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Főtér

2 2021. december – 12. szám

Adventi gyertyagyújtás

No vem ber 28-ra esett az idei évben az első ad ven ti gyer tya -
gyúj tás, me lyet az ön kor mány zat, a ka to li kus és a re for má -
tus egy ház kö zség, a német nem ze ti sé gi ön kor mány zat, az
óvoda, az is ko la és Or mándy Nóra szer ve zett. 

Dél előtt, amíg nem esett az eső, nagy nyüzs gés volt az ün ne pi
dísz be öl tö zött ut cá ban, kéz mű ves fog lal ko zás és fi nom sá gok vár ták
a ven dé ge ket. Saj nos a dél után nem ked ve zett a közös együtt lét nek,
hi szen több hul lám ban ele redt az eső. A gyer tya gyúj tás ra azon ban
elállt, a Mons ber ger tér meg telt a vá ra ko zó szívű em be rek kel. A kö -
szön tőt Ivor And rás né, a NNNÖ el nö ke mond ta, az után kö vet ke -
zett Tibor atya rövid el mél ke dé se az ad vent lé nye gé ről. Mint egy
har minc óvo dás óvó né nik kel együtt egy dal cso kor ral kö szön töt te a
je len lé vő ket, Schind ler né Dajkó Mó ni ka el sza val ta Schrenk Éva
Ad vent című ver sét, majd a fú vósk var tett kö vet ke zett. A nem ze ti sé -
gi ön kor mány zat sza lon cu kor ral ked ves ke dett a gye re kek nek. A
közös együtt lét örö mé vel ké szü lünk a Meg vál tó szü le té sé re, hogy ne
csak a terek, utcák, ab la kok öl töz ze nek ün ne pi dísz be, hanem ma -
gunk is átél jük az ad vent lé nye gét.

Ked ves Nagy ma ro si ak! Lep jük meg egy mást egy ka rá cso nyi aján dék -
kal, amit most vir tu á lis tér ben hir de tünk meg. Bi zo nyá ra min den ki jól em -
lék szik az is ko lai név hú zá sos iz gal mak ra, ami kor ki húz tuk va la me lyik tár -
sunk nevét. On nan tól töb bet gon dol tunk rá, és arra, hogy minek tudna
örül ni, mert kó dol va van ben nünk az adás öröme. Csi nál juk ezt meg nagy -
ban, a nagy ma ro si em be rek kö zös sé gé ben, és ke rül jünk minél kö ze lebb
egy más hoz, hoz zunk örö met és vi dám sá got egy más éle té be! 

A já ték sza bá lyok a kö vet ke zők:
Aki szeretne részt venni az ajándékozásban, az december 12-ig küldje el nevét,

telefonszámát és életkorát a karacsony@nagymaros.hu email címre, vagy jelentke-

zését leadhatja telefonon a 27/595-112-es telefonszámon vagy bedobhatja a hivatal

postaládájába.

Az életkor azért szükséges, hogy ha az ajándékozók nem ismernék egymást, azért

legalább ennek alapján tudjanak gondolkodni az ajándékötleten.

A jelentkezések sorrendjében mindenki rendelkezni fog egy sorszámmal.

December 13-án, hétfőn mindenkit felhívunk, és a lehetséges számok közül lehet

majd választani, így mindenki megtudhatja, hogy kit fog megajándékozni.

Természetesen titokban kell tartani a „kihúzott” nevet !

Az ajándék lehet bármilyen kézzel készített, vagy vásárolt ajándék, de figyeljünk

arra, hogy ne lépjük túl a 2500 Ft-os határt. 

Találkozzunk advent negyedik vasárnapján, december 19-én 16 órakor

(Mindenki karácsonya és a városi, adventi gyertyagyújtás előtt) a Fő téren a

Betlehemnél és adjuk át egymásnak ajándékainkat, ünnepeljük meg együtt a

SZERETET ünnepét.

HEINCZINGER BALÁZS, POLGÁRMESTER

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOZÁS
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Főtér
A tu riz mus ban lát juk a jövőt!

Év végi be szél ge tés He inc zin ger Ba lázs pol gár mes ter rel az idei
év fej lesz té se i ről és a város jö vő be li le he tő sé ge i ről.
Pol gár mes ter úr, mit tar tott az idei év leg na gyobb ki hí vá sá -
nak?

Saj nos még min dig nem tud hat juk a há tunk mö gött a pan dé mi át,
noha ez egy évvel ez előt ti hez ké pest azért sok kal könnyebb lett a dol -
gunk. Az ol tá sok nak kö szön he tő en jóval több prog ra mot, ren dez vényt
tud tunk tar ta ni idén, mint ta valy. Jó volt látni a nagy ma ro si ak arcán a fel -
sza ba dul tabb idők örö mét.

A gaz da ság új ra in dí tá sa, a kor mány si ke res gaz da ság po li ti ká ja ná -
lunk is érez te ti a ha tá sát. Szá mos fej lesz tés tu dott meg va ló sul ni, il let ve
tud elin dul ni a közel jö vő ben.

Az egész ség ház ki vi te le zé se be fe je ző dött, az el szá mo lás az irá nyí tó
ha tó sá gok felé fo lya ma tos. A fe lú jí tás ideje alatt fel mér tük az egyéb igé -
nye ket, és arra ju tot tunk az or vo sok kal, hogy a régi bú to ro kat jó lenne le -
cse rél ni. Ebben az ügy ben is lép tünk, egye di tá mo ga tást kér tem Rét vá ri
Bence or szág gyű lé si kép vi se lő úrtól, aki tá mo ga tá sá ról biz to sí tott. Egy
lé pés re va gyunk az egész ség ház áta dá sá tól, gya kor la ti lag a csak az új bú -
to rok ra vá runk, ün ne pé lyes áta dá sá ra jövő év első hó nap ja i ban ke rül het
sor re mé nye im sze rint.

Hozzá kell ten nem, hogy a fej lesz tés ke re té ben a vé dő nők esz kö ze i -
nek cse ré jé re, pót lá sá ra is pá lyáz tunk, a meg nyert esz kö zök be szer zé se
már fo lya mat ban van.
Hogy ha lad nak az egyéb fej lesz té sek?

A ke rék pá rút egy rövid sza ka szá nak a fe lú jí tá sa is meg tör tént, ke -
res sük a le he tő sé ge ket a ke rék pá ros tu riz mus ból fa ka dó le he tő sé gek
jobb ki hasz ná lá sá ra. Gon dol ko dás mó dunk a kör nye zet vé de lem fon tos -
sá gá ra épít, ezért a tu riz mus kör nye zet ba rá tabb for má it mi is job ban sze -
ret jük. Azt tá mo gat juk, hogy Nagy ma ros ra minél töb ben vo nat tal és ke -
rék pár ral ér kez ze nek, ezál tal csök ken jen a sze mély gép ko csi for ga lom
okán ránk ne he ze dő zaj és egyéb kör nye ze ti ter he lés.

Az Er zsé bet tér fe lú jí tá sa el kez dő dött, a kor lá tok és padok me gú jul -
tak, a tér dísz bur ko la tot kap, ter ve ink sze rint már a jövő évben. Ter vez -
zük a tér egy sé ge sí té sét is, sze ret nénk az ott lévő par ko ló kat meg tart va,
a kutat ki e mel ve, vi rá gos, zöld kö zös sé gi he lyet ki a la kí ta ni. Ez a jövő év
egyik fon tos fe la da ta.

Örö münk re szol gál, hogy a Ma gyar Kor mány tá mo ga tá sá val új tor -
na ter met épít he tünk, mely végre méltó módon se gí ti majd az itt ta nu ló
di á kok sport ne ve lé sét. Ezzel a tá mo ga tás sal az el múlt 30 év egyik leg na -
gyobb fej lesz té se va ló sul hat meg vá ro sunk ban. Gyer me ke ink me gér -
dem lik, ezért hát min dent meg te szünk azért, hogy a sok-sok év ti ze des
álom végre va ló ság le gyen. A ter ve zé si sza kasz elin dult, már na gyon vár -
juk a lát vány ter ve ket!
Mi lesz a Beth len ház zal?

