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Főtér
Adventi gyertyagyújtás

November 28-ra esett az idei évben az első adventi gyertyagyújtás, melyet az önkormányzat, a katolikus és a református egyházközség, a német nemzetiségi önkormányzat, az
óvoda, az iskola és Ormándy Nóra szervezett.
Délelőtt, amíg nem esett az eső, nagy nyüzsgés volt az ünnepi
díszbe öltözött utcában, kézműves foglalkozás és finomságok várták
a vendégeket. Sajnos a délután nem kedvezett a közös együttlétnek,
hiszen több hullámban eleredt az eső. A gyertyagyújtásra azonban
elállt, a Monsberger tér megtelt a várakozó szívű emberekkel. A köszöntőt Ivor Andrásné, a NNNÖ elnöke mondta, azután következett Tibor atya rövid elmélkedése az advent lényegéről. Mintegy
harminc óvodás óvónénikkel együtt egy dalcsokorral köszöntötte a
jelenlévőket, Schindlerné Dajkó Mónika elszavalta Schrenk Éva
Advent című versét, majd a fúvóskvartett következett. A nemzetiségi önkormányzat szaloncukorral kedveskedett a gyerekeknek. A
közös együttlét örömével készülünk a Megváltó születésére, hogy ne
csak a terek, utcák, ablakok öltözzenek ünnepi díszbe, hanem magunk is átéljük az advent lényegét.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOZÁS
Kedves Nagymarosiak! Lepjük meg egymást egy karácsonyi ajándékkal, amit most virtuális térben hirdetünk meg. Bizonyára mindenki jól emlékszik az iskolai névhúzásos izgalmakra, amikor kihúztuk valamelyik társunk nevét. Onnantól többet gondoltunk rá, és arra, hogy minek tudna
örülni, mert kódolva van bennünk az adás öröme. Csináljuk ezt meg nagyban, a nagymarosi emberek közösségében, és kerüljünk minél közelebb
egymáshoz, hozzunk örömet és vidámságot egymás életébe!
A játékszabályok a következők:
Aki szeretne részt venni az ajándékozásban, az december 12-ig küldje el nevét,
telefonszámát és életkorát a karacsony@nagymaros.hu email címre, vagy jelentkezését 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.

H EINCZINGER B ALÁZS ,
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Főtér
A turizmusban látjuk a jövőt!
Év végi beszélgetés Heinczinger Balázs polgármesterrel az idei
év fejlesztéseiről és a város jövőbeli lehetőségeiről.
Polgármester úr, mit tartott az idei év legnagyobb kihívásának?
Sajnos még mindig nem tudhatjuk a hátunk mögött a pandémiát,
noha ez egy évvel ezelőttihez képest azért sokkal könnyebb lett a dolgunk. Az oltásoknak köszönhetően jóval több programot, rendezvényt
tudtunk tartani idén, mint tavaly. Jó volt látni a nagymarosiak arcán a felszabadultabb idők örömét.
A gazdaság újraindítása, a kormány sikeres gazdaságpolitikája nálunk is érezteti a hatását. Számos fejlesztés tudott megvalósulni, illetve
tud elindulni a közel jövőben.

Az egészségház kivitelezése befejeződött, az elszámolás az irányító
hatóságok felé folyamatos. A felújítás ideje alatt felmértük az egyéb igényeket, és arra jutottunk az orvosokkal, hogy a régi bútorokat jó lenne lecserélni. Ebben az ügyben is léptünk, egyedi támogatást kértem Rétvári
Bence országgyűlési képviselő úrtól, aki támogatásáról biztosított. Egy
lépésre vagyunk az egészségház átadásától, gyakorlatilag a csak az új bútorokra várunk, ünnepélyes átadására jövő év első hónapjaiban kerülhet
sor reményeim szerint.
Hozzá kell tennem, hogy a fejlesztés keretében a védőnők eszközeinek cseréjére, pótlására is pályáztunk, a megnyert eszközök beszerzése
már folyamatban van.
Hogy haladnak az egyéb fejlesztések?
A kerékpárút egy rövid szakaszának a felújítása is megtörtént, keressük a lehetőségeket a kerékpáros turizmusból fakadó lehetőségek
jobb kihasználására. Gondolkodásmódunk a környezetvédelem fontosságára épít, ezért a turizmus környezetbarátabb formáit mi is jobban szeretjük. Azt támogatjuk, hogy Nagymarosra minél többen vonattal és kerékpárral érkezzenek, ezáltal csökkenjen a személygépkocsiforgalom
okán ránk nehezedő zaj és egyéb környezeti terhelés.
Az Erzsébet tér felújítása elkezdődött, a korlátok és padok megújultak, a tér díszburkolatot kap, terveink szerint már a jövő évben. Tervezzük a tér egységesítését is, szeretnénk az ott lévő parkolókat megtartva,
a kutat kiemelve, virágos, zöld közösségi helyet kialakítani. Ez a jövő év
egyik fontos feladata.

