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Áldott, békés ünnepeket!

A fotót köszönjünk Láng Andrásnak!

Kajakpóló Nagymaros

Észak-Írország, Belfast

A Karácsony – Jézus születésének napja
- már időtlen idők óta a szeretet, a boldogság, a békés meghittség ünnepe. Mindent és
mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a
csendre, a nyugalomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok
rohanásában időnként a háttérbe szorulnak.
Megpróbálunk kicsivel jobban figyelni családunkra, barátainkra, embertársainkra. Szeretetünket, odafigyelésünket egy-egy jó szóval, egy mosollyal, egy érintéssel, egy kedves
gesztussal ki is fejezhetjük.
Mindannyiunknak kívánjuk, hogy Karácsony elmúltával se veszítsük el emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony
igazi üzenetét és építkezzünk értékeinkből a

hétköznapokban is. Kívánjuk mindenkinek,
hogy a Karácsony segítse Önöket a testi, lelki
és a szellemi feltöltődéshez.
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjunk mindazoknak, akik
egész évben segítették településünk fejlődését
és az önkormányzat munkáját: köszönjük
a város lakosságának és a civil szervezetek
tagjainak segítségét, az intézmények dolgozóinak lelkiismeretes munkáját. Köszönjük
az egyházak és a vállalkozók támogatását is.
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánunk városunk minden polgárának!
Mándliné Szabó Katalin
alpolgármester és
Petrovics László polgármester

Július 29-től augusztus 7-ig, Észak-Írország fővárosában, Belfastban került
megrendezésre az első nem hivatalos
utánpótlás világbajnokság kajakpóló
sportágban. Ezen a versenyen a magyar
színeket a Nagymarosi Kajakpóló SE
versenyzői képviselték.
Rengeteg előkészület, logisztika után
a csapat gépkocsikkal, szülői segítséggel
indult Pozsony repterére, onnan pedig
Dublinba, Írországba, ahonnan busszal
jutott el a verseny színhelyére. Közben
a felszereléseket kisbusszal szállították,
összesen 5000 kilométert autózva.

Folytatás a 10. oldalon

KARSÁN EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden vásárlónknak!

Szőnyegtisztítás (ebben az évben december 15-ig) és INGYENES házhozszállítás
KARÁCSONYI AKCIÓ: minden megvásárolt termék után 21% kedvezmény
® új

termékei kaphatók!
Ruha-, bőr-, szőrme sz tás és festés, ékszerjavítás és készítés!

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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David Balazic
ART SHOEMAKER
CIPÉSZMESTER
Cipőápolási szerek, cipőfűzők, talpbetétek,
pénztárcák, csizma és cipő sámfák kaphatók!

Újdonság: saját gyártású női és férfi
bőrövek, 2 méretben, 4 féle csattal.

Decemberi nyitva tartás

Áldott, békés ünnepeket kívánunk!

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

Telefon:
06-20/385-0835
E-mail:
lafleurbynora@gmail.com
Cím:
2626 NAGYMAROS,
DÓZSA GYÖRGY ÚT 1.

December 9-én: 8-12-ig
December 10-én: zárva
Hétköznap: 9-17-ig
December 16-án: 8-12-ig
December 17-én: zárva
Hétköznap: 9-17-ig
December 23-án: 8-12-ig
December 24-t
24-tőől 26-ig: zárva
December 27-én: 9-17-ig
December 28-29-én: 9-17-ig
December 30-án: 8-12-ig
December 31-én: zárva
Nagy szeretettel,
ünnepi hangulatban, egy
kis süteménnyel és forró
itallal várunk mindenkit!
La Fleur csapata

Nagymaros
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Jövőre sem emelkedik a
helyi adók mértéke
November 27-én ülésezett a
nagymarosi képviselő-testület.
A tanácskozáson többek között
szó esett a helyi adók felülvizsgálatáról, valamint támogatásokról is született döntés.
Elsőként a grémium a lejárt
idejű határozatok teljesítésének
beszámolóját fogadta el, majd
áttekintették a helyi adókat és
úgy döntöttek, hogy jövőre
sem emelnek azok mértékén és
újabb mentességet nem kívánnak bevezetni, valamint a meglévőkön változtatni.
Meghallgatták az önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves
teljesítéséről szóló beszámolót,
valamint Mándliné Szabó Katalin alpolgármester javaslatára
idén is úgy döntöttek, hogy az
önkormányzati alkalmazottak
részére egyszeri béren kívüli
juttatás biztosítanak.
Értékelőt hallgattak meg a
városi, kiemelt rendezvények-

ről, majd elfogadták a jövő évi
eseménynaptárat is.
Módosították a városi
könyvtár és művelődési ház
alapító okiratát, valamint jóváhagyták az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.
Döntés született arról is,
hogy a testület kötelezettséget
vállal a 2018. évi költségvetés
terhére az Ütős együttes grevesmühleni útjának buszköltségére 575 ezer forint összegben; a

Mezőgazdasági összeírás
zajlik Nagymaroson
Nagymaros település egy
részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a
korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírók november
22-e és december 15-e között
keresik fel a háztartásokat.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:
2219 egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2017.
Az összeírási munkát a
Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából igazolvánnyal
ellátott kérdezőbiztosok végzik, Nagymaroson név szerint: Lukács Lívia.
A válaszadásra kijelölteket
véletlenszerűen választottuk
ki, matematikai-statisztikai
mintavételi módszerrel. A
válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik
részvételükkel nagymérték-

ben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag
statisztikai célból történik,
és az adatok csak összesített formában kerülnek
nyilvánosságra. Az egyedi
adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára
nem hozzáférhetőek. Az
adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvénynek, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A felvétel módszertanával
és a kutatási eredményekkel
kapcsolatosan a www.ksh.hu
internetes oldal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!

templomi freskók felújításának
folytatására 1 millió forint öszszegben, amennyiben a további
fedezet biztosított; valamint a
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület szertára kialakításához szükséges kiegészítő forrásként 1 millió forint összegben.
A Képviselő-testület a Panoráma bolt és panzió tulajdonosai kérelmére úgy döntött, hogy
a kerthelyiség által elfoglalt 361
m2 területet nem kívánja érté-

kesíteni, a bérleti díját megállapító 116/2017. (VI. 14.) számú
határozatában
megállapított
500 Ft/m2/hónap összegű bérleti díjat az évi 6 hónap fizetési
kötelezettség mellett fenntartja.
A grémium kizárólag az
épület önkormányzati ingatlanra átnyúló részei által elfoglalt
terület értékesítéséről döntött
az elkészített értékbecslésben
megállapított forgalmi érték
alapján. A telekalakítással, annak ingatlan-nyilvántartási átvezetésével kapcsolatos költségek a vevőket terhelik.
Módosították a településszerkezeti tervet is, és elfogadták a testület jövő évi
munkatervét is. Pályázat került
kiírásra a Mosoly Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére,
végül pedig elfogadásra került
az önkormányzatnak és intézményeinek 2018. évi ellenőrzési
terve is.
Az ülés zárt napirendi pontokkal ért véget, ahol többek
között a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról és a szociális
tűzifa támogatásokról döntöttek.

Tisztelt Választópolgárok!
A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak 2008. decembere óta vagyok a tagja. A párt az utóbbi 1-1,5 évben történt
arculatváltása számomra felvállalhatatlan, ezért 2017. november 15-ével kiléptem a pártból.
A nagymarosi csoport munkáját – mivel baráti viszonyban vagyunk – amiben tudom ezentúl is segítem.
Remélem továbbra is megtisztelnek bizalmukkal!
Fekete Zsolt

Megjelentek a Leader Helyi
Akciócsoportok első
vidékfejlesztési pályázatai
2017. október 30-tól év végéig folyamatos lesz a LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáin alapuló vidékfejlesztési felhívások megjelenése. A
helyi kezdeményezések támogatására a Miniszterelnökség mintegy 41 milliárd forintot különített el a Vidékfejlesztési Program keretében.
Készült az eléréshez egyesületi segédlet, a LEADER 2
jóváhagyott pályázati felhívását közvetlenül is elérheti,
valamint fórumra, és kiscsoportos egyeztetésre is regisztrálhat: www.borzsonyleader.hu/2014-2020-leaderlinkre kattintva.
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Most is kevesen
voltak a közmeghallgatáson
December 1-jén ismét közmeghallgatást
tartott a képviselő-testület, és ahogy már
évek óta jellemző, most is kevés helyi lakos jelent meg.
A résztvevőket Petrovics László polgármester köszöntötte, és ismertette
2017. év történéseit, a város pénzügyi
helyzetének alakulását, valamint felvázolta a jövőbeni terveket, pályázati lehetőségeket.
A több mint félórás beszámoló után a
helyi lakosok kérdezhettek, mondhatták
el problémáikat. Szó esett többek között
a hóeltakarítási és a parkolási problémákról is. A városvezető elmondta:
azért vezették be a parkolási díjat, hogy a
bevételből újabb parkolókat alakíthassanak ki. Már elkészült a Molnár utca alatti
szakaszon kialakítandó parkolók terve,
így várhatóan jövőre meg is valósulhat a
beruházás.
Szóvátették a jelen lévők a fő út szegélyének koszosságát, gazosságát, melyet
jeleznek a kezelőnek. Szintén szó esett
arról is, hogy a temetőben valaki sírtörmeléket halmozott fel. Az ígéret szerint
utána néznek, hogy ki tehette le. Ivor
Andrásné képviselő a vasút lépcsőjének
takarítása felöl érdeklődött, de mint kiderült, az a MÁV feladata lenne.
A város közbiztonságával kapcsolatban elhangzott, hogy a rendőrségnek
adományozott autót most már csak a
helyi körzeti megbízottak használhatják,
igaz, a három fő még mindig kevésnek
bizonyul. (F. A.)

KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND
December 24. vasárnap
16 óra: Karácsonyi misztériumjáték
23.30 óra: Ráhangolódás az éjféli misére az énekkar segítségével
24 óra: Éjféli mise
December 25. hétfő
Urunk születése ünnepe
8, 9.30 és 18.30 óra
December 26. kedd
Szent István első vértanú ünnepe
9.30 és 18.30 óra
December 27. szerda
18.30 óra: Szent János napi boráldás
December 31. vasárnap
Szentcsalád vasárnap, év végi hálaadás
8, 9.30 és 18.30 óra
Január 1. hétfő
Szűz Mária Isten Anyja, Újév
8, 9.30 és 18.30 óra

Esélyegyelőség
Nagymaros- Visegrád
megálló esetében
Válaszlevél érkezett Petrovics László,
Nagymaros polgármesterének levelére
a Nagymaros-Visegrád állomás megközelíthetőségének témakörében. A levélben tájékoztattak minket, hogy a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon a 2020-ig
tartó európai uniós költségvetési ciklusban
átfogó fejlesztési beruházást nem terveztek.
A MÁV Zrt. így csak saját forrásból, fokozatos lépésekkel tudja korszerűsíteni az
állomásokat, ahogyan a Nagymaros-Visegrád megállóhelyet is.
A megállóhely akadálymentesítése, jogszabályi előírásoknak megfelelő, és esztétikus műszaki megoldásának azonosítása
érdekében személyes találkozóra invitálták
polgármester urat, ahol egyeztethetik mind
a MÁV Zrt., mind Nagymaros javaslatait és
lehetőségeit.
A találkozó ereményeiről beszámolunk.

Nagymaros
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15 éves a Pedagógiai Szakszolgálat
„Nézz hosszan egy gyermekarcra, s
meglátod, ha van sors, hát nagyon
hamar elkezdődik.”
Ancsel Éva szívbemarkolóan
fogalmazta meg azt, ami a segítő
szakembereket cselekvésre motiválja.
A fenti gondolatokkal kezdődött
az a konferencia, amit a Nagymaroson működő pedagógiai szakszolgálat 15 éves fennállása alkalmából
rendeztünk. Elsősorban pedagógusoknak szántuk a rendezvényt,
de nagy örömünkre más szakmák
segítő szakemberei – védőnők, szociális területen dolgozók, valamint
szülők is jöttek szép számmal. „Kamaszodunk” címet adtuk a programunknak, utalva ezzel a 15 évre, a
téma pedig, amit előadóink segítségével körbejártunk, az érzelmi
fejlődés volt.
Neves szakemberek fogadták el
a felkérésünket: dr. Szvatkó Anna
gyógypedagógus, klinikai gyermek szakpszichológus, dr. Donauer
Nándor klinikai szakpszichológus,
neuropszichológus és dr. Brenkus
Dóra gyermekpszichiáter.
- Kis gyerek-kis gond? A korai

évek emocionális fejlődésének lehetséges támogatása
- A kamaszok érzelmi fejlődésének neurológiai háttere
- Mikor kezdjük el aggódni?
Hová forduljunk segítségért? A kamaszkor nehézségei gyermekpszichiátriai szemmel
Az előadások címei is mutatják,
hogy az elméleti ismereteken túl
gyakorlati tanácsokkal is szerettünk
volna szolgálni az érdeklődőknek.
Intézményünk 2002-ben kezdte
működését, amikor két pszichológus, Réti Ágnes és Szikriszt Éva
összefogásának és kitartó munkájának köszönhetően sikerült
a képviselőket meggyőzni, hogy
ennek a városnak is szüksége van
nevelési tanácsadóra. A mi segítő
szakmánknak intézményes kerete-

ket ez a döntés biztosított, a gyermekek pszichológiai ellátásának
megismertetése és elfogadtatása
Nagymaroson innen számítható. A
kezdeti bizalmatlanság, majd az elfogadás és a bizalom kialakulásának
folyamatát mi is átéltük kollégáimmal. Nagymaros és az egész térség
földrajzi adottságai miatt a nevelési
tanácsadó, majd a szakszolgálat sok
esetben az egyedüli segítséget jelentette és jelenti a rászorulók számára.
Nagymaros Város Képviselő-testülete alapította és 10 éven
keresztül az önkormányzat volt a
fenntartó. Bár évek óta állami fenntartású az intézmény, úgy érzem,
hogy egy kicsit még mindig a magukénak tekintenek minket. Mutatja ezt az is, hogy a mai napig sok
személyes segítséget kapunk tőlük.

Köszönetet szeretnénk mondani
azért, hogy ezt a rendezvényünket
is támogatták, külön Petrovics László polgármester úrnak és Német
Imre képviselő úrnak, akik személyesen is szívügyüknek tekintették
ezt.
Végül magunkról néhány szó.
Jelenleg 14 szakdolgozónk van,
gyógypedagógusok és pszichológusok. Intézményünk célja az utóbbi
években jelentős életviteli változások miatt megsokszorozódott
tanulási problémák, olvasás-, írás-,
számolászavarral, beszédhibával,
gyenge fizikummal és idegrendszerrel küzdő gyermekek szakszerű
pedagógiai és pszichológiai ellátása,
a szülők, a családok, a pedagógusok
támogatása működési körzetünkben. Szakszolgálatunk a Szobi járás
településeinek intézményeibe járó
gyermekeket és szüleiket tudja fogadni. Szolgáltatásaink ingyenesek.
A szülők és tanulók felkereshetnek
minket önkéntesen, valamint az
óvoda, iskola, védőnő, orvos, vagy
egyéb intézmény javaslatára.
Dr. Borkóné Hetényi
Eszter, Staud Katalin
Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Szobi
Tagintézménye

G-INVESZT DUNAKANYARI
INGATLANKÖZVETÍTŐ,
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA
2626 Nagymaros, Tégla utca 19.
Telefon: 06-27-354-190,
E-mail: g-inveszt@t-online.hu,
Adatbázisunkban nyilvántartott ügyfeleink részére
kínálunk és keresünk

ELADÓ, BÉRBEADÓ
családi házat, nyaralót,
építési, - üdülőtelket,
kereskedelmi,- mezőgazdasági ingatlant,

a DUNAKANYARBAN
BÍZZA RÁNK INGATLANNAL KAPCSOLATOS ÜGYEIT!
25 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL VÁRJA HÍVÁSÁT
Grécs Ildikó 06 30 3342599
Grécs László 06 30 3342600

AJÁNLJUK MAGUNKAT AZ ÖN BIZALMÁBA
KÉREM, TEKINTSE MEG KÍNÁLATUNKAT
www.g-inveszt.hu,
g-inveszt.ingatlan.com,
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Fát ültettek Nagymaroson is
Négy fával lett gazdagabb a nagymarosi
Duna-part november 4-én. A közösségi
ültetést az Ültess Fát! Baráti Kör és a Bagolybükk Természet-és Környezetvédő
Egyesület szervezte. A három platánra
és 1 fűzfára olyan magánszemélyek adták össze a pénzt, akik fontosnak tartják, hogy minél több fa nőjön Magyarország közterületein és az utak mentén,
ellensúlyozva a globális felmelegedés
okozta lokális gondokat – így pl. a nyáron árnyék híján túlforrósodó beton
hevét.
Az Ültess Fát! Baráti Kör hosszú távú
célkitűzése, hogy országos mozgalommá nőjenek. Országszerte fontos a fák
pótlása, ültetése, hiszen minden embernek érdeke, hogy a fák megkössék
a levegőben lévő CO2-t, a szálló port,
otthont adjanak a beporzóknak és a növényi kártevőket féken tartó madaraknak. Ezért is igyekszik őshonos fafajtákat ültetni, amelyek minél több hasznos
élőlényfajnak adnak otthont. Így esett
az egyik választás a fűzfára, ami szinte

minden víz partján jól érzi magát. A kiültetett platánok, bár nem őshonosak, a
meglévő nagymarosi platánsor foghíjait
pótolják.

Felhívás
Kérek minden gépkocsi tulajdonost, hogy havazás esetén ne parkoljon az utak
területén, mert ezzel akadályozza a hó eltakarítást és a többi gépkocsi közlekedését is. Aki nem tud az ingatlanára beállni, az a legközelebb található parkolóhelyet vegye igénybe.
Dr. Horváth Béla jegyző

A Kakuk házaspár nyerte a közönségdíjat!

Malenkij Robot
emléktúra – 2018
2018 januárjában immár negyedik alkalommal rendezzük meg a Málenkij Robot emléktúrát. A túra lényege, hogy fejet hajtsunk a Dunakanyarból elhurcolt
honfitársaink szenvedése előtt, és ezzel a
rendhagyó formával emlékezzünk meg
róluk.
A túra keretében három nap alatt gyalogolunk el Kál-Kápolna vasútállomásig,
az elhurcoltak bevagonírozásának helyszínéig. A kezdeményezés egyre szélesebb kört szólít meg, idén a célunk, hogy
a környék sváb településeiről egyszerre
indulva még több település részt vegyen
az emléktúrán. Tavaly Kismarosról is
csatlakoztak hozzánk, így összesen 13an vettek részt rajta. Reményeink szerint
idén Zebegény, Szendehely és Berkenye
is képviselteti magát, ezzel tovább növelve a résztvevők számát. A táv Nagymarosról 130 kilométer, melyet nagyjából
három napra egyenletesen elosztva teszünk meg. A túra igyekszik követni az
elhurcotak útvonalát, hogy ezzel is segítse a szenvedések átélését.

A túra időpontja: január 5-6-7
(péntek-szombat-vasárnap)
Sok szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik éreznek magukban erőt egy
ilyen túrához, vagy azok jelentkezését,
akik valamilyen módon szívesen segítenék azt. Ahogy tavaly, úgy idén is mód
van két napra csatlakozni, ez esetben
Nógrádsápon lehet csatlakozni a túrához szombat hajnalban. A további szervezés érdekében szeretnénk tudni, hogy
körülbelül hányan leszünk, így kérjük,
aki szívesen csatlakozna hozzánk, jelezze azt felénk az alábbi elérhetőségek
egyikén. Amennyiben kérdésük van a
túra részleteivel kapcsolatban, akkor is
hívjanak bizalommal.
Kosztra Gábor (kosztrag@
gmail.com; 06-30-561-4744)
Solti Szabolcs Szafi)(szafinak@gmail.com; 06-20-334-1078)

Új helyen a központi
ügyfélszolgálat
November 21-én vehette át a Kakuk házaspár „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program évértékelő és díjátadó ünnepségén
a közönségdíjat. Köszönet érte mindenkinek, aki szavazatával segített abban, hogy
a 163 kert közül, amelyik indult az ország minden részéből a közönségdíjért, egy
nagymarosi kert nyerte azt meg.

