
Közélet 
Kultúra
Mindennapok

2016. január 10.
150 forint

Együtt emlékezett három település: 
volt egyszer egy málenkij robot

Csillagvárón ünnepelték 
a karácsonyt

December 17-én, csütör-
tökön tartották a nagy-
marosi árvízvédelmi gát 
projektzáróját. Az esemé-
nyen kiderült: Nagyma-
ros 2008-ban pályázott a 
támogatásra, és mintegy 
7 év alatt épült ki, a köz-
elmúltban tovább magasí-
tott gátrendszer.

A rendezvényen először 
Petrovics László polgár-
mester beszélt arról, hogy 
egy nagyon fontos projekt 
végéhez értek. Kiemelte: a 
település északi részén a 
főút és a Duna közti nem 
bevédett területet sem fe-
lejtették el, a jövőben azon 
dolgoznak, hogy ott is si-
kerüljön gátat kialakítani.

Folytatás a 3. oldalon

Lezárult 
az árvízi 
projekt

Az iskola híreit lapunk 8-9. oldalán találják. 
Fotó: Ivor Andrea

Január 10-én, vasárnap  
Nagymaroson három tele-
pülés  - Kismaros, Zebegény 
és Nagymaros - közösen 
emlékezett meg a települé-
sekről 1945-ben „egy kicsi 
munkára” elhurcolt lako-
sokra. 

A szentmisét dr. Beer 
Miklós megyéspüspök tar-
totta, áldást mondott Csu-
ka Tamás református tábo-
ri püspök.

A mise után a temetőben 
került sor a koszorúzásra.

Részletek a 4. oldalon.

A Magyar 
Kultúra Napja

A Magyar Kultúra 
Napja alkalmából 

közös estet tart 
Versfonás címmel 
Heinczinger Mika

 és Nacsinek Gergely 
András.

    
2016. január 30. 
szombat, 17 óra 
művelődési ház

A vers és zene  összefo-
nása egy közös körben.

Legyél részese!
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A 2006-ban rövid időn be-
lül bekövetkezett újabb ár-
víz hatására az árvízi véde-
kezés megoldására kigondolt 
ötletből hosszas előkészületek 
után ez év végével befejeződik 
Nagymaros árvízi védvonalá-
nak kiépítése.

A megvalósítás két részre 
bontható, a 2014-ben elkészült 
alapműre, illetve a 2013-as 

legnagyobb vízállás után élet-
be lépett jogszabálynak megfe-
lelő magasításra.

Az alapszerződés esetében 
kialakult védvonal 2400 méte-
res hossza a belterületet lefedi, 
a lakosság és az ingatlanok je-
lentős részét védelembe helyezi.

A védvonal tervezésénél 
szempont volt az addigi véde-
kezések tapasztalatainak fel-
használása, valamint a vá-
rosi - természeti környezet fi -
gyelembevétele - mind a meg-

oldás, mind a szakaszolás te-
rén. A rendelkezésre álló for-
rások nagyban befolyásolták 
az egyedi műszaki megoldást, 
ennek meghatározásához szé-
leskörű vizsgálatok és tanul-
mányok benyújtásán veze-
tett az út. A megoldás lényege, 
hogy a védekezések során fel-
osztott területeket alapul véve, 
ahol a településkép sérelme 

nélkül fi x védmű kialakítha-
tó annak, ahol nem ott mobil 
elemek alkalmazásával véd-
jük meg a telepü¬lést. Az osz-
lopok egyedileg gyártott, hor-
ganyzott acél elemek, a táb-
lák tömítőszalaggal felszerelt, 
többször kezelt rétegelt lemez 
anyagúak, az alépítmény min-
denütt vasbeton résfal.

A három szakasz három 
különböző időben kialakított 
és külön karakterrel rendelke-
ző településrész. Az első szaka-

szon, a DÁM feletti részen, a 
feltöltött park területén a ré-
zsű-él vonalában a terméskő 

burkolatú mellvédfal készült, 
mely minden utca végében 
kapuval nyitott felület hagy a 

vízpart felé.
A második szakasz, a tör-

ténelmi városközpont össze-
tettsége kiemelkedő, a DÁM 

és a csónakház közötti sza-
kasz parti kerítéseihez visz-
szatolt védvonal mellvédfa-
lakkal és mobil elemekkel, az 
utca végeken pedig teljes egé-
szében mobil elemekkel ké-
szült el. A kerítések előtti fe-
lületek városképi szempontból 
értékes látványelemek, ezért 

főépítészi irányítás mellett, kő 
és tégla használatával, egysé-
ges, de nem uniformizált, igé-

nyes parti arculat alakulha-
tott ki. A 3. szakasz az egyedü-
li, ahol a védmű kilép a Duna 
vonalából, itt a 60-as években 

Magasítani kellett a védvonalat, 
de időre elkészült
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Folytatás az 1. oldalról
A programon jelen lévő 

Hollik István a nemrég kine-
vezett országgyűlési képvi-
selő arról beszélt, hogy még 
emlékszik rá, amikor 2002-
ben ő is helyben lapátolta 
a zsákot Nagymaroson, hi-
szen családja is a Duna-par-
ton él. Ígéretet tett rá, hogy a 
jövőben is segíti a települést, 
hogy minél több fejlesztést 
sikerüljön véghezvinniük.

A továbbiakban Murá-
nyi Zoltán, városfejleszté-
si csoportvezető, projektme-
nedzser tartott képekkel il-
lusztrált előadást a várost ért 
eddigi legnagyobb árvizek-
ről. Majd Bándi Gábor külső 
projektmenedzser a kivitele-
zés pénzügyi hátterét ismer-
tette, míg  Kenesei József a 
tervezés folyamatáról és ne-

hézségeiről beszélt.
Végül az építés folyama-

tát mutatta be egy  kisfi lm-
mel Mihály Gábor, a HÓD 
Kft  ügyvezetője, aki koráb-
ban az árvízi védekezés osz-
lopos tagja is volt. 

Az árvízi védvonal 2400 
méter hosszan védi a tele-
pülést. A tervezésénél szem-

pont volt az addigi védeke-
zések tapasztalatainak fel-
használása, valamint a városi 
- természeti környezet fi -
gyelembevételével  - mind a 
megoldás, mind a szakaszo-
lás terén. A három szakasz 
három különböző időben ki-
alakított és külön karakterrel 
rendelkező településrész. 

A település a megvalósítás 
második szakaszában arra is 
lehetőséget és támogatást ka-
pott, hogy a 2013-as árvizet 
követően a megemelkedett 
mértékadó árvízszint teljesí-
téséhez szükséges gátmaga-
sítást is rövid időn belül, de 
elvégezzék. 

A projekt az európai unió 
és az állam támogatásával 
közel 1,5 milliárd forintból 
valósult meg.

Furucz Anita 

Lezárult a projekt: már mobilgát 
védi Nagymarost az árvíztől

parcellázott mélyen fekvő in-
gatlantömb bevédése a költ-
séghatárok és a természetvé-
delmi érdekek sérelme nélkül 
nem volt megvalósítható, így 
a védvonal a korábbi védeke-
zések helyére az országos köz-
út mellé került. Felépítmény 
itt nem látható, a vízzáró- és a 
fogadó szerkezet a felszín alatt 
létesült, a mobil oszlopok és a 
táblák kizárólag árvíz esetén 
várható.

A megvalósítás máso-
dik szakaszában, reagálva a 
2013. évi árvizet követő jog-
szabályváltozásra a meg-
emelkedett mértékadó ár-

vízszint teljesítéséhez szük-
séges gátmagasításra is le-
hetőséget kaptunk. Ez mind-
három szakaszon a mobil 
elemek magasításával való-
sítható meg, illetve az alépít-
mény megerősítésével és az 
oszlopok besűrítésével kel-
lett a terhek elviselésére al-
kalmassá tenni.

A jelen állapot szerint így 
az árvíz esetén a legnagyobb 
vízálláshoz képest több mint 
egy méter biztonsággal ren-
delkezik a védmű.

A védvonal mellett ki-
emelt fi gyelmet kapott az át-
vezető csapadékcsatornák 

lezárása, zsilipelése, és a fel-
színi vizek visszavezetésére 
alkalmas műtárgyak (folyó-
kák) kiépítése.

A rengeteg mobil elem tá-
rolására az önkormányzat 
tulajdonában lévő Maros 
Kft . telephelyén épült tároló. 
Az épületben a mobil táb-
laelemek és oszlopok, illetve 
ezek segédszerkezetei mel-
lett a szivattyúk és a szállí-
tóeszközök is tárolhatók. Az 
udvar rendezése mellett ki-
használhat és biztonságos 
zárt teret kapunk a védeke-
zéshez. 

A kivitelezési munkák 

mellett a védekezéshez szük-
séges eszközök beszerzése is 
megtörtént, így 2 db 3 ton-
nás targonca, 12 db külön-
féle kapacitású szivattyú, és 
sok egyéb a védekezéshez el-
engedhetetlen eszköz beszer-
zése is a projekt része volt.

A megvalósítás ezzel be-
fejeződött, de a legnehezebb 
feladat, az „éles” védekezés 
csak ezután következik. 

A projekt költségvetés (a 
magasítással együtt): 1 470 
245 682 Ft, mely 10%-ban a 
Környezet és Energia Opera-
tív Program keretéből fi nan-
szírozott.

Köszönjük a  
segítséget
Örömmel értesítjük a la-
kosságot, hogy Nagyma-
ros Város Testületéhez 
benyújtott kérelmünk, a 
Szobi Szakorvosi   Ren-
delőintézet  ultrahang  
készülékének beszerzé-
séhez igen rövid idő alatt 
meghallgatásra talált.