Örömünkre szolgál, hogy a Magyar Kormány támogatásával új tornatermet építhetünk, mely végre méltó módon segíti majd az itt tanuló
diákok sportnevelését. Ezzel a támogatással az elmúlt 30 év egyik legnagyobb fejlesztése valósulhat meg városunkban. Gyermekeink megérdemlik, ezért hát mindent megteszünk azért, hogy a sok-sok évtizedes
álom végre valóság legyen. A tervezési szakasz elindult, már nagyon várjuk a látványterveket!
Mi lesz a Bethlen házzal?
Ez egy „népszerű" kérdés Nagymaroson! Fontos leszögeznem: az önkormányzat a Bethlen ház megvételével nagymértékben gyarapította vagyonát. A Főtéren, a művelődési ház mellett sikerült így nagyméretű ingatlant szereznünk, ami azért is rendkívül szerencsés, mert a város talán
legértékesebb területén növekedett jelentős mértékben az önkormányzati vagyon. A két terület együtt nem csak sokkal értékesebb, de a jövőben számtalan olyan fejlesztésre lesz ott lehetőségünk, ami más tulajdoni viszonyok között nem lenne megvalósítható. Kiváló lehetőségünk nyílik például arra, hogy ezt a központi helyet a turizmus szolgálatába állítsuk. Jelenleg várjuk azokat a pályázati kiírásokat, melyekből turisztikai
irodát, szálláshelyeket, bérbe adható üzlethelyiségeket tudunk kialakítani. Egyéb források bevonásáról tárgyalásokat folytatok, bízom benne,
hogy a jövő évben itt is eredményesek leszünk.
Miben látja Nagymaros jövőjét?
Egyértelműen a turizmusban. Jelenleg az ide jövő turisták minimális pénzt sem hoznak az önkormányzat számára, viszont nekünk
rengeteg pénzbe kerülnek, gondoljunk például a szemét elszállítására.
Parkolási kapacitásainkat messze meghaladó a gépkocsiforgalom, különösen hétvégeken. Meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, melyek a turizmusból fakadnak, de az önkormányzatnak is bevételt fognak jelenteni. A Bethlen házban kifejezetten benne van ez a lehetőség.
Vendéglátás, szállás, közösségi terek
kialakítása, melyből az önkormányzatnak bevétele lesz.
Itt kell megemlítenem a Börzsöny Klasztert, mert a környező települések együtt gondolkodása mindig
gyümölcsözőbb, termékenyebb, mint
ha azt egyedül tennénk. Együtt könnyebb forrásokat szerezni.
Mik az évvégi tervek?
Sok bejgli, szép karácsonyfa, és
rengeteg gyermekkacaj! Szívből kívánok Nagymaros minden polgárának
szeretetben gazdag, boldog, békés karácsonyt, egy kis hóesést, aztán meg
nagyon vidám szilvesztert a várvavárt boldog újév előtt! Isten áldása és
békessége legyen velünk!
SzE.

Nagymaros - www.nagymaros.hu

3

Nagymaros2021_12_Layout 1 2021. 12. 02. 21:27 Page 4

Közélet
Kedves Betegeim!
Lassan 18 éve vagyok Nagymaroson és úgy érzem, hogy az utóbbi időben valami megváltozott, nemcsak a járvány miatt.
Feszülten, idegesen megyek be a rendelőbe. Arrogánsan, kiabálva,
sokszor ordítva beszélek azokkal az emberekkel, akik azért jönnek hozzám, hogy segítsek nekik. Pedig szeretek dolgozni. Azért tanultam
hosszú éveken keresztül, hogy embereket gyógyíthassak. De ebben a formában nem tudom, és nem is akarom tovább folytatni. Változtatni szeretnék az önök segítségével. Úgy érzem, hogy az emberek mindent máshol
szeretnének csinálni, mint ahol annak a helye kellene, hogy legyen. Csekket fizetünk az élelmiszerboltban, édességet vásárolunk a postán, a
ruhát, cipőt, ennivalót házhoz rendeljük. Sajnos ez az egészségügyben
nem működik. Mi nem tudunk és nem is szeretnénk gyógyszert írni a
CBA-ban, leletet megbeszélni a zöldségesnél, beteget vizsgálni a Dunaparton. Mi az orvosi rendelőben dolgozunk, vagy szeretnénk dolgozni
rendelési időben. A rendelői telefont (0627/639-601) is csak a rendelési
időben tudjuk felvenni.
A telefonvonalaink viszont túlterheltek. Egy rendelés alatt nem
tudunk 60-80 hívást fogadni. Ezért 2022. január 1-jétől szeretném a
gyógyszerrendelést megváltoztatni. A váróterembe kihelyezünk egy
ládát. Kérem a betegeket, hogy egy papírra írják fel a saját nevüket, a
kért gyógyszerek nevét, és azt, hogy hány hónapra kérik a felírást.

Ezt dobják be a ládába, és a következő nap reggel 8 óráig!!! a kért gyógyszereket a „felhőbe” felírjuk.
2020 márciusa óta az orvosi rendelőbe csak előzetes időpontkérés
után lehet jönni. Akkor is, ha „csak egy papírért” jövünk. 2022. január 1je után időpont nélkül a rendelőbe bejövő betegeket sajnos el fogom küldeni, akkor is, ha csak „egy papírért jöttek”. Telefonáláskor a rosszul vagyok (utóbbi időben szarul vagyok) kifejezéseket ne használjuk, pontosan mondjuk el, hogy miért telefonálunk: lázas vagyok, fáj a fejem, hasmenésem van, fáj a mellkasom, gyengébbnek érzem a végtagjaimat,
magas a vérnyomásom, meghúztam a derekamat stb. A pontosan elmondott panaszokkal a rendelést segítik. A járvány miatt ugyanis nem lehet
a váróban és a rendelőben egyszerre a babát váró kismama, a frissen műtött beteg, az influenzaoltást kérő idős ember és az, aki láz és köhögés
miatt covid tesztre vár.
Természetesen életveszélyben lévőkre vagy valóban sürgős ellátásra szorulókra ezek nem vonatkoznak.
Mindannyiunknak jobb, ha ebben a nagyon nehéz időszakban az
együttműködést keressük és segítjük egymást azzal, hogy betartjuk a szabályokat. Áldott karácsonyi ünnepeket és egy nyugodtabb, békésebb
újesztendőt kívánok Nagymaros minden lakójának:
DR .

