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KARSÁN  LAKBERENDEZÉSI ÜZLET Nagymaros, Váci u. 18.

Kedves Nagymarosiak! 
Sok szeretettel köszöntjük városunk 
minden polgárát az Újesztendő alkal-
mával! 

Sok munkával, eredményekkel, fej-
lődéssel tarkított évet zártunk, meg-
mutattuk, hogy törekvéseinket közö-
sen meg tudjuk valósítani! 

Az új évben sem kívülről kell vár-
nunk a csodát, mert az bennünk van!  
Jó lenne, ha a hallgatástól eljutnánk 
egymás meghallgatásáig, a fecsegéstől, 
a becsmérlő vádaskodásoktól a tiszta 
szavak kimondásáig. Vállalni kellene 
a közösségért végzett munka örömét, 
keresni a hogyan tovább kérdésre a 
választ. 

Jó lenne lépést tartani álmainkkal, 
s hinni abban, hogy kis segítséggel és 
nagy bölcsességgel minden jóra képe-
sek vagyunk a család és kisebb közös-
ségünk fennmaradása és gyarapodása 
érdekében.

A karácsony üzenete, a csend, a 
béke és a szeretet még itt van a szí-
vünkben.

Kívánjuk, hogy ezzel a szeretettel és 
békességgel vágjunk neki a következő 
évnek, melyhez minden honfi társunk-
nak jó egészséget, békességet és sok 
boldogságot kívánunk!

Boldog Újévet Nagymaros!

Nagymaros Város Képvisel-
testülete nevében: Mándliné 

Szabó Katalin alpolgármester

Emlékezzünk együtt a málenkij robotra
A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzta támoga-
tásával a lap közepén mellékletet találnak, két túlélő beszá-
molójával.

Ha nem is ropogott a hó a lábunk alatt, de szép, fehér télies estével 
várta a kedves közönséget a művelődési ház terme, iskolánk hagyo-
mányos Csillagváró programjára. 

 15. oldal

Vidám volt az idei karácsony is



2                                                                                                                  Nagymaros

Az év vége felé mindig számos 
programkínálat közül válogat-
hatnak az érdeklődők. Kigyúltak 
a karácsonyi fények a kandellábe-
reken és a város is díszbe öltözött 
sok-sok civil segítő kéz által.

Idén az adventi első gyertya 
meggyújtását követően rendez-
vény várta az ünneplőket a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szer-
vezésében.

Az esemény különleges szín-
foltja a Szent István szobor alatti 

adventi koszorú, amelynek cso-
dájára jártak a nagymarosiak. 

A Fő téren felállításra került a 
betlehem, az Igéző Meseműhely 
és a nemzetiségi önkormányzat 
együttműködésének eredménye-
ként.

Mikulás eljövetelét egy ha-
gyományteremtő sportos vasár-
nap előzte meg, amikor a futni 
vágyókat a nagymarosi Mikulás 

köszöntötte és egy rendhagyó fu-
tásra hívta (200 métertől egészen 
5 km-ig).A levezetőkhöz kínált 
teát a Cédrus Egyesület tagjai, a 
sütiket a kajakosok biztosították. 
A napsütéses téli időt természete-
sen megrendelésre kapták a részt-
vevők

Az iskolában is szorgosan 
készültek a nebulók és tanáraik, 
hogy december 16-án színpa-
don bemutathassák a Csillagváró 
előadását. 

Másnap, a piacra érkezőket 
számos kínálat várta, hiszen az 
óvodai jótékonysági vásáron 
nemcsak a karácsonyi ajándéko-
kat szerezhették be a látogatók, 
hanem egy –egy süti és forró ital 
is megmelegítette a fázós kezeket. 
A jó hangulat megteremtésében 
ifj ak is segítettek, akik a technikai 
bravúrral karácsonyi zenéket tet-
tek hallhatóvá a Fő téren.

A művelődési házba betérve 
az óvónők kreatív foglalkozás-
sal várták a kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Az Igéző Meseműhely 
előadására megtelt a nagy terem. 
Az előadás végén teázásra hívtak 
a meseműhely tagjai, melyet Né-
met Imre és családja, valamint a 
Manyi bolt támogatásával sikerült 
megvalósítani. A teához sütiket 
is lehet készíteni Kulcsár Ilona 
közreműködésével, aki az agyag 
helyett most mézeskalács formá-
zásra vállalkozott.

A délelőttöt tánc zárta a ter-
melői piac kedvelt együttesével, a 
Suhaj zenekar tagjai húzták a tal-
palávalót a nagyteremben.

December 17-én délután már 
a Dunakanyar Fúvósegyüttes fo-

gadta a látogatókat karácsonyi 
hangversenyén, melynek külön-
leges színfoltja Péter és a farkas 
előadása volt Horváth Antal nar-
rációjában.

Az advent utolsó vasárnapjá-
nak délutánján szintén többéves 
hagyományként szerepelt a prog-
ram palettán a Mindenki karácso-
nya. A templomban fellép kicsi és 
nagy egyaránt, az óvodások, isko-
lások műsorát a Nagymarosi Női 
Kar és a Nagymarosi Férfi kórus 

Karácsonyváró NagymarosonKarácsonyváró Nagymaroson zárja. A templomból kilépve süti, 
forralt bor marasztalja a beszélge-
tésre a kisváros apraját-nagyját.

December 23-án a Misztrál 
együttes koncerttel zárta a vára-
kozás heteit. 

Nagymaroson idén is öröm-
mel tapasztaltuk az összefogás 
erejét. Kisvárosként lehet hogy 
lakosságszámmal nem dönt sta-
tisztikai rekordot a település, de 
nagyok vagyunk a segítésben. A 
decemberi időszakban történt 
számos tragédia adakozásra kész-
tette a lakosokat. 

A könyvtár és művelődési ház 
is adakozókra lelt: a fénydekorá-
ciót Kautz Tímeának köszönhet-
jük, a karácsonyfát Bessenbacher 
Gézának, a programokon fel-
használt élelmiszert a Nagymaros 
Príma CBA Kft -nek.

Külön köszönjük a sok-sok 
személyes segítséget, ami esetleg 

csak egy-egy asztal cipelését je-
lentette, vagy egy takarítást, mi 
őszintén értékeljük.

Így újév hajnalán már kinyi-
tottuk a naptárunkat és meg-
kezdjük a 2017-es programok 
szervezni. Idén sem vár ránk 
kisebb feladat a tavalyinál, ám 
örömmel gondolunk rá, mert 
tudjuk idén szó szerint páratlan 
évünk lesz!

Mándliné Szabó Katalin 
és Plentner Katalin
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Kéményseprői tájékoztatás
A BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről 
szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari 
tevékenység ellátásának szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) 
BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érde-
kében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatáság 
Gazdasági Ellátó Központ, mint a kéményseprőipari szerv 
a 2017. évi képményseprőipari sormunka ütemterve alapján 
végzi.

A kéményseprőipari munkálatok elvégzésére 
Nagymaroson: 

. május  és . július -e 
között kerül sor.

Azon ingatlanok esetén, ahol vállalkozási tevékenység 
folyik megrendelés alapján történhet a kéményseprés. A 
kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. 
törvény szerint a gazdálkodó szervezet székhelyeként, te-
lephelyeként, fi óktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében 
kéményseprő-ipari szolgáltató által, külön megrendelésre és 
díjfi zetés ellenében történik a kéményseprés. A megrendelés 
elárhetőségeit megtalálja a www.nagymaros.hu honlapon.

A Pest megye összes településére vonatkozó részletes in-
formáció a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu hon-
lapon érhető el.

Bursa Hungarica
Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2016. november 24-én megtartott ülésén 181/2016. 
(XI.24.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról.

 A benyújtott 17 „A” típusú pályázatból 15 pályázat 
volt érvényes. A15 érvényes pályázatot benyújtó hallgató 
összesen 570.000.-Ft támogatásban részesül. 

dr. Horváth Béla
 jegyz

December 14-én tartotta az év 
utolsó, rendkívüli ülését a kép-
viselő-testület. A napirenden 
összesen hét téma volt. 

Elsőként a szállodai és a 
sportpályán lévő ingatlanok 
megvásárlásával kapcsolatos 
előszerződésről döntöttek. A 
grémium támogatta, hogy a 
Holdfénykeringő Kft  idősek 
otthona és wellness szálloda 
megvalósítása érdekében a 
2016. évben elkészült ingat-
lanforgalmi értékbecslésben 
meghatározott forgalmi érték-
nek megfelelő vételárért meg-
vásárolhassa az ingatlanokat. 
Úgy döntöttek, hogy az előfel-
tételek teljesülése esetén kötik 
meg az előszerződést.

A testület pályázat benyúj-
tását rendelte el a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16, a vidéki térségek-
ben található, külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkor-
mányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karban-
tartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése című 
felhívásra legfeljebb 33 millió 
forint összegben. Az igényelt 
támogatás mellé az előírt 15 
%-os mértékű önerőt legfel-
jebb 6 millió forint összegben 
vállalja, 2017. évi költségveté-
séből biztosítja.

Az első célterület esetében 
a megvalósítás helye a 089 
hrsz. (temető melletti és alatti 
útszakasz) alatt felvett önkor-
mányzati tulajdonú közút, a 

második célterület esetében 
a beszerzendő eszköz egy 
erőgép és az ahhoz kapcsolódó 
útfenntartó munkagépek.

Ötszázezer forinttal fi nan-
szírozza az önkormányzat a 
Duna-Dráva Cement Kft  tá-
mogatásával megvalósuló tan-
ösvény kialakítását a 2017. évi 
költségvetés terhére. 

