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Februárig üzemel a korcsolyapálya
Múlt héten adták át a Fő tér Duna-parti részén a bárki által használható
10x20 méteres korcsolyapályát, amely
műanyag panelekből áll és egy különleges síkosító réteg biztosítja a csúszás
lehetőségét.
A Summerice™ névre keresztelt
találmány egy piacvezető, amerikai
gyártmányú műanyag korcsolyapálya
rendszer, amelynek köszönhetően télen-nyáron, költség- és környezetbarát
módon korcsolyázhat bárki. Az amerikai gyártású EZ Glide 350™ típusú
műanyagjég, más néven a Summerice™
4 évszakos koripálya napjainkban a
világ legjobb minőségű, legtöbb korcsolyasportban használt és elismert
korcsolyapályája – olvasható a kivitelező cég honlapján.
A jégpályát 8 és 14 óra között az
óvodások és az iskolások vehetik birtokba térítésmentesen, míg 14 és 21
óra között már bárki csúszhat a jégen.
A jegyár 1000 forint, de aki felmutatja nagymarosi lakcímkártyáját, az
500 forintos egységáron válthat belépőt. Korcsolyabérlésre is lehetőség
van, korlátozott számban, 500 forintért. A hangulatosan feldíszített téren
gasztronómiával is várják az érdeklődőket. Az jégpályát február 3-án bontják el.

Dunakanyar Kincse Ingatlaniroda
Keresünk – kínálunk:
Családi házakat,
nyaralókat, telkeket.
Szolgáltatásaink:
Ingatlanközvetítés
Értékbecslés
Ingatlankezelés

Grécs Gábor
+36-30/953-2008,
H-2626 Nagymaros Tégla utca 17.
www.dunakanyar-kincse.ingatlan.com
grecsgabor@gmail.com
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Boldog Karácsonyt, Nagymaros!

Meggyújtottuk az első gyertyákat. Hétről-hétre egyre
jobban érezzük, egyre jobban
várjuk a Karácsony eljöttét. A
Karácsony az egyik legszebb,
de mindenképpen a legszeretetteljesebb ünnepünk. Az
év végi megnyugvás ideje,
amikor az év összes munkája
után „hazatérünk” és megpihenünk kicsit.
A Karácsony a család ideje, a Szent Családé, és egyben
a család szentségéjé is. A mi
családunké, amikor szívünkkel szeretteink felé fordulunk.
A szeretteink felé fordulunk,
mégis az egész világra kinyitjuk ilyenkor a szívünket. Talán ez az egyik legnagyobb titka vagy misztériuma legszebb
ünnepünknek a Karácsonynak.
Szinte észre sem vesszük,
de valami megnevezhetetlen
erő „átkapcsolja bennünk a
legfontosabb kapcsolókat” és
egy egészen különleges szeretet költözik belénk. A vallásos
emberek közül sokan Jézus
megszületéséről és a világ
megváltásáról elmélkednek, a
nem vallásosak pedig egyszerűen csak érzik a lelkükben
ugyanezt.
Ilyenkor nem villantunk
vadul szemégető reflektort az
elmélázó szembejövőkre, csak
megcsóváljuk a fejünket és
félrenézünk kicsit. Több pénzt
adunk a koldusnak, morgás
helyett csak a szemünk rebben kínos helyzetekben, és
valahogy mindenkivel sokkal

megértőbbek vagyunk, mint
máskor, egyszóval Karácsonykor puhább a lelkünk.
De jó lenne, ha ez a puhaság jövő év Karácsonyáig kitartana!
Az hiszem valahogy minden évben ide érkeznek meg,
itt pihennek, itt időznek el a
gondolataink, míg aztán tovább nem sodorja őket az új
évvel eljövő új rohanás! De
talán most! Talán ez a Karácsony egy kicsit más lesz, egy
kicsit tovább fog nálunk időzni, és tovább tudjuk őrizni, a
lelkünkben hosszabbá tudjuk
tenni majd! De jó is lenne!
Hamarosan meggyújtjuk
az ádventi koszorún a következő gyertyát, belehúzunk az
ajándékvásárlásba és az összes
többi előkészületbe, hogy felkészülten várjuk az Ünnepet,
a Megváltó megszületésének
szent napját, a jóság, a szeretet és a megértés legszebb estéjét. Sok dolgunk, rengeteg
teendőnk van ilyenkor, nyomaszt a felelősség, hogy ne
feledkezzünk el senkiről, aki
számunkra fontos vagy senkiről, akinek számára fontosak
vagyunk, esetleg olyanokról
sem, akik számára fontos lenne, hogy legalább valaki ne
feledkezzen el róluk! Legalább
ezen az egy napon.
Érdemes lassítanunk hát
egy kicsit, és valahogy gondolataink közé szőni azokat, akik
magányosak lehetnek vagy
akikre senki nem gondol, vagy
gondolhat már ezen a napon.

Amilyen szép és lélekemelő a
szeretteink körében, szeretetben eltöltött Karácsony, olyannyira fájdalmas lehet azoknak, akik magányosan ülnek
otthon.
Laknak ilyen emberek
mellettünk? Idős néni vagy
bácsi, gyermekét egyedül nevelő anyuka, szomorkás agg-

Nagymaros
legény? Tudunk az utcánkban
lakó szívszorítóan magányos
emberekről? Segíthetünk számukra is szeretetteljessé varázsolni valahogy az Ünnepet?
„Ne adj Isten” a Szentestén pár
percre - egy órácskára, jó szóra, fenyődíszítésre vagy vacsorára van módunk családunk
körébe meghívni valakit, aki
egyébként magányosan töltené a Karácsony estét? Ha
igen, akkor jó előre szóljunk
neki! Hagyjunk időt, hogy felkészülhessen arra a számára
nagyon emlékezetes és drága
néhány percre! Ajándékozzuk meg azzal, hogy várhassa,
hogy készülhessen erre, és addig se a magányosak szomorú
fenyőfáján gondolkozzon.
Úgy érzem, csak akkor
lehet lélekben teljes, igazán
Boldog Karácsonyunk, ha
teszünk is arról, hogy mindannyiunknak Boldog, Békés
és Áldott Karácsonya legyen
Nagymaroson!
Szívből kívánok Önöknek
boldog, békés és áldott Karácsonyt!
Heinczinger Balázs,
polgármester
(Fotó: Ferincz Gyuláné)
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Három képviselő-testületi
ülést tartottak novemberben
Novemberben három ülést
is tartott Nagymaros Város
Képviselő-testülete. A tanácskozásokon olyan fontos
döntések születtek, mint a
bizottságok külsős tagjainak
megválasztása, a szociális
tűzifa támogatás menete,
valamint a Bursa Hungarica
Ösztöndíj Pályázat elbírálása.
A novemberi első ülést
12-én tartotta a grémium,
ahol először a Mátyás Étkezde egy adagra eső kimutatott rezsiköltségének
2019. január 1. napjára vis�szamenőleges
emeléséről
döntöttek.
Megválasztották a külsős
bizottsági tagokat is. A Humán, Szociális, Kulturális,
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló
Bizottság elnökhelyettese
lett Marafkó Márk. Nem
képviselő tagok: Plentner

Katalin, Staud Katalin, Szabóné Revák Mária, dr. Niedermüller Teréz. A Városfejlesztési, Turizmusfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnökhelyettese Hetényi
Andrea lett. Nem képviselő
tagok: Heininger Ferenc,
Szaszák Gabriella, Murányi Zoltán. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökhelyettese Kosztra Gábor
lett. Nem képviselő tagok
Horváth János, Miklósfalvi
Judit. A megjelent tagok le
is tették az esküt.
A képviselő-testület a
Rákóczi út felújítási munkálatainak bruttó 1 340 680
forint többletköltséget szavazott meg, ívóvízvezeték
csere nem megfelelő helyreállítása miatti talajcserére,
tömörítésre. A kivitelezés a
Rákóczi út Fehérhegy utca
és Elsővölgy utca közötti
teljes szakaszára vonatko-

