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Mentsük meg a karácsonyt!
Ünnep előtti életünk kicsit hasonlít betlehem nyüzsgéséhez.
Mai világunkban az advent
négy hete évtizedek óta a fogyasztói társadalom legfényesebb időszaka. A tülekedés,
fényáradat a hangszórókból
harsogó Csendes éj. Akárcsak
Betlehem városa. Azonban
azokban a napokban nem vették észre a forgatagban a szállást kereső Szent Családot.
Ma vásárlási láz gerjesztésének kifinomult technikái elől
aligha menekülhet meg az ember. Az első ajándék megvásárlásakor azzal nyugtatja meg
magát hogy a szeretet szerény
jeleire mindig is szükség van,
később azzal, hogy az ünneptől függetlenül is vásárolnia
kellene ezt azt. Azután rádöbben, hogy nincs megállás, egyre bővül a megajándékozottak
köre. Ma már nem készítünk
saját munkánkkal apró meglepetéseket, mert gyarlónak látjuk saját munkánkat a fényes
kirakatokban sorakozó ajándéktárgyak mellett. Végül is
szorongva várjuk az ünnepet.
A jászolban fekvő kisded viszont, aki rongyos istállóban
jött világra figyelmeztet, hogy
a külsőségek mit sem érnek, ha
nem találjuk meg lelkünk békéjét.
Mentsük meg az ádventet
és a karácsonyt addig, amíg
lehet!
Adventben, a várakozás
idején várjuk a születendő
gyermeket. Nagyon szép,
ahogy egy családban mondják:
gyermeket várnak. Egy gyermek azonban csak ott születhet meg, ahol várják!
Jézus ebben az ádventben a
mi szívünkben szeretne meg-

születni. Ő nélküle a karácsony
giccs, eltorzítása a lényegnek.
Az ádventet és a karácsonyt
nem az ember találta ki, s épen
ezért nem lehet róla Jézus nélkül beszélni róla.
Ebben az időszakban csónakba száll a tenger, az Isten
Fia eljön közénk, felkínálva
szeretetét az ember számára.
Mikor ezt megsejtjük, kilépünk
a telitettség emelkedett állapotából. Valaki hozzánk simul a
betlehemi éjszakában és szegény rongyos kis tarisznyájából szeretetének morzsáit kínálja fel nékünk. Ekkor kiesünk a nagyság szerepéből, s
meglepődünk az előttünk esdeklő Isten meglepő tettétől.
Többé már nem tündöklünk a
szeretet ingyen konyhájának
konyhafőnöki szerepében.
A betlehemi éjszakában felkínált szeretetet elfogadhatom,
vagy visszautasíthatom, de
ahogy Angelus Silezius mondja: "Jézus ezerszer is megszülethetne a földön, mit sem használna neked, ha a te szívedben
nem születne meg."
Ami karácsony nagy titka az
a szeretet csodája: Isten beleszeretett az emberbe azért,
hogy az ember is egész szívvel
tudja szeretni az Istent. . Amikor Isten vállalja a mi életünket, akkor felnyílik előttünk a
saját szépségünk, éltünk értelmet kap. Ilyenkor mindenki
egy kissé megszelídül. Egy
gyermek mondta egy hittan
órán azt, hogy bárcsak mindig
karácsony lenne, mert akkor
anyu mosolyog, apu sem veszekszik - az ünnep visszahat
az emberre.
Sőt mi már azt is tudjuk,
hogy nemcsak az egyik nap lesz

különb a másiktól, hanem az ünneplő ember is meg tud változni. Az ordasokban megszülethet
a bárány, a szembenállók képesek letenni fegyverüket, meg tud
változni egy család addigi hangulata is. Egyszerre csak kiderül, hogy nemhiába, dúdolgatjuk
az ünnepei éneket: "Békesség a
jóakaratú embereknek." A hangulatok ébresztgetésén túl, be
tudja költöztetni életünkbe a békéjét Az, Akit ünnepelünk. Ezzel a gondolattal kívánok áldott
Szent karácsonyt városunk minden kedves lakójának.