Ez egy „nép sze rű" kér dés Nagy ma ro son! Fon tos le szö gez nem: az ön -
kor mány zat a Beth len ház meg vé te lé vel nagy mér ték ben gya ra pí tot ta va -
gyo nát. A Fő té ren, a mű ve lő dé si ház mel lett si ke rült így nagy mé re tű in -
gat lant sze rez nünk, ami azért is rend kí vül sze ren csés, mert a város talán
le gér té ke sebb te rü le tén nö ve ke dett je len tős mér ték ben az ön kor mány -
za ti va gyon. A két te rü let együtt nem csak sok kal ér té ke sebb, de a jö vő -
ben szám ta lan olyan fej lesz tés re lesz ott le he tő sé günk, ami más tu laj do -
ni vi szo nyok kö zött nem lenne meg va ló sít ha tó. Ki vá ló le he tő sé günk nyí -
lik pél dá ul arra, hogy ezt a köz pon ti he lyet a tu riz mus szol gá la tá ba ál lít -
suk. Je len leg vár juk azo kat a pá lyá za ti ki írá so kat, me lyek ből tu risz ti kai
iro dát, szál lás he lye ket, bérbe ad ha tó üz let he lyi sé ge ket tu dunk ki a la kí ta -
ni. Egyéb for rá sok be vo ná sá ról tár gya lá so kat foly ta tok, bízom benne,
hogy a jövő évben itt is ered mé nye sek le szünk.
Miben látja Nagy ma ros jö vő jét?

Egy értel mű en a tu riz mus ban. Je len leg az ide jövő tu ris ták mi ni -
má lis pénzt sem hoz nak az ön kor mány zat szá má ra, vi szont ne künk
ren ge teg pénz be ke rül nek, gon dol junk pél dá ul a sze mét el szál lí tá sá ra.
Par ko lá si ka pa ci tá sa in kat messze meg ha la dó a gép ko csi for ga lom, kü -
lö nö sen hét vé ge ken. Meg kell ta lál nunk azo kat a le he tő sé ge ket, me -
lyek a tu riz mus ból fa kad nak, de az ön kor mány zat nak is be vé telt fog -
nak je len te ni. A Beth len ház ban ki fe je zet ten benne van ez a le he tő ség.
Ven dég lá tás, szál lás, kö zös sé gi terek
ki a la kí tá sa, mely ből az ön kor mány -
zat nak be vé te le lesz.

Itt kell me gem lí te nem a Bör -
zsöny Klasz tert, mert a kör nye ző te le -
pü lé sek együtt gon dol ko dá sa min dig
gyü möl csö zőbb, ter mé ke nyebb, mint
ha azt egye dül ten nénk. Együtt kön-
nyebb for rá so kat sze rez ni.
Mik az év vé gi ter vek?

Sok bejg li, szép ka rá csony fa, és
ren ge teg gyer mek ka caj! Szív ből kí vá -
nok Nagy ma ros min den pol gá rá nak
sze re tet ben gaz dag, bol dog, békés ka -
rá csonyt, egy kis hó e sést, aztán meg
na gyon vidám szil vesz tert a várva-
várt bol dog újév előtt! Isten ál dá sa és
bé kes sé ge le gyen ve lünk!               SzE.
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Már köl csö nöz he tő könyv tá -
runk ban Boda Mó ni ka: Egy sze -
rű tör té ne tek a va dá szat ról
című köny ve, mely a 2021. évi Va -
dá sza ti és Ter mé sze ti Vi lág ki ál lí -
tás al kal má ból je lent meg.

Egy kis kedv csi ná ló: „Az ide -
gen ve ze tő min dig a kul túr his tó ri -
ák kró ni ká sa. Ez úttal a VADÁSZAT
té ma kör ben a ki rá lyi va dá sza tok -
tól Ma gyar or szág em lék fá i nak tör -
té ne té ig ve zet nek a his tó ri ák. A va -

dá szat és az ide gen for ga lom kap cso la tát a va dá sza ti ki ál lí tá sok és
kü lön le ges ide gen for gal mi ese mé nyek – Buf fa lo Bill és in di án tár su -
la ta Ma gyar or szá gon tör té nő ven dég sze rep lé sé nek – fe li dé zé sé vel
is mer het jük meg. Ha zánk va dá sza ti kul tú rá já nak jeles kép vi se lő it
kö vet ve or szág já rás ra is in vi tál a szer ző. Híres va dá sza ink nyo má ba
ered ve, nem csak küz del mes és ve szé lyek kel teli éle tü ket is mer het -
jük meg, de a vá ro sok hely szí nek ér de kes lát ni va ló it is. Bu da pest ről

– a gaz dag tör té nel mé ről, kul tu rá lis éle té nek hely szí ne i ről – most
Bu da pest fái me sél nek.„

***
Va da kat me sé lek cím mel je lent meg Bod ro gi Gyula köny ve,
amely ben az el múlt év ti ze dek vele meg tör tént va dász his tó -
ri á it írta meg.

„Ami kor el kezd tem va dász ni 1971-ben, min dig el me sél tem a
tör té ne te i met egy új sá gí ró ba rá tom nak. Egy al ka lom mal meg kér -
dez te tőlem: Gyu szi, miért nem írod le eze ket a tör té ne te ket? Gon -
dol tam, megp ró bá lom, és va ló ban egy-egy ér de ke sebb his tó ri át pa -
pír ra ve tet tem. Ami kor két-három hónap múlva vissza ol vas tam,
min dig újra elő jöt tek az él mé nyek, a pil la na tok, az erdő szép sé ge, a
vadak mél tó sá ga, a va dá szat iz gal ma. Élve ze tes volt újra és újra elol -
vas ni. Vinkó Jó zsef fel, a Ma gyar Kony ha fő szer kesz tő jé vel évek óta
nagy ba rát ság ban va gyunk. Sok szor me sél tem neki eze ket a va dász -
tör té ne te ket. Egy al ka lom mal azt mond ta: kö tet be ren dez né és ki ad -
ná. Én pedig na gyon nagy sze re tet tel be le vág tam, és bol dog va gyok,
hogy meg je lent a könyv. Min den ki nek aján lom, va dász nak, nem va -
dász nak, és min den kit na gyon sze re tek, aki elol vas sa.”

Köny va ján ló a könyv tár ból

No vem ber 27, de cem ber 4, 11, 18-án, az ad ven ti szom ba to kon me se ol va sás lesz 10 órai kez det tel a könyv tár ban. A me sé -
ket az óvó nők fog ják fe lol vas ni, a mesék vá lasz tott témái az ad vent hez kap cso lód nak. De cem ber ben a me se ol va sás után
kéz mű ves fog lal ko zá sok kal is le kö tik az ap ró sá gok fi gyel mét, a fog lal ko zá sok délig tar ta nak. Főleg az óvo dás és kis is -
ko lás ko rú a kat vár ják szervezők.

Ked ves Be te ge im!
Las san 18 éve va gyok Nagy ma ro son és úgy érzem, hogy az utób -
bi idő ben va la mi meg vál to zott, nem csak a jár vány miatt.

Fe szül ten, ide ge sen me gyek be a ren de lő be. Ar ro gán san, ki a bál va,
sok szor or dít va be szé lek azok kal az em be rek kel, akik azért jön nek hoz -
zám, hogy se gít sek nekik. Pedig sze re tek dol goz ni. Azért ta nul tam
hosszú éve ken ke resz tül, hogy em be re ket gyó gyít has sak. De ebben a for -
má ban nem tudom, és nem is aka rom to vább foly tat ni. Vál toz tat ni sze ret -
nék az önök se gít sé gé vel. Úgy érzem, hogy az em be rek min dent más hol
sze ret né nek csi nál ni, mint ahol annak a helye kel le ne, hogy le gyen. Csek -
ket fi ze tünk az élel mi szer bolt ban, édes sé get vá sá ro lunk a pos tán, a
ruhát, cipőt, en ni va lót ház hoz ren del jük. Saj nos ez az egész ség ügy ben
nem mű kö dik. Mi nem tu dunk és nem is sze ret nénk gyógy szert írni a
CBA-ban, le le tet meg be szél ni a zöld sé ges nél, be te get vizs gál ni a Duna-
par ton. Mi az or vo si ren de lő ben dol go zunk, vagy sze ret nénk dol goz ni
ren de lé si idő ben. A ren de lői te le font (0627/639-601) is csak a ren de lé si
idő ben tud juk fel ven ni.