A testület Nagymaros 
város költségvetésének 
terhére 500 ezer forint  
hozzájárulásról, támoga-
tásról döntött. Így a brut-
tó  3.8 millió forint be-
szerzési áron a készülék 
a rendelőintézet rendel-
kezésére áll. Mint Nagy-
maros, mint a térségben 
lévő települések támoga-
tása által a betegellátás-
ban a  készülék beszerzé-
se jelentős minőségi ja-
vulást jelent, és elősegíti 
a gyors és hatékony mun-
kát.

Köszönjük Nagyma-
ros város önkormányza-
ti képviselőinek, továbbá 
Szobi Kistérség települé-
seinek segítő hozzáállá-
sát, kívánva munkájuk-
hoz további eredményes-
séget.

Dr. Gosztonyi Jenő
Szobi szakorvosi 

rendelőintézet főor-
vosa, orvos igazgató
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Idén is részt vettünk  a Kárpát medence szerte megtartott 
Fénylánc ünnepen. Mindenkinek köszönjük, aki eljött a 
rossz idő ellenére, és részese volt az estének. Finom sütik, 
tea, forralt bor, zsíros kenyér lila hagymával volt a menü. 

Elbúcsúztattuk a sötétséget. Megköszöntük a Mindenha-
tónak az elmúlt időszakot, és reményekkel eltelve várjuk  a 
jövőt, a világosságot.

Mindenkinek békés, áldott új évet kívánunk: 
Jobbik Nagymarosi Szervezete

Az ünnepek előtt ismét elő-
fordult az, amitől próbáljuk 
megvédeni az idős, vagy 
megtéveszthető embereket. 
Ezúton is  szeretném  fel-
hívni a kedves olvasók fi -
gyelmét arra, hogy ne higy-
gyenek  olyan   idegen  sze-
mélyeknek,  akik különbö-
ző  kitalált indokokkal  ke-
resik fel. Például, hogy a 
hozzátartozóik közül  vala-
ki  bajba került – közleke-
dési  balesetet szenvedett, 
elvesztette vagy ellopták a 
pénzét és sürgősen pénzre 
van szüksége, stb.  Sajnos a 
közelmúltban történt  ilyen  
eset  a  városunkba.        

A  fentiek megelőzésére  
javaslom  továbbra is, hogy 
ne higgyenek az ilyen ín-
formációknak. Tartsák zár-
va  a kapukat, a lakások  be-
járati  ajtaját. Ne  engedje-
nek  be idegen személyt. 
Az  idegenek által előadott 
történet valódiságáról győ-
ződjenek meg. Próbálják  
meg  ellenőrizni, valós-e az 
elmondott esemény. 

Ha kétségeik támad-
nak, értesítsék a rendőrség 
ügyeletét, a 112 hívószá-
mon.

Szimon Attila 
önkormányzati 

képviselő

A vízi járművekre vonatkozó 
adófi zetési kötelezettség ja-
nuár 1-jével történő beveze-
tését követően a három nagy-
marosi kikötő üzemeltetőivel 
tárgyalást folytattunk.

Annak eredményeként ab-
ban állapodtunk meg, hogy 
január 10-ig megteszik az 
adóra vonatkozó módosító 
javaslataikat (így különösen 
az adófi zetési kötelezettség 
szezonra vonatkozó módosí-
tására, az adótételek csökken-
tésére), melyeket a képviselő-
testület még január folyamán 
megtárgyal, és egyetértés ese-
tén módosíthatja a rendeletet.

Abban mindannyiunk vé-
leménye megegyezett, hogy 
a cél az igazságos közteher-
viselés érdekében adó fi zeté-
se, ugyanakkor olyan mérték 
megtalálása, amely nem ered-
ményezi a kikötők kiürülé-
sét, ezáltal közvetett bevéte-
lek elmaradását. A turizmus-
nak ugyanis ez is egy jelentős 
vendégforgalmat, valamint 
vállalakozói és önkormány-
zati bevételt generáló ága.

A fejleményekről a lap kö-
vetkező számában beszámo-
lunk.

Dr. Horváth Béla 
jegyző

Tűzifa támogatás
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a szociális tűzifa kiszállítá-
sa decemberben a szokatlanul enyhe időjárás miatt nem kezdő-
dött meg, mivel az Ipoly-Erdő Zrt. nem tudta leszállítani az er-
dőből a fát.

A hideg beálltával és a januári munkakezdéssel megkezdő-
dött a szállítás, így legkésőbb január végéig minden érintett 
megkapja a decemberi döntéssel megítélt szociális tűzifát.

Dr. Horváth Béla jegyzőFigyelemfelhívás

Tájékoztató a vízi 
járművek adójáról

A Fénylánc ünnepe

Ultrahang vásárlását 
támogatta Nagymaros
Decemberben két alkalommal 
is ülésezett Nagymaros Város 
Képviselő-testülete. A rend-
kívüli tanácskozást december 
16-án tartották, melyen hat na-
pirendi pontot tárgyaltak meg.

Elsőként a Szob Szakorvo-
si Rendelőintézet ultrahang ké-
szülék beszerzéséhez benyúj-
tott támogatási kérelmével fog-
lalkoztak. Mint arról korábban 
írtunk, az eszköz megvásárlá-
sához más települések is hozzá-
járultak, a hiányzó 500 forintot 
pedig a határozat értelmében 
Nagymaros biztosította. 

Foglalkoztak a 2016-os el-
lenőrzési tervvel is, melyet két 
témával - beruházások, felújí-
tások felülvizsgálata és óvodai 
statisztika, normatíva ellenőr-
zése – fogadtak el. Megbízták 
további egy évre a Danubius 
Expert Audit Kft -t az ellenőr-
zés lefolytatására. 

Döntés születetett egy in-
gatlan bérbeadásáról, valamint 
arról, hogy a 2016-os költség-

vetés tárgyalásakor megvizs-
gálják, hogy van-e lehetőség 
a képviselők tiszteletdíjáról és 
költségtérítésről szóló rendelet 
módosítására, az összeg meg-
emelésével.  

Végül a településrendezési 
terv módosítását a soron kö-
vetkező rendkívüli ülésre na-
polták el, mivel az állami fő-
építész hatáskörét gyakor-
ló Pest Megyei Kormányhiva-
taltól az ülésig az előzetes ígé-
ret ellenére nem érkezett meg 
a kellő nyilatkozat. Erre a ta-
nácskozásra december 21-én 
került sor, ahol a végleges, ha-
tóságokkal egyeztetett terve-
zői javaslatnak megfelelően el-
fogadták a település-szerkeze-
ti terv módosításáról a hatá-
rozatot, valamint a Helyi Épí-
tési Szabályzat módosításáról 
szóló 11/2015. önkormányza-
ti rendeletet (a rendelet az ön-
kormányzat honlapján olvas-
ható).

Furucz Anita

www.nagymaros.hu
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 NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
TERÜLETI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:  Nagymaros, Fő tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok: A területi védőnői 
ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet-

ben meghatározottak.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-

zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, védőnői oklevél, 

- Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar ál-
lampolgárság vagy külön jogszabály szerint a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, il-

letve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A 
munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 

követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Petrovics László nyújt, a 0627-595-

118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város 
Önkormányzata címére történő megküldésével 

(2626 Nagymaros, Fő tér 5. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 3602/2015 , valamint a munkakör 

megnevezését: területi védőnő.
- Személyesen: Mozgáné Halápi Gabriella, Pest 

megye, 2626 Nagymaros, Fő tér 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. február 29. 

Civil Fórum
Civil fórumot szerveznek február 5-én, 

pénteken 18 órakor a művelődési házban.  
Napirend: 

Civil Info Centrum tájékoztatója, 
nagymarosi rendezvények, együttműködések, 

ötletek 2016-os évben
Várnak mindenkit szeretettel!

Közösen emlékezett 
három település a 
málenkij robotra

Január 10-én, vasárnap a nagy-
marosi templom  adott otthont 
a megemlékezésnek: több mint 
hetven éve hurcoltak el kény-
szermunkára több százezer em-
bert. Egyharmaduk soha nem 
térhetett haza.

A megemlékezés a Nagyma-
rosi Női Kar és a férfi kórus kö-
zös műsorával kezdődött, majd 
az általános iskola két tanuló-
ja emlékezett német és magyar 
nyelven a történtekre. 

Ezt követően először Petrovics 
László polgármester köszöntötte 
a megjelenteket. Elmondta: a kö-
zös megemlékezés hozott össze 
minket.

- Vajon mit élhettek át az el-
hurcoltak a fagyban, éhesen a ki-
csi munkát végezve? - tette fel a 
kérdést. - Egy 2014-ben megje-
lent könyv szerint  a málenkij ro-
bot nem is a szovjetek találmá-
nya volt, hanem egy Lenin mel-
lett dolgozó magyar közgazdá-
szé. Szörnyű belegondolni, hogy 
ezt lehet, hogy egy magyar talál-
ta ki. A három település lakosai, 
akkor és ma is értetlenül állnak a 
történtek előtt - mondta. 

Hollik István, országgyűlé-
si képviselő is a történteket idéz-
te fel.

- Vannak olyan történelmi 
események, amelyeket nem le-
het megérteni, mert értelmet-
lenek. Sok ilyen van, ebből az 
egyik a málenkij robot. Nagy-
marosról 391 embert hurcol-
tak el. Kötelességünk, hogy ezt 
soha ne felejtsük el. Hozzátette: 
a Kormány sok mindent tett az 
elhurcoltakért, többek között a 

2015-ös évet a málenkij robot és 
a gulág emlékévnek nyilvánítot-
ták, de szerinte ez is kevés azok-
nak, akiket elhurcoltak. Kiemel-
te: Oroszország a mai napig nem 
kért bocsánatot az elhurcoltaktól 
és családtagjaiktól.  

Csuka Tamás tábori püspök 
áldása után dr. Beer Miklós me-
gyéspüspök tartott szentmisét, 
melyen arra emlékeztetett, hogy 
Jézus az elhurcoltakkal is közös-
séget vállalt, hiszen értük is meg-
váltotta a világot. 