A 1132 Budapest, Kresz Géza utca
13-15. szám alatt lévő irodaház
helyett, a NAV Pest Megyei Adóés Vámigazgatóságának központi
ügyfélszolgálata november 20-tól
a 1134 Budapest, Dózsa György út
128-132. szám alatt várja ügyfeleit.

Nagymaros
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„Közeledik
Közeledik szent karácsony
karáácsony ünnepe
ünnepe örömteli a gyermekek élete
élete,
A kis Jézus a szívünkbe érkezik, várja Őt, ki szeretetre éhezik”
szerveztünk utazást buszszal, amin több mint 20 fő
vett részt Nagymarosról.
Minden településről 4 fő
vonulhatott fel a helyi hagyományos viseletben. A
Nyugdíjas klub, a Wildenrosen táncegyüttes és nem
utolsó sorban városunk
képviseletében két-két fő
vitte a Nagymaros táblát.
A program további része
is fergeteges volt. Igényes
fogadtatásban és vendéglátásban, lendületes nemze„Örömteli a gyermekek élete”- ezt a gondolatot megragadva Német Önkormányzatunk a karácsonyra
készülődve a gyermekek
részére igyekezett örömteli
meglepetést okozni.
Az óvodavezetők szervezésével november 23-án
vidám zenés német gyermekműsort láthattak a
kicsik „Hans Hoffmann
Magyarországon” címmel
(fotónkon fent). Izgalmas,
játékos, interaktív humorban bővelkedő zenés foglalkozás, amelyben népszerű német gyermekdalok
hangzottak el, mint pl: Liebe Schwester tanz mit mir,
Guten Tag, stb. Hetvenezer
forinttal finanszírozta meg
a programot önkormányzatunk.

További örömteli programot szerveztünk a kisiskolások részére is a két nemzetiségi osztály elsős és másodikos
tanulóinak.
Ők még előtte állnak a
meglepetésnek, ami a Gödöllőn lévő Karácsony ház
megtekintését jelenti de-

cember 13-án, vállalva részünkről a buszköltséget.
A felnőttek sem maradtak ki, hiszen november
12-én Budaörsre gálaestre

tiségi programoknak lehettek részesei a jelenlévők.
Az idei első gyertyagyújtás szervezéséből mi sem
maradunk ki. December
3-án közös gyertyagyújtáson veszünk részt a Fő téren.
Köszönjük az együtt
működő lakosságnak, civil szervezeteknek, önkormányzatnak, hogy eredményes, tradicionális, értéket
megőrző munkánkat segítette a kölcsönösség elvének érvényesülésével.
Advent időszakában kívánunk minden kedves
olvasónak békés, meghitt,
szeretetteljes napokat, mert
hiszünk a naponta próbára
tett szeretetben.
Boldog Karácsonyt!
NNNÖ testülete
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Az óvoda hírei
2017. november 6-án délután az Elsővölgyi óvodában előadást hallgathattunk meg a beszéd
észlelés és beszédmegértésről. Borkóné Hetényi
Eszter és Pozsonyi Réka arról beszéltek, hogy a korai
fejlesztésnek milyen nagy
jelentősége van. A hallás
és a beszédfejlődés olyan
szorosan összefüggő folyamatok, melyek hatással
vannak egymásra.
Kitértek arra, hogy milyen módszerekkel és eszközökkel tudnak a szülők
segíteni gyermekeiknek 3
éves kor alatt. A család az
elsődleges beszédnevelő
közeg, ezért nagy szerepe
van a családban elhangzó

élőbeszédnek és a rendszeres mesélésnek.
A család mellett az óvo-

November 15-én óvodánkba
látogatott a váci rendőrkapitányság munkatársa Takács-Mlatilik Tímea c. r. zls.
bűnmegelőzési előadó.
A rendőrség képviselője
kötetlen beszélgetés keretén
belül ismertette a gyermekekkel munkájuk fontosságát. A beszélgetés lényeges
eleme volt, hogy bizalmat
alakítson ki a gyermekekben a rendőrökkel szemben. Tímea kiemelte, hogy a
rendőr elsődleges feladata a
gyermekekkel kapcsolatban,
hogy segítsen probléma esetén.
A látogatás alkalmával szó

esett arról, hogyan viselkedjenek a gyerekek idegenekkel szemben, mit tegyenek,
ha „elvesznek” nagyobb áruházban vagy forgatagban,
miért fontos a közlekedési
szabályok betartása amikor
bicikliznek, vagy más eszközzel közlekednek.
A gyerekek feltehették
kérdéseiket,
mesélhettek
tapasztalataikról, láthattak
rendőrautót és megtapinthattak, kipróbálhattak rendőri eszközöket.
Köszönjük a rendőrség
szakemberének, hogy eljött
óvodánkba!
Gerstmayer Judit

dának is fontos feladata a
gyerekeknek olyan légkör
megteremtése, ahol intenzíven fejlődnek anyanyelvi
képességeik.
Nagyon szerencsések
vagyunk, hogy működik

városunkban Pedagógiai Szakszolgálat, melynek
fejlesztőpedagógusaitól
bármikor segítséget kérhetünk. A kommunikációs
képességek fejlesztéséhez
nélkülözhetetlen módszereket, módszeres eljárásokat, módszer-kombinációkat a célravezető eszköztár
sokféleségét tudják biztosítani a segítséget kérők
számára.
Az előadás után a szülők és az óvodapedagógusok kérdéseket tehettek
fel, melyekre jól használható tanácsokat kaptak.
Köszönjük szépen Eszternek és Rékának, hogy a
pedagógusoknak szakmai,
a szülőknek gyakorlati
tanácsokat adtak ahhoz,
hogy a mindennapokban
hogyan tudnak hozzájárulni gyermekeink problémamentes beszédfejlődéséhez.
Gergely Tamásné

Szeretnénk köszöntetet mondani a nagymarosi német nemzetiségi önkormányzatnak, hogy
anyagilag hozzájárult ahhoz, hogy óvodánkban
német nyelvű zenés gyermekelőadás valósulhatott meg. Figura Ede és Márk Sarolta Hans Hoffmann zenés történetét mesélte nagycsoportos
gyerekeknek.
Az ilyen vidám, interaktív, zenés előadások
nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az
óvodában folyó nemzetiségi nyelvoktatást több
oldalról is megerősítsük, ezáltal támogatva a
gyermekek német nyelvismeretének gazdagodását.

Nagymaros
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Az iskola novemberi hírei
Visegrádon jártak felső tagozatos tanítványaink az Áprily
napok keretében megrendezett versmondó versenyen.
Szalai Álmos Örs 8.a osztályos
tanuló a korcsoportjában a 2.
helyet szerezte meg. Gratulálunk a szép eredményhez!
Már hagyomány iskolánkban az Ifjú Zenebarátok Napja alkalmából megrendezett
rendezvény. A pedagógusok
lelkes munkája és a gyerekek
kitartó szorgalma eredményeképpen változatos, színvonalas előadásokat hallgathattunk meg. Köszönet érte
a zenetanároknak és gyerekeknek egyaránt. A szervező
munkát Szigeti-Benedek Gabriella vállalta, köszönjük!
A papírgyűjtés idén nagyon sikeresen zárult, több

mint 23000 kg papírt gyűjtöttünk. Így a gesztenyegyűjtésből befolyt pénzzel együtt
több mint fél millió forintot
osztottunk ki az osztályok és
az óvodák között. A felsősök
közül a 8.b osztály, az alsóból
a 3.a-sok gyűjtötték a legtöbbet. A gesztenyegyűjtésben is
a 3.a osztály lett az első helyezett. Köszönjük szépen az
önkormányzat, a szülők és a
lakosság támogatását és Horváth Dávid szervező munkáját.
Futsal Diákolimpia selejtezőn jártak tanítványaink
Verőcén. A IV. korcsoportos
gyerekek 2. helyezést értek el.
Ezután a körzeti fordulón is
2. helyen végeztek.
Iskolánkban minden évben lehetőséget teremtünk

arra, hogy a szülők betekintést nyerjenek az iskolai életbe. Idén is megrendeztük a
nyílt hetet és fogadóóra is
volt a felső tagozatban. Sajnos
nem sok szülő élt a lehetőséggel.
Hagyományainkhoz híven
november végén volt az alsósok versmondó versenye. Sok
színvonalas verset hallhattunk a kisgyerekek előadásában. Köszönjük a szervezést
Bornemisza Angélának!
Szintén hagyomány a Márton napi felvonulás, melynek
lebonyolítását évek óta Heinczné Cserni Katalin vállalja
fel. Köszönjük!
December 20-án, szerdán
17 órakor Csillagváró est lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!
Zoller Csabáné

Versmondó verseny

Tündér Míra

November 30-án nagy érdeklődés mellett ismét megrendeztük a hagyományos versmondó versenyt az alsó tagozat számára.
45 kisiskolás színvonalas, hangulatos, minden igényt kielégítő produkciójában gyönyörködhettünk. Köszönet érte a felkészítő kollégáknak!
Közülük a legeredményesebbek:
1-2. osztály
I. Zoller Panni 2.b
II. Gável Gergő: 2.c
III. Kis Lukács Pál 1.a
III. Dániel Blanka 2.a
KÜLÖNDÍJ:
Czoch Botond 1.b
Ádám Krisztián 2.c
Szobonya Zsolt 2.b
3-4. osztály
I. Deme Boglárka 4.a
II. Lázár Nóra 4.a
II. Horváth-Arany Eszter 3.b.
III. Laczó Borbála 4.b
KÜLÖNDÍJ:
Póka Sára 3.a
Horváth Adél 4.a
Szlávik Zsuzsanna 4.a
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy a Szent Márton Közösségi
Ház ismét befogadott bennünket, szép, kulturált helyszínt biztosítva a
versenynek.
Bornemisza Angéla és Zoller Csabáné szervezők

