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Közélet

2 2022. február – 2. szám 

Ja nu ár 16-án egész napos prog ram mal em lé kez tek meg a hoz -
zá tar to zók és az együt tér zők a 77 évvel ez előt ti tra gé di á ról,
ami kor 396 főt hur colt el a szov jet had se reg ja nu ár 2-tól ma -
len kíj ro bot ra, kis mun ká ra a Szov jet unió ba Nagymarosról. A
szent mi sét dr. Beer Mik lós nyu gal ma zott váci püs pök és dr. Csáki
Tibor atya mu tat ta be a zsú fo lá sig meg telt temp lom ban. 

Dr. Csáki Tibor szent be szé dé ben ki hang sú lyoz ta, hogy sok min -
den tör té nik az Isten aka ra ta el le né re, de semmi sem tör tén het az ő
gond vi se lé se nél kül. A megp ró bál ta tás az éle tünk része, aki ket el hur -
col tak, ta lál koz tak ezzel az ir gal mat lan megp ró bál ta tá ssal, de ta lál koz -
tak a Gond vi se lés sel is. Na gyon sok szor ke rü lünk olyan hely zet be,
hogy azt hisszük: aka dály ba üt köz tünk, va la mi ne héz ség állja el utun -
kat. A Jó is ten nek azon ban célja van min den nel, az Ő tö ké le tes ter vé -
nek része min den ilyen aka dály. Pro hász ka Ot to kár verse is erről szól. 

Kő az úton
Gon do lod, kerül éle ted út já ba

Egyet len gátló kő is hiába?
Lehet ot rom ba, lehet ki csi ke,

Hidd el, ahol van, ott kell len nie.
De nem azért, hogy vissza tart son téged,

S lo hassza ked ved, me rés zsé ged.
Jó sá gos kéz utad ba azért tette,

Hogy te me gállj mel let te.
Nézd meg a követ, aztán kezdj el

Be szél get ni róla Is te ned del.
Őt kér dezd meg, mi lyen üze ne tet
Küld azzal az aka dállyal neked.
S ha lel ked Is ten nel ta lál ko zott,

Utad ban min den kő ál dást ho zott.

Malenkíj robot

Fontos, az Önkormányzat munkáját érintő kérdésben kellett
döntést hozni a napokban.

Több mint két esztendeje vagyok Nagymaros város pol-
gármestere. Ezalatt számtalan kihívással kellett megküzdenünk. A
hivatal eddigi működését látva személyesen tapasztaltam meg,
milyen fontos az egymást támogató szakmai muka. Városunk eddigi
jegyzőjével, Lindmayer Eszterrel kettőnk közös munkája nem hozta
meg azt az eredményt, amit én személy szerint elvártam. A
jegyzőasszonnyal ezért  úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk az
együttes munkát. Lindmayer Eszter jelenleg felmondási idejét tölti a

hivatalban, helyére a Kormányhivatal helyettesítőt jelöl ki. Ezzel
párhuzamosan kiírjuk a pályázatot a jegyzői munkakör betöltésére.
A jövőben terveim szerint átalakul a munka a nagymarosi hivatal-
ban. A sikeres pályázat után a jegyzői munkakört átvevő kolléga
munkáját aljegyző is segíti majd. Reményeim szerint ezzel gyorsab-
bá és pontosabbá tesszük a hivatal működését, amit minden nagy-
marosi polgár tapasztal majd. Lindmayer Eszter jegyző asszonynak
a város nevében köszönöm eddigi munkáját, és kívánok neki jó
egészséget és szakmai sikereket!

Heinczinger Balázs polgármester

Tisztelt Nagymarosiak!

Szentmise Az égiek is a zarándokokkal voltak

Az együtt zarándokló csapat
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Közélet
Hol volt az Isten, miért hagy ta azt a sok ke gyet len sé get? tette fel a
kér dést, és tesszük ma fel elég gyak ran ma gunk is. Ott az Isten a ke -
resz ten, ott szen ve dett együtt az el hur col tak kal és ma is ott szen ved
min den me ga lá zot tal.

A szent mi se után He inc zin ger Ba lázs, Nagy ma ros város pol -
gár mes te re kö szön töt te a je len lé vő ket. Sze mé lyes em lé ke it me sél te
el, hi szen nagy pa pá ját, He inc zin ger Já nost is el hur col ták. Meg ren -
dí tő köny vé ben, az „If jú sá gom el lo pott évei” cí mű ben írta le ak ko ri
él mé nye it, amely ezen em lék nap al kal má ból ki bő ví tett for má ban
újra meg je lent a Német Önkor mány zat pá lyá za ti tá mo ga tá sá ból. A
na gya pa által me sél tek ből azt emel te ki, hogy három dolog tar tott
ak ko ri ban min den kit élet ben: a hite, a csa lád sze re te te és a ha za sze re -
te te. El be szé lés ből tudja, hogy min den este kö zö sen imád koz tak a ba -
rak kok ban, min den ki a csa lád ját sze ret te volna még egy szer vi szont -
lát ni, ki a szü le it, test vé re it, ki fi a tal meny asszo nyát, fe le sé gét, fér jét,
és mind azt a sok bor zal mat, amit átél tek, azt a ha zá ju kért tet ték. S
ami kor ha za ér tek, első útjuk nem haza ve ze tett, hanem a temp lom -
ba, hogy ott ad ja nak hálát azért a cso dá ért, hogy ha za ér tek.

Dr. Rét vá ri Bence, a tér ség or szág gyű lé si kép vi se lő je me gem -

lé ke zett és fejet haj tott a közel egy mil lió el hur colt má len kíj ro bo tos
előtt, akik nek egy har ma da orosz, ukrán föld ben nyug szik.

Évek óta Ze be gény, Kis ma ros és Nagy ma ros együtt em lé ke zik
meg a kö zö sen átélt szen ve dé sek ről, hi szen a má len kíj ro bot ra

ebből a három fa lu ból egy szer re és egy tér ség be, Krasz na lucs, Drus kov -
ka, Szta li no vá ro sa i ba vit ték el a ra bo kat, egy mást se gít ve élték túl a bor -
zal ma kat. Ebben az évben Nagy ma ros volt a há zi gaz da. A Német Nem ze -
ti sé gi Önkor mány zat szer ve zé sé ben Ivor And rás né elnök ko or di ná lá -
sá val,  a hi va tal lal együtt mű köd ve szer vez ték a me gem lé ke zést. A szent -
mi se után ko szo rúz tak a te le pü lé sek pol gár mes te rei, és a német nem ze -
ti sé gi kép vi se lők, köz tük dr.Rit ter Imre, az Or szág gyű lés német nem -
ze ti sé gi kép vi se lő jé nek ne vé ben Gre gor Gal lai ka bi net ve ze tő, to váb bá
Kál-Ká pol na, Kom polt és Vi seg rád te le pü lé sek kép vi se lői. Ezt kö ve tő en
a ko szo rúk méltó he lyük re, a te me tői em lék hely re ke rül tek Hor váth
Dávid és a cser ké szek köz re mű kö dé sé vel.

Az ebéd után óné met gyer tyás tánc cal kö szön töt te a Wil den ro sen
tánc együt tes a ven dé ge ket, majd a Kit ten ber ger Kál mán Álta lá nos és
Mű vé sze ti Is ko la nö ven dé kei tar tot tak egy rend ha gyó tör té ne lem
órát, ahol dé du no kák em lé kez tek vissza a dédi el be szé lé se i re.

Min de köz ben a mű ve lő dé si házban a Gulág- és Gup vi ku ta tók
Nem zet kö zi Tár sa sá gá nak ki ál lí tá si anya gát le he tett meg te kin te ni ja -
nu ár vé gé ig.

