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A 60. ÉVFORDULÓ: együtt 
emlékeztünk október 23-ra

Augusztus közepén indult, és most fél-
idejénél tart a helyi római katolikus 
templom szentélyében található szekkók 
felújítása. A Tarr György restaurátor úr 
által végzett munka a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal (KÖH) szakembere-
inek a tetszését is elnyerte, amikor szept-
ember végén ellenőrizték a kivitelezést. 

Félidőben az római 
katolikus templom 

szentély szekkóinak 
restaurálása

 Folytatás a 2. oldalon

A temető új rendjéről
A testület döntése alapján változott a temető rendje és a sírhelyek meg-
váltási árai is. 

Ebben az évben is a temetőben kezdődött a megemlékezés, majd a műve-
lődési házban az iskola diákjai elevenítették fel az október 23-i forradalom 
történéseit. 

 3. oldal

 5. oldal

új termékei november közepétől kaphatók!A

Kar
ács

ony
i 

Kar
ács

ony
i 

vás
ár!

vás
ár!



2                                                                                                                  Nagymaros

Félidőben az római katolikus templom 
szentély szekkóinak restaurálása

Folytatás az 1. oldalról
A szentély szekkók újjá 

varázslása állványozással 
együtt kb. 6 millió forint 
összeget tesz majd ki. Ebből 
eddig a hívek és helybéliek 
adományaiból mintegy 3.5 
millió forint gyűlt össze. A 
város önkormányzata ezen 
felül – lévén a templom a 
város emblematikus műem-
lék épülete – 1 millió forint-
tal támogatta a restaurálást.

A Nagymarosi Egyházkö-
zség nevében ezúton mon-
dunk köszönetet az eddig 
beérkezett nagylelkű ado-
mányokért, és nagy hálával 
tartozunk a polgármester 
úrnak és az önkormányzat 
képviselő-testületének is a 
megítélt támogatásért.

További támogatást, ado-
mányokat e célra továbbra 
is várunk, köszönettel foga-
dunk.
Gáspár István - plébános

Heininger Ferenc – 
az Egyháztanács 

világi elnöke

David BalazicDavid Balazic
Cip készít és javító mesterCip készít és javító mester
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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.



Nagymaros                                                                           3

Az idei jubileumi megemlékezés 
is a temetőben vette kezdetét. A 
hősi hallottak emlékművénél Lé-
nárt Kitti felvezetőjében emléke-
zett az eseményekre.

- Az 1956-os forradalom 60 
éves évfordulója kitűnő lehe-
tőség volt arra, hogy központi 
helyre kerüljenek a 6 évtizede 
történt események. Persze eddig 

is előtérben voltak, de nem az 
eseményeket megillető köntös-
ben. Ez a forradalom egy nemzet 
kiáltása volt, egy nemzeté, mely 
azt mondta elég! Sajnos a rövid 
dicsőséges szakaszt, - melyre 
mondhatjuk, szinte már győzött 
a magyar nép -, kemény és ke-
gyetlen megtorlás követte. 

A rendszerváltás óta eltelt 
években nem voltak megfelelő 
keretek annak segítésére, hogy 
az áldozatok fájdalmas élménye-
iket feldolgozhassák. Megtörtént 
a rehabilitáció, a kárpótlás, az 
ítéleteket semmissé tették, de 
mindez nem elég. Hiszen ezek 
nem tudják az átélt borzalmakat 
elfelejtetni, a lelki sérüléseket be-
gyógyítani, a kivégzett áldozatok 
családtagjainak fájdalmát enyhí-
teni - mondta Lénárt Kitti. 

A folytatásra a művelődé-
si házban került sor, ahol, mint 
mindig most is telt ház volt. A 
megjelenteket Horváth Antal kö-
szöntötte. Felvezetőjében emlé-
keztetett 1956 fontosságára. 

A Himnusz eléneklése után 
Petrovics László bevezetőjét hall-
hattuk. 

- 1956 tanúsága és egyben a 
magyar forradalmi hagyomány 
üzenete a következő: nem a nép-
nek kell felmondani a leckét, a 
hatalom szigorú tekintete előtt, 
hanem a hatalomnak kell felszá-
molnia a nép előtt. Így lehet 1956 
üzenete a szabadság és a demok-
rácia üzenet - mondta. 

Az ünnepi szónok ezúttal is 
Hollik István országgyűlési kép-
viselő volt. 

- Hatvan évvel ezelőtt Ma-
gyarország és a magyar nemzet 
egységesen belekiáltott az eu-
rópai csendbe, és egy hangos 
nemmel jelezték a közvélemény 
számára, hogy nem kívánnak 
együtt élni a szovjet elnyomással, 
és nem tűrik tovább, hogy mások 
mondják meg, hogyan éljenek 
a magyar emberek a saját hazá-

jukban. Bár voltak, akik ebben 
az időben nem tudtak a nemzeti 
ügy mellé állni, sőt árulásukkal 
egyenesen gátolták azt, mégis a 
magyar nemzet egysége a legbát-
rabb országgá emelte Magyaror-
szágot, az akkori szovjet világban 

- mondta.
Hagyomány városunkban, 

hogy a még élő 1956-os érintet-
teket  a megemlékezésen virággal 
köszönti az önkormányzat. Az 
ünnepségen virágot vett át Villá-
nyi Mátyás, Flamich József, Róna 
Rudolf és Von Benkó Ferenc. 

Ebben az évben is a Kittenber-
ger Kálmán Általános és Művé-
szeti Iskola műsorában elevened-
tek fel a forradalom történései. 
Az előadásban közreműködtek 
a 8. osztályos növendékek. Fel-
készítő tanárok: Csörsz Katalin, 
Hamvasné Hortoványi Gyöngy-
vér, Borkó Bálint, Erdei Gabriella, 
Oláh Norbert, Lénárdné Patai 
Zsuzsanna, Horváth Dávid. 

Az ünnepség után a jelenlé-
vők közösen vonultak át a főtéri 
emlékműhöz, hogy elhelyezzék 
az emlékezés koszorúit és gyer-
tyáit. 

Furucz Anita
Fotók: Kiss Péter

A 60. ÉVFORDULÓ: együtt 
emlékeztünk október 23-ra

Szociális tűzifa 
támogatás

Az önkormányzat idén is pályáza-
tot nyújtott be a Belügyminisztéri-
umhoz szociális célú tüzelőanyag 
támogatás iránt, és mint arról a mai 
napon az értesítést meg is kaptuk, 
59 m3 tűzifa megvásárlására támo-
gatásban részesültünk.

A Képviselő-testület november 
2-i ülésén elfogadott 13/2016. (XI. 
3.) önkormányzati rendeletével 
módosította a szociális célú tűzifa 
támogatásról szóló 9/2015. (XI. 3.) 
önkormányzati rendeletét.

A rendelet szerint tűzifa támo-
gatásra a rendelkezésre álló keret 
mértékéig az a rászoruló jogosult, 
akinek családjában az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legalacsonyabb 
összegének 200 %-át (57 000 Ft), 
egyedülálló kérelmező esetében 
250 %-át (71 250 Ft).

A kérelem elbírálása során 
előnyben kell részesíteni a) az 
1993. évi III. törvény szerint ak-
tív korúak ellátására, időskorúak 
járadékára jogosultat, vagy b) a 
gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermeket nevelő 
családot, c) a természetbeni vagy 
pénzbeli települési támogatásban 
(különösen a lakhatáshoz kapcso-
lódó rendszeres kiadásokra) része-
sülő jogosultat, d) az egyedülálló 
nyugdíjast, vagy gyermeket nevelő 
egyedülállót.

Az azonos lakásban, lakóingat-
lanban élő személyek közül csak 
egy kérelmező részére állapítható 
meg támogatás.

A támogatás feltétele, hogy a ké-
relmező rendelkezzen fatüzeléses 
fűtőberendezéssel. Ez a körülmény 
és a jövedelmi, vagyoni adatok, il-
letve a fa felhasználása a helyszínen 
ellenőrzésre kerülhet.

A kérelmet személyesen leg-
később 2016. november 15-én 16 
óráig lehet benyújtani, postai úton 
pedig úgy, hogy legkésőbb novem-
ber 15-én megérkezzen. A kére-
lemre rendszeresített nyomtatvány 
a Polgármesteri Hivatal hatósági 
csoportjánál, valamint a család- és 
gyermekjóléti szolgálatnál vehető át.