November 21-én reggel a 2.b, az
1.a és az 1.b osztály tanulói autóbusszal elutaztak Budapestre,
hogy a Pesti Magyar Színházban megnézzék a Tündér Míra
című mesejátékot. Mindannyian nagyon izgatottan vártuk,
hogy felgördüljön a függöny.
Tündér Míra egy királylány,
akit édesapja száműzött a királyi udvarból, mert szeretete
jeléül egy korsó vizet adott neki
ajándékba. A király, a gonosz
Lodovico tanácsára gépeket hozatott a folyópartra, hogy aranynyá változtassák a vizet. Danika,
Míra kistestvére ivott a szennyezett vízből, és nagyon beteg lett.
Míra és egy halászfiú orvosnak
öltöztek, és édesanyjuk tiszta
kút vízével meggyógyították
Danikát. A gonosz Lodovicot
eltávolították a királyi várból, a
vízből nyert aranyérmék viszszaváltoztak vízzé, a halászfiú és
Míra összeházasodtak, és édesanyjuk újra életre kelt.
Nekem nagyon tetszett ez a
mese, mert megtanultam belőle,
hogy a tiszta víz minden aranynál többet ér, és vigyáznunk kell
rá.
Köszönjük a tanító néniknek,
hogy lehetővé tették nekünk ezt a
csodálatos élményt. Mindannyian jól éreztük magunkat.
Zachár Luca 2.b

Márton napi
felvonulás
Idén nagyon kegyesek voltak
hozzánk az égiek, hiszen gyönyörű, csillagos ég alatt ünnepelhettük Szent Márton napját.
S immár 18. alkalommal! Így
büszkén mondhatjuk, hogy rendezvényünk nagykorú lett! Jól
emlékszem a kezdetekre... az első
Márton Bazsalya Kornél volt,
liba szépségversenyt rendeztünk,
tököt faragtunk, óvodákat látogattunk..... Majd minden évben
bővítettük a programot. Lett lovasunk, csatlakozott a fúvószenekar, technikusunk, Neubauer
Ákos állandó tag lett, és sorolhatnám.
Öröm ezen az estén Nagymaros Fő terét látni! Jelen van a
város apraja s nagyja, mindenki
kezében a kis lámpás, a gyerekek
nagy izgalommal követik a lovast,
szólnak a Márton napi dalok. A
felvonulás után sem siet senki
haza: a hagymás zsíros kenyérnek
töretlen a sikere! Idén a Német
Nemzetiségi Önkormányzattól
Márton kalácsokat is kaptunk a
gyerekek nagy örömére.
Köszönjük
Mindenkinek,
aki hozzájárult, hogy ez az este
ilyen szép és hangulatos legyen!
Köszönjük Mészáros Szilviának
a szép lovat, a Dunakanyar Fúvósegyüttesnek a zenét, a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak
a kalácsot, Mészáros Andrásnak a
finom libazsírt, a polgárőröknek
a segítséget, Neubauer Ákosnak
és Horváth Benedeknek a technikát, és köszönjük mindenki lelkesedését, hiszen lelkes közönség
nélkül e rendezvény nem lehetne
városunk egyik fontos hagyománya.
Heinczné Cserni
Katalin

Köszönet
November 25-én jótékonysági
vásárt szervezett az iskola 4.b
osztálya a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány támogatásával
az év végi Erdei Iskolai program költségeinek csökkentésére.
Köszönjük mindenkinek a
támogató vásárlásokat, és a
kedves szavakat!
4.b osztály tanulói
és pedagógusai
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Kajakpóló Nagymaros
International Junior Championship

Folytatás az 1. oldalról
Szerencsésen megérkezett mindenki. Gyönyörű létesítmény fogadott minket, öt darab
világszínvonalú pályával, kempinggel, és olyan
időjárással, ami csak ezen az éghajlaton jellemző. Felhőszakadás, erős szél, csendes eső,
szikrázó, égető napsütés váltotta egymást öt
percenként. Lassan, de megszoktuk. A gyerekeket nem nagyon zavarta, élvezték az utazást,
az ott létet, a versenyt, ragyogott az arcuk!
Első két nap belaktuk a sátrakat, felfedeztük a környéket, ismerkedtünk a lehetőségekkel, edzettünk a verseny pályáin. Minden percét élveztük az ott létnek.
Tudni kell, hogy ez a verseny a hivatalos kajakpóló utánpótlás világbajnokságok első próbája volt. Mi két U16-os fiú csapattal neveztünk. Indulhattunk volna még U19, ésU14-es
korosztályban is, de az anyagi lehetőségeink
végesek voltak. Az elvárás az „A” csapat felé
az első 6-ba kerülés volt, a „B” csapatnak a tapasztalatszerzés volt a legfontosabb a 15 nemzetet felvonultató mezőnyben. Két csoportba
osztották a résztvevőket. Az első körben az
„A” csapatunk a felsőházba jutott (az első 8
csapat), „B” csapatunk pedig az alsó házba (915 helyért játszott).
A második körben ismét mindenkivel
játszani kellett. Az „A” csapat csere nélkül
játszotta végig az egész versenyt, és kiválóan
bírták. Végül a lengyel csapat az összes mecscsét megnyerve elsőként jutott az elődöntőbe.
A 2. helyen a cseh csapat végzett, akit egyszer
megvertünk, egyszer kikaptunk tőlük. A 3-5.
helyen pontegyenlőség volt a francia, portugál, magyar csapatok között. A szerencse
kedvezett, a franciák ugyan megelőztek minket, de a portugálok mögénk szorultak. Így
mi negyedikként a lengyeleket kaptuk, akiktől tisztes helytállással 5-1-re kaptunk ki az
elődöntőben. A másik párnál, mivel a rendes
játékidőben 2-2 volt az állás, aranygól döntött
a franciák javára. A bronzéremért a cseheket
kellett tehát legyőznünk. Nagyon komolyan
vettük a bemelegítést, régen vízen voltunk
már, mikor a csehek megjelentek. A gyerekek nagyon akarták az érmet, nem is hagytak

esélyt az ellenfélnek, végig okosan, tudatosan,
a megbeszélt taktikát pontosan betartva játszottak, élmény volt nézni őket! Végül 5-2-re
nyertek, teljesen izgalommentessé, edzőbaráttá téve a mérkőzés végét! A beígért fürdés nem
maradhatott el, óriási volt az öröm!
Az „A” csapat az öt nap alatt 15 mérkőzést
játszott, csere nélkül. Harcoltak egymásért,
a magyar és nagymarosi színekért. Kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtottak. Két
csapat, a lengyel, és a cseh csapat fizikálisan
jóval felettünk volt, de taktikai fegyelemmel,
és csapategységgel ezt a cseheknél sikerült
eltüntetni. A többi csapat hasonló felépítésű
gyerekekből állt. Ezektől szinte alig kaptunk
ki, a dánok elleni 5-4-es vereséget például a
cserék hiányának tudom be.
Büszke vagyok a csapatra, kijött, ami bennük volt. Reálisan a második hely megszerzése
lehetett célunk, a lengyelek még nagy falatnak
bizonyultak. Ugyanakkor ötödikek is lehettünk volna, szoros volt a mezőny eleje.
„A” csapat:
1.
Heier Ákos csk.
2.
Bedő Sebestyén
3.
Havasi Máté
4.
Schwarcz Gergő
5.
Sántha József
A „B” csapat mellett Szűcs Géza segített,
mivel sokszor egy időben volt a két csapat
mérkőzése. Rendkívül lelkiismeretesen, feladatát maximálisan komolyan véve terelgette
csapatát. Köszönet érte!
„Először is el kell, hogy mondjam, mindkét
csapatra nagyon büszke vagyok, mert mindenki
hozzátette a saját részét és mindenki maximális teljesítményt nyújtott. Mind az „A” és „B”
csapat tagjai nagyon szépen helyt álltak és szép
eredményt értek el a tornán! Ugyebár én a „B”
csapattal foglalkoztam, tehát őket szeretném
pár mondatban értékelni. A „B” csapat az „A”hoz képest egy kevesebb rutinnal rendelkező , de
szívvel- lélekkel harcoló, összetartó csapat volt.
Az egész torna folyamán meccsről-meccsre csodálkozva néztem őket, hogy egyetlen mérkőzés
alatt is képesek a szembetűnő fejlődésre. Egyénenként is szépen teljesítettek, de ami a legfontosabb, hogy csapategységet alkottak! Ha bárki

hibázott, akkor a többiek azonnal segítettek. A
csoport mérkőzések során az alsóházba kerültek. Ezután az utolsó helyosztó meccsüket az Ír
„B” csapata ellen játszották és nagyon szép játékkal 6:5-re nyerték meg. Ezzel a győzelemmel
a 11.-ik helyet szerezték meg. Nagyon örülök,
hogy hozzájárulhattam segítségemmel ehhez az
eredményhez!” (Szűcs Géza)
„B” csapat:
1.
Kolarovszky Mátyás csk.
2.
Tóth Bence
3.
Fleischmann Benedek
4.
Korcsok Kevin
5.
Szilágyi Balázs
6.
Petrovics Bence
„Amit én láttam belőle, az maximálisan
kellemes meglepetést okozott. Két 14 évessel a
soraiban a hat ember mérkőzésről-mérkőzésre fejlődött, érett csapattá. Kialakult a csapat
egység. Technikailag, taktikailag is meglepő teljesítményt láttam tőlük. Nagyon tetszett a hozzáállásuk, fontos volt, hogy helyt álljanak. Ők
jelentik az „A” csapat hátterét. Szépen fejlődnek,
közelítenek a jobbak felé.” (Ádám Krisztián)
Összességében sikeres versenyen vagyunk
túl. Kihoztuk belőle majdnem a maximumot,
tapasztalatot szereztünk ezeknél a korosztályoknál, láttuk, hol tart a mezőny egy része, a
gyerekek életre szóló motivációt kaptak.
Köszönetet mondunk a szülőknek, akik végig buzdították itthonról a csapatokat, és lehetővé tették az utazást, sofőrjeinknek, akik több
ezer kilométert vezettek, kompoztak, áztak az
esőben, és szurkoltak a gyerekeknek: Lázár
Balázs, Nemes Gergő, Nemes Dániel, azoknak
a szülőknek, akik Pozsonyba, és onnan viszszafelé szállítottak minket, Nagymaros Város
Önkormányzatának a felszerelések szállításáért rendelkezésünkre bocsájtott kisbuszért.
Ádám Krisztián, Szűcs Géza