Hozzájárulását adta a gré-
mium, hogy a Börzsöny-Du-
na-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület nyolcmillió forint 
folyószámlahitelt vegyen fel. 
A hitelfelvétel célja: Bör-
zsöny-Duna-Ipoly Vidékfej-
lesztési Egyesület működésé-
nek biztosítása a megállapított 
állami támogatás megelő-
legezése révén. Nagymaros 
készfi zető kezességet vállal a 
hitelösszeg és járulékai erejéig, 
egyetemlegesen.

Érkezett egy közterület 
használati kérelem is a testület 
elé. A Fő tér 16-18. szám alat-
ti könyvesbolt üzemeltetője 
székeket és asztalokat szeret-
ne elhelyezni az üzlet előtt. A 
testület úgy támogatta kérését, 
hogy a székeket, asztalokat 
csak úgy lehet elhelyezni, hogy 
a járdán biztosítani kell lega-
lább két babakocsi szélességű 
szabad sávot.

Végül pedig arról döntöt-
tek, hogy felvesznek a védőnői 
szolgálathoz négy órában egy 
takarítót, az eddigi megbízási 
szerződés kiváltásával.

Előszerződést köt a 
város a szállodai 

ingatlanok értékesítésére
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A DDC Zöld Megoldás-pá-
lyázat keretein belül ismét 
összesen 7,5 millió forint 
kerül kiosztásra a legjobb 
projektek között. A pályá-
zók idén is a Váci és a Be-
remendi Cementgyár von-
záskörzetéből kerültek ki, 
kiegészülve a Pécs környéki 
projektekkel. A program 
célja továbbra is a közösségi 
terek hasznosítása, környe-
zetbarát felhasználásuk elő-
segítése.

A Váci Cementgyár kö-
zelében élő közösségek 
zöld kezdeményezéseit 
minden évben 3 millió fo-
rinttal támogatja a vállalat. 
A benyújtott Zöld Megol-

dás-pályázatokat idén is 
helyi szakértőkből álló zsűri 
bírálta el, amelynek tagjai 
Vácy Károly, a Váci Rota-
ry Klub ügyvezető elnöke, 
Rendes Veronika tájépítész, 
Boczkó Ákos építész, Nah-
lik György, a Váci Környe-
zetvédelmi Charta elnöke, 
Dobó István erdészetvezető, 
az Ipoly Erdő Zrt. Váci Er-
dészetének képviseletében, 
illetve Bíró György, a Vác 
Város Környezetvédelméért 
Alapítvány elnöke.

A zsűri a 2016-ban beér-
kezett színvonalas pályamű-
vek közül Szokolya Község 
Önkormányzatának projek-
telképzelését, a Nagymarosi 

önkormányzat pályázatát, 
valamint a Csemeteliget 
Napközi Otthonos Óvoda 
által beadott tervet találta a 
legjobbnak.

A szokolyai „Életfa prog-
ram” megvalósulása által 
a községben élő gyerme-
kek újra közel kerülhetnek 
a természethez, ezáltal a 
szülőknek is utat mutatnak 
majd. A gyermekek szüle-
tésükkor kapott facsemetéit 
együtt gondozzák majd a 
családok, így a falu szeb-
bé és zöldebbé, a közösség 
pedig összetartóbbá válik. 
A projekt megvalósulását 1 
millió forinttal támogatja a 
DDC. 

Zöld megoldás pályázat: Nagymaros 
is a nyertesek között van

Csíkbánkfalvától Cseszt-
regig, Nyitrától Temerinig 
lobbant fel a láng 2016. de-
cember 21-én, 18 órakor, 
az esztendő leghosszabb 
éjszakáján. Mi, nagymarosi 
jobbikosok is meggyújtot-
tuk immár kilencedik alka-
lommal fényváró tüzünket a 
Duna-partján. A karácsonyi 
sietős készülődésben meg-
álltunk a tűz mellett néhány 
órára, időnként a környe-
ző hegyekre és a túlpartra 
pillantva, vajon látjuk-e a 
fénylánc legközelebbi csó-
váit. Bár nem voltunk idén 
sokan a tűz körül, de aki 

eljött, megtapasztalhatta az 
összefogás erejét. Reméljük, 
hogy aki ott volt, annak si-
került a karácsonyi ünnepet 
még szebbé, meghittebbé 
tennünk. 

December 15-én az 
Öregek Napközi Otthoná-
ba látogattunk el. Szimon 
Attila és Fekete Zsolt ön-
kormányzati képviselőink 
szorgalmazták, hogy egy 
kis karácsonyi meglepe-
téssel szerezzünk örömöt 
az ÖNO lakóinak. Egy kis 
gyümölcs, egy kis szalon-
cukor talán nem nagy do-
log, de a mosolygó arcok, a 

sok “Köszönöm” mind arról 
árulkodtak, hogy sikerült 
hozzájárulnunk az idős né-
nik és bácsik valóban bol-
dog karácsonyához. 

Köszönjük mindenkinek, 

A nagymarosi pályázat 
célja egy tanösvény kialakí-
tása, ahol a bicikliúton elha-
ladók tájékoztató táblákról, 
érdekes formában ismerhe-
tik meg a Dunakanyar ter-
mészeti értékeit, a környék 
domborzatát, állat- és nö-
vényvilágát. A projekt meg-
valósulásához 1 millió fo-
rinttal járul hozzá a vállalat. 

A sződligeti Csemeteliget 
Napközi Otthonos Óvoda 
projektjének célja az épített 
és a természeti környezet 
harmóniájának megőrzése, 
a korábban megvalósított 
fejlesztések kiegészítése to-
vábbi ötletes elemekkel. A 
növény- és kősimogató, il-
letve a mezítlábas tanösvény 
tapasztalás útján hatékony 
tanulási folyamatokat indí-
tanak el. A pályázat meg-
valósítását 1 millió forinttal 
támogatja a DDC. 

Karácsony előtt segített a Jobbik

2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton
Nagymaros Város Önkormányzata 191.000 Ft-ot nyert.
A pályázat kiírása alapján önrésszel kiegészítve közel
700.000 forint vásároltak rendezvény székeket. A 96
darab szék karácsony előtti napokban került leszállítás-
ra, művelődési ház festése miatt még az aulában kapott 
helyet.

Új székek a művelődési házban

aki 2016-ban végigkísérte 
rendezvényeinket. 2017-
ben is fi gyeljék felhívásain-
kat, meghívóinkat! 

Boldog Új Évet kívánunk 
minden nagymarosinak!

A Jobbik Nagymarosi 
Szervezete nevében: 

Békefi Andrásné
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A 89,5 Music FM rádió 2016-
ban Music FM Jótündér né-
ven szervezett karitatív akciót. 
Ennek keretében húsz rászo-
ruló családot látogattak meg 
és segítettek karácsony előtt. 
Az akció kezdete előtt a rádió-
hallgatókat felkérték, hogy ha 
a környezetükben van olyan 
segítségre szoruló család, akit 
támogatásra érdemesnek ta-
lálnak, jelezzék a rádió felé. 

A sok száz beérkezett levél 
közül az állomás munkatár-
sai választották ki a támoga-
tandókat, akiket a Jótündér 
meglátogatott. A kiválasztott 
családokat a helyi önkor-

mányzatok és családsegítők is 
véleményezték, de rászorult-
ságuk is vizsgálva lett. 

December 21-én délután 
– a karitatív akció utolsó nap-
ján - a Jótündér Nagymaroson 
két családhoz is ellátogatott. 
Először Ekési Orsolyához és 
gyermekeihez Franciskához 
és Benedekhez, azt követően 
Baranyi Péterné, Erikához és 
ikergyermekeihez Barbarához 
és Péterhez érkezett meg a rá-
dió Délutáni Road Show-já-
nak műsorvezetője „FittiKém” 
a rádió egyik sztár DJ-vel, DJ 
Newl-lal, valamint Péni István 
ifj úsági olimpiai bajnok sport-

lövővel. 
A váratlanul felbukkant 

vendégek az Euronics Mű-
szaki Áruházlánc jóvoltából 
egy kombinált hűtőszekrény-
nyel lepték meg Orsolyáékat, 
míg Erikáékat egy kombinált 
(elektromos árammal és PB 
gázpalackkal is működtethe-
tő) tűzhelyjel. Ezen kívül az 
áruházaikban összegyűjtött 

adományokból mosó- és tisz-
títószer is jutott a családoknak. 

A SHELL Clubsmart prog-
ram felajánlásából laptopot, 
műszaki cikkeket, játékokat, 
sporttáskákat is kaptak a csa-
ládok. A Groupama Biztosító 
felajánlásával egy öt évre szóló 
családi biztosítás is a fa alá ke-
rülhetett mindkét családnál. 
A Jótündér és a Gyermekét-
keztetési Alapítvány jóvoltá-
ból tartós élelmiszercsomagot 
is átvehetett mindkét család. 
Az ajándékok közül nem hiá-
nyozhatott a karácsonyfa sem.

Önkormányzatunk mind-
két család részére a Jótündér-
rel együtt egy-egy élelmiszer-
csomagot juttatott el.

Köszönet a Music FM, az 
Euronics, a Shell Clubsmart 
program és a Gyermekétkez-
tetési Alapítvány Jótündéré-
nek, hogy két nagymarosi csa-
lád karácsonyát tették szebbé.

Köszönet a javaslattételért 
Hegedűs Saroltának, míg az 
előkészületekben nyújtott se-
gítségért Horváth Anikónak és 
munkatársainak, valamint Lu-
kács Líviának is.

Német Imre

A Jótündér Nagymaroson járt

Boldog életet! 2017
Új év, új élet! – mondják, és sokan úgy hiszik, az új 
szebbet hoz, valami jövőbeli üdeséget, pedig csak a 
változás az, mely gyönyörködtet. Diversitas delectat!

