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Szülõi összefogás Az ‘56-os forradalom
Megtisztult, és megszépült hõseire emlékeztek
egy újabb alagút
Civil kezdeményezést követően megújulhatott a Zöldfa utcai alagút. A Dózsa György
utcai óvoda szülői összefogásában a tervezés és 3 napi
munka után egy újabb csodás
mese alagút készült el.

Hortoványi Gyöngyvér, Holtság Ági és az előbb említett
többi szülő varázsolta az alagút falára.
Az ő áldozatos munkájuknak és anyagi támogatásuknak köszönhetően sok óvodás

Szomráky Béla az ünnepség szónoka.
>>> Cikkünk a 3. oldalon olvasható

Magyar Mûvészetért Díjat
kapott a Misztrál együttes
Összefogtak a szülõk sokak örömére. Egy újabb megtisztított és megszépült alagút készült el Nagymaroson

Arany-Kautz Laura és férje Arany Zoltán ötlete nyomán került sor a megvalósításra. Október 13-án szombat
reggel Psenákné Ági, Lángné
Kati, Balázs Marika és Laura kitakarították és zsákokba
rakták a szemetet. Ezt követően Arany Zoltán és ifj. Rudolf József felfestették az
alapszínt, amelyre a mesefigurák kerültek fel a következő alkalommal. A motívumokat Arany-Kautz Laura,

gyermek és szülei ezek után
egy tisztább és szebb alagúton
át közlekedhetnek.
Bízunk abban, hogy a környék sokáig ilyen szép maradhat mindenki örömére.
Szer et nék köszönet et
mondani minden segítőnek,
akik szabadi dej üket és
anyagi támogatásukat ajánlották fel egy jó ügy érdekében.
RUDOLF JÓZSEFNÉ
ALPOLGÁRMESTER

>>> Cikkünk a 6. oldalon olvasható
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Több ingatlan értékesítésérõl
is döntött a testület
Nagymaros Város Képviselőtestülete október 29-én, hétfőn
tartotta soron következő rendes
ülését. A tanácskozáson nem
volt jelen Szimon Attila és
Burgermeister László. Mindkét
képviselő jelezte távolmaradását.
A grémium elsőként beszámolót hallgatott meg a lejárt
idejű határozatokról, majd
Döbrössy Kriszta számolt be a
Nagymaros Krónika és a Hősök Könyvének állásáról, melyet a város kérésére vezet.
Szintén az ülésen számolt be a
Nagymarosi Motorcsónak
Sportegyesület képviselője a
változásokról és munkájukról.
Majd sorra fogadták el a városi oktatási intézmények előző
tanévről szóló beszámolóit, terveit. Elsőként a pedagógiai
szakszolgálatét, majd a
Kittenberger Kálmán Általános
Iskoláét.
A Napköziotthonos Óvoda
beszámolójánál szó esett a Dózsa György úti intézményben
történt mérgezéses esetről is.
Harangozó Júlia vezető elmondta: egy kancsót nem öblítettek ki rendesen, miután
kihipózták és ez okozott gondokat. Két gyermek lett
rosszul, akik azonnal orvosi
ellátásban részesültek. A mérgezés nem volt súlyos, de a biztonság kedvéért a kórházban is
kivizsgáltatták a gyerekeket,
akik egyébként másnap már
mentek óvodába. A felelősségre vonás még zajlik.
A testület döntött több ingatlan értékesítéséről is és bérbeadásról is és Szimon Attila előterjesztését is tárgyalták. Ez arról szólt, hogy a város ajánlja
fel, hogy biztosít egy szolgálati lakást a rendőrségnek. A grémium döntése értelmében felhatalmazták a polgármestert és

Szimon Attila képviselőt, hogy
folytassanak tárgyalást a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjével a Felvonulási lakótelepen rendőrségi szolgálati
lakás és esetlegesen körzeti
megbízott iroda céljára egy darab ikerház ingyenes használatba adásáról e cél fennállása időtartamára. A lakások felújításának (lakhatóvá tételének) költségét és a közüzemi díjakat a
használónak kell viselnie.
A többség támogatta a folyószámlahitelt kiváltó hitel
igénylésével kapcsolatos döntést, ám a hozzá tartozó módosító javaslatok közül Szomráky
Pál képviselőét nem fogadták
el. Ez arról szólt, hogy a kormánytól előzetes állásfoglalást
kell kérni a döntéshozatal előtt.
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát azonban támogatták. E szerint a hitel futamidejét 7 évben kérje az
önkormányzat megállapítani.
Amennyiben a Kormány döntést hoz az önkormányzat hiteleinek átvállalásáról, akkor
nem lesz szükség erre.
A testület a piac működtetéséről szóló napirendi pontot
levette a tárgyalandó témakörök közül. Erre a következő
ülésen térnek vissza.
Meghosszabbították a Kerekegylet kérésére a szálloda
épületének konyhai és éttermi
használatát 2013. november
15-ig. Valamint hozzájárultak
a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület által igényelt hitel készfizető kezesség
vállaláshoz 2013. május 31-ig.
Elfogadták a jövő évre vonatkozó ellenőrzési tervet is, és
pontosították az Elsővölgy utcai óvoda bővítésére és korszerűsítésére vonatkozó pályázattal kapcsolatosan született korábbi határozatot.

KÖZMEGHALLGATÁS
Nagymaros Város Önkormányzata november 30án, pénteken 18 órakor közmeghallgatást tart a
mûvelõdési házban.

Szeretettel várnak minden érdeklõdõt!

Az ‘56-os forradalom
hõseire emlékeztek
Az 1956-os forradalom hőseire emlékezett a város október 22-én. A temetőben az
emlékműnél Petrovics László polgármester emlékezett
az elesettekre. A művelődési
házban pedig Szomráky Béla
emlékezett a történtekre. Az

bad állampolgáraiként dolgozhatunk, élhetünk. 1956
eseményeiből Nagymaros
lakosai sem maradhattak ki.
Emlékezzünk most hőseinkre, akik a szabadság eszméjéért vállalták a küzdelmet
és a halált - mondta és fel-

A Kittenberger Kálmán Általános Iskola tanulóinak elõadása

ünnepségen közreműködtek
a Kittenberger Kálmán Általános Iskola diákjai is.
A temetőben az ünnepi
beszédet a polgármester
mondta, aki a jelenlévőkkel
emlékezett a forradalomban
elesett nagymarosiakra.

elevenítette az elesettek
életútjait.
A művelődési házban már
Szomráky Béla mondott beszédet a Himnusz eléneklése után, ahol felidézte emlékeit is, majd az ünnep fontosságát hangsúlyozta be-

Petrovics László polgármester a temetõben mondott beszédet (fotó:
Kiss Péter)

Kedves emlékező Honfitársaim! Az emlékezők országszerte koszorúznak, fejet hajtanak az áldozatok
előtt. Emlékezni fontos, emlékeznünk kell, tudatosítani
mindenkiben, hogy az '56-os
hősök áldozata nem volt hiábavaló: ők teremtették meg
az alapjait annak, hogy most
demokráciában, Európa sza-

szédében és azt, hogy mit
jelent a jelenkor számára
október 23-ika.
A Kittenberger Kálmán
Általános Iskola diákjai rövid, ámde sokat mondó előadásukkal zárult az ünnepség a művházban, majd a jelenlévők átvonultak a főtéri
emlékműhöz, ahol mécsest
gyújtva emlékeztek.
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Köszönet és hála a BURSA HUNGARICA
szociális dolgozóknak PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Szociális Munka Napján immáron negyedik alkalommal köszöntötték Nagymaroson is a szociális ágazatban dolgozókat. Az ünnepséget
ezúttal is Rudolf Józsefné alpolgármester szervezte, aki köszöntötte a
meghívottakat. Elmondta: napjainkban egyre fokozódó teher nehezedik
a segítőkre, hiszen mind több a se-

ség - mondta az alpolgármester.
Petrovics László polgármester is
köszönetet mondott a szociális ágazatban dolgozóknak. - A szociális
dolgozók munkája "szeretetszolgálat", amelynek középpontjában az
ember áll. Az emberi testtel és lélekkel foglalkozni hatalmas művészet és
óriási feladat. A szociális szakembe-

gítségért kinyújtott kéz, nehezedik
a feladat, nő a rászorultak, elesettek
száma, egyre több a letörlendő
könnycsepp.
- Nagyon örülünk annak, hogy
a Szociális Munka Napját rangra
emelték. Azt az érzést erősítheti
Önökben, Bennetek, hogy a közeg,
melyben éltek és dolgoztok, érzi
munkátok fontosságát, látja és értékeli elhivatottságotokat. Éppen
ezért, ünnepelni jöttünk ma ide, köszönteni Önöket, akik régen nem
látott vészhelyzetben állnak helyt
nap, mint nap. Mert kegyetlen egy
feladat ez: a mindenkire nehezedő
hétköznapok közepette azokkal
foglalkozni és olyanokon segíteni,
akik még rászorultabbak, elesettebbek, akikben egyre fokozódik
a kilátástalanság, a reménytelen-

rek azért fáradoznak, hogy a leggyengébb, legkiszolgáltatottabb csoportok
ne váljanak áldozatokká. A szociális
munkás az önkormányzat kinyújtott
segítő keze - mondta.
Köszöntötte és háláját fejezte ki
munkájukért a megjelenteknek Szimon Attila képviselő is. Mint mondta: főhajtás illeti a szociális dolgozókat. A beszédek után névszerinti
oklevéllel és egy kis ajándékkal hálálták meg erőfeszítéseiket a dolgozóknak. Az ünnepségen jelen voltak
még Burgermeister László és Fekete Zsolt képviselők is.
A rendezvényen közreműködött
Solymosi Péter és Kiss Judit tanár
zongorán, Rudolf Lilla gitáron és
Melisek András versmondással. Köszönet a támogatásért Rasman Miklósnak, a CBA vezetőjének. (F. A.)