Nagymarosi Kajakpóló SE
2017.
A Nagymarosi Kajakpóló SE. 2017-ben számos
külföldi, és hazai versenyen vett részt több kategóriában.
Eredmények:
2017.05.13-14 Trieszt, Olaszország: felnőtt
4.hely
2017.05.28-29 Prága, Csehország: felnőtt
9.hely, női 7.hely, junior 3.hely
2017.06.17-18 Kaniow, Lengyelország: junior 1.hely,gyerek 8.hely, felnőtt (Kiss Miklós,
Jeszenszky Ruben, Kaniow „B” 2.hely), (Szűcs
Géza Vidra 4.hely), női 9.hely
2017.07.1-2 Nagymaros Cup: felnőtt 2.hely, junior 5.hely, női 6.hely, gyermek 1-2-3.hely
2017.07.6-8 Udine, Olaszország: női 4.hely,
junior 2.hely, felnőtt Kiss Miklós (4.hely Idrascolo ITA), Szűcs Géza (6.hely Vidra HUN),
Heininger Ádám, Jeszenszky Ruben (13.hely
Meridian GB)
2017.08.7-13 Belfast, Észak-Írország: junior”A” 3.hely, junior”B” 11.hely
2017.09.11-12 Oroszlány OB: gyerek 1-2.hely,
felnőtt 3.hely, női 1.hely, junior 2.hely
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Adománygyűjtő kiállítás a SIGIL-ben
Az előző évi siker után idén
másodszor került megrendezésre az adománygyűjtő
kiállítás, a római katolikus
templombelső falfestményeinek felújításáért. Az előző a
szentély megújításához járult
hozzá, míg most – ahogy azt
a kiállítás címe is tükrözte - a
főhajó került sorra. A cél érdekében a tavalyinál is több
művész sorakozott fel, különféle művészeti ágakból, különböző technikával és méretben
készült alkotásaikat ajánlották
fel. Ebből a sokszínűségből sikerült egységes és színvonalas,
a célhoz és a művészekhez is
méltó kiállítást kovácsolni.
A mai világban, amikor a

szobák falát legfeljebb gyári
sokszorosított másolatok díszítik, minden ilyen esemény egy
újabb lehetőséget kínál arra,
hogy a kommersz helyett egyedi és – nem feltétlenül anyagi
értelemben vett – de értékes

műalkotásokkal gazdagodjanak az otthonok. Az egyedi,
kettős eredmény, hogy az adományért műalkotás formájában ellenszolgáltatás is „jár”,
talán a legnagyobb ösztönző
erő esetünkben.

Kajakos bál

November 25-én évadzáró bált
tartott a kajakos egyesület, hogy
megünnepelje a kiemelkedően jó
eredményeket elért versenyzőket.
Ezen kívül emlékérmek átadására
került sor azoknak a versenyzőknek és edzőjüknek, akik 50 évvel
ezelőtt megszerezték a nagymarosiak első magyar bajnoki aranyérmét
és ezzel beírták településünk nevét

József, akiket Gyimesi László készített fel a versenyre. Érdekes volt
hallgatni az egykori versenyzők
visszaemlékezését, hogyan maradt
meg bennük ez a hatalmas élmény.
Gratulálunk a kiváló eredményhez!
Kitüntetést kapott Szántói-Szabó Tamás és Gaszner Ádám, akik
részt vettek az Olimpiai Reménységek versenyén Racicében, to-

a magyar kajak-kenu történelmébe. Megmutatták, hogy vidéken is
vannak kiemelkedő sportolók és a
kitartó munka és szorgalom meghozza gyümölcsét. Az első magyar
bajnoki aranyérmet K4 500 m-en
szerezték, Heincz Zoltán, Hoffmann
Zoltán, Nieberl Károly és Perbíró

vábbá Döbrössy Orsolya, Illés Panna, Polgár Péter, Gyimesi Levente,
Schwarcz Dávid, Hegyi Vencel,
Schäffer Gábor, Féja Lőrinc, Molnár Bence, Gaszner Ákos, Edöcsény
Botond, akik dobogós helyezéseket
értek el az országos versenyeken.
Gyimesi Levente az eredményeivel

kivívta helyét az országos kölyök
válogatottban. Az idősebb korosztályt Heincz Sándor képviselte, aki
egyesben és párosban is dobogós
helyezéseket szerzett a Masters Magyar Bajnokságon. Ezúton is gratulálunk nekik!
A díjakat az önkormányzat részéről az egykori kajakos, Petrovics
László polgármester adta át. A Kajak Kenu Szövetséget Cservári Gábor képviselte.
Újra éled a kenus szakágunk
is. Jelen voltak az ünnepségen az
egykori versenyzők, akik most jelképesen átadtak egy kenulapátot
stafétaként a kezdő sportolóknak,
sok sikert és kitartást kívánva az
újoncoknak.
A bálon a zenét a Nani szolgáltatta, ő gondoskodott a jó hangulatról.
Külön köszönet azoknak a kajakosoknak és szülőknek, akik
segítettek a rendezvény lebonyolításában és mindazoknak, akik jó-

A művészeket név szerint a
lap korlátai miatt lehetetlenség
felsorolni, de felajánlásaikért
mindannyijuknak óriási köszönetet mondunk. Szintén a
köszönet hangján kell szólni
a megnyitón a célhoz méltó
üzenetet közvetítő Nagymarosi Laudate együttesről, valamint a kiállítás megnyitásáért
Gáspár István atyáról és nem
utolsó sorban Németh Zoltán
Pálról, aki ötletgazdaként a
szervezésből is oroszlánrészt
vállalt.
Az egyház és a művészet
kapcsolata a történelemben
messzire vezethető vissza, miért is ne lehetne ma is, akár egy
ilyen apró üggyel a helyi művészet ösztönzője? – ha a jövőben
is megvan erre az igény, mi
örömmell folytatjuk. (M. Z.)
tékonykodtak az egyesület javára,
finomabbnál finomabb süteményekkel, szendvicsekkel, tombolákkal és egyéb más ajándékokkal
támogatták rendezvényünket. A
bál bevétele nagy segítséget jelent
az egyesület zökkenőmentes működésében.
Támogatóink: dr. Balla Réka,
Batki László, Bergmann Margit, Bergmann Katalin, Biobolt, Bor-piac,
CBA, Csajka Andrea, Cservári Gábor, Cross Inergy Zrt, Dániel Gabi,
Gáspár István atya, Gauss Kft, Gyimesi Szilvi, Horváth Zoltán, Honti
Csilla, Jakus Mihály, Jucus Konyhája,
Juli Zöldséges Bolt, dr. Kovács Barna,
Krugel Exim Hungary Kft., Mátyás
Étkezde, dr. Maurer-Morvai Ágnes,
Niegreisz Zsuzsanna, Ormándy
Nóra, Paduc Horgászbolt, Palásti Ildikó, Panoráma Étterem és Söröző,
Petrovics László, Petrovics Kálmán,
Polgármesteri Hivatal, Stihl Márkaszerviz - Pidoma Kft., Sigil Galéria,
Spitz Pékesség, Szikriszt Ágnes, Vén
Duna Cukrászda, dr. Vodicska Miklós, Nagymaros Városi Könyvtár és
Művelődési Ház.
Döbrössy László
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A szívekben ott élhet a gyermek
Karácsony idején is
A következő történetet olvastam: „A harmincéves
háborúban
Wallensteinnel folytatott csatái közben
Gusztáv Adolf svéd király
(1611-32) egy katonatisztje súlyos sebet kapott. Egy
észak-német család fogadta
be. Életre ápolták a csatából
lemaradt svéd tisztet. Amikor az sebeiből úgy-ahogy
felgyógyult, ősz táján kiült a
kertbe, és fadarabkákból késével kis állatokat és játékokat farigcsált. Majd faggyút
szerzett, s abból a pajtában
gyertyákat öntött.
Amikor elérkezett december 24-e, a közeli erdőből
zsenge fenyőfácskával tért
vissza. Estefelé odalépett a
házigazdához és azt mondta neki: Hónapok óta ápoltatok, etettetek, itattatok,
emberségesen bántatok velem. Ma én viszonzom ezt
egy svéd szokással. Hadd
mutassam meg, hogyan ünnepeljük mi Karácsony szentestéjét, Jézus születésének
ünnepét!
Összehívta az egész családot és bevezette őket az
előzőleg elkért belső szobába, melynek a közepén már
ott állt a fenyőfa, rajta az
aprócska gyertyákkal. A fa
alatt voltak a saját maga faragta játékok.
Meggyújtotta a gyertyákat, s a körbe letelepedő család felé fordulva így szólt:
- Ez a fiatal fenyő ezentúl emlékeztessen benneteket is a fiatalon „kivágott”,
megölt Jézus Krisztusra, aki
értünk született meg ezen
az éjszakán és értünk halt
meg egy másféle fából ácsolt
kereszten. Ezek a kis lobogó
lángok, gyertyák jelképezzék
számotokra is azt a világosságot, amit Ő hozott erre a
földre. - Aztán egyenként
szétosztotta az ámuldozó
családnak a maga faragta
ajándékait. Amikor mindenki kezében szorongatta
az egyszerű faragványokat,
így folytatta:
- Ezek a magam faragta