A változás azonban, ami állandó.
Én nem egy új életet akarok, én az örökös válto-

zó mában szeretnék létezni, nem félni élni, csalá-
dommal, barátaimmal. Azokkal az emberekkel, akik 
mellettünk álltak, akár ismeretlenül is a legnagyobb 
bajban, akikkel megtapasztalhattuk, hogy az össze-
tartozás alaphelyzet. Köszönök Nekik minden segít-
séget, ami úgy és ott hat, amiről nem is biztos, hogy 
tudunk.

A Fiam újév napján azt mondta nekem:
- Anya! Úgy szeretlek! Mert ilyen Barátaid vannak!
Ez fog kísérni a mában, hálával tölt el a jó pillana-

tokban, erővel a rosszban, és hittel az Isten felé.
Boldog életet kívánok Mindenkinek!
Szeretettel.

Ekési Orsolya
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Egyszer egy ismerősöm azt 
mondta, hogy az ember éle-
tében nagyon fontosak a biz-
tos pontok. Legyen az egy 
esemény, egy ünnep, bármi, 
a lényeg, hogy egy olyan ka-
paszkodó, amire biztosan 
számíthat.

Ez a gondolat az utóbbi 
években gyakran jut eszem-
be. Hála Istennek kis váro-
sunkban vannak ilyen biztos 
pontok. És az egyik a Min-
denki karácsonya lett. Szinte 
nem is kell hirdetni, hiszen 
valóban mindenki tudja: ad-
vent negyedik vasárnapján 
délután találkozunk a temp-
lomban! Elég néhány telefo-
nos egyeztetés, és összeáll a 
program. Hiszen mindany-
nyian tudjuk, hogy lesz, és 
várjuk. Nagy szeretettel ké-
szülnek az óvodások, az is-
kolások, a női- és a férfi kar és 
a borászok. Sőt! Jönnek az új 
ötletek! Féja Géza már tavaly 
jelezte, hogy idén szívesen 
muzsikálnak a téren. Nagy 
meglepetés volt, amikor a 
téren a templom előtt meg-
szólaltak a fúvósok! Minden 
évben izgulunk, hogy lesz-e 
elég sütemény, és minden 
rendezvény után megállapít-
juk, hogy kár volt izgulni... 
a nagymarosi közönségre 
mindig lehet számítani.

Ez a nap számomra na-
gyon nosztalgikus. Immár 
13 éve, hogy az ANNA klub-
bal először rendeztük. Meny-
nyit tervezgettünk! Meny-
nyit szervezkedtünk! Egész 
délelőtt sütöttük a tököt, 
krumplit, almát, és nagyon 
izgultunk, hogy vajon lesz-e 
közönség, vajon fog-e tetsze-
ni a műsor. Akkor még nem 
is sejtettük, hogy találóbb 
nevet nem is adhattunk vol-
na a rendezvénynek. Mára 
az ünnepség valóban min-
denkié. Mindenki magáé-
nak érzi egy kicsit, mindenki 
hozzájárulhat, hozzátehet 
azzal, amivel tud.

És amit még nagyon fon-
tos megemlíteni, hogy jön-
nek a fi atalok! Boldogan, 
lelkesen segítenek, mi pedig 
örömmel látjuk, hogy van 

utánpótlás, lesz, aki folytatja 
ezt a szép hagyományt.

Mint minden évben, idén 

is a legkisebbek kezdték a 
hangversenyt, majd a nem-
zetiségi első osztály énekelt 
német nyelven. Ezután kö-
vetkezett iskolánk kórusa, 
majd a nagymarosi nőikar. 
Idén a férfi kar zárta a mű-
sort.

Köszönjük a sok munkát 
az óvónéniknek, Palotayné 
Scheili Mariannának és Döb-
rössyné Csernői Ildikónak, 
Miloszerni Lászlónak, Pat-
rik Juditnak, Juhász Orso-
lyának, Bíró Viktornak, Féja 
Gézának, Rácz Tamásnak, 
Újvári Gábornak. Köszön-
jük Bálint Dorottyának a 
konferálást, Horváth Dávid-

nak a hangosítást, a fi atalok 
koordinálását, Nagymaros 
Város Önkormányzatának 

a támogatást. Köszönjük a 
sok fi nom süteményt és bort, 
mely által igen gazdagon te-
rített asztallal várhattuk a 
szereplőket és a vendégeket. 
És köszönjük a közönség 
lelkesedését, a kedves, bizta-
tó szavakat, melyek mindig 
megerősítenek abban, hogy 
igen, ez a rendezvény egy 
biztos pont.

És nem utolsósorban sze-
retném Maurer Máténak 
külön megköszönni, hogy 
még egy kis hóesést is inté-
zett, hogy az este még szebb 
lehessen!

Heinczné Cserni 
Katalin

Gondolatok a Mindenki karácsonyáról Tenisz hírek
Budapestre vitte 
Mikulás a kupát

Vácon került sor a hagyomá-
nyos Mikulás Kupa tenisz-
versenyre. A vegyes páros 
kategóriában óriási kereszt-
be verésekkel, csak gém 
aránnyal dőlt el a kupa sorsa.

I. Miskolczi Mária – Hiller 
Gábor (Bp.)

II. Kis Mária – Járai Zsig-
mond (Bp.)

III.-IV. hely megosztva 
Gubacsi Anna – Berczely-
ly Csaba (Nagymaros) és 

Petényi Emőke-Yékei Péter 
(Zebegény)

Híressé vált mondásunk-
kal kívánunk mindenkinek 
„jó egészséget”, mert szebb a 
karácsony és jobb az újesz-
tendő, ha nem vagyunk be-
tegek.

A Tenisz Klub tagjai

Január 21., 
szombat 
17 óra

művelődési ház
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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:  
Január ., szombat - Bejelentkezés szükséges

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

Szeptemberben felhívást kap-
tunk egy közös karácsonyi 
hangversenyen való közre-
működésre a Vám- és Pénz-
ügyőrség fúvószenekarával, 
mely a budapesti Szent István 
Bazilikában december 10-én 
16 órakor kerül bemutatás-
ra. A megtisztelő felkérést 
csak úgy tudtuk elfogadni, 
ha a kórustagok vállalják a 
megterhelő, soron kívüli szó-
lampróbákat és egy közös 
próbát Budapesten a fúvósze-
nekarral.

Ráadásul a december 3-i 
Biatorbágyi Kórustalálkozóra 
is készülni kellett. A kórusta-
gok vállalták a többletmun-
kát a szereplés érdekében.

November 29-én 5 fi atal 
kórustag, karnagyunk Juhász 
Orsolya vezetésével részt vett 
a Papp László Sportarénában 
megrendezett Bud Spancer 
emlékkoncerten - Guido és 
Maurizio De Angelis szer-
zői estjén - ahol a „Különben 
dühbe jövünk” című fi lm kó-
rusjelenetének népszerű da-
lát adták elő.

Természetesen híre ment 
annak, hogy a férfi kórus Bu-
dapesten, a bazilikában fog 
énekelni, és nagy biztatást 
kaptunk ismerősöktől és ba-
rátoktól. Amikor a bazilikába 
beléptünk, és megláttuk azt a 
rengeteg embert, kissé megil-
letődve és elszoruló torokkal 
vonultunk be a fúvószenekar 
elé, hogy önálló műsorunkat 
előadjuk. Ilyen nagyszámú 
közönség előtt még soha nem 

énekeltünk. És a közönség so-
raiban felismertünk néhány 
ismerős arcot, akik a kedvün-
kért jöttek ide, hogy minket 
hallgassanak. Köszönet érte 
mindenkinek!

A hangverseny első részé-
ben a Pénzügyőr Zenekar 
önálló műsorában két ze-
nekari mű hangzott el, Ka-
pi-Horváth Ferenc és Nyers 
Alex vezényletével – és Nagy 
Gábor orgonaművész közre-
működésével. Ezt követte a 
férfi kar műsora, melyben az 

alábbi kórusművek hangzot-
tak el: Ola Gjeilo: Ubi Caritas, 
Tanridzen: O Magnum Mys-
terium, Jean Berger: Alleluja, 
brazil zsoltár, Gruber: Csen-
des éj, C. Frank: Panis Ange-
licus, Kapi-Horváth: Karácso-
nyi dalok, F. Liszt: Nun danket 
alle Gott.

A közönség nagy tetszéssel 
fogadta az ének- és zenekarok 
produkcióit, de különösen 
a karácsonyi dalok arattak 
nagy sikert.

Remélem sikerült ezzel a 
koncerttel az emberek szí-
vébe melegséget, örömet 
és egymás iránti szeretetet 
plántálni! Ezt volt a célunk 
itt Nagymaroson is decem-
ber 18-án, mikor a nagyma-
rosi katolikus templomban a 
Nagymaros Női Karral és is-
kolás gyermekekkel közösen 
adtunk karácsonyi hangver-
senyt. Ez volt a mi karácsonyi 
ajándékunk a nagymarosi 
embereknek!

Rothbauer Antal

Nagy kihívás voltÚj könyv Beer Miklóssal!
A tavaly karácsonyra meg-
jelent és rendkívül népsze-
rű Szeressek ott, ahol gyű-
lölnek című interjúkötet 
folytatásaként ezekben a 
napokban kerül a boltokba 
dr. Beer Miklós váci megyés 
püspök és Réti József új 
könyve „Örömet hozzak, 
hol gond tanyázik” cím-
mel.

Püspök atya ezúttal is a 
tőle megszokott közvetlen, 
baráti hangon, tele derűvel 
és bölcsességgel válaszol a 
ma emberét foglalkoztató 

kérdésekre. A „folytatás” számtalan új témát és a koráb-
binál is több személyes történetet tartalmaz Váctól Esz-
tergomig, Budapesttől Pilismarótig. 