A mise után a temetői emlék-
helyen került sor koszorúzásra. 

Furucz Anita, 
Fotók: Ivor Andrea
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A hagyományok szerint ala-
kult a ”Mindenki karácso-
nya”  a nagymarosi templom-
ban. 12 éve még csak egy ma-
rosi énekkar lépett fel : a Férfi -
kar,  s hozzá csatlakozott  a váci 
Serenus Kórus. Idén két helyi 
énekegyüttes  tisztelgett a bet-
lehemi jászol előtt énekszóval, 
gyermekek és közös énekkari 
művek zenés áhítatával.

Beköszöntőjében  Heinczné 
Cserni Katalin, az egyik szer-
vező visszaemlékezett a kez-
detekre, amikor a rendezvény 
a templom előtti téren kezdő-
dött: sütemény, sült tök, sült-
krumpli-készítés közben iz-
gult a rendező gárda: lesz-e si-
kere az Anna klub ötletének: a 
templomi koncertet a közös-
ség baráti együttlétévé, kvázi 
szeretet-vendégséggé  szelídí-
teni. Már az első hangverseny  
is gyönyörű volt, s azóta is szí-
vet melengető, hagyománnyá 
vált  esemény ez: kórusmuzsi-
ka  a templomban, majd a té-
ren együtt maradnak az em-
berek forralt bor, tea, sütemé-
nyek mellett – újabban  a né-
met önkormányzat szervezői-
nek közreműködésével -, akár-
milyen hideg is az idő. A leg-
szebb, hogy sok fi atal segít a 
rendezőknek!

Az idei hangversenyt az 
óvodások kezdték. Balázs Ger-
gő bátran, szépen mondta Ady 

Endre karácsonyi versét. Jól si-
került a szavalókórus, betöl-
tötték a templom minden öb-
lét a karácsonyi dalok. A mér-
téktartó ( 5-5 percnyi ) műsor-
időben ki-ki bemutathatta tu-
dását az óvó nénikkel együtt. 
Öröm volt hallani-látni a  lel-
kes, jól felkészített gyermeke-
ket. Az iskolások idén kis kó-
russal léptek föl, Horváth Anna 
és Heinczné Cserni Katalin  
munkája eredményeként  né-

met dalokat énekeltek nagyon 
szépen, fi nom hangon, pontos 
szöveggel, tisztán! Örömmel 
gratulálunk a tanárnők szín-
vonalas munkájához, és remél-
jük, hogy máskor is hallhatjuk 
kis énekeseiket – esetleg élő or-
gona- vagy zongorakísérettel. 

 A Nagymarosi Nőikar az 
idén nagy fába vágta a fejszéjét: 
Benjamin Britten Ceremony of 
Carols – Karácsonyi énekek c. 
művéből énekeltek el 4 tételt 
Hámori Eszter remek zongo-
rakíséretével, Patrik Judit ve-
zényletével. Szólót énekeltek: 
Maurerné Virizlay Éva és Sipos 
Brigitta.  A főként operáiról is-
mert, népszerű angol mester 
ezt a művét Amerikából haza-
tértében egy hajón komponál-

ta. A Női Kar a tőle megszokott 
csengő hangon, lelkesen szó-
laltatta meg a nehéz darabot. 

A Nagymarosi Férfi kórus  
Juhász Orsolya vezényletével 
először egy spanyol reneszánsz 
művet, F. Guerrero Sevilla mo-
tettáját, majd  Bárdos Lajos: 

Burgermeister Józsefné 
nagymarosi lakost kö-
szöntötte 90. szüle-
tésnapja alkalmából 
Petrovics László polgár-
mester és adta át a mi-
niszterelnök által aláírt 
oklevelet 2015. december 
22-én.

101 éves születésnapját 
ünnepelte Zoller Ignác 
2015. december 31-én. 
Ezen alkalomból meg-
látogatta  őt és köszön-
tötte egy üveg borával 
az önkormányzat mun-
katársa. 

Szépkorúak köszöntése

Az angyal énekel c. kórusmű-
vét adta elő. Ezt Fauré Tantum 
ergo-ja követte. Gyönyörű-
en szólt Morten Lauridsen: 
O. magnum Mysterium című 
műve! Az amerikai kortárs 
szerző alkotását nagy áhítat-
tal, teljes odaadással szólaltat-
ta  meg a férfi kar, - szinte meg-
állították  az időt! (Érdemes a 
you tube-on is meghallgatni, 
hisz igen híres, profi  kórusok 
által is sokszor előadott  zene-
darab.) Nagyon igényes volt 
a műsorválasztás, bensőséges 
hangú a megvalósítás. A férfi -
kart is a váci zeneiskola tanára, 
Hámori  Eszter kísérte zongo-
rán – nagyszerűen! 

Ezután meglepetés követ-
kezett: a két felnőtt kórus kö-
zös, alkalmi vegyeskari mű-
sora! Praetorius: Es ist ein 
Ros’entsprungen című,   szépsé-
ges karácsonyi művét  Patrik Ju-
dit vezényelte. Juhász Orsolya a 
padokban ülőket  is éneklésre 
kérte a Stille Nacht-hoz,  nagyon 
nagy örömet szerezve ezzel a 
muzikális közönségnek. Vé-
gül az Egyiptom hercege c. fi lm 
híres dala szólalt meg: ”Mert ő 
küld száz csodát”– Ujvári Gábor 
vezényletével, nagy közönségsi-
kert aratva. Szólót Juhász Orso-
lya és Makk Dániel énekelt. Re-
mek ötlet volt a két énekkar ösz-
szefogása, mely impozáns, nagy 
létszámú vegyes kart eredmé-
nyezett, telt, szép hangzással. 
Jövőre is szívesen hallanánk 
őket együtt!  

Gy. M. M., 
Fotó: Ivor Andrea

Mindenki karácsonya – tizenkettedszer: 
karácsonyi templomi koncert-áhítat
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Gondolatébresztő inter-
júkötet jelent meg ka-
rácsony alkalmából dr. 
Beer Miklós váci püspök 
atyával. A könyvben szó 
esik világunkról, az egy-
házról és a hit titkairól.

Püspök atya hangsú-
lyosan szól a menekült-
kérdésről, annak hátte-
réről és arról, valójában 
mi veszélyezteti keresz-
ténységünk jövőjét. Tud-
juk-e az örök élet távla-
tából szemlélni világunk 
eseményeit? – teszi fel a 
kérdést.

A tőle megszokott 

nyíltsággal beszél 
a paphiányról, el-
mondja véleményét 
a cölibátusról, a vá-
lásról, a szentgyónás-
ról, emberi kapcso-
latainkban elkövetett 
visszatérő hibáink-
ról. Szól a betegség-
gel küzdők fájdalmá-
ról, a halálról, az eu-
tanáziáról, az imád-
ság fontosságáról, és 
felidézi élete megha-
tározó, személyes él-
ményeit, találkozá-
sait is. Válaszol Réti 
Józsefnek arra a kér-

Interjúkönyv jelent meg 
Beer Miklóssal

désre is, miért érzi oly 
közel magához Ferenc 
pápát és Assisi Szent Fe-
rencet – akinek imájából 
a könyv címét is kölcsö-
nözte.

Aki részese akar lenni 
egy tartalmas beszélge-
tésnek, december 16-tól 
megvásárolhatja a Sze-
ressek ott, ahol gyűlölnek 
című 150 oldalas köny-
vet 2790 Ft-ért szemé-
lyesen Vácott, a Püspö-
ki Hivatalban (Migazzi 
tér 1.), vagy megrendel-
heti az Új Ember Online 
Könyváruházban, a bolt.
ujember.hu címen. 

A könyv megvásárol-
ható Nagymaroson is, az 
érdeklődők Haniberger 
Mártát kereshetik meg.

Saját keresztnevünkkel különös 
kapcsolat fűz össze. Egy névnek 
van jelentése, jelentősége. A ke-
resztény gondolkodás szerint pe-
dig keresztnevünk egy egykor élt 
kiváló emberhez, egy szenthez 
kapcsol bennünket. Védőszent-
nek nevezzük, mert abban hi-
szünk, hogy a szent lelki kisu-
gárzása védelem lesz számunk-
ra. Abban a tekintetben biztos, 
hogy  példája segít eligazodni az 
életben.

Őseink fontosnak tartották, 
hogy egy-egy településnek is le-
gyen védőszentje.  Védelmet, se-
gítséget reméltek tőle és vala-
hogy az ott élők  önazonosságá-
nak részévé is vált az idők során. 

Nagymarosról a középkori 
iratok mint „Szent Márton egy-
házáról” beszélnek, a város cí-
merében is szerepelt Márton 
alakja. Sajnos azonban ez a sajá-
tos kapcsolat az idők során fele-
désbe ment.

A Szent Márton születésének 
1700. évfordulója alkalmából 
meghirdetett jubileumi év jó al-
kalom arra, hogy szentünk alak-
ját felelevenítsük és visszategyük 
őt méltó helyére városunk életé-
ben.

A jubileumi év kiemelke-
dő eseménye lesz számunkra a 
szent Márton ereklye fogadása 
városunkban január 16-17-én.

Itt azonban meg kell állnunk 
egy kicsit! Először tisztázzuk, mi 
is az ereklye. Az ereklye egy va-
laha élt, nagyrabecsült személy 
testének egy darabja . Lehetne 
azt mondani, micsoda korsze-
rűtlen és ostoba dolog egy erek-
lye tisztelete! De vajon az életben 
nem cselekszünk hasonló mó-
don?

