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Főtér

2 2022. január – 1. szám 

Végre koncert!
A la kos ság ból akkor válik kö zös ség, ha van nak közös él mé -
nyek. Az elő a dó mű vész akkor érzi magát jól, ha van kö zön -
sé ge. Most az Ad vent meg hoz ta ezt az él ményt mind két fél -
nek: de cem ber 11-én a nagy ma ro si „ze ne kö zös sé gek”, a két
kórus és a két fúvós együt tes közös esti kon cert tel lepte meg
az ér dek lő dő ket a mű ve lő dé si ház ban, aki pedig nem fért
be, az a műv ház előt ti ki ve tí tőn néz het te, hall gat hat ta az ese -
ményt, hozzá forró italt kor tyol va.

Mánd li Kati szép gon do la tok kal em lé ke zett meg az ad vent ről és
kon fe rál ta az ese ményt. El ső ként az „után pót lás”, az ifjú fú vó sok
lép tek fel, nagy meg le pe tést okoz va profi elő a dá suk kal. Külön
öröm, hogy ilyen sok is ko lás vá laszt ja a közös ze né lést, ezzel jó út ra -
va lót kap nak egész éle tük re. Újvá ri Gábor remek pe da gó gi ai ér zék -

kel szó lít ja meg őket és keres szá muk ra is él ve ze tes da ra bo kat. Talán
ő volt az est le gün ne pel tebb alak ja, mert a Du na ka nyar fú vó se gyüt -
tes is szín vo na las prog ra mot nyúj tott (mint min dig), és ő han gol ta
össze a két kórus és a ze ne kar közös fel lé pé sét is.

Remek han gu la tot te rem tett a fér fi kar ka rá cso nyi da lok ból álló vá -
lo ga tá sa, va la mint a ve gyes kar ze ne ka ri kí sé ret tel. Ünne pi lel ke se dés ha -
tot ta át a kö zön sé get is, az elő a dó kat is Gaz za ni, a 20. szá za di olasz ze ne -
szer ző Ades te Fi de les c. jól is mert ze ne mű ve, de iga zán fe le me lő ka rá cso -
nyi han gu lat ba az est záró blokk ja, a leg szebb ma gyar ka rá cso nyi éne kek
közös elő a dá sa rin ga tott. Még azt is szin te el fe lej tet tük, hogy a hát tér ben
a kopár fa lak ra egy sze gé nyes fe nyő ág sem ke rült, csu pán jel zé sé re
annak, hogy ha ma ro san itt a ka rá csony. A szim bó lu mok fon to sak, de a
ka rá csony akkor is eljön.       TTM Fotók: Etienne van Autreve
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Főtér
Tisz telt Nagy ma ro si ak, Ked ves Ba rá ta im!

El bú csúz tat tunk egy olyan évet, amely min den túl zás nél kül
ne vez he tő tör té nel mi nek. 2020/21 for du ló ján alig ha gon -
dol tuk volna, hogy lesz fur csább, ne he zebb esz ten dő a mos -
ta ni ge ne rá ci ó éle té ben, mint az volt. Aztán jött 2021.

A ne héz sé gek kö ze pet te mégis volt ebben a ki for dult esz ten dő -
ben annyi szép ség, kö zö sen me gélt öröm, hogy ér de mes le gyen be -
szél ni róla.

Min de nek előtt en ged jék meg, hogy kö szö ne tet mond jak min den
nagy ma ro si pol gár nak, hogy hi té vel, re mé nyé vel, és vé le mé nyé vel se -
gí tet te vá ro sun kat vagy szí ne sí tet te annak köz éle tét. Hálás va gyok
azok nak is, akik kel nem ér tet tem egyet, de meg tisz tel tek bi zal muk kal,
és me gosz tot ták velem gon do la ta i kat. Fon tos nak tar tom el mon da ni,
hogy a sze mé lyes be szél ge té sek re min dig nyi tott va gyok, de el vá rom
a part ner sé get, a be csü le tes és nyílt vitát. To vább ra sem ke nye rem a
gán csos ko dás, a min dig és min den ben el lent mon dás, több re tar tom
az össze fo gást, mint a szét hú zást. Tisz te lem és meg fon to -
lom a mások vé le mé nyét, de Nagy ma ros pol gár mes te re -
ként a dön té se ket nekem kell meg hoz nom leg jobb be lá tá -
som és hitem sze rint.

Volt minek örül nünk ebben a nehéz évben is. Fe lú jí tot -
tuk az Egész ség há zat, és az év utol só nap ja i ban nagy sze rű
hír is ér ke zett: kaptunk fedezetet a bútorok lecserélésére is.
El ké szült a vá ro sun kon át ha la dó ke rék pá rút, és me gú jult a
strand is. Fel szá mol tunk egy sor il le gá lis hul la dék le ra kót.
Itt je gyez ném meg, hogy min dannyi unk fe le lős sé ge az,
hogy kör nye ze tün ket tisz tán tartsuk, így kérek min den kit,
hogy fo ko zot tan ügyel jen saját por tá já nak kör nyé ké re.

Bár a kü lön fé le ren dez vé nyek re ér vé nyes sza bá lyok
a jár vány miatt év köz ben foly ton vál toz tak, mégis si ke -
rült meg tar ta ni a Szent Ist ván napi Bo rün ne pet, va la mint
a Kit ten ber ger Kál mán em lék na pot. Amennyi ben 2022
le he tő sé get ad rá, és miért ne adna, sze ret nénk foly tat ni
a sort egy test vér te le pü lé si ta lál ko zó val.

2022-ben nagy fe la da tok vár nak ránk. Rög tön az év
ele jén neki kell fog nunk a mű ve lő dé si ház vi zesb lokk já -
nak fe lú jí tá sá hoz, és ugyan itt a te tő hé ja zat cse ré jé hez is.

A pol gár mes te ri hi va tal is erő sen rá szo rul már egy
re konst ruk ci ó ra, idén ennek is ne ki lá tunk. Lé pés ről lé -
pés re ha la dunk a tor na te rem ügyé ben is és le fog juk cse -
rél ni az is ko la nyí lá szá ró it.

Ren ge teg ter vünk van még, a le he tő sé gek hez mér -
ten be a dunk új pá lyá za to kat, és fo lya ma to san fi gyel jük
a le he tő sé ge ket.

Van azon ban egy olyan ügy, amely min den be a dott pá lyá zat nál,
el nyert fo rint nál fon to sabb és én 2022-ben ebbe sze ret ném a leg több
ener gi át fek tet ni: ez pedig az, hogy Nagy ma ros ból újra együtt gon dol -
kod ni és cse le ked ni képes kö zös ség vál jék.

Van egy fran cia szó, úgy írják: „tran qu il li té”. Sza bad for dí tá sa sze -
rint ez annyit tesz: nyu ga lom. A köz nyelv ben azon ban sok kal töb bet
ér te nek alat ta a fran ci ák. Va la mi olyas mit, hogy olyan nyu ga lom,
amely ből hi ány zik a fel for ga tás ra való szán dék. Ezt az ál la po tot volna
jó elér ni. Talán kezd jük csa lád ja ink ban, ba rá ti tár sa sá ga ink ban, hogy
aztán meg je len hes sen kis kö zös sé ge ink ben és az egész vá ros ban is. Hi -
szem, hogy együtt sokra vi het jük. Ennek szel le mé ben kí vá nok bol dog
új esz ten dőt, amely ben min dig és min de nek fe lett: Nagy ma ros közös
ügyünk!

