maior keretet a házam kára nélkül soha nem kapták volna 
meg. Már jártunk tárgyalásokra az önkormányzathoz az ügyvédem-
mel, mert én természetesen a jogi dolgokhoz nem értek. Végre sikerült 
a Tigáz-t ide küldeniük és a régi gáz csonkot visszaállítani, amit régen 
kifi zettünk. Remélem, hogy a vis maior keretből, amit a helyreállításra 
kaptak, végre sikerül a telket is úgy feltölteni, hogy megszűnjön a mé-
lyedés az autófelhajtónál, és be lehessen hajtani, vagy építeni lehessen a 
ház helyére, és igazoltatni ezt az egri pincészekkel. Ugyanis  a leányom, 
ha haza jön és építeni szeretne rá, fontos lenne, mert egy újabb tragé-
dia nem lenn jó. A kerítés természetesen benne van a vis maior helyre 
hozatalba, hisz ott volt a katasztrófával súlytott ház, ami miatt kapták a 
pénzt. Zárt kerítést ígértek, mert ugye én a portámon nem reklámozni 
szeretném az ingatlanomat. A ház helyrehozatala már lerendeződött, 
dokumentálva lett, hogy adakozásból és vállalkozói munkából készült. 

Remélem végleg befejezik, amit elkezdtek, mert én senkitől sem-
milyen kártérítést nem kaptam, így ez nem az én feladatom, az biztos. 
Köszönöm, hogy megírhattam, velem mik történnek, remélem legkö-
zelebb, már azt közlöm, hogy végre mindent befejeztek, úgy ahogy illő 
lett volna eddig is. Kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket minden 
jótvőmnek, jó egészséget és békét!

Burgermeisterné Erzsi néni 

Zeller Zoltán kitűntetése

Szentély

Kedves Olvasók! 
Tömören reagálva Erzsike néni levelére, kiigazítanék néhány 
dolgot. Valóban Nagymaros lakossága minden dicséretet meg-
érdemel a fantasztikus összefogásért! Ez is azok közé tartozik, 
amiért az ember biztosan büszke lehet arra, hogy nagymarosi! 
Azonban tudni kell, hogy a katasztrófa éjszakájától a megmaradt 
épületbe történő ünnepélyes visszaköltözésig a lakossági össze-
fogás mellett, a Hód Kft . és az Önkormányzat is folyamatosan 
helytállt azért, hogy két héten belül lakhatóvá váljon az épület. 
Ami az önkormányzat kötelessége - hogy a közterület veszélyel-
hárítása megtörténjen, illetve Erzsike néni elhelyezése és étkez-
tetése a katasztrófahelyzetben megoldást találjon - úgy gondo-
lom, minden szinten teljesült. A vis maior pályázat kifejezetten 
a közterület veszélyelhárítására és rendezésére szolgál, magánte-
rületet sajnos nem támogat, a vis maior támogatásból a közterü-
letet veszélyeztető, ismeretlen pince tömedékelése történt meg. 
Tehát nem a lakóházra és kerítésre kaptunk támogatást! Mi en-
nek ellenére megpróbáltuk a kerítés helyreállítását is beletenni a 
pályázatunkba, amire azt a választ kaptuk, hogy a magánterület 
túlzott érintettsége miatt csak igényünk 60%-át kapjuk meg. A 
pályázat végrehajtása és elszámolása még folyamatban van! Még 
egy dolog, amit ki kell hangsúlyozni, hogy a magántulajdonú 
ingatlanokat érő, előre nem látható károkat, amennyiben a tu-
lajdonos arra nem rendelkezik fedezettel, a biztosító téríti meg. 
Biztosítás hiányában a kockázat a tulajdonost terheli.

Petrovics László polgármester

Olvasói levél
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Nagymarosi hó
A legkisebb unokáim 2 és 4 évesek, Pesten élnek, a globális 
felmelegedés miatt valójában még soha nem láttak igazi havat, 
csak városi olvadt latyakot. Amikor vasárnap feljöttek hozzám 
Nagymarosra, alig akarták elhinni, hogy ilyen sok fehér micso-
da van a kertben, és az mind a nagypapáé. 