István atya

Ismerõs Arcok
Karácsonyi koncert
December 21-én,
pénteken 19 órakor
a művelődési házban ad karácsonyi
koncertet az Ismerős Arcok zenekar.
A belépőjegy ára
1200 forint! Minden érdeklődőt
szeretettel várnak!

Áldott, békés
karácsonyt, és
boldog új
esztendőt kíván
Nagymaros Város
Képviselő-testülete!
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Tájékoztató a Nagymaroson
jelenleg futó projektekrõl
Árvízi védvonal kiépítése KEOP-2.1.2/2F/09-20110001. A védvonal kiépítése a
tervezett ütemnek megfelelően
halad, bár kisebb-nagyobb nehézségek akadályozták a kivitelezést az elmúlt hónapokban
is. Az első szakaszon az alépítmény teljes egészében elkészült, a DÁM melletti szakaszhatáron a csatlakozás kivitelével, itt az ivóvíz főnyomó vezeték elmúlt téli rekonstrukciós munkáinak befejező kiváltása és átvezetése után várható
a befejezés. Az időjárás függvényében a felépítményi munkák még idén folytatódnak, így
kisebb szakaszon lehetséges a
kőfal és a belső szerkezeti fal
elkészítése.
A második szakasz a központi - és nagyrészt a történelmi - településrész mentén húzódik, így sok várható konfliktussal terveztünk, de a bekövetkezett előre nem látható események bőven túlmutattak ezen.
Ismeretlen, rejtett, felhagyott
közművek; homokfeltöltéses
szakaszok kapcsán több esetben leállt, vagy lelassult a munka. Így történt a sétány Fő tér
és Magyar utca közötti szakaszán is, ahol a nyomvonal beomlott - ez a kivitelezési technológiai átdolgozását igényelte és a Városközpont közterületi munkáit hátráltatta, de végül novemberre az alépítmény
és a felmenő falazat szerkezeti
része elkészült. Több ingatlan
előtt zajlik a látszó terméskő
falak építése, ami zsaluként
funkcionálva fogadja a vasbeton szerkezetet is. Ezek közül
ki kell emelni a műemléki
Vera-lak kerítését, mely hatósági felügyelet mellett látványos formában már nagyrészt
elkészült.
A harmadik szakasz építése
csak jövőre kezdődik, ez évben
minta feltárásokra, szolgáltatói
kérésre pedig közművizsgálatra jut idő.
A tárolóépület ügye továbbra is a vállalkozói követelés miatt áll, az álláspontok közelednek egymáshoz, de a továbbépítés idén már nem folytató-

dik. A vállalt határidő ettől füg- szabályozása a mindenkori
getlenül, tavaszi kivitelezési jogkövetelményeknek és hatófolytatás esetén tartható.
sági engedélyek megfelelően
lesz kialakítva.
Városközpont környezetA megállás és parkolás kérrendezése- KMOP-5.2.1/B- dése a további területeken is
09-2f-2010-0008. A közterületi szabályozott és reményeink
munkák ütemezésnek megfele- szerint a jövő évtől közterületlően zajlottak, e-hónapban a felügyelet keretében - a járdák,
Magyar utca alsó szakaszán és és kiemelt gyalogos terek (Máa Hunyadi sétányon is megkez- tyás vendéglő előtti terület) kidődhettek a burkolatépítési emelten - ellenőrzött formában
munkák. Az Árvízi védvonal is megjelenhet.