Z OM BORY K LÁRA

HÁ ZI OR VOS

Könyvajánló a könyvtárból
Már kölcsönözhető könyvtárunkban Boda Mónika: Egyszerű történetek a vadászatról
című könyve, mely a 2021. évi Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából jelent meg.
Egy kis kedvcsináló: „Az idegenvezető mindig a kultúrhistóriák krónikása. Ezúttal a VADÁSZAT
témakörben a királyi vadászatoktól Magyarország emlékfáinak történetéig vezetnek a históriák. A vadászat és az idegenforgalom kapcsolatát a vadászati kiállítások és
különleges idegenforgalmi események – Buffalo Bill és indián társulata Magyarországon történő vendégszereplésének – felidézésével
ismerhetjük meg. Hazánk vadászati kultúrájának jeles képviselőit
követve országjárásra is invitál a szerző. Híres vadászaink nyomába
eredve, nemcsak küzdelmes és veszélyekkel teli életüket ismerhetjük meg, de a városok helyszínek érdekes látnivalóit is. Budapestről

– a gazdag történelméről, kulturális életének helyszíneiről – most
Budapest fái mesélnek.„

***
Vadakat mesélek címmel jelent meg Bodrogi Gyula könyve,
amelyben az elmúlt évtizedek vele megtörtént vadászhistóriáit írta meg.
„Amikor elkezdtem vadászni 1971-ben, mindig elmeséltem a
történeteimet egy újságíró barátomnak. Egy alkalommal megkérdezte tőlem: Gyuszi, miért nem írod le ezeket a történeteket? Gondoltam, megpróbálom, és valóban egy-egy érdekesebb históriát papírra vetettem. Amikor két-három hónap múlva visszaolvastam,
mindig újra előjöttek az élmények, a pillanatok, az erdő szépsége, a
vadak méltósága, a vadászat izgalma. Élvezetes volt újra és újra elolvasni. Vinkó Józseffel, a Magyar Konyha főszerkesztőjével évek óta
nagy barátságban vagyunk. Sokszor meséltem neki ezeket a vadásztörténeteket. Egy alkalommal azt mondta: kötetbe rendezné és kiadná. Én pedig nagyon nagy szeretettel belevágtam, és boldog vagyok,
hogy megjelent a könyv. Mindenkinek ajánlom, vadásznak, nem vadásznak, és mindenkit nagyon szeretek, aki elolvassa.”

November 27, december 4, 11, 18-án, az adventi szombatokon meseolvasás lesz 10 órai kezdettel a könyvtárban. A meséket az óvónők fogják felolvasni, a mesék választott témái az adventhez kapcsolódnak. Decemberben a meseolvasás után
kézműves foglalkozásokkal is lekötik az apróságok figyelmét, a foglalkozások délig tartanak. Főleg az óvodás és kisiskolás korúakat várják szervezők.
4
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Egyház
Konfirmáció a reformáció ünnepén
2021. október 31-én, vasárnap rendhagyó ünnepi istentiszteleten vehettünk részt.
Nemcsak azért, mert a reformáció ünnepe ez évben vasárnapra
esett, így az úrnapi istentisztelet keretein belül adhattunk hálát

Krisztus egyházának az Ige szerinti megújulásáért és a tiszta biblikus evangéliumhoz való visszatéréséért, hanem ezen az ünnepi alkalmon tettek fogadalmat idei konfirmandusaink és részesültek először az Úri Szent Vacsora szentségében.
Egyházközségünk tradíciója szerint pünkösdkor szokott lenni
ez a jeles alkalom, ám a koronavírus jár vány következtében ez
évben a reformáció ünnepére halasztottuk a konfirmációt gyülekezetünkben.
Négy fiatal jelentkezett 2020 szeptemberében az egyházközségünk területéről, akik rendszeres tanításban részesültek vasárnap
délutánonként a keresztyén református hitünk alapjairól. Ezalatt

megtanulták egyházunk 1567 óta hivatalosan elfogadott egyik alapvető hitvallási iratának, a Heidelbergi Káté főbb pontjait, melynek
ismeretéről jelesül bizonyságot tettek a fogadalmat megelőző hét
vasárnap délutánján a gyülekezet és a konfirmandusok családtagjai
jelenlétében.
2021. október 31-én konfirmandusaink fogadalmat tettek a gyülekezet előtt, hogy Jézus Krisztus követői, református egyházunknak
egész életükben hűséges, áldozatkész tagjai lesznek. Ezt követően
egy-egy igével lelkipásztori áldásban, majd életükben először az Úri
Szent Vacsora szentségének közösségében részesülhettek.
A gyülekezettel, presbitériummal együtt imádkozunk ifjú test-

véreinkért, hogy az Úr Jézus Krisztus munkálkodjon az ő szívükben,
életükben a Szentlélek által, hogy valóban az Ő igaz, őszinte követői
lehessenek.
K ÉRI Á KOS B A LÁZS

LEL KI PÁSZ TOR

Nagy ma ro si Re for má tus Egy ház kö zség

Új év kezdődött!
Méghozzá az egyházi év, amely Advent első vasárnapjával,
idén november 28-val kezdődik és a jövő év adventi vasárnapját megelőző vasárnapon, Krisztus Király ünnepén végződik. Az ünnepnapokat az 1582 óta érvényes Gergely naptár jelöli ki.
Vannak állandó és mozgó ünnepek, valamint parancsolt ünnepek: ezeket szentmisével és munkaszünettel kell megszentelni. Itt
van mindjárt december 25. és január 1. mint parancsolt ünnep. Január 1. nem az újév miatt főünnep, hanem, mert ezen a napon ünnepeljük Szűz Mária anyaságát. Rómában már a 7. század előtt létezett a szokás. A késő középkortól pedig január 23. Mária eljegyzésének napja; a két Mária-ünnep miatt a népi kalendáriumban január a
Boldogasszony hava.