Tinédzsereink szobájának fa-
lai tele vannak sztárok képei-
vel. Néha élsportolók ruhada-
rabjai árveréseken csillagásza-
ti összegekért kelnek el. Ugyan 
minek nekünk egy sztár-focis-
ta meze? Vagy miért fontos ne-
künk a nagymama falióráját  ki-
tenni a lakásban vagy meghalt 
szerelmünk  leveleit megőrizni? 
Azért, mert úgy érezzük, ezek 
a tárgyak kapcsolatba hoznak 
olyasvalakivel, aki fontos szá-
munkra. Vagy azért, mert példá-

ja vonzó számunkra, szeretnénk 
olyanok lenni mint ő, vagy azért, 
mert tudjuk, hogy szeretett min-
ket és jó érzés valakinek a szere-
tetében lenni.

Szent Márton minden fenti 
ismérvnek megfelel! Elég nagy 
„sztár”, ha 1700 év után még em-
lékszünk rá! Ez az emlékezet pe-
dig abból született, hogy az em-
berek akik a vezetése alatt él-
tek nagyon hálásak voltak azért, 
hogy szeretetét magukénak tud-
hatták. (Azt azonban jegyezzük 
meg, hogy a szentség nem önma-
gért való! Isten ajándéka, Isten jó-
ságának bizonyítéka és azért van, 
hogy benne Isten gazdagságét 
megcsodáljuk)

Nem a szenteknek van a mi 
tiszteletünkre szüksége, hanem 
nekünk! Emelkedettebbé válunk 
de egyben megtartó gyökereink-
re is rátalálunk általa!

Szeretettel hívunk mindenki, 
hogy vegyen részt az ereklyével 
kapcsolatos megmozdulásokon:

Ereklye menet 15 órakor 
indul a szent 

Rókus kápolnától 
(14.45-kor kisbusz indul a Fő térről)

Imaóra a városért 
20 órakor

Az ereklye közszemlére tétele 
vasárnap 

11-12 óráig a Fő téren

Az elfelejtett Márton székfoglalása Nagymaroson
A szent Márton ereklye városunkban január 16-17-én

Az ereklye (latinul reliquia) valamely fontos, kiemelkedő ese-
ményre vagy személyre utaló tárgy, földi maradvány, és mint 
ilyen imára és a szentségre serkent, ösztönöz.
Az első keresztények elhunyt társaik, főként a vértanúknak 
sírjánál jöttek össze imádságos lélekkel, és erősítették egymást 
hitükben, kitartásukban az üldözések idején. Kézzelfogható 
közelségük miatt földi maradványaik befogadó helyét is za-
rándokhelyként tisztelték. Amikor a világ minden tájában ke-
resztény templomok épültek, elterjedt a keresztény misszió, a 
szent vértanúk ereklyéi hitelesítették, erősítették a helyi keresz-
tény tanúságot, helytállást.
Az ereklye tehát nem idegen az olyan embertől, aki boldogsá-
gát, békéjét keresi, és ebben a kiszolgáltatottságot jelentő ka-
landban külső segítséget (is) remél. Természetesen nem sza-
bad babonává vagy fétissé alacsonyodnia, mert akkor a tárgy 
az emberhez méltatlan, túlzott erővel uralkodhat el rajta. 
(szaléziak)
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Decemberben több osztály is 
volt tanulmányi kiránduláson 
vagy színházban.

Az 1.b osztály december 
9-én Vácon járt a Dunaka-
nyar Színházban. A Kököjszi 
és Bobojsza című előadást néz-
ték meg.

A 2.b osztály december 
6-án a Fővárosi Nagycirkusz-
ban járt, melyet természetesen 
nagyon élveztek.

A 4.a és 4.b osztály Buda-
pesten járt a Planetárium-
ban, ahol Az élet bolygója: a 
Föld című érdekes előadást 
tekintették meg. Ezután a 
Miniversum következett, ahol 
szintén sok új ismeretet sze-
reztek.

A 4.c osztály a Népraj-
zi Múzeumba ment, ahol egy 
szép betlehemes kiállítást te-

kintettek meg. Ezután meg-
néztek egy jó mozifi lmet.

A két nyolcadikos osztály 
Szentendrére látogatott az 
adventi vásárra. A gyerekek 
megtekintették a Karácsony 
Múzeumot, apró ajándékokat 

vásároltak, egy forró tea vagy 
csokoládé mellett jókat be-
szélgettek.

Megint sok sportesemény-
ről számolhatunk be fáradha-
tatlan testnevelőinknek kö-
szönhetően, lassan az egész 
környéket bejárják:

December 2. - Penc - Vác 
körzeti diákolimpia, játékos 
sportverseny, 2. helyezés 

December 7. – Érd - fl oor-
ball diákolimpia

December 8. – 
Dunabogdány, Duna kupa, 
lány labdarúgás diákolimpia

December 9. – Visegrád, 
fl oorball diákolimpia

December 16. – Vác, Rad-
nóti Általános Iskola, kosár-
labda barátságos mérkőzés

Idén is ellátogatott hozzánk 
a Mikulás, és megajándékoz-

ta a gyerekeket mindenféle fi -
nomsággal.

December 12-én szomba-
ton a felső tagozatban sport-
napot tartottunk. Tanár-diák 
meccsek voltak, mely külön-
leges élmény pedagógusnak 

és diáknak egyaránt. Az alsó-
sok kézműves foglalkozásokat 
tartottak a karácsonyi készü-
lődés részeként. 11 órakor pe-
dig a Fő téren élő adventi ko-
szorút alkottunk. Körbeáll-
tunk fenyőágakkal, gyertyát 
gyújtottunk, karácsonyi da-
lokat énekeltünk magyarul és 

németül.
December 16-án szerdán 

tartottuk a hagyományos Csil-
lagváró családi estet, melyre  

megtelt a művelődési ház. Az 
egész kicsiktől a legnagyobba-
kig szinte minden korosztály 
szerepelt. Hallhattunk gyö-
nyörű verseket, dalokat, cso-

Decemberi programok 
az iskolában

dálatos zongorajátékot. Lát-
hattunk különleges árnyjá-
tékot, különféle táncokat, és 
nem maradhatott el a betlehe-
mi történet sem. A gyerekek 
nagy izgalommal készültek, 
reméljük, hogy a nézők szívé-

be sikerült karácsony hangu-
latát becsempésznünk.

Köszönjük Kiss-Demeter 
Enikőnek, hogy összefogta a 
rendezvény szervezését, és 
Heinczné Cserni Katalinnak a 
konferálást.

Karácsonyi cipősdoboz ak-
ciót szerveztünk. Több, mint 

80 doboz gyűlt össze, és ezen 
kívül rengeteg ajándék, tár-
sasjáték, könyv, baba, plüss ál-
lat stb., melyeket átadtuk az 

egyázközségi karitásznak és a 
Gyerekjóléti Szolgálatnak, és 
ők juttatják el a rászoruló gye-
rekeknek. Nagyon szépen kö-
szönjük a szülőknek és a gye-
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December 10-én, csütör-
tökön izgalmas kirándu-
lásra mentünk Budapest-
re a 4. a osztállyal.

Először a Planetárium 
ismeretterjesztő műsorát 
néztük meg, amelyben 
szó volt a bolygókról, a 
csillagrendszerekről, a 
Föld és a csillagok szüle-
téséről. Hallottunk még 
a napfelkeltéről és nap-
lementéről, a Hold alak-
jának váltakozásáról és a 
csillagképekről. 

Visszamentünk az idő-
ben, és végignéztük a föl-
di élet fejlődését. Meg-
tudtuk azt is, hogy mitől 
van élet a Földön, és hal-
lottunk a hónapok válto-
zásáról. Érdekes volt hal-
lani, hogy mi véd meg 
minket a túl nagy meleg-
től, illetve hidegtől. Ezt 
úgy hívják, hogy ózonré-
teg. Utána átmentünk a 
Miniversumba, ahol lát-
hattuk Magyarország, 
Ausztria és Németország 

különböző városainak 
egy-egy részletét egy ha-
talmas, termeken átívelő 
terepasztalon. Budapes-
tet azonnal felismertem 
a Hősök teréről. Német-
ország és Ausztria pedig 
nagyon tetszett, ugyanis 
soha nem láttam még. 

A nézelődés után rend-
kívüli környezetismeret 
óra következett. Magyar-
ország domborzatáról ta-
nultunk, és utána fel-
adatokat oldottunk meg. 
Még a játszóházra is ma-
radt idő, ott rajzoltunk, 
labdáztunk, pihentünk, 
amíg a másik osztálynak 
volt a foglalkozás. A ta-
nító néni vett egy fiú és 
egy lány babát, amit ki-
színeztünk, és elhelyez-
tünk egy kicsi terepasz-
talon, az árát jótékonysá-
gi célra fordítják.

Nagyon emlékezetes 
volt ez a nap.

Macskás Kíra 4.b

Budapesti kirándulás

rekeknek egyaránt ezt a szép 
összefogást!!!

A tavalyi év után idén ismét 
meghívást kapott iskolánk 
ütőegyüttese a KLIK karácso-
nyi ünnepségére. A 15 perces 
műsort a közönség vastapssal 
hálálta meg, az elnök úr pe-
dig a gyerekeket külön dicsé-
rő, kedves szavakkal köszön-

tötte. Növendékeink számára 
az ajándékcsomag és a terített 
asztal sem maradt el. Köszön-
jük Oláh Norbert zenetanár-
nak és a gyerekeknek a kitar-
tó munkát és a rendkívül szín-
vonalas műsort.

Zoller Csabáné, 
Fotók: Ivor Andrea 

és Nagy Zsolt 

Ebben az évben is meg-
rendezte a kajak egyesület 
a Polarys nosztalgia estet. 
A zenekar a megszokott fi-
atalos lendülettel ontotta 
a slágereket, a táncos lábú 
vendégek nagy örömére. A 
bevételeket az egyesület a 
működési költségeinek fi-
nanszírozására fordítja.

A bál legfontosabb ese-
ménye – a tombolahúzás 
mellett -, az ifjú nagyma-
rosi bajnokok jutalmazá-
sa volt. A díjak átadásá-
ban a polgármester úr se-
gítségére volt a Deme Jó-
zsef és Rátkai János olimpi-
ai ezüstérmes versenyzők, 
valamint Grőb János.