alépítményi része a burkolatoA környezet rendezésénél
kat megelőzően készültek el, szintén alapelv volt, hogy a
azonban az ott felmerült aka- gépjárműforgalom kitiltása
dályok miatt a beruházó és a ki- nem lehetséges, de a gyalogovitelező minden erőfeszítése sok érdekei, az idegenforgalmi
ellenére ez csak november hó- lehetőségek kerüljenek előtérnapra fejeződhetett be. E-miatt be - ennek köszönhetően kéa közterület építés kivitelezési szültek a széles, kitelepülésre
szerződés módosítása folya- is lehetőséget adó járdafelülematban van, a kivitelezés be- tek.
fejezése így márciusra tolódik,
A közterületi burkolatok betekintettel a decemberi hónap- fejezését követően a forgalomban már csak szakszerűtlenül szabályozási eszközök és az utvégezhető növényültetési fel- cabútorok is a helyükre kerüladatokra. Év végéig még a mi- hetnek és a vendéglővel szemnőségi kifogással érintett ele- közti területen a fák körülötti
mek javítását, illetve a forga- ülőpadok is elkészülhetnek.
lomszabályozás jelzéseinek beA magasépítési kivitelezés
építést kértük a kivitelezőtől, közbeszerzési eljárás eredméaki az időjárás függvényében nyeképp november utolsó napa decemberi hónapban is foly- jaiban megköttetett az építési
tatja szerződéses feladatát.
kivitelezési vállalkozási szerA tervezés 2005. évben kez- ződés, és a kivitelezési munkák
dődött, már az akkori lakossá- is napokon belül megindulhatgi fórumon igényként hangzott nak. A közbeszerzés a közteel, hogy az utca ne legyen tere rülettel azonos időben indult,
a nagyáruház parkoló vásárló- azonban eredménytelenül záinak, de biztosítson lehetőséget rult, így a megismételt eljárást
a legszükségesebb megállások követően, a közterületi munesetére, mely a terv különböző kák befejezéséhez közeledve
szintjein is végig megjelent. Az kezdődhet a magasépítés. Az
utca kapubehajtói és a fasor így kialakult helyzetre tekintetmegosztja és meghatározza a tel előírtuk, hogy a kivitelező
parkolósávokat és a parkolók köteles gondoskodni a megméretét, az alapkoncepció fi- épült díszburkolat védelméről
gyelembevételével a jelenleg is és az esetleges károk helyreállátható parkoló mennyiséget le- lításáról.
hetett kialakítani. További
Ennek keretében a Váci úti
szempontként megjelent a köz- Könyvtár; a Váci út 21. szám
lekedési hatósági engedélyezés alatti Képzőművészeti Közsorán az utca középső szaka- pont; épületének teljes felújíszán, a Szob felőli oldal eseté- tása és átalakítása, valamint a
ben a jogszabályi előírás miatt Magyar utca 24. szám alatti
a parkolás tilalma. A hivatko- egykori Mátyás vendéglő hezott rendelkezés nem egyértel- lyén a közétkeztetés helyéül
mű megfogalmazása miatt a szolgáló épület átalakítása képarkolási lehetőséget fenti for- szül el. A kivitelezések befejemában megteremtettük, annak zési határideje 2013. június

vége, mely a nyertes vállalkozó ajánlata szerint május hónapra már elkészül.
Fehérhegy csapadékvíz elvezetés - KMOP-3.3.1/B-102010-0009
Hosszas egyeztetés, minőségi kifogások és a pótmunkák
befejezését követően lezárult a
Fehérhegyi kivitelezés műszaki átadás-átvétele. Az átadás
óta is több bejelentés érkezett
a vízelvezetési feladatokhoz
kapcsolódó mellékmunkák
(igénybevett zöldfelületek
helyreállítása, padkarendezés,
füvesítés) és útburkolati hézagkitöltések miatt, ezekre az időjárás függvényében, az átadási
jegyzőkönyvben is rögzített
2013 tavaszi garanciális javítás keretében kerül sor. A garancia vállalt időtartama 78 hónap, ami alatt a kivitelezési hiányosságokat köteles kijavítani, az erre visszatartott 2,3 MFt
összegű jóteljesítési biztosíték
visszafizetésére kizárólag a hiánytalan teljesítés esetén, a
több mint hat év leteltét követően van lehetőség.