Boriska meg is kóstolta, nagyon ízlett neki, teletömte vele 
az öccse száját is, aki nem mert tiltakozni, bár látszott a sze-
mén, hogy a pöttyös Túró Rudit jobban szereti. Boriska nem 
volt hajlandó ebédelni sem, háromfogásos hó-menüt készített 
magának és azt ette.

Hazafelé indulóban ragaszkodott ahhoz, hogy vigyenek 
haza havat az óvodai csoporttársaknak, mert Csabi is hozott a 
születésnapi tortájából. Hogy a hazaindulás körüli rumli csil-
lapodjon, a mamája belement, hogy egy hűtőtáskában jelentős 
mennyiségi nagymarosi havat csempésszenek fel a fővárosba, 
hátha Boriska az út közben elfelejti.

Nem felejtette el! Sőt másnap ragaszkodott hozzá, hogy a 
ritka csemegét vigyék be az oviba és osszák szét. Az óvónéni 
majdnem hanyatt esett, de nagyra értékelte Boriska jószívűsé-
gét, a havat kidobta, és a konyhában gyorsan felvert egy nagy 
adag tejszínhabot. Mindenkinek jutott egy kis kanálkával, és 
mindenkinek nagyon ízlett a nagymarosi csemege.

A gyerekek odahaza rábeszélték a szüleiket, hogy vasárnap 
csináljanak egy nagymarosi kirándulást, mert ott nagyon fi -
nom a hó. 

Várjuk őket, a nejem már vett is egy nagy teljesítményű hab-
verő masinát.

Könyvtári hírek
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Városi Könyvtár 2016. de-

cember 22-től (csütörtök)  2017. január 2-ig (hétfő) ZÁRVA.
Utolsó kölcsönzési nap: december 21. (szerda) 9-12/13-18-ig

Nyitás: 2017. január 3-án (kedden) 9 órakor.
Lehetőség van több kötet könyv kölcsönzésére is!

Könyvtárunk könyvállománya 31.000 kötet, melyből mindenki, aki 
beiratkozott olvasó, válogathat, kölcsönözhet.

A könyvtár címe: Nagymaros, Váci út 11.
Kölcsönzési idő:

Hétfő: nincs kölcsönzés
Kedd: 9-12/13-18

Szerda: 9-12/13-18
Csütörtök: 13-16

Péntek: 9-12/13-18
Szombat: 8-12 

Kérjük azokat a Kedves Egykori (és Jelenlegi) Olvasóinkat, akik 
már régóta nem hozták vissza a kikölcsönzött könyveket, vagy vélet-
lenül könyvtári könyv került hozzájuk, hozzák vissza a könyvtárba! 
Bármilyen régen is járt könyvtárunkban, bármilyen régen is kölcsö-
nözte ki a könyveket, szeretettel és szívesen látjuk! Késedelmi díjra 
sem kell számítaniuk!

Kérjük a Tisztelt Újságolvasókat, ha bármilyen jó ötletük van arra, 
hogy a késedelmes olvasóinktól milyen módon tudnánk „visszasze-
rezni” a náluk lévő könyvtári könyveket, osszák meg velünk. Előre is 
köszönjük!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik saját 
vagy megörökölt könyvgyűjteményük fölös példányaival segítették 
könyvtárunk működését. A felajánlott könyvekkel lehetővé tették, 
hogy a régi, esztétikailag már nem megfelelő köteteket cserélni tud-
tuk, illetve a könyvtár gyűjteményében eddig nem található, - de be-
leillő – könyveket állományba vehettük. Köszönjük az adományokat 
is, melyek segítségével pótolni tudtuk az elhasználódott dokumentu-
mokat, illetve több új kötet tudtunk vásárolni.

Minden kedves olvasónknak boldog békés ünnepeket és erőben, 
egészségben, eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak és Murá-
nyi Zoltánnak, hogy a pincebeomlásnál azonnal segítségemre 
siettek és a probléma megoldásában tevékenyen közreműköd-
tek.