Életmentõ készülék
kerül a CBA-ba
Hamarosan elhelyezésre kerül a
nagymarosi CBA-ban egy mobil
defibrillátor, amellyel életeket
menthetnek a jövőben - tudta
meg lapunk Grécs László képviselőtől. A készülék a Szent Olga
Alapítvány, a CBA Nagymaros
Trade Kft és a Hungary Ambulance Közhasznú Non-profit Kft
támogatásával került beszerzésre. A használatához hamarosan
12 főt - köztük tanárokat, óvónőket és a gyermekjóléti szolgálat munkatársait is - képeznek ki.
- Azért a CBA-ra esett a választás, mert központilag jó helyen van, gyorsan elérhető az iskola és az óvoda is - mondta
Grécs László, aki azt is hozzá

tette, hogy ez az első CBA az
országban, ahol ilyen készülék
lesz elhelyezve.
A defibrillátor hamarosan jól
látható helyen lesz kitéve a boltban, hogy ha szükséges életet
menthessen.

Nagymaros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013.
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a
kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok
által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének
forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében
megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

FIGYELEM! VÁLTOZÁS

A PÁLYÁZÁS RENDJÉBEN!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx.. A regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő
benyújtásának határideje: 2012. november 23.
Bursa Hungarica "A" típusú ösztöndíj pályázati feltételei
(2 tanulmányi félévre pályázható):
-lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
-hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
-felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a
pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)
Bursa Hungarica "B" típusú ösztöndíj pályázati feltételei
(6 tanulmányi félévre pályázható):
-lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
-hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
-korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe
A pályázat részletes kiírás a www.nagymaros.hu honlapról
letölthető.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban a 27/595-107-es telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.
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Járási hivatal felállítása
Magyarország Országgyűlése
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben
rendelkezett a járások kialakításáról, kimondva egyúttal,
hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és
vagyoni értékű joga, amelyek
a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását
biztosítják 2013. január 1-jén
a Magyar Állam ingyenes
használatába kerülnek.
A törvény többek között
módosította a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvényt is, 2013. január 1-től hatályba léptetve a
járási hivatalra vonatkozó rendelkezéseket.
A törvény 20/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok
működnek. A járási hivatal
székhelye a járás székhelyeként kijelölt városban van. A
20. § § (3) bekezdése szerint
a járási hivatal a járási hivatalvezető által közvetlenül vezetett járási törzshivatalból és
járási szakigazgatási szervekből áll.
A törvény 20/C. § (1) bekezdése szerint a hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezéséért felelős miniszter nevezi ki és menti fel.
A törvényben biztosított
felhatalmazás alapján alkotta
meg a Kormány a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 218/2012. (VIII. 13.)
Korm. rendeletet, amelyben a
járási hivatalok székhelyét, illetékességi területét is megállapította.
A rendelet értelmében
Nagymaros a szobi járáshoz
tartozik, melynek székhelye
Szob városa. Ez a döntés sajnálatos módon az eredeti javaslatunkkal - miszerint Nagymaros legyen a szobi járás

székhelye - és a minisztérium
azt támogató eredeti szándékával szemben alakult ki.
A járási hivatalok a törvényben és jogszabályban
meghatározott államigazgatási feladatokat látják el, alapvetően átvéve a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási
ügyeket.
A kivételt képező államigazgatási ügyek, amelyek a
jövőben is az önkormányzatnál, jegyzői hatáskörben maradnak, nem teljes körűen a
következők: anyakönyvi, választásokkal kapcsolatos, hagyatéki, birtokvédelmi, kereskedelmi igazgatási (üzletek
működése), egyes szociális támogatásokkal (pl. foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás,
közgyógyellátás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény) kapcsolatos, vadkárral
kapcsolatos ügyek.
Az okmányirodai és a
gyámhivatali feladatok is a járási hivatalhoz kerülnek, azonban mindkét tevékenység változatlan helyszínen, Nagymaroson fog tovább működni.
Az okmányiroda várhatóan
2013 végétől integrált ügyfélszolgálatként (kormányablak)
fog üzemelni, este 8 óráig történő nyitva tartással, ellátva a
járási hivatal és annak szakigazgatási szervei (pl. földhivatal, egészségbiztosítás,
munkaügyi központ) szinte valamennyi ügyfélszolgálati feladatát is.
Az építéshatósági feladatok
ellátása is változni fog január
1-től, bár az erre vonatkozó
kormányrendelet kihirdetése a
cikk készítéséig még nem történt meg. A módosítás értelmében Nagymaroson megszűnik az építéshatósági hatáskör,
az a járásszékhely város jegyzőjét, esetünkben Szob Jegyzőjét fogja megilletni. A módosítás az eljárásban is számos
változást fog eredményezni
(pl. elektronikus eljárás),
amely külön bővebb tájékoztatást igényel.
A járási hivatalhoz kerülő
államigazgatási feladatokkal

együtt az azt ellátó köztisztviselők is átvételre kerülnek az
önkormányzattól.
Ez az első változat szerint
úgy tűnt, hogy 6-7 főt érint a
hivatalunkban.
Azonban a tárgyalások során vált ismertté az Országgyűlés elé a Költségvetési Bizottság által benyújtott, a jövő
évi költségvetési törvényjavaslatot érintő azon módosító indítvány, amely meghatározza
település típusa és lakosságszáma alapján az állam által finanszírozott hivatali (köztisztviselői) létszámot. Ez esetünkben (1125-5000 fő közötti város) 16 főt jelent, szemben a
jelenlegi 29 fős köztisztviselői létszámmal.
A tervezet ismeretében
folytattuk a kijelölt járási biztossal a járási hivatal létrehozásával kapcsolatos, önkormányzatunkat érintő megállapodás előkészítését. A megváltozott körülmények között a
célunk az volt, hogy a megszűnő feladatok, valamint a várhatóan finanszírozott létszám
ismeretében alkalmazni nem
lehetséges köztisztviselők
mindegyike a járási hivatalhoz
áthelyezésre kerüljön. Ebben

a járási biztos partner volt, így
a megállapodásba 12 fő köztisztviselő áthelyezése került.
Emellett kettő fő nyugdíjas alkalmazott esetében kerül sor
jogviszony megszüntetésére,
így az aktív korú alkalmazottak mindegyikének jogviszonya megszakítás nélkül fennmaradhat.
A kormányhivatal és az önkormányzat közötti megállapodás (amelynek tartalma kötött, a hivatkozott Kormányrendelet mellékletében lett
meghatározva) a köztisztviselőkön felül tartalmazza azt is,
hogy az okmányirodai épület
teljes földszintje, valamint az
emeletén 2 iroda kerül ingyenes használatra átadásra,
melyhez az érintett köztisztviselők által használt számítógépeket, nyomtatókat, programokat, bútorokat, telekommunikációs eszközöket is át kell
adnunk.
A megállapodás aláírására
a szobi járáshoz tartozó valamennyi település esetében október 10-én, Szobon került sor,
ünnepélyes keretek között.
A járási hivatal és annak
szervei működéséről, amint
rendelkezésünkre áll információ, meg fogjuk osztani a lakossággal.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ

Talajterhelési díj
A Képviselő-testület szeptember 24-i ülésén elfogadta
19/2012. (X. 30.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról szóló 9/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

A RENDELET OKTÓBER 31-ÉN HATÁLYBA LÉPETT.
A módosítás értelmében azok, akik 2012. év során engedélyezett módon rákötöttek a szennyvízcsatorna hálózatra, a 2012. évi töredék évre (a rákötés időpontjáig)
fizetendő talajterhelési díjat 360 Ft/m3 kedvezményes
összegben fizethetik meg, szemben a jelenleg érvényes
3600 Ft/m3 díjjal.
Kérem, hogy a jövő év első hónapjaiban esedékes bevalláson az érintettek tüntessék fel a rákötés tényét és
időpontját, segítve ezzel a gyorsabb feldolgozást. A közmű szolgáltatótól ugyanis csak március elejéig kapjuk
meg az adatszolgáltatást.

www.nagymaros.hu
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Nagymaros is aláírta
a járási szerzõdést
Január 1-től Szob lesz a járási központ
Október 10-énírta alá a Szobi Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodást
Tarnai Richárd, Pest megye
kormánymegbízottja. A kormányhivatal vezetõje személyesen látogatott el a városba, hogy ellássa kézjegyével a megállapodást rögzítõ iratot. A rendezvényen
jelen volt városunk képviseletében Petrovics László
polgármester és dr. Horváth
Béla jegyzõ is, mivel a járási hivatal kirendeltséget tart
majd fennt Nagymaroson is.
Szob városával is megkötötte a járási hivatal kialakításáról
szóló megállapodást a Pest Megyei Kormányhivatal. Tarnai Richárd megyei kormánymegbízott személyesen látogatott el,
és a megállapodás aláírása mellett biztosította a megjelent polgármestereket arról, hogy a kor-