egyszerű ajándékok nemcsak
hálám jelei. Ha elmegyek, és
talán kezetekbe veszitek ezeket, arra emlékezzetek, hogy
a legnagyobb ajándék jelképei is, mert egyszer egy ilyen
éjszakán ajándékozta Isten
a világnak a legnagyobb
ajándékot: Jézus Krisztust.
Így kezdődött el Európa
északi részében először a
szenteste ünneplése fenyőfával, gyertyákkal, ajándékokkal.”
Szép történet, idilli kép.
Folytathatnám a Karácsony
közeledtéről szóló elmélkedést ennek jegyében is, ha
nem tolulnának a szemem
elé egy másik, sokkal frissebb, napjainkban történt
eset képei.
Nemrégiben láttam egy
videót az interneten. A napokban egy nagy áruházban - valamelyik nyugati
városban - akciós vásárlási
nap volt, talán „fekete péntek”. Tömegverekedés tört
ki, miközben az emberek
megrohanták a hatalmas

kedvezménnyel megvásárolható műszaki cikkeket,
és egymást félretaszítva,
egymás kezéből kitépve a
dobozokat, egymáson átgázolva próbáltak hozzájutni
egy-egy darabhoz. Talán
éppen azért igyekeztek,
hogy valami komoly karácsonyi ajándékhoz juthassanak, elfogadható áron.
De vajon elfogadható-e
az az ár, amit a lelkünkben fizetünk a karácsonyi
vásárlási őrület napjaiban,
heteiben? A „jaj-kinek-

mit-veg yek-mikor-fogoktakarítani-mit-főzzek-ésmindezt-miből-és-mikor???”
szorongató feszültségében?
Ez lenne a „SZERETET
ÜNNEPE”?
Emberek, álljunk meg!
Milyen szeretetről beszélünk?
„Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy Egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz Őbenne,
el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” (János evangéliuma 3,16)
Mindannyiunk ajándéka
az Egyszülött Fiú, mindannyiunk ajándéka lehet az
örök élet. (Ha ez a fogalom
túl távoli, érthetetlen és felfoghatatlan – gondolj egyszerűen arra: azzal az Istennel lenni, aki feltétel nélkül
szeret téged).
Egy hatalmas, életet
meghatározó ajándék, hogy
el ne vessz a forgatagban, a
rohanásban, a stresszben, a
szerzés kényszerében, hogy
fel ne falja lelkedet a Lélek-telen korszellem.
Kinyújtjuk-e a kezünket
ezért az ajándékért? Köszönetet mondunk-e érte?
Mikor leülünk a terített asztalhoz, mikor körülálljuk a fenyőfát, mikor
átöleljük
gyermekeinket
– feltör-e a szívünkből egy
imádság, eszünkbe jut-e a
minket Jézusban átölelni
akaró Isten?
Lehet, hogy nem lesz a
fenyőfánk alatt óriási dobozban lapos, hatalmas
képernyőjű TV, vagy a legújabb márkájú okostelefon
- de a szívedben ott lehet a
Gyermek!
Áldott Karácsonyt kívánok!
Márkusné Láng
Ilona lelkész

Istentiszteleteink:
Minden vasárnap délelőtt 10 órakor a református
templomban.
Advent első vasárnapján, valamint Karácsony első és
második ünnepén Úrvacsorával egybekötött Istentiszteletet tartunk.
Minden kedves Testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk
alkalmainkra!
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A reformáció 500-ik évfordulóján
"Mert más alapot senki
sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus"
(Pál apostol első korinthusi
levele 3,11)
A reformáció 500-ik évfordulóján szeretnénk mi
is, Nagymaros maroknyi
reformátussága megemlékezni erről a történelemformáló eseményről.
Mint tudjuk, a reformációt Luther Márton ágostonrendi szerzetes indította
el azzal, hogy 1517. október
31-én kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára 95
tételét, amelyben az egyház
megreformálását követelte.
Ez volt a kezdete annak
a történelmi eseménysorozatnak, amelynek eredményeként kialakultak a
protestáns egyházak. A reformáció szintén hatalmas
alakja a francia származású
Kálvin János, akinek követői a reformátusok (kálvinisták), Luther követői pedig evangélikus felekezetű
(lutheránus) testvéreink.
A reformáció szellemi
áramlata először Európát,
majd az egész világot átjárta. A történelmi Magyarország területére is eljutott a
reformáció szent igazsága:
"Az igaz ember hitből él".
(Pál Rómabeliekhez írt levele 1,17).
Kiváló magyar reformátorok álltak ki a bibliai
igazság, a Krisztusi szeretet,
az evangélium mellett: Kálmáncsehi Sánta Márton, Lévai Bíró Mátyás, Károli Gáspár, Szenczi Molnár Albert,
Méliusz Juhász Péter és sokan mások. A reformátorok
Isten elé állították az egyházat, és az egyes embert
is, hirdetvén, hogy "...egy
az Isten, egy a közbenjáró is
Isten és emberek között, az
ember Krisztus Jézus..." (Pál
1. levele Timóteushoz 2,5).
Hogy egészen Krisztuséi
lehessünk, kell, hogy személyesen megismerhessük
Őt, tanítását a Bibliából.
Bibliát tehát az emberek kezébe!
Luther az egész Szentírást német nyelvre fordította le, Károli Gáspár gönci

esperes
pedig 1590-ben
Vizsolyban
kinyomtatta
a teljes Szentírást magyar
nyelven. (Azóta már több
mint 2000 nyelvre lefordítva olvashatjuk a Bibliát.)
E vázlatos történelmi áttekintés után röviden szólnék a reformáció néhány
hitbeli tételéről. Kettőt már
fentebb említettem (Róm
1,17 és 1Tim 2,5).
Tudnunk kell, hogy Luther, még mint szerzetes,
önmagát ostorozva cellájában, attól rettegve, hogy
Isten nem találván bűn
nélkül valónak, elveti őt,
számtalanszor tette fel a
gyötrő kérdést: "Hogyan
találok kegyelmes Istenre?"
A választ végül a Szentírás
alapján, a könyörülő Isten
Szentlelke vezetésével találta meg: "egyedül Krisztusban, egyedül hit által, egyedül kegyelemből".

Ha kérdezed: Isten szeretetét, bűnbocsánatát hol
találhatom meg? - így szól
ma is nekünk, 500 év múltával Isten üzenete: egyedül
Krisztus - Solus Christus a letéteményese a mi üdvösségünknek, a mi Istenhez
való visszatalálásunknak,
"aki adta önmagát váltságul
mindenekért" (Pál 1. levele
Timótheushoz 2,6 ).
Hogyan lehet enyém
is mindaz a jó, amit Isten
az embereknek Krisztusban kínál? Egyedül hit által - Sola Fide - úgy, hogy
hiszek Istenben és az Ő
Fiában, Jézus Krisztusban.
Mit jelent ez a hit? Szépen
adja elénk ezt református
hitvallásunk, a Heidelbergi Káté 21. kérdés-felelete:
"Mi az igaz hit?„ - felelet:
"Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom
mindazt, amit Isten az ő igé-

jében nekünk kijelentett. Ám
egyúttal szívbéli bizalom is,
amelyet a Szentlélek ébreszt
bennem az evangélium által,
hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot
és üdvösséget ajándékoz,
ingyen kegyelméből, egyedül
Krisztus érdeméért."
Tehát ha az ember felteszi magának a kérdést : "mit
kell nekem mindezért tennem? Mivel érdemelhetem
ki hogy Isten szeretete, bűnbocsánata az enyém is lehessen?" - a jó hír az, hogy nem
kell mindezt cselekedetekkel, esetleg vezekléssel (ld.
Luther)
"kiérdemelnem",
hanem egyedül kegyelemből - Sola Gratiai - Isten nekem ajándékozza azt. Nem
az én érdemeimért, hanem
mert Ő kegyelmes Isten.
Efeletti örömünk és hálánk termi majd meg az Isten szerinti élet, a " jócselekedetek" gyümölcseit.
Ezért kell feltétlenül kézbe vennünk a Bibliát, forgatnunk, tanulmányoznunk
és szívünkhöz közel engedni azt, mert abból tudhatjuk
meg, hogy Isten szeret bennünket, könyörül rajtunk,
ha ezt mi hittel kérjük és
elfogadjuk.
Szépen összefoglalja ezt
az Ige Pál apostolnak az
Efézusiakhoz írott levelében (Ef 2,8-9): "mert kegyelemből tartattok meg, hit
által, és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki se
kérkedjék."
Most, amikor világszerte
megemlékeznek a Reformációról, kegyelettel emlékezünk mi is reformátor őseinkre, mindazokra, akik ha
kellett, életüket sem kímélték azért, hogy mindnyájan
arra az alapra építsük életünket, „amely adatott, és
amely a Jézus Krisztus”.
Mindazáltal tudjuk, hogy
a Reformációt Isten Szentlelke indította és vezette
(emberi bűneink és túlkapásaink bocsáttassanak
meg! ) és ezért EGYEDÜL
ISTENÉ A DICSŐSÉG!
SOLI DEO GLORIA!
Márkusné
Láng Ilona
református lelkész
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ILDIKÓ Ingatlan Iroda
Nagymaros Váci út 111. (bejövő főút)
Készpénzzel rendelkező vevőinknek
keresünk lakóházakat, nyaralókat, telkeket,
szántó-egyéb külterületeket.
Épületenergetika tanúsítvány készítése 24
órán belül adás-vételhez, használatbavételi
engedélyhez, pályázatokhoz.
Értékbecslés 24 órás határidővel.
Ingatlanközvetítő, iroda tulajdonos: Haraminé Papp
Ildikó +3620/46-43-429
Ingatlanközvetítő munkatárs: Szilágyvári Bernadett
+3630/1958-673
Épületenergetika szakember: Harami László +3620/5817-400

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
ÖNNEK ÉS KEDVES CSALÁDJÁNAK

Nagymaros
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Két nagymarosi is bronzérmes
lett akrobatikus tornában
November közepén bronzérmes lett az
ÉTCSstart Kupa Akrobatikus Torna Versenyen újonc lány hármas kategóriában a
nagymarosi Mészáros Dorina, a szintén
nagymarosi Kardos Orsolya, valamint
Ónodi Fanni. Mindhárman a Puente
Sportegyesület tagjai.
A sikerről Dorina anyukáját, Mészárosné Heffentrager Katalint kérdeztem.
- Érden az akrobatika kupán újonc korcsoportban Dorina csapatban, két társával
együtt bronzérmes lett. Mióta űzi ezt a
sportot és milyen eredményei voltak eddig?
- Másfél éve sportol és ez a második
versenye előtte Budapesten negyedik helyezést ért el. Dorina még csak óvodás
volt, amikor már hidat és a spárgát is
ügyesen megcsinálta, ezért kezdtünk el
tornára járni.
- Az akrobatika nem egy könnyű sportág. Miért ezt választották?
- Úgy láttuk, hogy erre alkalmas és
nagyon szereti. Nagyon mozgékony és
hajlékony fiatal kislány, aki állandóan izget-mozgott otthon és közösségben egyaránt.
- Ahhoz, hogy ilyen szép eredményeket
érjen el valaki 8 évesen, hány edzés, menynyi gyakorlás szükséges?
- Heti 5 alkalommal járunk edzésre.
Vácra megyünk hetente 5-ször, ebből egy
alkalom balett, egy szertorna és a Puente
akrobatikus torna.