A döntésre november végéig 
sor kerül, a tűzifa kiszállítása pedig 
az erdőgazdálkodó szállításának és 
az időjárás függvényében várható-
an még decemberben megtörténik.

Dr. Horváth Béla
jegyz
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Nagymaroson a Panoráma parko-
lóban 2016. október 22-én, szom-
baton délelőtt Nagymaros Város 
Önkormányzata és a FE-GROUP 
Zrt. közös szervezésében ismétel-
ten megrendezésre került az éves 
elektronikai hulladékgyűjtési ak-
ció. 

A gyűjtési akció alkalmával 
az előzetesen várt mennyiségnél 

lényegesen több hulladék került 
begyűjtésre, így már 11 óra ma-
gasságában megtelt a helyszínre 
kiküldött első teherautó. A gyűj-
tést végző cég és munkatársai ru-
galmasságának köszönhetően 14 
óra után megérkezett egy második 
teherautó is, de a plató teljes meg-
pakolásával sem sikerült az összes 
hulladékot felrakni. 

Szerencsére Genzelmann József, 
a Maros Építőipari és Kommuná-
lis Kft . ügyvezetője a cég kisteher-
autójával segített a parkolóban 
maradt tévéket, számítógépeket 
és monitorokat is elszállítani. 
Számszakilag is sokat mondanak 

az adatok: az előző évben is már 
nagyon sok, 25 m3 hulladék ke-
rült begyűjtésre, míg idén közel 
35 m3. Amennyiben ekkora igény 
van elektronikai hulladékgyűjtésre 
akkor várhatóan a tavaszi időszak-
ban is megrendezésre kerülhet egy 
újabb hulladékgyűjtési akció. 

A gyűjtési akciókat további-
akban is a helyi újságban, hirde-

tőtáblákon és az önkormányzat 
weboldalán fogjuk megjelentetni. 
Az itt begyűjtött elektronikai hul-
ladékok szétszerelés után újra-
hasznosításra kerülnek, így ezzel 
mindenki sokat tehet a környezet 
védelme érdekében.

Ezúton is köszönöm Genzel-
mann Józsefnek, és a FE-GROUP 
Zrt. munkatársainak, hogy a ter-
vezetthez képest meghosszabbo-
dott programban még este is lelke-
sen segítettek az összes hulladékot 
elszállítani.

Varga Máté
városüzemeltetési 

eladó

Álláslehetőség
A Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Családi Napközi

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

családsegítő munkakör betöltésére.

Bővebb felvilágosítás a kozigallas.gov.hu oldalon.

Közmeghallgatás
Nagymaros Város Képviselő-testülete november 18-án, 
pénteken 18 órakor közmeghallgatást tart a művelődési 
házban.

Sikeres volt az elektronikai 
hulladékgyűjtés

Feljelentést tesz az 
önkormányzat 

a 12-es út miatt
November 2-án, szerdán tar-
tott ülést Nagymaros Város 
Képviselő-testülete. A tanács-
kozáson Mándliné Szabó Kata-
lin nem volt jelen.

Az napirend elfogadása  
előtt többen is szót kértek: Ivor 
Andrásné tájékoztatást adott a 
Duna-parti kövek felújításáról, 
melyeket Csengery János és Ár-
pád végzett el. Német Imre pe-
dig méltánytalannak nevezte a 
temetői megemlékezésnél a sír 
környezetét. 

A testület tagjai meghallgat-
ták Záros Gábor vállalkozót, 
aki a szállodát idősek ottho-
nává alakítaná, a továbbiakban 
várják a fi nanszírozás terveit.

A napirend elfogadása után  
először a lejárt határidejű hatá-
rozatok teljesítéséről döntöttek, 
majd a szakbizottság javaslatá-
val egyet értve elfogadták az 
óvoda beszámolóját és jövő évi 
terveit is. 

Jóváhagyták a gondozási 
központ alapító okiratának és a 
szakmai dokumentum módo-
sításait. Megtudtuk: hamaro-
san megkezdődhet a az intéz-
ményben a lift  kialakítása, így 
a felső szint is használható lesz. 

A köztemetőről szóló ren-
deletet és a kegyeleti közszol-
gáltatási szerződést is elfogad-
ták. Ivor Andrásné azonban 
tartózkodott az árakat érintő 
szavazásnál, mert nem értett 
egyet az ilyen mértékű áreme-
léssel. (A rendeletről és az árak-
ról az 5. oldalon olvashatnak.)

Elfogadták a szociális tűzi-
fa támogatásról szóló rendelet 
módosítását is. Horváth Béla 
jegyző jelezte: jövőre az igény-
lőknek már a kéményseprői bi-
zonylatot is be kell mutatniuk.

Módosították az étkezési 
térítési díjakról szóló rendele-
tet is a Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság javaslatára. A 
döntés értelmében csak a felső 
tagozatos és a speciális étkezést 
kérő gyermekek nyersanyag-
normája és térítési díja emelke-
dik majd. 

Szimon Attila javaslatára, a 

jövő évi költségvetés terhére 
még egy közterület-felügyelőt 
alkalmaz a város. A pályázatot 
hamarosan kiírják. 

Az egyebekben döntöttek 
arról, hogy fi zetési haladékot 
kapjon a Zöldpont Egyesület 
a Szálloda úti ingatlanok meg-
vételével kapcsolatban. A Helyi 
Építési Szabályzat módosításá-
nak véleményezési szakaszá-
hoz beérkezett véleményeket 
elfogadták, a dokumentum 
végső szakmai véleményezési 
szakaszát pedig megindítot-
ták. Vita alakult ki arról, hogy 
a szabályzatban benne marad-
jon-e a szálloda feletti terület 
parcellázása későbbi értéke-
sítés miatt. Grécs László név 
szerinti szavazást kért erről, de 
végül négyen - Ivor Andrásné, 
Szimon Attila, Fekete Zsolt és 
Német Imre - nem támogatták, 
hogy a kezdeményezés kike-
rüljön a HÉSZ-ből. 

A MÁV felkérte a várost, 
hogy az állomások területét a 
jövőben gondozza. Az ehhez 
adott árajánlat azonban jóval 
kevesebb a bekerülési költség-
nél. Ezért úgy döntöttek, hogy 
vállalkozóktól kérnek áraján-
latot, valamint megvizsgálják, 
hogy a Maros Kft  el tudná-e 
látni a munkát. 

Az ülés végén ketten kértek 
szót. Szimon Attila több városi 
problémára hívta fel a fi gyel-
met, többek között a falevelek 
összegyűjtésére is. 

Német Imre pedig kérte, 
hogy tegyen az önkormányzat 
feljelentést a rendőrségen a 12. 
számú főút Kóspallagi elágazás 
és Nagymaros közötti szaka-
szán elvégzett javításból eredő 
felületi minőség és az útburko-
lati jelek felfestésének elmara-
dása miatt hónapok óta fenn-
álló balesetveszélyes állapotra 
tekintettel, a közlekedés biz-
tonsága elleni bűncselekmény 
elkövetése miatt, ismeretlen 
tettes ellen. 

A javaslat egyöntetű támo-
gatást kapott. 

Furucz Anita
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A temető új rendjéről 
A Képviselő-testület az új, 12/2016. számú köztemető rendelettel (teljes terjedelmében az önkormányzat honlapján olvasható) 
közel tíz éves, de díjaiban több mint két évtizedes szabályozást váltott fel. 

Az új rendelet megalkotásának célja a jogszabályi változásokat követő új szabályozás mellett a temető fenntartásához szüksé-
ges források biztosítása, azok megosztása volt.

Ennek érdekében a környező települések díjaihoz igazodó mértékű megváltási és fenntartási díjak kerülnek alkalmazásra. Az 
eddigi díjtételek éves szinten ugyanis még a konténeres szemétgyűjtés és szállítás díját sem fedezték.

Az önkormányzat költségvetéséből biztosítani fogja jövő tavaszig a ravatalozó belső festését, bútorzatának cseréjét, azt köve-
tően folyamatosan az utak javítását, az elöregedett fák kivágását.

Az aszfalt burkolatú út szükséges javítása már megtörtént, a kapu javítása, festése a városfejlesztési alapítvány támogatásával 
most folyik, és zárhatóvá válik.

A díjak mérsékelt emelésének célja a temető minél rendezettebb állapotának elérése, fenntartása, a szolgáltatási színvonal 
emelése.