zik.
Elnapolták a döntést az
önkormányzat eseményeiről készülő videófelvételek
készítésével kapcsolatban,
azzal, hogy a Városfejlesztési, Turizmusfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságot a felmerült kérdéseket
tárgyalja meg és tisztázza
személyesen a vállalkozóval.
Pályázat kiírásáról döntöttek, a téli síkosság mentesítési feladat ellátásával
kapcsolatban, majd végül 2
millió forint keretet állapítottak meg a szociális célú
tűzifa támogatásra.
Az Észak-kelet Pest és
Nógrád megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási tanácsába Heinczinger
Balázs polgármestert, akadályoztatása esetén Hadi
Tamás alpolgármestert delegálták.
A november 18-iki ülésen két napirendi témát
tárgyaltak meg. Először egy
újabb külsős képviselő tag
megválasztásáról született
döntés. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának
választották még Zimmermann Ágnest.
Hosszan tárgyaltak a
Cédrus Művelődési és Sport
Egyesülettel való jövőbeni
együttműködés lehetőségeiről. A korábbi városvezetés
támogatta ugyanis azt, hogy
egy sportcsarnok épüljön a
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Felsőmezőben, önkormányzati telekre. A részletekről
Hadi Péter elnök számolt be
az egyesületnek, valamint
ismertette a már meglévő
terveket is.
A testület végül arról
döntött, hogy a szakbizottságok bevonásával újra tárgyalják a részleteket.
A november 26-iki tanácskozáson
elfogadták
az óvoda beszámolóját a
2018/2019. nevelési évről
és 2019/2020. nevelési év
terveit is megtárgyalták. A
szakbizottság
javaslatára
azonban azt kérték, hogy
kérjenek be árajánlatot a
Dózsa György utcai óvoda
udvarában a balesetveszély
megszüntetése érdekében
szükséges kerítés építésére, valamint a Magyar utcai
óvodaépület udvari melléképülete bontására és újraépítésére.
Döntés született arról is,
hogy az önkormányzat és
intézményei
alkalmazottai egyszeri béren kívüli
juttatás kapnak. Megtárgyalták és elfogadták az
önkormányzat 2019. évi
költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló
beszámolót.
Módosították a súlykorlátozáshoz kötött behajtás
rendjéről szóló 6/2019. (IV.
9.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 3. mellékletében a 24 tonna össztömegű
jármű esetében az egy évre
szóló behajtási engedély díját 500 ezer forintban, a 33
tonna össztömegű jármű
esetében az egy évre szóló
behajtási engedély díját 600
ezer forintban állapították
meg.
Furucz Anita

Bursa Hungarica hirdetmény
Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. év november hó 26. napján megtartott ülésén
202/2019. (XI. 26.) számú határozatával döntött a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról.
A benyújtott 14 db „A” típusú pályázatból 14 db pályázat volt érvényes. A 14 db érvényes pályázatot benyújtó
hallgató összesen 600.000,- Ft támogatásban részesül.
Jegyző hiányában:
Valentin Annabella
hatósági ügyintéző
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A polgármester Facebook bejegyzéseiből
Heinczinger Balázs polgármester Facebook oldalán
minden héten beszámol
munkájáról. A novemberi
eseményekből szemléztünk.
November 4-8.
Ígéretemhez híven nagy hangsúlyt helyezünk MINDEN elérhető forrás megszerzésére.
Nagymaros minden a város
számára hasznos pályázaton indulni fog!
Egyik első feladatom a nyugdíjasok segítéséről szólt a héten!
Minden 60. életévét betöltött
nyugdíjasunk üdülésre pályázhat, amit 2020-ban tölthetnek
el hazai üdülőhelyeken a nyertesek.
Részt vettem Esztergomban
az Ister-Granum Eurorégió
közgyűlésén, ami egy határmenti együttműködés százkét
település önkormányzatai között. Lehetőség van ezen társulás keretében pályáznunk egy,
a bicikli turizmust támogató
biciklibeállóra, amely padokkal, kerékpártartókkal és a
környék bicikli útvonalait felvázoló térkép elhelyezésével
lenne kiépítve. Ennek beadási
határideje december 16-a, ezért
nagy erőkkel dolgozunk már a
beadáson.
Az önkormányzat korábban
számos pályázatot beadott a
Magyar Falu program keretében, melyek közül sajnos többet
nem tudtunk elnyerni „forrás
hiány” miatt. Mivel e kedvező
pályázati lehetőség számunkra januártól már nem elérhető
(5000 fő alatti település veheti
igénybe), így elkezdtem felvenni a kapcsolatot a pályázatokat
elbíráló minisztérium munkatársainál azzal a céllal, hogy
amennyiben még lehetséges,
egy utolsó, számunkra nagyon
fontos (hivatal épületének felújítására kért keret) támogatás
elbírálásánál legyenek tekintettel arra, hogy ezen keretek
között idén pályázhattunk utoljára.
Fontos feladatom volt műszaki egyeztetést kezdeni a Rákóczi út vízelvezetési feladatainak haladéktalan megoldásáról
is.
Napi feladataink között folytattuk még az önkormányzat
átvételével kapcsolatos tenni-

valóink intézését. Sor került
az informatikai rendszerünk,
szolgáltató oldaláról történő
áttekintésére és annak megújításának lehetőségeiről a továbbiakban még egyeztetünk.
A „közösségi tervezéssel” kapcsolatos terveink első részeként
megtartottuk pénzügyi és gazdasági szempontokon alapuló
első közös fórumunkat a helyi
szállásadók egy szűk részével.
November 11-15.
A nyugdíjas pályázattal kapcsolatban egy hét alatt több mint
10-en keresték fel Szénásy Andrea kolléganőmet és egyeztettek
az üdülési pályázattal kapcsolatban. Köszönjük a bizalmat és
reméljük, hogy minél többen el
tudnak majd menni pihenni.
Továbbra is, ha valaki nem
tudja megoldani a pályázatírást,
annak – rendelkezésem szerint
– a megírásban segítséget nyújt
Nagymaros önkormányzata!
A pályázat megírásához a
06-20/446-2199-es telefonszámon kérhetnek segítséget.
Meglátogattam a helyi Gondozási Központot (ÖNO) és
elbeszélgettem Szabóné Revák
Mária intézményvezetővel. Érdeklődtem, hogy hogyan érzi
magát Nagymaroson, illetve,
hogy miben tudok segíteni neki
és a központban dolgozó munkatársaknak a mindennapos
munkájukban. Sok fejlesztendő
területet érintettünk, pl. ami
most legfontosabb nekik, hogy
az otthon bútorzatait letudják
cserélni, mert igencsak eljárt az
idő felettük.
Ezen a héten volt a Szociális
Munka Napja, ezért a város nevében is megköszöntem egy kis
ünnepség keretében a helyi szociális munkatársak és gondozók
áldozatos munkáját, mellyel városunk lakosaiért tesznek nap
mint nap. Örülök és köszönöm,
hogy városunk rászoruló lako-

sai mindennapjaik során ilyen
nagyszerű emberek segítségére
számíthatnak.
Részt vettem a szobi járás
Védelmi Bizottságának Ülésén, ahol esőként az újonnan
megválasztott polgármesterek
mutatkoztak be, majd meghallgattuk a járási beszámolókat a
DMRV, TIGÁZ, VOLÁN busz,
MÁV és KÖZÚT részéről.
Meghívást kaptam a Zöld
Híd által szervezett konzultációra, melynek fő célja az újonnan
megválasztott polgármesterek
bemutatkozása volt, majd bemutatták a telephely működését. Jövő héten hivatalos leszek
a soron következő közgyűlésre
is. Kínácsian várom a napirendi
pontokat!
A Szobi Kistérségi Önkormányzatok Társulása (Nagymaros még nem tagja) jóvoltából
eljutottam a Magyar Turisztikai
Ügynökség (MTÜ) workshopjátra, ahol előadást hallhattam
a „térségi fejlesztések” jövőjével
kapcsolatosan. Jó volt hallani, hogy az MTÜ munkatársai
véleménye szerint is a helyi és
a térségi fejlődések kulcs momentuma a „közösségi tervezés”!
Ennek fényében fogjuk folytatni a Duna-part fejlesztését!
Személyesen is követtem
a Rákóczi út munkálatait és
egyeztettem a kivitelező cég vezetőjével.
A korábban kért és egyeztetett vízlevezetők megépültek
(összesen 5 db) és elkezdődött a
szükséges talajcsere is, mely az
időjárás mellett sajnos hátráltatta az eddigi haladást. Célom
lesz továbbá, hogy a kivitelezés
ütemezését leegyeztetve, annak
várható feladatairól folyamatosan tájékoztassam Önökkel.
A Magyar Falu program
keretében a hivatali épületünk
felújítására 50 millió forintot
nyertünk. Köszönöm minden
kollégának a munkáját, most
jön a tervezés. Amit már látunk,
hogy ez a keret bizonyos felújításokra lesz csak elegendő, sajnos a teljes épület megújulása
nem fér bele, de örülünk minden forintnak. A részletekről
később tájékoztatom önöket.
November 18-22.
Önkormányzatunk egy közösségépítő adventi kezdemé-