Miklós püspök beszél a teremtésről, a lélekről, a lelki-
ismeretről, a feltámadásba vetett hitről, kitér az emberi 
aggodalmaskodásra, az isteni gondviselésre, a gyerekne-
velésre, az ifj úság körében megélt évtizedes tapasztala-
taira, miközben nem kerüli meg a kényesnek, tabunak 
számító kérdéseket sem. Izgalmas gondolatokat oszt meg 
egyebek mellett arról is, hogyan kell érteni Jézus szavait: 
bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nek-
tek.

„Olyan szépen és boldogan élhetnénk, ha tényleg keresz-
tények lennénk, és nem csupán vallásosak. Szünet nélkül 
lehetőségünk van felfedezni, mennyi jót tehetnénk, családi 
kapcsolatainkban, a munkahelyünkön, bárhol az életünk-
ben” – fogalmaz Beer Miklós.

Az Örömet hozzak, hol gond tanyázik című 206 olda-
las interjúkötet november 15-től megvásárolható Vácott 
a Püspöki Hivatalban, a Káptalan Könyveskuckóban és a 
Lyra Könyvesházban, továbbá megrendelhető az interne-
ten is a „bolt.ujember.hu” címen.
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„Arra születtünk, hogy a Föld 
sebeit begyógyítsuk...“

Elő fogjuk adni ezt a dalt a 
szakiskolásokkal az iskolai ka-
rácsonyon! – állt elém áldott 
emlékű Zoltai Zsolt kollégám 
egy régi téli reggelen. Akkora 
volt a lelkesedés, hogy – bele-
fogtunk. És a sok kajla, a megil-
letődöttségtől folyton vigyorgó, 
egymásba kapaszkodó legény 
végül ott állt a színpadon, dal-
olt Zsolti bácsival, én meg a 
zongora mellett kénytelen vol-
tam beismerni, hogy hatalmas 
erő segíti őt! Ez volt a titka!  
Föntről kapott küldetéstudat, 
késztetés a segítésre, bizalom, 
töretlen hit a másik emberben 
azért, hogy végül a segítségre 
szoruló maga is elhiggye: a sok 
kudarc után neki is remekül si-
kerülhet valami. Hogy az élete 
nem fut vakvágányon, hogy ő 
is értékes ember. 

Böjte Csabás elhivatottság 
jellemezte pedagógusi mun-
káját. Írom ezt azért, mert ha 
rágondolok, szinte látom biz-
tató mosolyát, érzem a belő-
le sugárzó erőt. Meg azért is, 
mivel hiszem, hogy példakép-
nek küldetett közénk, hogy 
tanuljunk tőle mind, akik a 

többi emberért vagyunk így 
vagy úgy felelősek. Próbál-
junk olyanokká válni, mint ő. 
Pedagógiai csodát művelt a 
hétköznapokban. Kollégáinak 
gyakran mondogatta: “Könnyű 
csak a diáktól követelni, - a jó 
tanár először magától követel, 

s csak aztán a diáktól.“ Mert 
meglátta a legvásottabb gyer-
mek szemében is a jóra való 
törekvést, amit a többi tanár 
nem. Bízom benned! Meg tu-
dod csinálni! Ügyes vagy! Ezek 
azok a varázsszavak, melyektől 
a rosszcsont lurkók kezes bá-
rányokká váltak a közelében. 
Külön szeretettel foglakozott a 
megbélyegzettekkel, mert tud-

Nehéz leírni ezt a mondatot 
hitelesen manapság. Most, 
Zsolti esetében mégis bátran 
fogalmazok így.

Képviselőtestületi tagsá-
gom tíz évében ismertem meg 
igazából őt, noha korábban is 
tudtam, hallottam példaér-
tékű nevelői munkájáról az 
iskolában, és „ősidőktől való” 
szolgálatáról az Egyházköz-
ségben. 

Együttléteinkkor a testü-
leti üléseken, a többnapos 
munkahétvégéken alkalom-
ról alkalomra csodáltam meg 
kedves egyszerűségét, közért-
hetőségét, és nagyon- nagyon 
mély elkötelezettségét az Úr-
ban. Ahogy mesélni tudott 
Medjugorjeról, az IFI Találko-

zók hőskoráról, fi atal és öreg-
kori stiklijeiről, maga volt Ré-

musz bácsi személyesen - ha 
valakinek ez a név még mond 
valamit. Ittam, ittuk szavait. 

Amiért azonban igazán 
főhajtással tisztelgek előtte, az 
imponáló szerénysége, alázata 
az Úr szolgálatában. Évtizede-
ken keresztül „intézmény” volt 
a Nagymarosi Egyházközség 
életében (is), egy észrevehe-
tetlen „untermann”, aki kérés 
és kérdezés nélkül mindig ott 
volt, ahol éppen elkelt a segít-
sége, és a „működik magától” 
elv látszatát keltve „működtet-
te” az egyházközség ingatlan-
jait, ingóságait, és az Ifj úsági 
Találkozó számos háttér tevé-
kenységét, melldöngetés nél-
kül, szeretetből.

Másfél évvel ezelőtt, már túl 
a nagy műtétjén, ültem mel-
lette  a szigeten az apa-fi a ke-
nuzáskor a homokban. Gond-

terheltnek látszol – mondtam. 
Megint furcsák a leleteim 
– válaszolt - nem tudom mi 
lesz? Pedig már tudta akkor, 
mi lesz. Tudta, hogy kapott az 
Úrtól és az orvostudománytól 
néhány évet ajándékba, hogy 
elköszönjön családjától, ke-
resztény és világi testvéreitől, 
és az általa oly nagyon imádott 
élettől. 

November 29-n elengedett 
minden földi köteléket. Is-
ten veletek – gondolta talán, 
midőn az Úr színe elé lépett. 
Most már színről-színre látja 
Őt, és gondok súlyától gör-
nyedő hátát látva lehet, már 
hokedlit ácsol a Jó Öregnek. 

Megharcoltad, megfutot-
tad, megtartottad! Próbálunk 
nyomodba lépni, nem lesz 
egyszerű.

 Heininger Ferenc

ta, őket csak úgy emelheti fel, 
ha bizalmat szavaz nekik,. Mel-
lette az iskola legvásottabb gye-
reke is azt érezhette, hogy em-
berszámba veszik, fi gyelnek rá, 
hogy keresik benne az értéket, - 
s végül maga is igyekezett meg-
felelni ennek a pozitív képnek. 
Zsolti bácsi szavai hitelesen 
csengtek, hisz ő maga is vagány 
volt, „belevaló“, kreatív, lelkes, 

vállalkozó szellemű. Nem félt 
a kritikától, minket, pedagógus 
társait is ráébresztett arra, hogy 
ne a bürokráciának, hanem a 
ránk bízott érzékeny lelkeknek 
próbáljunk megfelelni. Sokszor 
mondta: „Minden tettünk olyan 
legyen, hogy bátran tudjuk vál-
lalni majd a Nagy Itélő előtt...“ 
Adni, adni, segíteni, tenni va-
lamit másokért – ez volt ars 

poeticája. Igazi pedagógus volt, 
- nemcsak a helyi oktatás és ne-
velés, hanem – mint képviselő, 
egyházközségi szervező - a te-
lepülés egész közössége javára 
tette a sok jót, amiért most fejet 
hajthatunk emléke előtt.

1986-ban, amikor Zsolti 
bácsi iskolánkba került, tech-
nikát tanított, de úgy, hogy az 
egész közösségnek meg tudta 
mutatni a kétkezi munka érté-
két. Mérnöki végzettsége, nagy 
műveltsége emellett igencsak 
hasznára vált az iskolának. 
Nem mindenki tudja, hogy 
statikusként, ezermesterként 
mi mindent észrevett, aminek 
javítása nélkül ma tán az épület 
se állna. Hát még a gyönyörű 
Zsolnai kerámiák! A szakisko-
la 1992-ben újabb lendületet 
adott egy fontos, embermentő 
munkának. A nyolcadikosok 
egy része nem tudott sehol 
továbbtanulni, mert „csak“ a 
kézügyességük volt kiemelke-
dő, az eredményeik nem. So-
kan magatartási gondok miatt 
maradtak ki valamilyen kö-
zépiskolából, a felnőttek „nem 
vállaltak értük kezességet“ ám 
Zsolti bácsi igen! Így született 
a szakiskola ötlete: Szilágyi Er-
zsébet igazgatóval és Benedek 
államtitkárral közösen álmod-
ták meg a kallódó ifj ak szak-

Elment egy igaz ember
“Elfeledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled”: Zoltai Zsoltra emlékezünk

Zoltai Zsolt emlékére
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mai alapismeretekre tanításá-
nak tervét, mely mára országos 
képzési lehetőséggé növeke-
dett. Később - Zoltai György 
tanár úr belépésekor, - már 3 
ilyen osztály működött Nagy-
maroson. A gödöllői szakmun-
kásképző tanárai előtt vizsgáz-
hattak tanulóink - ezt is Zoltai 
tanár úr harcolta ki. Nem volt 
könnyű: jogszabályok sokasága 
mellett kellett kiskapukat talál-
ni, érvelni, vitázni. Az elvégzett 
feladatok nyomán a gyerekek 
hasznosnak érezhették magu-
kat, látták, hogy amit alkotnak, 
az érték a közösség számára.  
Segítettek a tornaterem felújí-
tásában, a termek festésében, a 
táblákat javították, sőt: a kerí-
tést is, végül kövezték az udvart 
– a rajzteremről nem is szólva!  