A te le fon vo na la ink vi szont túl ter hel tek. Egy ren de lés alatt nem
tu dunk 60-80 hí vást fo gad ni. Ezért 2022. ja nu ár 1-jétől sze ret ném a
gyógy szer ren de lést meg vál toz tat ni. A vá ró te rem be ki he lye zünk egy
ládát. Kérem a be te ge ket, hogy egy pa pír ra írják fel a saját ne vü ket, a
kért gyógy sze rek nevét, és azt, hogy hány hó nap ra kérik a fe lí rást.

Ezt dob ják be a lá dá ba, és a kö vet ke ző nap reg gel 8 óráig!!! a kért gyógy -
sze re ket a „fel hő be” fe lír juk.

2020 már ci u sa óta az or vo si ren de lő be csak elő ze tes idő pont ké rés
után lehet jönni. Akkor is, ha „csak egy pa pí rért” jö vünk. 2022. ja nu ár 1-
je után idő pont nél kül a ren de lő be be jö vő be te ge ket saj nos el fogom kül -
de ni, akkor is, ha csak „egy pa pí rért jöt tek”. Te le fo ná lás kor a rosszul va -
gyok (utób bi idő ben sza rul va gyok) ki fe je zé se ket ne hasz nál juk, pon to -
san mond juk el, hogy miért te le fo ná lunk: lázas va gyok, fáj a fejem, has -
me né sem van, fáj a mell ka som, gyen gébb nek érzem a vég tag ja i mat,
magas a vér nyo má som, meg húz tam a de re ka mat stb. A pon to san el mon -
dott pa na szok kal a ren de lést se gí tik. A jár vány miatt ugyan is nem lehet
a vá ró ban és a ren de lő ben egy szer re a babát váró kis ma ma, a fris sen mű -
tött beteg, az inf lu en za ol tást kérő idős ember és az, aki láz és kö hö gés
miatt covid teszt re vár.

Ter mé sze te sen élet ve szély ben lé vők re vagy va ló ban sür gős el lá tás -
ra szo ru lók ra ezek nem vo nat koz nak.

Min dannyi unk nak jobb, ha ebben a na gyon nehéz idő szak ban az
együtt mű kö dést ke res sük és se gít jük egy mást azzal, hogy be tart juk a sza -
bá lyo kat. Áldott ka rá cso nyi ün ne pe ket és egy nyu god tabb, bé ké sebb
újesz ten dőt kí vá nok Nagy ma ros min den la kó já nak: 

DR. ZOM BORY KLÁRA HÁ ZI OR VOS
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Egyház
2021. ok tó ber 31-én, va sár nap rend ha gyó ün ne pi is ten tisz -
te le ten ve het tünk részt. 

Nem csak azért, mert a re for má ció ün ne pe ez évben va sár nap ra
esett, így az úr na pi is ten tisz te let ke re te i n belül ad hat tunk hálát

Krisz tus egy há zá nak az Ige sze rin ti me gú ju lá sá ért és a tisz ta bib li -
kus evan gé li um hoz való vissza té ré sé ért, hanem ezen az ün ne pi al -
kal mon tet tek fo ga dal mat idei kon fir man du sa ink és ré sze sül tek elő -
ször az Úri Szent Va cso ra szent sé gé ben.

Egy ház kö zsé günk tra dí ci ó ja sze rint pün kösd kor szo kott lenni
ez a jeles al ka lom, ám a ko ro na ví rus jár vány kö vet kez té ben ez
évben a re for má ció ün ne pé re ha lasz tot tuk a kon fir má ci ót gyü le ke -
ze tünk ben.

Négy fi a tal je lent ke zett 2020 szep tem be ré ben az egy ház kö zsé -
günk te rü le té ről, akik rend sze res ta ní tás ban ré sze sül tek va sár nap
dél utá non ként a ke resz tyén re for má tus hi tünk alap ja i ról. Eza latt

meg ta nul ták egy há zunk 1567 óta hi va ta lo san el fo ga dott egyik alap -
ve tő hit val lá si ira tá nak, a He i del ber gi Káté főbb pont ja it, mely nek
is me re té ről je le sül bi zony sá got tet tek a fo ga dal mat me ge lő ző hét
va sár nap dél után ján a gyü le ke zet és a kon fir man du sok csa lád tag jai
je len lé té ben.

2021. ok tó ber 31-én kon fir man du sa ink fo ga dal mat tet tek a gyü -
le ke zet előtt, hogy Jézus Krisz tus kö ve tői, re for má tus egy há zunk nak
egész éle tük ben hű sé ges, ál do zat kész tag jai lesz nek. Ezt kö ve tő en
egy-egy igé vel lel ki pász to ri ál dás ban,  majd éle tük ben elő ször az Úri
Szent Va cso ra szent sé gé nek kö zös sé gé ben részesülhettek.

A gyü le ke zet tel, pres bi té ri um mal együtt imád ko zunk ifjú test -

vé re in kért, hogy az Úr Jézus Krisz tus mun kál kod jon az ő szí vük ben,
éle tük ben a Szent lé lek által, hogy va ló ban az Ő igaz, őszin te kö ve tői
le hes se nek.

KÉRI ÁKOS BA LÁZS LEL KI PÁSZ TOR
Nagy ma ro si Re for má tus Egy ház kö zség

Kon fir má ció a re for má ció ün ne pén

Még hoz zá az egy há zi év, amely Ad vent első va sár nap já val,
idén no vem ber 28-val kez dő dik és a jövő év ad ven ti va sár -
nap ját me ge lő ző va sár na pon, Krisz tus Ki rály ün ne pén vég -
ző dik. Az ün nep na po kat az 1582 óta ér vé nyes Ger gely nap -
tár je lö li ki.

Van nak ál lan dó és mozgó ün ne pek, va la mint pa ran csolt ün ne -
pek: eze ket szent mi sé vel és mun ka szü net tel kell meg szen tel ni. Itt
van mind járt de cem ber 25. és ja nu ár 1. mint pa ran csolt ünnep. Ja -
nu ár 1. nem az újév miatt fő ün nep, hanem, mert ezen a napon ün -
ne pel jük Szűz Mária anya sá gát. Ró má ban már a 7. szá zad előtt lé te -
zett a szo kás. A késő kö zép kor tól pedig ja nu ár 23. Mária el jegy zé sé -
nek napja; a két Mária-ünnep miatt a népi ka len dá ri um ban ja nu ár a
Bol do gasszony hava.

Mivel ko ron ként és né pen ként más nap pal kez dő dik az újév,
szük sé ges volt ezt is egy sé ge sí te ni a ke resz tény vi lág ban. 1691-ben
XII. Ince pápa ki hir det te, hogy az új év napja ja nu ár 1.

A kö zép kor ban volt idő, hogy ka rá csony nap ján in dí tot ták a vi -
lá gi évet, innét a vita, hogy Szent Ist vánt ka rá csony kor, vagy újév kor
ko ro náz ták-e meg. Egyéb ként a de cem ber 26-i Szent Ist ván ün ne pen
nem ki rá lyun kat, hanem a ke resz tény ség első vér ta nú ját, a hel lén
szár ma zá sú Szent Ist vánt tisz tel jük.

És hogy az év jól vég ződ jön, ürít sük ki Szent János po ha rát, igyunk
ál do mást. Az apos tol ün ne pén, de cem ber 27-én „a szen tek ne vé ben”
emel jük po ha run kat. A szen telt bor, a já nos bor a 11. szá zad ban buk kan
fel. A po gány ita lál do za tot ekkor emel te be az Egy ház a szen tel mé nyei
közé. Ha nem tud ták le győz ni, hát élére áll tak a szo kás nak.