He inc zin ger Ba lázs pol gár mes ter

A ta valy vál tott par ko ló bér le tek 2022. ja nu ár 15-ig ér vé nye sek. Az új bér le tek ára nem
vál to zott, 2.500 Ft/félév, meg vált ha tó az ön kor mány zat nál a hi va ta los mun ka i dő ben.
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advent

Az idei évben az ad vent ki csit más volt, mint eddig. Négy
va sár na pon, az esti mise előtt vá ro si gyer tya gyúj tás is volt
a Szent Ist ván és
Gi zel la szob ra
alatt fe lál lí tott
ad ven ti ko szo -
rún. 

Min den va sár -
na pért más volt a
lelki fe le lős, az
elsőt a Német
N e m  z e  t i  s é  g i
Önkor mány zat,
annak el nö ke Ivor
And rás né fogta
össze. Éne kel tek
az óvo dá sok, kö -
szön tőt mon dott
az az na pi há zi gaz -
da és Csáki Tibor atya, vers és fúvós kvar tett han golt a vá ra ko -
zás idő sza ká ra. A temp lom tól a a Mol nár ut cá ig vil lany fü zér rel dí -
szí tet ték az utat, kür tős ka lács, mé zes ka lács illat je lez te a ka rá -
csony kö ze led tét. Kö szö net Or mándy Nó rá nak.

A má so dik gyer tya gyúj tás el mél ke dé sét
Kéri Ákos re for má tus lel ké szünk ve zet -
te, aki szor gal maz ta a belső meg té rést, az el -
csen de se dést, mert ta pasz ta lat, hogy a mó -
kus ke rék kör for gá sá ból ne he zen tu dunk ki -
lép ni. Ha fo lya ma to san a külső dol gok ra fó -
ku szá lunk, akkor el csö ke vé nye se dik a belső
vi lá gunk, nem lesz ön is me re tünk, meg rom -

la nak em be ri kap cso la ta ink, nem tu dunk
oda fi gyel ni az em be rek apró, lelki rez dü lé se -
i re. Erre a kér dés re min dannyi unk nak vá la -
szol ni kell az idei ad vent ben: mi van ben nem,
el jött-e már Jézus az én szí vem be? Ennek a
sze mé lyes kap cso lat nak a me gé lé sét kí ván ta
el mél ke dé sé ben Kéri Ákos. A re for má tus
kórus éneke zárta az ün ne pi me gemlé ke zést.

A har ma dik va sár na pon az is ko la nö ven dé kei sza val tak ad ven ti
ver se ket és a Deo Gra ti as kórus éne kelt. He incz Bog lár ka, Hor -
váth Adél, Nagy Lili, Hor váth- Arany Be ne dek, Szlá vik Zsu -
zsan na és Be lé nye si Zsu zsan na sza val tak a na gyok közül, a ki -
seb bek közül Koszt ra Júlia, Tur já nyi Anna és Lé nárt Tünde. Ők
egy nap pal ko ráb ban vál lal ták a fe la da tot, mert sokan ka ran tén ba
ke rül tek, he lyet tük ug rot tak be. Zac hár Luca és Zol ler Panni

Ara nyo si Ervin: Ad vent - har ma dik gyer tya című ver sét
mond ták el, va la mint Mé szá ros Do ri ná val Ju hász Gyula: Ka rá -
csony felé című ver sét sza val ták.
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Az utol só va sár na pon 17 óra kor kez dő dött a Min den ki ka rá cso -
nya, ahol a Női Kar egy gyö nyö rű nép dalfel dol go zást éne kelt, Ki -
me nék én ajtóm ele ji be címűt. Óvo dá sok éne kel tek, fúvós kvar -
tett mu zsi kált, azt kö ve tő en meggyúj tot ták az ad ven ti ne gye dik
gyer tyát, Csáki Tibor atya el mél ke dé se zárta az estét.

A ka rá cso nyi ké szü lő dés je -
gyé ben ad ven ti kon cer tet
adott a ka to li kus temp lom ban a
Vác Ci vi tas vo nós né gyes de cem -
ber 18-án, szom ba ton. 

Mű so ru kon Co rel li: Ka rá -
cso nyi Con cer to Gros so Op. 6. és
Bach: Szvit No.3 vo nós né gyes
áti ra tát ját szot ták. A négy fi a tal

mű vész: Be ré nyi Zsu zsa 1. he -
ge dűn, Bu zá si Diána 2. he ge -
dűn, Benc ze Ma ri ann brá csán
és Lévai Antal csel lón el káp ráz -
tat ta já té ká val a nagy ma ro si és a
kör nyék ze né re éhes hall ga tó sá -
gát. Kö szö net tel tar to zunk a mű -
vé szek nek, na gyon szép estét
sze rez tek ne künk.

Az utol só közös ad ven ti fel töl tő dés az 1997-ben ala kult
Miszt rál együt tes de cem ber 23-án ad ven ti kon cert je volt,
amit on li ne is meg te kint he tett az ér dek lő dő kö zön ség. 
Ré gi ónk dal no kai, Heigl Lász ló (nagy bő gő), He inc zin ger Mik lós
(fu ru lya, kla ri nét, do romb, ének), Pusz tai Gábor (ütő hang sze rek),
Tó bisz Ti nel li Tamás (gi tá rok, ének), Török Máté (csel ló, gitár,
man do lin, koboz, ének) újra ün ne pi han gu la tot, emel ke dett zenei él -
ményt adtak a ma gyar nép ze nei ha gyo má nyo kon, vi lág ze nei irány -
za to kon nyug vó, sa já tos Miszt rál-hang zá sú mu zsi ká juk kal. A temp -
lom zsú fo lá sig meg telt, hi szen a már 10 éves múlt ra vissza te kin tő ad -
ven ti hang ver seny ta valy a pan dé mia miatt üres temp lom ban, csak
on li ne for má ban volt hall ha tó és lát ha tó. Most élő ben el mél ked he -
tett, imád koz ha tott a kö zön ség a meg ze né sí tett ver sek áté lé sé vel.
Kö szö net érte!
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„A de cem be ri Nagy ma ros új ság ban meg je lent rejt vény meg fej té se: ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET.
A he lyes meg fej tők közül ki sor sol tuk a sze ren csés nyer test: HONTI MIHÁLYNÉ. A Vi ta li tás Bi o bolt 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 nyer tes nek!
A ja nu á ri rejt vény meg fej tői kö zött Nagy ma ros Város Önkor mány za tá nak aján dék cso mag ját fog juk sor sol ni.
A meg fej té se ket ja nu ár 25-ig vár juk a Pol gár mes te ri Hi va tal pos ta lá dá já ba név vel, elér he tő ség gel.”