Az új szabályok szerint a temetben a következ nyitva tartás fog mködni: 
április 1-jétől – október 30-ig 7–19 óráig

november 3-tól – március 31-ig 8–16 óráig
október 31-től – november 2-ig 8–21 óráig.

A nyitvatartási időn belül is zárva lesz a nagykapu, a kiskapun keresztül lehet gyalogosan a temetőbe menni. A temetőbe 
gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. Ez alól a mozgáskorlátozottak, az engedélyezett 
munkálatokat végzők (díj ellenében) és a láthatóan idős és beteg személyek jelenthetnek kivételt, nekik az üzemeltető Maros 
kft -től kell a kapu nyitását kérniük.

A sírhellyel rendelkezni jogosultak (hozzátartozók) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövényeket ültethetnek, cserepes, 
vágott- és művirágot, koszorút helyezhetnek el, és kizárólag olyan fás szárú növényeket ültethetnek, melyek kifejlett állapotban 
sem érik el a 1,5 m-es magasságot.

A temető területén csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat – virágot, dísznövényzetet, vázát, mécsest, sírlámpát – szabad 
elhelyezni. A sírhoz tartozóan padot elhelyezni kizárólagosan a temető üzemeltetőjével történt előzetes egyeztetéssel lehet.

A sírok, síremlékek gondozása a hozzátartozók feladata. A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
A temetőn belül építési anyagot tárolni, anyagot bevinni csak az üzemeltető engedélyével lehet. A temető területéről sírkövet, 

síremléket és fejfát csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után lehet kivinni.
A sírhely megváltási árak lejárata esetén az adott sírhely, tábla ki lesz ürítve és újra lesz temetve, melyre az üzemeltető előze-

tesen fel fogja hívni a fi gyelmet.
Dr. Horváth Béla

jegyz



6                                                                                                                Nagymaros

Október a nemzeti ünne-
pek hónapja. 1849. október 
6-án végezték ki Aradon 
az 1848-49. évi szabadság-
harc 13 tisztjét. Ez a nap a 
levert szabadságharc utá-
ni megtorlások tetőpontja 
volt, amiről mi magyarok 
évről-évre megemlékezünk. 
Ennek a megemlékezésnek 
adott helyett a nagymarosi 
Városi Könyvtár és Művelő-
dési Ház, melyen iskolánk 7. 
a osztályos tanulója, Szalai 
Álmos mondott verset.

Október 23. Az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harcról méltón emlékezett 
meg iskolánk.  8.a és 8.b 
osztályos tanulóink, Hénop 
Laura 5. a osztályos tanu-
ló, valamint Arnold Kristóf 
iskolánk volt diákja szemet 
megkönnyező műsorral lep-
ték meg az iskolai rendezvé-

nyen ünneplőket, valamint 
a városi megemlékezésen 
résztvevőket. Ezúton is sze-
retnénk köszönetet monda-
ni Csörsz Katalin, Hamvasné 
Hortoványi Gyöngyvér taná-
roknak, akik a műsort ösz-
szeállították és betanították. 
Köszönet Horváth Dávidnak 
a hangosításért, Erdei Gab-
riellának és Borkó Bálintnak 
a tánc betanításáért, Oláh 
Norbinak is a segítségért, 
valamint a Piramis Építő-
háznak a raklapokért, mely 
a műsor fontos kelléke volt. 

Igen eseménydús, hosszú, 
szünet nélküli két hónap 
áll mögöttünk. Tanár, diák 
egyaránt elfáradt. Így mire 
ez a cikk megjelenik, már ki-
pihenten, frissen kezdhetjük 
az év utolsó két hónapját. 
E nehéz hónapok ellenére 

igyekeztek pedagógusaink 
egy-egy pihentető napot be-
iktatni tanulmányi kirándu-
lások keretében. Több osz-
tály számára is (2.a, 3.b, 6.b) 
igen népszerű volt Budapes-
ten a Mesemúzeum. Csörsz 
Kati néni iskolánk magyar 
tanára változatos játékokkal, 
foglalkozásokkal, mesékkel 
bűvölte el tanulóinkat. A 
2.a osztály ellátogatott a Mi-
niversumba, a 2.b, 3.a osz-
tály Esztergomba kirándult 
megtekinteni a Duna Mú-
zeumot valamint a Geodát. 
Az 1.c osztály Törökmezőn 
az állatsimogatóban ismer-
kedhetett meg különböző 
állatokkal. A 3. b osztály az 
utolsó napon a Pál-völgyi 
barlangban másfél órás tú-
rán vehetett részt. Az 1. osz-
tályos tanulók egy mesebér-
letes előadáson voltak a váci 

Budapesti 
kirándulás

Egy szerdai napon 9-kor 
indultunk az osztállyal Bu-
dapestre. A pályaudvarról 
elsétáltunk a Parlamenthez. 
Kívülről és belülről is egy gyö-
nyörű épületet fedezhettünk 
fel. Egy kedves néni vezetett 
végig bennünket, és nagyon 
sok érdekes dolgot mesélt 
az Országházról, melynek 
történetéről egy kiállítást is 
megnézhettünk. Megcsodál-
hattuk a koronázási ékszere-
ket is. Ezután elindultunk a 
Láthatatlan Kiállításra, ahol 
látássérült emberek segítsé-
gével  tájékozódtunk a tel-
jes sötétségben. Utunk több 
helyszínen vezetett keresztül. 
Megtapasztalhattuk azt, hogy 
milyen érzés is az, amikor az 
ember nem lát… Ez a kiállí-
tás számomra nagyon érde-
kes és tanulságos volt. Végül 
felszálltunk a zsúfolt esti vo-
natra, és sok élménnyel gaz-
dagodva tértünk haza.

Bálint Boróka 
.a osztályos tanuló

Mesemúzeum és 
MiniPolisz

Őszi tanulmányi kirándulásunk Budapestre vezetett. 
Első állomásunk a Mesemúzeum volt. Csörsz Kati néni, 
iskolánk magyar tanára volt a múzeumpedagógusunk és 
csoportvezetőnk.  

A gyerekeknek, mint a mesében hét próbát kellett tel-
jesíteni. Bátorságukra, ügyességükre, emlékezőtehetsé-
gükre, fantáziájukra, beszédkészségükre, kreativitásukra, 
fegyelmezettségükre is szükség volt a feladatok elvégzé-
sénél.                                                       

A próbatételek izgalmasak, érdekesek voltak, elvará-
zsoltak bennünket a mesék birodalmába. Mivel minden-
kinek sikerült teljesíteni az összes próbát, jutalomképpen 
beöltözhettek a mesehősök jelmezeibe és mesehős iga-
zolványt is kaptak.                                                      

Ezután a jó hangulatú foglalkozás után buszunk átvitt 
a MiniPoliszba. Itt a gyerekek a felnőttek világának kicsi-
nyített másával ismerkedhettek meg. 

Lehettek tűzoltók, rendőrök, fodrászok, eladók, pénz-
tárosok, előadók a színpadon. Süthettek pizzát is, kezel-
hettek darut, beolvashatták a híreket a stúdióban. Részt 
vehettek a közlekedésben, tankolhattak is. Megismerked-
hettek a szelektív hulladékgyűjtés folyamatával. Az ott 
töltött 2 és fél óra kevésnek bizonyult, szívesen maradtak 
volna még.                                                              

Mindenki nagyon élvezte ezeket a programokat, osztá-
lyoknak, családoknak is jó szívvel ajánljuk.   

. a osztály, Erzsi néni és Bea néni                          

Iskolánk hírei
művelődési házban.

Október hónapban indul-
tak el az országos levelező 
tanulmányi versenyek, me-
lyekre igen sok tanuló neve-
zett be. Reméljük év végén 
jó helyezéseket közölhetünk 
az újságban.

Iskolánk minden évben 
két alkalommal meghirdeti 
a szelektív hulladékgyűjtés 
keretén belül a papírgyűj-
tést. Ennek fő szervezője és 
összefogója Horváth Dávid, 
melyet köszönünk „Dávid 
bá”-nak! A szorgos kezek 
15 tonna papírt gyűjtöttek. 
A papírgyűjtésért kapott 
összeget minden osztály a 
saját kirándulására, szín-
házlátogatásra és egyéb 
programokra fordítja. Két 
tonna gesztenyét is gyűjtöt-
tünk, melyet a Dunakanyar 
Kittenberger Kálmán Va-
dásztársaságnak adtunk át. 
Köszönet Schült Ferencnek, 
a Vadásztársaságnak és a 
Nagymarosi Iskoláért Ala-
pítványnak.