Ez után Koszt ra Gábor, a Ká pol ná ig tartó, három napos em lék -
tú ra me gál mo dó ja és  szer ve ző je me sél te el, ho gyan szü le tett a gon -
do lat, ho gyan lett a gon do lat ból tett. Hét évvel ez előtt el kép zel te,
hogy mi lenne, ha min den te le pü lés ről, ahon nan 1945 ja nu ár já ban
el hur col ták az em be re ket Ká pol ná ra, egy közös idő ben ér kez né nek
gya log za rán do kok a 2005-ben fe lál lí tott em lék mű höz, hogy kö zö -
sen róják le tisz te le tü ket az ál do za tok em lé ké re. Ez olyan ko moly
szer ve zést igé nyelt volna, amire végül nem vál lal ko zott, de Nagy ma -
ros ról elin dult három fi a tal, akik nek fel me női közül senki nem volt
érin tett, de fe le sé ge ik felmenőit el hur col ták. Ké sőbb egyre töb ben
csat la koz tak, kö zöt tük sokan, akik nek az ősei érin tet tek vol tak. Idő -
vel Kis ma ros és Ze be gény is kép vi sel tet te magát.

Az idei, he te dik túrán volt, aki végig gya lo gol ta a három napon
a 140 km-t, az 1500 m szin te mel ke dést, de volt olyan is, aki csak egy-
egy nap csat la ko zott hoz zá juk. A túra részt ve vő i nek egy része, Láng
And rás, Zol tai Dávid, Zol tai Zsu zsi, He i nin ger Noémi, Pén tek
At ti la és Ha lup ka Gábor Nagy ma ros ról, Hor váth Gábor Bu da -
pest ről, Kósa János Ze be gény ből, Lányi Ist ván és Krebsz

dr. Rétvári Bence, Heinczinger Balázs

Ivor Andrásné és Hetényi Andrea koszorúz

Kosztra Gábor és Heininger Noémi
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Ádám Kis ma ros ról be szá molt a hall ga tó ság nak az él mé nye ik ről
és mo ti vá ci ó ik ról. A  be szél ge tést dr. Garai Dóra pszic ho ló gus ve -
zet te, aki arra he gyez te ki a kér dé se it, hogy mi ként lehet ezt a bor -
zal mas tra u mát fel dol goz ni ma guk nak a tú lé lők nek és utódaiknak.

He i nin ger Noémi nagy ma má ja irán ti sze re tet ből járta végig a
túrát, a cso dá la tos idő ben ra gyo gó fel vé te le ket ké szí tett és mu ta tott az
útról. Ami kor végig gon dol ta, hogy mit érez het tek a nagy ma má ék, aki -
ket az ötnapos gya lo gút után be va go ní roz tak és el vit tek az is me ret len -
be, akkor rá tört a zo ko gás és me gér tett va la mit ebből a bor za lom ból.
Zol tai Zsu zsi arról be szélt, hogy a nagy pa pá ját a csa lád ta gok nem is -
mer ték meg az ál lo má son, ami kor me gér ke zett három év után. Zol tai
Dávid nem is mer te már sze mé lye sen a na gya pát, és kevés tör té net ma -
radt meg a csa lá di le gen dá ri um ban, mert nem na gyon mer tek róla be -
szél ni. Itt a túrán azon -
ban szá mos le szár ma -
zot tól sok tör té ne tet
hal lott, így sze mé lye -
seb bé vált az egész. 

Dr. Garai Dóra
pszic ho ló gus arról be -
szélt, hogy aki egy ilyen
tra u mát átélt, va la hogy
el vá lasz tó dik a töb bi -
ek től, ma gá ra marad, s
akkor tudja iga zán jól
fel dol goz ni, hogy ha
má sok kal me goszt ja.
Hi szen a me gél te ket
sok szor úgy fog ták fel, hogy ez nem is velük tör tént meg. Volt-e po zi tív
él mény, po zi tív ho za dé ka ennek a bor za lom nak? Kik élték túl, és kik,
miért adták fel annak ide jén?

He i nin ger Noémi arról be szélt, hogy nagy ma má já ra úgy em lé ke zik
vissza, hogy egy ke mény, na gyon erős asszony volt, olyan tar tás volt
benne, hogy va ló szí nűleg ez hozta haza, meg az össze tar to zás él mé nye,
hogy egy mást a hul lám völ gyek ből si ke rült ki rán gat ni, hogy a bor zal -
mas na pok ban észre tud ták venni azt a kevés jót, ami aznap tör tént
velük, tud tak ka pasz ko dó kat ta lál ni. 

Na gya pám azért me sél te el eze ket a tör té ne te ket - kezd te Hor váth
Gábor - hogy ta nul junk be lő le, nekik mi adott erőt, mi lyen napi küz del -
me ket vív tak. Ha fog lal ko zunk ezek kel a tör té ne tek kel, hakkor a min -
den nap ja ink ban is meg ta nu lunk küz de ni az éle tért. 

Volt, aki arról szá molt be, hogy fel me nő je szin tén kinn volt fog ság -
ban, és min dig arról be szélt, hogy egy Bib lia ke rin gett a ba rakk ban, azt
vé let le nül meg tud ták men te ni, és ami kor nála volt, annál a rész nél nyi -
tot ta ki, hogy min den nek meg van a maga ren del te té se. Ez a mon dat tar -
tot ta élet ben, akkor most ennek van a ren del te té se, ezt ki kell bírni és
haza fogok menni és ez maj dan meg fog erő sí te ni, az itt szer zett él mé -
nye im jó ha tás sal lesz nek a ké sőb bi éle tem re.

Garai Dóra sze rint na gyon sok tú lé lő arról szá molt be, hogy volt

egy ka pasz ko dó mon da ta,
ami olyan erőt adott, hogy
va ló ban nap ról napra fi zi -
ka i lag gyen géb ben, de lé -
lek ben erő seb ben élte meg
a min den na po kat. Egy
mon dat és a fi zi kai tú lé lés
le le mé nyei, mos lék evés,
egy fa gyott krump li, ci ga -
ret tá ért el cse rélt ke nyér
men tett meg so ka kat. Na -
gyon sokat je len tett egy-
egy vi dá mabb ter mé sze tű
fo goly, aki va la mi pozitívu-
mot tu dott fel fe dez ni ebben a
po kol ban. Éle tük kel és pél dá juk kal hi te le sí tet ték azt, hogy nem a tár -
gyak a fon to sak, hogy mi lyen erőt tud adni a lelki tar tás, amire most is
na gyon nagy szük sé günk van, akik je len leg biz ton ság ban élünk.

Koszt ra Gábor a végén arról be szélt, hogy nagy él mény szá má ra is,
hogy mennyi em bert meg moz gat ez a tör té net, hogy mi lyen össze fo gás
volt a túra alatt, hogy a holt pon ton lévő me ne te lő ket ho gyan tud ták át -
se gí te ni. Hi szen itt csak arról van szó, hogy ha fe la dom, nem me gyek to -
vább, akkor ott arról szólt, hogy ha fe la dom, akkor meg ha lok. Fa ludy Po -
kol bé li víg nap ja i ban szá mos tör té net szól arról, hogy a lélek ho gyan
men tet te meg az el fá radt tes tet. 

Mi ol va sók csak kö szö ne tet tu dunk mon da ni Koszt ra Gá bor nak
és Ivor And rás né nak az egész na pos szer ve zé sért.                              sze

A képeket Ivor Andrea, Halupka Gábor és Szamosvölgyiné
Heininger Noémi készítették.

Az em lék mű alap kö vét Nagy ma ros kez de mé nye zé sé re az
érin tett te le pü lé sek kö zö sen rak ták le Zol tai Mi hály ide jé ben
és je len lé té ben, majd pár évvel ké sőbb Edö csény And rás pol -
gár mes ter sé ge ide jén ala kí tot ták ki a mai for má ját, Varga
Csaba ter vez te és Csen gery János fa rag ta. 2005.09.24-én az
összes érin tett pol gár mes ter rel kö zö sen volt az avató. 