DIESES KREUTZ
- ist zur -

EHRE GOTTES
von mehrere Mitglieder

durch freiwillige spender
errichtet worden
den 19 Marz 1887

Ezt a keresztet
Isten dicsőségére,

több tag által,
önkéntes adománnyal

emeltették
1887. március 19-én.

A Német utca-Dózsa György út sar kán álló ke reszt ere de ti leg a vasút alatt, a Szobi utca-Mil len -
ni um sor sar kán, a néhai He ge dűs pék háza mel lett állt (az épü le tet úté pí tés miatt le bon tot ták). A
ke resz tet 1929 ta va szán he lyez ték át a mos ta ni he lyé re. A kis ke rí tés sel kör be vett, fehér mész kő ből
ké szült, 3 méter magas ke reszt vi szony lag jó ál la pot ban van. Kor pu sza fém ből ké szült. A puha mész -
kő be vá gott szép betűk saj nos az idő já rás vi szon tag sá gai miatt erő sen ko pot tak. Fe lál lí tá sát annak
idején töb ben tá mo gat ták, va ló szí nű leg egy kör nyék be li ese mény em lé ké re. A fe lál lí tás in do ka nem
is mert, de ér de kes, hogy idő pont ja me ge gye zik (már ci us 19.) a fe hér he gyi ke resz té vel. Sok és je len -
tős ese mény szem ta nú ja volt ez a ke reszt is.Ennél a sa rok nál állt az úr na pi kör me ne tek ne gye dik ol -
tá ra, és itt vo nul tak el több al ka lom mal a hadi ese mé nyek gya lo gos és gépi ala ku la tai is. Fe li ra ta:
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Az ön kor mány zat egyik leg fon to sabb, saját tu laj do nú cége a
Maros Kft. A tár sa ság feladata a te met ke zé si szol gál ta tá sok
mel lett a város ut cá i nak, te re i nek tisz tán és ren de zet ten tar tá -
sa. Hoz zánk tar to zik nem csak az egye di sze mét szál lí tás -
mely hez kü lön bö ző mé re tű kon té ne re ket szál lí tunk ügy fe le -
ink nek - , de az utak hó men te sí té se is, me lyet szin tén az ön kor -
mány zat meg bí zá sá ból végez. A Maros Kft.-vel szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nyek mind az ön kor mány zat, mind a la -
kos ság ré szé ről évről-évre nö ve ked nek, fon tos el vá rás, hogy
mun kán kat egyre ma ga sabb szin ten vé gez zük. Ami pár éve
még elég sé ges volt, az mára már kevés. Az ál ta lunk vég zett
munka ma ga sabb szint re eme lé sé hez vi szont több fel té te len is
ja ví ta ni kell a jö vő ben.
Ami kor je lent kez tem a ve ze tői po zí ció be töl té sé re, na gyon sok ter -
vem és el kép ze lé sem volt, ami a város és a Kft. ja vá ra válna. Már az
első na pok ban ki de rült, ter ve im ből sok min dent el kell en ged jek.
Ennek oka el ső sor ban fi nan szí ro zá si és a cég nél fog lal koz ta tott kol -
lé gák adott lét szá ma, ami már nem tesz le he tő vé több let fe la dat el -
lá tást a vál lal ta kon felül. Ami ket már így is na gyon sok tú ló rá val és
ki nem vett sza bad sá gok mel lett tel je sí tünk. A fej lesz té si anya gi hát -
tér meg te rem té sé ért és a fi zi kai lét szám nö ve lé se ér de ké ben tett tö -
rek vé se im saj nos eddig nem jár tak si ker rel, pedig úgy érzem, min -
dent meg tet tem annak ér de ké ben.  
A MAROS KFT. KERTÉSZ, GÉPKEZELŐ, ÉS SEGÉDMUNKÁS
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEKET KÍNÁL!

VÁRJUK AZOK JELENTKEZÉSÉT, AKIK FŐÁLLÁSBAN SZERET-
NÉNEK TENNI NAGYMAROSÉRT!

A másik na gyon ko moly gon dunk, hogy a gé pe ink, be ren de zé -
se ink ela vul tak, ko moly be ru há zás ra van szük sé ge a Kft-nek, hi szen
évek óta ezen a téren sem mi fé le fej lesz tés re nem volt le he tő sé günk.
To vább ra is ke res sük, hogy mi lyen for rá sok ból tud junk majd a jö vő -
ben gép par kun kat fej lesz te ni.

Pol gár mes ter úrral foly ta tott egyez te té se im alap ján az is el kép -
zel he tő, hogy nem csak pá lyá za ti pén zek ben, hanem rend kí vü li,
egye di for rá sok ban is bíz ha tunk, hi szen Nagy ma ros ese té ben Ma -
gyar or szág egyik leg fon to sabb tu risz ti kai ré gi ó já ról, a Du na ka nyar -
ról van szó!

Az előre nem ter ve zett, je len tős több let ki a dá sok miatt – ami
le gin kább elö re ge dő gé pe ink szer vi ze lé sét je len ti -, gaz da sá gi lag
még sta bi lan ál lunk. Ter mé sze te sen to vább ra is min dent meg te -
szünk a vá ro sért és a la kos sá gért. Kérem, hogy to vább ra is ve gyék
igény be szol gál ta tá sa in kat!

A Maros Kft. mun ká ját többször se gí tet ték la kos sá gi össze fo gás -
sal. Kö szö ne tet mon da nék min den ki nek, aki időt és ener gi át nem
kí mél ve azon dol go zott, hogy szeb bé te gyük kör nye ze tün ket, ut cá -
in kat, a Duna-par tot, és meg kö szö nöm a fá ra do zá su kat azok nak,
akik a te me tőt se gí tet ték meg szé pí te ni. To váb bi együtt mű kö dé sük re
a jö vő ben is szá mí tunk. 
Sze re tet ben gaz dag, bol dog új esz ten dőt kí vá nok min den ki nek! 
marsc Hall márk, a maros kft. ve ze tő je

Mun ka tár sa kat ke re sünk - el kép ze lé sek a
Maros Kft. me gú ju lá sá nak le he tő sé ge i ről

JA NU ÁR 14-15-ÉN (PÉN TEK - SZOM BAT) LESZ 
A LA KOS SÁ GI ELEKT RO NI KAI HUL LA DÉK GYŰJ TÉS

A kö vet ke ző hul la dé ko kat vesszük át:
Min den olyan be ren de zést át ve szünk, ami
elekt ro mos áram mal mű kö dik (hűtő, fa -
gyasz tó, te le ví zió, boj ler, mo só gép, por szí -
vó, elekt ro mos kony hai be ren de zé sek, szá -
mí tó gé pek, nyom ta tók, fény má so lók, te le -
fon, rádió, video be ren de zé sek, elekt ro mos
kerti gépek, bar kács gé pek, vi lá gí tás ar ma -
tú rák, já ték kon zo lok).
Saj nos a kö vet ke ző hul la dé ko kat nem
tud juk át ven ni: or vos tech ni kai esz kö zök,
föld fém kábel, ipari alu-kábel, koax kábel, ra -
di o ak tív be ren de zé sek, fény csö vek, autó ak -
ku mu lá tor, na pe lem.
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Mi ku lás Kupa a Puer Re gi us 
Tör té nel mi Íjász Sport kör ben

Katedra

Egy kis me se vi lág köl tö zött de cem ber ele jén a Szent Imre
téri pince bolt í ves falai közé né hány órára. Már a be lé pés kor
érez ték a gye re kek, hogy az az na pi edzés más lesz, mint a
szo ká sos. 