Petrovics László polgármester és Tarnai Richárd, a Pest Megyei
Kormányhivatal vezetõje

mányhivatal minden segítséget
megad a járási hivatalok zökkenőmentes kialakításához.
Szob városában a megállapodást rögzítő okirat aláírásán rész
vett Harrach Péter országgyű-

lési képviselő, valamint Bogányi
Gergely zongoraművész is. A
járási székhely kialakításáról
szóló megállapodás aláírása
kapcsán Tarnai Richárd kiemelte, a járási hivatalok a kor-

mányhivatalok kirendeltségeként az államigazgatási ügyek
intézésében nyújtanak majd segítséget az állampolgároknak
2013. január 1-jétől. Rámutatott,
a vidéki embereknek nagy segítség lesz majd, hogy lakóhelyükhöz közel, rugalmasabb időbeosztással, könnyebben tudják
majd az olyan ügyeket is intézni, amelyekért eddig távolabbra kellett utazniuk.
A kormánymegbízott hozzátette, az ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől-péntekig 8 órától 20 óráig
nyitva tartó kormányablakokban
lesz lehetőség, amelyek 2013
végére nyílnak meg országszerte mintegy 300 helyszínen. Jelenleg Pest megyében 3 kormányablak működik, Cegléden,
Vácon és Érden, de minden
olyan településen, ahol most okmányiroda található, lesz egyablakos ügyintézés.
A Szobi Járási Hivatal 39
fővel kezdi meg működését a
jelenlegi szobi polgármesteri
hivatal régi épületszárnyában,
azonban ügyintézés nem csak
itt lesz. A hivatal kirendeltséget tart majd fenn Nagymaroson, és a tervek szerint települési ügysegédek fognak ügyfélfogadást tartani Vámosmikolán és Verőcén. (Pest
Megyei Kormányhivatal)

Könyvtári hírek

Árváknak gyûjtenek

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, a Városi Könyvtár
épületének felújítási munkálatai hamarosan elkezdõdnek.

A nagymarosi Szent Rókus Karitász csoport gyûjtést szervez egy család négy árván maradt gyermekének. A 9-14 éves gyerekek számára a legfontosabb segítség most a cipõ, csizma és a télikabát. Az
adományokat november 17-ig várják a Karitász Kuckóban (Váci út 32. - a gyermekjóléti szolgálat épületében) szombatonként 9-11 óráig, vagy telefonos
egyeztetés alapján. Telefon: 06-20/91-76-016.

A jelenlegi helyen – a csomagolás, költözés mellett
- 2012. november 15-ig, a megszokott kölcsönzési
idõben, nyitva tartunk.
Hétfõ: ---Kedd: 9-12/13-18
Szerda: 9-12/13-18
Csütörtök: 13-16
Péntek: 9-12/13-18
Szombat: 8-12

Kedves Olvasóink!
Lehetõség van nagyobb mennyiségû könyv kölcsönzésére is, ami hosszabb idõtartamra maradhat Önöknél.
A könyvtár hamarosn átmenetileg másik helyre költözik. Az új helyszínrõl hamarosan tájékoztatják a
lakosságot!

Lakberendezés - Antikvitás, Nagymaros,
Fő tér 16-18. Nyitva tartás: keddtől-péntekig
10-18 óráig, szombat-vasárnap 8-14-ig.
Tel.: 06-20/250-7809
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Magyar Mûvészetért Díjat
kapott a Misztrál együttes
Szeptember 22-én Gödöllõn vehette át a Magyar Mûvészetért Díjat a
Misztrál együttes Gubcsi
Lajostól, a kuratórium elnökétõl. Az együttest Sudár Annamária elõadómûvész méltatta.
Ebben az évben zenei kategóriában a Misztrál együttes vette át a Magyar Művészetért Díjat Gödöllőn, a
Szentháromság templomban
tartott koncertjükön. A kö-

Ezért kapták a díjat, melyben zenei elődeik közé tartozik az elmúlt 25 évben például Szokolay Sándor, Vass
Lajos, Dresch Dudás Mihály, Kocsis Zoltán, Miklósa Erika, Sebestyén Márta,
a Muzsikás és a Kaláka
együttes, vagy tavaly a munkácsi várban Varga Miklós,
marosvásárhelyi gálánkon
pedig Szabadi Vilmos. A magyar zene világhíre és hitet
adó szépsége a Misztrálból
is ered."

zös fellépés: Úristen hogyan énekelnek! Honnan
énekelnek? Honnan tudják
már? A művészi formáról
beszélek. Azt honnan tudják
már… Mi történik? Ez itt
most a teljesség. Te történsz, Uram.
S aztán számtalan koncerten, Misztrál-klubokban s
Nagymaroson, a fesztiválon
- tudom, sokak számára
ugyanez az élmény: színes
zenei köntösökbe öltöztetett
versek ihletett interpretáció-

A Misztrál együttes a díjat a gödöllõi Szentháromság templomban vehett át (fotó: Orbán Domonkos)

zönség perceken át ülőhelyéről lelkesen, egy emberként felállva, vastapssal köszöntötte az együttest. A díjat átadó Gubcsi Lajos, a kuratórium elnöke beszédében
többek között így fogalmazott:
"A szépnél már nem kell
szebb, ha az a teljességben
fogantatik és abban él, létezik. A teljesség pedig maga
a szépség. Ilyen a Misztrál
együttes zenei hangja, éneke, hangszerekből elővarázsolt szólamai. A Misztrál
maga a harmónia, vers és
zene tökéletes kifejezése.

A kuratórium felkérésére
Sudár Annamária előadóművész olvasta fel, az általa
írt laudációt:
"Jövőre immár tíz esztendeje lesz annak, hogy
Huzella Pétertől egy addig
ismeretlen együttes nevét
hallottam: MISZTRÁL. Őket
ajánlom - mondta. Nagyon
tehetségesek. Ők a jövő. Irodalmi szerkesztőként kerestem versmegzenésítéseket
egy munkához akkor.
Aztán ettől teljesen függetlenül versmondóként is
összehozott a Misztrállal a
sors: Balassi-Év. 2004. Kö-

ja. Lelki közösség. A hiánytalanság felszabadító ereje.
A versek és az együttes tagjai is: markáns, egymástól
elütő színek, s együtt - a fehér fény, a teljesség.
A költészet a Misztrál zenéjével és előadásában ajtókat, ablakokat nyit ki kicsiknek és nagyoknak. Majd ötszáz éves Balassi-sorokat
énekel általuk s velük az
óvodás és a kamasz, s egy kilencvenen túli idős úr, aki
korábban - mint mondja egy lyukas kétfillérest sem
adott volna az efféle modern
zenéért, lelkesülten magya-

rázza, hogy milyen kár lett
volna, ha nem hallotta volna a koncertet. S a versértő,
a versolvasó is sokszor rácsodálkozik, hogy általuk
hogyan szólal meg, nyílik
meg jobban: mondjuk Dsida
Nagycsütörtöke, Ady Párizsban járt az ősz című verse,
Janus Pannonius Békéért
című epigrammája vagy éppen Nagy László Varjú-koszorú című költeménye.
A Misztrál tagjai a szűk
ösvényen járnak. Azok közé
az áldottak közé tartoznak,
akik a szakadozó hajszálereket varrják össze. Áldottak. S
fontos, hogy a szűk ösvényen
járva tudatosítsák, amit
Thomas Mann így fogalmazott meg a József és testvéreiben: "…hitvány babona azt
hinni, hogy az áldáshordozók
élete fenékig boldogság és
merő gazdagság. Az áldás tulajdonképpen csak alapszíne
lényüknek, amely bőséges
fájdalmak és sorscsapások
szövedékén mintegy aranyosan átcsillog.
A Misztrál tagjai egyenként is egész estét betöltő,
különböző színű előadók és
szerzők: "Szín a különség,
különség az élet". Mostanában - olykor csipeszkedve a
robosztus életmű soraihoz épp Babits, a poeta doctus,
a tudós költő verseit öltöztetik új, színes zenei köntösökbe. Áldás legyen ezen a
munkájukon is!" - mondta
méltatásában Sudár Annamária.
A kitüntetéshez szívből
gratulálunk az együttesnek!
(forrás: misztarl.hu)

Kajakos bál
Polarys nosztalgia est
a kajakosok
rendezésében december 1-én 19.30-kor!
Helyszín:
művelődési ház
Belépő: 1200 forint
Jegyváltás elővételben
és asztalfoglalás a
művelődési házban és a
könyvtárban. Büfé lesz!
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Rixer Károly: "Megúsztam
a málenkij robotot"
Még 2010-ben nyert el a Terror Háza által meghirdetett
TÁMOP 3.2.9 Audiovizuális emlékgyűjtés pályázatot
a váci Madách Imre Gimnázium, melynek keretében
egy országosan is egyedülálló anyagot készítettek az
iskola diákjai a málenkij robot túlélőivel. Köztük Rixer
Károllyal is, aki mint az elkészült film címe is mutatja
megúszta a meghurcoltatást.
A legtöbben először és utoljára meséltek élményeikről a
fiataloknak.
Rixer Károlyt sokan ismerik Nagymaroson, hiszen
itt született 1921-ben. Gyerekkora 10 éves koráig kiegyensúlyozott volt. Ennyi
idős volt, amikor édesanyja
meghalt, és ez egész életét
megbélyegezte. Majdnem
bele is halt az elvesztésébe.
Karcsi bácsi iskoláit
Nagymaroson végezte. A negyedik polgári után, mivel a
magasabb iskola drágább
lett volna - és szüleit nem
akarta ezzel terhelni - ezért
szabónak tanult. Ezt a szakmát nagyon megszerette, és
igyekezett jobbnál jobb helyeken dolgozni. Hatvannégy éve szerezte meg a
mesterlevelet.
A hétköznapok mások voltak a II. világháború előtt,
mint most. Mindenki ismert
mindenkit, fontosabbak voltak az emberi kapcsolatok.
Nagyobb volt az összetartozás
és a szeretet - meséli a filmen
Karcsi bácsi. Majd a riporter
az oroszok bevonulásáról kérdezi, arról, hogy hogyan élték
meg ezt Nagymaroson.
- Háború dúlt. Tudtuk azt
- mivel jelezték -, hogy már
Kismaroson vannak az oroszok. Sőt azt is tudtuk, hogy
1944. december 19-én meg
fognak szállni minket. Egész
éjjel a pincében voltunk, féltünk fent maradni a lakásban, mert gondoltuk harcok
lesznek. A németek ezt már
tudták, és időben átkeltek