 A kitüntetést az egész 
évben nyújtott kiemelkedő 
teljesítményükért Szántói-
Szabó Tamás, Dobó Bálint, 
Gaszner Ádám, Döbrössy 

Orsolya, Illés Panna, An-
tal Márton, Polgár Péter, 
Gyimesi Levente, Schwarcz 
Gergely, Heincz Sándor ve-
hette át. 

Bergmann Dániel, Fiam 

Dávid, Schwarcz Dávid 
szorgalmáért lett kiemelve.

Ugyan Jeszenszky Pet-

ra már nem itt készül, de ő 
is ki lett emelve a Maraton 
Világbajnokságon páros-
ban elért győzelméért.

Ezúton is gratulálunk 
nekik.

Külön köszönet azok-
nak a kajakosoknak és szü-
lőknek, akik segítettek a 

Évzáró kajakos bál a Polarys zenekarral rendezvény lebonyolításá-
ban és mindazoknak, akik 
jótékonykodtak az egyesü-
let javára.

Támogatóink: Dr. Balla 
Réka és csoportja, Batki 
László, Bergmann Mar-
git, Bergmann Katalin, 
Biobolt, CBA, Cook And-
rás családja, Csajka And-
rea, Csajka család, Dá-
niel Gabi, Deme- Rátkai,  
Dobó Adrienn, Dunacent 
Kft., Elsővölgyi Óvoda dol-
gozói, Gauss Kft, Gáspár 
István atya, Heincz Sán-
dor családja, Honti Csil-
la, Jakus Mihály, Jung 
Károlyné, Kiss Károly, 
KÓKA Bt, Maros étterem, 
Matuk Zoltánné, Mátyás 
Étkezde, Paduc,  Palás-
ti Ildikó, Petrovics Lász-
ló családja, Polgármeste-
ri Hivatal, Prímás Pin-
ce, dr Vodicska Miklós, dr 
Vodicska Miklósné és Szent 
István Fogadó.
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Sport (Testben és lélekben)
Nagymarosi sikerek

Jól szerepeltek a nagymarosi „SENIOR” sportoló a hagyo-
mányos MIKULÁS KUPA viadalokon. Vácon rendezték a 
tenisz versenyeken, melyen a vegyes páros kategóriában. 

I. helyezett  Gubacsi Anna - Berczelly Csaba
II. helyezett  Miskolczi Mária - Hiller Gábor

III. helyezett Kiss Marianna – Járai Zsigmond

A szellemi BRIDZS versenyek végeredménye, melyeket 
Zebegényben rendeztek: 

I. helyezett Dr. Karolin Lajosné – Dr. Karolin Lajos páros 
(Zebegény)

II. helyezett Bíró Attila – Balogh Gyula páros (Nagymaros)
III. helyezett Gubacsi Anna – Berczelly Csaba páros 

(Nagymaros).
Gratulálunk a sikeres szerepléshez!

TRIPTICHON GALÉRIA
Létre jött a második kiállításunk: FÉNY A TENYERED-

BEN címmel pont
Igazi  fényváró esemény volt a megnyitó advent idejében pont
A református egyház kórusa Ábrahám Balázs vezetésével illő 
hangulatot adott pont
Márkusné Láng Ilona református lelkész és István atya plébá-
nos megáldotta a helyiséget pont
Pont az én hibám volt, hogy nem jeleztem az unitárius lel-
késznek, hogy két állomása van Nagymarosnak. Mea culpa.
Ezért, jelzem, ha valaki vendéget  hív tartsa észben ezt a 
tényt! 
Sokan jöttek el a megnyitóra, és még többen később. Öröm, 
mert a művészet üzenetén túl a  közösségben élés lehetősége 
is  megnyílhat. 
A Kiállítás két helyszínen van (még), a TRIPTICHONBAN  
és a SIGILBEN. 
Tisztelettel sorolom ABC sorrendben a kiállító művészek ne-
vét: Bálint Zsombor, Bozóki Marian, Györff y-Kovács Adri-
enn, Köblitz Birgit, Kun Éva, Nagy Anna Stefánia, Petrás 
Mária, Petrás Alina, Seregi György, Szentesi Szigfrid, Szécsi 
András, Szilágyi Sándor.
Sigilben: Bunus Ioan- János( Párizs), Damó István, Kacsó 
Fugecu István, Katona György, Székelyi Kati, Ütő Gusztáv 
(Sepsiszentgyörgy).
Köszönet illeti a fenntartó önkormányzatot, a Sigilt és a ci-
vil segítőket és az adományozókat: Édeske-Aliz,  Juli-zöldsé-
ges, Mészáros András, Ocsenás Tibor, Spitz pékség, Piramis 
építőház.
Köszönet azoknak, akik a perselybe a moldvai csángó és a 
kárpátaljai gyerekek számára adakoztak.
Következő eseményünk a  tervek szerint január végén 
MASZKURA címmel a helyi és a környékbeli gyermekek já-
tékos maszkjaiból alakul majd. Mivel sok tényezős a meg-
valósulás, az időpont nem rögzített még, információkat.: 
facebookon, a TRIPTICHON Galéria oldalán, email-ben és 
majd plakátokon…

Bálint Zsombor

Futva búcsúztatták az 
óévet és köszöntötték 

az új esztendőt

A Fut a Maros Futóklub szilveszterre és január elsejére fu-
tásra hívott mindenkit, hogy sportolással búcsúztathassák az 
óévet és köszönthessük az újat. Fotó: Tóthné Fabi Erzsébet

Meghívó
Szeretettel meghívunk mindenkit 
A SZENT RÓKUS KARITÁSZ 
ALAPÍTÁSÁNAK 25. ÉVFOR-
DULÓJA alkalmából rendezett 
ünnepségre január 16-án, szomba-
ton 16 órára a művelődési házba.                                           

(A program a szent Márton  ereklye fogadásával kezdő-
dik a Fő téren)

Kun Éva, Petrás Mária 
és Köblitz Birgit mun-
kái, mindnyájunk örö-
mére
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A Jégvarázs című dallal kér-
lelte az égieket a Dunakanyar 
Fúvósegyüttes. ÉS lám: ad-
venti, december 12-i koncert-
jük nyomására megnyíltak az 
egek csatornái, és fehérré vált 
a világ! Anderson Lopez dala 
az idei év fi lmsikeréből, a Jég-
varázsból csak egy volt a kon-
cert bűvös pillanatai közül. Ju-
hász Orsolya gyönyörű éneké-
hez méltón fújták a Fúvósok, 
és meglepetésszerűen – ütő-
sen – kapcsolódtak ebbe a régi 
dunakanyarbeli hagyományos 
koncertsorozatba a Nagyma-
rosi Ütőegyüttes ifj ú muzsiku-
sai. Őket Oláh Norbert, a helyi 
KKÁMI tanára vezette lelke-
sen, a nagy zenekarhoz illően. 
A klarinét-kamaraegyüttes pe-
dig külön zenei csemege volt.

„Ha egyszer megízlelted a 
repülést, - írta Leonardo da 
Vinci -, utána úgy fogsz járni 
a földön, hogy szemed az eget 
fürkészi, mert ott voltál fent, 
és vágysz oda vissza”. A DKFE 
minden koncertje újabb inspi-
ráció arra, hogy a zene révén 
megízleljük a felemelkedés 
mennyei örömét! De jó, hogy 
a környékbeli iskolák nagy 
gondot fordítanak az ifj úság 
zenei nevelésére! Az ember 
legnagyobb luxusa ez, melyet 
semmi gazdagság, irigység el 
nem vehet tőle: Ki tudok lép-
ni az időből, ha énekelem pl. 
a Veni, veni, Emmanuel 300 
éves messiás-váró adventi dal-
lamát vagy Bach 140. kantátá-
jának korálját. Ez utóbbit Féja 
Géza vezényelte nagy átéléssel 
és kitűnő muzikalitással.  Hi-
hetetlen kisugárzása van en-
nek az együttesnek!  Tessék 
kipróbálni: újra meghallgat-
ni a DKFE facebook oldalán, 
ill. a youtube-on a videó-fel-
vételüket! Időben is, térben is 
messzire szállhatunk velük… 

„Mit bánom én az ostobát, 
kinek üres a mennyek boltja! 
Ki méltó látni a csodát, az a 
csodát magában hordja”- írja 
Babits.” A Féja Géza vezényel-
te másik műben két szép spiri-
tuálé vezette tekintetünket az 
Égi Haza felé: a Jöjj el, Mózes 
és a Deep river című. És meg-
dobbant a szívünk: hisz ez ne-
künk, magyaroknak is szól! 
Nemcsak Mózes népének vol-

tak tragikus évszázadai: a mi 
népünket is hurcolták el kon-
tyos janicsárok az isztambu-
li rabszolgapiacra! Az euró-
pai kereszténység is magáé-
nak érezheti ezt a mélyből, a 
Megváltóért fohászkodó gyö-
nyörű imát. Mózes a rabszol-
gaságból mentette az Em-
bert, Jézus a testi-lelki kárho-
zatból. De csak azokat, akik 
őszintén hisznek benne. És a 
zene – nem más, mint szavak 
nélkül való imádkozás, a lé-
lek magasba emelése.  Persze 
nem mindenfajta zene. Csak 
az ilyen őszinte adakozni vá-