Mivel koronként és népenként más nappal kezdődik az újév,
szükséges volt ezt is egységesíteni a keresztény világban. 1691-ben
XII. Ince pápa kihirdette, hogy az új év napja január 1.
A középkorban volt idő, hogy karácsony napján indították a világi évet, innét a vita, hogy Szent Istvánt karácsonykor, vagy újévkor
koronázták-e meg. Egyébként a december 26-i Szent István ünnepen
nem királyunkat, hanem a kereszténység első vértanúját, a hellén
származású Szent Istvánt tiszteljük.
És hogy az év jól végződjön, ürítsük ki Szent János poharát, igyunk
áldomást. Az apostol ünnepén, december 27-én „a szentek nevében”
emeljük poharunkat. A szentelt bor, a jánosbor a 11. században bukkan
fel. A pogány italáldozatot ekkor emelte be az Egyház a szentelményei
közé. Ha nem tudták legyőzni, hát élére álltak a szokásnak.
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Lámpás
Vitalitás Biobolt
Nagymaros, Magyar utca 5.
Reform élelmiszerek, öko
tisztítószerek, vitaminok,
gyógyteák, glutén mentes
készítmények.

A novemberi Nagymaros újságban megjelent rejtvény megfejtése: ADVENTI VÁSÁR. A helyes megfejtők közül
kisorsoltuk a szerencsés nyertest: RUDOLFNÉ KOCSIS ÁGNES. A Hesztia Lakásvarázs 5000 Ft-os ajándékutalványát nyerte, melyet az üzletben levásárolhat. Gratulálunk!
A decemberi rejtvény megfejtői között a Vitalitás Biobolt 5000 Ft-os utalványát fogjuk sorsolni. A megfejtéseket december 24-ig várjuk bedobni a Polgármesteri Hivatal postaládájába névvel, elérhetőséggel.

Rókus kápolna keresztje
A Rókus kápolnánál áll a legfiatalabb kőkereszt. Fehér mészkőből készült, igazi mestermunka. A felirat díszes keretbe vésett betűi mára már szinte olvashatatlanok. A korpusz
és az INRI feliratú lapocska öntött fémből készült, ezüst színűre festve. Magassága 3.4 m.
Felállítási okait nem ismerjük, de a felirat szerint egy mélyen vallásos hívő készíttette. A
helyi búcsú napján állíttatták fel.
DIESES KREUZ
- ist zurEHRE 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.

Ez a kereszt is –mint a temető bejáratánál lévő – a NNNÖ jóvoltából, pályázati pénzből
hamarosan megújul. Köszönet érte Ivor Andrásnénak, a NNNÖ elnökének.
6

2021. december – 12. szám

Nagymaros2021_12_Layout 1 2021. 12. 02. 21:28 Page 7

Közélet
Lombtalanítás – lehet a jó példát követni!
November 27-re takarításra hívta a polgármester úr a város
lakóit, mert lehullott a lomb, ami nedves állapotban igen
balesetveszélyes. 8-12-ig képviselők, a nyugdíjas klub tagjai
és egész családok gyerekestül gereblyézték össze a Főtértől
a Dámig a levelet.
Kurzbacher Dávidnak köszönet a forralt borért, a meleg teáért, a Sakurának a friss, meleg pogácsáért.
Vasárnap egy bérelt lombszívó összeszedte a Dámtól a felkupacolt
leveleket, valamint a Monsberger teret is megtisztították délután önkéntesek, hogy a másnapi gyertyagyújtás helyszíne rendben legyen.
Ennek kapcsán kérjük olvasóinkat, hogy a házuk előtt lévő lombot és szemetet hetente söpörjék össze, hogy a télre ne maradjon
csúszós a járda, könnyebb legyen a hóeltakarítás is. A városképért
mindannyian felelősek vagyunk, tegyük meg azt a keveset, amit a
magunk portája körül megtehetünk.

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Katedra
Ifjú Zenebarátok Napja Nagymaroson
November 20-án ünnepeljük az Ifjú Zenebarátok Világnapját, ebből az alkalomból tartottuk november 18-án – immár hagyományosan
– a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola féléves gálakoncertjét.
A tavalyi sajnálatos kihagyás után idén is volt
egy kis izgulás, hogy meg tudjuk-e szer vezni a jár ványhelyzet miatt, de szerencsére ezúttal nem volt
akadály, biztonsági óvintézkedések mellett szép
számú közönség gyűlt egybe a művelődési házban.
A koncert igazi időutazás volt, a reneszánsz
kortól a modern popkultúráig minden zenei korszak képviseltette magát. Felsorakozott a rézfúvós,

vonós, akkordikus, fafúvós és billentyűs tanszak. Ismét bemutatkoztak iskolánk állandó formációi, a gitár- és ütőegyüttesek, valamint hallhattunk rézfúvós kamaramuzsikát is. Szólóban hegedűt, zongorát, fuvolát, klarinétot és klasszikus gitárt szólaltattak meg a növendékek.
A megszokott magas színvonalon képviselte
magát a zeneiskola, köszönjük a felkészítő tanárok:
Daróczi-Vicze Alexandra (klarinét), Kedves Csanád (zongora), László Béla (gitár), Luis Luque Alvarez (hegedű), Nyiredy Fanni Kinga (fuvola), Kis
Judit (zongora), Oláh Norbert (ütő), Rácz Tamás
(rézfúvó) munkáját, valamint Illéssy Miklós zongorakíséretét és Szigeti-Benedek Gabriella konferálását.
Találkozzunk jövőre ugyanitt!
A koncertről felvétel is készült, amely a Dunakanyar Hírek Youtube csatornáján elérhető:
https://youtu.be/pbqKmGN0lTM
L ÁSZ LÓ B ÉLA
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Márton nap
A tavalyi tanévben,
amikor minden iskolai rendezvényt törölnünk kellett, nagyon
bíztunk benne, hogy
idén visszatérhetünk
a hagyományokhoz.
Sajnos az élet másképpen alakult. Novemberben olyan gyorsan
emelkedett a beteg gyerekek száma, hogy úgy
döntöttünk, nem kockáztatunk. Még akkor sem,
ha a Márton nap kültéri
rendezvény. A finom zsíroskenyérre, melyhez hasonlót sehol sem
lehet enni, nem is gondolhattunk. A kicsik azonban lázasan készítet-