Min den hol Mi ku lás cso ma gok függ tek a pin cé ben, je lez ve az ak -
tu á lis jeles napot. Piros sap kák ve zet ték a sze mü ket a kü lön le ges
célra, ami nem más volt, mint a Mi ku lás zsák ja – sőt a zsá kon lévő
folt volt a cél a leg job bak nak. Igazi ün ne pi ki hí vás volt az íjá szok -
nak, na gyon lel ke sen pró bál koz tak is. Ám a kon cent rá ci ó ju kat még
to vább nö vel te, mikor meg tud ták, hogy min den ta lá lat aján dé kot,
édes sé get ér. Na ezek után csak úgy zá po roz tak a jobb nál jobb ta lá -
la tok a zsák ra. Igazi fel sza ba dult örö mí já szat vette kez de tét, vidám
és ön fe ledt dél után volt! Kö szön jük Mi ku lás.

sutus-ju Hász tünde
íjá szok ta tó
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Katedra
rajzverseny

A Vi seg rá di Áprily Lajos Álta lá nos
Is ko la és Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la
idén is meg hir det te vers mon dó- és
rajz ver se nyét a szo ká sos Áprily
napok ke re tében. A jár vány hely zet
miatt idén on li ne vers mon dó ver -
seny boly gat ta meg a meg szo kott
ren det, de a rajz ver seny ese té ben
csak a ki ál lí tás meg nyi tó ról kel lett
le mon da nunk. 

Is ko lánk di ák jai szép szám ban kép vi -
sel tet ték ma gu kat a ver se nyen, szá mos gyö -
nyö rű al ko tás szü le tett. Idén Áprily Lajos és
más köl tők őszi té má jú ver se i re ké szí tet tek

a gye re kek raj zo kat és fest mé nye ket. A
meg je lölt 4 kor cso port ból 2-ben kép vi sel -
tet tük ma gun kat. Mind a két kor cso port -
ban ké szül tek he lye zést érő al ko tá sok. Az
1. kor cso port ban Hof fer Anna Bí bor ka
2.b osz tá lyos ta nu ló III. he lye zést, a 3.
kor cso port ban Vár ko nyi-Nic kel Róza
6.b osz tá lyos ta nu ló II. he lye zést ért el. A
2. kor cso port ban Dobos Szaf fi 6.a osz tá -
lyos ta nu ló kü lön díj ban ré sze sült. Kö -
szön jük a le he tő sé get a Vi seg rá di Áprily
Lajos Álta lá nos Is ko lá nak és gra tu lá lunk a
ver seny min den részt ve vő jé nek, a di á kok -
nak to váb bi si ke re ket kí vá nunk!

A 10 leg szebb szó nyo má ban…
A ma gyar nyelv nap já ról az idén is me gem lé kez tünk az is ko -
lá ban.  Kosz to lá nyi Dezső öt le té hez nyúl va, meg sza vaz tat tuk
az is ko la ta nu ló it, hogy ők me lyik 10 szót tart ják a leg szebb -
nek a ma gyar nyelv ben. 

Első kör ben min den ki me gal kot ta a saját 10-es lis tá ját, aztán
ebből meg szü let tek az osz tá lyok lis tái, majd az így össze gyűlt kö rül -
be lül 100 szóra ad hat ta le a vok sát min den diák és tanár. A sza vak
ki ke rül tek a fo lyo só egyik fa li új ság já ra, s az alat ta lévő ur ná ba
dobták a sza va za tokat. Az él mény és a vég ered mény is szív me len ge -
tő volt. Tob zód tunk a szebb nél-szebb hang zá sú ma gyar sza vak ban, a
szü ne tek ben arról vi tat koz tak a gye re kek, hogy kinek mi a ked ven -
ce, mi alap ján dön tött. Kö szön jük az öt let gaz dá nak, a szer ve zők nek,
és neked MAGYAR NYELV. Íme a nagy ma ro si is ko lá sok 10-es lis tá ja!
1. SPORT 7. ANYA
2. KARÁCSONY 8. BARÁTSÁG
3. CSALÁD 9. SZELLŐ
4. ALMA 10. SZERETET
5. MANGALICA 11. SZERELEM
6. PALACSINTA

Hof fer anna Bí bor ka

vár ko nyi-nic kel rózadobos szaf fi 
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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.

Min den évben igyek szünk meg tar ta ni a szo ká sos ado mány
gyűj tő na pun kat. Idén a vírus hely zet el le né re sze ren csé re si -
ke rült meg ren dez ni, hi szen a ta va lyi el ma radt. 

Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni min den ked ves ál lat ba rát -
nak a fe la ján lá so kat és az ado má nyo kat, min den ki nek, aki se gít sé -
get nyúj tott az ese mény le bo nyo lí tá sá ban. Közel 65.000,- Ft-ot si ke -
rült össze gyűj te ni, mely nek nagy ré szét a ta va szi ivar ta la ní tá si ak ci -
ó ra tud juk for dí ta ni.  Saj nos nem lehet elég szer fel hív ni a fi gyel met
az ivar ta la ní tás fon tos sá gá ra. Nap mint nap lá tunk csa tan go ló ál la -
to kat Nagy ma ros ut cá in, és ez a tü ze lé si idő szak ban csak hat vá nyo -
zó dik. A men he lyek rend re
meg tel nek ta vasszal és
ősszel kis ku tyák kal, kis ci -
cák kal, ren ge teg állat kerül
ut cá ra. De ha ki csit is oda fi -
gye lünk és idő ben meg -
tesszük a szük sé ges lé pé se -
ket, na gyon sok szen ve dés -
től kí mél het jük meg ked -
ven ce in ket. Nagy fe le lős sé -

get je lent egy alom nyi kö lyök. Vajon jó hely re ke rül nek? Si ke rül
min den kö lyök nek fe le lős gaz dit ta lál ni? Ha pedig nem, akkor mi
fog tör tén ni a csöpp sé gek kel? Nehéz kér dé sek ezek.

Nem utol só sor ban na gyon há lá sak va gyunk azok nak a tá mo ga -
tó ink nak, akik egész évben se gí tet ték ala pít vá nyunk mun ká ját. Fel -
so rol ni is nehéz lenne, mi min den nel já rul tak hozzá, hogy az ala pít -
vány ezek ben a nehéz idők ben is mű köd ni tud jon. Kö szön jük szé -
pen!

Bol dog új esz ten dőt kí vá nunk min den ki nek!