gyásból születő, mint a Duna-
kanyar fi aié, akik - Ujvári Gá-
borral együtt - az együttes ala-
pítóinak szellemiségét meg-
őrizve tiszta szívbéli-szakmai 
közösséget alkotnak. Ez a ki-
sugárzás vonzza ide messzi-
ről a közönséget, sőt: a segítő-
ket is. A művészi színvonal ki-
fogástalan, hisz mindkét kar-
nagy hangszerjátékosként is, 
emberileg is kiváló! Jó lát-
ni, hogy nem rivalizálnak, és 
biztos művészi érzékkel veze-
tik az együttest. Ujvári Gábor 
hangszerelései igen eredeti-
ek, különlegesen szépek.  Féja 
mester adaptációi is őszinték 
és ihletettek, méltóak az ala-
pítókhoz: Mayer Józsefh ez és 
Ágica nénihez. Az ő karácso-
nyi növendékhangversenye-
iken megszólaló kamaramű-
vek voltak ennek a közösség-
építő, zenével varázsolni tudó 
csodának elődei. Mándli Ka-
talinnak, a remek műsorveze-
tőnek lelkes szavaiból is elis-

merés csendült ki.
Ezt az amatőr együttest 

Ujvári karnagy úr nagy-nagy 
szakértelmén, tenni akarásán 
kívül sok jótevő erő tartja ösz-
sze: a folytonosan szinten tar-
tott hangszertudás, a biztos 
hinterlandot jelentő, szere-
tő családi támogatás, a közös-
ség elismerése a Pro Urbe díj-
jal, az ország fi gyelme a nyá-
ri fúvószenekari fesztiválok-
kal, az ifj úság öröme a Cserni 
Katalin szervezte Márton napi 
felvonulásokkal, a szakmáé 
az Arany Diplomával és Kon-
cert Zenekari oklevéllel, vala-

mint a nagy-nagy 
szeretet. Ez is ki-
vételes jelenség 
ma! Nem belerúg-
ni a másik ember-
be, nem fi tymálni 
a teljesítményét. 
Otthon, a szabad-
időben gyakorol-
ni, bízni a másik-
ban, egymást biz-
tatni, lelkesíteni, 
segíteni. A hite-
les és előbbre vivő 
vezetést elfogad-
ni, hinni a zenénk 
erejében…- ezek 
értékes tulajdon-
ságok, s mindez 

szinte aszkéta kitartással pá-
rosul!  Kell még a közönség 
gyermekien, lelkesen vállalt 
odaadása, tapsa, a zenész lá-
nyokra-fi akra (ma már csalá-
dokra!) függesztett, csillogó 
tekintete. Kell a hallgatók ze-
nei műveltsége – senki se tap-
solt a nagyon magas színvona-
lon előadott Bach-mű két téte-
le között!  

És akkor itt vannak a Ze-
neakadémia dobogóján kon-
certező barátok, mint Szil-
ágyi Orsi és Klenyán Csaba. 
Ők akár bosszankodhatná-
nak is, ha az amatőr zenekari 
tag hangszere fáradtan, alulin-
tonáltan szól, de nem! Jönnek, 
lelkesítenek, kamaraegyüttest 
alakítanak, a szorgos zenész 
kollégákat nehéz művek meg-
tanulására serkentik, hogy ez-
zel is emeljék a csapat érté-
két, sikerét, s együttes örömét. 
Nagy siker volt az általuk elő-
adott 3 részlet a Diótörőből, - 
valódi karácsonyi hangulatot 

teremtett a trió: Klenyán Cs., 
Sz. Orsi, Hegyi Ádám,- majd 
a kibővült együttesben velük 
kamarázó  Fehérné Szabó Ma-
rianna, Szaszák Gabriella, Lé-
nárd István! Meghatódtunk, 
hogy egyenesen a mi kedvün-
kért komponálta Schattenspiel 
- Orsolya a derűs Téli me-
sét, amely a Születés történe-
tét „mondja el” zenében. Orsi 
e musicalisches Opfer mellett 
más téren is sokat tesz a kö-
zösségünkért. Nem restellt a 
nagy árvíz idején Pestről ki-
jönni és zsákolni segíteni, - ez 
számára olyan természetes, 
mintha született marosi len-
ne. Őszinte testvéri szeretet 
vezéreli.    

Megható, ahogy a zeneka-
rosok a barátságot a nyílt szí-
nen is megvallják, amikor át-
adják virágaikat, mert bizto-
sak abban, hogy senki nem 
fütyül, sem nem morog vagy 
kritizál hangosan. Vigyáz-
zunk muzsikusainkra: a Szép-
be kapaszkodó hitükre, a te-
hetséges növendék-gyerme-
kekre és vezetőikre, akik min-
ket is képesek bűvkörükbe 
vonni átélt és szinte profi  mó-
don hibátlan zenélésükkel! 

Dicséret illeti a kis ütősö-
ket – 8 évestől 18 évesig egy-
aránt biztos tudással és lelke-
sen muzsikáltak - Oláh Nor-
bert (mozgás) művészetének 
pontos követőiként - önál-
ló műsorukban és a nagy fú-
vós együttessel együtt az „Ör-
vendj, világ, az Úr eljött” dalla-
mára. E fi atal együttest egyre 
többen ismerik a megyében, 
hívják, dicsérik őket, mert re-
mek kis muzsikusok. Érdemes 
volt Norbert tanár úr taná-
csait megfogadni, gyerekek! 
Meglepett, hogy a bonyolult 
ritmikájú darabokban a picik 
is nagyon biztosan, oldottan, 
mosolyogva, könnyedén ját-
szottak. 

Adventi koncertjükkel 
mindhárom együttes bol-
dog ünnepet, a valódi értékek 
megtalálására való ösztönzést 
kívánt a hálás közönségnek. 
Köszönjük a meghitt, öröm-
teli, épp ezért színes műsort, 
azt, hogy a mi körünkben tet-
ték a jászol mellé zenei aján-
dékukat, és segítettek helyet 
készíteni szívünkben a Meg-
váltónak.                                                                                                           

GyMM

Hófehér Advent a fúvósokkal
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Börzsönyoptika Nagymaros - Börzsönyoptika Kismaros 
Tel.: 06-30/916-0889

Nagymaros, Fő tér 9.

Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 9-16-ig KISMAROS

Szerda: 10-12-ig, 14-17-ig NAGYMAROS
Csütörtök: 9-16-ig KISMAROS

Péntek: 10-12-ig, 14-17-ig NAGYMAROS
Szombaton változó az orvosi látásvizsgálat miatt!

Kismaros, Szokolyai út 10/B

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

A látásvizsgálat időpontja:  
Január 23., szombat Nagymaros

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Egy üveg pezsgő
Az egész városi kórházban a Kölyök volt a legfi atalabb orvos. 
Talán csak Cilike, az osztályvezető főorvos asszisztense volt 
nála fi atalabb, de róla azt híresztelték, hogy egy pár évet leta-
gad az életkorából. Ez azonban nem akadályozta a fi atal do-
kit abban, hogy gőzerővel udvaroljon Cilikének.

A Kölyök mindig kéznél volt, gyakran osztották be ügye-
letre, néha mentőzött is. Mindenki kedvelte a talpraesett és 
szolgálatkész doktort, a főorvos még a születésnapján is fel-
köszöntötte, sőt meglepte egy üveg francia pezsgővel is, amit 
a tanulmányútjáról hozott Párizsból. 

A Kölyök karácsonykor is inspekciós volt, viszont meg-
ígérték neki, hogy a szilveszter szabad lesz! Ráadásul Cili is 
belegyezett, hogy  kettesben köszöntik az új esztendőt, mivel 
a fi ú szülei vidékre utaztak.

Szilveszter napján a doki kikészítette a féltve őrzött pezs-
gőt, meg a két tányér kocsonyát, és várta a lányt. Cili dél-
után négykor telefonált, hogy közbe jött valami, és nem tud 
menni. A Kölyök bánatában megette az összes kocsonyát, és 
egyedül megitta az egész üveg pezsgőt is.

A főorvos este hat óra felé telefonált:
- Figyelj, Kölyök! A ma éjszakai ügyeletesünket átvitték a 

sebészetre vakbélgyulladással. Ma éjszaka neked kell helyet-
tesítened!

- Jaj, főnök, az lehetetlen. Most ittam meg egyedül azt az 
üveg pezsgőt, amit maga hozott nekem Párizsból!

- Azzal most ne törődj! Az egyébként az egy alkoholmen-
tes kölyök-pezsgő volt! Küldöm érted a kocsit...!

Hajó-névadó
Dani bácsi valaha címfestő volt, most a nagymarosi yacht-
kikötőben ő pingálja a hajókra a neveket. Mindent tud a ha-
jók névadásáról, Karinthy például óvva intett attól, hogy ha-
dihajókat uralkodókról, közéleti személyiségekről nevezze-
nek el, mert nagyon snassz, ha az újságban az jelenik meg, 
hogy: „A Queen Elisabeth feneke megrepedt”, vagy: „A 
Bismark két torpedót kapott a farába.” Történelmi alakokról, 
eseményekről sem célszerű elnevezni a hajóegységet, mert a 
szélirány néha megváltozik. 

Egy yacht, vagy sporthajó névadásakor viszont nagy a csá-
bítás, hogy a tulajdonos a barátnőjéről nevezze el azt. Igen 
ám, de egy stramm hajó akár évtizedekig szeli a Dunát, míg 
egy barátnő… A legszórakoztatóbb az, amikor a történelem 
és a magánélet keveredik a névadásokban.

Az öreg marosi hajófestő mesélte, hogy egy most felújí-
tott yachton, a festékrétegek alatt a következő neveket talál-
ta, a keletkezés sorrendjében: "Turul", "Anasztázia", "Vero-
nika", "Berlin", "Anasztázia II.", (itt valami kibékülésről le-
hetett szó!), "Malinovszkij marsall", "Csilla", "Vörös Csillag", 
(ezt az előbbiből festették át), "SZOT", "Kálmánka" (ez nyil-
ván a tulajdonos egyik futó kalandjára utalt), "X. Kongresz-
szus", "Lakitelek", "Projektmenedzser". 

Dani bácsi mesélte, hogy az egyik tulajdonos előre ráfes-
tette a hajójára a születendő unokája nevét: „Balázs”. De fest-
heti újra, mert kiderült, hogy ikrek lesznek. Két lány. 