Láng András,Horváth Gábor, Zoltai Dávid

Dr. Garai Dóra
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Emlékezni kell

Em lé kez ni azért kell, hogy az utó dok ta nul ja nak be lő le.
Álta lá ban nem elég si ker rel, de a szük sé ges ség fen náll. Ja -
nu ár ban több me gem lé ke zés té má ja volt az 1945 ele jén a
„ba rá ti” Szov jet unió mun ka tá bo ra i ba el hur colt ál do za tok
sorsa. Kinek élete, kinek ha lá la.
A nagy ma ro si de por tál tak szen ve dés tör té ne té vel két könyv is fog -

lal ko zik. Az egyi ket, IFJÚSÁGOM ELLOPOTT ÉVEI, He inc zin ger
János írta, most az idei me gem lé ke zés re adták ki má sod szor. Köz -
ben fel nőtt egy nem ze dék, lép ten-nyo mon ta lál ko zunk velük. Tü rel -
mük, me gér té sük semmi, ha va la mi nem tör té nik meg azon nal, ká -
rom ko dás ban tör nek ki, a vas ú ti át já ró so rom pó ját meg ke rü lik, de
elég pár ki lo mé tert meg ten ni a gyors for gal mi úton, lát juk a fe le lőt -
len elő zé se ket, hal lunk a sok bal eset ről. Nekik kel le ne elol vas ni a
köny vet, hogy meg tud ják, van más is, mint az ő el ké nyez te tett luxus-
éle tük, a vá lo ga tott pék sü te mé nyek kel, ho za tott piz zák kal, meleg és
di va tos ru há za tuk kal, azon nal tel je sü lő kí ván sá ga ik kal.

Ilyes mit sej tett meg az a né hány fi a tal za rán dok, aki ket me gé rin -
tett az ár tat la nul több évi szen ve dés re ítélt velük egy ko rú, vagy még
fi a ta labb ember. Akik nek nem csak éhez ni és fázni kel lett több évig,
de köz ben ke mény mun kát és ke gyet len ve ré se ket is el kel lett szen -
ved ni ük. Nem, nem kí vá nom ezt sen ki nek, de azt na gyon is kí vá nom,
hogy ol vas sák el, gon dol ja nak bele és néz ze nek egy ki csit ma guk ba.

Meg ha tó és szív szo rí tó a könyv végén az em lék tú ra részt ve vő i -
nek val lo má sa, ők le von ták a ta nul sá got: „a pok lot meg jár tak szá -
má ra a bol dog ság hoz csu pán három dolog kel lett. Hagy ma, ke nyér
és szap pan. El ké nyel me se dett és ki pár ná zott vi lá gunk ban sok szor
nem vesszük észre, hogy bár mennyi prob lé mánk is van, nagy szü le -
ink szen ve dé se i hez nem mér he tők.” Ezért kell em lé kez ni!

A FÁJDALMAS ÖRÖKSÉGÜNK c. könyv 2006-ban je lent meg.
Döb rössy Mi hály né gyűj töt te össze az első vi lág há bo rú – elég
kevés – em lé ke it, majd a má so dik vi lág há bo rú gaz da gabb anya gát.
Ebből a kor szak ból több a fel jegy zés, az emlék, még meg le he tett kér -
dez ni a tú lé lő ket, és saj nos ese mény is több volt. A pokol bugy rai… a
ma len kij robot. Több tú lé lő me sé li el szív szag ga tó em lé ke it, sok fény -
kép, do ku men tum és a fel so rolt nevek szol gál ják az em lé ke zést. Köz -
ben el telt 15 év, a me sé lők nagy része már nincs ve lünk, a könyv
össze sze dett ada tai ezért évről évre ér té ke seb bek lesz nek.

ttm.

Dr. Buzás Ottó és szer ző tár sai közös mun ká ját ajánl juk ol va só -
ink fi gyel mé be NAGYMAROS TÖRTÉNETE 1255-2020 cím mel. A
vas kos, ren ge teg kép pel il luszt rált kötet végig kí sé ri az 1324-es vá -
ros sá nyil vá ní tás tól az első, írás be li Marus be jegy zé sé től a kö zép kor
vi rág zó kor sza kán át a svá bok be te le pí té sé nek tör té ne tét, Maros fel -
vi rág zá sát, majd a gyöt rel mes XX. szá za dot, annak is leg ne he zebb
kor sza kát, a má len kíj ro bo tot, a svá bok ki te le pí té sét, majd a rend -
szer vál tás utáni har minc esz ten dőt.

Nagy sze rű össze fog la lást kap hat te le pü lé sünk tör té ne té ről, a
ma gyar ag rár gaz da ság el múlt 45 évé ről, az újra vá ros sá nyil vá ní tás
el múlt hu szon öt évé ről, az épí tett kör nye ze tünk me gú ju lá sá ról és
nem rejti véka alá Buzás Ottó, hogy min den álma, hogy Nagy ma rost
táj vé del mi kör zet té nyil vá nít sák.

A könyv ma gán ki a dás ban je lent meg, kap ha tó a Fő téri Manyi
bolt já ban.               

sze.
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A ja nu á ri Nagy ma ros új ság ban meg je lent rejt vény meg fej té se: BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK.
A he lyes meg fej tők közül ki sor sol tuk a sze ren csés nyer test: MAURER MIHÁLYNÉ. Gra tu lá lunk, Nagy ma ros
Város Önkor mány za tá nak aján dék cso mag ját nyer te.
A feb ru á ri rejt vény meg fej tői kö zött a Sa ku ra Cuk rász da 5000 Ft-os vá sár lá si utal vá nyát sor sol juk.  A meg fej -
té se ket feb ru 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 von der Fundation

des Johan und Heinrich

Heuer versorgt

und von den Nachkommen

Johan Heuer und

Johan Eger neu

aufgerichtet worden

Gr. Marosch 3. Mai 1868

Ezt a keresztet

Heuer János és

Heuer Henrik alapítvány gondozza

és utódai

Heuer János és

Éger János

felújíttatták

Nagy-Maros, 1868. május 3-án

A Hatló pa tak nál levő vas ú ti át já ró nál, az or szág ú ton a Du ná hoz ve ze tő föl dút előtt áll egy
szür ke kő ke reszt. Ere de ti leg az út másik ol da lán állt, a Hatló pa ta ki dű lő út kez de tén. A va su -
tat ke resz te ző út ren de zés miatt he lyez ték az út másik ol da lá ra. A ke reszt felső szára össze -
tört, 1949-ben fe lú jí tot ták. Fém kor pu sza ere de ti, a szö veg nyom ta tott és írott be tűk kel, mé -
lyí tett ke ret ben író dott.
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Tu do má sunk ra ju tott, hogy a
Pi ra mis Épí tő ház rend sze re -
sen segít a rá szo ru lók nak,
ezért meg ke res tük a cég igaz -
ga tó ját, dr. Ju hász At ti lát, aki
kész sé ge sen állt ren del ke zé -
sünk re. 
Miért érzi úgy egy ügy ve ze tő,
hogy cégén ke resz tül jó té -
kony sá gi ak ci ó ba be száll jon
vagy maga kez de mé nyez ze?