Sportesemények, ered-
mények:

Október 7-én, Vácon ke-
rült megrendezésre a Játé-
kos sportverseny, ahol a 2-3. 
osztályos tanulóink II. he-
lyezést értek el. Budapesten, 
a  Tüskecsarnokban Aszta-
litenisz EB-én versenyzett a 
7.a és b osztály október 19-
én. Sződön, a Diákolimpián 
labdarúgásban 3. helyezést 
értek el lányaink, a fi úk I. 
korcsoportban 3., II. kor-
csoportban 2. helyezettek 
lettek. Gratulálunk az ered-
ményekhez!

Iskolánk tanulói közül 
többen részt vettek a SPAR 
Budapest Maraton futáson: 
Niedermüller Balázs, Ni-
edermüller Anna, Nieder-
müller Gergő, Molnár Bence, 
Molnár Anna, Molnár Zsó-
fi a. Gratulálunk a verseny-
zőknek!

Novemberi előzetes: Ha-
gyományainkhoz híven 
idén is lesz Márton napi 
felvonulás november 11-én, 
pénteken 18 órai kezdettel, 
melyre minden érdeklődőt 
szívesen várunk.

Heincz Tamásné
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Október 13-án Esztergom-
ba mentünk, hogy megláto-
gassuk a Duna Múzeumot, 
ahol igazán jól szórakoz-

tunk. Megismerkedhettünk 
a környék fürdőinek tör-
ténetével, a hydromobillal, 
a víz erejét hasznosító esz-

közökkel, zsilipezhettünk, 
modellezhettünk örvényt, 
működtethettünk vízáteme-
lő berendezést, és még sok 

érdekes eszközzel próbál-
kozhattunk, amik a fi zika 
törvényeit alapul véve mű-
ködtek. Megnézhettük még 

2016. október 10-én városunk-
ba, intézményünkbe látogat-
tak a budaörsi óvodák német 
nemzetiségi óvodapedagógu-
sai. 

Megérkezésük után sétára 
invitáltuk őket, mely során vé-
gigjártuk városunk jeles pont-
jait, érintve a német nemzeti-
ségi múltunkat idéző helyeket. 
Először a templomtéren Szent 
István és Gizella szobrát néztük 
meg, majd a főtéren Szent Már-
ton lovasszobránál beszélget-
tünk a Márton napi hagyomá-
nyok őrzéséről, ünnepléséről 
óvodáinkban. A hajókikötőnél 
megnéztük az ulmi skatulyát, 
felidézve történelmi hátterét. 
A Duna parton végigsétálva, a 
panorámát megcsodálva elju-
tottunk a parkolóban álló Mai-
baum emlékoszlophoz. 

Az óvoda tornatermében 
bemutatót tartottak nagycso-
portos óvodásaink a Magyar, 
Elsővölgy és Dózsa György ut-

cai telephelyről.
A vidám, táncos műsor 

után a dolgozók által készített 
süteményekkel, teával, kávéval 
láttuk vendégül kollegáinkat. 
A kötetlen beszélgetés alatt 
szakmai, módszertani tapasz-
talatcsere zajlott, mely során 
a német nemzetiségi nyelv és 
hagyományőrzés innovatív 
óvodai lehetőségeit beszéltük 

meg. Búcsúzásnál jelképes 
ajándékokkal köszöntünk el 
egymástól. 

A sikeres találkozás arra 
ösztönzött bennünket, hogy a 
kölcsönösség jegyében továb-
biakban is ápoljuk kapcsola-
tainkat velük és a környékben 
működő német nemzetiségi 
óvodákkal. 

Gerstmayer Judit

Múzeumot múzeummal…     
természetes vizeink nö-
vény- és állatvilágát, majd 
helikopterbe szálltunk, és 
felülről is megtekinthettük 

a vizekben oly gazdag Ma-
gyarországot. Óriási műhol-
das térképen keresgéltünk 
nagyítóval, bekukkantot-

Betlehemi 
történet

December 8-án, csütörtö-
kön 10 órakor a művelődési 
házban a Maszk Bábszínház 
- Betlehemi történetét lát-
hatják.

Az előadás óvodás és kis-
iskolás korosztály részére 
készült.

Szakmai találkozó

Meghívó
Kajakos bál lesz a Pola-
rys zenekarral december 
3-án, szombaton. Jegyek 
kaphatók a művelődési 
házban.

tunk csatornarendszerekbe 
is. Hasznos tudományokkal 
telve hagytuk el a múzeu-
mot, hogy egy másik világ-
ba csöppenve őslényeket és 
gyönyörű ásványokat is fel-
fedezhessünk. A Geodában 
izgalmas utakat jártunk be, 
megismerve a hazai kutatá-
sok eredményeit, az itthon 
kiásott ősmaradványokat 
és kibányászott ásványokat, 
valamint a világ más tájai-
ról idekerült kőzeteket. Mi 
magunk is végeztünk „ása-
tást”: ősmaradványokra, 
cápafogakra leltünk, majd 
aranyat mostunk… Egyszó-
val remekül szórakoztunk, 
miközben sokat tanultunk. 
Még egy futó látogatást 
tettünk a bazilikában, ahol 
megilletődötten álltunk a 
hatalmas, csodálatos épület 
közepén. Sokáig tudtunk 
volna még időzni itt is, de 
sajnos időnk lejárt, haza 
kellett indulni. Reméljük, 
még sok ilyen nagyszerű 
utazásunk lesz!

A . A osztály 
tanulói
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Közmeghallgatást tartott októ-
ber 12-én Német Nemzetiségi 
Önkormányzatunk

Az éves munka- és rendez-
vényterv mellett fontos és aktu-
ális téma volt a Malenkij robotra 
elhurcoltak kárpótlási lehetősé-
gének ismertetése.

Először önkormányzat mun-
káját ismertettük, amiből látha-
tó, hogy az év minden hónapjá-
ban a városi rendezvényeket is 
kiegészítve, múltidéző értékte-
remtést, a kulturális értékeinket 
bemutatva és megtartva végez-
tük feladatainkat.

Együttműködtünk: január-
ban a Malenkij robot emlék-
napon, a Szent Márton ereklye 
fogadásán, majd tojásfát díszítet-
tünk; főztünk a Gasztroangyal 
műsorában, Borbás Marcsival; 
parkosíttattuk az Ulmi skatu-
lya környezetét; városi sport 
rendezvényen helyi szokásokat 
mutattunk be május 1-én; jú-

niusban Heilige Bergmesse az 
egyházközösséggel együttmű-
ködve; július, augusztus tájház 
elindítása, szeptemberben az 
első nemzetiségi osztály tanuló-
inak köszöntése, megajándéko-
zása; Svábfeszt megszervezése. 
Vannak még terveink Márton 
napra, továbbá az adventi idő-
szakra. Mindezek mellett hét 
együttműködési megállapodást 
kötöttünk civil szervezetekkel, 
társszervekkel, és folyamatosan 

kézben tartjuk az önkormányzat 
által használatba adott Nyár ut-
cai épület szakipari munkálatai-
nak szervezését.

Ezt követően a kényszermun-
kára kötelezettek kárpótlásáról 
volt szó. Örömmel nyugtáztuk, 
hogy az eddig tudomásunkra 
jutott 13 fő még élő érintett né-
hány tagja, de a legtöbbnek a 
családtagjai részt vettek az ülé-
sen. Minden nyomtatványt, ami 
szükséges az igényléshez kép-

viselőtársammal kiosztottuk a 
helyszínen. A kérelem adatlapját 
és a meghatalmazást, illetve az 
egyéb nyomtatványt magyarra 
átfordítva is biztosítottuk. Tájé-
koztatásomban hangsúlyozottan 
kértem az érintetteket, hogy az 
életút igen fontos az elbírálás-
hoz, amit természetesen szintén 
német nyelven kell megírni. A 
résztvevők köszönettel fogadták 
német önkormányzatunk segít-
ségét, amit a mai napig a kérdé-
sek felmerülésével megteszünk. 
Sőt újabb jelentkezők is vannak, 
akik ugyan elkerültek Nagyma-
rosról, azonban van jogosultsá-
guk a kárpótlásra. Összehangolt 
munkánknak köszönhetően és 
a tájékoztatásokat folyamatosan 
követve segítséget tudunk nyúj-
tani minden érintetnek.