Jelenleg a kapcsolódó tevékenységek befejezése, valamint az elszámolás zajlik, így
a tervezett 2012. december 31i határidőre a projekt befejeződhet.
A beruházás összköltsége
77 400 eFt, melyből 68 600 eFt
támogatás, ami kiegészül további 4 600 eFt hazai, ún. önerő támogatással.
A munka minden résztvevő
számára rengeteg konfliktust
eredményezett, de itt is legfőképpen a lakosság hozzáállását
és türelmét kell megköszönnünk.
Egy mosoly a gyermekekért, Gyermekjóléti Szolgálat épületének kialakítása KMOP-4.5.1-09-2009-0016.
Az építési kivitelezésnek az elmúlt hónapokban már látványos eredménye is mutatkozott, a megvalósítás a tervezett
ütemben halad. A tél beállta
előtt tervezett külső munkák elkészültek, így a kedvezőtlen
időjárás esetén lehetéses a belső szakipari tevékenységek
folytatása. A kivitelezés záró
időpontja 2013. márciusa, ami
várhatóan tartható is, és így az
április projektzárásra a kapcsolódó feladatok is befejeződhetnek. Az építés és a szükséges
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eszközök, berendezések beszerzését követően a Gyerekjóléti Szolgálat új irodái, illetve két családi napközi csoport
helyiségei is birtokba vehetők.
A projekt összes költsége 92
200 eFt, melyből 49 800 eFt támogatás kifizetése várható.
A beruházás céljai közül, az
életveszélyes részek bontásával a veszélyelhárítás már teljesült, az építési befejezésével
pedig egy rendezett külalakú és
színvonalasan berendezett épület szolgálja majd közvetlen és
közvetett használóit.
Elsővölgy u. 2. szám alatti
óvoda bővítése és komplex
felújítása - KMOP-4.6.1.-11.
A leginkább túlterhelt és alapterületi bővítésre is alkalmas
óvoda bővítésére nyújtottunk
be pályázat még ez év tavaszán.
Hosszas bírálati folyamatot követően szeptemberben megszületett a pozitív támogatói döntés, melynek értelmében 126
000 eFt összköltség és 119 600
eFt támogatás mellett zajlik az
óvoda fejlesztése. A beruházási feladatok kiterjednek a meglévő épület komplex építési felújítására (építési szakipari; gépészeti; elektromos felújítások,
figyelemmel az energiatakarékosságra) ~230 m2 alapterületen, valamint egy új szárny kiépítésére, mely új csoportszobát, tornaszobát és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket tartalmazza összesen ~240 m2
alapterületen.
Az építési munkák mellett
a lebonyolításhoz szükséges
szolgáltatási feladatokra és a
működéshez szükséges, valamint óvodapedagógiai eszközök beszerzésére is lehetőség
van.
Jelenleg a Támogatási szerződés aláírásához szükséges
dokumentumok összeállítása
zajlik, reményeink szerint a
szerződés aláírására még
ezévben sor kerül. Ezzel párhuzamosan, a kivitelezés mielőbbi megkezdése érdekében
a kiviteli tervezés is halad, ami
várhatóan jövő év januárjában
befejeződik. Azt követően indulhat meg az építési közbeszerzési eljárás, ennek várható
időtartama két hónap, így a kivitelezés megindítása 2013.
áprilisban esedékes. A projekt
befejezési határideje 2014.
március, ezen belül a kivitelezés határideje a végeleges ter-
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vek, és az eredményes közbeszerzési eljárás után határozható meg.