- Mit tud Ön szülőként a lánya sikeréért
tenni?
- Amikor csak tudom viszem és hozom tornára, nyári táborokba iratom be.
Pénzt és energiát nem kímélve.
Budapesten is járt az UTE-ba másfél
hónapot, de lemondtunk róla, mert a
távolság megnehezítette a további közös
munkát.
Lapzártakor érkezett a hír, hogy első
helyezést ért el a Start Kupán Dorina tornacsapata. A sikerről következő lapszámunkban beszámolunk.
Furucz Anita

Adventi keresztet állítottunk
2017. december 2-án 18 órakor 10. alkalommal gyúltak
meg a gyertyák az adventi kettős kereszt alatt. Ennyi év
távlatából nézve már hagyomány, hogy advent elején
keresztállítási rendezvénnyel köszöntjük a karácsonyi
várakozás eljöttét. Csuka Tamás református tábori püspök és dr. Nemes György piarista atya áldásával, valóban szívhez szóló gondolatokkal gazdagították lelkünket. Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelte a Jobbik
Nagymarosi Szervezete rendezvényét. Külön köszönet
illeti a polgármesteri hivatal városüzemeltető csapatát,
akik a kereszt szállítását és állítását végezték! Kérjük,
aki arra jár, gyújtson meg egy mécsest, hogy az advent
fénye egészen karácsonyig kísérjen minket! Áldott karácsonyt kívánunk minden nagymarosinak!
Fénylánc 2017.
Szintén 10. alkalommal kapcsolódunk a Kárpát-medence Fényláncához. Remélhetőleg az időjárás is kegyes
lesz hozzánk, és mikor 2017. december 21-én 18 órakor a Panoráma parkoló alatti Duna-parton fellobban a tűz, láthatjuk majd a környék
többi karácsonyi tűz-fényét. A Jobbik Nagymarosi Szervezete szeretettel várja az érdeklődőket egy kis teával, forralt borral és egy kis süteménnyel. Szeretettel várunk
mindenkit!
Jobbik Nagymarosi Szervezete

Kerüljön januári
színházjegy a fa alá!
Olykor igen nehéz megtalálni a tökéletes ajándékot. A Váci Dunakanyar Színház januárban
három kitűnő előadást is kínál, ami megkönynyítheti a karácsonyi bevásárlás során elbizonytalanodók dolgát.
A klasszikusok kedvelőinek Molnár Ferenc:
Üvegcipő című darabja január 19-én pénteken
19 órakor kitűnő választás lehet. A magyar író
darabja méltán a legtöbbször játszott a művei
közül, hiszen páratlan érzékenységgel járja körül a soha el nem évülő témát. Senki sem úgy
születik, hogy boldogtalan akarna lenni, legtöbbször magunk választjuk a boldogtalanság
édes, megnyugtató légkörét, mert boldogságunk tárgya kockázatos és túl sokat veszthetünk rajta. Például a büszkeségünket, vagy a
társadalom megbecsülését. Így gondolkodik
erről Romajzer Adél és Sípos Lajos is. A közömbös lét ellenpontjaként jelenik meg Irma, az
árva józsefvárosi cselédlány, aki szerethetően
gyermeki képzeletével, életszeretetével nyeri
meg magának a nézők szívét. A darabot, mely
olyan híres elődökkel büszkélkedhet, mint
Domján Edit, Agárdy Gábor, Gyenes Magda,
most a Körúti Színház előadásában láthatják
a Váci Dunakanyar Színházban. Egy igazi romantikus Józsefvárosi történet olyan színészekkel a főszerepben, mint Pikali Gerda és Kautzky
Armand.
A gyerekek a jövő évben sem maradnak
tartalmas és egyben szórakoztató előadások
nélkül. Január 21-én vasárnap 14 órakor a nagy
népszerűségnek örvendő Magyarock Dalszínház Medveczky Szabolcs: Mátyás király című zenés mesejátékából megismerhetik „Mátyás az
igazságos” legendás alakját. Főbb szerepekben
Fecske Dávid, Makrai Pál/Gerdesits Ferenc, Mészáros Tamás, Kuczmann Ágnes, Enyingi Zsófia,
Gombás Ádám látható.
Január 21-én vasárnap 19 órakor Rejtő Jenő
légiós történetei közül az egyik legkedveltebb,
A három testőr Afrikában végre a musicalszínpadot is meghódítja. Csülök, Senki Alfonz
és Tuskó Hopkins vidám kalandja, szállóigévé
vált mondatai élénken élnek a köztudatban,
új és újabb generációkat megfertőzve a rejtői
életművel. A légiósok és barátaik küzdelmes,
nagyszabású pénzügyi átverést leleplező, önfeláldozó kalandjának musical változatát Vizeli
Csaba és Másik Lehel szerzőpáros írta. A Magyarock Dalszínház már sokszor bizonyított a
környékbeli közönség előtt, az újabb sikert a
nagyszerű szereplőgárda is előrevetíti: Barabás
Kiss Zoltán, Csengeri Attila/Bánfi Csaba, Barát
Attila György, Háda János, Magyar Attila/Sipos Imre, Makrai Pál, Bardóczy Attila/Gombás
Ádám, Kuczmann Ágnes, Gerdesits Ferenc/Kósa
Zsolt és még sokan mások.
Kellemes Ünnepeket és színházi előadásokban, tartalmas szórakozásban gazdag Új Évet
kíván a Váci Dunakanyar Színház minden jelenlegi és leendő nézőjének!
Fehérvári Fruzsina
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Városi
Könyvtár 2017. december 21-től (csütörtök)
2017. január 1-ig (hétfő) ZÁRVA.
Utolsó kölcsönzési nap: december 20.
(szerda)9 – 12/13 - 18-ig
Nyitás: 2017. január 2-án (kedden) 9 órakor.
Lehetőség van több kötet könyv kölcsönzésére is!
Könyvtárunk könyvállománya 32.000 kötet,
melyből mindenki, aki beiratkozott olvasó,
válogathat, kölcsönözhet.
A könyvtár címe: Nagymaros, Váci út 11.
Kölcsönzési idő:
Hétfő: nincs kölcsönzés
Kedd: 9-12/13-18
Szerda: 9-12/13-18
Csütörtök: -- 13-16
Péntek: 9-12/13-18
Szombat: 8-12 -Kérjük azokat a Kedves Egykori (és Jelenlegi) Olvasóinkat, akik már régóta nem hozták vissza a kikölcsönzött könyveket, vagy véletlenül könyvtári
könyv került hozzájuk, juttassák vissza a könyveket
a könyvtárba!
Bármilyen régen is járt könyvtárunkban, bármilyen régen is kölcsönözte ki a könyveket, szeretettel
és szívesen látjuk! Késedelmi díjra sem kell számítaniuk!
Kérjük a Tisztelt Újságolvasókat, ha bármilyen jó
ötletük van arra, hogy a késedelmes olvasóinktól milyen módon tudnánk „visszaszerezni” a náluk lévő
könyvtári könyveket, osszák meg velünk. Előre is
köszönjük!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik saját könyvgyűjteményük fölös példányaival vagy örökölt könyvgyűjtemény darabjaival
segítették könyvtárunk működését. A felajánlott
könyvekkel lehetővé tették, hogy a régi, esztétikailag
már nem megfelelő köteteket cserélni tudtuk, illetve
a könyvtár gyűjteményében eddig nem található, de beleillő – könyveket állományba vehettük.

Ilyenkor már hideg van a Panoráma teraszán, jól esik
az illatozó forralt bor is. Hajagos bácsi, az öreg roma
régi történetet mesél:
-Idén kevés disznót vágnak a környéken, de láttam
én már Nagymaroson ennél gazdagabb tort is! Ez még
a rendszerváltás előtt történt; maguk még akkoriban
kiscsoportos óvodások lehettek, és papírhajókat hajtogattak, amikor én már rőzsét gyűjteni jártam az erdőbe.
A környék köztudottan remek vadászterület. A megyei
pártbizottságtól lejárt hozzánk vadászni egy főmufti,
bizonyos Rozsnyai elvtárs, aki minden áron vaddisznót
akart lőni. Egyedül ment ki a lesre, egész éjszaka hallottuk a puskaropogást, de hajnalban mindig zsákmány
nélkül tért vissza. A környékbeli srácok meg bejártak az
erdőbe összeszedni a kilőtt, fényes töltényhüvelyeket.
Az egyik éjszaka is nagy fegyverdurrogtatás hallatszott, Rozsnyai elvtárs hajnalban vigyorogva tért viszsza, és kérte, hogy a téesz pótkocsis traktora hozza be a
zsákmányt, mert nyolc disznót lőtt!
Kimentem velük én is, a hajnali pirkadatban valóban
ott feküdt a tisztáson a nyolc kilőtt áldozat. De ahogy
jött fel a nap, azt is
láttuk, hogy ezek olyan rózsaszínű vaddisznók voltak. Nem húzom a történetet,
Rozsnyai elvtárs az erdész szelíd házi
sertéseit lőtte halomra, akik egy kis erdei makkot akartak lakmározni.
A vadász valahogy levajazta az ügyet az erdésszel,
aki még arra is vállalkozott, hogy eltünteti a nyomokat.
Aznap Maroson több portán is rotyogott az abároló
katlan...!