Ma mindezt tiltaná a bürok-
rácia, (nem is merek mindent 
leírni: oldalakra rúgna), pe-
dig emlékszem, hogy a 15 -17 
éves fi atalok milyen boldogok 
voltak, amikor munkájukért 
mindenki megdicsérte őket. 
Végre! Úgy tanulták a szakmák 
alapelemeit, hogy közben érté-
ket hoztak létre a településnek. 
A legfőbb jutalom azonban az 
volt, hogy Tanáruk (így, nagy-
betűvel) szinte Édesapjukká 
vált. Vitte őket korcsolyázni, 
Török-mezőre szánkózni, nyá-
ron (szünidőben) a Balatonban 
fürödni, ősszel Szobon olyan 
almát szedni, aminek minden 
falatja édesebb lett később a kis 
családi „szakiskola-otthonban“. 
Ahol a falon Konfuciusz idézet 
vezette a képzeletet tovább:“-

Ha olyan szakmát választasz, 
amit szeretsz, egész életedben 
nem kell ‚dolgoznod‘ majd“ Az 
ő választása olyan volt, mint a 
Révészé, aki lelkekért felelős.  
Benne volt ez a Tanár Úr mun-
kaköri leírásában vajon??? Hát 
az, hogy amikor egyik-másik 
diákja hiányzott, azonnal utá-
najárjon, mi baja lehet? Ma 
hány család fogadná kereszté-
nyi szeretettel, hogy a kallódó 
tanítványt az asztalukhoz ültes-
se a pedagógus apuka? Segítő-
je volt bizonyára a hívők nagy 
családja is, a meginduló cser-
kész mozgalom-kölcsönösen 
sokat tettek egymásért– érde-
meit elsorolni kevés ez az írás...

Adok neked egy szép verset 
–nyomta kezembe Mécs Lász-
ló Egy jó tanács c. költeményét 

Ki ne ismerné Prokofj ev híres ze-
nés meséjét a bátor kisfi úról? Péter 
boldogan éldegél egy szép kertben, 
de a kalandvágy a titokzatos nagy-
világba hívja. A veszedelmek leg-
nagyobbikával is elbánik azonban. 
Mi a titka? Helyén van az esze, és 
segítik őt a barátai is!  Dráma ez a 
javából! Mint körülöttünk az élet, 
- melyet a művészet eszközeivel 
újrateremtünk, egy másik, bizton-
ságosabb dimenzióban. A DKFE 
karnagya, Ujvári Gábor régi vágya 
teljesült az együttes 2016-os kará-
csonyi koncertjén, hogy sikerült a 
zenekarral életre kelteni ezt a tör-
ténetet - Horváth Antal színes dek-
lamációjú, a szereplők karakterét 
jól éreztető mesélésével. A didak-
tikusan kiválasztott hangszerek – a 
madár-fürgeségű fuvola, a totyogó 
oboa, az elszánt, ordas kürtök mel-
lett jól sikerült Péter – eredetileg 
vonósokra írt – motívumát a fúvós 
hangszereken megszólaltatni.  A 
sok gyerek mellett a szülők, nagy-
szülők számára is örömet szerezett 
a zenekar ezzel,– sőt, szemmel 
láthatóan a tagok játékos kedve is 
lendületet kapott a váratlan frics-
kák, hősies hangzások, a meglepő 
események fordulatait pajkosan 
utánzó eff ektusok hangszeres be-
mutatásának lehetőségétől. Kö-
szönjük a rendkívüli élményt!

A zenekar jövőre 40 éves lesz, 
dicsekedhet több kitüntetéssel, el-
ismeréssel, tagjai között a környék 
legjobb, legelkötelezettebb muzsi-
kusait tudhatja. Mindig örülök, ha 
azt hallom, látom, hogy Nagyma-
roson és vidékén a művészeti isko-

lában sokan tanulnak zenét. Hisz 
a nevelésben óriási szerepe lehet 
a hangszeres játéknak! Jótékony 
hatása kiterjed a memóriára, a 
koncentrációs készségre, javítja az 
intelligenciát, stimulálja az agyat és 
segíti a fejlődésben. Minden szü-
lőnek ajánlom, taníttassa zenére a 
gyermekét. Különösen, ha baráti, 
segítő, biztonságot, örömöt adó 
közösségben szeretné tudni őt. A 
Dunakanyarosok koncertjeinek 
egyik nagy vonzereje épp a remek 
muzsikusok együtt lélegzésének 
élményében van: mosolyok, segítő 
pillantások, a másik ember esetle-
ges gyarlóságainak türelmes, fe-
gyelmezett elviselése, a megbocsá-
tó tréfálkozás, a biztató együttérzés 
–mind mind éltető erő, védőbástya 
minden rossz: szeretetlenség, meg 
nem értés ellenében! Ez a közösség 
még azt is felvállalja a közönség 
előtt, hogy egyik tagja a koncert 
végén őszinte szavakkal mond-
jon köszönetet – kulisszatitkokat 
is elpletykáló exhibicionizmussal, 
Hamvas Bélai komolysággal – a 
két karnagynak: Ujvári Gábornak 
és karmester társának, Féja Gézá-
nak. Köszönetet a kitűnő és szak-
értő műsorválasztásért, a hang-
szerelés színességéért, a próbák 
lendületet, kedvet adó tartalmas-
ságáért, a mindenkit egyformán 
fi gyelemmel kísérő gondosságért. 
A szülőknek, társaknak az otthoni 
helytállásért, s a régieknek (Jóska 
bácsinak, Ági néninek) örökül ha-
gyott szeretetükért.

„Karácsony készül, emberek, 
szépek és tiszták legyetek” – idézte 

Wass Albertet az est kitűnő há-
ziasszonya, Mándliné Szabó Ka-
talin. És valóban: méltóságteljes 
bevezető zenével indult a koncert: 
puhán, lágyan – ami fúvósoktól 
különleges érzékenységet követel. 
Erickson Ária c. Művét a Paraszt-
becsület lírai Intermezzoja követte, 
mely igen szívhez szóló, gyönyörű 
dallamával, átélt, szelíd hangzá-
sával ideillett, a karácsonyi dalok 
közé. Íme, milyen varázslatra ké-
pes a zene- segít elfeledni mindent, 
ami a hangok varázslatos biro-
dalmán kívül rút és bántó. A Féja 
Géza által vezényelt mindkét mű 
igen hatásos, színes és szívhez szó-
ló volt, mintha csak megelevene-
dett volna egy láthatatlan színpad 
előttünk!  És jöttek a játékos percek 
R.Scott Játéktrombita c darabjával, 
melyben az ifj ú konzervatóriumi 
növendék, a tehetséges Huszti Bol-
dizsár röviden szólózott ugyan, de 
a zenekar többi tagja is élvezettel és 
nagy szakmai tudással játszotta ezt 
a huncutkodó, zenei ötletekkel teli 
művet.

Nagyon tetszett Praetorius „Es 
ist ein Ros’entsprungen” című dalla-
ma. Kezdő és lelkes énektanárként 
az első karácsonyom kamarakóru-
sával énekeltük – négy szólamban. 
Fúvószenekaron csodás toronyze-
nékre emlékeztetett, s a kis Jézus 
jászolánál állók tiszteletteljes áhíta-
tával zengett.

 A XX. századi ember számára 
már nincs karácsony a felszaba-
dult, a megváltás bizonyosságát 
ígérő gospel muzsika nélkül. Ilyen 
volt Steinberg Gospel John című 

egyvelege, mely a jazz együttesek 
állandó, biztos sikert hozó darab-
ja. A legkritikusabb hallgató sem 
talált benne hibát, színvonalas 
előadásban hallhattuk! És mivel 
a DKFE a koncert fúvószeneka-
ri kategóriában is az elnyerhető 
legmagasabb minősítést kapta a 
zsűritől, így természetes, hogy ezt 
a művet ők is a magukénak érzik: 
lazán, könnyeden játszották.(Csak 
a szakember tudja, hogy emögött 
mennyi próba, gyakorlás lehet.) 
Végül egy protestáns karácsonyi 
dallam: Hark, Th e Angel Sing 
(parafrázisban:Th e Herald Tubas 
Sing) olyannyira friss, öröm-zene-
ként zárta a koncertet, hogy nem 
hiányoztak a rég megszokott kö-
zös, hagyományos éneklések sem. 

Kivételes vokális élményt je-
lentett a műsor közepén Gebri 
Bernadett előadása, aki koboz kí-
sérettel régi, szép magyar karácso-
nyi dalokat adott elő. Óriási vas-
tapssal köszönte meg a művésznő 
színvonalas műsorát a zeneértő 
közönség! 

Bár nem aznap, hanem a Min-
denki karácsonyán muzsikált 4 
lelkes fúvószenekari tag (Ujvári 
Gábor, Féja Géza, Rácz Tamás és 
Madarász Viktor) a Monsberger 
téren, de itt fejezem ki hálámat 
a marosiak nevében nekik is!      
Nincs még egy település, amely 
ilyen szép fúvószene mellett tölt-
hette a szeretet-vendégség óráját!

Ujvári Gábor karnagy úrnak, 
Féja Gézának valamint a zenekar 
mindegyik tagjának ismét csak 
megköszönni tudjuk, hogy rend-
kívüli karácsonyi ajándékot adtak 
a Dunakanyar közönségének! 

Gyarakiné Márton Magda

egyszer: “Ma kezed még erős, 
a lábad fürge, szolgálhatsz sze-
gényt, árvát, beteget, ma letö-
rölhetsz verítéket, könnyet, oh, 
most segíts, amíg még teheted.“ 
Sokáig sorolhatnám, miért vér-
zik érte a szívem, s azt is, meny-
nyire szeretném, ha lennének 
követői, s amikor látom, hogy 
igen, vannak – pl.a társadalmi 
munkában élen járók, a legki-
sebbek kicsi bánatára is odafi -
gyelők, a fi atalokkal foglalko-
zók, a testületben az ifj úságért, 
a nagymarosi közösségért szó-
lók, a művelődési házban, az 
ifj úsági találkozókon segítők, a 
Betlehemet építők - akkor hi-
szem, hogy ő, aki „fényt hagyott 
maga után“, ott fenn nagyon 
büszke rájuk.