Dézsma utcai présház MVH. A Nagymaros egyik legértékesebb részén fekvő, de
igen rossz, sőt életveszélyes
felépítményű épület sorsa több
hónapon keresztül húzódott. A
présház felújítására elnyert pályázati forrás az eredetileg elfogadott önrész mértékén felüli
hozzájárulást igényelt, de önkormányzatunk képviselő-testülete hosszas vívódás után, az
utolsó pillanatban a beruházás
elvégzése mellett döntött, így
az építési munkák a nyár folyamán megkezdődhettek. A magas költségek és ennek önrész
vonzata miatt a döntés csökkentett tartalomról szólt, a pályázat második elemét a Dézsma utca végén a prés bemutatására szolgáló épület megépítését a döntéshozó elvetette.
A beruházás keretében az
eredetivel azonos 50 m2 alapterületű és egyező formájú
présház újjáépítése mellett belső átalakítási munkák, valamint a 30 méter hosszú, 170 m2
alapterületű pincetér padlóburkolási és felületképzési kivitelezési munkáit végeztettük el.
A présház sajátos adottsága a
pincébe vezető rámpa, ami
megosztja a présház terét, de
így lehetséges volt egy kisebb
mosdó és konyha kialakítása a
földszinti térben, a Rákóczi út
felől megközelíthető tetőtérben
az egykori padlás helyett egy
galériás helyiség készült el.
A pályázatban az építés
mellett eszközbeszerzés is szerepelt, az alapvető szükségletek mellett két tölgyfa asztal
húsz darab hozzá tartozó székkel, valamint 8 darab hordó elhelyezése is lehetséges volt.
A pályázati elszámolás jelenleg is folyamatban van, a
munkák befejezését követően
a 17 600 eFt összköltség mellett a 8 300 eFt támogatás kifizetést kérelmezve.
Két fő cél a helyi érték helyreállítása, valamint a balesetveszély elhárítása az építés befejeztével teljesült; a borturizmus, borút lehetőségeinek kiaknázása már a hasznosítás
keretében történhet, amiről a
jövő év elején hozhat döntést
önkormányzatunk.
Petrovics László
és Murányi Zoltán

Nem lesz jövõre
adóemelés
Önkormányzati kézben marad a piac
Ebben a hónapban is megtartotta rendes testületi ülését
Nagymaros Város Képviselőtestülete. A tanácskozásra november 26-án, hétfőn délután
került sor, melyen nem vett
részt Grécs László, aki jelezte
távolmaradását. Döntött a
grémium többek között arról
is, hogy ki üzemeltesse a Nagymarosi Piacot, valamint, hogy
jövőre nem lesz adóemelés.
Szimon Attila kért szót napirend előtt. A képviselő arról
beszélt, hogy a Fehérhegyen a
gesztenyésben valaki szemetet
tesz le, de arról is kérdezett,
hogy tud-e a hivatal arról, hogy
a fák derékmagasságban vannak elvágva. Horváth Béla
jegyző válaszából az derült ki,
hogy az a terület az Ipoly Erdő
Zrt-hez tartozik, ezért - mivel
ők is tudnak az esetekről - jelezték nekik. Petrovics László
pedig hozzátette: vannak sejtéseik a szemetelő kilétével kapcsolatban.
A napirendre térve elfogadta a testület a település rendezési terv felülvizsgálatát és jóváhagyták az egyeztetési anyagot. Döntöttek arról is, hogy a
város létrehoz a közétkeztetésre egy gazdasági társaságot, a
Mátyás Étkezde Vendéglátóipari Nonprofit Kft-t. Vezetőjét
is megbízták, aki Matus László
lesz, 2013. január 1-től 5 év időtartamra.
Szomráky Pál képviselő kivételével mindenki támogatta a
jövő évi költségvetés koncepcióját, de már mindenki egyetértett a jövő évi képviselő-testületi munkatervvel. Elfogadták a
2013-as eseménynaptárat is,
melybe Szimon Attila javaslatára bekerült még a június 4-iki
Trianoni megemlékezés, melyet
a Jobbik Magyarországért Mozgalom Nagymarosi szervezete
tart.