Szü le té sem óta Gödön élek,
itt ala pí tot tam csa lá dot és itt nyi -
tot tam meg az immár 25 éves Pi -

ra mis Épí tő ház Kft. nevű épí tő a nyag-ke res ke dést is. Éde sa pám
annak a nagy ma ro si tü zép nek a ve ze tő je volt, amit ma a Nagy ma ro -
si Pi ra mis ként is mer het nek a vá sár ló ink. Éde sa pám mel lett dol goz -
va Nagy ma ro son ta nul tam ki a szak mát, így ezer szál lal kö tő döm ide
is. Szá mom ra ma gá nem ber ként is ter mé sze tes, hogy amennyi ben
mó dom ban áll, se gí tem a szű keb ben-tá gab ban vett la kó he lyem kö -
zös sé ge it – ez egy ott hon ról ho zott hoz zá ál lás. Cég ve ze tő ként pedig
úgy érzem, még na gyobb a fe le lős sé gem abban, hogy a ren del ke zé -
sem re álló ke re tek kö zött ugya nezt te gyem. Gödi és nagy ma ro si te -
lep he lye in ken dol go zó mun ka tár sa im túl nyo mó része is kör nyék be -
li, így aztán ma gá tól ér te tő dő, hogy ami kor le he tő ség adó dik, akkor
a Pi ra mis-csa pat öröm mel ki ve szi a ré szét a kö zös ség se gí té sé ből –
Ma ros tól Gödig az egész Du na ka nyar ban.
Mi lyen ter mé sze tű se gít sé get tud nyúj ta ni egy épí tő a nyag ke -
res ke dés sel fog lal ko zó cég?

Az évek alatt szá mos for mát ta lál tunk a cég szin tű tár sa dal mi sze -
rep vál la lás ra. Nehéz lenne min dent össze szed ni egy ilyen lis tán,
mert tény leg a min den nap ja ink része, hogy a jó ügy mellé áll junk…
Te len te hosszú évek óta tű zi fát ado má nyo zunk a leg rá szo rul tab bak -
nak; épí tő a nyag gal se gít jük a kör nyék be li szo ci á lis in téz mé nye ket,

mi szál lít juk Vác és Nagy ma ros ka rá csony fá ját a fő tér re. A bé rel he tő
föld mun ka gé pe ink is min dig díj ta la nul ren del ke zés re áll nak, ha va -
la mely ön kor mány zat nak, vagy egy helyi szer ve zet nek éppen se gít -
sé gé re van szük sé ge. De vet tünk már részt helyi és or szá gos fu tó ver -
se nyek szer ve zé sé ben, anya gi- és esz köz tá mo ga tást nyúj tot tunk pol -
gár őr sé gek nek és kul tu rá lis prog ra mok nak is. Tény leg igyek szünk
min den olyan ügy mellé oda áll ni, ami va ló di ér té ke ket hor doz. Ezek -
ről cé günk fa ce bo ok ol da lán min dig igyek szünk is be szá mol ni, hátha
minél több helyi cég áll mel lénk ezek ben a kez de mé nye zé sek ben.
Ki se gí ti abban, hogy meg ta lál ja a rá szo ru ló kat?

Az el múlt év ti ze dek alatt ter mé sze tes módon be á gya zód tunk
Nagy ma ros és Göd éle té be, hi szen eze ken a te le pü lé se ken la kunk, itt
dol go zunk, itt nőt tünk fel, itt jár nak is ko lá ba-óvo dá ba a gye re ke ink.
Van egy natív he lyis me re tünk a te le pü lé sek civil és szo ci á lis szer ve -
ze te i vel, ön kor mány za ta i val, sport- és kul tu rá lis egye sü le te i vel és az
ott dol go zók kal. Ők pon to san tud ják, hogy mely te rü le te ken szá mít -
hat nak ránk, és úgy ve szem észre, hogy szí ve sen aján la nak is ben -
nün ket, ha va la hol szük ség lehet a se gít sé günk re.

Ezek mel lett ter mé sze te sen én és a mun ka tár sa im is „nyi tott
szem mel” já runk, és ha olyan he lye zet tel ta lál ko zunk, ahol ki tud juk
venni a ré szün ket a kö zös sé gé pí tés ből, akkor meg tesszük.

Mind e ze ken felül pedig részt ve szünk há ló za tunk, az újHÁZ
Cent rum „Jót tenni jó”, és az annak ré sze ként zajló „Pöt töm Fürdő”
or szá gos prog ram ja i ban is. Előb bi ke re té ben ál ta lá nos se gí tés ről van
szó, utób bi ban pedig óvo dák pá lyáz hat nak a für dőb lokk fe lú jí tá sá ra. 
Úgy tudom, hogy ál la mi szin ten is elis mer ték a tár sa dal mi

sze rep vál la lá sát.
Igen, az a meg tisz tel te tés ért, hogy 2021. au gusz tus 20-án Göd

város tár sa dal mi éle té ben vál lalt sze re pem elis me ré se ként Ma gyar
Ezüst Érdem ke reszt ki tün te tés ben ré sze sül tem. Ab szo lút nem szá mí -
tot tam rá és na gyon jól esett – csak úgy, mint az, hogy az el múlt év ti -
ze dek alatt szám ta lan módon hoz zá já rul hat tunk a kör nyék be li kö -
zös sé gek fej lő dé sé hez és olyan cég ként tart ják szá mon a Pi ra mist,
amelyik tö rő dik a kör nye ze té vel.                                                               sze.

Jót tenni jó

TISZTELT NAGYMAROSI LAKOSOK!

Az Önkor mány zat szer ve zé sé ben, te lep he lyün kön (2022.jan.14-15-én) le bo nyo lí tott elekt ro ni kai hul la dék gyűj tés igen si ke res nek bi zo -
nyult, mely nek során 2db 30m3-es kon té ner telt meg, közel 10 tonna „hul la dé kot” szál lí tot tak el.
Ez úton sze ret ném meg kö szön ni a la kos ság nak, hogy tü re lem mel ki vár ták a gyűj té si na po kat. Tud ván, hogy annak lét re jöt tét több szö ri
egyez te tés és több hó na pos hát tér mun ka előz te meg az Önkor mány zat ré szé ről. Az ilyen jel le gű gyűj té seknak a leg fon to sabb célja az il -
le gá lis hul la dé kok ki he lye zé sé nek me ga ka dá lyo zá sa. Éppen ezért kérek min den la kost, hogy to vább ra is ott hon gyűjt sék a fe les le ges sé
vált elekt ro mos esz kö ze i ket a kö vet ke ző al ka lo mig, mely nek idő pont ját idő ben a la kos ság tu do má sá ra fog juk hozni.  

Kö szö net tel:
marsc Hall márK, a maros Kft. igaz ga tó ja
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Elő a dás az in ter net ve szé lye i ről
Na gyon fon tos nak tart juk, hogy fel hív juk a gye re kek fi gyel mét az in -
ter net ve szé lye i re. Min den évben el hí vunk egy rend őr elő a dót, aki be -
szél a di á kok nak arról, hogy ho gyan kell fe le lős ség tel je sen hasz nál ni
az in ter ne tet. Erre a fe la dat ra a le gal kal ma sabb sze mély, Ta kács-Mla ti -
lik Tímea rend őr fő had nagy, aki 2020-ban Az év rend ő re díjat is meg -
kap ta. Évek óta járja az is ko lá kat. Érde kes elő a dás mód já val, rend őri
ha tá ro zott sá gá val nyeri el a gye re kek fi gyel mét. Tá jé koz tat ja őket,
hogy ho gyan tud ják az in ter ne tet he lye sen hasz nál ni, mire kell fi gyel -
ni. Két hét múlva a fe le lős ku tya tar tás ról fog elő a dást tar ta ni ne -
künk. Kö szön jük a di á kok ne vé ben is!

A Ma gyar Kul tú ra Nap ját rend ha gyó módon egy kis ka ma rakon cert tel ün ne -
pel tük a 2.b osz tály ban az idén. Töb ben is hang sze res zenét ta nul nak és így a
fé lé vi vizs gák kö ze led té vel jó al ka lom volt a kö zön ség előt ti gya kor lás ra a
házi, osz tá lyon be lü li kon cert. 