Ivor Andrásné elnök

Duna-parti séta egy nyári napon, és miközben gyönyörködöm, 
rájövök, hogy ismét egy hiányosság, ami rendezésre vár. A ró-
zsabokrok vonalában a sétányon 11 db emlékkő van elhelyezve, 
anno ünnepélyes keretek között emlékezve városunk jelentős 
személyiségeire. A látvány nem derített fel, mert már mindegyik 
olvashatatlan volt, és ez bizony méltatlan az emlékhelyre. Csenge-
ry Jánost megkeresve, azonnal tudta és felajánlotta a megoldást, a 
nevek átfestését, a kövek rendbetételét fi ával Csengery Árpád kő-
szobrász-műköves szakemberrel. Sőt felvállalták további emlékkö-
vek elhelyezését: így Gáli József neve is kőbe vésve már olvasható a 
sétányon. További javaslatuk Raszler Károly, Csorba István, Sallai 
Kornélia, Rotter Emília nevesítése, amiben a testület az elkövetke-
zőkben dönteni fog. Elképzeléseik között szerepel egy-egy bronz-
tábla elhelyezése is, néhány mondattal a megbecsült személyek 
életútjáról.

Köszönöm Nekik, hogy a kérés, észrevétel nyitott fülekre talált, 
és a megvalósítás rövid időn belül megtörtént építve, szépítve vá-
rosunkat. 

Ivor Andrásné képvisel

Nemzetiségi közmeghallgatás 
volt fontos témákkal

2008. novembere óta voltam a Jobbik Nagymarosi Szerve-
zete elnöke. Nyolc év hosszú idő. Úgy éreztem, itt az idő, 
hogy átadjam a stafétabotot a fi ataloknak. Így felkértem 
Békefi  Györgyit, hogy vállalja el a szervezetünk elnökségét. 
Október 18-án volt a tisztújító taggyűlésünk, ahol átadtam 
az elnökséget Györgyinek. Természetesen ugyanúgy részt 
veszek a munkában, lelkes tagja maradok a csapatnak, de 
most már Györgyi a "főnök". 

Jó munkát és kitartást kívánok kedves utódom!
Szimon Ágota

Ha van készség, van eredmény is! Új elnök a helyi Jobbiknál

Meglepetés, aki kéri!
Advent első vasárnapja előtt, 
november 26-án , szombaton 
19 órakor mindenkit szeretet-
tel várunk első közös adventi 
gyertyagyújtásra a templom-
hoz, a Monsberger térre. 
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E cikk szerzője, Nagymaroson 1935-
ben született és 1960 nyaráig Nagy-
maroson élt.  Családfám szerint 
az őseim közül az elsők 1736-ban 
Nagymaroson kötöttek házasságot. 
Érthető tehát, hogy Nagymaros 
története mindig érdekelt és érdekel 
ma is. Ezért ismerem és a szerzők 
megtisztelő adományából rendel-
kezem „Nagymaros - A német be-
vándorlás” című  könyvvel (szerzői: 
Fellegi Mihály és Wiesner Viktória), 
továbbá Döbrössy Mihályné Valen-
tin Kriszta Nagymarosi füzeteivel. 

Mivel az előző könyv és füzetek 
nem említették a Nagymaroson 
beszélt német nyelvjárást (dialek-
tust), ezért felhívtam az ELTE BTK 
Germanisztika Intézet Német 
Nyelvészeti Tanszékének docensét 
Dr. Erb Máriát. A Docensnő a kö-
vetkezőket közölte velem. 

Nagymaros és még három falu 
német őseinek beszélt nyelvét leg-
jobban „Wild Katharina /Rouff , 
Arno/ Glauninger, Manfred: (2010) 
Die deutschen Mundarten in Un-
garn. Pécs.” tartalmazza. A kiadvány 
15. oldalán található a következő 
lábjegyzet: "Am Donauknie herr-
scht in vier Dörfern eine main/frän-
kisch-mittelbairische Mischmundart 
(Sebegin/Zebegény, Großmarosch/
Nagymaros Kleinmarosch/Kisma-
ros,  Bogdan/Dunabogdány). Ma-
gyarra fordítva: a Dunakanyar négy 
falujában: Zebegényben, Nagymaro-
son, Kismaroson és Dunabogdány-
ban Main/Frank és Közép-Bajor 
kevertdialektus uralkodik.”   

Úgy gondolom, hogy Nagyma-
ros német származású lakosait ér-
dekli őseiknek beszélt, de az 1980-
as évekre megszűnt nyelve.

Az említett Main/Frank és Kö-
zép-Bajor kevertdialektus erede-
te abból adódik, hogy az 1700-as 
évek első tíz évében megkezdődött, 
délnémet országból, a mai Baden 
Würtenberg-ből és Bajorországból 
Nagymarosra a német bevándorlás. 
Később: Ausztriából és Bohémia, 
Svájc, Szilézia és Morvaország né-
met nyelvterületeiről is érkeztek be-
vándorlók, akik különböző német 
nyelvjárást beszéltek, de ők nagyon 
gyorsan átvették, az említett négy 
faluban beszélt nyelvjárást. 

Nagymaroson beszélt német 
dialektus megszűnésének törté-
nete Korosztályom 1930-1940-es 
években, nagyszüleink 1850-1970-
es években, szüleink 1900-1910-es 
években születtek. Nagyszüleink 
csak németül, szüleink németül 
és magyarul is akcentus nélkül 

beszéltek. Mi gyerekek csak ma-
gyarul beszéltünk, de megértettük 
a hozzánk németül beszélő nagy-
szüleinket és szüleinket is. Az em-
lített folyamat és a II. világháborút 
lezáró Teheráni, Jaltai és Potsdami 
háromhatalmi egyezmények kö-
vetkezményei vezettek a német 
nyelvjárás megszűnéséhez.  

Nagymaros érdekes, szomorú 
és tragikus eseményei 1941- től 
1960 - nyaráig A történet kezdete 
és a későbbi események egy része 
abból adódott, hogy Nagymaro-
son áthaladt vasútvonal, országút 
és átfolyt a Duna. A falu – az ak-
kori viszonyokhoz képest – fejlett 
infrastruktúrával rendelkezett.

A cikk szerzője élményeinek egy 
része abból adódott, hogy abban a 
Német utcában lakott amely része 
volt az országútnak, szülei háza 
előttről pedig látható volt a vasút és 
a Duna egy – egy szakasza is.  

Megjegyzem még, hogy gyer-
mekként és fi atalként részben seké-
lyebben, részben mélyebben érin-
tettek az események, mint később, 
amikor felnőttként felidéztem az 
eseményeket.  1941 nyara. Kelet felé 
megindulnak a német katonai sze-
relvények: katonákkal, teherautók-
kal, ágyúkkal, lánctalpas járművek-
kel és tankokkal. A folyamat 1944 
nyaráig tart, majd 1945-től Szovjet 
katonai szerelvények tartanak nyu-
gatra. Ez 1945 közepéig tart.  1942 
nyara. Nyugat felé megindulnak az 
orosz hadifoglyokat, orosz és ukrán 
civil személyeket szállító szöges-
dróttal befont szűknyílású marha-
vagonokból álló szerelvények. A 
folyamat 1944 nyaráig tart.

Majd 1945-től kelet felé meg-
indulnak a német és magyar ha-
difoglyokat, német és magyar civil 
személyeket szállító szögesdróttal 
befont szűknyílású marhavago-
nokból álló szerelvények. A fo-
lyamat 1945 nyarától a szovjet 
táborok telitettsége következtében 
leáll. 1944, március 19. Nagymaros 
Nagyállomásán, amely rámpákkal 
rendelkezett és ezért alkalmas volt 
a német harci járművek lerakodá-
sára, lerakodnak a németek.

Délelőtt  a marosiak beszél-
getnek a katonákkal, a katonák 
azonban nem mondanak semmit 
a céljukról, azaz Budapest és Ma-
gyarország megszállásáról. 1944, 
június vagy július Egy éjszaka a 
csendőrök elhurcolják a nagyma-
rosi zsidó családokat.

A gettót a moziban rendezték 
be, amely a házunkkal szemben 

volt. Szüleim sírására ébredtem fel, 
mert ők az utcai ablakból látták a 
megrendítő eseményt és én az ut-
cai szobában aludtam. Az ablakhoz 
mentem és láttam, hogy a minden-
ki által utált és rettegett csendőrök 
hogy bánnak a zsidókkal.