ték a szép kis lámpásokat, reménykedve, talán mégis lesz valami.
Ezért úgy gondoltuk, ha nem is a hagyományos módon, de valamiképpen meglepjük a város lakóit. November 13-án két Márton napi
autó indult a Fő térről és több körön keresztül üdvözölte a gyerekeket a városban. Vidám dalokkal, Szent Mártonnal, libákkal és lámpásokkal. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a rendhagyó
felvonuláshoz. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy anyagilag hozzájárult a programhoz, Antal Mártinak, hogy készített számunkra
Márton bábukat. Köszönjük Horváth Antalnak, hogy vezette az
autót, Hetényi Andreának, hogy segített díszíteni. A táncoló libákat Hoffer-Szabó Petra segítségével a gyerekek készítették.
Végül, de nem utolsósorban köszönjük a kis városlakók lelkesedését, a vidám lámpásos fogadtatásokat.
Bízunk benne, jövőre mindent bepótolhatunk, és úgy, mint az elmúlt
években, „igazi" felvonulással ünnepelhetjük ezt a szép napot.
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN, HORVÁTH DÁVID

A találkozók folytatódnak
Az 1968-ban végzett általános iskolai évfolyam több évtizedes szép hagyománya szakadt meg a járvány miatt. Kimaradt két, szokásos májusi találkozójuk.
A hiányérzet csökkentésére október elején újra összejöttek a
régi osztálytársak a csónakház klubhelyiségében. Mivel a Berlinben
élő Liebhardt Pisti nem tudott részt venni ezen a találkozón, egy hónappal később pót-találkozóra hívta és vendégül látta az egész évfolyamot egy pincepartin.
G U BA CSI L ÁSZ LÓ

Idén 18. alkalommal szervezik az egyik legnagyobb,
gyermekek javára történő,
országos adománygyűjtést, a Cipősdoboz Akciót.
Az ajándékokat tartalmazó cipősdobozok olyan hátrányos helyzetű
gyermekekhez kerülnek, akiknél talán más nem is lesz a karácsonyfa
alatt. Szeretném segíteni ezt a nagyszerű kezdeményezést, ezért a szervezőkkel egyeztetve egy afféle Dunakanyari Gyűjtőponttá váltam.
Azon kedves adományozóknak, akiknek nem áll módjukban a dobozukat elvinni valamelyik országos gyűjtőpont egyikére, személyes ismeretség esetén eljuttathatják nekem, vagy leadhatják a Bor Piacon
(Fő tér) nyitvatartási időben december 18-ig. Az összegyűjtött dobozokat másnap személyesen viszem el a szervezőknek.
Így készülhet a doboz:
1. Keressünk egy üres cipősdobozt, ezután döntsük el hány éves és
milyen nemű gyermek számára szeretnénk megtölteni. Pl.: 8 éves
lány, 2 éves fiú stb. Ezt jól látható helyen tüntessük is fel a dobozon,

ez segít majd a elosztásában.
2. A dobozt kedvünk szerint
feldíszíthetjük, becsomagolhatjuk, vagy csak egyszerűen átköthetjük egy madzaggal vagy szalaggal. Érdemes jól lezárni, mert lehet, hogy hosszú utat tesz meg.
3. Mi kerüljön a dobozba?
- mesekönyv, ifjúsági könyv, színező, foglalkoztató füzet,
- játékok, kártyák, társasok, babák, labda, kirakó stb.
- higiéniai felszerelés: dezodor, krém, tusfürdő stb. (ezeket érdemes
plusz zacskóba csomagolni)
- íróeszköz, iskolai felszerelés stb.
- édesség, finomság (ami nem olvad és nem romlik meg).
Fontos, hogy csak és kizárólag kifogástalan állapotú és hiánytalan ajándékok kerüljenek a dobozba! Az összegyűjtött adományokat (tavalyelőtt 64.000, tavaly a covid alatt is több, mint 30.000 darab) a szervezők juttatják el a gyerekekhez még az ünnepek előtt.

Cipősdoboz akció
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MATUK-ZELLER ANETT

9

Nagymaros2021_12_Layout 1 2021. 12. 02. 21:28 Page 10

Közélet
Elindult a térségi együttműködés
a környék települései között
Sokszor, sokan hangoztatták az elmúlt évtizedekben, hogy
térségi összefogásra lenne szükség a Duna bal partján.
Összehangolni a fejlesztéseket, a programokat, közösen találni megoldást a hasonló természetű problémákra, kiaknázni a szinergiákat.
Most, a Börzsöny Kapuja Klaszter megalakulásával jó esély mutatkozik arra, hogy ez az álom valóra válik. 2021 májusában a térség
öt települése - Verőce, Kismaros, Nagymaros, Kóspallag és
Szokolya – létrehozta a „Börzsöny Kapuja Innovációs Fejlesztési Klasztert”, ami azóta is folyamatosan bővíti tagjainak számát.
Továbbra is várjuk a helyi civil szer vezetek, szolgáltatók, vállalkozók, gazdasági szereplők és további önkormányzatok jelentkezését, hogy együtt, közösen tudjuk képviselni a térség fejlesztéseit. Jelentkezni itt lehet: weboldal címe (ezt még küldöm)
A Klaszter aktívan részt vett az Aktív – és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Börzsöny stratégiájának kidolgozásában, a cselekvési
program összeállításában. Ebben több nagymarosi turisztikai fej-