Nagymaros
nyezést vezet be! Készüljünk
közösen, sportolva, forralt bort
kortyolgatva, jó hangulatban a
Karácsonyra.
Mivel fontosnak tartjuk a
környezetbarát megoldásokat, egy olyan korcsolyapályát hozunk Nagymarosra,
amely egy amerikai fejlesztésnek köszönhetően mára a
világ egyik legkülönlegesebb
pályája.
A Zöld Híd Kerepesi telephelyén tisztújítási közgyűlést
tartottunk. A közgyűlésen
új vezetőségnek szavaztunk
bizalmat. Ez – ahogy Nagymaroson is – szinte miden
település életében kardinális
feladat. Fontos feladatomnak
érzem, hogy a továbbiakban
is rendszeres kapcsolatban legyek velük, ezáltal biztosítva
városunk érdekeit.
A közoktatás állami feladat, még akkor is, ha a mi
gyermekeink járnak a város
iskolájába. Ígéretemhez híven
az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – az eddigieknél mégis nagyobb hangsúlyt
kíván fektetni a helyi oktatás
színvonalára és körülményeire. Ezért is találkoztam a héten Verebélyi Ákossal, a Váci
Tankerületi Központ igazgatójával.
November 25-29.
Ezen a héten indítottuk útjára
azt a PÁLYÁZATI felületünket, melyen hétről-hétre megjelentetjük azokat a pályázati
lehetőségeket, melyekre helyi
lakosok, helyi vállalkozások
pályázhatnak.
A heti pályázatok hatására
végül 32 nyugdíjas számára
tudtunk segíteni az Erzsébet
programban, mellyel jövő
évi üdülésre pályázhattak. A
héten már 5 vállalkozó is felkereste kolléganőmet az „Út a
jövőbe” című vállalkozó pályázattal kapcsolatban.
Ezen a héten megszervezésre került az első közösségi
tervezéses esténk a strand további fejlesztési lehetőségeivel
kapcsolatban. Nagy volt az érdeklődés, amit ezúton is szeretnék megköszönni mindazoknak, akik megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel.
Továbbra is sok szeretettel
várok mindenkit szerdai fogadónapomon délután 14-16
óra között!
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Beer Miklós: itthon érzem
magam Nagymaroson
Bár sok lehetőséget vetett
a sors dr. Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök
elé, ő mégis Nagymarost
választotta otthonának –
sokak örömére. Szeptember 1-je óta lakik városunkban és azt mondja, nagyon
szeret itt élni.
- Már éppen költözködés
alatt voltam, amikor kaptam
a hírt, hogy Nagymaroson a
Szent Lőrinc Házban lehetőség lenne kialakítani egy
lakrészt. Megnéztem és rögtön rábólintottam. Váchoz is
közel van, Zebegényhez is –
mondja.
Szívesen jár-kel Nagymaroson, a szombati piacot
rögtön fel is fedezte magának és örömmel állapította
meg, hogy sokakat ismer,
hiszen többségük a püspöki
gazdapiacon is megfordult
már.
- Mikor gyerek voltam,
akkor is sokat járunk Zebegényből Nagymarosra a
gimnáziumi osztálytársakhoz. Elmondhatom: itthon
érzem magam, már a vonat
zörgését sem hallom – mosolyodik el.
Városunkba érkezésekor
felajánlotta István atyának,
hogy segít, amiben tud, így
örömére Zebegényben lát el
egyházi teendőket, de Nagymaroson is gyakran misézik.
Amióta nyugdíjas lett és
elterjed ennek a híre, sok

barátja hívja fel, bízva abban, hogy több ideje van
már. Számos rendezvényen,
programon vendég mostanában.
- Az elmúlt hónapok
olyan gyorsan elszaladtak,
mert mindig hívtak valahova. Nem mondhatom, hogy
egyformán telnek a napjaim.
Sokan látogatnak meg, ha
erre járnak. Viccesen szoktam mondani, hogy az volta
a naiv elképzelésem, hogy
mennyi időm lesz majd olvasni, kirándulni a Hegyestetőre, de erre még nem volt
időm – mondja.
Nemrég jegyezték be a
Miklós püspök által létrehozott Szent Ferenc Szegényei
Alapítványt, amely a kis falvakban élő cigányságot sze-

retné támogatni, elsősorban
oktatással, képzéssel.
- Sok mindent számba
vettem, hogy amíg a Jóisten
erőt ad, mit tudnék csinálni.
Egyre inkább ebbe az irányba terelődött a gondolkodásom, a találkozásaim is
ebbe az irányba vittek. Még
Pilismaróton és Dömösön is
ismerem a cigányság helyzetét, de az elmúlt másfél
évtized alatt megismertem
a nógrádi falvak életét is közelről, és ez hangsúlyosan
a cigányság problémájával
esik egybe. Hiszen elöregszenek a falvaink, elköltöznek a fiatalok, mert nincs
munkahely, így tulajdonképpen legtöbb helyen csak
a cigányok maradtak. Ma a
magyar társadalomban ez

Sok sikert kívánunk dr. Horváth Bélának

Dr. Horváth Béla 1994. év óta – 6 év kihagyással – tevékenykedett Nagymaroson jegyzőként. Rendkívül nagy szakértelemmel, alapossággal és alázattal
végezte a munkáját, és segítette nem csak a polgármesteri hivatalnál, de az
önkormányzati intézményeknél dolgozókat is a mindennapokban.
Biztosak vagyunk benne, hogy az új munkahelyén is értékelni fogják természetét, munkabírását, pontosságát és kollegialitását.
Köszönjük a lehetőséget, hogy Vele dolgozhattunk. További munkájához jó
egészséget és sok sikert kívánunk.
A polgármesteri hivatal dolgozói
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egy olyan égető kérdés, amire oda kell figyelni. Visszatekintve a rendszerváltás előtti
időre, ma rosszabb a helyzetük, mint akkor. A jövőt illetően a társadalomnak meg
kell oldania ezt a kérdést,
oktatással, képzéssel, az életkörülményeik javításával.
Fontos lenne, hogy a saját
lábukra álljanak, a kultúrájukat megőrizve, integrálódhassanak a társadalomba
– mondja.
Beer Miklós alapítványa
csatlakozott Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos
programjához a Jelenlét
programhoz, melynek célja
a romák felzárkóztatása, a
születéstől az első munkahelyig kísérni, segíteni a cigányokat. Azt szeretnék elérni, húsz évre előre tekintve,
hogy az iskolából kikerülve biztosítva legyen már a
munkahelyük a fiataloknak.
Ehhez szakképzést szeretnének biztosítani.
- A program lényege az,
hogy falvanként két szociális
munkás foglalkozna az ott
élő emberek minden napjaival, együttműködve a települési intézményekkel. Segíteni kell őket abban is, hogy
ők is akarják, hogy belássák,
csak így van jövőjük. Hozzáteszi: Nógrádban már két faluban el is kezdték a munkát.
Az alapítványnak sok
nagymarosi segítője is van,
de országszerte is sokan támogatják Miklós atya kezdeményezését. A szervezet
működtetését nem egyedül
viszi, baráti köre segíti a
munkában.
- Sok visszajelzést kapok,
ki-ki a saját szakterületéről
kíván segíteni – mondja. Elsősorban humán erőforrásra
van szükségünk.
Közeleg a karácsony,
Miklós püspök is rokonai,
barátai körében fog ünnepelni Zebegényben. Gyakran jár még Vácra is, segíti
utódja, Marton Zsolt püspök
munkáját. De, mint mondja a hangsúly egyre inkább
Nagymaroson van, ugyanis
itt szeretné tölteni élete hátralevő részét.
Furucz Anita

6

			

Gazdaprogram
Egy szép szerdai napon lementünk az alsó iskolába, ahol előadást és foglalkozásokat tartottak nekünk.
Nekem a gubacstinta készítés volt a kedvencem. Először is
feltördeltük a gubacsot. Aztán a feltört gubacsot kifőztük, hozzáöntöttünk vizet és szöglét, majd írhattunk az általunk készített gubacstintával. Azon kívül volt még Dodó bácsival egy
izgalmas program, ahol állatlábakat, koponyákat és prémeket
mutattak be. Volt olyan előadás is, ahol madárhangokat hallgattunk. Megtudhattuk milyen a hangja a macskabagolynak, a
citromsármánynak, a fakopáncsnak, a kakukknak meg egyéb
madaraknak. Részt vehettünk egy szuper mesemondásban is,
és tanultunk egy dalt, melynek címe Marosi medve.
Nagyon élveztem, és jó hogy az átlagos napok között vannak ilyen csodás napok is.
Zoller Panni 4.b