Visegrádra. Az oroszok ezért
nem az úton jöttek, - féltek,
hogy a németek célpontjává
válnak - hanem megkerülték
a hegyeket és fentről jöttek.
Reggel hat óra felé nagy zaj,
és lövöldözés volt. Ellenség
nem volt, csak jelezték,
hogy itt vannak. Féltünk,
mert nagy volt a hang, meg
a kiabálás. Reggel nyolckor
mikor kijöttünk az utcára láttuk, hogy szépen békésen

Mondták neki, hogy 10 napi
élelemmel, és két pár cipővel jelentkezzen a megadott
helyen.
- Ekkor felmentem a műhelybe és meséltem az orosz
mesternek mi történt, aki azt
mondta, hogy ő majd mentesíttetni fog. Lementünk.
Egy orosz őr, és egy hadnagy
beszélgettek a szabómesterrel. Kaptam egy papírt, nem
tudom mi volt rá írva. Csak

vonulnak.
Rixer Károly családját
nem bántották az oroszok,
mivel a házuk kultúrház lett,
ahol az oroszok tanácskozásokat tartottak - emlékezett
vissza. A legszörnyűbb szerinte az volt, amikor 1945.
január 2-án reggel hat órakor kidobolták, hogy 16-tól
60 éves korig mindenki jelentkezzen munkára, kivéve
azok az asszonyok, akiknek
7 éven aluli gyermeke van.
- Én akkor az orosz műhelyben dolgoztam. Pár napja már hallottuk a dobszót,
akkor már féltünk. Tízen
voltunk ott szabók. Én, és
egy másik ember is gyengélkedtünk abban az időben,
ezért társaink elküldtek minket a GPU-hoz (orosz állami szervezet - a szerk.), hogy
kapunk-e mentesítést.
Társát mentesítették a jelentkezés alól, de róla úgy
gondolták, hogy alkalmas
oroszországi munkára.

annyit mondtak, hogy ha egy
óra múlva nem vagyok itt,
akkor főbe lőnek. Ekkor tudtam, hogy mennem kell Oroszországba. Haza mentem az
élelemért és a ruhákért. Neki
álltam pakolni. Közben
imádkoztam, és kértem a jóistent, hogy adjon valami
gondolatot.
A gondolat az volt, hogy
Karcsi bácsi ne a jelentkezés
helyszínére menjen, hanem
először vissza a szabóműhelybe, mert még volt ideje.
Ahogy visszaért, látta, hogy
nagy változás történt. Kiderült, hogy németek vannak
az Ipoly völgyben, ezért az
oroszok egy része tovább
megy. A ruhákat zsákokba
tették, és felrakták a kocsira. Riadó volt, ezért gyorsan
kellett cselekedniük.
- Ott maradt a műhelyben
10 varrógép és 10 ember,
akik nagyon féltek. Talán én
közülük a legjobban. Mondtam, én megyek a gyüleke-

ző helyre. Ekkor láttunk az
utcán egy marosi embert,
Vastag Jóska bácsinak hívták. Egy hintóval egy magas
rangú orosz tisztet vitt. Velünk szemben volt egy cipészet, és oda mentek be. Szabót kerestek, ezért szembe
átküldték őket hozzánk.
Gondoltam megvárom, hogy
mi lesz itten. Betértek, és
Jóska bácsi azt mondta: emberek ne féljenek. Kérdezte,
hogy hány szabó van. Az
orosz tiszt megmondta, hogy
milyen munka várna ránk.
Mondtam neki, hogy van
egy probléma: nekem jelentkeznem kell munkaszolgálatra. Erre az ő parancsa az
volt, hogy itt maradok mondja elérzékenyülten
Karcsi bácsi a filmben, aki
úgy emlékszik vissza ezekre az időkre, hogy sokat ugráltatták őket az orosz katonák, akik alkalmanként
nagyon sokat ittak. De úgy
gondolja, hogy nekik
könnyebb volt elviselni a
megaláztatást, mint a munkaszolgálatot azoknak, akiket elvittek Oroszországba.
- A háború végéig mentek
így a dolgok - mondja. Emlékszem, akkor egy orosz
szabóműhelyben dolgoztunk, amikor a dobos jött újból, aki kidobolta, hogy vége
a háborúnak. Akkor felkeltünk és elénekeltük a Himnuszt.
A háború után nem volt
nagyon pénz, de ha volt is az
sem ért semmit. Az üzletek
nem nyitottak ki, csak a piacon lehetett árut cserélni meséli Karcsi bácsi, aki ekkoriban tette le a mestervizsgát, és váltotta ki a kisipart.
Végül 1946. augusztus elsején a pengőt felváltotta a forint, és ez megváltoztatta az
ország életét.
A film végén a történtekre visszatekintve Madách
Imre szavait idézet az utókornak Rixer Károly: "Ember küzdj és bízva bízzál".
A filmet, melyből e cikk
készült Boda Mária tanárnő, Csintalan Fanni, Tóth
Fanni és Piroska István készítették. Köszönet érte,
hogy újságunk felhasználhatta a videót.
Lejegyezte: Furucz Anita
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Azt mondják az hal meg,
akit elfelejtenek
A múlandóság hagyatéka
"Emlékük örökké él" címmel
nyílt kiállítás a nagymarosi
művelődési házban október
27-én, szombaton. Döbrössy
Kriszta legújabb tárlatára nagyon sokan voltak kíváncsiak, amely a temetkezési szokásokat mutatta be az érdeklődőknek.
A megnyitón Tharan Marianne köszöntötte a megjelenteket.
- Azt mondják az hal meg,
akit elfelejtenek. A legtöbb
halandót elfelejtik, miután
azok is meghaltak, akik ismerték. Tudjuk, hogy voltak
őseink. Más eset a híres embereké. Az ő nevük, egyéni
tetteik, alkotásaik fenn maradnak esetleg évszázadokig.
És vannak azon kevesek,
akiknek halott kora marad
fent évezredekig, akik fizikailag vannak jelen a jövőben,
bár ők erről nem tudnak és mi
sem tudunk róluk semmit.
Kik voltak? Milyen emberek
voltak? Milyen volt az életük? Milyen volt a haláluk?
Milyen gondolatok foglalkoztatták őket? Megbolygatjuk örök nyughelyüket, újra
napvilágra hozzuk, megcsodáljuk csontjaikat - mondta
beszédében.
A kiállítást Gáspár István
plébános nyitotta meg, aki
bevallotta: ez volt az első alkalom, hogy ilyenre megkérték.
- Ismerjük Krisztina könyveit és nagyon hálásak vagyunk neki azért, a tevékenységért, amelyet itt Nagymaroson kifejt. Megörökíti a
múltat, hogy át tudjuk adni az
utánunk jövőknek. És azt
gondolom, hogy ezt a munkát igazán sem megköszönni, sem igazán nagyra értékelni nem lehet, mert akkora
munka ez. Csak ő meg a segítői tudnák elmondani, hogy
mekkora munka áll e mögött… Ha végig sétálunk a
kiállításon, nem csak a magyar, és a nagymarosi halotti

A kállításon tetmetésen használt papi reverendákat is láthattunk

kultusszal ismerkedhetünk
meg, hanem kitekintést kapunk Európára, sőt Európán
túlra is - mondta.
Végül pedig Döbrössy
Kriszta mesélt arról, hogyan
is gyűjtötte össze a bemutatásra került anyagokat.
- Nem kis félelemmel

kezdtem hozzá e kiállítás
megtervezéséhez, megszervezéséhez. Vajon mit fognak
szólni, hogyan fognak erre a
témára reagálni az emberek?
Hiszen a halál a XXI. század
kezdetén is az egyik legnagyobb tabu téma. Nem szívesen beszélünk róla, próbál-

juk elkerülni a szembesülést
életünk végességével. A kiállítással nem riogatni szeretném a nézőket, hanem ismereteket szeretnék bemutatni
elmúlt korok, más földrészek, más népek temetkezési
szokásaiból. Az összegyűjtött hatalmas anyagból
Tharan Marianne útmutatásával és segítségével alakult
ki az itt látható témák sora.
Nagyon köszönöm neki a sok
elméleti segítséget. Továbbá
köszönetet szeretnék mondani néhány fiatalembernek,
akik az első szóra vállalták a
plakát, a film elkészítését,
valamint vetítését, és a kiállítási tárgyak beszerzését.
Név szerint: Scheffer Miklós,
Szálai Zoltán, Scultéty Balázs és Horváth Tóni. A berendezésben segítségemre
voltak: Kapitány Gábor,
Flamich Andrásné, Gaszner
Józsefné és Valentin Rita.
Végül pedig megkóstolhattuk az úgynevezett "Heiligstricl-t", a fonott ünnepi kalácsot, melyet Nagymaroson is
sütöttek. Erről a 2001-ben 96
éves korában, itt Nagymaroson
elhunyt Halasi Józsefné, Angyal Boriska néni visszaemlékezéséből tudunk: "Jött Mindenszentek ünnepe. Ilyenkor
mi gyerekek már korán reggel keltünk, hogy az ezen a
napon szokásos, a helyi pékeknél kapható úgynevezett
"Heiligstricl" vásárlását el
ne mulasszuk. Ezt Mindenszentek napján reggel szokás
volt fogyasztani és egy család asztaláról sem hiányozhatott, ha még oly szegény is
volt" - hangzott el.
FURUCZ ANITA