özv. Horváth Antalné 

Nagymaros, Fő tér 9.              Tel.: 06-30/916-0889

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: minden délután 13-17 óráig nyitva

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

A látásvizsgálat idpontja:  
December ., szombat - Bejelentkezés szükséges

Közlöm a kedves vásárlókkal, hogy jövő év májusában át-
költözöm a Király utca 6. szám alá, ahol épül az új optikai 
üzletem. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt kívánok. Lendvainé Pesti Emese

Radnóti-díjas lett Marosvölgyi Gergely
A Radnóti-díjat vehetett át Marosvölgyi Gergely novemberben 
Győrben, a 37. Radnóti Miklós Nemzeti Versmondó Versenyen. 
Ez a legmagasabb elismerés, amit Magyarországon amatőr vers-
mondó elérhet. A megmérettetést kétévente rendezik meg, és 
csak az ország legjobb versmondói mutathatják be tudásukat, 
hiszen csak azok vehetnek részt rajta, akik az országos verse-
nyeken dobogós helyezést értek el. Szívből gratulálunk a díjhoz!



ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

„Egy kutyának nem kell luxusautó, se hatalmas ház, se drága ruhák. Beéri egy útszéli talált bottal. Lehetsz gazdag 
vagy szegény, buta vagy okos, agyafúrt vagy tökkelütött, a kutyádnak mindegy. Ő csak szeretetet kér és ad. Hány em-

berről mondhatod el ezt? Hány ember szeret feltétlen és olthatatlan szeretettel?” (John Grogan)

ÚJ TELEFONSZÁMOKON ÉRHETŐ EL AZ ALAPÍTVÁNY: 0630/5220705  ÉS 0620/9425822 
Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail:  mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Tel.: 06-20-9425-822

A karácsony, a szilveszter nem mindenkinek örömünnep! Az édességek, különö-
sen a csokoládé, a szaloncukor ártalmasak a kutyáknak, és szinte mindegyik ret-
teg a tűzijátékoktól, a petárdáktól. Sokan  ezért szöknek el otthonról, némelyikük 
soha nem tér vissza. 

Legyünk felelős, jó gazdik!

Az idén is nagyon sok, 
közöttük igen értékes 
adományt kapott az 
alapítványunk a lakos-
ságtól. Közel százezer 
forinttal gyarapodott 
a bankszámlánk, jö-
vőre még több kutya, 
macska ivartalanítását, 
gyógyítását, veszettség 
elleni oltását tudjuk 
támogatni. KÖSZÖN-
JÜK! 

A megmaradt tár-
gyakat az óvodának 
továbbítjuk, az ő kará-
csony előtti rendezvé-
nyükön nyilván azok is 
gazdára találnak. 

SIKERES ADOMÁNYGYŰJTŐ BAZÁR

 A választékot ez-
úttal is gazdagította 
a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi 
Egyesület Börzsönyi 
Helyi Csoportjának 
(sok nagymarosi lakos 
tagja) adománygyűj-
tő jelenléte, több má-
zsa olcsó napraforgót, 
számtalan madáretetőt, 
fészekodút vittek haza 
az állatbarátok.

A következő tél ele-
jén megismételjük!
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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)

2601 Vác, Pf. 64. 
Telefon: 27/316-100, 

06-20/911-9077
fax: 27/305-581

AZ ANYAGOKAT CSAK 
A HÓNAP ELEJÉIG 

TUDUNK ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
december-január

RENDELÉSI IDŐ:     
HÉTFŐ: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG   
KEDD: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZERDA: 8-10 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK: 8-10 ÓRÁIG, 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

Fényt hagyni magunk után…
Úgy mint Ő. Mindenütt tette a dolgát, ebben fáradha-
tatlan volt. 

Nem egy családja volt, hanem több, mert volt egy 
nemzedék Nagymaroson, amely neki köszönheti, hogy 
talpon tudott maradni. 