Új év kez dő dött!
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Lámpás

A no vem be ri Nagy ma ros új ság ban meg je lent rejt vény meg fej té se: ADVENTI VÁSÁR. A he lyes meg fej tők közül
ki sor sol tuk a sze ren csés nyer test: RUDOLFNÉ KOCSIS ÁGNES. A Hesz tia La kás va rázs 5000 Ft-os aján dé ku tal -
vá nyát nyer te, me lyet az üz let ben le vá sá rol hat. Gra tu lá lunk! 
A de cem be ri rejt vény meg fej tői kö zött a Vi ta li tás Bi o bolt 5000 Ft-os utal vá nyát fog juk sor sol ni. A meg fej té se -
ket de cem ber 24-ig vár juk be dob ni a Pol gár mes te ri Hi va tal pos ta lá dá já ba név vel, elér he tő ség gel.

DIESES KREUZ 
- ist zur-

EHRE GOTTES
Von durch

Georg Niedermüller
Erhog errichtet worden

Gr.Maros den 14 September 1890

Ezt a keresztet
Isten tiszteletére

Niedermüller György
állíttatta

Nagymaroson 1890
szeptember 14-én.

A Rókus ká pol ná nál áll a leg fi a ta labb kő ke reszt. Fehér mész kő ből ké szült, igazi mes ter -
mun ka. A fe li rat dí szes ke ret be vé sett betűi mára már szin te ol vas ha tat la nok. A kor pusz
és az INRI fe li ra tú la pocs ka ön tött fém ből ké szült, ezüst szí nű re fest ve. Ma gas sá ga 3.4 m.
Fe lál lí tá si okait nem is mer jük, de a fe li rat sze rint egy mé lyen val lá sos hívő ké szít tet te. A
helyi búcsú nap ján ál lít tat ták fel.

Rókus kápolna keresztje

Ez a ke reszt is –mint a te me tő be já ra tá nál lévő – a NNNÖ jó vol tá ból, pá lyá za ti pénz ből
ha ma ro san me gú jul. Kö szö net érte Ivor And rás né nak, a NNNÖ el nö ké nek.

Vitalitás Biobolt
Nagymaros, Magyar utca 5.

Reform élelmiszerek, öko
tisztítószerek, vitaminok,

gyógyteák, glutén mentes
készítmények.
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No vem ber 27-re ta ka rí tás ra hívta a pol gár mes ter úr a város
la kó it, mert le hul lott a lomb, ami ned ves ál la pot ban igen
bal eset ve szé lyes. 8-12-ig kép vi se lők, a nyug dí jas klub tag jai
és egész csa lá dok gye re kes tül ge reb lyéz ték össze a Fő tér től
a Dámig a le ve let. 

Kurz bac her Dá vidnak kö szö net a for ralt bo rért, a meleg te á -
ért, a Sakurának a friss, meleg pogácsáért.

Va sár nap egy bé relt lomb szí vó össze szed te a Dám tól a fel ku pa colt
le ve le ket, va la mint a Mons ber ger teret is meg tisz tí tot ták dél után ön -
kén te sek, hogy a más na pi gyer tya gyúj tás hely szí ne rend ben le gyen.

Ennek kap csán kér jük olvasóinkat, hogy a házuk előtt lévő lom -
bot és sze me tet he ten te sö pör jék össze, hogy a télre ne ma rad jon
csú szós a járda, könnyebb le gyen a hó el ta ka rí tás is. A vá ros ké pért
min dannyi an fe le lő sek va gyunk, te gyük meg azt a ke ve set, amit a
ma gunk por tá ja körül meg te he tünk.

Lombtalanítás – lehet a jó példát követni!
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Ifjú Ze ne ba rá tok Napja Nagy ma ro son

Katedra

No vem ber 20-án ün ne pel jük az Ifjú Ze ne ba rá -
tok Vi lág nap ját, ebből az al ka lom ból tar tot -
tuk no vem ber 18-án – immár ha gyo má nyo san
– a Nagy ma ro si Kit ten ber ger Kál mán Álta lá -
nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la fé lé -
ves gá la kon cert jét. 

A ta va lyi saj ná la tos ki ha gyás után idén is volt
egy kis iz gu lás, hogy meg tud juk-e szer vez ni a jár -
vány hely zet miatt, de sze ren csé re ez úttal nem volt
aka dály, biz ton sá gi óvin téz ke dé sek mel lett szép
számú kö zön ség gyűlt egybe a mű ve lő dé si ház ban.

A kon cert igazi idő u ta zás volt, a re ne szánsz
kor tól a mo dern pop kul tú rá ig min den zenei kor -
szak kép vi sel tet te magát. Fel so ra ko zott a réz fú vós,

vonós, ak kor di kus, fa fú vós és bil len tyűs tan szak. Ismét be mu tat koz tak is ko lánk ál lan dó for má ci ói, a gitár- és ütő e gyüt te sek, va la mint hall -
hat tunk réz fú vós ka ma ra mu zsi kát is. Szó ló ban he ge dűt, zon go rát, fu vo lát, kla ri né tot és klasszi kus gi tárt szó lal tat tak meg a nö ven dé kek.

A meg szo kott magas szín vo na lon kép vi sel te
magát a ze ne is ko la, kö szön jük a fel ké szí tő ta ná rok:
Da róc zi-Vicze Ale xand ra (kla ri nét), Ked ves Csa -
nád (zon go ra), Lász ló Béla (gitár), Luis Luque Al va -
rez (he ge dű), Nyi redy Fanni Kinga (fu vo la), Kis
Judit (zon go ra), Oláh Nor bert (ütő), Rácz Tamás
(réz fú vó) mun ká ját, va la mint Il léssy Mik lós zon go ra -
kí sé re tét és Szi ge ti-Be ne dek Gab ri el la kon fe rá lá sát.
Ta lál koz zunk jö vő re ugyan itt!

A kon cert ről fel vé tel is ké szült, amely a Du na ka -
nyar Hírek Yo u tu be csa tor ná ján elér he tő:

https://youtu.be/pbqKmGN0lTM

LÁSZ LÓ BÉLA
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Katedra
Már ton nap

A ta va lyi ta név ben,
ami kor min den is ko -
lai ren dez vényt tö röl -
nünk kel lett, na gyon
bíz tunk benne, hogy
idén vissza tér he tünk
a ha gyo má nyok hoz. 

Saj nos az élet más -
kép pen ala kult. No vem -
ber ben olyan gyor san
emel ke dett a beteg gye -
re kek száma, hogy úgy
dön töt tünk, nem koc káz -
ta tunk. Még akkor sem,
ha a Már ton nap kül té ri

ren dez vény. A finom zsí ros ke nyér re, mely hez ha son lót sehol sem
lehet enni, nem is gon dol hat tunk. A ki csik azon ban lá za san ké szí tet -

ték a szép kis lám pá so kat, re mény ked ve, talán mégis lesz va la mi.
Ezért úgy gon dol tuk, ha nem is a ha gyo má nyos módon, de va la mi -
kép pen meg lep jük a város la kó it. No vem ber 13-án két Már ton napi
autó in dult a Fő tér ről és több körön ke resz tül üd vö zöl te a gye re ke -
ket a vá ros ban. Vidám da lok kal, Szent Már ton nal, li bák kal és lám pá -
sok kal. Kö szön jük min den ki nek, aki hoz zá já rult ehhez a rend ha gyó
fel vo nu lás hoz. Kö szön jük az ön kor mány zat nak, hogy anya gi lag hoz -
zá já rult a prog ram hoz,  Antal Már ti nak, hogy ké szí tett szá munk ra
Már ton bá bu kat. Kö szön jük Hor váth An tal nak, hogy ve zet te az
autót, He té nyi And re á nak, hogy se gí tett dí szí te ni. A tán col ó li bá -
kat Hof fer-Szabó Petra se gít sé gé vel a gye re kek ké szí tet ték.