- ABLAKSZIGETELÉS Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 34.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 45.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -
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Idén is sokan vettek Búcsúszó írásban
részt a Crossfutáson
Nagymaroson immáron ötödik
alkalommal rendeztük meg a
Crossfutást. Idén az eddigiektől eltérően a Nagymarosi
Sport Egyesület volt főszervező. Amikor mindenki elhagyta
a versenyközpontot és elindult
a menet a hegyre, akkor került
sor az óvodás, 250 méteres futásra. A versenyen, a kissé borús- esős idő ellenére 118 fő

vett részt. Az indulók közül 12en érkezetek Budapestről, 14 a
kistérség területéről, 82 Nagymarosról és 10 fő egyéb településről.
Minden korcsoportban
éremmel díjaztuk az első három helyezettet férfi - nő megosztásban.
A legidősebb versenyzőnk
1954-ben, a legfiatalabb 2010ben született.
Az ovis futás győztese Vén
Áron lett. Második helyen végzett Vén Boldi, harmadik Kozma Levente lett.
Az I. korcsoportban a legjobb fiú Vas Bulcsú lett, második helyen Molnár Bence, míg
harmadik Csajka Márton lett.
A lányok között Scheffer Maja
volt a legjobb, második Illés
Petra lett, a harmadik helyen
pedig ketten osztoztak: Alimán
Virág Fanni és Bőgér Szabina.
A II. korcsoportban a fiúk
között az első helyen Bíró
Dominik végzett. A második
Vén Botond, míg harmadik
Schwarz Gergő lett. A lányoktól Havasi Petra volt a leggyorsabb, Illés Panna lett a második, harmadik Virág Vera lett.
A III. korcsoport fiú győztese Dobó Bálint, második
Galszter Gergő, harmadik pe-

dig Drobilich Benedek lett. A
IV. korcsoportban a fiúk között
a 4 kilométeres távon legjobb
helyen Hámori Erik végzett. A
második Török Márk, a harmadik Holtság Attila lett. A lányok
közül első lett Müller Bettina,
második Arnold Szabina.
A IV. korcsoport 12 kilométeres távján első lett a fiúk között Guzsik Dániel, második

lett Tar Bálint, harmadik lett
Szántói-Szabó Márk. A lányoknál ezen a távon Jeszenszky
Petra bizonyult a legjobbnak.
Az V. korcsoportban a négy
kilométeres távján a férfiak
között Döbrössy Gellért volt a
legjobb, őt követte Döbrössy
Gábor. Harmadik lett Fleischmann Pál. A nők között az első
helyen Csizmás Réka végzett,
második lett Csajka Andrea.
Az V. korcsoport 12 kilométeres távján a férfiak között
Czakó Bálint bizonyult a leggyorsabbnak. Második lett
Stépán Zsolt, a harmadik helyen Csiki Gergely végzett. A
nők között ugyanezen a távon
Takács Gabriella lett az első,
második lett Bencsik Éva, harmadik lett Tokodi Krisztina.
A VI. korcsoportban ketten
indultak ezen a távon. Első lett
Blazsek Zoltán, második lett
Czakó László.
Ezúton is köszönjük a
Nagymaros Sportegyesület
tagjainak és az összes segítőnek, hogy létrejöhetett ez a futóverseny! Köszönjük a CBAnak, hogy minden indulónak
biztosított csokit! Köszönjük a
polgárőröknek, hogy biztosították az utakat!
JÓRÁSZ-NAGY ESZTER

Rendhagyó módon szerettem volna
nyugdíjba vonulásom alkalmával
elköszönni főnökeimtől, munkatársaimtól, azonban a mára kialakult
helyzet miatt ez nem lehetséges.
Ezért ragadtam tollat és választottam a búcsúzásnak e formáját:
Az élet úgy hozta, hogy másfél
évtizedre köztisztviselő lehettem
gyönyörű településünkön és szolgálhattam lakosságát. A hivatalban
eltöltött idő alatt abban a „szerencsétlen” helyzetbe volt részem,
hogy három polgármester - valamint
folyamatosan fluktuálódó testületeik
- és öt jegyző irányítása alatt dogoztam sok-sok kollégával, ami előnyömre vált, mert szakmai és egyéb
tapasztalataimat, emberismeretemet
mélyítette. Többek között ezek a tapasztalatok segítettek együttműködni a helyi intézményekkel, a környékbeli önkormányzatok hivatalaival, az üzleti és egyéb partnerekkel. Igyekeztem a feladatok elvégzésével megfelelni az elvárásoknak,
fontos volt számomra a munkakapcsolatok ápolása, a munkaközösség
építése. Ennek érdekében éveken
keresztül plusz feladatokat vállaltam
és végeztem el. Köztisztviselői pályafutásom alatt azonban a legfontosabbnak tartottam a lakosság
ügyes bajos dolgainak segítését. Általában a hivatalhoz forduló, segítségre szoruló embereknek eleve
fenntartásai vannak, szoronganak a
„hatalommal” szemben, ezért mindig az vezérelt, hogy megadjam a

maximális segítséget problémáik
megoldásához. Reményeim szerint
ez sokszor sikerült és ezért már megérte közszolgának lenni.
Szívemben sok szép emléket
őrizve köszönök el polgármestereimtől, valamint testületeiktől, jegyzőimtől, a volt és jelenlegi munkatársaimtól, a régebben nyugdíjba
vonult köztisztviselőktől, az üzleti
és egyéb partnerektől és nem utolsó sorban, mint köztisztviselő a lakosságtól.
Köszönet az együtt dolgozott
évekért

BEDŐ KLÁRA, AZ ÖNKORMÁNYZAT
HIVATALÁNAK VOLT KÖZTISZTVISELŐJE

Reflexió
Nem értem, kollégám mit ért a kialakult helyzeten. Én nem gondolom, hogy az egy éve nyugdíjasként
fennállt jogviszonya – jövő januártól szükséges létszámcsökkentés miatti – megszüntetése olyan helyzetet idézett volna elő, amely a méltó
elköszönést is kizárta.
Nekem az a véleményem, hogy
az időben egyeztetett felmentés körülményei, így a teljes felmentési időre a munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés részemről a tevékenységének elismerését jelentette. A tényleges elköszönés sajnos nem miattam
nem jött létre, az utolsó munkában
töltendő napokon én itt voltam.
DR. HORVÁTH B ÉLA JEGYZŐ
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Ellátogattunk a visegrádi Madaras
László Erdészeti Erdei Iskolába
Október 5-én egész napos kirándulást tettünk Visegrádon.
Az erdei iskola által kínált
"Ősz-köszöntő" programon
vettünk részt.
Nagy izgalommal készülődtünk péntek reggel, majd
fél 9 után elindultunk a
komphoz. Jung Vilmos nagylelkű felajánlásának és Deli
Orsi segítségének köszönhetően a kis csapat térítésmentesen kelhetett át a Dunán és
külön busszal mehettünk az
erdei iskoláig. Itt nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk
Békefi Andrásné Moór
A fákról, növényekről, álGyörgyinek köszönhetően.
Először egy nagy felfede- latokról, forrásokról tartott
ző sétán vettünk részt egy er- előadását nagy érdeklődéssel
dész bácsi, Bence vezetésével. hallgatták a gyermekek. A

Mikulás koncert
Sok szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
2012. december 7-én, pénteken 19 órára a nagymarosi mûvelõdési házban
tartandó koncertünkre. A
koncerten fellép a Dunakanyar Fúvósegyüttes és az
ifjúsági zenekar.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

(További információ: www.dunakanyarfuvos.hu)

tés és kézműveskedés várt a
csapatra. Györgyi nénivel sütött a csoport egyik fele, addig Ili nénivel baglyot ragasztott a másik csoport. A
munka végeztével cserélt a
két csoport. A busz érkezéséig még egy nagy fogócskázásra is jutott idő.
Egy kicsit fáradtan, de
élményekkel tele indultunk
el haza. Bízunk abban,
hogy a gyerekeknek és a
felnőtteknek egyaránt szép
emlék marad ez a kirándulás.
Szeretnénk még egyszer
köszönetet mondani Jung
Vilmosnak és Deli Orsinak,
valamint Moór Györgyinek
és a szülőknek, hisz az összefogásuknak köszönhetően
tudtunk a gyermekek számára ilyen gazdag programot
séta végén visszaérkeztünk szervezni.
HONTI HAJNALKA
az erdei iskola épületébe. Az
otthonról hozott elemózsia
ÉS RUDOLF JÓZSEFNÉ
elfogyasztása után közös süÓVODAPEDAGÓGUSOK