Mesemondó verseny Szobon
November 25-én mesemondó versenyre került sor Szobon
a környékbeli 1-2. osztályosok részvételével, melyet a Szobi
Érdy János Könyvtár és Információs Központ szervezett.
A nagymarosi iskolából, 2.a osztályosok közül Turjányi
Anna A szegény ember meg a lova című magyar népmesét adta
elő, Záhorszki Máté pedig Kányádi Sándor: A kecske című verses meséjét mondta el.
A két kis versenyző kíváncsian, izgalommal telve érkezett
meg a szobi könyvtárba. Szeretettel fogadtak minket, és a
várakozás izgalmát kézműveskedéssel, beszélgetéssel oldottuk. Nagymaros, Szob, Kemence és Vámosmikola iskoláinak
legügyesebb mesemondóival összeismerkedve várakoztunk,
hogy meghallgathassuk a kedvenc történeteket. Barátságos,
szépen díszített olvasóteremben meséltek a gyerekek a beszélő
lóról, a haszontalan kecskéről, a fogfájós nyúlról, a lusta kiskakasról, Lajhár Alajosról, no meg a vajaspánkóról.
A zsűri minden gyereket megdicsért, mert - bár mesét
mondani fejből nem könnyű – remek előadásokat hallhattunk. Anna holtversenyben 1. helyezést ért el, Máté pedig 3.
lett. Hogy továbbra is szorgalmasan olvassanak és a mesék a
társaik legyenek, a résztvevők jutalmul szép mesegyűjteményt
kaptak.
Nagyon büszke vagyok kis tanítványaimra, és remélem,
általuk mások is kedvet kapnak a meséléshez. Olyan csodálatos világba csöppenhetünk gyerekként, felnőttként, amelyben minden gondunk-bajunkra van megoldás, minden, amire
vágyunk, teljesülhet, akármilyen kicsik, esendőek vagyunk. A
szívünk-lelkünk, furfangos eszünk átlendíthet minden nehézségen.
Borsos Erika

Nagymaros

Szabadtéri évadzáró íjászverseny
a Puer Regius Sportkörben
Két hónapnyi ismerkedés e történelmi sport alapjaival - majd sok
gyakorlás után íjászaink november közepén mérték össze először
tudásukat a plébánia kertjében. Az időjárás igencsak megnehezítette a nyílröptetést, egész nap esett! De ez nem szegte kedvét a
gyerekeknek, sőt felnőtteknek is becsületére vált volna a teljesítményük! Nagy lelkesedéssel és még nagyobb izgalommal kezdtek
lőni a gyerekek, sokaknak sikerült ilyen körülmények között is jól
teljesíteni. Voltak akik "túlizgulták" az első íjász játékot.
A legügyesebbek most ők voltak:
3. osztályosok: 1. Koncsol András; 2. Kurja Melissza;
3. Marafkó Panna; 3. Pehartz Viola.
4. osztályosok: 1. Várkonyi-Nickel Róza; 1. Balázs Gergő;
2. Hamvas Lőrinc; 3. Berezvai Soma.
Gratulálunk az eredményekhez és további sikeres nyílröptetést!
Természetesen folytatjuk az edzéseket, a hideg időszakra engedélyt
kaptunk, hogy használhassuk a Dézsma utcai Maros pincét. Így
nem kell megszakítani a tanulás folyamatát, tovább gyakorlunk.
Köszönjük!
Sutus-Juhász Tünde
íjászoktató

Márton napi felvonulás
Kis városunk az idei felvonuláson azzal büszkélkedhetett, hogy
immár huszadik alkalommal rendeztük meg a Márton napi lampionos felvonulást, és idén közös szervezésben a művelődési
házzal. A szokásos koreográfián túl az ünnepi alkalomra a nagymarosi óvodások és az iskola németes tanulói egy flashmobbal
lepték meg a közönséget. Nagy örömmel köszöntöttük körünkben Bazsalya Kornélt, aki 20 évvel ezelőtt az első "Mártonunk"
volt. A vidám felvonuláson előjött a sok szép, régi emlék: a kezdetek, amikor még csak az iskolában vonultunk fel, a vidám libaszépségversenyek, az ötletes teremdíszítések... Azt gondolom,
a rendezvény minden évben gazdagodott valami újdonsággal, és
néhány év elteltével a városnak egy olyan hagyománya lett, melyet minden évben nagy örömmel látogat mindenki, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Sötétedéskor elindulnak a családok, a
szélrózsa minden irányából világít a sok kis lámpás, majd 6 órakor megtelik a Fő tér. Hangulatos fények, zene, finom tea és zsíros
kenyér, vidám énekszó, hosszas beszélgetések jellemzik az estét...
Mindenkinek köszönjük a segítséget, a részvételt, és bízunk
benne, a jövőben sem lesz kérdés Nagymaroson: ha Márton nap,
akkor találkozunk!
Heinczné Cserni Katalin
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Márton nap alkalmából idén is meglepetéssel kedveskedett a nemzetiségi osztályok tanulóinak. Minden kisdiák kapott 1-1 Weckmann-t
(kenyéremberkét) ajándékba a német hagyomány szerint.
Köszönjük szépen!

Nagymaros

						

Rendhagyó énekórák az iskolában
A múlt héten néhány osztályunknak abban a szerencsében volt része, hogy
egy rendhagyó zeneórán
vehetett részt. Sándor Bence, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar vezetője azzal a
kéréssel kereste fel iskolánkat, hogy néhány zeneóra
keretében szívesen népszerűsítenék a zenetanulást az
általános iskolák körében.
Iskolánk nagy örömmel
fogadta a felajánlást, a gyerekek örömmel hallgatták

a gyönyörű muzsikát, érdeklődve hallgatták a bemutatót a hangszerekről,
és ügyesen válaszoltak a
kérdésekre. Nagyon örülünk a lehetőségnek, hiszen
nagyon sok diákunk tanul
zenét, és igen fontosnak
tartjuk, hogy tanulóink ismerjék és kedveljék a komolyzenét is. Ezeken az
órákon ismert és népszerű
dallamok csendültek fel, a
paletta széles volt, Vivalditól egészen a TV Maci ked-

velt dallamáig...
Vendégeink voltak: Nagy
Judit (fuvola), Ivanics Tamás (klarinét), Börzsönyi
Janka (oboa), Balogh Bot�tyán (kürt), Pintér Tamás
(fagott).
Köszönjük szépen a tartalmas órákat, és örülünk,
hogy minden osztályunk
részesülhet ebben a szép élményben!
Heinczné
Cserni Katalin

Versmondó verseny Visegrádon
Idén is ellátogattunk Visegrádra az Áprily Lajos versmondó versenyre. A felső tagozatról négy lány vett részt a nemes megmérettetésen. A neves zsűri hozzáértő elemzésekkel, személyre szabott tanácsokkal látta el az összes versenyzőt. Nem kis feladat
idegen közönség előtt szavalni, átadni egy szöveg lényegét, ezért méltán lehetünk
büszkék lányainkra, akik a Duna túlpartján öregbítették iskolánk hírnevét.
Külön gratulálunk Hénop Laurárnak, aki az előkelő II. helyet szerezte meg a 7-8.
osztályos korcsoportban. Jutalma a dicsőségen túl egy dedikált könyv a zsűri szerzőpárosától, Péterfy Gergelytől és feleségétől, Péterfy-Novák Évától.
Köszönjük a szervezők és a felkészítő tanárok munkáját.
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Tanuszodák
közötti
korosztályos
verseny Szobon
November 24–én vasárnap egy
különleges úszó versenyt rendezett iskolánk a szobi tanuszoda
dolgozóival karöltve. Korosztályonként, nemenként küzdöttek
egymás ellen tanulóink a környező iskolák tanulóival. 50 m gyorsúszásban mérték össze tudásukat. A versenyt színesítették az 50
m-es családi váltók, ahol a szülők
is csillogtathatták tudásukat.
A következő eredmények
születtek:
I. kcsfiú 50m gyors - 2011 sz 1.
Rimely Ders Ádám, 2. Tóth Levente, 3. Czoh Botond, 12. Zoller Vendel; 2012. 1. Grécs Arnold, 2. Burgermeister Bence; I. kcs lány 50m
gyors: 2. Dolmányos Gabriella; II.
kcs fiú 50m gyors - 2009, 1. Selényi
Miklós, 2. Rimely Ábel, 3. Szobonya Zsolt; 2010 sz 1. Zoltai-Mauks
Álmos, 2. Burgermeister Olivér; II.
kcs lány 50m gyors - 2009, 1. Zoller Panni, 2. Szilágyi Margaréta
Mária; 2010 sz 2. Féja Róza.