Végül, de nem utol só sor ban kö szön jük a kis vá ros la kók lel ke se -
dé sét, a vidám lám pá sos fo gad ta tá so kat.

Bí zunk benne, jö vő re min dent be pó tol ha tunk, és úgy, mint az el múlt
évek ben, „igazi" fel vo nu lás sal ün ne pel het jük ezt a szép napot.

HE INCZ NÉ CSER NI KA TA LIN, HOR VÁTH DÁVID

A ta lál ko zók foly ta tód nak
Az 1968-ban vég zett ál ta lá nos is ko lai év fo lyam több év ti ze -
des szép ha gyo má nya sza kadt meg a jár vány miatt. Ki ma -
radt két, szo ká sos má ju si ta lál ko zó juk. 

A hi ány ér zet csök ken té sé re ok tó ber ele jén újra össze jöt tek a
régi osz tály tár sak a csó nak ház klub he lyi sé gé ben. Mivel a Ber lin ben
élő Li eb hardt Pisti nem tu dott részt venni ezen a ta lál ko zón, egy hó -
nap pal ké sőbb pót-ta lál ko zó ra hívta és ven dé gül látta az egész év fo -
lya mot egy pin ce par tin.

GU BA CSI LÁSZ LÓ

Idén 18. al ka lom mal  szer -
ve zik az egyik leg na gyobb,
gyer me kek ja vá ra tör té nő,
or szá gos ado mány gyűj tést, a Ci pős do boz Ak ci ót.
Az aján dé ko kat tar tal ma zó ci pős do bo zok olyan hát rá nyos hely ze tű
gyer me kek hez ke rül nek, akik nél talán más nem is lesz a ka rá csony fa
alatt. Sze ret ném se gí te ni ezt a nagy sze rű kez de mé nye zést, ezért a szer -
ve zők kel egyez tet ve egy af fé le Du na ka nya ri Gyűj tő pont tá vál tam.
Azon ked ves ado má nyo zók nak, akik nek nem áll mód juk ban a do bo -
zu kat el vin ni va la me lyik or szá gos gyűj tő pont egyi ké re, sze mé lyes is -
me ret ség ese tén el jut tat hat ják nekem, vagy le ad hat ják a Bor Pi a con
(Fő tér) nyit va tar tá si idő ben de cem ber 18-ig.  Az össze gyűj tött do bo zo -
kat más nap sze mé lye sen vi szem el a szer ve zők nek.   
Így ké szül het a doboz: 
1. Ke res sünk egy üres ci pős do bozt, ez után dönt sük el hány éves és
mi lyen nemű gyer mek szá má ra sze ret nénk meg töl te ni. Pl.:  8 éves
lány, 2 éves fiú stb. Ezt jól lát ha tó he lyen tün tes sük is fel a do bo zon,

ez segít majd a elosz tá sá ban.
2. A do bozt ked vünk sze rint

fel dí szít het jük, be cso ma gol -
hat juk, vagy csak egy sze rűen át köt het jük egy mad zag gal vagy sza lag -
gal. Érde mes jól le zár ni, mert lehet, hogy hosszú utat tesz meg.
3. Mi ke rül jön a do boz ba? 
- me se könyv, if jú sá gi könyv, szí ne ző, fog lal koz ta tó füzet,
- já té kok, kár tyák, tár sa sok, babák, labda, ki ra kó stb.
- hi gi é ni ai fel sze re lés: de zo dor, krém, tus für dő stb. (eze ket ér de mes
plusz zacs kó ba cso ma gol ni)
- író esz köz, is ko lai fel sze re lés stb.
- édes ség, fi nom ság (ami nem olvad és nem rom lik meg).
Fon tos, hogy csak és ki zá ró lag ki fo gás ta lan ál la po tú és hi ány ta lan aján -
dé kok ke rül je nek a do boz ba! Az össze gyűj tött ado má nyo kat (ta valy -
előtt 64.000, ta valy a covid alatt is több, mint 30.000 darab) a szer -
ve zők jut tat ják el a gye re kek hez még az ün ne pek előtt.

MATUK-ZELLER ANETT

Cipősdoboz akció
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2022. ja nu ár já ban egy na gyobb ren dez vény so ro -
zat tal em lé ke zünk meg a Du na ka nyar ból má len -
kij ro bot ra el hur colt hon fi tár sa ink ról.

Ja nu ár 7-én indul a már ha gyo má nyos Má -
len kij Robot Em lék tú ra, mely nek ke re té ben a za rán -
dok la ton részt ve vők három nap alatt 130 ki lo mé tert
tesz nek meg a Kál-Ká pol na-i vas út ál lo má son ta lál ha -
tó em lék mű höz. A túra a Ki rály utcai em lék táb lá nál
lévő ko szo rú zás sal és rövid me gem lé ke zés sel indul 6
óra 45 perc kor. Min den me gem lé kez ni vá gyót sok
sze re tet tel vá runk. Innen az is ko la di ák ja i nak ve ze té -
sé vel a me gem lé ke zők egy része el gya lo gol Kis ma ro -

sig, ezzel hajt va fejet az el hur col tak előtt. Min den csat la koz ni
vá gyót öröm mel lá tunk.

Ja nu ár 15-én, szom ba ton a Német Nem ze ti sé gi Önkor mány -
zat szer ve zé sé ben egy kon fe ren cia lesz a mű ve lő dé si ház ban,
mely nek kö zép pont já ban a me gélt tra u mák és azok fel dol go zá -
sa áll. Sok sze re tet tel vá runk min den érin tett nagy ma ro sit erre
az al ka lom ra is.

A ren dez vény so ro zat zá rá sa ként ja nu ár 16-án Nagy ma ros
város ad ott hont a három Du na ka nyar ban ta lál ha tó te le pü lés
közös me gem lé ke zé sé nek.

A ja nu ár 15-ei és 16-ai ren dez vény pon tos prog ram ját ja nu á ri
lap szá munk ban ol vas hat ják.

KOSZT RA GÁBOR

Elin dult a tér sé gi együtt mű kö dés 
a kör nyék te le pü lé sei kö zött

Sok szor, sokan han goz tat ták az el múlt év ti ze dek ben, hogy
tér sé gi össze fo gás ra lenne szük ség a Duna bal part ján.
Össze han gol ni a fej lesz té se ket, a prog ra mo kat, kö zö sen ta -
lál ni me gol dást a ha son ló ter mé sze tű prob lé mák ra, ki ak -
náz ni a szi ner gi á kat.

Most, a Bör zsöny Ka pu ja Klasz ter me ga la ku lá sá val jó esély mu -
tat ko zik arra, hogy ez az álom va ló ra válik. 2021 má ju sá ban a tér ség
öt te le pü lé se - Ve rő ce, Kis ma ros, Nagy ma ros, Kós pal lag és
Szo ko lya – lét re hoz ta a „Bör zsöny Ka pu ja In no vá ci ós Fej lesz -
té si Klasz tert”, ami azóta is fo lya ma to san bő ví ti tag ja i nak szá mát. 

To vább ra is vár juk a helyi civil szer ve ze tek, szol gál ta tók, vál lal -
ko zók, gaz da sá gi sze rep lők és to váb bi ön kor mány za tok je lent ke zé -
sét, hogy együtt, kö zö sen tud juk kép vi sel ni a tér ség fej lesz té se it. Je -
lent kez ni itt lehet: we bol dal címe (ezt még kül döm)

A Klasz ter ak tí van részt vett az Aktív – és Öko tu risz ti kai Fej lesz -
té si Köz pont Bör zsöny stra té gi á já nak ki dol go zá sá ban, a cse lek vé si
prog ram össze ál lí tá sá ban. Ebben több nagy ma ro si tu risz ti kai fej -

lesz té si el kép ze lés is po zi tív fo gad ta tás ra ta lált. (pl: Te ma ti kus
egész ség ta nös vény és rek re á ci ós tú ra út vo nal, gesz te nyés ta nös -
vény to vább fej lesz té se, gesz te nyés ar bo ré tum lét re ho zá sa)

A prog ram, a fen ti e ken túl ki e gé szül az ala pinf rast ruk tú ra és a
ven dég fo ga dás fel té te le i nek mi nő sé gi ja ví tá sá val, a szál lás - és ven -
dég lá tó he lyek fej lesz té sé vel, a tér ség be lá tó ga tó ven dé gek tel jes kö rű
tá jé koz ta tá sá val, a sza bad idős prog ram ter ve zést se gí tő on li ne plat -
for mok, app li ká ci ók lét re ho zá sá val. A Klasz ter fej lesz té si ter ve-
i ben fon tos sze re pet kap a tér sé gi köz le ke dé si, par ko lá si ano -
má li ák or vos lá sa is.