Köszönet a támogatásért
A Dunakanyar Fúvósegyüttes, ezúton köszöni mindazoknak, akik felajánlották személyi
jövedelemadójuk 1%-át.
A 2011. évi befolyt 194 626 forintot az együttes hangszervásárlásra és működési kiadásokra fordítja.
Az egyesület továbbra is szívesen fogadja
adományaikat.
Adószámunk: 19180148-1-13
Támogatásukat előre is köszönjük!
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Iskolánk októberi hírei
Kihasználva a csodálatos őszi
napsütést osztályaink igen sok
programot szerveztek a szabadba. Az 1. c és a 2. a osztály környezetismeret órán
vett részt a Gyadai-tanösvényen. Az 1. a és 1. b osztály
Zebegénybe kirándult, közben ismerkedtek az erdő élővilágával. A 3.a és b osztály
Visegrádra kirándult a Királyi palotába és a Mogyoróhegyre. Köszönjük Jung Vilmosnak, hogy lehetővé tette
tanulóink számára az ingyenes utazást. A Pilisi Erdőgazdaság az "Erdők hete" alkalmával ismeretterjesztő kirándulásra invitálta a felső tagozatos diákokat. Erdeiné
Nieberl Ágnes vezetésével az
5. a és az 5. b osztály vett
részt ezen a programon. A 4.
b osztály Budapestre utazott

a Közlekedési Múzeumba. Az
aradi vértanuk emléknapján a
4.a és 4.b osztály, az október
23-i ünnepre az 5. a osztály
készült ünnepi műsorral. Köszönjük a felkészítő tanárok
munkáját. A német munkaközösség nemzetiségi napot
szervezett az alsó tagozatos
tanulóknak. Október 27-én,
Szabó Petra vezetésével a
DÖK a felső tagozatos tanulóknak vetélkedőt tartott.
Október 27-én került sor
Palotayné Scheili Mariann
szervezésében az alsósok
"Szépen szólj!" énekversenyére. A borús napon a kicsik
éneklésükkel megmelengették mindenki szívét.
Az első osztályosok 1-1
közös számmal készültek, ők
nyitották meg a műsort.
Helyezettek (egyéni): 2.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Polgárőrségnek, hogy az iskolák környékének átépítése alatt is biztosították a biztonságos közleosztály: I. Berezvai Blanka kedést.
2.b; II. Nagy Csongor 2.b.
3. osztály: I. Breznay Novemberi előzetes:
Emma 3.b; II. Erdősi Bálint
November 9-én este 18
3.a; III. Drobilich Anna 3.a. órakor kezdődik a Márton
4. osztály : I. Heves Nap- napi vigasság a Fő-téren,
sugár 4.a; II. Hevesi Hanna melyre szeretettel várunk
4.b; III. Bálint András 4.a és minden nagymarosi lakost.
Szalai-Benedek Bálint 4.b.
Iskolánk nevelőtestülete noHelyezettek /páros/: I. Áb- vember 12-én tartja őszi
rám Kata és Hevesi Rebeka munkaértekezletét, ugyan2.a. Különdíj: Illés Petra és ezen napon este 18- 19 óráig
Kovács Virág 2.a osztályos fogadóórát a felső iskolában.
tanulók.
Ebben a hónapban is lesz a
Gratulálunk az énekverse- Hangya-túra. November 21nyen résztvevő kisdiákoknak, én 17 órakor a zenét kedvevalamint köszönjük a felké- lőket várjuk a művelődési
szítő tanítók színvonalas házba az "Ifjú zenebarátok
munkáját!
napja" alkalmából, ahol zeReméljük, hogy az őszi szü- neiskolánk diákjai szerepelnetben minden diák és peda- nek. November utolsó napján
gógus kipihente az eddigi fá- tartja az alsó tagozat versradalmakat és újult erővel in- mondó versenyét.
dul az év utolsó hónapjai elé.
AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE

Tanulmányi kirándulás
Az erdõk hete alkalmából
Erre az úgy nevezett osztálykirándulásra három osztály ment, az 5.a, vagyis mi,
az 5. b, és a 6. osztály, így
közösen indultunk a Csapásra.
Az Elsővölgyön keresztül
indultunk. Az erdőig keskeny és elég sáros úton mentünk. Amikor a Csapásra értünk, leültünk néhány bükkfa tönkre és ott pihentünk,
kortyolgattunk a kulacsunkból, elfogyasztottuk tízórainkat. Majd néhány erdész
mondta el nekünk, hogy mit
fogunk csinálni az elkövetkező órákban. Elsőnek mi
indultunk be az erdőbe.
Az egyik erdész várt is
minket néhány fakoronggal
és ágakkal. Ő bemutatott
nekünk néhány hagyományos fa fajtát, annak értékét
és hátrányait, életmódját.
Arról is beszélt, hogy
mennyit tesznek az erdészek a természetért. A következő állomáson egy má-

kérdéssel döntötték el a sorrendet. Mi nyertünk, vagyis
a mi osztályunk lett az első.
A nyereményünk két gombóc
fagyi volt az Aliz cukrászdában, valamint egy újság az
erdőről. Az eredményhirdetés után a Fehérhegyen mentünk le az iskolához és onnan
mehettünk haza. Jó volt ez a
kirándulás, az egész nap!
ZOLLER KATA,
AZ 5.A OSZTÁLY TANULÓJA

Felhívás

sik erdész mesélt nekünk a
vadállatokról, a nagyvadakról, családjukról, életmódjukról. Persze egy kicsit ismételtünk az előző állomásból is. A harmadik állomáson az erdőről magáról vagyis összességéről mesélt
az erdész. Arról is, hogy milyen jelzések mit jelentenek. Megismertük az erdészek munkáját, néhány

munkaeszközét például a
fák magasságát mérő műszert. Utána egy magaslesről figyeltük meg a Büdöstavat és környékét. Végül
egy ösvényen mentünk az
indulás helyére. Vártuk amíg
a többi osztály is visszaért.
Azután összeszámolták a
szerzett pontokat. Minden
csapat egyforma pontszámot
kapott .Az erdészek néhány

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a megunt, kidobásra szánt, de még működőképes műszaki cikkeket,
háztartási gépeket, bútorokat, lakberendezési tárgyakat, kályhát ne dobják ki,
hanem ajánlják fel rászoruló családok részére.
Részletekért kérjük, keresse szolgálatunkat telefonon: 06-70-315-4014, 0627-354-054, személyesen
Mosoly Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Nagymaros Váci
út 32. címen.
Felajánlásaikat előre is köszönjük!
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A Jobbik Nagymarosi
Szervezetének hírei
Keresztállítás
December 3-án, hétfőn este
18 órakor hagyományaink
szerint felállítjuk az Adventi
keresztet.
A kereszt új helyszínt kapott: Nagymaros, Fő tér alsó
része. Minden jószándékú
vendéget szeretettel várunk!
Kérjük, hozzon magával egy
gyertyát, melyet az áldás után
elhelyezünk a kereszt előtt.
Halottak napján
Halottak napján virágot vittünk és gyertyát gyújtottunk a
dömösi szikláknál Bótai Ede
hősi halált halt pilóta emlékművénél, a nagymarosi temetőben hogy hogy történhetett, de
az ismeretlen magyar és a né- megjavítani lehetne.
met katonák sírjánál, majd az
erdő mélyén nyugvó ismeretlen
Nagymarosi hipermarket
magyar katona nyughelyénél.
Amilyen jó volt egy éven
keresztül a marosi piacra járNéhány szó a szoborlopás kí- ni, most annyira nem jó. Minsérletéről
dig jó hangulat volt, mindenOktóber utolsó szombatján ki mosolyogva vásárolta a fiegy jobbikos társunk figyel- nom különlegességeket, bemeztetett, hogy a katolikus szélgetett az unokákról, receptemplom melletti Szent István teket cseréltek, szóval jó volt!
és Gizella szobrot valószínűleg Most tapinthatóan megváltoel akarták lopni. Ugyanis a szo- zott ez a hangulat: az árusok
bor talapzatán sérülés látható, zöme ideges, feszült, és biés a talapzat és a szobor között zonytalan. Ma reggel például
egy fémdarab látható, valószí- négyen mondták, hogy nem
nűleg beletört az eszköz a fe- jönnek többé, mert egyszerűszegetéskor. Szerencsére meg- en elkerülik őket a vásárlók.
zavarhatták a lelketlen, pénz- Hogy miért? Mert mindenki
éhes elkövetőt, mert nem sike- az ESZTERGOMINÁL (így
rült a szobor ledöntése. Ha si- nagybetűvel) vásárol. Csillokerül, órákon belül feldarabol- gó szemekkel, boldogan
ják, és már viszik is a szomszéd mondják, hogy: itt van!
községben található olvasztóSzámomra érthetetlen,
ba. Sajnos, ilyen világot élünk. hogy hogy lehet ilyen erős
Ezért kérünk mindenkit, vonzereje egy párizsinak,
hogy ha van egy kis ideje, sé- vagy egy szalonnának! Kígyótáljon a Szent István szobor zó sorokban állnak az embefelé, vagy a Duna-parti Életfa rek, fél órákat várnak, hogy
felé, talán így sikerül megaka- megkaphassák az olcsó portédályoznunk, hogy Nagymaro- kát. Nekem csak az a gondom,
son is szoborlopás történjék. hogy a piac eredetileg ősterA nagymarosi temetőben melői, kistermelői piacként
található 56-os hősök emlék- indult. Ahol Juliska néni eladműve tetején egy szép Turul hatja a két kiló zöldbabot,
szobor látható. A gyertyagyúj- vagy a vödörnyi virágot, vagy
táskor vettük észre, hogy hi- az állattartók eladhatják a 2-3
ányzik a turul jobb szárnya. disznóból készített füstölt árut.
Kideríteni már úgysem lehet, Vagy Marika a finom ilyen-

olyan krémeket. De ha hétről
hétre mázsaszámra hordják ki
az autóból a feldolgozott füstölt árut, az nem kistermelői
piac! Úgy, hogy ezen az árusító helyen kívül még máshol
is kapható az esztergomi áru.
Félreértés ne essék, nem azt
vitatom, hogy nem finom, még
olcsóbb is, mint a többi eladónál, de nem kistermelői áru!