Az öreg szerint ezekkel a névadásokkal a Törley-ék jár-
nak a legjobban, mert a névadáshoz mindig dukál egy pa-
lack pezsgő is

December 8-án 21:51-kor ér-
kezett az értesítés, hogy az 
Elsővölgy utcában lakóház/hét-
végi ház ég, Vác1 és Vác2 tűz-
oltó szerkocsik helyszínre vo-
nulnak. Az sms-sel egyidőben 
azonnal több helyi hívás is ér-
kezett tagjainkhoz. Egyesüle-
tünk 7 fővel elsőként érkezett a 
helyszínre, ahol a ház teljes ter-
jedelmében égett. Megközelít-
hetősége a Nefelejcs (zsák)utca 
felől volt praktikus, ahová a te-
repviszonyok miatt csak a Mi-
tsubishink fért be. A váci szer-
kocsik oda már nem tudtak le-
jönni, így a hegyről kellett suga-
rat szerelni. Tagjaink földalat-

ti tűzcsapról tápláló tömlőt vit-
tek a váci autókhoz, osztóról a 
második sugár felszerelését is 
mi kaptuk meg, valamint tűz-
oltóinknak alkalma nyílt az ol-
tás során sugárkezelésre is. Se-
gítséget nyújtottunk a helyszín-
re érkező rendőröknek az adat-
gyűjtésben, valamint a mentő-

söknek, akik a lakót keresték. A 
kétszintes ház feltehetően elekt-
romos hiba miatt gyulladt ki és 
igen gyorsan leégett. Sem a tűz-
ben, sem az oltás során szemé-
lyi sérülés nem történt. 00:00-
kor vonultunk vissza.

Decemberben befejeződött a 
szertár épület tetőszerkezetének 
javítása, melyet az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság 
által kiírt pályázaton nyert ösz-
szegből fi nanszírozott egyesü-
letünk.

Többen érdeklődtek a kül-
területi tűzgyújtás lehetőségé-
ről, szabályairól, ezért néhány 
mondattal összefoglaljuk ezt a 
témát: a külterületi tűzgyújtás 
engedélyköteles. Az engedélyt 
írásban kell beadni a Váci Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség-
re. Címe: Vác Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség, 2600 Vác, 
Szilassy u. 6-10., E-mail.: vac.
kk@katved.gov.hu

A bejelentő formátu-
mát az internetről az aláb-
bi linken érhetik el: www.
pest.katasztrofavedelem.hu/
szabadteri-tuzgyujtas-es-
iranyitott-egetes (a lap alján 
található a link, ahonnan meg-
nyitható a dokumentum.) A be-
jelentést 3 000 Ft illetékbélyeg-
gel ellátva kell elküldeni a ki-
rendeltségre. 

Kérjük, hogy éljen mindenki 
a komposztálás, vagy a hulladé-
kok egyéb hasznos felhasználá-
sának lehetőségével!

Marafkó Márk

Boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok! 
Lendvainé Pesti Emese

Kigyulladt egy hétvégi ház
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail:  mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Tel.:06-30-434-8481

Boldog, békés, 
kutyás 2016-ot!

 
Az emberi békés és kölcsönösen 
hasznos együttélés alapja az ál-
talános tolerancia, a saját érde-
künk mellett a többiek érdekei-
nek szem előtt tartása és képvise-
lete. Legyünk őszinték, “az én ku-
tyám nem harap” mondat elhang-
zása után kb. 50% esélyünk van 

arra, hogy a szembejövő kutya ösz-
szeverekszik a mi kutyánkkal, vagy 
békésen összeszimatolnak csupán. 
Az egyik legárulkodóbb jel, hogy 
valaki nem ismeri a kutyák visel-
kedését, beleértve ebbe a saját ku-
tyáját is, amikor abban a hitben él, 
hogy az ő kutyája, soha, semmi-
lyen körülmények között nem bo-
nyolódik verekedésbe, még akkor 
sem, ha esetleg a vele szembejö-
vő kutya agresszív és provokálólag 
lép fel vele szemben. Akárhogy is, 
a nyugodt, pihentető séták kulcsa 
a Duna-parton a megbízható, in-
telligens gazdák és a szófogadó, de 

legalábbis pórázon vezetett kutyák 
közössége. Bár a törvény kimondja, 
hogy csak a kutyafuttatásra kijelölt 
területen lehet kutyát elengedni, 
ennek hiányában mégsem kény-
szeríthetőek a békés kutyák tulaj-
donosai arra, hogy ebüket kizáró-
lag pórázon futtassák, hiszen pó-
rázon labdázni sem lehet, és a töb-
bi kutyával sem szaladgálhatnak 
együtt. Hol legyen mégis a “kutya-
játszótér”? Mindenképpen a város 
külterületét javaslom. Zebegény 
felé, a Duna melletti nagy, sík te-
rep (sétáljunk kicsit túl a Széche-
nyi sétányon) megfelelő lehet erre 
a célra. Mindenképpen nézzünk 
körül mielőtt elengedjük az ebet, 
van-e kisgyerek, idős ember, avagy 
pórázon vezetett kutya a környé-
ken, akit nem szándékozik szaba-
don engedni a gazdája? A játék he-
vében is mindig hívjuk lábhoz a 
kutyánkat ha jön valaki a kellemet-
lenségek elkerülése végett. A má-
sik ember ha nem is fél a kutyától, 
nem feltétlenül akar éppen szőrös, 
vagy nyálas lenni. Ha futó közele-
dik, azonnal fogjuk meg a kutyát! 
A kutyatámadások túlnyomó több-
sége a futó, kocogó vagy kerékpá-
rozó sportolókat éri. A kutya ül-
dözőbe veszi a sportolót, - előfor-
dul, hogy megijed tőle, de legtöbb-
ször pusztán játékból - elkapja a lá-
bát, ezzel balesetet és komoly sérü-
lést okozva. A betonozott bicikli út 
első sorban a kerékpáros közleke-
désé, azon épp úgy tilos kutyát sé-
táltatni, mint az autóúton! A folyó-
parti földút sokkal inkább alkal-
mas az önfeledt játékra.

Ami pedig a kóbor kutyákat il-
leti, a legbarátságosabb kutya is 
veszélyes lehet ha falkába verő-
dik, a falkatörvények kegyetlenek. 

3 kutya már falka! Ráadásul a ku-
tya kiszaladhat az útra, vagy akár 
a sínekre, nem csak a saját épsé-
gét, de emberéleteket veszélyez-
tetve ezzel. Tehát előzzük meg a 
baleseteket és vagy javítsuk meg a 
kerítést, vagy építsünk ki megfele-
lő csúszóláncot a kertben, amely 
elég mozgásteret enged a megkö-
tött kutyának.

A kutyaürüléket pedig igen-
is mindenki szedje össze a kutyája 
után. Higgyék el, nincs benne sem-
mi gusztustalan, vagy túlzottan 
megerőltető. Kifogás nincs, tartsuk 
rendben környezetünket! 

 
Ha ezt a pár alapvető szabályt 

betartjuk, a 2016-os év máris bé-
késebb lessz, mint a 2015-ös és sok 
lehetőség nyílik, új, emberi kap-
csolatok kiépítésére akár kutyasé-
táltatás közben is. A boldogsághoz 
figyelmesség kell és ezt az aprósá-
got csak mi magunk tudjuk hozzá-
adni a közös életünkhöz.

Boldog, békés új esztendőt kívá-
nok mindenkinek!

Várkonyi-Nickel Réka

A JÉG NEM IHATÓ! MINDIG ELLENŐRIZZÜK AZ ÁLLATOK IVÓVIZÉT! HIDEG IDŐBEN CSERÉLJÜK NAPONTA TÖBBSZÖR!
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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
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

Nagymaroson, a Mező utca környékén GARÁZST BÉRELNÉK, 
vagy vennék. Telefon: 06-20/338-9512.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS a Dunakanyarban, gyors, precíz, megfi -
zethető! www.dugulaselharitas-woma.hu! +36 20 561 4031

Szombatonként VÁSÁR A MÁTYÁS ÉTTEREM UDVARÁN. Ci-
pők, pólók, sapkák, régiségek, bútorok, játékok, használati tárgyak 
és még sok minden. Mindenkit szeretettel várunk!  Minden szomba-
ton: 7 órától 12 óráig.

MARUTI TÍPUSÚ gépkocsi 40.000 km-t futott friss műszakival 
ELADÓ. Érdeklődni a 06-30-457-5519 számú telefonon lehet.

APRÓHIRDETÉSEK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett férjem temetésén megjelentek, sírjára 
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Henyei Gáborné és fia 

Január 14. de: Vásár
Január 16. 16 óra Karitasz évfordulós összejövetel
Január 19. de: Vásár
Január 19. 17 óra Félévi vizsgahangverseny (fafúvós tanszak)
Január 18. 17 óra Városi nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Január 20. de: Vásár
Január 21. 9 óra  Komolyzenei hangverseny fi ataloknak 
Január 21. 17 óra Félévi vizsgahangverseny (zongora tanszak)
Január 25. 17 óra Félévi vizsgahangverseny (zongora tanszak)
Január 26. 17 óra Félévi vizsgahangverseny
Január 29. 17 óra Félévi vizsgahangverseny (zongora tanszak)
Január 30. 17 óra Magyar Kultúra Napja - műsor
Február 1. 17 óra Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Február 2. 17 óra Félévi vizsgahangverseny (rézfúvós tanszak)
Február 5. 18 óra Civil fórum

Születtek: Papp Csaba és Raszler Orsolya fi a Leven-
te, Leitner Róbert és Párkány Ildikó lánya Csenge Ad-
rienn, Kocsis Norbert és Marin Emese lánya Elina, 
Balázs Árpád és Radics Zsanett fi a Árpád Kristóf, 
Berczelly Zoltán és Szilágyi Réka Dorottya lánya Szó-
fi a Anna, Tuba Zoltán és Kasza Zsuzsanna fi a Berta-
lan Zoltán, Putnoki István és Tóthová Andrea fi a Ist-
ván.