Ugyan ak kor fon tos ki e mel ni, hogy sem mi kép pen nem cél az
ide lá to ga tó tu ris ták szá má nak eme lé se. Sok kal in kább a mi nő sé -
gi tu riz mus tá mo ga tá sa, az ide lá to ga tók köl té si haj lan dó sá gá -
nak és tar tóz ko dá si ide jé nek nö ve lé se. Fon tos cél a Du na -
par ti te le pü lé sek te her men te sí té se azzal, hogy új él mé nye le -
mek kel és ma ga sabb szin tű szol gál ta tá sok kal, a Bör zsöny szí vé ben
ta lál ha tó te le pü lé sek irá nyá ba „húz zák” a lá to ga tó kat.

Tisztelt nagymarosiak!
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Lámpás
Állatvédő sorok

Néz zük meg a nyak ör ve ket: két uj junk fér jen bele. Az ál la tok 
meg híz nak és a nyak örv foj to gat ja őket.

FIGYELEM! Saj nos köz is mert tény, és örök prob lé ma, hogy a
ku tyák, macs kák az újévi pe tár dá zás és tű zi já ték alatt ré mül -
ten me ne kül nek, meg szo kott kör nye ze tük ből ki sza ba dul va el -
kó bo rol nak, vagy köz le ke dé si bal eset ál do za tai lesz nek. 

Ugya nez igaz a Nagy ma ros köz vet len kör nye ze té ben élő vad ál -
la tok ra is. Sem az erdő, sem az utca nem nyújt biz ton sá got ilyen kor
az ál la tok nak. Az sem ritka, hogy hal lás ká ro so dást, szem sé rü lést,
eset le ges égési sé rü lé se ket szen ved nek a ma da rak és egyéb kör nye -
ze tünk ben élő ál la tok is. Állat ba rát ként le gyünk te kin tet tel rájuk és
ne vá sá rol junk pi ro tech ni kai esz kö zö ket ott hon ra, ün ne pel jük fel -
sza ba dul tan, de bé ké sen az új esz ten dőt.
PÁR PRAKTIKUS TANÁCS:

A baj me ge lő zé se ér de ké ben de cem ber 30. és ja nu ár 2. kö zött a
ki je lölt sé tál ta tó he lye ken is fo ko zott óva tos ság gal, pó rá zon sé tál -
tas suk ku tyán kat.

Ott hon biz to sít sunk a köz vet len utcai han gok tól el szi ge telt he -
lyet (belső szo bát vagy ud var részt, ga rázst, jó ke rí té ses ud vart). A sö -
té tí tő füg gönyt húz zuk be, a re dőnyt eresszük le.

Álla tor vos által aján lott nyug ta tó szer ről is gon dos kod ha tunk a
pe tár dá zá sok ide jé re. Gon dos kod junk róla, hogy a ku tyá ban lévő

mik roc hip tar tal maz za a gazda min den elér he tő sé gét, így ha a ku -
tyát va la ki meg ta lál ja, a gazda gyor sab ban elér he tő.

Ku tyá ink ra, macs ká ink ra ér de mes a gazda elér he tő sé gét tar tal -
ma zó bi lé tás nyak ör vet tenni, hogy a meg ta lá ló könnyen elér hes se
a tu laj do nost.

Békés, bol dog és vidám új évet kí vá nunk!

Szilveszteri veszélyek

Az ál la tok vi lág nap ja az egyik ked venc na punk az is ko lá ban,
ilyen kor min dig sok ér de kes prog ram vár ránk. Idén már
előt te ké szül tünk, és sok hasz nos dol got gyűj töt tünk a Váci
Zöld Me ne dék nek, az ott élő gaz dát lan ál la tok nak és gon do -
zó ik nak. Re mél jük ezzel se gí tet tünk ki csit. 

A Mű ve lő dé si Ház ban Cser ni Kati néni me sélt ne künk az ál lat -
sze re tet ről és a saját ál la ta i ról. Érde kes volt hall gat ni, hogy mennyi
ál la ta volt Kati né ni nek, rág csá lók, ku tyák, cicák, pa pa gá jok, még
kígyó is!

Na gyot ne vet tünk a vic ces állat tör té ne te ken, a ked ven cünk a
pa pa gáj pottyan tós tör té net volt. Egy szer olyan ven dég jött Kati né -
ni hez, aki nem sze ret te volna, ha a pa pa gáj köz ben sza ba don rep -
ked, de a madár érez het te és be le pottyan tott egye nest a ven dég ká -
vé já ba.

Na gyon tet szett az elő a dás, és fon tos nak tart juk, hogy ne csak
ezen a napon gon dol junk rájuk, hanem az év min den nap ján, mert
na gyon sok örö möt és sze re te tet tud nak adni. 

4.A OSZ TÁLY TA NU LÓI

Álla tok vi lág nap ja - ok tó ber 4.
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Lámpás
Búcsú Flamich Józseftől

Nagy ma ro son, 2021. no vem ber 26-án csa lá di sír bolt ba te -
met ték Fla mich Jó zse fet, ahogy min den ki hívta, Fla mich
Öcsit. Az 56-os for ra dal má rok egyi ke volt ő, akit a ma ro si ak
na gyon tisz tel tek sze rep vál la lá sá ért.

Má sod éves egye te mis ta ként, 21 éve sen, ok tó ber 23-án dél előtt ott
volt az egye te mis ták bu da pes ti fel vo nu lá sán, utána ha za ment Nagy ma -
ros ra. Má sok kal együtt me ga la pí tot ta a nagy ma ro si For ra dal mi If jú sá -
gi Ta ná csot, ami nek az alel nö ke lett. Hogy ne le gyen vé ron tás a szü lő -
he lyén, tár sa i val be ment a helyi rend őr őrs re és le fegy ve rez te a rend ő -
rö ket - ez csak annyit je len tett, hogy fel szó lí tot ták a rend ő rö ket, hogy
adják oda a fegy ve rü ket, akik szó nél kül oda is adták. A kom mu nis ták
(köz sé gi ta nács el nök, párt tit kár) la ká sán tar tott éj sza kai ház ku ta tást
ve zet te, ahol ugyan csak fegy ve re ket ke res tek.
To váb bá részt vett a fő té ren Lenin, Sztá lin és
más kom mu nis ta szer zők köny ve i nek nyil vá -
nos elé ge té sén. Tün te tést is szer ve zett, vitte a
ma gyar zász lót, és kö ve tel te a tö meg gel együtt
a rusz kik ki vo nu lá sát és Kádár vesz tét.

1957 már ci u sá ban több tár sá val együtt
Szob ra szál lí tot ták, ahol több ször na gyon meg -
ver ték, mert nem akar ta elis mer ni az el le ne fel -
ho zott, ko holt vá da kat, majd át szál lí tot ták őket
Kis tar csá ra, ahol már csak a na gyo kat, a pa -
po kat, gró fo kat, csen dő rö ket, ka to na tisz te ket
ver ték sok szor ha lál ra. Öt hó na pi tel jes bi zony -
ta lan ság után át szál lí tot ták az Andrássy útra,
később a Markó ut cá ba, ahol a tár gya lás ra vá -
ró kat őriz ték, majd az elí tél te ket ki vé gez ték.
Min den haj nal ban 3-4 ember ki vég zé sét hall -
gat ták végig, mert a bör tö nud var fe lő li, túl zsú -
folt cel lá juk ma ga san el he lye zett ab la kán ke -
resz tül hal lot tak min dent. Végül két hónap
után le zaj lott az ő tár gya lá sa is, ahol a szo ká sos
vád: a népi de mok ra ti kus ál lam rend meg dön té sé re irá nyu ló moz ga -
lom ban való te vé keny rész vé tel miatt egy év és két hónap bör tön bün te -
tés re ítél ték első fokon, má sod fo kon egy évre, me lyet ad dig ra már le is
töl tött. 1958 má ju sá ban sza ba dult. Sze ren csé je volt, jó bí ró hoz ke rült, jó
üd véd je volt és a ma ro si kom mu nis ták sem akar ták a vérét. Ennyi vel
me gúsz ta, mások ezért a vá dért ha lál bün te tés is kap tak.