Gy. M. M.

A fúvósok karácsonyi ajándékkoncertje
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Kertfalu és kertváros fogalmak alatt olyan falvakat és vá-
rosokat értünk, amelyeknek mezőgazdálkodással művelt 
területeinek jelentős részén belterjes gazdálkodás folyik.

A belterjes mezőgazdálkodás a külterjes mezőgazdál-
kodáshoz viszonyítva nagyobb ráfordítást, nagyobb szak-
értelmet és korszerűbb agrotechnikát igényel. A belterjes 
gazdálkodás, a külterjes gazdálkodásnál hatékonyabb és 
kevésbé szezonjellegű.

A belterjes mezőgazdálkodás körébe a kertészet, azon 

belül a gyümölcs, a zöldségtermesz-tés és a dísznövényter-
mesztés tartozik.

A külterjes mezőgazdálkodás a  belterjes gazdálkodás-
hoz viszonyítva kisebb ráfordítást, kisebb szakértelmet, 
kevesebb agrotechnikát igényel. A termesztés és feldolgo-
zás szezonjellegű.

A külterjes mezőgazdálkodás körébe a szántóföldi nö-
vények tartoznak.

NAGYMAROS A VIRÁGZÓ KERTFALU
 a közelmúlt legnagyobb sikere

Nagymaros, mint lakott település első írásos említése 
1257-ben Morus néven történt. Cikkünk témáját fi gye-
lembe véve, a falu történetével csak 1700-tól, a német nyel-
vű lakosság bevándorlásának kezdetétől, az 1960-as évek 
végéig foglalkozunk. 

Nagymaros, a törökdúlás és a pestis járvány következté-

ben a XVIII. századra elnéptelene-dett, ezért Németország 
déli részéről, a mai Baden Würtenberg és Bajorország terü-
letéről német nyelvű lakosság betelepítésére került sor. Ez 
azért volt lehetséges, mert ugyan ebben az időszak-ban az  
említett két német tartományban a lakosság száma olyan 
mértékben megnövekedett, hogy a föld eltartó képessége 
már nem volt elegendő.

A fellelhető iratok szerint 1700-tól 1723-ig csak kevesen 
vándoroltak be Nagymarosra. Az első nagyobb csoport 
1724-ben érkezett meg.

A bevándorolt németek életét az első évtizedekben az 
otthonteremtés, a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodás 
és a létfenntartás nehézségei, továbbá a pusztító kolera- és 
tífuszjárványok keserítették meg. A nők és a gyermekek 
halálozása igen magas volt.

Az ismertetett tragikus helyzetet jól jellemzi az ősöktől 
ránk maradt mondás: „Erste generation Tod, zweite gene-
ration Not, dritte generation Brot.”  Értelmezve: „Az első 
generáció része a halál, a másodi generációé az ínség, a 
harmadik generáció része a megélhetés, azaz a kenyér.” 

(Az eddigiek részben részlet: „Nagymaros A NÉMET BE-
VÁNDORLÁS” című könyvből. Szerzők: Fellegi Mihály és 
Wiesner Viktória)

Nagymaros kertfalu létrejötte  Nagymarosnak, mint vi-
rágzó kertfalunak a történetét – kezdetének, virágzásának, 
hanyatlásának és sajnos megszűnésének okait – Döbrössy 
Mihályné Valentin Kriszta „Nagymarosi gyümölcstörté-
net” című füzete tartalmazza. A kertfalu hanyatlásának és 
megszűnésének legfőbb oka az volt, hogy a páratlan tájú 
Dunakanyart nem nyilvánították tájvédelmi körzetté. En-
nek következményeként a korábbi gyümölcstermő terüle-
teket, amelyek a Dunakanyarra panorámával rendelkez-
tek, víkendházakkal építették be.

A víkendházak jelentős része, az 1990-ben bekö-
vetkezett rendszerváltozás következtében megdrágult 
üzemanyagok- és vasút jegyek, a külföldi utazások köny-
nyebbsége, Budapest lakosságának megváltozott szokásai 
következményeként, 2016-ban már elhagyatott.

A kertfalut a bevándorolt Duna környéki svábok és 
Duna környéki bajorok 6. 7. és 8. generációja hozta létre, 

N A G Y M A R O S közelmúltjának legnagyobb sikere 
A VIRÁGZÓ KERTFALU közeljövőjének nagy reménysége 

A VIRÁGZÓ KERTVÁROS

Amikor a Kálvária domb még csodálatosan művelt volt

Jung Ferenc gyümölcs és szőlő exportőr német nyelvű 
reklámja

1905-ben exportra csomagolnak szőlőt Nagymaroson. 
Nagymarosiak szőlőt árulnak Bécsben a Naschmarkon
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illetőleg művelte. Nagymaros virágzó kertfalu története – 
főleg a második világháború következményeként - sajnos 
csak száz évre korlátozódik. Ezért Nagymaros kertfalu 
történetét csak a XIX. század utolsó harmadától, 1870-től 
az 1960-as évek végéig ismertetjük.

A virágzó kertfalut német nyelvű lakossága, az élet hoz-
ta szükségből, a falu művelhető területeinek adottságát 
felismerve, szőlőtermesztési ismereteiket, továbbá a vas-
út- és a hajószállítás lehetőségét felhasználva fokozatosan 
teremthette meg.

Külterjes gazdálkodással előállított termékekből; 
búza, árpa, zab, kukorica, burgonya, pillangósok és kender 
csak annyit termeltek amennyi saját élelmezésükre, ruhá-
zatukra és állataik takarmányozására szükséges volt.

Belterjes gazdálkodással a földterület adottságai 
alapján; szőlőt, almát, őszibarackot, körtét, cseresznyét, 
málnát, ribizlit, szilvát, diót, gesztenyét, hagymát, gyö-
kereseket, káposztát és mákot termeltek, amelyeknek na-
gyobb részét a falu kereskedőinek eladták.
A Nagymarosi málna belföldön és külföldön is fogalom 
volt!

A gyümölcsöket a falu kereskedői vasúton és dunai ha-
jókon szállították; Budapestre, Bécsbe, Chemnitzbe, Lip-
csébe, Drezdába és Svájcba. A kereskedést a kereskedők 
német nyelvtudása segítette.

Jung Ferenc gyümölcskereskedő 1902-tol 1935-ig szál-
lított gyümölcsöt Bécsbe, Lipcsébe, Drezdába és Svájcba.

Magyarország virágzó kertfalvai közül az elsők egyi-
ke Nagymaros volt. Az elsők egyikének hangsúlyozása 
azért fontos, mert több, Dunakanyaron kívüli, Budapest 
környéki sváb (németül korábban Donauschwab kb. 2000- 
óta már Ungarndeutsch  azaz magyarországi német) köz-
ség létezett, amelyek kertfalvak voltak. Név szerint pl.; 
Budaörs őszibarackjáról, Nagymaros málnájá-ról, Vecsés 
káposztájáról volt híres. A vecsési káposztát a budapesti 
piacokon még napjainkban is vecsési káposzta néven áru-
sítják.

NAGYMAROS A VIRÁGZÓ KERTVÁROS 
a közeljövő nagy reménysége

Nagymaros virágzó kertváros megvalósítása már nem 
a német származásúak kizárólagos feladata, abban min-
den lakosának; származásra, vallásra, nemre és korra való 
tekintett nélkül, képessége és lehetősége szerint részt kell 
vállalnia. A kertek megvalósítására és minden tevékenysé-
gére szövetkezetet kell létrehozni. A szövetkezet minden 
tagja egyben tulajdonos legyen, ez a biztosítéka a hatékony 
működésnek és a tagság jólétének.

A kertek tervezésével kertészmérnököt, mérnököket 
kell megbízni aki, akik az ültetéstől a szüretig, a kereske-
désig minden műveletet tervezzenek meg és irányítsanak.

A szövetkezetet kis területtel és kevés fajtájú gyümölcs-
csel célszerű elindítani.

A kitűzendő célok egyike legyen a marosi málna tekin-
télyének helyreállítása!

A Dunakanyar Tájvédelmi Körzetté nyilvánítása.
Annak érdekében, hogy a Dunakanyarban a kertfalu és 
kertváros program megvalósítható legyen, a Dunakanyar 
valamennyi falujának és városának így; Zebegénynek, 
Nagymarosnak, Kismarosnak, Kisoroszinak, Visegrádnak 
és Dömösnek kezdeményeznie kell a páratlan szépségű táj 

tájvédelmi körzetté nyilvánítását!
A Dunakanyart, a múltbeli táj helyreállítása céljából, 

Tájvédelmi Körzetté kell nyilvánítatni!
A programnak a tájon való láthatósága sok évig fog tar-

tani, de Nagymaros jövője érdekében el kell kezdeni!
A tájvédelem jelentősen korlátozná a további építke-

zést és egyben lehetővé tenné az eladásra felkínált hétvégi 
házak és telkek folyamatos felvásárlását és az építmények 
bontását.

Az összefüggő kertek megvalósítását telekcserékkel is 
lehetővé kell tenni.

A Tájvédelmi Körzet létesítése az erre felhatalmazott 
állami szerv hatáskörébe tartozik, a rendszerváltás óta a 
természetvédelmi feladatokért felelős miniszter rendeleté-
vel történik. A tájvédelmi körzetek természetvédelmi ke-
zelője minden esetben a területileg illetékes Nemzeti Park 
Igazgatóság, amely a Dunakanyar esetében a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósága, melynek székhelye Esztergom.