Alsó tagozatos versmondó verseny
November 29-én tartottuk meg a hagyományos
versmondó versenyünket.
Előzőleg minden osztály
megrendezte a házi versenyét, ahol együtt választották ki azt az 5 tanulót,
aki képviseli a többieket.
Nagyon
színvonalas
produkciók születtek. A
zsűri csak nehezen tudott
dönteni. Az értékelésnél
kiemelték, hogy milyen
szép hangsúllyal, tiszta,

érthető beszéddel, átéléssel mondták a verseket a
gyerekek.
Helyezések:
1-2. osztályosok:
1.helyezés:
Szekeres Boglárka
2.hely: Konrád Vanessza
3.hely: Marafkó Zorka és
Molnár Marcell Lóránt

3-4. osztályosok:
1.helyezés: Pehartz Csanád
2.hely: Várkonyi-Nickel
Róza
3.hely: Virág Luca

Különdíj: Gável Erzsébet,
Farkas Ádám,
Patakfalvi Miklós

Minden szereplőnek gratulálunk!
Bornemisza Angéla

Különdíj: Pálmai Anna,
Zoltai-Mauks Álmos,
Halupka Mihály, Féja
Róza, Zachár Luca

III. kcs fiú 50m gyors - 2007, 3.
Zoltai Pál, 4. Farkas Áron; 2008
sz 1. Kovács Máté, 3. Czoch Dániel, 3. Puskás Bence Róbert; III. kcs
lány 50 m gyors - 2007, 2. Román
Réka, 3. Berezvai Laura, 4. Ferenci
Anna; 2008, 2. Mozga Dorottya;
IV. kcs fiú 50m gyors - 2005, 1.
Gaszner Ádám, 2. Mészáros Benedek, 3. Hegyi Vencel, 4. Féja Lőrinc;
IV. kcs lány 50m gyors - 2005, 2.
Péntek Dorina, 3.Mozga Petra;
2006, 2. Péteri Rozina Janka, 3.
Horváth Veronika; 2x25m családi
váltó - I. kcs 6. Grécs Arnold; II. kcs
1. Zoltai-Mauks Álmos, 4. Szilágyi
Margaréta, 5, Tóth Levente; III.
kcs 1.Mozga Dorottya, 2. Román
Réka; IV.kcs 1. Péntek Dorina, 3.
Román Zsófia.
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Nagymaros

Készülünk karácsony A református egyház hírei
ünnepére
Az ikon készítésekor az ikonfestő először megműveli a nyersfát. Fehér alapot helyez rá, ezután kerülhet rá az imádság és
a böjt közben megfestett Szent.
A karácsonyi készületünk
is ilyen. Előbb művelnünk kell
természetes, nyers önmagunkat, majd belül üressé, fehér
lappá kell válnunk, hogy a közelgő karácsony ráfesthesse a
maga szent üzenetét. Jó előkészület nélkül nem tud jó ikon
készülni.
Készülünk karácsony ünnepére - jó előkészület nélkül nem
tud jó karácsonyunk lenni.
A karácsony ünneplésében
két nagy kísértés tud zavarni:
egyrészt, ha ismételni akarjuk
a korábbi karácsonyokat - ezért
kell üres lappá válni. Akármennyi karácsonyt ünnepeltünk is meg, a mostani egyedi,
egyszeri lesz sajátos üzenettel,
nekem szóló kegyelemmel.
Aki önelégülten vagy kényelmesen eltelt a tudása, a
gondolatai, az emlékei világával, az már nem tud újat befogadni, nem tud fejlődni. Ha
csak ismételjük a régi karácsonyokat, akkor lemaradunk az
újról. Végső soron lemaradunk
a legjobb önmagunkról, legjobb
létlehetőségünkről. S ahogyan
az ikonfestők mindig óvatosan, lassan festik a Szentet, úgy
nekünk is engedni kell, hogy a
közelgő karácsony lassan fesse
meg bennünk a maga üzenetét. Üres, engedelmes, befogadó
lappá kell válnunk.
Gazdag és nagyvonalú az Isten. Ezen a karácsonyon is akar
ajándékozni egy szikrát, egy
mély gondolatot, sőt, önmagát!
A másik nagy kísértés a ka-

rácsony ünneplésében, hogy
szinte polgári jólét ünnepévé
vált: túl erőssé vált az emberi
sík, az ajándékok, a díszítés, a
programok, a lakoma, a családi
találkozók, s túl fontossá vált az
ezek miatti öröm, illetve idegeskedés vagy épp szomorúság.
Pedig a karácsony elsősorban teológiai ünnep. Ahogy az
ikonhoz a természetes fa anyagát meg kell művelni, hogy a
Szent felkerülhessen rá, úgy
nekünk is a természetes, emberi, polgári, családi életünket
meg kell művelni, hogy a Szent
megjelenhessen. Fontosak az
ajándékok, a családi találkozók,
a karácsonyi kulturális programok, de mindezt úgy kellene
alakítanunk, hogy a Szent megjelenhessen benne – nehogy az
emberiség sík, öncélú legyen.
Aki nem válik üres lappá,
annak a karácsonya unalmas
lesz. Aki nem a teológiai közepére figyel - annak az egyéb
dolgok, az utazás, a pihenés, a
gasztronómiai programok válnak pótlékká.
Az ikon készítése tehát mintát jelent. Érdemes a nyerset, a
természetest kiművelni, érdemes belülről üres lappá válni,
hogy a Szent, maga Krisztus
megjelenhessen.
Ahogyan távolról kezdjük
a karácsonyi készületet, úgy
az ikon szemlélését is távolról
kezdjük, a lényeg felé körkörösen haladunk a széléről a központi jelenetek felé, hogy megérkezzünk az újszülött elé, a
karácsonyi ikon szemlélésében
is és szenteste is.
Áldott készületet kívánok
minden kedves olvasónak!
István atya

KARÁCSONYI ÜNNEPI
MISEREND
December 24. kedd - 16 óra
- Karácsonyi misztériumjáték.
23.30 óra - Ráhangolódás az
éjféli misére az énekkar
segítségével.
24 óra - Éjféli mise
December 25. szerda Urunk születése ünnepe 8. óra, 9.30 és 18.30
December 26. csütörtök Szent István első vértanú ünnepe

9 és 18.30 óra
December 27. péntek 18.30 óra
– Szent János napi boráldás
December 28. szombat
18. 30 óra
December 29. Szentcsalád
vasárnap - 8 és 9.30 – Családok
megáldása és 18.30 óra
December 31. kedd Év végi hálaadás18.30,
Január 1. szerda Szűz Mária Isten Anyja, Újév
9 és 18.30

A gyülekezetünk új lelkipásztort kapott Isten ajándékaként,Kéri Ákos személyében. A közösségünk nyitott
szívvel,szeretetben fogadta őt szolgálatra. A Szentírás
sehol nem írja,hogy Isten könnyű feladatot bízott volna
ránk. De a zsoltáros 25:4-5 szavaival azt üzeni nekünk:
"Útjaidat,Uram ismertesd meg velem,ösvényeidre taníts
meg engem! Vezess engem a Te igazságodra és taníts engem,mert Te vagy az én szabadító Istenem,mindennap
várlak Téged!"
Ezzel szeretnénk áldott és boldog ünnepeket kívánni
Nagymaros lakosságának!
Szilágyiné Franyó Emese
gondnok

A Hotel Silvanus****
RECEPCIÓS/ÉJSZAKÁS RECEPCIÓS/
munkatársat keres
(akár kezdő munkavállalót is)
Leendő munkatársunk feladatai:
• Szállodai vendégforgalom teljes körű kezelése;
• vendégek tájékoztatása,
• egyéni foglalások kezelése;
• számlázás, pénzkezelés, ügyviteli feladatok.
Elvárásaink:
• min. középfokú angol vagy német nyelvtudás;
• jó kommunikációs, és problémamegoldó képesség;
• alapvető protokoll ismeretek;
• figyelemmegosztás képessége
(párhuzamosan több dolog figyelemmel kísérése);
• vendégorientált hozzáállás;
• pontos, precíz munkavégzés;
• önállóság;
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
(Word, Excel).
Előny:
• Hostware szállodai szoftver ismerete;
• releváns munkatapasztalat.
Amit ajánlunk:
• Változatos, felelősségteljes munkavégzés;
• Fiatal, dinamikus csapat.
egyéb kedvezmények és juttatások
Munkavégzés helye: Visegrád
Fényképes szakmai önéletrajzát – telefonos
elérhetőséggel egyetemben az allas@hotelsilvanus.hu e-mail címre várjuk.
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Újabb siker egy
Tájrombolás Nagymaroson nemzetközi versenyen
Olvasói levél