A zene is szer ves ré szét ké pe zi a ma gyar kul tú ránk nak, annak is me re te nem csak
tár gyi tu dás sal, hanem ér zel mi töl tet tel is fel vér tez ben nün ket ebben a za va ros vi lág -
ban. A kis mű vé sze ink meg le pő pro fiz mus sal adták elő a mű ve ket a töb bi ek nagy örö -
mé re. Fel lé pett Hof fer Anna, aki zon go ra já té ká val ked ves ke dett, utána Nagy Bence két
fu ru lyada rab bal kö vet ke zett, végül Tóth Évi he ge dűn elő a dott mű ve i nek tap sol hat tunk.
Az osz tály többi tagja lel ke sen fi gyel te az elő a dá so kat, töb ben je lez ték, hogy ők is szí ve -
sen ta nul ná nak hang sze res zenét. Lé lek eme lő dél előtt volt.

sutus-ju Hász tünde osz tály fő nöK

Ka lan do zá sok a zene vi lá gá ban 
a 2.b osz tály ban

Me gem lé ke zés a ma len kij ro bot ról
Az utób bi évek ben is ko lánk is részt vesz a má len kij ro bot ra em lé ke ző
túrán Kis ma ro sig. A Ki rály ut cá ban gyü le kez tünk, meg ko szo rúz tuk az
em lék táb lát. Né hány perc ere jé ig át gon dol tuk, át be szél tük, mi lyen
bor zal mas le he tett ott állni, egy kis ba tyu val, úgy, hogy senki nem
tudta, mi vár rá. Ja nu ár 16-án is ko lánk is részt vett a vá ro si me gem lé -
ke zés ben. A 6.b osz tály egy nem ze ti sé gi hon-és né pis me re ti órát mu -
ta tott be. Az elő a dás nak ket tős célja is volt: a rész vé te len túl üze net a
fi a ta lok felé. Azok a gye re kek, akik nek hoz zá tar to zói részt vet tek ezen
a bor zal mas kény szer mun kán, érez zék kö te les sé gük nek, hogy me gő -
riz zék az em lé ke ket, foly tas sák a ha gyo má nyo kat, ment se nek min -
dent, ami még ment he tő, és adják majd to vább ők is gye re ke ik nek.
Azok a ta nu lók, akik nek nin cse nek sváb gyö ke re ik, tart sák fon tos nak,
hogy is mer jék la kó he lyük tör té nel mét. És nem utol só sor ban közös a
cél: min dannyi an fe le lő sek va gyunk azért, hogy ilyen és ha son ló meg -
tor lás soha többé ne for dul jon elő. H. cs. K.
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Lámpás
31 éves a marosi karitász

Az idei évben ün ne pel te a Váci Egy ház me gyei Ca ri tas me ga la -
ku lá sá nak 30. év for du ló ját. Mivel a hi va ta los ka ri tász cso -
por tok a rend szer vál tás után ala kul hat tak csak meg, ebből
az al ka lom ból ke res tem meg dr. Ren dessy An na má ri át, aki
a ma ro si cso port ve ze tő je a me ga la ku lá sa óta, hogy ho gyan
is volt ez Nagy ma ro son?

1991. ja nu ár 21-én volt az első ma ro si össze jö ve tel. Mi ettől a
dá tum tól szá mít juk a cso port mű kö dé sét. Érde kes módon ez ko ráb -
bi dátum, mint az egy ház me gyei ka ri tász hi va ta los lét re jöt te. Az
1991 év ele jén már le he tett tudni az or szá gos ka ri tász újra ala ku lá -
sá ról, de a mű kö dé si struk tú ra még nem állt fel. Me ga ku lá sunk után
né hány hó nap pal tud tuk fel ven ni a kap cso la tot az egy ház me gyei ka -
ri tász első igaz ga tó já val, Lázár Ilona nő vér rel.
Há nyan kap cso lód tak be a mun ká ba a kez det kez de tén?

Az in du ló lét szám kb. tíz fő volt, ebből hatan ma is tagok. Ezt kö -
ve tő en rend kí vül sok vál to zás volt, ami a lét szám ban is tük rö ző dött.
Át kel lett él nünk a kö zös sé gek hosszú távú mű kö dé sét jel lem ző „me -
net rend sze rű” vál sá go kat is. Vízió-után pót lás ra, új ta gok ra volt idő -
ről időre szük ség. Je len leg ti zennyolc fő a cso port lét szá ma. Emel lett
az utób bi évek ben tár sult hoz zánk egy férfi ak ci ó cso port is, akik al -
kal mi mun kák kal se gí te nek, pél dá ul be hord ják a téli tü ze lőt ma gá ra
ma radt, idős em ber nél.
Mi lyen tí pu sú se gít ség re van a leg na gyobb szük ség és kinek?

Min den ki nek, aki az élet bár mi lyen te rü le ten szük sé get szen -
ved. Ez így na gyon me ré szen hang zik, de ez a ki tű zött cél. Nem azt
akar ja je len te ni, hogy min den prob lé mát meg tu dunk ol da ni, csak
azt, hogy min den ki mellé oda sze ret nénk állni, aki bajba jut. Van egy
nagy le egy sze rű sí tés a ka ri tásszal kap cso la tos el kép ze lés ben, ti.
hogy ez egy „sze gé nyek” -ről szóló szer ve zet. A „sze gé nyek” per sze
min dig mások, nem mi ma gunk! Pedig jöhet az élet ben egy be teg -
ség, gyász vagy más vesz te ség, árvíz vagy bár mi lyen egyéb krí zis,
ami kor külső se gít ség re van szük sé ge annak is, aki úgy érez te eddig,
hogy biz ton ság ban van az élete. Az idős kor is min den ki re rá kö -
szönt! Ter mé sze te sen van nak olyan hát rá nyos hely ze tű cso por tok,
akik nek gyak rab ban, akár ál lan dó an tá mo ga tás ra van szük sé gük a
lé tért való küz del mük ben.

Fi gye lem be kell azon ban venni, hogy a ka ri tász ön kén tes moz -
ga lom, ami nek meg van nak a maga ha tá rai és az il le té kes sé gi te rü le -
te. Csak a pro fesszi o ná lis szo ci á lis se gít ség nyúj tás sal való együtt mű -
kö dés ben, azt ki e gé szít ve lehet ha té kony.

Az anya gi se gít ség nyúj tás (se gé lyek, ter mé szet be ni ado má nyok
és mun kák) mel lett fon tos a lelki se gít ség nyúj tás is. Észre ven ni,
meg hall gat ni, együt té rez ni, kí sér ni, ta ná csot adni. Ezen kívül pre -
ven ti ven is kell gon dol koz nunk. Min dig ke res sük pél dá ul a le he tő sé -
get, hogy te hes sünk va la mit a hát rá nyos hely ze tű gyer me ke kért,
hogy ne is mé tel jék meg csa lád juk rossz mű kö désmin tá ját. Fe la da -
tunk nak tart juk, hogy pró bál juk a helyi kö zös ség szem lé le tét is for -
mál ni el ső sor ban a kör nye zet-tu da tos ság te rü le tén. Ke vés bé gon do -

lunk bele, hogy a ter mé szet erő i nek ki zsák má nyo lá sa a sze gény ség
for rá sa és már most is a sze gé nye ket érin ti a leg job ban. Végül mun -
kánk nak van egy szim bo li kus je len tő sé ge is: sze ret nénk egy jelet
adni a re mény ről. Arról, hogy az ember nem ma gá ra ma radt lény,
hanem a te rem tő és gond vi se lő Isten ol tal ma alatt áll.
Hogy áll a haj lék ta lan ság vá ro sunk ban?