Magyarországon 2016-ban 10 Nemzeti Park és 40 Tá-
jvédelmi körzet volt.

Tájvédelmi Körzet természeti, tájképi adottságokban 
gazdag nagyobb, általában összefüggő terület, tájrészlet, 
ahol a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
szerint „az ember és természet kölcsönhatása esztétikai, 
kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztet-
hető jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a táj-
képi és a természeti értékek megőrzése”.

A Tájvédelmi Körzet meghatározása (defi níciója) alap-
ján a Dunakanyarnak a Duna-Ipoly Nemzeti Parkba nem 
tartozó részei, a táj helyreállítása (rekonstrukciója) érde-
kében. tájvédelmi körzetté nyilváníthatók!

A Dunakanyar Tájvédelmi Körzetté nyilváníttatásában 
az érintett két városnak Nagymarosnak és Visegrádnak, 
továbbá a négy falunak Zebegénynek, Kismarosnak, Kiso-
roszinak és Dömösnek össze kell fognia.

A jövő gyümölcsösei A kertvárosok és kertfalvak gyü-
mölcsösei nagyobb részben gyümölcssövényekből állja-
nak! A gyümölcssövények, egyszerűbben és olcsóbban 
művelhetők, továbbá szüretelhetők, mint a magas törzsű 
fák és gazdaságosabbak a bokor ültetésű gyümölcsöknél 
is.

Hazánkban az utóbbi két évtizedben telepített szőlők 
már magas törzsűek és sövényszerűek, a korábban bokor-
szerűen ültetett gyümölcsök (málna, ribizke) is gyümölcs-
sövények.

A gyümölcssövények ültetéséhez, neveléséhez és műve-
léséhez már bőséggel van magyar nyelvű irodalom. 

Nagymaros a virágzó kertváros nem utópia, hanem a 
megvalósítható közeljövő!

Tisztelt Nagymarosiak jövőjük érdekében, az őslakosok 
által végzett tiszteletre méltó munka nyomában, de tőlük 
sokkal kedvezőbb körülmények között kezdjék el tevé-
kenységüket.

A belterjes mezőgazdálkodáshoz sokféle támogatást le-
het majd elnyerni, mert Magyarország célja a belterjes me-
zőgazdálkodás folyamatos növelése.  Szeretett szülőfalum, 
Nagymaros város minden lakosát tisztelettel és szeretettel 
üdvözli:

Dr. Buzás Ottó
okl. villamosmérnök,

kommunikációs 
szakért 
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Fenyőfa
Rezső bácsi a nagymarosi telekszomszédom erdőjáróember 
ember, nem nagyon ért a hivatalos dolgokhoz, de én gyakran 
segítek neki. Az öreg ilyenkor  nagyon hálás, a karácsony kö-
zeledtével kaptam is tőle ajándékba egy fenyőfát. Kérdeztem 
honnan szerezte, de ő csak titokzatosan mosolygott.

Rezső bácsi nagy kópé, nyilván a természetvédelmi terü-
leten vágta ki a fát, így nem vitás, hogy orgazda lettem. Ha 
az öreg  – fröccsözés közben a Panorámában – kikotyogja a 
dolgot, és a rendőrség fülébe jut, nálam házkutatást tartanak, 
megtalálják a lopott fenyőt, és akkor a szentestét az őrszobán 
töltöm! 

Úgy döntöttem, hogy meg kell szabadulni a fától! Először 
arra gondoltam, hogy visszaültetem az erdőbe, már ki is ástam 
egy gödröt, de az unokám biológia szakkörös, és azt mondta, 
hogy ennek a fának már nincs is gyökere. 

Nincs mese, a bűnjelet idehaza kell megsemmisíteni, pedig 
nagyon szép fa volt. Először a felső ágakat vágtam le, el akar-
tam égetni, de a tűzrakásra felfi gyeltek volna az erdészek, ezért 
az ágakat egy húsdarálóval ledaráltam, és

a kályhában raktam tüzet. 
Nehezen haladtam, végig úgy éreztem, hogy a nyomom-

ban vannak a bűnüldözők, és bármikor lebukhatok. Közben 
összevagdostam a kezemet, álszakállat ragasztva mentem le 
a patikába kötszerért, nehogy gyanút keltsek. Vettem egy fű-
részt is a vastagabb ágaknak, hogy eltüntessem a nagymarosi 
természetkárosítás terhelő nyomait.

A fa alsó részén egy nyomtatott áru- és eredetjelző cédulát 
találtam: „Made is China.”

 Szilveszteri szonda
Kálmán a haveroknál szilveszterezett a marosi kikötő mellett. 
Ő fenn lakott a hegyen, autóval érkezett, de persze elhatározta, 
hogy egy kortyot sem fog inni. Különben sem volt nagy piás, 
és italozás nélkül is lehet köszönteni az újévet. 

A házigazda disznótorossal várta a vendégeit, erre azonban 
meg kellett inni egy kis doboz sört, ami hajnalra úgyis kiürül 
a szervezetből. A vendéglátó nem kínálgatta a vendégeit, az 
összes piát kirakta az asztalra, és a hűtőgépbe is szabad volt 
a bejárás. Mikor feladták a kocsonyát, Kálmán élt is ezzel a 
lehetőséggel, és megivott még egy doboz sört. Ha az ember 
rendesen eszik, úgyis felszívódik az alkohol! Az éjféli virs-
li után is megivott egy dobozzal, mert egész este táncolt, és 
köztudott, hogy a mozgás elősegíti az alkohol szervezetből 
történő kiürülését. Éjfélkor Kálmán nem pezsgőzött, mert az 
nagyon az ember fejébe száll, hanem beérte egy újabb doboz 
sörrel. Az ember nem is gondolná, hogy az újévi lencseleves 
után az ember mennyire megkíván egy sört. Kálmán kettőt 
is megivott, mert rájött, hogy ő nagyon bírja az italt. Már haj-
nalodott, amikor a vendégek elbúcsúztak a háziaktól, és áldo-
mást ittak az új esztendőre. Kálmán persze csak egy dobozka 
sörrel koccintott.

Egy kis lelkifurdalása volt, amikor beült a kocsijába, de nem 
érezte ittasnak magát. Az iskolánál kanyarodott fel a hegyre, 
amikor felvillant a rendőrjárőr zseblámpája. Az őrmester meg 
is jegyezte, hogy Kálmán lehelete eléggé sörszagú, de a szonda 
nem mutatott alkoholfogyasztást, így tovább mehetett.

Másnap derült ki, hogy Kálmán egész éjszaka – tévedésből 
– alkoholmentes sört ivott.

Joanna Trollope: Porcelánéletek
Susie Moran, a sikeres üzletasszony saját kerámiagyárát vezeti, há-
rom lánya is mellette dolgozik. Büszke a családjára, a sikereire, és 
esze ágában sincs bármin is változtatni. Csakhogy az életben sem-
mi sem marad örökké ugyanolyan. Egy nap váratlanul felbukkan 
Susie sosem látott édesapja, és egy csapásra minden fenekestül fel-
fordul.
„Joanna Trollope zseniálisan tárja elénk a családi élet aknameze-
jét.” – írta kritikájában a Sunday Telegraph műkritikusa.

Freda Lightfoot: A borostyán rzje
Féltékenység, bosszú, megbékélés és megbocsátás a forradalmi 
Oroszországban és az angol Tóvidéken.
A fi atal Abbie Myers hazatér Franciaországból a családi birtokra, 
miután tudomást szerez anyja haláláról. Elhatározza, hogy szere-
tett nagyanyja segítségével feltárja anyja és családja eddig elkendő-
zött titkait. 
Miközben Abbie azért küzd, hogy családjában egyetértést teremt-
sen, ráébred, hogy ezek a régen történt események utórezgései ve-
szélyeztetik az oly nehezen megteremtett, törékeny békét.

Daisy Meadows: Varázslatos állatbirodalom
Lili és Luca alig várják, hogy újra visszatérhessenek a Barátság-er-
dőbe, a beszélő állatok otthonába. Ám alighogy megérkeznek 
Grizelda a gonosz boszorkány átkot szór Pötyire, a kiskutyára, aki 
mély álomba merül. Fifi re és a két barátnőre vár a feladat, hogy 
megtörjék az átkot és felébresszék Pötyit. Vajon megtalálják az el-
lenszerhez szükséges három hozzávalót?
Olvasd el ezt a könyvet, amelyben három mesét is találsz, és meg-
tudod!

Marylin Scott: Vízfestés
A vízfesték csodálatos anyag, de nem könnyű bánni vele, ezért a 
kezdő akvarellfestőknek általában szükségük van némi segítségre. 
Ez a kötete ezzel a céllal született: a lehető legtöbb információt adni 
ahhoz, hogy az első lépésektől – a festékek, ecsetek megválasztásá-
tól – eljussunk a kész kompozícióig.
A könyv három nagy fejezetre tagolódik: Ismerkedés a vízfestéssel; 
Technikák, Témák. A kötet ugródeszkaként szolgálhat ahhoz, hogy 
bárki belevesse magát a képzőművészet izgalmas világába.

KÖNYVAJÁNLÓ

Városunk könyvtárának címe: 
Nagymaros, Váci út 11.