„…szétkürtölöm most minden égi tájra, 
hogy vannak züllött ifj ú emberek, 
kikből nem lesz se szent, se honfi  hős! 
S e fi úkért valaki felelős!”
Sokszor idézte ezt a Mécs László verset. Lételeme volt 

a segítés, és szívét-lelkét beleadta abba, amit csinált.
A szemünk előtt fogyott el, mint a gyertya. Égett, 

égett, azután egyszer csak ellobbant. 
Százévenként egyszer, ha születik ilyen ember, pedig 

a jósága mellett ő is esendő  ember volt, mint mi vala-
mennyien. Élete példa, és csak remélni lehet, hogy lesz 
utóda, aki követi útját.

Érted hullanak most a könnyek ZOLTAI ZSOLT. Le-
gyen méltó helyed ott, ahová vágytál. 

vgy
kisdunaujsag.hu

December 12. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - Karácsony
December 13. de: Vásár
December 14. 11 óra - Komolyzenei hangverseny fi atalok-
nak (Filharmónia bérlet)
December 15. de: Vásár
December 16. 17 óra - Csillagváró
December 17. 9 órától - Karácsonyváró Kézműves foglal-
kozások, ovibazár, Igéző Meseműhely, Suhaj zenekar)
December 17. 17 óra - Adventi koncert - Dunakanyar Fú-
vósegyüttes
December 19. 12-18 óra: Véradás
Január 9. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - Pótszilveszter
Január 10. de: Vásár
Január 13. de: Vásár
Január 14. 19 óra: Elvonókúra,  Dobay Márti Színjátéktér 
előadásában

KARÁCSONYRA EZÜST; LUC ÉS NORMANN 
FENYŐ VÁSÁROLHATÓ Váchartyánba a termelő-
től, december 10-től a készlet erejéig. Előre kivágott 

ezüst 2500 Ft/db ártól; luc 1500 Ft/db ártól; normann 
5000 Ft/db ártól. Előre kiásott 4000 Ft/db ártól. 

Helyben vágott 3000 Ft/db ártól. Tel.:  06-20-577-
2189 vagy 06-27-367-107. Cím: Váchartyán József At-
tila u. 40. (Rudnaykert MÁV megállótól 300 méter). 
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Születtek: Scheirich Bálint és Balogh Jenifer lánya 
Jenni, Pusztai Máté és Falvay Katalin fia Ábel, Ré-
vész Krisztián és Jehodek Aliz fia Dániel.

Elhaláloztak: Mosonyi Józsefné sz.n.: Burgerme-
iszter Teréz (1920), Knáb Ildikó (1956), Icenogle 
Glendal Ray (1939),Kakucska János (1942), Hutter 
Margit (1926), Kürtössy Géza (1928), Zoltai Zsolt 
Pál (1948), Ritzl János (1961), Braunsteiner Gyula 
(1941).



Amikor év elején olvasható volt 
nemiskacat blogján az angol kré-
tafestékgyártó cég Annie Sloan 
pályázati felhívása művelődési 
házak részére nem gondoltuk 
volna, hogy az álomból valóság 
válhat. Az angol nyelvű jelentke-
zésben csupán őszinték voltunk, 

évek óta kifestésre váró falak, 
kopottas dobogók adják a hátte-
rét a több teltházas fúvószenekari 
hangversenynek és iskolai ren-
dezvényeknek. 

Júniusban értesítettek ki, hogy 
a 25 projekt egyike lettünk a vi-

lágon és egyedüliként Magyaror-
szágon. Júliusban már a magyar 
forgalmazóval, Szendrődi Enikő-
vel tekintettük meg a művelődési 
házat.

A támogatás célja, hogy kö-
zösségi munkával és a támogató 
külföldi és hazai forgalmazóval 
együttműködve kerüljön krea-
tív eszközökkel megújításra az 
épület belülről. Schlenkné Kovács 
Tímeát sokan ismerik szebbnél 
szebb bútoralkotásairól. Hozzá 
fordultunk szakmai tanácsért és 
számos ötlettel, megoldási javas-
lattal távoztunk. 