Ez az ál la pot nem csak lakáshiány, hanem az ember egész eg zisz -
ten ci á ját a leg mé lyeb ben érin tő, tel jes össze om lás. Így komp lex se gít -
ség nyúj tás ra van szük ség, pl. kap cso la ti krí zis ke ze lés re. Ez pedig
már a szo ci á lis el lá tás te rü le te, ami ben mi csak se gí tők le he tünk, haj -
lék ta lan szál ló üze mel te té se egyéb ként tíz ezer fő fö löt ti te le pü lé sen
kö te le ző fe la dat. Vá ro sunk ban „saját” haj lék ta lan pil la nat nyi lag
nincs, de a sok éves ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy a „helyi” la kás vesz -
tés ál ta lá ban 1-2 főt érint. A kül te rü let azon ban egy „sötét ló”. Al kal -
mi ta lál ko zá sok alap ján sejt he tő, hogy töb ben van nak, akik tisz tá zat -
lan kö rül mé nyek közt tar tóz kod nak ott, se gít ség re is lenne szük sé -
gük, de nem akar ják, hogy lás suk őket. Idő ről-időre meg je len nek
más hon nan jött haj lék ta la nok is (pl.egy el me be teg fi a tal lány csö ve -
zett he te kig már ci us ban az alul járó ban, vagy egy Szlo vá ki á ban pó -
rul járt román fia tal em ber akadt itt el) - őket azzal se gít jük, hogy a
meg fe le lő me gol dást adni tudó hely re to váb bít juk őket.
Miben tud nak az ol va sók se gí te ni?

Bár mi ben! A rend sze res pénz be li ado mány na gyon hasz nos, de
ha va la ki al kal mi mun kát, szak tu dást, szál lí tást, ügyin té zést tud vál -
lal ni, az is sokat je lent. Pl.most nagy szük ség lenne ki sis ko lá sok kor -
re pe tá lá sá hoz heti 1-2 órás mun ka társ ra. De a kap cso lat, a ba rát ság,
az ima is fon tos tá masz ebben a mun ká ban.

A nagy ma ro si ka ri tász cso port az egyik leg ré geb ben mű kö dő,
fo lya ma to san jelen lévő, a kö zös sé get se gí tő, építő, na gyon össze tar -
tó szer ve zet, min den hol jelen van nak, ahol az em be rek, egyé nek,
csa lá dok krí zishely zet be ke rül nek és se gít ség re szo rul nak. Kö szö net
érte és kí ván juk, hogy fi a ta lok minél na gyobb szám ban csat la koz za -
nak és ön kén tes mun ká juk kal se gít sék azo kat, akik az élet bár mely
te rü le tén ela kad tak.                                                                         sze.

TEVÉKENYSÉGEINK

– Anyagi segítségnyújtás 20/450-2070

– Tüzelő program 30/350-4595

– Krízisben, katasztrófa estén természetbeni adományok

– Alkalmi munkák

– Lelki segítségnyújtás

– Mentálhigiénés programok

– Tanulási nehézséggel küzdők korrepetálása

– Természetvédelem

– Segítő beszélgetés 30/925-7438
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Me gú jult a Nagy ma ro si 
Öre gek Ott ho ná ért Ala pít vány

Biz tos va gyok benne, hogy sokan nem is hal lot tak róla, hogy
a vá ros nak lé te zik egy ilyen ala pít vá nya.  Itt az idő, hogy be mu -
tas sam. 1995 má ju sá ban Be ne dek La jos né Helga ala pí tot ta. Az Öre gek
Ott ho ná ban ápol ták beteg éde sap ját 20 évig, az ala pít vá nyon ke resz tül
se gí tet te az ápo lást, ezzel biz to sí tot ta azt, hogy ha bárki se gí te ni, tá mo -
gat ni akar ja az ott hont, akkor azt meg te hes se. Az ala pít vány célja: Nagy -
ma ro son me gö re ge dő em be rek szá má ra saját kör nye ze tük ben nyújt -
son szo ci á lis el lá tást, szük ség ese tén ott hont biz to sít son. Tá mo gat ja a
Nagy ma ros Város Önkor mány za ta által fenn tar tott Gon do zá si Köz pon -
tot. Hoz zá já rul az in téz mény mű kö dé si költ sé ge i hez, tár gyi fel té te le i nek
ja ví tá sá hoz. Se gí ti a gon do zás szak mai szín vo na lá nak eme lé sét: dol -

go zók kép zé se, to vább kép zé se, ápo lá si- és se géd esz kö zök be szer zé -
se. Az ala pít vány kész együtt mű köd ni min den szer ve zet tel, kö zös -
ség gel és mind azok kal,  akik a közös célok elé ré sén mun kál kod nak.
2021. jú ni us ban az ala pít vány új ta gok kal kezd te meg a mun kát, új
len dü let tel sze ret né az ere de ti cé lo kat meg va ló sí ta ni. 
A régi ta gok nak ez úton is há lá sak va gyunk és kö szö ne tet mon dunk,
nyug dí jas éve ik re jó egész sé get kí vá nunk.

Új tagok: Il lés né Zol ler Rita elnök, Szik riszt Ágnes el nök he lyet tes,
Koncz né Bu lyovsz ki Helga tit kár, Török Erika, Dr. Beer Mik lós tagok.
Az új tagok az ala pít vá nyi cé lok kal egyet ért ve el ső ként fe la da tuk nak
tűz ték ki, hogy az újon nan fe lé pí tett, te tő té ri szo bák ba lég kon -
di ci o ná lót sze rel tes se nek be. A nyári hő ség ben időn ként 35-40
fok is elő for dult, ami el vi sel he tet len né tette az itt élők éle tét. Az erre
szük sé ges anya gi a kat pá lyá za ti for rás ból, il let ve ado mánygyűj tés sel
sze ret nék me gol da ni. A to váb bi cél ja ik kö zött sze re pel, hogy se gít sék
a Gon do zá si Köz pont bő ví té sét, hi szen óri á si igény mu tat ko zik az
idő sek gon do zá sá ra, el lá tá sá ra, hosszú a vá ró lis ta, valamint, hogy fo -
lya ma to san tá jé koz tas sák a la kos sá got az Ala pít vány mun ká já ról és
ered mé nye i ről. Kö szö net tel fo gad nak ado má nyo kat, öt le te ket, kí -
ván sá go kat.

Se gít sük a szép ko rú ak él he tőbb éle tét együtt!
Szám la szám: Ta ka rék bank Zrt.:  66000114-10101748

il lés né zol ler rita elnöK

Csalók járják a várost!
A napokban városunkban történt az eset, hogy egy idegen becsen-

getett egy idős nagymarosihoz és bizalmába férkőzve messze túlárazva
eladott neki ezt-azt. Tehát megkárosította lakótársunkat. 

A félelmetes, hogy mindent tudott. Tehát a csengetést kutatómun-
ka előzte meg. A városban érdeklődött és mivel nálunk őszinte és barát-
ságos emberek laknak, minden fontos információt meg is kapott. Ennek
köszönhetően ebben az esetben személyleírással is rendelkezünk. 

Az említett csalás a tudomásomra jutott és egy városi Facebook
felületen figyelemfelhívást tettem közzé. Ezt követően több informá-
ciót is kaptam hasonló esetekről. Sajnos egyik ügynél sem indult
rendőrségi eljárás. Annak érdekében, hogy mást ne tudjanak
átverni/megkárosítani, kérem a következőket:

- akit megkárosítottak, tegyen mielőbb feljelentést a rendőrségen, 

- ne engedjen be a házába senki ismeretlen személyt,
- a házalókat semmiképpen ne engedjük be az ingatlanunkba, a

kertbe sem,
- figyeljünk egymásra, főleg az idősebb szomszédokra,
- ha gyanús dolgot látunk, ne hagyjuk annyiban! Legalább egy

fotó készüljön a telefonnal, ami segíthet a felderítésben.
A városi polgárőrség újraszervezése folyamatban van. Bízom

abban, hogy mielőbb talpra áll a csapat és aktívan erősíteni tudja
majd városunk lakóinak biztonságérzetét.