Tel: +36 27 595 106
konyvtar@nagymaros.hu

Facebook: Nagymarosi Könyvtár és 
Művelődési Ház

KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:  
hétfő: ----------

kedd, szerda, péntek:  9-12/13-18                            
csütörtök: 13-16,  szombat:     8-12
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

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

Egy mesebeli 
történet

Csöpi és Picur története valóban me-
sebeli. Azt gondolom Szódás Ban-
di bácsi két kutyusát Nagymaroson 
mindannyian ismertük, hisz gyakran 
találkozhattunk velük az utcán. Az 
elválaszthatatlan páros Bandi bácsit 
minden reggel elkísérte az öregek 
napközi otthonába, majd hűségesen 
őrizték a kaput, míg hőn szeretett gaz-
dájuk haza nem ment. Aztán Bandi 
bácsi beköltözött az otthonba. Csö-
pi és Picur azonban nem tágítottak a 
környékről. Gyakran voltak az Édeske 
cukrászda vendégei, rótták az utcákat, 
kedvesek, barátságosak voltak, egyik 
vasárnap még a templomba is betér-
tek egy imára. Ismertük, szerettük 
a két kutyust. Senki nem félt tőlük, 
hisz nem bántottak senkit. Valahogy 
Nagymaroshoz tartoztak.

Aztán egy nagyon érdekes do-
log történt. Picur gondolt egyet, és a 
komppal Visegrádra hajózott. Ott egy 
ház közelében bújt meg.....a ház tulaj-
donosa megetette, de a kutya nagyon 
sírt. Ildikó gyakran jár Marosra, így 

tudomást szerzett a kis védencének ki-
létéről. Kellett egy pár nap, mire Picur 
megbarátkozott vele, és beköltözött a 
házba. Ám hiába lett szerető gazdija, 
meleg, puha ágya, a társa nagyon hi-
ányzott neki. De hol volt addig Picur? 
Picur vonatra szállt, és Budapestre 
utazott! Hála a sok segítőkész ember-
nek, és a technikának, egy egész kis 
csapat dolgozott azon, hogy a két jó 
barát újra együtt lehessen! Ildikó szá-
mára nem volt kérdés, hogy Picurt be-
fogadja-e. Hála Istennek saját kutyusa 
és három cicája kedvesen fogadta a jö-

vevényeket. És minden jó, ha vége jó. 
A két elválaszthatatlan barát békében, 
barátságban, szeretetben él. És nincs 
annál jobb, mint ilyen kedves történe-
teket olvasni, vagy hallani. 

Aki nem hiszi, járjon utána, a you 
tube-on látható a kisfi lm!

Sajnos Bandi bácsi karácsony után 
végső nyugalomra tért. Őszintén re-
méljük, hogy utolsó napjaiban bol-
dogsággal töltötte el, hogy két hűséges 
kis társa jó helyen, biztonságban van.

Heinczné Cserni
Katalin

„Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.” 
(Anatole France)

Téli intelmek
Eddig még nagyon kegyes volt hozzánk az időjárás, de biztosan lesznek még fagyos napok.Ne felejtsük el, hogy a jeges 
ivóvíz sok bajt okozhat állatainknak. Leggyakrabban gyomor-bélgyulladást idéz elő, de már magában az is káros, hogy 
ebből kevesebbet isznak, mint amennyire szükségük lenne.

A kisebb testű állatok hamar lehűlhetnek a nagy hidegben, a száraz, szélmentes kuckó nagyon fontos számukra.
    Az idősebb kutyák az emberhez hasonlóan bizony komoly izületi problémákkal küzdenek. Ezek a fájdalmak jel-

lemzően romlanak télen.  Próbáljuk meg őket melegebb helyre költöztetni nagy hidegekben, a súlyos izületgyulladásra 
pedig nagyon jó gyógyszereink vannak.

    Egy általánosan elterjedt tévhit szerint télen nincsenek bolhák. Sajnos vidáman szaporodnak a 39 fokos „kályhá-
juk” melegében. A külső élősködők irtása télen is fontos!!!

                                                                       Dr. Drobilich János
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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: 06-20/911-9077

AZ ANYAGOKAT CSAK 
A HÓNAP ELEJÉIG 

TUDUNK  ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
január-február

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

Születtek: Jetzin Gábor és Buda Barbara lánya Eszter, 
Herbály István Kálmán és Gonda Zsuzsanna fi a Mátyás, 
Szilágyi Sándor és Nagy Anna Stefánia fi a Kerecsen János.

Elhaláloztak: Kiss Endre (1933), Gelányi Erzsébet (1933), 
Buff agni Augusto (1937), Molnár Lajosné sz.n.: Haniber-
ger Anna (1933).

Január 13. de: Vásár
Január 19. de: Vásár
Január 21., 17 óra - A Magyar Kultúra Napja -  1956 
versben és prózában – Szűcs Ildikó előadóművész 
estje
Január 23. 17 óra -  Városi nyugdíjasklub – krump-
lizsúr
Január 25. de: Vásár
Január 28. 10 óra - Kismama klub
Február 11. 18 óra - Batyubál a Városi Nyugdíjas-
klub szervezésében

www.nagymaros.hu

IDŐSEK VILÁGNAPJA 
2016.

 éves házassági évforduló:  Melts Mik-
lós  -  Boros Mária Terézia, Patakfalvy Károly 
– Patakfalvy Zsuzsanna, Zoller Andor – Sch-
lögl Gabriella, Hamvas Ferenc – Trieb Erzsébet, 
Ocsenás János – Bergmann Mária. 

 éves házassági évforduló: Szalai Lajos 
-  Vaskovics Eszter, Jung Károly – Rein Ágnes, 
Schlögl Vilmos – Rudolf Edit.
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December 18-a lázas kará-
csonyi készülődéssel telt. Egy 
napra az egész iskola átalakult 
szorgos kis karácsonyi manók 
műhelyévé, kiknek kezei kö-
zül szebbnél szebb díszek és 
apró ajándékok kerültek ki. A 
Nagymarosi Iskoláért Alapít-
vány jóvoltából rengeteg kre-
atív alapanyaggal megrakott 
asztalokon a diákok festettek, 
ragasztottak, barkácsoltak. 

A gyerekek boldogan vitték 
haza a kedves kis bot-miku-
lásokat, porcelán gyurma dí-
szeket és karácsonyi függőket, 
hogy idén megannyi nagyma-
rosi család karácsonyfáját az ő 
saját készítésű díszeik ékesít-
sék. 

Nagyon vidám és talán ha-
gyományt teremtő nap volt 
ez, amelyre épp úgy, mint ka-
rácsony napjára érdemes lesz 
újra egy évet várni. 

Hoffer-Szabó Petra

Sport események
December 7-én játékos 
sportversenyen voltak di-
ákjaink Pencen, ahol 2. he-
lyezést értek el. Itt helyben 
pedig barátságos kosárlabda 
mérkőzés volt a váci Radnóti 
Miklós Általános Iskola ta-
nulóival. Mindkét rendezvé-
nyen nagyon lelkesen vettek 
részt a gyerekek.

Csillagváró
Ha nem is ropogott a hó 

a lábunk alatt, de szép, fehér 
télies estével várta a kedves 
közönséget, a művelődési 
ház terme iskolánk hagyo-
mányos Csillagváró prog-
ramjára.

A rendezvényt igazi csa-
patmunka előzte meg mind 
a kollégák, mind a gyerekek 
körében. Nagyon igyekez-
tünk, hogy ezen a szép es-
tén a szülőket, nagyszülőket 
igazi, szívet melengető kis 
műsorral lephessük meg. 
Hoff er-Szabó Petra gondos-
kodott a szép díszletről, Hor-
váth Dávid a hangosításról, 
mi pedig a műsorról. Hall-
hattunk sok szép karácsonyi 

éneket, verset, láthattunk 
betlehemest, egy kedves kis 

erdei jelenetet, vidám táncot, 
karácsonyi pillanatképeket, 
és az estét iskolánk kórusa 
zárta, egy csillogó hangú és 
szemű kis csapat.

Csörsz Kati ötletének hála, 
idén a szereplők élő közvetí-
tésben mutatták be néhány 
szóban, hogy mit fognak 
előadni.

A műsor még a Mikulás-

nak is olyannyira tetszett, 
hogy visszafordult, és a kis 

szereplőket még egyszer 
megjutalmazta.

Azt hiszem, mindannyi-
unk nevében írhatom, hogy 
nagy büszkeséggel töltött el 
a közönség soraiban a már 
elballagott diákjainkat lát-
ni, méghozzá szép számban. 
Sőt! Ők a végén még ott is 
maradtak segíteni, gratulál-
tak, és érezhető volt hang-

Köszönjük a Csillagvá-
ró szervezését Heinczné 
Cserni Katalinnak és 
Csörsz Katalinnak.

Az iskola decemberi hírei
jukban a nosztalgia, hogy 
milyen jó is volt, amikor ők 
is szerepeltek a világot jelen-
tő deszkákon. 

Az estét nagyon jó hangu-
latban zártuk és vidáman kí-

vántunk egymásnak boldog 
ünnepeket.

Heinczné Cserni
 Katalin

Jézuska műhelye 
az iskolában
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ÉTLAPUNKAT NAPI MENÜVEL BŐVÍTETTÜK!ÉTLAPUNKAT NAPI MENÜVEL BŐVÍTETTÜK!
Minden nap meleg levesekkel és változatos főételekkel (főzelékek, tészták, egytálételek) várjuk kedves vendégeinket! Az aktuális Minden nap meleg levesekkel és változatos főételekkel (főzelékek, tészták, egytálételek) várjuk kedves vendégeinket! Az aktuális 

menü megtalálható facebook oldalunkon (facebook.com/panoramanagymaros), kifüggesztve a bolt és a söröző ajtaján is, illetve érdek-menü megtalálható facebook oldalunkon (facebook.com/panoramanagymaros), kifüggesztve a bolt és a söröző ajtaján is, illetve érdek-
lődhetnek a 06 20/297 94 92-es telefonszámon is. A menü ára 1250 Ft, melyet kiszállítással is kérhetnek, csomagolási díj ellenében.lődhetnek a 06 20/297 94 92-es telefonszámon is. A menü ára 1250 Ft, melyet kiszállítással is kérhetnek, csomagolási díj ellenében.