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

rávezető eszközökkel, sok segítséggel.
KÖZÉP ÉS IDŐSEBB KOROSZTÁLY számára.

Össznépi disznótor

NEMZETKÖZI SARASTVATI JÓGA /torna/
NAGYMAROSON! EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
-JAVÍTÓ GYAKORLATOK,

Mozgásszervi, szív és érrendszeri, emésztési problémák, valamint a kedélyállapot, erőnlét,
és állóképesség javítására.

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/380-6233 - Szűcs Éva

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
„A kutyák falkában élő állatok. Falkavezérre van szükségük, nem pedig kebelbarátra, legalábbis nem kétlábúra. Az emberek túl szentimentálisan gondolkoznak a kutyákról. De csak azért, mert semmit nem tudnak róluk.” (Michel Faber)

Az Év segítője
Az idén tíz esztendős Máté Állatvédelmi Alapítvány vezetősége az évforduló alkalmából elhatározta, hogy
minden évben oklevéllel és egy szerény ajándékkal ismeri el a legfőbb
segítőjének a munkáját. Annak ellenére, hogy egyre több lakótársunk
kapcsolódik a tevékenységünkhöz,
az első alkalommal könnyű volt a választás.
Több hónapja kerestünk ideiglenes befogadókat, akik néhány nap-

ra otthont adnának olyan kóborló
kutyáknak, akiknek a tulajdonosát
nem tudjuk azonnal megtalálni. A
sokadik hirdetés után jelentkezett

Burgermeisterné Abonyi Judit, kiderült, azért nem előbb, mert az utolsó kedvence néhány nappal azelőttig
még vele volt. Nem engedte szenvedni, miután az állatorvostól megtudta,
nincs remény a felépülésre, engedte
fájdalom nélkül elmenni. Ahogy az
illik az igazi állatbaráthoz. De kevés
él közöttünk olyan, aki a fájdalmán
túl azonnal keresi az alkalmat a segítésre. Juditka ezt tette, és rendkívüli
szeretettel, gondoskodással törődött,
és törődik ma is az új jövevényekkel.
Sajnos, várhatóan tavasszal elköltözik
Nagymarosról, reméljük, addig je-

lentkeznek utódok.
A képen középen Juditka, az idei
Máté Bazáron résztvevő alapítványi
tagok gyűrűjében.

1 százalék
Alapítványunk 118.972- forint adományt kapott ebben az évben
az 1 százalékos felajánlásokból. Nagyon köszönjük, ez az összeg
újabb lehetőséget ad, hogy ahol szükséges, támogassuk a kedvencek gyógyítását, ellátását, a túlszaporulat csökkentését.

Máté Bazár
Örömmel jelentjük, hogy az idei Máté
Bazár is nagyszerűen sikerült!

Közel százezer forint adományt
gyűjthettünk a lakosság által felajánlott tárgyak vásárlóitól. Többségük a
megállapított árnál többet, olykor jóval többet tett a perselybe. A legfőbb

támogató ezúttal is az alapítvány és a
bazár kitalálója, a Von-Benko házaspár volt, de köszönet minden látogatónak, és különösen azoknak, akik
megváltak értékeiktől, hogy segítsék
az állatvédő munkánkat. Sajnos nem
írtuk fel valamennyijük nevét, ezért
most nem lenne illendő névsort közölni, jövőre pótoljuk!

JÖNNEK A TŰZIJÁTÉKOK, A PETÁRDÁK! VIGYÁZZUNK
AZ ÁLLATAINKRA!!!

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822 - Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu
E-mail: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Facebook oldalunk: Máté Állatvédelmi Alapítvány
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Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai

Születtek: Sidó Árpád és Rózsa Eszter lánya: Emma,
Tresó Viktor és Rácz Nikoletta fia Viktor, Kuba Krisztián
és Bohács Brigitta fia: Nimród, Hoffer Attila és Viski Elizabet lánya: Hanna Izabella.
Elhaláloztak: Fodor Ferencné sz. Szigeti Mária (1929),
Liebhardt János Vilmos (1949), Ortmann István (1958),
Sonkután Tibor (1958), Baranyay Péter (1945).

Megemlékezés
2018. január 14. délelőtt megemlékezés a Málenkij-robotra elhurcoltakra. Helyszín: Zebegény, templom.
Ünnepi szentmise és megemlékezés.
Várunk minden megemlékezőt!

Köszönet a művelődési ház grafikájáért Ujvári Gábornak.

DECEMBERI PROGRAMOK
December 11. - vásár
Dcember 13. 9 óra - Komolyzenei hangverseny
ifjúság számára
December 14. - vásár
December 16. - Karácsonyváró
16 órától Ringató foglalkozás minden 3 éven aluliaknak
17 óra Itt a szép, víg karácsony! Katáng zenekar
karácsonyi koncertje
A belépés díjtalan!
December 18. - Nyugdíjas klub karácsonya
December 20. 17 óra - Csillagváró
az általános iskola karácsonyi bemutatója
December 21. 12-18 óráig - Véradás a Vöröskereszt
szervezésében
DECEMBER 22-TŐL JANUÁR 2-IG TÉLI SZÜNET
AZ INTÉZMÉNYBEN.
A művelődési ház kíván minden kedves látogatójának
és partnerének áldott, boldog ünnepeket!
JANUÁRI ELŐZETES
Január 16.- vásár
január 18. - vásár
január 27. szombat 17 óra- a Magyar Kultúra Napja
alkalmából ünnepség
2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
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

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,
Mihály u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 06-20/911-9077
A CIKKEK LEADÁSI
HATÁRIDEJE: MINDEN
HÓNAP VÉGE

Nagymaros
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A Börzsönyoptika dolgozói köszöntik a kedves nagymarosi régi és új vevőket.
Kívánunk áldott ünnepeket, vidám szilvesztert és boldog új esztendőt.
A LÁTÁS HÓNAPJA MEGHOSSZABBÍTVA DECEMBER 23-IG
Kedvezmények: keretek 50 %, időskorúak kedvezménye + 30 % a lencsékből. Javítások a helyszínen.
December 9-én és 16-án, szombaton ingyenes látásvizsgálat! BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

Továbbá az optikus üzletben mindennemű rövidáru kapható. Például: kézimunkák,
gobelinek, hímző-kötő fonalak, cérna, tű, gomb, cipőfűző, diszkötöző, selyem szalag, cipzár,
gumi, díszítők fehér és arany színben. Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.

Keresse fel üzletünket, várjuk szeretettel: Nagymaros, Király u. 6.
Lendvainé Pesti Emese és dr. Kispéter Éva szemész szakorvos
Hétfő: ZÁRVA Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-16.30 óráig nyitva Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889
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„Közelednek az ünnepek, mindjárt itt a Karácsony és fontosnak tartom, hogy helyi
vállalkozóként viszonozzam vásárlóim egész éves bizalmát, szeretetét, ezért a karácsonyi készülődéshez szükséges alapanyagokat, élelmiszereket boltunkban most egész
decemberben akciós áron vásárolhatják meg. Akik viszont nem szeretnének bajlódni a
főzéssel, azoknak üzenem, hogy a hagyományokhoz híven, idén is főzünk halászlevet.
Remélem, ezzel hozzá tudunk járulni, hogy gondtalanul teljenek az ünnepek.
Ezúton is kívánunk mindenkinek boldog, békés Karácsonyt és egészségben,
bőségben gazdag Új Évet!”
Hénop Zsolt
(Panoráma Élelmiszer – Gyros – Söröző)
DECEMBERI AKCIÓ!
AKCIÓS TERMÉKEK
EREDETI ÁR
Domestos 750 ml
520 Ft
Lilla duó papír zsebkendő 100 db-os
150 Ft
Hohes-C narancslé 1l
510 Ft
"Táblás" Milka csoki több ízben 100g
320 Ft
Cheetos 43 gr
150 Ft
Pick téliszalámi /kg szeletelve
5400 Ft
Tchibo Family 250 gr
640 Ft
Krasno bécsi virsli/kg
1500 Ft
"Kocka" Ráma 250 gr
315 Ft
Klasszikus vanília és csokoládé pudingpor 40 gr 60 Ft
Globus majonéz 400 gr
615 Ft
Darált Háztartási Keksz 500 gr
340 Ft
Teleki Merlo bor 0,75l
1100 Ft
BB Pezsgő 0,75 l
1050 Ft

AKCIÓS ÁR
485 Ft
115 Ft
445 Ft
290 Ft
129 Ft
4490 Ft
585 Ft
1200 Ft
260 Ft
40 Ft
549 Ft
295 Ft
899 Ft
950 Ft

ÁLLANDÓ "AKCIÓ"
Coca Cola 0,5 l 260 Ft
Dreher dobozos sör 0,5 l 230 Ft
Nescafé classic 3in1 10 db-os 550 Ft
HALÁSZLÉ HALSZELETTEL /ADAG 900 FT
Előrendelést felveszünk december 22-én éjfélig a 0620/297-9492-es telefonszámon,
vagy közvetlenül üzletünkben. Átvehető december 24-én 10-14 között.

Ünnepi nyitva tartás:
december 24. - vasárnap
december 25. - hétfő
december 26. - kedd
december 30. - szombat
december 31. - vasárnap
január 1. – hétfő

Bolt
7:00-12:00
ZÁRVA
ZÁRVA
6:00-19:00
7:00-16:00
ZÁRVA

Söröző
10:00-14:00
ZÁRVA
10:00-20:00
10:00-24:00
10:00-14:00
ZÁRVA