1944. augusztus A hajóállomás-
ról muß SS-nek elviszik a 20 éves 
német fi atal embereket. Létszámu-
kat nem sikerült megtudnom. Senki 
nem tér vissza közülük. 

1944. augusztus Megkezdik 
Magyarország hajóinak Passauba 
és Regensburgba való menekítését.

1944. szeptember – október. 
Mivel országút mellett lakunk át-
élem az erdélyi szászok ekhószeke-
res oroszok elöli menekülését, mai 
fejemmel népvándorlását.

1944. december 20. Éjszaka a 
Fehérhegyről beözönlenek az oro-
szok. A német katonák csónakokon 
menekülnek Visegrádra. Az orosz 
katonák Sztálin gyertyák világítása 
mellett géppuskákkal lövik őket.

Amíg az orosz frontkatonák a 
faluban vannak viszonylagos nyu-
galom van. 

1945. január 2. és 3. Az előző napi 
dobolás alapján, a Málinki robot-
ra kötelezettek, gyalog elindulnak 
a négy napig tartó Kál-Kápolnáig 
tartó útra, ahol a bevagonírozás tör-
tént. A cél a Donyeck-medence volt. 
Nyáron kolhozban, télen bányában 
dolgoztak igen sovány élelmen és 
rossz ruházat és szállás mellett.

Trieb Mária unokatestvérem 20 
éves korában Sztalinoban halt meg. 
Öccse, Antal két és fél év elteltével 
1947 augusztusában jött haza, mire 
hazaért házukat, földjeiket elvették. 
Szülei, édesanyja anyám nővére 
volt, két évig nálunk laktak. Toncsi-
val együtt jártunk gyümölcsöt lop-
ni az elvett földjeikre. Toncsit még 
1947 őszén behívták katonának, 3 
évet volt katona. Összesen öt és fél 
évet volt otthonától távol.

1945. február. 1944-ben sajnos 
óriási szőlőtermés volt és rengeteg 
bor került a pincékbe. A front tá-
volabbra kerülése következtében 
a katonák a pincékből, az autókon 
elhelyezett hordókban bort szállít-
hattak el. A katonák nem ismerték 
a töltikét és annak használatát, ezért 
a vödrökből a bor jelentős része 
melléfolyt. Hetekig kis patakokban 
folyt a bor a Dunába. Estére, éjsza-
kára a katonák berúgtak, lövöldöz-
tek, dorbézoltak. Amíg a bor el nem 
fogyott szörnyű éjszakáink voltak. 

1947. augusztus 26-29. Au-
gusztus 26-án este lezárták a falu-

ba vezető utakat és már vonat sem 
közlekedett. Másnap reggeltől falu-
beli emberek vezetésével katonák 
és rendőrök megjelennek a kijelölt 
házaknál és rövid 2 órát adnak a ki-
telepítésre kerülőknek az összecso-
magolásra. Személyenként kb. ötven 
kg. csomagot vehettek magukhoz.  

Az embereket teherautóval 
kivitték a Nagyállomásra és beva-
gonírozták. Augusztus 29-én elin-
dult velük a vonat az ismeretlenbe. 
Féltek, hogy Oroszországba viszik 
őket. Csak akkor nyugodtak meg, 
amikor az első német helységek 
tábláit meglátták.

1947-re Németország nyugati 
része megtelt és ezért a keleti rész-
be kerültek. Sokan közülük később 
nyugatra szöktek és Stuttgart kör-
nyékén telepedhettek le.

1947 nyara Szlovákiából kite-
lepített magyarok kerülnek Nagy-
marosra. A kitelepített marosiak, 
vagy házuktól megfosztott marosi-
ak házába helyezik el őket. 

1949-től, 14 éves koromtól na-
ponta vonattal bejárok Budapestre, 
két- három évig marhavagonba is 
utaztunk. Télen az utasok fűtötték 
a vagonokat. 

1956. október Nagymaros for-
radalmi eseményei Nagymaros 
mai lakóinak ismertek. Nekem a 
munkamániás (ismert német tu-
lajdonság) Apám mindig talált és 
adott munkát. 

1958. Megkezdődik a kényszer 
téeszesítés, Apám utolsónak úgy lép 
be, hogy 13 négyzetméteres kony-
hánkba 18 tagbaszakadt férfi  lépett 
be, elfogyott a levegő, Apám aláírt.

1960. Ettől az évtől kezdődően 
néhány marosi család vissza tudja 
vásárolni elkobzott házát.

1960. június Megnősülök és 
Budapestre költözöm.

Cikkem közlését felhasznál-
va tájékoztatom Nagymaros to-
vábbtanulni vágyó fi atalságát, 
hogy az alább felsorolt könyvek 
a városi könyvtárban elérhetők: 
Buzás Ottó, Peterdi Pál: Hogyan 
telefonáljunk?; Buzás Ottó, Bitter 
Ferenc: Telefonkultúra; Buzás Ottó 
és Szerzőtársak: Távközléskultúra; 
Buzás Ottó és Szerzőtársak: Az e-
kommunikáció kultúrája (enciklo-
pédia); Buzás Ottó és Szerzőtársak: 
Az emberi kommunikáció, (Szak-
mai pályafutásom a könyv utolsó 
oldalán van.); Buzás Ottó: Életünk 
és a pénz (A kiadvány egy alfejeze-
tének címe „Magyarország kertfal-
vai közül az elsők egyike Nagyma-
ros volt”)  

Nagymaros valamennyi 
lakosát tisztelettel és sze-

retettel üdvözli 
Buzás Ottó 

Részletek Nagymaros történetének érdekes, 
szomorú és tragikus eseményeiből
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A Triptichon galériában szeptem-
ber 10-én nyílott kiállítás szán-
déka az volt, hogy az ott látható 
művek - mint ősi szimbólumok 
lenyomatai - fölébresszenek ben-
nünk valamit abból a szunnya-
dó és hétköznapi tudatszintünk 
alá préselt mitologikus világból, 
melyet kiszorítani látszanak a 
„modern kor” vívmányai és talál-
mányai. Mire gondolok? Újfajta 
„álmitológiák” létrejöttére, sőt ezek 
szervezett széthintésére az emberi 
gondolkodásban. E munkálkodás 
mögött –nem nehéz kitalálni- erő-
teljes anyagi motiváció áll, mely 
az archaikus szellemi világot az 
egyeduralkodó pénzisten világára 
igyekszik átváltani („minél több 
csörög a zsebben annál értékesebb 
vagy” életprogramra gondolok). 
Ebben a programban szinte min-
den kidobálandó, ami a materiális 
és érzékszervi működés felett áll. 
Le kell gyalulni és egysíkúsítani 
életünket: a minőség sokszintű 
hierarchiájának (sőt egyáltalán a 
hierarchiának és a függőleges vi-
lágképnek) a fölszámolására gon-
dolok, illetve ennek átváltására 

rabszolga-robotprogramokra. 
Mik az ismérvei ennek a folya-

matnak: 
- az egyedit tömegesíteni, felhí-

gítani pl. kópiák által
- a kézi alkotást automatizált 

gépi erőre váltani
- az autentikust pszeudo-ra,  

„olyan mint” –re változtatni
-a szellemi törekvéseket, beava-

tásokat szakrális rítusokat show-
műsorrá, egoreklámmá alacsonyí-
tani stb.

A kiállítás ezért nyomatékosan 
a tradicionális szellemi értékrend-
ből próbál kiindulni:

- természetes anyagok (fa, vas, 
kötél, kagyló stb.) jól tapintható, 
eredethű felhasználásával

- az ember harmonikus struk-
túráltságát garantáló négy őselem 
szimbólumokba bújtatott meg-
szólításával

- az archetipikus jelrendszer 
egyes elemeinek újraalkotásával 
(őstojás, fészek, asztrológiai jelké-
pek)

- Kanalas Éva élő, a megnyitón 
elhangzó sámánzenéjével

Szécsi András

Szerezz Örömet Napok 
november 11-19-ig

Múlt havi cikkemben a ("Köpönyegtől a rózsáig") említettem, 
hogy két adakozó szentünk, - Márton és Erzsébet - emléknapja 
közti hetet azzal szeretnénk megünnepelni, hogy szentjeink pél-
dáját követve örömet árasztunk magunk körül. Ha ezt mindnyá-
jan megtesszük, azt vesszük majd észre, hogy az adott és elfoga-
dott öröm révén boldogabbak leszünk.