MÁTÉ bazár - ado mány gyűj tő nap

Annál is in kább, mert ők nem fog nak sen kit könnyez ve
meg tap sol ni, rek lá moz ni, ők a maguk csen des mód ján
el fo gad ják a se gít sé get. Igazi se gít ség, ami kor a nyil vá -
nos ság ki zá rá sá val se gí tünk. Ami kor is me ret le nül ado -
má nyo zunk.

Az INTERSPAR üz let lánc rend sze re sen gyűjt ál la te le delt,
almot, amit aztán a men he lyek nek ad. Együtt mű kö dik már
nyolc éve az Or szá gos Állat vé dő őr ség Ala pít vánnyal, mun ká ju -
kat idén egy mil lió fo rint tal tá mo gat ta. Az ál la te le del ado má -
nyok nak kö szön he tő en töb bet tud nak köl te ni esz kö zök re, ál lat -
or vo si ki adá sok ra, te lep he lyek fej lesz té sé re. Di csé re tes a SPAR
azon te vé keny sé ge is, hogy fe les le ges, már nem elad ha tó vagy
ki vont ter mé ke ket ezek nek a szer ve ze tek nek ajánl fel. Ezt a jó
pél dát is lehet kö vet ni…

Jónak lenni jó – az ál la tok hoz is
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Ezt fe led nünk soha nem sza bad!

A három szom szé dos te le pü lés, Nagy ma ros, Ze be gény és
Kis ma ros hosszú évek óta kö zö sen em lé ke zik meg min den
év ja nu ár já ban a bor zal mas, 1945-ös tra gé di á ról, ami kor a
szov jet meg szál lók ár tat lan em be rek so ka sá gát hur col ták el
„kis mun ká ra, má len kíj ro bot ra”. 

Az idei évi me gem lé -
ke zés Nagy ma ro son
lesz, mely nek ko or -
di ná to ra Ivor And -
rás né, a Nagy ma ro -
si Német Nem ze ti sé -
gi Önkor mány zat el -
nö ke, közös szer ve -
zés ben a Nagy ma ros
Város Önkor mány -
za tá val. Saj nos az

idő múl tá val egyre ke ve sebb tú lé lőt kö szönt he tünk az em lék na pon.
Nagy ma ro son mind össze sen né gyen élnek, de a hoz zá tar to zók szív ü -
gyük nek te kin tik, hogy szü le ik, nagy szü le ik kál vá ri á ját a fi a ta labb ge ne -
rá ci ók is mer jék, tiszteljék.
Mi lyen for má ban em lé kez nek meg az  idén a 77 évvel ez előt ti
ese mé nyek re?

2022. év ja nu ár 16-i me gem lé ke zé sen – bár átél ni nem tud juk, de
együtt érez ve az érin tet tek kel és azok hoz zá tar to zó i val – igyek szünk kö -
vet ni a ször nyű ese mény tör té né se it. Ja nu ár 7-én három napos gya log -
tú rá ra indul a kör nye ző te le pü lés né hány fi a tal ja civil kez de mé nye zés -
ként Koszt ra Gábor szer ve zé sé ben, aki im má ron vá ro sunk la kó ja ként
fel ka rol ja, és évről évre meg szer ve zi a gya log tú rát Kál-Ká pol ná ra. A má -
len kíj ro bot ra el hur col tak em lé ké re 2005. évben em lék mű vet ál lí tott fel
Kál-Ká pol na te le pü lé se, ahova négy napon ke resz tül gya log haj tot ták az
em be re ket a ja nu á ri hi deg ben. Ott be va go ní roz ták őket és vit ték az is -
me ret len felé. Több te le pü lés la kó ja, Ze be gény, Kis ma ros és Nagy ma ros
nagy részt sváb la ko sa i nak el hur co lá sá ra em lé ke zünk min den évben a
kál-ká pol nai vas út ál lo má son,  ahol meg ko szo rúz zák te le pü lé sünk em -
lék táb lá ját. Ezt a nemes cse le ke de tet vál lal ták fel civil kez de mé nye zők,
mely re min dannyi an mél tán le he tünk büsz kék.

Szo mo rú tény, hogy a Kár pát–me den cei szov jet fo golygyűj tés a
meg tor lás, az et ni kai és po li ti kai tisz to ga tás, va la mint kény szer mun -
kásszer ző ak ci ók so rá ba il lesz ke dett. Ennek let tek ár tat lan el szen ve dői
és vesz te sei Nagy ma ros fi a tal la ko sai, mai tu dá sunk sze rint 396 fő.
Együtt ér zé sün ket fe jez zük ki, ami kor em lé ke zünk.

A római ka to li kus temp lo munk ban fél 10-kor kez dő dő gyász és há -
la a dó szent mi sé vel, majd a Mons ber ger téren és a te me tői em lék hely nél
ko szo rú zás sal, azt kö ve tő en a mű ve lő dé si ház ban  fo ga dás sal, kon fe ren -
ci á val, majd kö tet len be szél ge tés sel pró bál juk ol da ni a tra u mát.

A mű ve lő dé si ház ban  ki ál lí tás is lesz , melyet a Gulág és Gup vi ku ta -
tók Nem zet kö zi Tár sa sá ga ál lí t ki, 12 db tör té nel mi tab ló val em lé kez tet -

ve az el hur col tak szen ve dé se i re az össze gyűj té sük től a ha za jö ve te lü -
kig. Ugyan ek kor sze ret nénk átad ni min den je len lé vő érin tett nek és
hoz zá tar to zó ik nak He inc zin ger János köny vé nek bő ví tett ki adá -
sát, „If jú sá gom el lo pott évei – múlt és jelen” cím mel, melyet a
Német Nemzetiségi Önkor mány za t pályázati pénzből jelentetett meg.
A rend szer vál tá s után min den ma gá ra adó te le pü lés össze gyűj -
töt te az el hur col tak név so rát, az ál do za to két, tel jes-e már a
nagy ma ro si név sor? Kinek kö szön he tő a gyűj tés?

Az Or szá gos Le vél tár is fog lal ko zott a kér dés sel és adat bá zist ké -
szí tett, de el ső sor ban a helyi la ko sok tól kap tunk név sort, akik tú lé lő -
ként el tud ták me sél ni, hogy kivel, kik kel vol tak egy tá bor ban.
Döbrössy Mihályné Fájdalmas örökségünk című könyve pótol-
hatatlan forrás. Saj nos múlt idő ben be szél he tünk a meg szen ve det tek -
ről, mert mos tan ra né gyen élnek már csak. Tőlük kap juk az erőt.  Hi -
szen ilyen em ber te len kö rül mé nye ket, bor zal ma kat, sa nyar ga tást
átél ni em ber fe let ti tel je sít mény volt, erről a mai nem ze dék nek  me -
gem lé kez ni il len dő, nem fe lej te ni kö te le ző.  

Ol va som, hogy pszic ho ló gus sal is fog nak a fó ru mon be szél get -
ni. Mivel a Szov jet unió ban töl tött évek a fog lyok szá má ra meg ha -
tá ro zó traumát je len tet tek, kí ván csi an várom a szak em ber
elem zé sét, hogy ho gyan lehet egy ilyen po kol já rást ki bír ni, tú lél -
ni és fel dol goz ni?