lesztési elképzelés is pozitív fogadtatásra talált. (pl: Tematikus
egészség tanösvény és rekreációs túraútvonal, gesztenyés tanösvény tovább fejlesztése, gesztenyés arborétum létrehozása)
A program, a fentieken túl kiegészül az alapinfrastruktúra és a
vendégfogadás feltételeinek minőségi javításával, a szállás - és vendéglátóhelyek fejlesztésével, a térségbe látógató vendégek teljeskörű
tájékoztatásával, a szabadidős programtervezést segítő online platfor mok, applikációk létrehozásával. A Klaszter fejlesztési ter veiben fontos szerepet kap a tér ségi közlekedési, parkolási anomáliák or voslása is.
Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy semmiképpen nem cél az
idelátogató turisták számának emelése. Sokkal inkább a minőségi turizmus támogatása, az idelátogatók költési hajlandóságának és tartózkodási idejének növelése. Fontos cél a Dunaparti települések tehermentesítése azzal, hogy új élményelemekkel és magasabb szintű szolgáltatásokkal, a Börzsöny szívében
található települések irányába „húzzák” a látogatókat.

Tisztelt nagymarosiak!
2022. januárjában egy nagyobb rendezvénysorozattal emlékezünk meg a Dunakanyarból málenkij robotra elhurcolt honfitársainkról.
Január 7-én indul a már hagyományos Málenkij Robot Emléktúra, melynek keretében a zarándoklaton résztvevők három nap alatt 130 kilométert
tesznek meg a Kál-Kápolna-i vasútállomáson található emlékműhöz. A túra a Király utcai emléktáblánál
lévő koszorúzással és rövid megemlékezéssel indul 6
óra 45 perckor. Minden megemlékezni vágyót sok
szeretettel várunk. Innen az iskola diákjainak vezetésével a megemlékezők egy része elgyalogol Kismarosig, ezzel hajtva fejet az elhurcoltak előtt. Minden csatlakozni
vágyót örömmel látunk.
Január 15-én, szombaton a Német Nemzetiségi Önkor mányzat szer vezésében egy konferencia lesz a művelődési házban,
melynek középpontjában a megélt traumák és azok feldolgozása áll. Sok szeretettel várunk minden érintett nagymarosit erre
az alkalomra is.
A rendezvénysorozat zárásaként január 16-án Nagymaros
város ad otthont a három Dunakanyarban található település
közös megemlékezésének.
A január 15-ei és 16-ai rendezvény pontos programját januári
lapszámunkban olvashatják.
KOSZT RA G ÁBOR
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Lámpás

Állatvédő sorok
Szilveszteri veszélyek
FIGYELEM! Sajnos közismert tény, és örök probléma, hogy a
kutyák, macskák az újévi petárdázás és tűzijáték alatt rémülten menekülnek, megszokott környezetükből kiszabadulva elkóborolnak, vagy közlekedési baleset áldozatai lesznek.
Ugyanez igaz a Nagymaros közvetlen környezetében élő vadállatokra is. Sem az erdő, sem az utca nem nyújt biztonságot ilyenkor
az állatoknak. Az sem ritka, hogy halláskárosodást, szemsérülést,
esetleges égési sérüléseket szenvednek a madarak és egyéb környezetünkben élő állatok is. Állatbarátként legyünk tekintettel rájuk és
ne vásároljunk pirotechnikai eszközöket otthonra, ünnepeljük felszabadultan, de békésen az új esztendőt.
PÁR PRAKTIKUS TANÁCS:
A baj megelőzése érdekében december 30. és január 2. között a
kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal, pórázon sétáltassuk kutyánkat.
Otthon biztosítsunk a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet (belső szobát vagy udvarrészt, garázst, jó kerítéses udvart). A sötétítő függönyt húzzuk be, a redőnyt eresszük le.
Állator vos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodhatunk a
petárdázások idejére. Gondoskodjunk róla, hogy a kutyában lévő

mikrochip tartalmazza a gazda minden elérhetőségét, így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető.
Kutyáinkra, macskáinkra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakör vet tenni, hogy a megtaláló könnyen elérhesse
a tulajdonost.
Békés, boldog és vidám új évet kívánunk!

Nézzük meg a nyakörveket: két ujjunk férjen bele. Az állatok
meghíznak és a nyakörv fojtogatja őket.

Állatok világnapja - október 4.
Az állatok világnapja az egyik kedvenc napunk az iskolában,
ilyenkor mindig sok érdekes program vár ránk. Idén már
előtte készültünk, és sok hasznos dolgot gyűjtöttünk a Váci
Zöld Menedéknek, az ott élő gazdátlan állatoknak és gondozóiknak. Reméljük ezzel segítettünk kicsit.
A Művelődési Házban Cserni Kati néni mesélt nekünk az állatszeretetről és a saját állatairól. Érdekes volt hallgatni, hogy mennyi
állata volt Kati néninek, rágcsálók, kutyák, cicák, papagájok, még
kígyó is!

Nagyot nevettünk a vicces állat történeteken, a kedvencünk a
papagáj pottyantós történet volt. Egyszer olyan vendég jött Kati nénihez, aki nem szerette volna, ha a papagáj közben szabadon repked, de a madár érezhette és belepottyantott egyenest a vendég kávéjába.
Nagyon tetszett az előadás, és fontosnak tartjuk, hogy ne csak
ezen a napon gondoljunk rájuk, hanem az év minden napján, mert
nagyon sok örömöt és szeretetet tudnak adni.