Végül beadtuk a felújítási ter-
vet a forgalmazónak: székek kár-
pitozása, dobogók, paravánok 

lefestése, az előtér és a nagy terem 
lambériának festése, valamint a 
függönyök lecserélése.

Sajnos kiderült, hogy a kül-
földi támogatás összege, 250 font  
nem tudja fedezni a terveket. A 
helyi forgalmazó próbálta kiegé-
szíteni a támogatást.

Bízva a közösségi összefo-
gásban meghirdetésre került két 
novemberi hétvégi időpont, ahol 
a jelentkezők megismerkedhet-
tek a kárpitozással és a festékkel. 
Örömmel fogadtuk a sok jelent-
kezőt, és meglepődtünk hogy 

egész távolról is, Abonyból, Gö-
döllőről és Budapestről is eljöttek 
segíteni a nagymarosi művelődé-
si háznak.

A négy nap során 40 szék újra 
lett kárpitozva és festve, a dobo-
gó, paravánok a színpad előtéri 
lambériája és az előtér is új színt 
kapott. Egy-két bútordarab külö-
nösen megragadta a résztvevők 
kreativitását, így a könyvespolc 
teljesen átalakult és az előtérben 
eldugott tároló szekrény  ismét 
szép lett.

A festést követő napokban 
még kértük a művelődési ház 
csoportjainak a türelmét a szára-
dásig.

Úgy gondoljuk, hogy elkez-

dődött egy közös munka, nem 
érdemes itt megállni. Így az ön-
kormányzat megrendelte a teljes 
nagy terem javítását és festését 
helyi vállalkozótól. A munkát de-
cember végén kezdik meg és vár-
hatóan január 8-ig be is fejezik. A 

parketta fényezése is lakkozása is 
helyi vállalkozó segítségével zajlik 
a következő hónapokban.

Nem szeretnék elfelejteni a 
korábban megálmodott színes 
terveket, így a függöny lecserélé-
sére, a paravánok modernizálásra 
és az asztallapok cseréjére támo-
gatókat keresünk.

Akadt aki a szinte alig meg-
hirdetett felhívásra már válaszol-

Közösségi erőből újul meg a 
művelődési ház

va névtelenül 100 ezer forintot 
adományozott, de a könyvtárban 
található gyűjtőedényke is szépen 
telik.

Köszönettel tartozunk minden 
önkéntesnek és támogatónak, aki 
időt és energiát nem sajnálva segí-
tett a megvalósításban. Az emberi 
együttműködésnek és segíteni vá-
gyásnak igazán kedves megnyil-
vánulásait tapasztaltuk, hiszen 
akadt, aki csak egy-egy tál sütivel, 
ebéddel lepett meg minket. 

Lapzárta előtt érkezett a hír, 
hogy érdekeltségnövelő pályáza-
ton, rendezvény székeket vásá-
rolhatunk, melyet a nagy terembe 
tervezünk megvenni.

Művelődési házunk megúju-
lása közösség nélkül nem jöhetett 
volna érte. Köszönjük!

És ígérjük igyekszünk prog-
ramokkal megszolgálni a segít-
séget!

Plentner Katalin
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Karácsonyváró családi programok a Pancsiban!
Folyamatosan megújul a Panoráma! Nem csak arculatában, hanem felidézve az egykori vendéglátóhelyek közösségformá-

ló szerepét, Karácsonyváró programsorozattal nyújt tartalmas kikapcsolódást a kisgyermekes családok számára.
„Célom, hogy ne kelljen a helyieknek messzire utazni egy-egy programért, hogy itt helyben adjunk helyet a közösségi és csa-
ládi rendezvényeknek, céges buliknak. Ezért indítottuk útjára Karácsonyváró programsorozatunkat is, melynek első alkal-
mával Pék Dudás Zsuzsi kecskedudásunkkal közösen várták a gyerekek a Mikulást, aki meg is érkezett, teli puttonyával és 

ajándékot adott az ügyes kezű gyerekeknek. Zsuzsi segítségével a szülők és a gyerekek Mikulásváró asztaldíszt barkácsoltak és 
megismerkedtek a Magyar Kecskedudával, és Szent Miklós legendájával. Ebben az évben még két hagyományörző foglalko-

zásra várjuk együtt a kicsiket és nagyokat az ünnepi díszbe öltözött kistermünkbe.” – nyilatkozta: Hénop Zsolt (tulajdonos). 