A mű ve lő dé si ház dél utá ni prog ram já ban va ló ban be ter vez tük
pszic ho ló gus köz re mű kö dé sét is. Az is fon tos kér dés, hogy a mos ta -
ni fi a ta lok ho gyan ér té ke lik az ál do zat vál la lást? Mi lyen in dít ta tás -
sal vál lal ja mára  jó né hány fi a tal, hogy a de por tál tak gya lo gút ját
végig járja min den év ja nu ár já ban? Mi az a kész te tés, ami a hosszú,
há rom na pos gya log tú rán erőt ad nekik is, hogy el jus sa nak a vég cé -
lig, a kál-ká pol nai vas út ál lo má sig? Az évek során sok érin tet tel vet -
tem fel a kap cso la tot és hall gat tam, ol vas tam megp ró bál ta tá sa ik -
ról. Az a meg lá tá som, hogy a túlélők a mai napig nem tud -
ják/tud ták fel dol goz ni a tra u mát. Lel kük be, szí vük be élet re
szó ló an be le é gett az ott me gélt, em ber hez mél tat lan bor za lom.

szi lá gyi er zsé Bet

fotó: ivor andrea
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ivor andrásné

péntek attila, solti szabolcs, kosztra gábor,
láng andrás
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Le ga lább em lé kez zünk...

Ja nu á ri ak tu a li tás – bár a fi a ta lok nem tud ják, mert idő ben
egyre tá vo labb ke rü lünk a té má tól, – hogy a fel sza ba dí tó szov -
jet had se reg tél víz ide jén hur colt el egy mil lió ma gyart. Mivel a
tan anyag része nem volt, ér dek lő dő meg még az ál do za tok le -
szár ma zot tai kö zött sincs elég, a hát tér ről is ke ve set tud nak.

Az utób bi évek ben ka pott len dü le tet a ku ta tás, hála né hány el kö -
te le zett tör té nész nek. Csak 2009-ben jött létre egy civil szer ve zet,
amely aztán elér te, hogy 2021 no vem be ré ben me ga la kul jon a Gulág és
Gup vi ku ta tó In té zet. Ugyan is két faj ta szov jet lá ger rend szer mű kö dött:
a Gup vi ba ka to nák és íté let nél kül el hur colt ci vi lek ke rül tek, lét szá muk
mint egy egy mil lió fő Ma gyar or szág ról. A Gu lág ra tő lünk po li ti kai elí -
tél te ket vit tek, kb. 20-40 000 ma gyart, akik ott köz tör vé nyes bű nö zők
közé ke rül tek.

Az In té zet meg vá sá rol ta az Orosz Álla mi Ha di le vél tár tól
közel 700 000 el hur colt ma gyar kar ton ját, ame lyek ada ta it fo lya ma to -
san dol goz zák fel. Ezek a kar to nok csak a re giszt rál tak ada ta it tar tal -
maz zák, de eze ket is csak a Szov jet unió ban vet ték nyil ván tar tás ba – a
ne ve ket ci rill be tűk kel írták, így ezek ki bo go zá sa sem egy sze rű. Vi -
szont, akik az át me ne ti elosz tó tá bo rok ban, a gya log me ne tek és a vas ú -

ti szál lí tás al kal má val huny tak el, azok ról szin te sem mi lyen in for má ció
nincs. Bo nyo lít ja a hely ze tet, hogy a szov je tek főleg szó ban adtak uta -
sí tást, hogy ne le gyen írá sos nyoma. Ezen kívül Ma gyar or szá gon az
1950-es évek ben sok ira tot ki se lej tez tek, meg sem mi sí tet tek.

Annyit azért tu dunk, hogy a mai Ma gyar or szág te rü le tén 47 te le -
pü lé sen 56 fo goly tá bor, il let ve tá bor rész leg mű kö dött 1944 és 1946
kö zött, ahol mint egy 600 000 ember síny lő dött. Kö zü lük 80-100 000
nem élte túl a fog sá got és a jár vá nyo kat. A szov jet lá ge rek ből több
mint 300 000 hon fi tár sunk nem tért haza… Aki pedig ha za tért, ül dö -
zött lett ha zá já ban. Min den kit, még a ci vi le ket és a tá bor ban szü le tett
egy éves gyer me ket is ha di fo goly ként em le get ték és ha di fo goly iga -
zol ványt ka pott. Ne he zen kap tak mun kát, oly kor a gye re ke ik sem ta -
nul hat tak to vább, és a 90-es éve kig meg fi gyel ték őket.

Akit to váb bi rész le tek ér de kel nek, ke res sen rá a Gulág és Gup vi -
ku ta tók Nem zet kö zi Tár sa sá gá nak hon lap ján ta lál ha tó ta nul má nyok -
ra, vissza em lé ke zé sek re, me mo á rok ra: https://www.gulag.hu/ta nul -
ma nyok-vissza em le ke ze sek/. Sok ér de kes, de el szo mo rí tó tényt fog
me gis mer ni. 

ma gyar nem zet nyo mán

Ott ho ná ban ke res tem meg Zol ler Andrásnét, Teca nénit, aki
korát meg ha zud to ló szel le mi fris ses ség ben me sélt arról a
közel három évről, me lyet a Szov jet unió ban töl tött 1945 ja -
nu ár já tól 1947 au gusz tu sá ig, pedig csak kis mun ká ra, má -
len kíj ro bot ra kény sze rí tet ték a szov jet meg szál lók Ma gyar -
or szág la kó it. 

Ő is egyi ke volt annak a több mint egymillió em ber nek, köz tük a
közel 400 ma ro si nak, akik az ő szó hasz ná la tuk kal élve meg jár ták a
„szov jet pa ra di cso mot”, a pok lok pok lát. Tu do má sa sze rint már csak
né gyen élnek kö zü lük, Bor ne mi sza An gyal, Fla mich Babi a Fe hér he -
gyen, Czá der Vali és ő, senki több. Szá mo san ott vesz tet ték éle tü ket,
volt, hogy egy apa és két fia is…
Ho gyan kez dő dött ez a po kol já rás?