Vigyázzunk egymásra, különösen városunk idős lakóira! Hívjuk
fel a környezetünkben élők figyelmét erre a problémára és ajánljuk
fel segítségünket, ha úgy érzik erre szükségük van!

marafKó márK
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Lámpás

a Ve rő cei
Mű ve lő dé si Ház

feb ru á ri programja

Feb ru ár 11. pén tek 10 óra- is ko la kis tor na ter me Ki rá lyos mesék
(mesék a vá sá ri kép mu to ga tók stí lu sá ban-a Hold fű Szín ház  me se e -
lő a dá sa a Kö szön jük Ma gyar or szág prog ram ke re té ben
Feb ru ár 11. pén tek 18 óra Vi lág já rók klub ja : Equ a dor  és az
Andok  Pa u lo vics Zsolt elő a dá sa, fo tó ki ál lí tá sa
Február 16. szer da 18 óra Grand pi er re Atil la elő a dá sa: Mi lyen
volt az ősi Ma gyar or szág? Az ősi ma gyar tu do mány, fi lo zó fia és val -
lás; az ősi ma gyar állam; az ősi ma gyar gaz da sá gi rend szer.
Febru ár 19. szom bat 16 óra Kép ző mű vé sze ti ki ál lí tás
Hag ger Ritta, Mé cses Tilda, Rási Ka ta lin, Szen te Mó ni ka, Jan -
ko vics János és Ma gyar János al ko tá sa i ból
Feb ru ár 21. hétfő 17 óra Szín há zi elő a dás: Magda, a Szabó
De ki is volt ő va ló já ban? Írónő, nő, fe le ség, sze rel mes asszony. Aki
ra jon gó bol dog ság gal élte éle tét férje, a szin tén író Szo bot ka Tibor
ol da lán. Ki is volt ez a há nyat ta tott sorsú férj, aki hez annak ha lá la
után is le ve le ket, nap ló kat írt? Kik vol tak ők, az író há zas pár, akik -
nek az írás volt az éle tük, de a hír név csak egyi kü ket „ül döz te”? Ki
volt e fur csa Rómeó és Júlia, akik fel té te lek nél kü li sze rel mük el le -
né re gyer mek te le nül élték le éle tü ket? A sors dön tött, ami kor el vet -
te az esélyt? Vagy mégis in kább ők akar ták így? Le he tett-e tel jes az
éle tük, vagy épp így lett tel jes, „csak” együtt, mind örök ké?
Me gannyi kér dés, me lyek min den ki éle té ben elő for dul nak, le gyen
szó pár kap cso lat ról, a kar ri er ről, gyer mek vál la lás ról. S míg a vá la -
szo kat ku tat juk, addig fel tá rul két re gé nyes élet út, egy nagy ta lál ko -
zás. És új is me rős sé válik Szabó Magda, az Ember.
Sze rep lők: Kraj csi Ni ko lett/ Mé szá ros Sára szín mű vész
Mé szá ros Tibor szín mű vész, ren de ző
Por ko láb Gyön gyi szer kesz tő, mo de rá tor, ren de ző asszisz tens
Az elő a dás a Déry né prog ram ke re té ben va ló sul meg. 
A be lé pés díj ta lan.
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Víz ke reszt 
a Duna-par ton 

Idén is nagy ma ro si, ze be gé nyi, és szobi re for má tu sok gyü le kez tek a
Nagy ma ro si Re for má tus Egy ház kö zség gyü le ke ze ti ter mé ben ja nu ár
6-án víz ke reszt nap já nak késő dél után ján, ez után mé cse sek kel elin -
dul tunk a Duna-part ra, hogy idén is hálát ad junk azért, hogy az élő
Isten meg tes te sült ebben a földi vi lág ban. 
Duna-parti áhí tat tal ere de ti leg az óke resz tén víz szen te lő ha gyo má -
nyo kat ele ve nít jük fel, egy sa já tos re for má tus for má ban. Együtt éne -
ke lünk, igét ol va sunk, imád ko zunk vá ro sunk és gyü le ke ze tünk lelki
me gú ju lá sért, hálát adunk Isten mun ká já ért, amit Szent lel ke által
vég zett kö zös sé günk ben. Min de nek előtt pedig hálás szív vel kö szön -
jük meg, hogy Isten sze re te té nek fénye el jött ebbe a bűn nel és sö tét -
ség gel teli vi lág ba a mi Urunk Jézus Krisz tus sze mé lyé ben. A mi sze -
re tett Meg vál tónk nél kül va ló ban sö tét ség ben ma rad nánk, de benne
új já szü let ve meg ta lál juk az igazi bol dog sá got, bé kes sé get, tel jes sé -
get. Csak ál ta la tu dunk iga zán nyit ni a másik felé, iga zán sze ret ni. 

Kéri áKos Ba lázs, lel Ki pász tor

nagy ma ro si re for má tus egy Ház Kö zség

A MA GYAR KUL TÚ RA NAP JÁT 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu ár 22-én,
annak em lé ké re, hogy – a kéz irat ta nú sá ga sze rint – Köl csey Fe renc
1823-ban ezen a napon tisz táz ta le egy na gyobb kéz irat cso mag ré -
sze ként és je löl te meg dá tum mal Cse kén a Him nusz kéz ira tát.
Az év for du ló val kap cso la tos me gem lé ke zé sek al kal mat adtak
arra, hogy na gyobb fi gyel met szen tel jünk évez re des ha gyo má -
nya ink nak, gyö ke re ink nek, nem ze ti tu da tunk erő sí té sé nek, fel -
mu tas suk és to váb bad juk a múl tun kat idéző tár gyi és szel le mi ér -
té ke in ket.
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Lámpás
Állatvédő sorok

Né hány évvel ez előtt írtam egy posz tot a fa ce bo ok ol dal ra.
Kö ze le dett a szil vesz ter, és mint min den évben til ta ko zá sok
so ro za ta a pe tár dák és tű zi já té kok ellen. 

Akkor azon a vé le mé nyen vol tam, hogy fo gad juk el, hogy két -
szer egy évben em be rek szá zez rei vár ják az él ményt, nem igaz, hogy
nem bír juk ki. He lyez zük ked ven ce in ket biz ton ság ba, le gyünk ott -
hon, fe le lős ség tel jes gazda nem hagy ja ma gá ra kis ba rát ját. Ne más -
nap ke res sük őket fej veszt ve, hol vol tunk, ami kor meg szök tek?
Miért nem vi gyáz tunk rájuk?

Ma más képp gon do lom. Mint min den évben, idén is itt hon vol tam
ba rá ta ink kal, és fel ké szül tem a pá nik ra. Arra azon ban nem, hogy dél -
után 5-kor kez dő dött, ki sebb hul lá mok ban, az ál lat kák épp hogy meg -
nyu god tak, kez dő dött elöl ről. Éjfél től ket tő ig szin te egy égi há bo rú nak
le het tünk ré sze sei. És pe tár da is volt bőven, pedig ál lí tó lag be til tot ták.
Fél három körül lett csend. Kel lett egy kis idő, mire az ál la ta im meg nyu -
god tak. Reg gel öröm mel kons ta tál tam, hogy min den rend ben. Más nap

fi gyel tem a hí re ket, hány el tűnt ked ven cet ke res nek a kör nyé ken. Szo -
mo rú an ol vas tam, hogy né hány fi a tal, egész sé ges állat nem élte túl a pá -
ni kot. És a tör té net nek nincs vége. Ja nu ár 2-án dél után bé ké sen sé tá lok
Gizi ku tyám mal, ami kor hall juk, va la hol már me gint tű zi já ték van. Soha
nem volt erős sé gem a futás, de most két vá lasz tá som volt: vagy futok,
vagy meg ful lad a kutya. Va la ki nek épp akkor tá madt kedve a mu lat ság -
ra. Majd ja nu ár 5-én, egy bé kés nek tűnő szer dán épp az esti sé tá ra ké -
szül tünk, ami kor újra. Sze ren csé re még az aj tó ban vol tunk....Ho gyan
tud nánk olyan me gol dást ta lál ni, ami mind a két fél nek meg fe le lő le het -
ne? Mi, ál lat ba rá tok tu do má sul vesszük, hogy szil vesz ter kor és au gusz -
tus 20-án kell a tű zi já ték. Azt talán kér het nénk, hogy le gyen a me gen ge -
dett in ter val lum rövid, és min den ki tart sa be és vá rat lan idő pon tok ban
ne lö völ döz zön senki. Olyan nagy kérés ez? Mi, ál lat ba rá tok, akik nél az
ál la tok csa lád ta gok, na gyon há lá sak len nénk. 