A Nagymarosi Piac üzemeltetésének tárgyalásánál kisebb
vita alakult ki, főként Szomráky
Pál nem értett egyet azzal, amit
Fekete Zsolt fűzött a napirendi

ponthoz és a többiek is támogattak. A jobbikos képviselő szerint ugyanis rossz tapasztalatok
vannak a környező településeken, ahol civil szervezetek üzemeltetik a piacot. Ugyanis ők
nem tudják betartatni a szabályokat, mert nincsen semmilyen
jogi eszköz a kezükben.
Fekete Zsolt véleményét a
nagytöbbség osztotta, ezért a jövőben is az önkormányzat fogja üzemeltetni a piacot, egy
közterületfelügyelő segítségével. A munkában továbbra is
részt vesznek a képviselők is. A
bevételt pedig a jövőben a főtér
karbantartására fordítja az önkormányzat. Arról is döntöttek
- sok beérkezett vélemény alapján -, hogy a téli időszakban reggel 8-tól 12 óráig üzemel a piac.
A képviselő-testület a helyi
adórendelet és az adóbevételek
alakulásának áttekintése alapján
úgy döntött, hogy a helyi adók
mértékét 2013. január 1-től nem
kívánja emelni. Petrovics László azzal indokolta a döntést,
hogy nem lehet a lakosságot tovább terhelni.
A testület döntése alapján
egyelőre nem veszi a város
igénybe a Zöld Híd Programban
a komplex hulladékkezelési
szolgáltatást, mivel ezzel jelentősen növekedne a szemétszállítási díj. Így is várhatóan lesz
némi emelkedés.
Döntöttek még az önkormányzat tulajdonát képező
Nyár utcai ingatlanról is, melyet nem lakás célra kívánnak
bérbe adni. Ezért versenytárgyalási pályázati felhívást írnak
ki. Pályázatot írnak a Mosoly
Mikrotérségi Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat intézményvezetői posztjára. Az új
vezető megválasztásáig Horváth Anikót, a jelenlegi vezetőt
bízzák meg az intézmény vezetésével.
Az egyebekben tárgyaltak a
Szálloda utcai lakás bérlőjének
kérelméről, és egy ingatlanértékesítési kérelemről is. Végül
zárt ajtók mögött fejeződött be
a novemberi testületi ülés.
Furucz Anita
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Évértékelés és lakossági
kérdések a közmeghallgatáson
Az eddigi talán legnyugodtabb közmeghallgatáson van
túl a város. Bár komoly témák most is felmerültek,
mégsem volt veszekedés,
vagy vita. A jelenlévõ képviselõk, a polgármester, a
jegyzõ és az aljegyzõ is igyekeztek minden kérdést megválaszolni.
Közel negyven ember volt kíváncsi a november 30-án, pénteken este tartott lakossági fórumra,
ahol Petrovics László polgármester éves beszámolója után elmondhatták véleményüket, feltehették
kérdéseiket. A polgármester beszédében a város gazdasági helyzetét elemezte és elmondta, hogy
hol tartanak a futó projektek.
- Az elmúlt években úgy gondolom, az önkormányzat legfontosabb feladatát maradéktalanul
teljesítette: azokat az intézményi
és hatósági szolgáltatásokat, melyeket a törvény és a lakossági
igények számunkra meghatároznak, folyamatosan életben tartottuk, sőt, amit lehetett fejlesztettünk. A folyamatosan romló gazdasági környezet dacára - igaz
szerény körülmények közt - stabil gazdálkodást folytattunk. A
második legfontosabb terület az
önkormányzatiságban véleményem szerint a településfejlesztés,
ahol sikeres pályázatokat követően jelentős beruházásokat tudunk
elvégezni - mondta.