Néhány hónapja a nagymarosi
polgárok egy újonnan keletkezett geológiai képződményben „gyönyörködhetnek”. Ha
valaki felsétál a Kittenberger
Kálmán utcán, vagy éppen a
Pállya Celesztin utca felől vet
futó pillantást északkelet felé,
a Szállodasor irányában egy
8-10 méter magas, hatalmas,
otromba földkupacra lesz
figyelmes – éktelen, természetellenes hegként az amúgy
harmonikus, házakkal telepöttyözött természeti tájban.
E természetromboló tájsebről
nem tudható, hogy bír-e hatósági engedéllyel, az azonban
bizonyos, hogy az ott lakók és
az arra sétáló turisták közutálatát maradéktalanul kivívta. A
szóbeszéd szerint egy tehetős
ember épít egy, a marosi környezetbe csöppet sem illő (mediterrán típusú) házat az említett szállodasori telken, ami
ott, abban az utcában végtére
is magánügy (precíz településrendészeti szabályozás híján).
Az azonban a legkevésbé sem
az, hogy a most is folyamatban lévő építkezés eredményeként feltorlaszolt 8-10 méteres
mesterséges domb elcsúfítja és
agyonnyomja a Csuka-völgy
korábban harmonikus látképét. A tulajdonos valószínűleg
ezáltal kívánta nagyobbá tenni a telke lapályos részét, nem
számolva vagy szándékosan
figyelmen kívül hagyva annak
természetkárosító következményeit. Hogy ez nem maradhat így, az minden, a környezetére igényes és a településéért
felelősséget érző nagymarosi
polgár számára egyértelmű
kell, hogy legyen.
Akad azonban néhány
kérdés, amit fel kell tenni, és
amelyek az illetékesek részéről
megválaszolásra várnak. Legelőször is az, hogy miért nem
történt máig sem intézkedés a
fent jelzett anomáliával kapcsolatban, holott e szállodasori
tájrombolás már mintegy fél
éve megtörtént? Hol volt a város főépítésze és polgármesteri
hivatal településrendészetért,
környezetvédelemért felelős
illetékese? És miért nem lépett

ez ügyben maga az októberben leköszönt volt polgármester, holott az említett tájsebbel
nap mint nap szembesülhet,
ugyanis elég, ha kitekint rá a
háza ablakából? Senki nem
gondolta eddig, hogy egy ekkora mesterséges földtorlasz
nem csupán ronda, hanem
eróziós folyamatokat is elindíthat? Ami egyébként csak
idő kérdése. Egy esetleges hatalmas támfal vagy egyéb építészeti beavatkozás pedig legalább annyira tájidegen lenne,
mint a mostani, a közérdekkel
durván szembemenő állapot.
Még az ezredforduló körüli években történt Nagymaroson, hogy egy szintén nagyon gazdag ember (egy volt
pénzügyminiszter) költözött
városunkba, és húzott fel egy
kisebb palotát az erdőhatáron,
Csuka-völgy fejében, a hozzá
vezető út és a (csakis számára)
szükséges közművek kiépítésével hatalmas tájsebet okozva a
nagymarosi tájban – az akkori városvezetés hallgatólagos
beleegyezésével. Az akkori tájrombolásról – amely akkor is
csupán egyetlen ember érdeke
volt, a közösségé nem – még az
országos sajtó is beszámolt. Ez
utóbbi történet különös fintora, hogy az említett pénzügyminiszter azóta már el is költözött Nagymarosról, és másfél
évtizedes ittléte nem vált településünk hasznává, legalábbis
annak semmi látható jele nincsen.
A szállodasori tájrombolás
láttán most valami hasonlótól
tartanak a város közügyeiért
felelősséget érző helyi lakosok,
legfőképpen pedig Nagymaros
harmonikus természeti és ökológiai környezetének megóvásában érdekelt polgárok. Mert
az nem lehet, hogy egyetlen –
mégoly tehetős – ember/család
magánérdeke emelkedjen helyi
polgárok érdekei fölé, figyelmen kívül hagyva a közösségi együttélés elemi parancsát.
Kérjük Nagymaros új városvezetését, hogy ebben az ügyben
is haladéktalanul járjon el.
Dr. Csergő Anna Mária,
Dr. Magyar Zoltán

A Prágában november 9-én megrendezésre került IX. Nemzetközi Akrobatikus Tornaversenyen hét ország, több mint
300 sportolója indult.
A Puente Sportegyesület keretében Youth kategóriában, 27
csapat közül Csepregi Lilla, Schäffer Maja és Nyerges Lilla a hatodik helyen végzett!
Gratulálunk a kiváló eredményhez!
Deli Orsolya

A visegrádi 4 ****-os Silvanus Hotel
Szállodai értékesítő
munkatársat keres
Feladatai:
• a Hotel szolgáltatásainak értékesítése
• e-mailek, telefonok kezelése
• foglalásokkal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása
• kapcsolattartás a vendégekkel, partnerekkel
• foglalási rendszer napi szintű kezelése
• a munkakörrel járó adminisztratív feladatok ellátása
Elvárások:
• számítógépes ismeret
• tárgyalóképes angol vagy német nyelvtudás
• ambiciózus készségek, magabiztos fellépés
• szakmai alázat, kreativitás
Amit kínálunk:
• megbecsülést, hosszú távú munkalehetőséget
• családias hangulatú munkahelyet
• megbízható szakértelemmel rendelkező
tulajdonosi hátteret
• versenyképes fizetés
Munkavégzés helye: Visegrád, Hotel Silvanus
Önéletrajzát az
allas@hotelsilvanus.hu e-mail címre várjuk.
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Tizenöt éves lett a
Nagymarosi Női Kar

A Nagymarosi Női Kar fennállásának 15. éves évfordulóját
ünnepelte egy kiváló koncerttel. A koncerten a 15 év terméséből is válogattak, de új művet is énekeltek a közönség nagy
örömére.
Köszöntötte az énekkart a Nagymarosi Férfikar, a Dunakanyar Fúvósegyüttes és a német nemzetiségi önkormányzat
is. Az énekkar megemlékezett a régi karnagyairól is, valamint
köszönetüket fejezték ki a Patrik Juditnak, a jelenlegi karnagynak, akinek köszönhetően néhány éve az országos minősítésen Arany Fokozatot értek el.
Köszöntötték még Hámori Eszter zongoraművészt is, aki
állandó kísérőjük és a koncerten is segítette őket. Gratulálunk
az énekkarnak és további sok sikeres szereplést kívánunk nekik! (Fotó: Mándli Gyula)

Fair Play Trófea Díjat kapott
Szántói Szabó Tamás

Nagymaros

Horváth János Antal:
Aranyecsetnek
Mondjuk egy szerda esti félhomály,
utcáról beszűrődő fények, autók zaja,
abban a Kazinczy utcai krimóban,
amiről annyit.
Mondjuk zsíroskenyér,
és sör, és egy távoli ország,
ahonnan épp most jöttél haza vagy épp oda tartasz.
Talán dohányzunk, és a levegővételnyi
csöndekben letörlöd a pohár szélére kicsapódott párát,
és lassan összedörzsölöd az ujjaid.
Ez egy emlékkép, amit most kreálok.
Egy terv, ami az maradt, ami.
Nem kevésbé élő, mint én vagy te.
Beszélgetéseink során nem tudtuk megfejteni
melyik lehet ez a kocsma,
sosem volt biztos, hogy ugyanarra gondolunk,
és most tanácstalanul bolyongom végig
az összes hetedik kerületi pincehelységet,
ami egy kicsit is hasonlít a leírásodra,
és közben azon gondolkozom,
hányszor fogom még az igeidőt kijavítani,
amikor rólad beszélek.
Ha megtalálom, várj a sarokban,
mosolyogj egy duna-parti papucsban,
tudod mit iszom, az első kör a tiéd,
üdvözlő kézszorításunk után, kérlek,
meséld el, milyen ott festeni, ott,
ahol nincsenek falak.
Ezek? Ezek nem könnyek.
Csak égi festék.
2018. december 13.
Budapest,Kazinczy utca

Szántói Szabó Tamás november
21-én Fair Play Trófea Díjat vehetett át a Magyar Olimpiai Bizottság elnökétől, egy 2018-as
cselekedetéért. Az év májusában
rendezett maratoni országos
bajnokságon a Vasas SC kajakozója versenyzőtársát, Szabó
Dominikot ölben vitte be a célba.
A Magyar Fair Play Bizottság
csütörtökön, a Duna Arénában
tartotta ünnepségét, amelyen az
egyik legnagyobb elismerést a
nagymarosi sportoló, a 19 éves

Szántói Szabó Tamás vehette át,
a Fair play cselekedet kategóriában.
Tavaly májusban Dominikkal indultak az ifjúsági maratoni országos bajnokságon, de a
22 kilométeres táv közben nem
várt események következtek,
Dominik pedig megsérült. De
nem adták fel a versenyt, és így is
7. helyen értek célba - írja sportclub honlapja.
Gratulálunk Tamásnak a díjhoz!
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Német önkormányzatunk
adventi készülődése
Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wickern német evangélikus lelkész készítette.
Egy felfüggesztett szekérkeréken 24
gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.
Idén és készültünk és mint a mai szokás szerint örökzöld koszorút készítettünk, mely az élet folytonosságát jelenti.
A választásokat követően testületünk
összetételében változott. Harmadik képviselőnk: Kurczbacher Dávid lett, így
már vele együtt hárman készülünk az
adventre. December 1-én a Tájházban is

felgyulladtak az első adventi gyertyák, és
Kautz Tímea jóvoltából, támogatásával
gyönyörű megvilágítása van az épületnek.