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Lámpás
Búcsú Flamich Józseftől
Nagymaroson, 2021. november 26-án családi sírboltba temették Flamich Józsefet, ahogy mindenki hívta, Flamich
Öcsit. Az 56-os forradalmárok egyike volt ő, akit a marosiak
nagyon tiszteltek szerepvállalásáért.
Másodéves egyetemistaként, 21 évesen, október 23-án délelőtt ott
volt az egyetemisták budapesti felvonulásán, utána hazament Nagymarosra. Másokkal együtt megalapította a nagymarosi Forradalmi Ifjúsági Tanácsot, aminek az alelnöke lett. Hogy ne legyen vérontás a szülőhelyén, társaival bement a helyi rendőrőrsre és lefegyverezte a rendőröket - ez csak annyit jelentett, hogy felszólították a rendőröket, hogy
adják oda a fegyverüket, akik szó nélkül oda is adták. A kommunisták
(községi tanácselnök, párttitkár) lakásán tartott éjszakai házkutatást
vezette, ahol ugyancsak fegyvereket kerestek.
Továbbá részt vett a főtéren Lenin, Sztálin és
más kommunista szerzők könyveinek nyilvános elégetésén. Tüntetést is szervezett, vitte a
magyar zászlót, és követelte a tömeggel együtt
a ruszkik kivonulását és Kádár vesztét.
1957 márciusában több társával együtt
Szobra szállították, ahol többször nagyon megverték, mert nem akarta elismerni az ellene felhozott, koholt vádakat, majd átszállították őket
Kistarcsára, ahol már csak a nagyokat, a papokat, grófokat, csendőröket, katonatiszteket
verték sokszor halálra. Öt hónapi teljes bizonytalanság után átszállították az Andrássy útra,
később a Markó utcába, ahol a tárgyalásra várókat őrizték, majd az elítélteket kivégezték.
Minden hajnalban 3-4 ember kivégzését hallgatták végig, mert a börtönudvar felőli, túlzsúfolt cellájuk magasan elhelyezett ablakán keresztül hallottak mindent. Végül két hónap
után lezajlott az ő tárgyalása is, ahol a szokásos
vád: a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel miatt egy év és két hónap börtönbüntetésre ítélték első fokon, másodfokon egy évre, melyet addigra már le is
töltött. 1958 májusában szabadult. Szerencséje volt, jó bíróhoz került, jó
üdvédje volt és a marosi kommunisták sem akarták a vérét. Ennyivel
megúszta, mások ezért a vádért halálbüntetés is kaptak.
Amikor kikerült a börtönből, nem tudott elhelyezkedni, egy
unokatestvére vette magához iparos segédként, a gyárban persze
mélyen elhallgatták '56-os múltját, mert különben nem dolgozhatott volna. Fél év múlva azonban egy „jóakaró" feljelentette, hogy
„ellenforradalmár" volt és börtönben is ült, mire kirúgták. Ezután

beiratkozott egy szakmunkásképzőbe és finommechanikai műszerésznek tanult Budapesten, de oda is egy jóakaró segítségével sikerült csak bekerülnie. Akkoriban málnafelvásárlásból tartotta el
magát. Elégedettek lehettek a munkájával, mert 1960-ban kiszemelték a letkési szövetkezet alelnökének (persze nagyon kevés fizetéssel), ami a Szokolyai Földműves Szövetkezethez tartozott. Ez utóbbi
elnöke tisztában volt politikai múltjával, de a pártkapcsolatai révén
el tudta intézni a felvételét, és a pártbizottság kifogását is vissza
tudta verni, amely szerint „politikailag megbízhatatlan".
1963-ban amnesztiát kapott, visszamehetett az egyetemre és levelezőn befejezhette, de utána közgazdászként nem tudott elhelyezkedni. A váci cementgyárban dolgozott a beruházási osztályon, de mivel
nem volt hajlandó belépni a pártba, nagyon
kevés volt a fizetése. 1973-ban, amikor a rendszer már enyhült annyira, hogy engedte a maszek világ megjelenését, építőanyag-kereskedést nyitott Nagymaroson és akkortól a saját
erejéből már meg tudott élni. Onnan ment
nyugdíjba 20 év múlva.
A Kádár-rendszer folyamatosan éreztette
vele, hogy a markában tartja, megfigyelték,
sokszor nem is titokban. Időről-időre, félévente, évente megjelentek a lakásán és fenyegették. Amikor már lehetett nyugatra utazni,
akkor a család egyik tagjának mindig itthon
kellett maradnia, nehogy disszidáljanak.
„Mi, a gyerekei sokat hallottunk aputól a
II. világháború utáni történelemről, nem
arról, amit az iskolában tanítottak, hanem ami
valóban történt. Az 1956-os forradalom szeretetét és tiszteletét belénk égette, akárcsak a becsület, az igazmondás és a helytállás fontosságát. Utóbbiakat nem szavakkal, hanem a viselkedésével. Elültette bennünk az egészséges kételkedés magját, nem fogadunk el semmit készpénznek, amit mondanak, mielőtt véleményt alkotunk, utánajárunk, nem dőlünk be szólamoknak - mindezt a poltikára és az életre is értjük. Belénk ültette a kommunista és az összes életellenes eszmék gyűlöletét” – vallják a gyermekei.
Mosolygós, vidám természetéért, segítőkészségéért mindenki nagyon szerette szülőfalujában, köszönettel és hálával tartozunk áldozatvállalásáért.
Sok váci és környékbeli bajtársa is itt volt a temetésén, dr. Csáki
Tibor atya áldásával, az Eroica felcsendülő, gyönyörű dallamára helyezték örök nyugalomra.