A fejlesztések között megemlítette a Dézsma utcai présház felújítását, a Mosoly a gyermekekért
- Gyermekjóléti Szolgálat épületének kialakítása a Rákóczi úti
Durisz épületében, a városközpont környezetrendezését, az árvízi védvonal kiépítését, a Fehérhegy csapadékvíz elvezetését és
az óvodafejlesztés pályázatot.
- Összesen nagyjából 2,1 milliárd forint épül be Nagymarosba, melyből a támogatás összege
közel 1,9 milliárd forint - hangsúlyozta. - Vannak azért olyan területek, ahol nem sikerült az előrelépés. Erről is beszélni kell.
Utas, pincés, partfalas, vagy járda pályázat nincs, ezért ezekkel
nem tudtunk előrelépni. A fehérhegyi csapadékvíz elvezetéses pályázatunk ügyes lépés volt, mert
itt az út probléma is megoldódott,
sőt, némi járdát is sikerült kiszo-

rítani belőle, holott az nem lehetett volna benne. Az elért eredmények legfőképpen Murányi
Zoltán munkáját dícsérik.
Az önkormányzat munkájára
kitérve elmondta: idén is sokat
dolgoztak a bizottságok és a képviselő-testület.
- Az idei évben eddig közel
300 napirendet tárgyaltunk, 36
ülés eredményeképp több mint
240 testületi határozatot hoztunk.
Húsz rendeletalkotás vagy módosítás történt. A megbízatásunk arról is szól, hogy működtessük a
települést. A rendeletek többségének is ez a célja, mely sokszor
sajnos lakossági terheket jelent mondta.
Petrovics László fontos változásnak nevezte, hogy 2013. január 1-től járási hivatalhoz fog tartozni az okmányiroda kirendeltségként, majd várhatóan 2013 októberétől kormányablakként fog
működni, változatlan helyszínen,
tehát Nagymaroson. A gyámhivatal is a járási hivatal szervezeti
egysége lesz, de az ügyintézési
helyszín továbbra is megmarad.
Ezen felül további 4 köztisztviselő kerül áthelyezésre a járási hivatalba, hatósági igazgatási területen. Így a hivatal közvetlen
munkatársai 16 főben lettel meghatározva. Az építésügyi hatósági feladatokat január 1-től a járásszékhely város jegyzője (Szob)
látja el, így az építéshatóság megszűnik a hivatalban.
- Jelenleg tárgyalások folynak
annak érdekében, hogy Verőce,
Kismaros, Szokolya és Nagymaros települések ügyintézési helyszíne Nagymaroson maradjon tette hozzá.
A beszámoló után a jelenlévők
mondták el véleményüket, kérdéseiket. Több kérdés és észrevétel

is volt a Fehérhegy és a Magyar
utca felújításával kapcsolatban.
Több problémát is jeleztek az ott
lakók, melyre a polgármester és
Murányi Zoltán városfejlesztési
csoportvezető igyekezett kimerítő választ adni.
Egy idős hölgy annak a véleményének adott hangot, hogy úgy
érzi, a külváros szélén lakók el
vannak hanyagolva, mert a felújítások mind a központban vannak.
Több helyen sincsen a városban közvilágítás, amit sokan nehezményeztek. Ők ígéretet kaptak arra, hogy megvizsgálják a lehetőségeket.
Kérdés érkezett azzal kapcsolatban is, hogy járhatnak-e a nagymarosiak a szobi rendelőintézetbe. Petrovics László elmondta,
hogy a helyieknek hivatalosan
Vácra kell járniuk, de akinek Szo-

bon van a kezelőorvosa, azt még
most is fogadják.
A piaccal kapcsolatban felmerült, hogy a jövőben ki fogja üzemeltetni. A polgármester a hétfői
testületi döntést ismertette, mely
szerint az önkormányzat működteti továbbra is, egy közterület felügyelő segítségével.