2016. december 11. – vasár-
nap Kezdés: 10:30 (várható 
időtartam: 90 – 120 perc)
Téma: Luca napi hagyomá-
nyok és Advent 2. vasárnapja
- Luca napi kotyolás
- Jóslások
- Boszorkány vadászat
- Botok, subák bemutatása
- Népi megfi gyelések, hagyma kalendárium
- Luca búza ültetés
Program alatt népdalok éneklése dudaszó kíséretével

2016. december 18. – vasár-
nap Kezdés: 10:30 (várható 
időtartam: 90 – 120 perc)
Téma: Mindjárt itt a Kará-
csony!
- Didergő király bábmese 
Móra Ferenc története alap-
ján Nagy Erika „Nagi” ván-
dor bábos óvó néni tolmácsolásában
- Mécses tartó készítése befőttes üvegből (kézműves program)
- Arcfestés
- Betlehemezés
Karácsonyi dalok éneklése

A Pancsi programjairól és téli italkülönle-
gességeiről tájékozódj akár személyesen, 

vagy csatlakozz folyamatosan növekvő fa-
cebook közösségünkhöz, így nem maradsz 

le semmilyen rendezvényünkről.

 boldog, bÉkÉs karÁcsonyt kÍvÁn boldog, bÉkÉs karÁcsonyt kÍvÁn 
hÉnop zsolt És ritu!hÉnop zsolt És ritu!

- Vár a Pancsi Télen-Nyáron! -- Vár a Pancsi Télen-Nyáron! -

GYROS
Gyros pitában 690 Ft 
Gyros tál 1230 Ft 
Gyros tál görög salátával 1 350 Ft 
Panoráma gyros tál 
(több hús, steak burg )...1 850 Ft 

FALAFEL 
Falafel pitában 690 Ft 
Falafel tálon 1 230 Ft
HAMBURGEREK 
Hamburger 690 Ft
Hamburger gyros hússal 590 Ft
Hamburger sajttal 750 Ft
Hamburger rántott sajttal 690 Ft 
Csibeburger 590 Ft
Csibeburger bacon 690 Ft

FRISSENSÜLTEK 
Rántott csirkemell hasábburgonyával 1480 Ft
Rántott karaj hasábburgonyával 1380 Ft
Rántott sajt hasábburgonyával 1080 Ft   
Rántott gombafejek hasábburgonyával 1230 Ft
Brassói aprópecsenye 1180 Ft
GRILL ÉTELEK 
Grillezett csirkemell 
hasábburgonyával 1 480 Ft
Grillezett pácolt tarja 
hasábburgonyával 1 380 Ft
Grillezett sajt salátaágyon 1430 Ft 
Cigánypecsenye hasábburgonyával 1480
SALÁTA ÉTELEK 
Görögsaláta kicsi/nagy: 480.- / 960 Ft
Cézársaláta 1230 Ft 

SALÁTÁK 
Házi vegyessaláta 290 Ft
Paradicsom saláta 350 Ft
Csemege uborka 290 Ft 
Káposzta saláta 290 Ft 

KÖRETEK 590 Ft 750 Ft 
Hasábburgonya kicsi/nagy: 
350.-/ 700 Ft
Steak burgonya 
kicsi/nagy: 400.-/ 800 Ft
Zöld köret kicsi/nagy: 350.-/ 700 Ft
PALACSINTÁK 
Ízes (2 db) 300 Ft
Csokis (2 db) 300 Ft
Túrós (2 db) 300 Ft 

Ételeink a köret árát tartalmazzák. A csomagolásra 50 Ft-ot számolunk fel. Házhozszállítás Nagymaros területén 1250 Ft felett ingyenes. 
Ajánlatunk 2016. december 31-ig érvényes.