Pont az hiányzik belőle,
amitől több egy kistermelő,
mint aki nagyüzemi módszerekkel állít elő valamit. A kézműves igényesség, a gondosság. Egyenkolbász, egyenszalonna. Ezt akármelyik áruházlánc boltjában megkaphatom.
Ami még külön elszomorít,
hogy a marosiakból teljesen
kihalt a lokálpatriotizmus. Miért nem a marosi termelőket támogatják? Ennyi összetartás
sincs bennünk? Vásároljanak
az imádott esztergomi kolbászból, de azért a marosiakat ne
hagyják tönkremenni! Aláírásgyűjtést kezdeményeztek nyáron, hogy az esztergomi árus
maradjon. Ennyire a gyomor és
a pénz az úr? Szomorú! Múltkor láttam egy filmet, a híres
amerikai 66-os útról szólt. Egy
út menti kávézó tulajdonosa
beszélt, és elmondta, hogy amikor elkészült az elkerülő út, ő
majdnem tönkrement, mert kevesen jártak már arrafelé. De a
hazafiak megmentettek, mert
idejöttek enni! Nem én mondtam, hanem egy amerikai
asszony.
(Az esztergomi termelőt a
piac működtetői többször ellenőrizték, és minden őstermelői előírásnak megfeleltek
- a szerk.)
SZIMON ÁGOTA

Hozzászólás a kutyatartás
címû cikkhez
Az Erdészeti és faipari
Hiradó 2012. szeptemberi
számában (szerkeszti: Dr.
Király Pál erdőmérnök) a
nyugdíjasoknak szóló cikkében olvastam az alábbiakat: "Tanulmányok kimutatják, hogy egy kutya társasága javítja az idősödő
ember életminőségét. Az
egyedül élő idősek esetén a
kutyus feltétel nélküli szeretete növeli gazdája önértékelését.
Egy állat etetése és gondozása segít a gazdinak,
hogy hasznosnak érezze
magát és értelmet ad annak, reggel felkeljen. A tanulmányok kimutatják,
hogy a kutyatartás csökkenti a vérnyomást és meg-

gyorsítja a gyógyulási folyamatokat.
A kutyussal történő
együttélés rengeteg örömet
és vidámságot visz az emberek életébe. A kutya
számtalan olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely
nagy segítségére lehet az
idős korban.
Akinek körülményei lehetővé teszik, hogy kutyát
tartson, nem fogja megbánni."
A kutyus feltétel nélküli szeretetét és ragaszkodását ki is kell érdemelni! Ne
a kutyatartáson spóroljunk!
NASZVADI DÉNES,
NYUGDÍJAS,
A MME TAGJA

Nagymaros
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A Madách Imre Mûvelõdési
Központ programajánlója
I. VÁCI KULTURÁLIS IFJÚSÁGI N APOK (november 10.,
szombat)
11 órától Váci kulturális
egyesületek, művészeti csoportok bemutatkozása
15 óra Tánc-show (közreműködnek: a TiniDance
Team, a Dynamic Hip-Hop
Táncstúdió, a No Comment
Tánciskola váci csoportja.
Énekes produkciók váci tanulók közreműködésével)
17 óra Pikéthy Konzi Jazz
Tanszékének zenekara
18 óra Irodalmi Kávéház:
Vers, próza és komolyzene
egy helyen
19 óra House of Grooves
koncert
20 óra Kullai Timi
(Megasztár) és az All About
Megasztáros vendégek:
Réti Nóra és Nagy Reni, valamint meglepetés fellépők.
A belépőjegy ára elővételben: 600 Ft, az előadás
napján: 900 Ft.

23 óra Karaoke Szabó
Mariannal /X Faktor/
Filmvetítések:
11 óra III. Richárd
15 óra Bosszúállók
18 óra Az erő krónikája
20 óra Az éhezők viadala
RONALD HARWOOD: A NAGY
NÉGYES (november 13., kedd
19 óra)

Szereplők: Molnár Piroska, Vári Éva, Szacsvay László, Benedek Miklós
Rendező: Gálffi László
Ünnepelt operaénekesek
voltak. Mára visszavonultak.
Egy békés művészotthonban
él a tenor, a basszus és az alt
- amikor egy nap váratlanul

TÉLI ÜNNEPI NAPOK ELŐZETES:
Müller Péter előadása
(december 13., csütörtök 19
óra) Müller Péter "Az élet
művészete" című előadása
beköltözik a szoprán is.
A belépőjegy ára elővéTeljessé vált az egykori legendás Nagy Négyes. Min- telben: 1800 Ft, az előadás
den szerep változatlan: a ka- napján: 2100 Ft
maszosan túlfűtött Rigoletto,
Warren Adler: A Rózsák
a kacér Maddalena, az érzékeny Herceg, a kiszámítha- háborúja (december 27.,
tatlan Gilda. Sérelmek, von- csütörtök 19 óra) fekete kozalmak mintha tegnap történ- média
Minden válás valahol egy
tek volna, véd- és dacszövetségek mintha tegnap köttet- házassággal kezdődött... A
Rózsák háborúja című világhírű regény és film szerzőjének eredeti színpadi változata Détár Enikő és Rékasi
Károly főszereplésével.
Szereplők: Détár Enikő,
Rékasi Károly, Zborovszky
Andrea, Végh Péter
Rendező: Sediánszky
tek volna. És előttük a nagy
feladat: egy Verdi-gála, Nóra
Fordította: Sediánszky
hosszú évek után újra a közönség előtt. De olyan-e ma Nóra és Tucker András
Az előadás megtekintése
is a hangjuk, mint fénykorukban? Egyáltalán: hol ér vé- 14 éven aluliaknak nem
get a magánember és hol kez- ajánlott! A belépőjegy ára
elővételben: 1500 Ft, az elődődik a művész?
A belépőjegy ára elővé- adás napján: 1800 Ft.

Fejlesztésekre nyertek
támogatásokat az önkéntes tûzoltók
A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület négy millió forint értékben nyert a BörzsönyDuna-Ipoly Vidékfejlesztési
Egyesület pályázatán felszereléseket, technikai eszközöket.
Első körben tűzoltólétra, bevetési ruhák és F1-es tűzoltósisakok érkeztek, további felszerelések szállítása folyamatban
van. Köszönettel tartozik az
egyesület a Vác és Környéke
Tűzvédelméért Alapítványnak, ugyanis az eszközbeszerzéshez szükséges önrészt az
Alapítvány bocsátotta a Nagymarosi ÖTE rendelkezésére.
További siker, hogy az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a Magyar
Tűzoltó Szövetség pályázatán
a maximálisan elérhető 1 millió Forint értékű támogatást is
megnyerte az egyesület. En-

nek köszönhetően a tűzoltó
autó már a belügyminisztérium szervizében van, és teljes
felújításon vesz részt, ami
mind a karosszériát, a motor
és váltóművet, valamint az
elektromos részeket is érinti.
A pályázaton erre fél millió
forintos támogatást nyertek a
marosi tűzoltók. Valamint to-

telben: 2500 Ft, az előadás
napján: 2800 Ft

vábbi ötszázezer forint értékben érkeznek védőfelszerelések és tűzoltó eszközök városunkba. A pályázat keretein
belül november 8-án vesz részt
PÁVI vizsgán Cserni Tamás
parancsnok és Kiss Péter parancsnok helyettes.
Október hónap csendesen
telt el. Riasztás nem érkezett.
Az OKF feloldotta a területünkre is érvényes tűzgyújtási
tilalmat. Az ÖTE felhívja a figyelmet a kerti hulladékok
égetésének helyi szabályozására, melyet a nagymaros.hun megtalálnak az érdeklődők.
Valamint arra, hogy rendkívül
nagy és felesleges légszennyezést okoz ez a tevékenység.
Ajánlott ezen hulladékok
kompsztálása és újrahasznosítása. Óvjuk meg életünket és
környezetünket!