Fognak néhány karitász akcióval találkozni, ami reméljük örö-
met fog okozni sokaknak. Ha éppen a megajándékozottak közé 
kerülünk, örömmel fogadjuk és amit kaptunk! De nem ez a lé-
nyeg! Hanem az, hogy mindnyájan próbáljuk ezt saját környe-
zetünkben- családunkban, munkahelyünkön, szomszédságunk-
ban) valamilyen formában tovább adni!

Itt egy kis gyűjtemény az ajándékokról, amik nem kerülnek 
semmibe!
              Ajándékok, melyek nem kerülnek semmibe  

Egy jó szót szólni,
Egy beteget felvidítani,

Valakinek kezet nyújtani,
Óvatosan csukni be az ajtót,

Apróságoknak örülni,
Mindenért hálásnak lenni,

Jó tanácsot adni,
Egy levél megírásával örömet szerezni,

Apró túlzásokon nem rágódni,
Jogos panaszt nem melegíteni fel újra,
Nem tenni szóvá, ha a másik hibázik,

Nem elutasításnak venni, ha háttérbe szorulunk,
Levert hangulatot nem venni komolyan,
Nem sértődni meg egy félresikerült szón,

Megtalálni az elismerő, dicsérő szót,
Együtt érző szó a megalázottnak,
Egy-egy tréfás szó a gyerekeknek,

Elismerni az elkövetett helytelenséget,
Örülni a holnapi napnak,

Bizonyos dolgokra aludni egyet
Mindenre rászánni a kellő időt és gondot.

és
MINDENKIHEZ SZERETETTEL LENNI!

(szerzője ismeretlen)
És ne feledjük: mind Márton mind Erzsébet a szerénység 

emberei voltak! Egyszerűen, felhajtás nélkül, a jutalom elvárása 
nélkül, vidáman és néha játékosan tették a jót. Egyszerűen azért, 
hogy körülöttük mindenki egy kicsit boldogabb legyen!

 M e g h í v ó
Szeretettel hívunk mindenkit a 
Szent Márton-év záró rendezvé-
nyére november 12-én, szombaton 
délután 16 órára a Közösségi Ház-
ba. Idézzük fel együtt a jubileumi 
év eseményeit!

Programok:
- Az iskolás gyerekek részére Szent Márton életéről kiírt 

rajzpályázat eredményhirdetése
- Vetített-képes összeállítás a Szent Márton-év nagyma-

rosi eseményeiről
- "A nagymarosi egyházközség 800 éve", Döbrössy Mi-
hályné legújabb könyvének bemutatása, dedikálás

-  Vendéglátás, újbor kóstoló

Lábjegyzetek egy kiállításhoz
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KÖNYVAJÁNLÓ

Téa Obreht: A tigris asszonya
Egy háború pusztításaiból felocsúdó balkáni országban Natalia, a 
fi atal orvosnő megpróbálja feltárni nemrégiben elhunyt, imádott 
nagyapja halálának rejtélyes körülményeit. Kutatásai kiindulópont-
jául az idős férfi  kedvenc olvasmánya, a Dzsungel könyve szolgál, 
valamint a hajdani közös séták során nagyapjától hallott mende-
mondák. A történetek közül a legkülönlegesebb a Tigris asszonyá-
nak legendája. A Tigris asszonyának varázslata abban rejlik, hogy 
sosem lépi át teljesen mágikus realizmus határát….

Julia Rochester: Ház a világ peremén
A regény magával ragadó mese arról, hogy a család és az otthon 
miként lehet egyszerre a vigasz forrása és mindent elpusztító erő. 
Ízekre szedve a nevetséges féligazságokat, amilyeneket minden 
családban rejtegetnek. Felteszi azokat a kérdéseket, amelyekkel va-
lamennyiünknek szembesülnünk kell: kik azok, akikért felelősek 
vagyunk, és végső soron kikhez tartozunk.

Auer Margit: Mágikus állatok iskolája
Az iskola falai titkot rejtenek…. A szerencsések itt életre szóló ba-
rátra lelnek. Életre szóló barátra, egy mágikus állatra. Egy állatra, 
amelyik beszélni is tud. De szavait nem érti meg akárki…..
Idának semmi kedve az új sulihoz. Új osztálytársai nem fogadják 
lelkesen, az osztályfőnöke is elég fura. Benni szimpatikusnak találja 
az új lányt, szülinapi bulijára is meghívja, de Ida nem megy el. Úgy 
tűnik, ők ketten sohasem lesznek barátok. De aztán történi valami 
igazán mágikus…

Nyári emlék
Drágám, te csak napozzál nyugodtan, dehogy is fi xíro-
zom én itt a strandon a nőket! Csak nézelődöm, mert 
az újságot már kiolvastam. Különben is, mit nézegessek 
ezeken a csajokon? Az egyik olyan, mint a másik. Külö-
nösen az a hosszú combú! Megfi gyelted, hogy az egyik 
mellén van egy színes tetoválás? Szerintem egy sárkány. 
Vagy egy kombájn. Nem látom jól, csináltatni kéne már 
egy új szemüveget. 

Annak a szőkének meg lecsúszott a fülbevalója a 
köldökére! Micsoda? Úgy hívják, hogy: piercing? De 
hülye neve van!

Te csak pihenjél fi acskám, dehogy is kukkolom én a 
csajokat! Nézd már, azon a kis szöszin meg nincs mell-
tartó! Micsoda? Az úgy mondják, hogy monokli? Ér-
tem, szóval nem monokli, hanem monokini. És hogy 
nagyon egészséges… Ha ilyen egészséges, akkor miért 
nem veszi le a bugyit is? Estére a popója olyan fehér 
marad, mint a tévéreklámban a fékezett habzású mosó-
porral kezelt trikó!

Dehogy leskelődöm, csak nézem, hogy milyen szép 
lett ez a marosi strand! Figyelj! Ami azon a napszem-
üveges csajon van, az a tangó? Értem, szóval: tanga. Lá-
tod, megint tanultam. Szerinted, amikor a bikini-fazont 
gyantázzák, az fáj? Mert ti nők, mindig csak nyafogtok! 
Mi férfi ak például minden nap borotválkozunk!

Odanézz, annak a bombázónak mekkora keblei van-
nak! Mi az, hogy szilikonos? Én az autó műszerfalát 
szoktam szilikonnal befújni. 

Azt nézd, azt a kis feketét! Annak például milyen 
guszta kis hege van! Nem malackodom, drágám, én 
heget mondtam! Biztos vakbéllel műtötték. És aztán a 
sebet összevarrták négy…nem öt öltéssel. Igen, meg-
néztem, tudod, hogy mindig érdekeltek a sebhelyek!

Nem is értem miért kekeckedsz, hiszen tudod, hogy 
rajtad kívül engem egyetlen nő sem érdekel. Különben 
is inkább szundikálj egy kicsit, ha felébredsz, és nem 
vagyok itt, ne ijedj meg! Elmentem egy üveg sörért!

Akik október 29-én, szombaton ellátogattak a termelői pi-
acra, azokat egy érdekes program várta. Villámcsődületet 
(fl ashmob) tartottak, a népzenét és néptáncot népszerűsí-
tendő.

– Ahogy elkezdtünk székit játszani a Suhaj zenekarral, 
egyre többen kapcsolódtak be a környékről hívott, civil 
ruhában elvegyülő néptáncosok közül. Mire a somogyira 
került a sor, már 40-50 táncos ropta, fergeteges hangulat 
bontakozott ki. Úgy számoltam, hogy nyolc településről jöt-
tek és kapcsolódtak be (Kismaros, Kóspallag, Nagymaros, 
Szob, Szokolya, Vác, Verőce, Zebegény), ami legmerészebb 
reményeinket is felülmúlta – írta lapunknak Dobos Edgár, 
az egyik szervező.

Villámcsődület volt a piacon
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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:  
November ., szombat - Bejelentkezés szükséges

Fényre sötétedő lencsék kedvezményes áron kaphatók!

Női-, férfi-, gyermekkeretek INGYEN is!

Nagyszerű versenyzéssel bronzérmet szerzett  Heincz Sándor 
a szeptember 13-14-én Brandenburgban rendezett kajak-kenu 
maraton világbajnokságon. A futásokkal nehezített 22,6 kilo-
méteres gyilkos távot páros hajóban teljesítették a világutazó 
Urbán István doktorral, aki pihenés nélkül egyenesen Los An-
geles-ből érkezett, és a futam után már repült is tovább Mar-
seille-be. Növeli az előkelő helyezés értékét, hogy a rendkívül 
erős korcsoportjukban felvonultak az ellenfelek Dél-Afrikától 
Spanyolországon, Németországon és Olaszországon át Argen-
tínáig. 