Ami kor ki ke rült a bör tön ből, nem tu dott el he lyez ked ni, egy
uno ka test vé re vette ma gá hoz ipa ros se géd ként, a gyár ban per sze
mé lyen el hall gat ták '56-os múlt ját, mert kü lön ben nem dol goz ha -
tott volna. Fél év múlva azon ban egy „jó a ka ró" fel je len tet te, hogy
„el len for ra dal már" volt és bör tön ben is ült, mire ki rúg ták. Ez után

be i rat ko zott egy szak mun kás kép ző be és fi nom mec ha ni kai mű sze -
rész nek ta nult Bu da pes ten, de oda is egy jó a ka ró se gít sé gé vel si ke -
rült csak be ke rül nie. Akkoriban mál na fel vá sár lás ból tar tot ta el
magát. Elé ge det tek le het tek a mun ká já val, mert 1960-ban ki sze mel -
ték a let ké si szö vet ke zet alel nö ké nek (per sze na gyon kevés fi ze tés -
sel), ami a Szo ko lyai Föld mű ves Szö vet ke zet hez tar to zott. Ez utób bi
el nö ke tisz tá ban volt po li ti kai múlt já val, de a párt kap cso la tai révén
el tudta in téz ni a fel vé te lét, és a párt bi zott ság ki fo gá sát is vissza
tudta verni, amely sze rint „po li ti ka i lag meg bíz ha tat lan". 

1963-ban am nesz ti át ka pott, vissza me he tett az egye tem re és le ve -
le zőn be fe jez het te, de utána köz gaz dász ként nem tu dott el he lyez ked -
ni. A váci ce ment gyár ban dol go zott a be ru há zá si osz tá lyon, de mivel

nem volt haj lan dó be lép ni a párt ba, na gyon
kevés volt a fi ze té se. 1973-ban, ami kor a rend -
szer már eny hült annyi ra, hogy en ged te a ma -
szek világ meg je le né sét, épí tő a nyag-ke res ke -
dést nyi tott Nagy ma ro son és ak kor tól a saját
ere jé ből már meg tu dott élni. Onnan ment
nyug díj ba 20 év múlva.

A Kádár-rend szer fo lya ma to san érez tet te
vele, hogy a mar ká ban tart ja, meg fi gyel ték,
sok szor nem is ti tok ban. Idő ről-időre, fé lé ven -
te, éven te meg je len tek a la ká sán és fe nye get -
ték. Ami kor már le he tett nyu gat ra utaz ni,
akkor a csa lád egyik tag já nak min dig itt hon
kel lett ma rad nia, ne hogy disszi dál ja nak.

„Mi, a gye re kei sokat hal lot tunk apu tól a
II. vi lág há bo rú utáni tör té ne lem ről, nem
arról, amit az is ko lá ban ta ní tot tak, hanem ami
va ló ban tör tént. Az 1956-os for ra da lom sze re -
te tét és tisz te le tét be lénk éget te, akár csak a be -
csü let, az igaz mon dás és a helyt ál lás fon tos sá -
gát. Utób bi a kat nem sza vak kal, hanem a vi sel -

ke dé sé vel. Elül tet te ben nünk az egész sé ges ké tel ke dés mag ját, nem fo -
ga dunk el sem mit kész pénz nek, amit mon da nak, mi e lőtt vé le ményt al -
ko tunk, utá na já runk, nem dő lünk be szó la mok nak - mind ezt a pol ti ká -
ra és az élet re is ért jük. Be lénk ül tet te a kom mu nis ta és az összes éle tel -
le nes esz mék gyű lö le tét” – vall ják a gyer me kei.

Mo soly gós, vidám ter mé sze té ért, se gí tő kés zsé gé ért min den ki na -
gyon sze ret te szü lő fa lu já ban, kö szö net tel és há lá val tar to zunk ál do zat -
vál la lá sá ért.

Sok váci és környékbeli baj tár sa is itt volt a te me té sén, dr. Csáki
Tibor atya ál dá sá val, az Ero i ca fel csen dü lő, gyö nyö rű dal la má ra he -
lyez ték örök nyu ga lom ra.

Kö szön jük szé pen mind azok nak, akik el kí sér ték utol só út já ra Fla mich Jó zse fet, vagy gyá szunk ban más módon osz toz -
tak, hogy gon dol tak rá. Na gyon sze ret te ha zá ját, szü lő vá ro sát és a nagy ma ro si a kat. A gyá szo ló csa lád
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Lámpás
En gedd meg, hogy egy sze mé lyes val lo más sal kezd jem. Az én ge -
ne rá ci óm gye rek ko rá ban még a szü le i től és a nagy szü le i től ta -
nul ta a tör té nel met. 

Na gya pám ölé ben ülve hall gat tam a má len kíj ro bot ban el töl tött éve -
i nek szá munk ra el kép zel he tet len tör té ne te it, amit  aztán csak a 90-es
évek ben mert könyv ben össze fog lal ni. Mert a szov jet meg szál lás része
volt a má len kíj robot és sok ezer ember el me ne kü lé se kül föld re. Nagy -
ma ros is mind ezt na gyon meg szen ved te. S ennek a meg szál lás nak, a ke -
gyet len Rá ko si-rend szer nek volt szin te egye nes kö vet kez mé nye az 56-os
for ra da lom, az a csoda. Na gya pám tól hal lot tam azt is, hogy Ma ro son kik
vol tak ennek hősei, ál do za tai, és sze ren csés tú lé lői. Azt a fel fog ha tat lan
má mort és fel fo ko zott re ményt, mely a for ra da lom nap ja i ban el töl tött
min den jó ér zé sű ma gyar em bert, saj nos pár nap alatt a szov jet tan kok el -
ti por ták és kö vet ke zett egy olyan meg tor lás, amely re a ma gyar tör té ne -
lem során még soha nem volt példa.

Mond juk ki, te a sze ren csé seb bek közé tar toz tál, mint a többi ár tat -
la nul ki vég zett, so ké vi bör tön bün te tés sel súj tott. Te mind össze sen csak
egy év és két hónap bör tön bün te tést kap tál. Több mint 5 hó na pig vol tál
Ke re pes tar csán in ter ná ló tá bor ban és 2 hó na pig a Markó ut cá ban. Több -
ször agyba-főbe ver tek, az eléd tett vá da kat csak ve ré sek ha tá sá ra vol tál
haj lan dó alá ír ni. Leg mé lyebb me ga láz ta tá sok a Markó ut cá ban értek,
ahol egyen ru hás pu faj ká sok tér de pel tet tek, ver tek, és aki el le nállt, azt a

sze med lát tá ra ver ték agyon. Ezt a tra u mát éle ted vé gé ig ci pel ted. Ott lé -
ted alatt min den haj nal ban akasz tot tak, s ezt végig kel lett hall gat no tok,
mert a cel lá tok az udvar felé esett. Egy két sze mé lyes cel lá ban ti zen ha tan
is vol ta tok, volt aki me gő rült, mert a leg bor zasz tóbb a bi zony ta lan ság, az
ál lan dó ha lál fé le lem volt. Abból a cel lá ból so ka kat ha lál ra, so ka kat töb -
bé vi fegy ház ra ítél tek.