Köszönjük szépen mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára Flamich Józsefet, vagy gyászunkban más módon osztoztak, hogy gondoltak rá. Nagyon szerette hazáját, szülővárosát és a nagymarosiakat.
A gyászoló család
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Lámpás
Kedves Öcsi Bácsi!
Engedd meg, hogy egy személyes vallomással kezdjem. Az én generációm gyerekkorában még a szüleitől és a nagyszüleitől tanulta a történelmet.
Nagyapám ölében ülve hallgattam a málenkíj robotban eltöltött éveinek számunkra elképzelhetetlen történeteit, amit aztán csak a 90-es
években mert könyvben összefoglalni. Mert a szovjet megszállás része
volt a málenkíj robot és sok ezer ember elmenekülése külföldre. Nagymaros is mindezt nagyon megszenvedte. S ennek a megszállásnak, a kegyetlen Rákosi-rendszernek volt szinte egyenes következménye az 56-os
forradalom, az a csoda. Nagyapámtól hallottam azt is, hogy Maroson kik
voltak ennek hősei, áldozatai, és szerencsés túlélői. Azt a felfoghatatlan
mámort és felfokozott reményt, mely a forradalom napjaiban eltöltött
minden jóérzésű magyar embert, sajnos pár nap alatt a szovjet tankok eltiporták és következett egy olyan megtorlás, amelyre a magyar történelem során még soha nem volt példa.
Mondjuk ki, te a szerencsésebbek közé tartoztál, mint a többi ártatlanul kivégzett, sokévi börtönbüntetéssel sújtott. Te mindösszesen csak
egy év és két hónap börtönbüntetést kaptál. Több mint 5 hónapig voltál
Kerepestarcsán internálótáborban és 2 hónapig a Markó utcában. Többször agyba-főbe vertek, az eléd tett vádakat csak verések hatására voltál
hajlandó aláírni. Legmélyebb megaláztatások a Markó utcában értek,
ahol egyenruhás pufajkások térdepeltettek, vertek, és aki ellenállt, azt a

szemed láttára verték agyon. Ezt a traumát életed végéig cipelted. Ottléted alatt minden hajnalban akasztottak, s ezt végig kellett hallgatnotok,
mert a cellátok az udvar felé esett. Egy kétszemélyes cellában tizenhatan
is voltatok, volt aki megőrült, mert a legborzasztóbb a bizonytalanság, az
állandó halálfélelem volt. Abból a cellából sokakat halálra, sokakat többévi fegyházra ítéltek.
A túlélő 56-osok mind arról beszélnek, hogy életük meghatározó élménye volt a forradalom. Hiszem, hogy áldozatotok nem volt hiábavaló,
sok történész szerint ti vertétek az első szögeket a kommunista rendszer
koporsójába. Mi, kései utódok hálával és köszönettel tartozunk nektek.
Jókedvű, vidám, mosolygós embernek ismertelek, őrizd meg ezt odaát is,
mert az Úristen is szereti az áldozatot vállaló jókedvűeket. A város nevében búcsúzom, az értünk vállalt áldozatért hálával tartozunk.
HEINCZINGER BALÁZS POLGÁRMESTER

Történelemóra Verőcén

Ha igényünk van kulturális eseményre, Verőcére megyünk. Mint
nov. 24-én este is, amikor a művház szinte tele volt. Általában
majdnem tele van, amikor végre történik valami.
Ez alkalommal Raffay Ernő történész tartott előadást Trianonról.
Aki azt hiszi, hogy már mindent tud, téved. Tanár úr rengeteg új szempontot hozott fel mind az előzményekre, mind az azóta eltelt időre vonatkozóan.
Miért jött létre a központi hatalmak „szívélyes egyetértése”, az entente cordiale? 1904-ben megjelent az olcsóbb és jobb minőségű német
acél, ezért a szomszédos nagyhatalmak – feledve Anglia és Franciaország
évezredes ellenségeskedését és háborúit – összefogtak Németország
gyengítésére. Adódott a szükség, hogy Németország Ausztriával fogjon

össze. A világháború végét és hozadékait ismerjük, Közép-Európát tönkretették.
És akkor még mondhatjuk, hogy jól jártunk. Mert a derék csehek
Budapest alatt húzták volna meg a határt, de kértek Győrtől délre egy
150-70 km-es folyosót, hogy a szerbekkel egyesülhessenek. A szerbek
sem szerénykedtek, ők a Balaton déli partjáig tartottak igényt a Kárpátmedencére, de mindennek dacára a románok jártak a legjobban, mert
ők minden szomszédos országból leszakítottak egy darabot, magukat
ezáltal mindenhol megszerettetve… A Tiszáig lett volna meg az igény, Szegeden osztoztak volna a szerbekkel. De Temesvárt mindkettő igényelte,
még lőttek is egymásra! Ugye, ezt sem tudtuk?
Már közhellyé lett, hogy ’38-’39-ben a határrevízió Hitler ajándéka
volt. Hitler ebben ártatlan volt… inkább a szlovák és román érdekeket
képviselte. Horthy alatt az ország gazdaságilag, kulturálisan és a haditechnikában példa nélküli fejlődésen ment keresztül, és ügyes diplomáciával elérte, hogy a nagyhatalmak beleegyeztek az elveszett területek
magyarok lakta részeinek visszaszerzésébe. Franciaország és Anglia finoman kilépett az általuk okozott káoszból, Olaszország viszont támogatta
a magyar igazságtételt. Hát így történt.
Izgalmas két óra volt, Raffay tanár úr egyedi humorával megfűszerezve. Az előadás végén a „nemzetközi könyvvásáron” könyveit dedikálta, mint mondta, akkor többet fizet az antikvárium.
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hirdetés

Nagymaros Város Képviselő-testülete
122/2021. (11.30.) számú határozatával
úgy döntött, hogy 2021. december 20.
napjától 2021. december 31. napjáig
igazgatási szünetet rendel el.
Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri
Hivatal zárva tart. Sürgős anyakönyvi
ügyekben a +36 20 312 34 29-es
telefonszámot lehet hívni.

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

Impresszum
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100
Fax:
27/354-245
14

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.
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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% kedvezményt 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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R EMÉNYIK S ÁNDOR :

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.