Nagymaros
Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó:
Nagymaros Város
Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ:
Furucz Anita
(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 305-581

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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Kutyás fórum

ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Kedves Nagymarosi Állat- bernek olyan érzése van,
minha az üdülő és túrista szebarát Polgárok!
zon elmúltával nem csak a
Bár alapíványunk fő te- nyaralók maradnának gazdátvékenysége a nem törzs- lanul, de a kerjükben egész
könyvezett, keverék állatok nyáron át dédelgetett ebek is.
felesleges szaporulatainak Az "egynyári" kutyák közül
megelőzése, ivartalanításá- több is gondozásunkba került.
nak elősegítése, valamint a A "MÁV-alom" egyszerre 5
gyermekek felelős állattar- kegyetlenül utcára tett kiskutásra nevelése, gyakran tyát jelentett, akik önmagukmégis elkerülhetetlen, hogy ban felélték az alapítvány telideig-óráig ne segítsünk jes befogadóképességét. Sooty
kóbor, gazdátlan, vagy el- kutya egy kedves, fekete, fiacsatangolt állatokon. Ilyen- tal lurkó pedig az út szélén sékor menhely hiányában ál- rülten kószálva találkozott
dozatkész ideiglenes befo- össze megmentőivel, az Alagadóknál helyezzük el a pítvány előző elnökével és a
póruljárt állatokat és a rend- feleségével. Azóta is náluk neszeres sétáltatással, gondo- velkedik és kitartóan várja azt
zással, kiképzéssel, játékkal az embert, aki örökbefogadná
segítjük a gondtalanabb őt és felelősségteljes, szerető
együttélést, illetve az állat- gazdája lenne egy életen át.
De elcsatangolt kutyából is
orvosi költségekben, valamint az eledel vásárlásban kijutott erre az őszre is. Legigyekszünk anyagi támoga- kedvesebb számunkra Brúnó
tást nyújtani lehetőségeink- volt, az állomásnál kószáló és
hez mérten. Az állat mére- gyerekek által az állatorvosteitől és az ideiglenes befo- hoz vezetett imádni való kagadók tűrőképességétől masznyi dog keverék. Brúnó
függően egy-két hétig tud- megjelenése már-már utolsó
juk így Nagymaroson tarta- csepp volt a pohárban, azononi az állatokat és eredeti, sító biléta és chip hiányában
vagy új gazdájukat megta- kis híján azonnal Vácra került,
lálni plakátolással és de végül áldozatos munkával
sikerült 1 hétvégényi időt
internetes hirdetéssel.
Amennyiben ez nem si- nyernünk neki és az élet minkerül, kénytelenek vagyunk ket igazolt, a harmadik nap
a váci Zöldmenedék men- reggelére meg lett aggódó gazhelyre szállítani őket. Szep- dája. Szerencsére sikerült áttember hónapban többször vészelnünk a nehéz időszakot,
is "rezgett a léc" az ideigle- és ezért hálás köszönettel tarnesen oltalom alá vett ku- tozunk minden segítséget
tyáknál, de végül sikerült nyújtó kétlábúnak! Az Alapítvárosunk határain belül vány örökbefogadási nyilatkomegoldani a problémákat. zat ellenében adja örökbe a
Ősszel mindig több a sor- kutyákat és továbbra is lehesára hagyott kutya, az em- tőségeihez mérten segítséget

nyújt mind tartásbeli, mind nevelésbeli probléma esetén.
Azonban sem menhelyi, sem
gyepmesteri szerepkört nem
töltünk be és nem is áll szándékunkban férőhely, megfelelő intézményi keretek és szakemberek hiányában. Kóbor állatok esetében mindig az önkormányzathoz kell fordulni,
ők értesítik a váci Zöldmenedék Közhasznú Alapítványt,
aki ellátja körzetünkben a
gyepmesteri feladatokat és
menhellyel is rendelkezik, így
az állatok jó eséllyel új gazdához kerülhetnek.
Amennyiben minket is értesítenek a befogott állatokról,
igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy sorsukat
jobbra fordítsuk. Közben lezárult az ŐSZI AKCIÓ, 10 szuka, 5 kan kutya, 7 nőstény
macska és 1 kandúr ivartalanítási költségeinek a felét vállaltuk magunkra, valamint 3
macska veszettség elleni oltását és 5 chip beültetését. A
2012 tavaszi és őszi akcióink
és az ezeken kívül felmerült
sürgősségi esetek 352.700 Ftot emésztettek fel. Sajnos
azonban az Alapítványt támogatók száma és a támogatás
mértéke az évek folyamán jelentősen csökkent. Jelenleg
úgy tűnik, hogy -- kellő támogatás nélkül -- a jövő tavaszi
ivartalanítási és macska veszettség elleni oltási akciónk
- most először - el kell, hogy
maradjon. A nagymarosi Máté
Állatvédelmi Alapítvány újonnan megbízott elnökeként
kényszerű feladat elé kerültem. Kérnem kell. Segítségre
szorulunk, hogy továbbra is

segíthessünk. Alapítványunk semmiféle rendszeres anyagi támogatásban
nem részesül, így munkásságunkat kizárólag adó 1%ának felajánlásai, valamint
adományok teszik lehetővé.
Költségeket nem csökkenthetünk, Alapítványunk
minden aktivistája és a kuratórium minden tagja önkéntes alapon, honorárium
nélkül teljesíti feladatát.
Tisztában vagyok vele,
hogy számtalan jótékonysági alapítvány és társadalmi
összefogásra épülő egyesület került nehéz helyzetbe
országszerte és mindenkinek rangsorolnia kell habitusa, lelkiismerete szerint,
hiszen mindenkit támogatni nem lehet. Mégis arra
kérem mindazokat, akiknek
szívügye városunk állatainak sorsa, hogy próbáljon
segíteni saját lehetőségeihez mérten.
Bárhogy is legyen, ez az
ősz nagyon jól sikerült, köszönet érte mindenkinek!
Minden jót Nektek, régi és
új gazdihoz került csodálatos négylábúak!
(A gazdátkereső állatokról és a felelősségteljes kutya- illetve macskatartásról bővebben olvashatnak honlapunkon:
www.matefoundation.hu.)
Minden véleményt és javaslatot örömmel fogadunk
minden elérhetőségünkön!
Baráti üdvözlettel:
VÁRKONYI-NICKEL RÉKA
MEGBÍZOTT
KURATÓRIUMI ELNÖK

Értesüljön munkásságunkról a honlapunkon:
www.matefoundation.hu

Nagymaros

Anyakönyvi hírek
Születtek: Burgermeister Balázs és Klambauer Ágnes fia Bence,
Molnár Károly Csaba és Tichor Eszter Éva fia Marcell Lóránt, Hlavati
Róbert Adrián és Heinczinger Nóra lánya Anna, Léman Csaba és
Radics Anna lánya Eszter Emese, Gáspár Béla és Karaszek Szabina
lánya Lara, Korondi Kornél és Kántor Krisztina fia Máté Pál.
Házasságot kötöttek: Horváth György Gábor és Bohár Dorottya.
Elhaláloztak: Matuk Károlyné sz. Kovács Ilona, Valentin Istvánné
sz. Jónás Erzsébet, Wamberger Józsefné sz. Henyei Magdolna, Dufala
József Győzőné sz. Fábián Mária, Motusz György János, Pesti József, Sümegi Károlyné sz. Korcsa Éva, Oláh Gyuláné sz. Horváth
Mária, Takács László, Rudasi Margit, Matuk Károlyné sz. Kovács
Ilona, Fedor József.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Édesanyánkat,
DUFALA JÓZSEFNÉT utolsó útjára elkísérték.

GYÁSZOLÓ CSALÁD
Köszönetet szeretnénk mondani a városunkban mûködõ Gondozási Központ vezetésének és dolgozóinak, amiért Édesanyánk
D UFALA J ÓZSEFNÉ ápolását olyan áldozatosan, önzetlenül ellátták
az utolsó pillanatig. Édesanyánk egészségi állapota miatt állandó gondozásra szorult, amikor lehetõséget kaptunk bentlakásos
ápolására. Négy éven keresztül szakszerû, gondoskodó ellátást
kapott az intézményben. Nélkülük nem tudtuk volna megoldani
súlyos beteg Édesanyánk gondozását, aki életének utolsó szakaszát méltó módon élhette meg. Hálás köszönetünket fejezzük
ki e tevékenységért és az Önkormányzat figyelmébe ajánljuk az
intézményi dolgozók dicséretes munkájának megbecsülését.

CHIP-TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Gazdik!
2013.01.01-tõl minden
4 hónapnál idõsebb kutyának rendelkeznie kell
mikrochippel.
Kérem, az elkövetkezendõ hetekben gondoskodjanak a chip beültetésérõl, akár rendelési idõben, akár más idõpontokban telefonos egyeztetés után.
KÖSZÖNÖM.

A mûvelõdési
ház programjai
November, december
November 10. 18 óra - Batyubál a Városi Nyugdíjasklub szervezésében (Zene: Heinczinger
zenekar, belépő: 600.-Ft)
November 12. 17 óra - Városi
Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
November 13. 12-16 óráig Pályaválasztási konferencia –
Szervező: NAFIA
November 15. de. - vásár
November 17. 19.30 óra Jótékonysági Erzsébet bál a helyi Karitász csoport szervezésében (Zene: Polarys, belépő: felnőtt: 1.600.-Ft, ifjúsági: 700.-Ft)
November 20. de. - vásár
November 21. 17 óra - Ifjú Zenebarátok Napja – koncert
November 22. de. - vásár
November 24. 16 óra - A
Nagymarosi Férfikar önálló
hangversenye
November 26. 17 óra - Városi
Nyugdíjasklub – Mikulás
November 27. de. - vásár
November 29. de. - vásár
November 30. 10-12 óráig Versmondó verseny alsó tagozatosoknak
December 1. - Polarys buli a
kajakosok szervezésében
December 4. de. - vásár
December 6. 12-18 óráig véradás
December 7. de. - vásár
December 7. 19 óra - a Dunakanyar Fúvósegyüttes Mikulás
hangversenye

Egy tonnás zárt
kisteherautóval fuvarozást vállalok!
Telefon:
06-30/551-9466
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David Balazic
cipész és csizmadia mester
felújított és kibõvített mûhelyében
várja régi és új vendégeit.

Karácsonyi Vásár:

- férfi és nõi pénztárcák
- táskák
- cipõápolási termékek
(talpbetétek, cipõpaszták, sámfák....)
-állandó akciók
(December 1-tõl a tõlünk kapott sorszám nyer,
december 22-én sorsolás értékes ajándékokért)

2626 Nagymaros, Vasút u. 3