Gubacsi László

Köszönet a padért
Köszönetet szeretnék mondani Kalmár Jóskának és Kör-
mendi Lászlónak azért, hogy a Diófa utcai padot lefestették 
és kicserélték a pad elkorhadt felső részét. 

Schlgl Jánosné Szabó Anna Ilona

A nagymarosi művelődési ház tavasszal nyert pályázatot 
egy angol festékgyártó cégnél. A nyár folyamán kialakult az 
elképzelés, megszülettek a tervek az átalakításhoz. Október 
elején a támogatás összegéről  kiértesítették a művelődési 
intézményt: 250 font.

Sajnos a függönyök cseréje, a teljes nagy terem kifestése, 
az apróbb átalakítások így nem tudnak megvalósulni.

Az önkormányzat vállalta a nagy terem kifestésének költ-
ségét. A függönyök cserélésére, a paravánok rendbe hozata-
lára Nagymaros Város Fejlesztéséért alapítvánnyal együtt-
működve a helyi társadalom segítségét, támogatását kérjük.

Készpénz átutalási megbízással, vagy 
banki átutalással is segíthet: 

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
bankszámlaszám: 66000114-11088224-00000000

Nagymaros Város Fejlesztésért Alapítvány
Kérjük a közleményben „művelődési ház” 

megjegyzést beírni.

Ahogyan idén és tavaly ja-
nuárban, úgy 2017 január-
jában is szeretnénk leróni 
kegyeletünket a Dunaka-
nyarból elhurcolt sváb hon-
fi társaink előtt. Január 6-8-ig 
(péntek-szombat-vasárnap) 
ismét végigjárjuk azt a 130 
kilométeres távot, melyet 72 
évvel ezelőtt az elhurcoltak 
megtettek. Sok szeretettel 
várjuk azok jelentkezését, 
akik éreznek magukban erőt 
egy ilyen túrához, továbbá 
azok jelentkezését is, akik 
szívesen segítenék a túrát 
(bármilyen logisztikai segít-
ség hasznos – (csomag)szál-

lítás, élelmezés). A további 
szervezés érdekében szeret-
nénk tudni, hogy körülbelül 
hányan leszünk, így kérjük, 
aki szívesen csatlakozna 
hozzánk, jelezze azt felénk 
személyesen, vagy az alábbi 
elérhetőségek egyikén. Az 
emléktúrával kapcsolatos 
részletesebb információkat 
a decemberi számban kö-
zöljük.

Kosztra Gábor 
(kosztrag@gmail.com, 

---) és 
Solti Szabolcs (Szafi)

(szafinak@gmail.
com, ---)

Maratont futottak
Azt mondják futni mindenki tud, no de maratont? Az kérem 
az igazi. Különleges elhivatottságot igényel és kitartást.

Nagymarosiak közül többen is úgy gondolták, hogy idén 
októberben rajthoz állnak és bizony 42 km-ig meg sem állnak.

Gratulálunk a kitartásukért: Mauks Katának, Honti Csillá-
nak, Schwarcz Gábornak, Zoltai Dávidnak, Donka Attilának és 
dr. Maurer-Morvai Ágnesnek, aki Amszterdamban teljesítette 
élete első maratonját.

Plentner Katalin

A művelődési ház 
felújítására gyűjtünk

Malenkij Robot emléktúra – 2017

Marosi kajakos a brandenburgi 
maraton világbajnokság dobogóján

Előző lapszámunkból kimaradt
Előző lapszámunkban a Raszlerné Flamich Anikóra em-
lékezünk cikkből kimaradt a hat lány neve: Kismartoni 
Erzsébet és Mária, Orczy Erzsébet, Flamich Anikó, Legény 
Éva és Szabó Anna Ilona.
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

„Nem az a fontos, hogy szép vagy csúnya a kiskutya, hanem az, hogy szeresse őt a fogékony élet-
korban levő gyerek, gondoskodjon róla. Ettől később talán az öregekkel, a betegekkel, a szegények-

kel és minden rászorulóval szemben irgalmat fog gyakorolni.” (Almási Éva)

A nagymarosi MÁTÉ Állatvédelmi Alapítvány
 és a MME Börzsönyi helyi csoportja

 tél eleji ADOMÁNYGYŰJTŐ,
MADÁRETETŐ-ÉS FÉSZEKODÚ 

VÁSÁRT RENDEZ
a nagymarosi Művelődési Házban
december 3-án 9 és 14 óra között.

A KÜLÖNFÉLE ETETŐKÖN,
  ODÚKON KÍVÜL LESZ:

OLCSÓ MADÁRELESÉG, TANÁCSADÁS,
KÖNYVVÁSÁR, FILMVETÍTÉS,

MADÁRHANG BEMUTATÓ.
 

„Az igazán nagy ajándék az, 
amikor az érintetteken kívül 
egy harmadik is boldog!”                                                              

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
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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
november-december

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

November 10. 10 óra Szociá-
lis Munka Napja 
November 11. de: Vásár
November 11. 18 óra  Már-
ton napi felvonulás
November 12. 20 óra Sramli 
parti
November 17. de: Baba bör-
ze, Vásár
November 17. 17 óra Ifj ú Ze-
nebarátok Napja
November 18. 18 óra Köz-
meghallgatás
November 19-20. Közössé-
gi hétvége, a művelődési ház 
megújítása a közösséggel 
(lambériák festése, székek 
kárpitozása)

November 21. 17 óra Városi 
Nyugdíjasklub – klubfoglal-
kozás
November 22. de: Vásár
November 25. de: Vásár
November 26 – 27. Közösségi 
hétvége 
November 29. de: Vásár
December 01. de: Vásár
December 03. 9 - 14 óra 
MÁTÉ bazár
December 03. 19 óra  Kaja-
kos buli – zene: Polarys
December 05. 17 óra Városi 
Nyugdíjasklub – Mikulás
December 07. 10 óra Báb-
színház
December 09. de: Vásár

Születtek: Melegh Róbert Gergely és Zaka Zsanett Mariann 
fi a Nándor, Gálócsy Dávid és Brunner Th eresia Maria lánya 
Yael Zora, Kiss Balázs Károly és Himmer Krisztina fi a Bence 
Balázs, Nyeste Róbert és Németh Ildikó fi a Benedek.

Házasságot kötöttek: Szobonya Gábor és Nagy Tímea, 
Szegedi Miklós és Králik Adél.

Elhaláloztak: Zeller Ferencné sz.n.: Márkus Ilona (1943), 
Szalay Gábor (1944), Lányi Lajos (1937).

Gyászjelentés
Rövid szenvedés után, váratlanul 
elhunyt LÁNYI LAJOS, a váci és a 
nagymarosi kézilabdasport egykori 
kiváló játékosa és edzője.
Gyászolják: családja, barátai  

és játékostársai

Keresem a szavakat...
Keresem a szavakat, melyekkel ki tudom fejezni köszöne-
tünket, hálánkat és örömünket, amit Murányi Zoltántól 
kaptunk a képeslap kiállítás alkalmából. Összeszedettség, 
átgondoltság, remek előadói készség jellemezte az elő-
adást és amit érezni lehetett végig: Nagymaros szeretete. 
A gyökerek, a múlt ismerete ami előrevisz és segít a jövő 
építésében.  Örülünk, hogy Veled lehettünk!

Köszönjük Zoli fáradozásaidat, ez "férfi  munka volt!"
Z. M.

Aki a virágot szereti, 
rossz ember nem lehet...

Sajnos a nagymarosi sétány pár napja a virágot nem szere-
tők áldozata lett. A virágládák felborítása azonkívül, hogy 
kárt okozott a közösségnek, az jóérzésűek lelkében is hara-
got gerjesztett. Kinek ártottak a virágládák?

Vélhetően nem annak, aki e sorokat olvassa...
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A PANORÁMA élelmiszerbolt nyitva tartása: hétfőtől-szombatig 6.00-19.00-ig, vasárnap 7.00-16.00-igA PANORÁMA élelmiszerbolt nyitva tartása: hétfőtől-szombatig 6.00-19.00-ig, vasárnap 7.00-16.00-ig