Betlehem is készül a Tájház udvarán,
melyhez Antal Márti kézügyessége is
hozzájárul.
Mindeközben több szép gesztus is
érkezett: Hamvasné Bohák Mária 90ik születésnapja alkalmából kettő, saját készítésű festményével ajándékozta
meg tájházunkat. Köszönet érte! Ígérjük,
hogy nagyon meg fogjuk becsülni.
December 7-re meghirdettük a Mikulás vonatot is, mely elsőként is újszerűen
jelenik meg városunkban. Kurczbacher
Dávid képviselőnk jóvoltából érkezik a
Tájházba a Mikulás és a palacsinta is. Reméljük hogy Pék Dudás Zsuzsiék aznapi
programja sok meglepetést tartogat még
a kicsiknek.

További terveink: hátsó kerítéshez fészer építtetése, mely eszközök tárolására,
bemutatására szolgálna. Itt szeretnénk
elhelyezni, szekeret, prést stb. Az előmunkálatok megkezdődtek.

Értéket teremtve az épület hátsó
helységében helyi és környékbeli kisiparosság emlékeit mutatjuk be a tavaszi
nyitásra. Így pl.: az 1929-től vezetett kisipari névjegyzék is és 1893-ban készült
építőipari hetilap gyűjtemény is látható
lesz. Kérem a lakosságot, ha van a háztartásában iparos nagyszüleitől kisebb
eszköz, relikvia ebben a témában,,- akár
egy mesterlevél is,- juttassa el a Tájházba. Köszönettel fogadjuk.
Természetesen, - mint eddig is -, a város részére az építő, szépítő és értékeket

gyarapító megvalósítást támogatjuk.
Hálás köszönet minden segítőnek,
akikkel szebbé, meghittebbé tehettük
városunkat számítva a további együttműködésükre.
Ivor Andrásné elnök
NNNÖ képviseletében

A Nagymarosi Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete ezúton
kíván minden kedves városlakónak
békés, áldott, szeretetteljes ünnepnapokat.
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Mire figyeljünk a karácsony
előtti ajándékvásárláskor?
A fogyasztói panaszok általában
a termék minőségére, biztonságosságára vonatkoznak; elromlott a „felhúzós” gyermekjáték,
nem működött a háztartási gép,
hiányzott a porszívógép tartozéka. Ha a novemberben megvásárolt ajándékot karácsonykor
próbálták ki és nem működött,
a megajándékozott elveszítette a
három munkanapos termékcsere lehetőségét. Nem érvényesíthette a garanciális jogát sem, ha
elveszett a vásárlást bizonyító
nyugta, vagy az ajándékozó azt
nem adta át. Utóbbi addig természetes, hogy az ajándékhoz
nem mellékeljük a számlát, de az
ajándékozó őrizze meg, vállalja
át a javítás (csere) stb. intézését,
vagy már a vásárláskor ne mulassza el kipróbáltatni a készülék
működését. Ha nem lehetséges
az üzletben a próba, akkor a fogyasztó otthon azonnal helyezze
üzembe a készüléket. Ha nem
működik, rögtön vagy másnap,
de három munkanapon belül
vigye vissza az üzletbe és vegye
igénybe a három munkanapon
belüli csere lehetőségét.
Zárlatos a beltéri vagy kültéri
fényfűzér (karácsonyfa égősor).
A beltéri égősor nem használható kültérben, zárlatot okozhat,
esetleg nem lesz villany az egész
házban. A vékony keresztmetszetű vezeték tűzveszélyes lehet,
ez a beltéri égősor esetében fordult elő. Megtörtént, hogy a dugaszolóvilla áramütést okozott.
Első alkalommal óvatosan, jobb
kézzel helyezzük a konnektorba,
ne bízzuk a gyermekre áramütés
veszélye miatt. Ha a fogyasztót
megrázta az áram, azonnal szüntesse meg a termék használatát,
az üzletben kérjen cserét vagy
a vételár visszafizetését. Csak
biztonságtechnikailag bevizsgált
fényfűzér terméket vásároljunk,
TÜV felirattal látták el. Ellenőrizzük a terméken feltüntetett
kétjegyű IP számot. A második
számjegy jelöli a vízvédettséget.
Például az IP20 jelzésű termék
beltéri használatra alkalmas,
de az IP44 jelzésű párás-nedves-nyirkos helyeken használható, az IP65 jelű termék már
esővíz ellen is védett.
Fényfűzért ne vásároljunk
alkalmi árustól, utcán, piacon,
csak szaküzletben. Ne vásárol-

junk gyártó (forgalmazó) adatainak, a termék elnevezésének, típusának és a műszaki jellemzők
feltüntetése nélküli terméket.
Könnyűipari termékek esetében; a jogesetek szerint otthon
derült ki, hogy felemás a bőrcipő
színe, karcos volt (vagy lett) a női
táska vagy a bőrből készült pénztárca, vagy hibás volt a bőrkabát.
Nem lehet bizonyítani, hol és
mikor történt a sérülés, a forgalmazónál vagy teljesítés után.
Kerüljük sötétben, rossz látási
viszonyok között a vásárlást, sötétben – főleg az esztétikai hibák
– nem látszanak, vagy nem ves�szük észre.
Lehetőleg szaküzletben vásároljunk, olyan üzletet, kereskedőt válasszunk, ahol van
esélyünk arra, hogy a vásárolt
terméket ki tudják cserélni vagy
választhatunk más árut, amire
valóban szükségünk van, mert
van árualap. Kérdezzük meg,
mennyi a jótállás illetőleg a szavatosság időtartama? A kereskedő az áfás árat köteles közölni
forintban. Ha a termékre vonatkozóan több árat tüntettek fel,
illetőleg ha a polcon és a nyugtán
szereplő ár nem azonos, akkor az
alacsonyabb ár fizetéséhez van
jogunk! Ajándéktárgyak cseréjének lehetőségét írassuk rá blokkra az üzletben.
Akciós termékre is érvényesíthető a jótállási igény, de nem
téveszthető össze a leértékeléssel.
A leértékelt terméknek valószínűleg minőségi vagy esztétikai hibája van. Ha a fogyasztó a
hibák, hiányosságok tudatában
vásárol leértékelt terméket árengedménnyel, akkor erre az általa
ismert hibára vonatkozóan nem
követelheti a jótállási/szavatossági igényt.
Minden vásárláskor kérjünk
nyugtát vagy számlát, azt őrizzük meg! Fontos a blokk (nyugta) tartalmi ellenőrzése, annak a
terméknek az ára és elnevezése
legyen rajta, amit vásároltunk, a
kereskedő nevével, székhelyével,
(üzletének címével), adószámával. Az asztali számológépből
származó szalag nem nyugta, ne
fogadjuk el!
Dr. Csanádi Károly,
vezető jogtanácsos, a Pest
Megyei Békéltető
Testület elnöke
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Trunkó Barnabás rovata

Láb a kabinban
Jó barátommal és kollégámmal, Sas Józsival, a
Mikroszkóp Színpad legendás igazgatójával ülünk
a marosi Duna-parton. Eldicsekszem az új játszótéri hajóval, az új zuhanyozóval és öltözővel.
- Az öltözőkabinról nekem is van egy sztorim,
– kezd mesélni, egyébként is: mindenről van egy
története. A 80-as években a Mikroszkóp Színpad egy családi nyaralót bérelt a Balaton partján
a társulat számára. Egy hétre én is igénybe vettem
a házikót, minden nap korán keltem, és hajnalban
lement a tóra úszni egyet.
A nyaraló elég messze volt a strandtól, ezért egy
öltözőkabint is béreltünk a parton. Hajnali úszkálásaim során nem voltam egyedül, mert mindig
velem tartott a szomszédos SZOT-üdülő gondnoka is, aki valamikor tűzszerész volt, és egy sajnálatos baleset következtében elvesztette a fél lábát.
Azonban remek protézist csináltatott magának,
azzal szinte zavartalanul tudott mozogni, a reggeli úszásnál viszont lecsatolta, és megkért engem,
hogy berakhassa az öltözőkabinunkba. Nyilván attól tartott, hogy valaki ellopja az értékes pót-lábat.
Egyik nap azonban a gondnok nem kellő óvatosság
állította be a fülkébe a falábat, mert az felborult,
és összetörte a féltve őrzött napszemüvegemet, ami
egy olaszországi nyaralás emléke volt.
Ekkor hangzott el a számból az a legendássá vált
mondat, amit a színésztársalgókban azóta is emlegetnek: „Ide többé be ne tegye a lábát...!”