1945 ja nu ár já ban ki do bol ták, hogy ha nem je lent ke zik ennyi és
ennyi ember má len kíj ro bot ra, há rom na pi kis mun ká ra, akkor fe lé ge -
tik a falut. Volt, aki el akart búj tat ni, ki is ala kí tot tak egy bú vó he lyet és
töb ben ott húz ták meg ma gu kat he te kig, azo kat nem is vit ték el. Apám
sem és na gyon sokan nem gon dol tunk arra, hogy min ket nem há rom -
na pos rövid mun ká ra visz nek, arra vég kép pen nem gon dol tunk, hogy
ki visz nek a Szov jet unió ba. Mi ahhoz a vi lág hoz vol tunk szok va, hogy a
ki mon dott szó kö te lez, meg min den kö rül mény kö zött helyt kell állni.
Döntő több sé günk csak Kál ká pol nán döb bent rá, – amed dig gya log
kel lett, fegy ve re sek kí sé re té ben el men nünk – hogy be va go ní roz nak,

el visz nek va la ho vá, ma gunk sem tud tuk, hogy hová és hogy ez nem
három napig fog tar ta ni…

Ro má ni án ke resz tül vit tek min ket, ahol egy kas tély ban töl töt -
tünk egy éj sza kát. A fér fi ak örül tek, hogy egy ha tal mas kan dal ló
volt a kas tély ban, oda be gyúj tot tak, mert min den ki agyon volt
fázva a hideg va go nok ban, ahol egy mást me le gí tet tük. Haj nal ban
or di bá lás ra let tünk fi -
gyel me sek, min den ki
me ne kült a lép cső kön
le fe lé, mert a kas tély ki -
gyul ladt, sze ren csé re
min den ki ki ju tott, de a
sze münk lát tá ra porig
égett. Más nap újra be va -
go ní roz tak, én több ma -
ro si val Krasz na lucs ra
ke rül tem, ahon nan ket -
ten meg szök tek, per sze
el fog ták őket, ők át ke -
rül tek egy másik tá bor -
ba, és csak öt év múlva
sza ba dul tak. Ké sőbb
Szta li nó ba ke rül tem.

Három évig szün te le nül éhez tünk és fáz tunk –
Teca néni vissza em lé ke zé se a má len kíj ro bot ra

emléktábla a temetőben
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Hogy kell a lá gert el kép zel ni? Hová ér kez tek meg?

Ami kor me gér kez tünk a lá ger be, a ba rak kok áll tak, de be ren de zés
nem volt. Azon nal je lent kez ni kel lett az ácsok nak, az asz ta lo sok nak,
velük ké szít tet ték fa gyott desz kák ból a pric cse ket, mi nők, kö vek kel ka -
par tuk le a havat, jeget, deret a desz ká ról, mert már este azon kel lett
alud nunk. Sem mink nem volt, csak az a ru há za tunk, ami ben itt hon ról
elin dul tunk. Nekem anyám egy kicsi gyer mekp lé det cso ma golt be, az
per sze nem sok me le get adott a fa gyos, deres pric csen.

Ho gyan telt egy nap juk? 
Krasz na lu cson szén bá nyá ban dol goz tunk. Mi la pá tol ni nem tud -

tunk, mert még a la pá tot sem bír tuk el, annyi ra gyengék voltunk. Az
orosz nők ak ko ra szív la pá tok kal la pá tol ták a sze net a va go nok ba,
hogy bá mul tuk őket, sok kal job ban táp lál tak ők sem vol tak, de sok -
kal job ban bír ták a fi zi kai mun kát. Min ket az ele vá tor mellé tet tek, ki
kel lett vá lo gat nunk a fu tó sza lag ról a kö ve ket. Ami kor le állt az ele vá -
tor, akkor a kö ve ket el kel lett hor da nunk. Elő ször na gyon durva pa -
rancs no kunk volt, ké sőbb egy na gyon jó orosz ember lett a ve ze tőnk,
em ber sé ge sebb, me gér tőbb volt, így va la mi vel ja vult a hely ze tünk. A
munka után a lá ger be kí sér tek vissza, akkor lát tunk va la mit az ot ta -
ni la kos ság élet kö rül mé nye i ből. Olyan mély sze gény ség volt, hogy azt
el mon da ni nem lehet, a város szin te tel je sen ro mok ban volt. Ők sem
éltek jobb kö rül mé nyek kö zött, mint mi benn a lá ger ben.

Krasz na lucs után Drus kov ká ba ke rül tem egy va sön tő dé be töb bed ma -
gam mal, ott le ga lább meleg volt. Német ha di fog lyok kal dol goz tunk, azok -
kal tud tunk be szél get ni, hi szen mi min dannyi an jól be szél tünk svá bul. Az
volt a dol gunk, hogy agyag ból for má kat ké szí tet tünk. Az ön tést a német ha -
di fog lyok vé gez ték, va gon ke re ke ket ön töt tek ki, aztán azt  esz ter gál ták.
Egy szer alá szo rult az ujjam egy va gon ke rék alá, be gyul ladt, be gennye se -
dett, semmi gyógy szer nem volt, csoda, hogy nem kap tam vér mér ge zést.
Iszo nyú sokat szen ved tem, hó na pok múlva jött csak va la hogy rend be. Volt
egy nagy vá ra di or vo sunk, szin tén fo goly, de semmi gyógy szert nem tu dott
adni. Na po kig lázas vol tam, az ujjam meg nyo mo ro dott, csám pás lett, de
cso dá val ha tá ros módon élet ben ma rad tam. Nyá ron a kol hoz ba vit tek, ott
ka pál nunk kel lett, aztán ubor kát, bur go nyát, ká posz tát, pa ra di cso mot kel lett
össze szed nünk. Itt jobb, könnyebb dol gunk volt, mint a bá nyá ban.

Ebéd re nyers ubor kát adtak, me lyet hé jas tul kel lett me gen -
nünk. Én ele in te nem bír tam, de ezzel kel lett jól lak nunk, mert más
nem volt. Ebben volt ke vés ke vi ta min, kény te le nek vol tunk me gen -
ni, éhe sek vol tunk fo lya ma to san, csont so vá nyak min dannyi an. Ké -
sőbb kap tunk ebéd re egy tá nyér krump li le vest, mikor me gé rez tük a
jó krump li il la tát, mert abban hagy ma is volt, akkor az maga volt a
menny or szág. Az orosz sza kács úgy saj nált ben nün ket, de nem tu -
dott, csak egy me rő ka nál lal adni, mert nem volt több. Ez volt az
egyet len ehető és jóízű ebéd, a krump li le ves. 

Reg gel egy üstbe 3-4 lapát ká posz tát be dob tak, az forrt egy ki csit,
abból kap tunk egy me rő ka nál lal reg ge li re, más nap ubor ka le ves, har -
mad nap bu ris le ves, az volt a le gun do rí tóbb, de le ga lább meleg volt,
meg kel lett enni, dél ben a jó krump li le ves, este kap tunk egy kanál kását.

Hogy ez mennyi szen ve dés sel járt, azt el nem tudom mon da ni. 18
éves vol tam, ami kor ki men tem és majd nem három év múlva jöt tem
haza. Na gyon sokan meg hal tak kö zü lünk, a kö vé rek men tek el leg ha ma -
rabb, a szi ká rak bír ták a leg to vább.

Ami kor ezek az em lé kek elő jön nek, még most is meg si ra tom az el -
huny ta kat, gyak ran ál mo dok velük, akkor min dig sírva éb re dek ennyi
év után is. Ott nem volt sza bad el ke se red ni, tar tot tuk egy más ban a lel -
ket, a le gap róbb dol gok nak is tud tunk örül ni. A  vidám lá nyo kat na -
gyon sze ret tük, mert könnyebb volt el vi sel ni a nyo mort a kö ze lük ben,
jókedvre derítettek. Min den este kö zö sen imád koz tunk, az tar tot ta
ben nünk a lelket, erőt és tartást adott.