Házasságot kötöttek: Lévai Antal és Tarcza Eszter, 
Szuchy László Miklós és Zsiros Mária.

Elhaláloztak: Balázs Kálmán (1942), Mihály János 
(1932), Kiss Györgyné sz.n.: Szalkai Katalin (1937), 
Oláh Zoltán (1961), Bergmann József (1931), Molnár 
Istvánné sz.n.: Bodnár Erzsébet (1937).
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Mikor a fenyőillata 
megérinti szívünk,
ezen az estén kicsit 

az álmokban hiszünk,
Nem szeretnénk mást, 
csak boldogok lenni,

és másokért a szokottnál 
is többet tenni.

Mozgalmas közösségi progra-
mok tették idén is meghitté, és 
hangulatossá az adventi idő-
szakot.

Sokan tettek hozzá, hogy 
még színesebb és ünnepélye-
sebb legyen a karácsonyvárás, 
mint előzőleg.

Német Önkormányzatunk 
2015. december 12-én felállí-
totta Betlehemi jászolt, Schült 
Ferenc, Melisek Tibor, Holtság 
Endre, Ivor András segítségé-
vel. A fi gurákat, mint min-
denévben Antal Márti készí-
tette, a bárányt Karsán János 
„ruházta” fel, Kellner Györ-
gyi a babát tette a Niegreisz 
Laci által készített jászolba, 
Fekete Zsolt szalmát hozott. 
Ladosné Erzsike sok kis plüss-
macit akasztott a fenyőre, me-
lyek hamar,- ugyan kérés nél-
kül - de úgy tűnik gazdákra 
találtak.

A segítség olyan helyről is 
érkezett, ami egy eddig szá-
munkra nem ismert közösségi 
élet betekintésére adott lehe-
tőséget. A ZENGŐKERT fi atal 
művészeinek közössége révén, 
gyönyörű igényes kerámia dí-
szek kerültek a Betlehemi ka-
rácsonyfára. A segítség is tő-
lük érkezett a díszítéshez, két 
ifj ú hölgy együttműködésével. 
A Molnár utcai kanyarban, a 
főút mentén szintén ők díszí-

tették fel a fenyőfákat. Most 
sem maradtak le az általános 
iskola tanulói sem, december 
12-én élő adventi koszorúval 
és német-magyar nyelvű ka-
rácsonyi énekekkel emelték az 
adventi időszak színvonalát.

Hasonlóan üdítő és új kö-
zösségi összefogásként de-
cember 19-én a Nagymaro-
si Piacon Féja Géza és neje  Il-
dikó, mint  ötletgazdák, az ős-
termelői piaci közösséggel 
meghirdették a bejgli sütők 
és a betlehemi jászol miniatűr 
készítőinek versenyét. Bár ért-
hető módon a bejgliből a várt-

nál és ígértnél kevesebb volt a 
kínálat, azért a három zsűri-
tagnak a közönségszavazatok 
alapján volt tennivalója. A dí-
jazottak a piaci árusok felaján-
lásait is nagy örömmel fogad-
ták: Vágási Lili, Borbély Anna-
mária, Adorján Gábor, Székely 
András, Vágvölgyiné Burik 
Erzsébet, György Ottó, Kuha 
László, Kulcsár Ilona, Nagy 
Gábor, Ondics Tibor, Kovács 
Zoltánné, Pál Attila, Szatmá-
ri Lászlóné, Kovács Évi, Bene 
Ferencné, Stenczliné Papp Má-
ria, Németh Lászlóné,Marosi 
József, Mitó József, Hugyecz Jó-
zsef, Holeczné, Mesterné peté-
nyi Tímea, Dán Ildikó, Holicza 
Árpád, Sebjánné Hugyecz Má-
ria, Horváth Zoltán, Debrei 
Sándor őstermelők önzetlenül 
ajánlottak fel terményeikből 
az ajándékozás és az öröm-
szerzés tudatában a program 
sikeréhez.

Ugyanezen a napon Nyug-
díjas Klub 10 tagja által el-
készített és a Német Önkor-
mányzat által fi nanszírozott 

gyönyörű, 140 darab horgolt 
díszek kerültek fel a római ka-
tolikus templom fenyőfáira. 

Voknát Lászlóné koordinálá-
sával, Molnár Jánosné, Palásti 
Antalné, Jung Istvánné, Wezli 
Magdi, Kapitány Gáborné, 
Honti Mihályné, Maurer 
Ignácné, Murányi Józsefné, 
Pataki Pálné, Fodor Ferencné 
szorgos kezeinek köszönhető-
en készültek el az újszerű, de 
utóbb mindenki által értékelt 
templomi horgolt díszek.

December 20-a, vasárnap a 
negyedik gyertyagyújtás nap-
ja sem telt el közösségi prog-
ram nélkül.

Mindenki Karácsonya meg-
hitt ünnepség, az óvodá-
sok, iskolások, női kar és fér-
fi  kórus karácsonyi dalai tet-
ték felemelővé a szeretet ün-
nepét. Stille Nacht mellett ma-

gas szintű kórus énekekkel és 
nagyszámú közönséggel telt 
meg a templom.

A templom előtt meghitt, 
baráti beszélgetések folytak, 
míg illatozott a forralt bor 
és meleg tea, melyhez a Né-

met Önkormányzat is hoz-
zájárult. Tetézve az ünnepi 
hangulatot, sokan hoztak fi -
nom kalácsokat, süteménye-
ket: Gasznerné Rózsika, Hiller 
Ilona, Varga Zoltánné, Papp 
Béláné, Pesti Emese, Szaba-
dos Györgyné, Hénop Berni, 
Bethlenné Sonkután Marika, 
Harangozó Károlyné, Kakuk 
Istvánné, Kapitány Gáborné-
Ditta, Bergmann Magdolna, 
Bergmanné Lívike, Csótainé 
Erzsike, Zoller Lászlóné, Édes-
ke Cukrázda Alíz és az óvo-
dai felajánlások tették bőséges 
kínálattal megterítve az asz-
talokat, melyhez segítőként 
részt vett Gaszner Józsefné,  
Rózsika, Flamichné Gabi és 
Voknátné Marika. Az ünne-

pi kínálatból jutott 
az Idősek Otthona 
lakóinak is, melyet 
még aznap este el-
juttattunk részükre.

Voltak, van-
nak ötletek, me-
lyek csak akkor va-
lósíthatóak meg, 
ha az összefogás,az 
eg yütt mű kö dés , 
és kommunikáció 
meg van az embe-
rek között. Bizo-
nyíték erre a tartal-
mas, karácsonyváró 
programok, mely-
nek összefogó ereje 
felemelővé tette az 
ünnepi várakozást. 
Köszönet érte.

Ivor 
Andrásné, 

fotók: Ivor 
Andrea

Együtt, összefogva vártuk a karácsonyt
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David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Cipőápolási szerek, cipőfűzők, 
talpbetétek, pénztárcák, 

csizma és cipő sámfák kaphatók!
MINDEN HÉTEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!MINDEN HÉTEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!

TÉLI TALPBETÉTEK ÉS ImPREGNÁLÓ KAPHATÓ

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

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

Nagymaros, Vasút u. 3.

Nagymaros kisvárosként 
ugyan nem tud súlyos ösz-
szegeket költeni dekoráció-
ra, ám közösségi összefogás-
sal megvalósult idén is bet-
lehem állítása, a város kará-
csonyfája felállításra került 
és számos programmal vár-
ták a lakosságot a piacra, Fő 
térre, művelődési házba és a 
templomba.

Köszönet illeti a dolgos 
kezeket és a szervezőket, va-
lamint támogatókat: Duna-
kanyar Fúvósegyüttest, Nagy-
marosi Ütősegyüttest, Nagy-
maros Városi Könyvtárt és 
Művelődési Házat, Sigil Ga-
léria és Kávézót,  Nagymarosi 
Napköziotthonos Óvodákat, 
a Nagymarosi Kittenberger 
Kálmán Általános Iskolát,  
Nagymarosi Német Nem-
zetiségi Önkormányzatot, 
Ivor Andrásnét, Zengőkertet, 
a nagymarosi óvodák szü-
lői közösségét, a helyi terme-

lői piac civil összefogását, a 
Suhaj zenekart, az Abajdóc 
Néptáncegyüttest, a Silverstar 
Művészképző Iskolát, a Du-

nakanyar Fúvósegyüttes kis 
közösségét, a Nagymaro-
si Női Kart, a Nagymaro-
si Férfi kórust, a Nagymaro-

A SZENT MÁRTON EREKLYE NAGYMAROSON 
JANUÁR  16-17.

Fedezzük fel és tegyük vissza méltó helyére 
városunk védőszentjét!

AZ EREKLYE VÁROSUNKBA ÉRKEZÉSE JANUÁR 16-ÁN
15 órakor: fogadás a Szent Rókus Kápolnánál

15.15 órakor: a menet indulása az ereklyével               
15.30 óra: állomás az Elsővölgyi keresztnél               

15.45 óra: fogadás a Fő téren
16 óra: az ereklye elhelyezése a templomban

Szentmise 18.30-kor, ima a városért 20 órakor a templomban
JANUÁR 17. VASÁRNAP
Szentmise 8 és 9.30 órakor

A  liturgikus alkalmakon szolgálatot teljesít Scheuermann 
János, a szombathelyi 

Szent Márton Plébánia plébánosa

Karácsonyi hangulat Nagymaroson si Borbarátokat, a süti sütő-
ket, Heinczné Cserni Kata-
lint. Továbbá a támogatásért 
a Nagymarosi CBA-t.

Köszönjük a lakosságnak, 
hogy örömmel vettek részt a 
karácsonyi programokon!

Fotó: Ivor Andrea