HÓD KFT.
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetéből.
Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
a 27/354-195 telefonszámon.

HÓD KFT.
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetében keres;
l kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező szakembert,
l betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.
A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú
biztos állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
a 06 27/354-195 telefonszámon.

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
Búcsú Feri bácsitól
A Máté Állatvédelmi Alapítvány
alapítója és tiszteletbeli örökös elnöke Von-Benko Ferenc november 22-én elhunyt.
Feri bácsi 1926-ban született,
gépészmérnöki oklevelet szerzett a Műegyetemen. 1956-ban
elhagyta az országot, kilenc évig
élt Svájcban, itt ismerte meg élete párját, az angol származású
Mariant. Svédországi kitérő után
huszonkét esztendős angliai tartózkodás következett. A rendszerváltozás után azonnal Budapestre utaztak, innen költöztek
Nagymarosra. Nemsokára a helyi
közösség egyik legfőbb segítőivé
váltak, többek között megcsináltatták a katolikus templom tornyában lévő órát, majd annak a
kivilágítását is, számítani lehetett
rájuk minden karitatív, a városnak fontos dologban.
2001 karácsonyán gondoltak
arra, kellene egy állatvédő szervezet Nagymaroson, az emberek
megsegítésén már több jótékonysági szervezet is dolgozott, az állatokkal viszont nem törődött senki. Miután nem tudták tétlenül
nézni a kóbor, az elhagyott, kidobott kutyák és macskák sokaságát, az lett a legfőbb céljuk, hogy
anyagi támogatást szerezzenek az
állatok állatorvosi kezeléséhez,
ivartalanítási akciókat hirdethessenek, megelőzve ezzel a fölösleges szaporulatokat és a kölykök
elpusztítását, vagy utcára dobását. Nevelő szándékú programokat terveztek, ehhez megkapták a
szakmai segítséget az iskolától, a
foglalkozásokon az állatok védelmére, gondozására és megbecsülésére tanították a gyerekeket.
Feri bácsi egyszer azt mondta:
“Keresztény alapelvekre neveltek
bennünket a szülőhazáinkban, te-

hát egyértelmű számunkra, hogy
minden segítséget, támogatást
megadjunk embernek, állatnak
egyaránt.” Ez utóbbi küldetésüknek volt fontos alanya Máté, a
“komp kutya”, akiről alapítványunkat (alapítványukat) elnevezték. Mindenki ismerte őt a
városban, és amikor baleset érte,
Feri bácsiék segítettek neki felépülni. Hónapig gondozták, és
mert a saját kutyáikkal nem engedhették össze, így Feri bácsi
vele lakott, hogy ne legyen egyedül. Máskor is előfordult, hogy
“ágytól asztaltól váltak” sérült kutya miatt, megfontolás nélkül vállalták az áldozatot.
Feri bácsi összesen tizenkét évig
volt az alapítvány elnöke. Kevesen
tudják Nagymaroson, mert ahogy
ők mondták, “nem elegáns dicsekedni
azzal, ki mennyit segít”, de számtalan rászoruló tulajdonost támogattak anyagilag, a sürgős műtéteket,
beavatkozásokat jelentős részben

ők és a külföldi barátaik finanszírozták. Szívesen tették, de a vágyuk
az volt, hogy az alapítványt a nagymarosiak sajátjuknak érezzék, és
lassan “önfenntartó legyen”.
Egyszer megkérdeztem Feri
bácsit, miért fontos társállatot
tartani, ezt válaszolta: “Ha vannak állataink, az nagyon nagy
áldás és nagy öröm. Ők nem kérnek semmit, mindössze szeretetet
és gondoskodást, cserébe adják a
feltétel nélküli ragaszkodásukat.
Nagyszerű társaság a betegeknek,
az időseknek és különösen a magányosoknak. A kisgyerekeknek pedig
megtanítják a felelősségvállalást és
a gondoskodást, és főleg azt, hogy
egymás kölcsönös megbecsülése és
tiszteletben tartása, embernek és
állatnak egyaránt fontos.”
Szeretettel és tisztelettel búcsúzom az alapítvány minden tagja és
önkéntese nevében.
Várkonyi-Nickel Réka
(volt kuratóriumi elnök)
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Sidó Árpád és Rózsa Eszter lánya:
Hanna, Mráz Benedek és Németh Éva Mária lánya: Lilla, Scheirich Bálint és Balogh Jenifer lánya: Mirella.
Házasságot kötöttek: Horváth Antal és Csordás
Mirjam, Ferbert László Géza és Vitok Zsuzsanna, Gáspár Gyula Erik és Gábri Krisztina, Heier
Balázs és Kovács Petra, Kemper Szabolcs és Péntek Andrea.
Elhaláloztak: Gőcze Dezsőné sz. Skulipai Ilona (1924), Koppány György Kornélné sz. Pigler
Mária (1942), Müller Józsefné sz. Serfőző Éva
(1942), Von-Benko Ferenc Imre (1926).

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik vele voltak utolsó napjaiban, valamint utolsó útjára kísérték Von Benko Ferencet.
Marian Von Benko és családja

Nagymaros

A művelődési ház programjai
December

Minden csütörtök 9 óra - Ciróka
zenés foglalkozás babáknak (0-3 éves korig)
anyukáknak és családtagoknak. Foglalkozást vezeti:
Bakó Csenge zeneterapeuta, óvodapedagógus.
Részvételi díj: 1000 Ft / alkalom,
5 alkalmas bérlet 4500 Ft
December 13. péntek 18 óra
Lubics Szilvia ultrafutó előadása
Fut a Maros futóklub szervezésében
Támogató: Nagymaros Város Önkormányzata
A belépés díjtalan!
December 14. szombat délelőtt
Karácsonyi jótékonysági vásár a
Nagymarosi Napköziotthonos javára
December 22. vasárnap 16 óra
Mindenki karácsonya
Közreműködnek: óvodások, iskolások, Nagymarosi
Férfikórus, Deo Gratias gitáros kórus, templomi
leánykórus, Nagymarosi Rézfúvós Quartet,
helyszín: római katolikus templom és a Monsberger tér
December 11-én 9-12-ig - Turkáló
Bővebb információ: Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Nagymaros, Fő tér 14. Tel.: (27) 354 243,
Facebook: www.facebook.com/nagymarosikonyvtar/

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
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: 9-10 között gyógyszerek és
tápok átadása, rendelés 10-12 óráig
Rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel fogadom
betegeimet, végzem a műtéteket, kiszállást vállalok.

www.kutyakanyar.hu • marosvet75@gmail.com

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

						

15

Börzsönyoptika - Király u. 6.
DECEMBER 14-ÉN ingyenes látásvizsgálat!

Előjegyzés szükséges: 06-30/916-0889

Kívánunk áldott ünnepeket, vidám szilvesztert és
boldog új esztendőt. Szeretettel várunk mindenkit
jövőre is ingyenes látásvizsgálatainkon!
Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző
arany-, ezüst horgolófonalakkal.
A Piroska fonal újra kapható fehér és ekrü színben.
Kötőfonalak katalógusból rendelhetők!
Kézimunka, karácsonyi díszkötözők kaphatók!
Az üzlet nyitva tartása:
kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, du. 14-16.30-ig,
péntek 10-től 12-ig
Szombaton csak a szemvizsgálatra tartok nyitva!
Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos
g
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KARSÁN - EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI
ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és INGYENES
házhozszállítás

Matracok, ágyak,ágykeretek, paplanok, párnák

Karácsonyi vásár:
20-30-50% kedvezmény
Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk
minden vásárlónknak!

Gyermek ágynemű garnitúrák
és huzatok kaphatók!
Ruha-, bőr-, szőrmetisztítás és festés,
ékszerjavítás és készítés!
A

®új

termékei kaphatók!

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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