Ka rá csony táján min dig eszem be jut, mint ha ma tör tént volna.
Egyik évben va gont rak tunk ka rá csony kö ze led te ide jé ben. Be né zek a va -
gon ba egy szer, s ott egy gyö nyö rű fe nyő á gat pil lan tot tam meg. Be vit tem
a lá ger be, és azok kal a szí nes fém da ra bok kal, ame lyek az esz ter ga pad ról
le for gá cso lód tak, azok kal dí szí tet tük fel. Körbe áll tuk, min den ki zo ko -
gott, de me gél tük a ka rá csony lé nye gét, a ki ta szí tott sá got, a sze gény -
sé get, de a sze re te tet is. Az volt éle tem leg szebb ka rá csony fá ja.

1947-ben már több cso port ban in dí tot tak ben nün ket haza, ami -
kor híre jött, hogy jön egy cso port, akkor egy fu va ros be ment értük
Pest re, mert a vo na tok na gyon rit kán jár tak. A falu ap ra ja-nagy ja
várt, a ház te tő kön a fi a tal srá cok in te get tek, meg ha tó volt a fo gad ta -
tás. Én au gusz tus ban ér kez tem haza, majd nem három év után. SzE.

emléktábla a király utcában
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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 – december hó

Születtek: 

Lengyel Tamás és Maldrik Anna lánya: Bori

Tenczel Roland és Göttler Zsófia fia: Soma

Házasságot kötöttek:

Kőszegi Tamás és Vágvölgyi Blanka

Elhaláloztak: 

Wiedermann László Lajosné sz. Kadarkuti Ibolya Erzsébet (1951)

Kürtössy Albert (1956)

Patakfalvi Károlyné sz. Patakfalvy Zsuzsanna Magdolna (1943)

Müller Józsefné sz. Maurer Margit (1932)

Hiller József (1941)

Rózsahegyi László (1947)

Jung Ferencné sz. Márkus Mária (1930)

Szénás Csaba (1963)

Kata Sándor (1941)

Nagymaros, 2022. január  04.

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
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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.
Boldog új esztendőt kívánok!

Látásvizsgálat 
január 15-én és 29-én 9-12 óráig.

Köszönjük a betlehemet
A sze re tet, a hit, és a re mény ne vé ben
ké szült el idén is vá ro sunk fő te rén a
bet le hem, hogy leg szen tebb ün ne pün -
kön ki fe jez ze össze tar to zá sun kat, ha -
gyo má nya ink és hi tünk fon tos sá gát
azál tal, hogy em lé kez tet min ket a meg -
vál tó Jézus Krisz tus szü le té sé re. 
Köszönet szeretnék mondani az „Igéző
Meseműhelynek és tagjaiknak, akik eddig
több éven keresztül biztosították számunk-
ra a betlehemet. Városunk új betlehemé-
nek létrejöttét sokan támogatták, ki pénz-
zel, ki munkával. Mindannyiunk nevében
köszönöm a segítséget, ilyen összefogás
nélkül nem jöhetett volna létre.
Tá mo ga tó ink töb bek kö zött:

Nagymarosi Egyházközség – 
dr. Csáki Tibor atya

Német Nemzetiségi Önkormányzat – 
Ivor Andrásné

Hetényi Andrea – óvodavezető, képviselő
az óvoda dolgozói

az önkormányzat dolgozói
Batki László
Kautz Tímea

Mészáros András
Kurczbacher Dávid

Piramis Építőház
Jaicsné Ivor Krisztina

Péntek István
Balogh Nóra

HÓD Kft.
Hadi Péter

Lózs Bertalan

Gépdepó.Hu Kft
Binszky Szilárd

Sarokház 11 Kft.
Molnár Károly
Maurer Tamás, 

Gyimesi Levente
Hadi Tamás

Légrády Gergely
és még sokan mások.

Heinczinger Balázs polgármester

Nagymaros2022_01_Layout 1  2022. 01. 04.  14:23  Page 15



Legboldogabb perce feledhetetlen napnak,
Mikor titeket újra megláttalak,

Három éve vártam ezt a drága percet,
Mely borút és könnyet elfeledtet.

Három éve már, hogy elmentetek tőlünk, 
És azóta hull szemünkből a könnyünk,

Azóta fáj szívünk keseregve értetek,
Azért, mert oly nagyon szeretünk titeket.

Valahányszor dobbant halkan, keseregve, 
Éltek-e még vajon, mindig ezt kérdezte, 

Éltek-e még vajon, ó édes Istenem, 
Könyörülj ezeken a drága gyermekeken.

Az egek urához ekképp fohászkodtunk,
Mikor fájó szívvel oltárához futunk,

Mosolyt csalni arcunkra nem tudott semmi sem,
Mert a könny nem tudott felszáradni sohasem.

Asztalunkra néha jobb falat kerülve,
Higgyétek el nékem, nem ízlett még az sem,    

Keserű lett minden, ha arra gondoltunk, hogy 
Odakünn nektek tán kenyeretek sincsen.

S mikor alkonyodott, a Nap lebukott,
Eljutnak-e hozzátok az elfojtott sóhajok

Éreztétek-é, hogy még nem feledtünk, 
Hogy azóta tán még jobban szeretünk?

A Nap már lenyugodott a fellegek felett, 
Vajon van-e számotokra hely, hol lepihenhettek?

Előtűnvén a holdnak szelíd napsugara,
Azzal üzentünk nektek messze Oroszországba.

Az vitte el tőlünk a vágyó üzenetet,
hogy az oltson belétek bizalmat és hitet, 

az vitte el szívünknek minden dobbanását, 
égő szemünknek hulló könnypáráját.

Mikor szünetel a munka és elülnek a zajok, 
Eljutnak-e hozzátok az elfojtott sóhajok, 

Halljátok-e ott a vágyó üzenetet,
Várunk reátok, jertek, jöjjetek!

Éreztétek-e, hogy még nem feledtünk,
Hogy azóta tán még jobban szeretünk, 

Gondoltátok-e, hogy haza érkezve,
Azt hisszük majd, hogy a menny szállt a földre.

A szívünk, mely a fájdalmat oly sokáig hordta,
Most a nagy örömöt alig-alig bírja,

Otthon vagytok és hazajöttetek, 
Öröm, boldogság jött karöltve veletek.

E perc meggyógyítja a lüktető sebet,
Könnyeink árja arcunkat borítja,

Túl boldog szívemre ó, hadd öleljelek,
Így örülvén annak, hogy hazaérkeztetek.

Zelényi Márta: Újra otthon

JUNG KÁROLY, GERGELY BÉLÁNÉ, LIEBHARDT JÁNOSNÉ, ZOLLER ANDRÁSNÉ, TECA NÉNI

A 2017. ÉVI MEGEMLÉKEZÉSEN. FOTÓ: IVOR ANDREA

EZZEL A VERSSEL LEPTE MEG ZELÉNYI MÁRTA A SZOVJETUNIÓBÓL SZABADULÓ KORTÁRSAIT,
MELYET TECA NÉNI MÉG MA IS KÍVÜLRŐL, FEJBŐL MONDOTT EL. 
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