Előre is kö szön jük, ha va la ki együt té rez ve lünk!
He incz né cser ni Ka ta lin

A békés egy más mel lett élés po li ti ká ja

Ta valy év végén a Kor mány el -
fo gad ta azt a ren de le tet,

amely rész le te sen sza bá lyoz -
za a kóbor ál la tok el he lye -

zé sé vel kap cso la tos fe la -
da to kat, va la mint az eb -
ren dé sze ti te le pek fe la -

dat kö rét. A vál to zá sok egy része 2022. ja -
nu ár 1-jén, bi zo nyos része pedig 2022. jú li us 1-jén

lép ha tály ba.
A ren de let ki ter jed a te le pek lé te sí té sé től egész en a tar tás sal

kap cso la tos napi szin tű fe la da tok meg ha tá ro zá sá ig. Az egész sé ges ál -
la tok mi ni má lis tar tá si ideje a te le pe ken 14 nap ról 45 napra emel ke -
dik. Min den ön kor mány zat nak ren del kez nie kell saját eb ren dé sze ti
el lá tás sal vagy szer ző dés sel. Fon tos mó do sí tás, hogy min den eb ren -
dé sze ti vagy gyep mes te ri te lep nek kö te le ző lesz sor szá mo zott, idő -
ren di nyil ván tar tást ve zet nie a be fo gott, il let ve le a dott ál la tok ról.
A ku tyák tar tós meg kö té se tilos Ma gyar or szá gon. A Kor mány pon to -
sí tot ta a kedv te lés ből tar tott ál la tok tar tá sá ról és for gal ma zá sá ról
szóló kor mány ren de le tet: kor lá toz ta azo kat az ese te ket, ami kor át -
me ne ti meg kö tés re sor ke rül het, to váb bá a fu tó lánc mi ni má lis hosz-
szú sá gát is meg ha tá roz ta az állat mé re té hez vi szo nyít va. (Folyt.köv.)

Új ál lat vé del mi tör vény

Nem ez lenne a
követendő példa?

Az egriek szavazata alapján idén nem volt tűzijáték
Egerben. Helyette lézershow várta az óévbúcsúztató
tömeget a Dobó téren.
A szavazáson közel 5000 fő voksolt, 3292 fő lézershow-
ra szavazott.
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A NA NAgyMArOsAgyMArOs HirDETésiHirDETési árAiárAi
Fekete-fehér hirdetések Hirdetési ár/megjelenés
1/16 (44x65 mm) felület 1.500 Ft+ ÁFA
1/8 (91,5x65 mm) felület 3.000 Ft+ ÁFA
1/4 (91,5x133 mm) felület 5.000 Ft+ ÁFA
1/2 (186x135 mm) felület 8.000 Ft+ ÁFA
1/1 (186x270 mm) felület 13.000 Ft+ ÁFA
Színes, 4 color hirdetések Hirdetési ár/megjelenés
1/16 (44x65 mm) felület 2.500 Ft+ ÁFA
1/8 (91,5x65 mm) felület 4.000 Ft+ ÁFA
1/4 (91,5x133 mm) felület 7.000 Ft+ ÁFA
1/2 (186x135 mm) felület 13.000 Ft+ ÁFA
1/1 (186x270 mm) felület 24.000 Ft+ ÁFA

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, meg vált ha -

tó az ön kor mány zat nál a

hi va ta los mun ka i dő ben.

Polgármesteri Hivatal
Polgármester és jegyző fogadóórái: szerda
14-16-ig időpont egyeztetéssel a 
06/27-595-118-as  telefonszámon
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
H 13-16.30-ig
SZ 8-12-ig és 13-15.30-ig
P 8.-12-ig 
HáZiorvosoK
1. körzet dr. rendessy annamária körzete
Hétfő: 8-12 dr. Rendessy Annamária
Kedd: 8-12 dr. Zombory Klára
Szerda 14-17 dr. Zombory Klára
Csütörtök 14-18 dr. Rendessy Annamária
Naptári páros péntek 8-12 dr. Rendessy
Annamária
Naptári páratlan péntek 13-16 dr. Zombory
Klára
2. körzet dr. Zombory Klára körzete
Hétfő 14-18 dr. Zombory Klára
Kedd 8-12 dr. Zombory Klára
Szerda 14-17 dr. Zombory Klára
Csütörtök 8-12 dr. Zombory Klára
Naptári páros péntek 8-12 dr. Rendessy
Annamária, 
Naptári páratlan  péntek 13-16-ig dr. Zombory
Klára
gYÓgYsZertár 27/594-370
Hétfőtől péntekig  8-18-ig 
Szombat 8-12-ig

Könyvtár
Hétfő: ZÁRVA
K, Sz, P: 9-12 és 13-18-ig
Csütörtök: 13-16-ig
Szombat: 8-12-ig
KomP indulása nagYmarosrÓl 
minden reggel 6.30, majd a következő 8 órakor
és utána minden kerek órában, az utolsó 20
órakor indul. 
Éjszakai különjáratot lehet rendelni 
a 06/26 398-344-es számon.
BioBolt magYar utca
Hétfőtől péntekig 8-12, és 13-17-ig
Szombat 8-12 ig
Prima
Hétfőtől péntekig reggel 6-20 óráig
Szombat 7-17-ig, májustól 7-18.30
Vasárnap 8-12
manYi Boltja Fő tér
Hétfőtől péntekig 6.30-15 óráig 
Szombat 6.30-13 óráig
Vasárnap 7-12 óráig
marosi aBc millennium sor
Hétfőtől szombatig 5-21 óráig
Vasárnap 6-20 óráig
Minden ünnepnapon nyitva.
juli Zöldséges Boltja magYar utca
Hétfőtől péntekig 7-19 óráig
Szombat 7-15 óráig
Vasárnap 8-12 óráig
saKura
Hétfőtől vasárnapig, minden nap 8-20 óráig
édesKe 
Hétfőtől vasárnapig, minden nap 8-18 óráig
vitamin saroK Hétfőtől péntekig 6-19 óráig
szombat 6-17, vasárnap 7-14-ig

Közérdekű tudnivalók
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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 – január hó

SZÜLETTEK: 

Bosánszki Péter és Friedrich Irén Anna lánya: Emma
Bartolits Dániel és Vodicska Zsófia

ikergyermekei: Bercel és Milán

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Nagy Miklós Mihály és Kiesz Réka

ELHALÁLOZTAK:

Dóczi István József (1955)
Trampó Antalné sz. Csizmadia Irén (1954)
Bergmann Károlyné sz. Gál Margit (1930)
Hangrád Gábor József (1958)
Kováts Gyula Jánosné sz. Fekete Ida Mária (1955)

Nagymaros, 2022. február 1.

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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Piac

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

Látásvizsgálat 
február 12-én és 26-án 9-12 óráig.

Karsán laKBerendeZési ÜZlet
és tisZtÍtÓ

Nagymaros, Váci út 18, a 12-es főúton

26 éve a                    mintabolt
a lakosság szolgálatában

Párnák, paplanok, plédek, gyermek,
felnőtt ágynemű garnitúrák és 
huzatok, matracok és ágyak.

Memory termékek és matracvédők
SZŐNYEGTISZTÍTÁS ÉSSZŐNYEGTISZTÍTÁS ÉS

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSINGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

Ruha-, bőr-, szőrme tisztítása és 
festése, gyapjú-, tolltisztítás,

ágyneműmosás, ékszer javítás

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. 

Email: karsanjanos@gmail.com, 
nagymarosiszolgaltato@gmail.com
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