A tú lélő 56-osok mind arról be szél nek, hogy éle tük meg ha tá ro zó él -
mé nye volt a for ra da lom. Hi szem, hogy ál do za to tok nem volt hi á ba va ló,
sok tör té nész sze rint ti ver té tek az első szö ge ket a kom mu nis ta rend szer
ko por só já ba. Mi, kései utó dok há lá val és kö szö net tel tar to zunk nek tek.
Jó ked vű, vidám, mo soly gós em ber nek is mer te lek, őrizd meg ezt odaát is,
mert az Úris ten is sze re ti az ál do za tot vál la ló jó ked vű e ket. A város ne vé -
ben bú csú zom, az ér tünk vál lalt ál do za tért há lá val tar to zunk. 

HE INC ZIN GER BA LÁZS POL GÁR MES TER

Tör té ne le mó ra Ve rő cén

Ha igé nyünk van kul tu rá lis ese mény re, Ve rő cé re me gyünk. Mint
nov. 24-én este is, ami kor a műv ház szin te tele volt. Álta lá ban
majd nem tele van, ami kor végre tör té nik va la mi. 

Ez al ka lom mal Raf fay Ernő tör té nész tar tott elő a dást Tri a non ról.
Aki azt hiszi, hogy már min dent tud, téved. Tanár úr ren ge teg új szem -
pon tot ho zott fel mind az előz mé nyek re, mind az azóta el telt időre vo nat -
ko zó an.

Miért jött létre a köz pon ti ha tal mak „szí vé lyes egyet ér té se”, az en -
ten te cor di a le? 1904-ben meg je lent az ol csóbb és jobb mi nő sé gű német
acél, ezért a szom szé dos nagy ha tal mak – fe led ve Ang lia és Fran cia or szág
évez re des el len sé ges ke dé sét és há bo rú it – össze fog tak Né met or szág
gyen gí té sé re. Adó dott a szük ség, hogy Né met or szág Auszt ri á val fog jon

össze. A vi lág há bo rú végét és ho za dé ka it is mer jük, Közép-Eu ró pát tönk -
re tet ték.

És akkor még mond hat juk, hogy jól jár tunk. Mert a derék cse hek
Bu da pest alatt húz ták volna meg a ha tárt, de kér tek Győr től délre egy
150-70 km-es fo lyo sót, hogy a szer bek kel egye sül hes se nek. A szer bek
sem sze rény ked tek, ők a Ba la ton déli part já ig tar tot tak igényt a Kár pát-
me den cé re, de min den nek da cá ra a ro má nok jár tak a leg job ban, mert
ők min den szom szé dos or szág ból le sza kí tot tak egy da ra bot, ma gu kat
ezál tal min den hol meg sze ret tet ve… A Ti szá ig lett volna meg az igény, Sze -
ge den osz toz tak volna a szer bek kel. De Te mes várt mind ket tő igé nyel te,
még lőt tek is egy más ra! Ugye, ezt sem tud tuk?

Már köz hellyé lett, hogy ’38-’39-ben a ha tár re ví zió Hit ler aján dé ka
volt. Hit ler ebben ár tat lan volt… in kább a szlo vák és román ér de ke ket
kép vi sel te.  Horthy alatt az or szág gaz da sá gi lag, kul tu rá li san és a ha di -
tech ni ká ban példa nél kü li fej lő dé sen ment ke resz tül, és ügyes dip lo má -
ci á val elér te, hogy a nagy ha tal mak be le egyez tek az el ve szett te rü le tek
ma gya rok lakta ré sze i nek vissza szer zé sé be. Fran cia or szág és Ang lia fi no -
man ki lé pett az ál ta luk oko zott ká osz ból, Olasz or szág vi szont tá mo gat ta
a ma gyar iga zság té telt. Hát így tör tént.

Iz gal mas két óra volt, Raf fay tanár úr egye di hu mo rá val meg fű sze -
rez ve. Az elő a dás végén a „nem zet kö zi könyv vá sá ron” köny ve it de di kál -
ta, mint mond ta, akkor töb bet fizet az an tik vá ri um. 

TTM

Ked ves Öcsi Bácsi!
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Piac hirdetés

Felelős kiadó:
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100
Fax:         27/354-245

Felelős szerkesztő:
Szilágyi Erzsébet 
szilagyierzsebetgina@gmail.com
Telefon: 06-30/519-1519
Tharan-Trieb Marianne
olvasószerkesztő

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt. 
2600 Vác, Lemez u. 2.

A CIKKEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 
MINDEN HÓNAP 20.

Impresszum

Anyakönyvi hírek – november hó
Születtek: 

Szalai László és Seydewitz Nikoletta lánya: Luca Réka
Fekete Tamás és Együd Adrienn Éva lánya: Abigél
Bányavári Péter és Simkurát Adrienn lánya: Viola
Batki László és Honti Csenge lánya: Rózi
Bordás Gergely és Vadászi Anna lánya: Anna

Házasságkötés nem volt 
Elhaláloztak: Hoffmann János (1938)
Branyiczky Miklós Antal (1949)
Gábriel János (1953)
Solti József (1950)

Nagymaros, 2021. november 26.

A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással
tehergépjármű vezetőt keres.

Feltételek:
- érvényes C kategóriás jogosítvány;

- gépkezelői vizsga;
-valamint GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány).

2. A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással keres
alkalmazottat zöldfelület karbantartásra (fűkaszálás).

Feltételek: - gyakorlat

Jelentkezni a MAROS NONPROFIT KFT. telephelyén 
(Nagymaros, Rákóczi út 37.), vagy előre egyeztetett időpontban

és a helyszínen lehetséges.
Mobil telefon: +3630/222-44-83 - Marschal Márk

Vezetékes telefon: 27/354-313 - Iroda

Nagy ma ros Város Kép vi se lő-tes tü le te

122/2021. (11.30.) számú ha tá ro za tá val

úgy dön tött, hogy 2021. de cem ber 20. 

nap já tól 2021. de cem ber 31. nap já ig 

igaz ga tá si szü ne tet ren del el.

Az igaz ga tá si szü net alatt a Pol gár mes te ri

Hi va tal zárva tart. Sür gős anya köny vi

ügyek ben a +36 20 312 34 29-es 

te le fon szá mot lehet hívni.
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Értesítem városunk kedves lakosait, hogy az
INGYENES ORVOSI LÁTÁSVIZSGÁLAT továbbra is

rendelkezésükre áll az újságban, az üzletben
(Király utca 6.), Manyi boltjában, az orvosi

rendelőben, Kismaroson a gyógyszertárban 
meghirdetett időpontban.

Napfényre sötétedő lencsékből 20%, keretekből 50% ked-
vezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint

a tűtől a cérnáig, egyéb rövid áruk, kötő, és hímzőfonalak,
cipzárak, gumik és gombok kaphatóak. 

Megérkeztek az ELDORADO horgoló fonalak.
A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni 

telefonon: 30/9160889
Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal 

dr. Kispéter Éva szemész főorvos és Lendvainé
Pesti Emese aranykoszorús optikus.

Áldott ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Látásvizsgálat 

december 11-én 9-12 óráig.
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RREMÉNYIKEMÉNYIK SSÁNDORÁNDOR: : 

Békesség
Istentől

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,
Amíg ver, mindörökre nyugtalan.
De mindörökké nyughatatlanul,

Istentől mégis Békessége van.
Nyugalma nincs, de Békessége van.

Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,
Örök hullámzás a víz felszíne.
De lent a mélyben háborítlanul

Pihen a tenger s az ember szíve,
Hadd hullámozzék a víz felszíne.

Békesség Istentől.

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.

Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.

Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istentől.

Reggel mondd, délben mondd és este
mondd

A Feltámadott első, szép szavát.
És ragyogóbbá lesz a reggeled

És csillaghímesebb az éjszakád.
És békességesebb az éjszakád.

Békesség Istentől.

Békesség Istentől: mi így köszönjünk,
Hogy köszöntésünkben lélek legyen -

Vihartépett fák - ágainkon mégis
Vadgalamb búg és Békesség terem.
Békesség: köszöntésünk ez legyen.

Békesség Istentől.

1935. február 5. 
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