Szó volt még többek között
arról is, hogy mikor lesz Nagymaroson helytörténeti múzeum,
és mi a helyzet a rendőrséggel.
Előbbire Petrovics László válaszolt, aki elmondta: nem mondtak le a múzeumról és esélyt lát
arra, hogy a volt Blaskovics ház
felújítása után oda kerüljön a már
összegyűjtött anyag. Az utóbbira
pedig Szimon Attila a közbiztonságért felelős képviselő válaszolt.
Szerinte az a baj, hogy folyamatosan csak kifogásokat hoznak fel,
azzal kapcsolatban, hogy miért
nem lehet városunkban rendőrség. Az utolsó az volt, hogy majd
akkor lehet, ha elkezdődik a termál beruházás. A tervet nem adják fel, a tárgyalásokat tovább
folytatják.
A Nagymaros vasútállomás
veszélyeiről is beszéltek többen.
Sajnos a megközelítése a Duna
felöli utcákból balesetveszélyes
és az alagútban sem működnek a
lámpák, valamint megáll a sár eső
idején. A válaszból kiderült, hogy
többször is tárgyaltak a MÁV-val
erről, de eddig nem történ semmi. Most az egyik lakó a Selmecbánya utcából vette fel a harcot.
A közmeghallgatás, mely
mintegy másfél órásra nyúlt nyugodt és jó hangulatban ért véget.
A megjelentek szinte minden kérdésükre választ kaptak. (F. A.)

Nagymaros Város Önkormányzata
kegyeleti emlékezést tart a "Málenkij robotra"
elhurcoltak tiszteletére, melyre ezúton szeretettel
meghívjuk Önt és kedves családját
Időpont: 2013. január 6., vasárnap 10 órakor
Helyszín: Nagymaros, római katolikus templom
.A gyász és hálaadó szent misét Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök úr celebrálja.
Köszöntőt mond: Petrovics László,
Nagymaros polgármestere
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Gróh János Gáspár, a Köztársasági Elnöki
Hivatal Társadalmi Kapcsolatok
Igazgatóságának vezetője
Harrach Péter, Országgyűlési képviselő
A szent mise végeztével a résztvevők elhelyezik a
templom előtt az emlékezés virágjait és mécseseit.
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Járási hivatali - jegyzõi feladatok
Előzetesen tájékoztatni kívánom a lakosságot a január 1. napjával fennálló járási hivatalban intézhető,
valamint a jegyzői hatáskörben maradó államigazgatási ügyekről.
Az okmányiroda változatlan helyszínen (a hivatali hátsó épület földszintjén) marad
Nagymaroson, a járási hivatal
kirendeltségeként továbbra is
ellátja a személyi adat- és lakcím nyilvántartási (lakcím bejelentése, lakcím változás átvezetése), személyi okmányok
(személyi igazolvány, lakcím
igazolvány, útlevél), járművezetésre jogosító okmányok,
vállalkozói igazolvány, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa kiadásával kapcsolatos feladatokat, közlekedési
igazgatási feladatokat (forgalmi engedély, törzskönyv kiállítása, cseréje, pótlása, járművek forgalomba helyezése, kivonása, járművezetéstől eltiltás
bejegyzése).
Várhatóan 2013. novemberétől az okmányiroda kormányablakként fog működni, ellátva a járási hivatal szakigazgatási szervei - így például egészségbiztosítási, földhivatali,
népegészségügyi - ügyfélszolgálati feladatait is.
Az okmányirodában fog továbbra is dolgozni Gulyásné
Kosnyák Szilvia, Szilágyi Ildikó és Ádámné Zoltai Zita.
A gyámhivatal is a járási
hivatal szervezeti egysége lesz,
de az ügyintézési helyszín
Nagymaroson megmarad. Elhelyezésükre az okmányirodai
épület emeletén fog sor kerülni.
A járási hivatal gyámhivatala fogja a jövőben ellátni az
eddig a városi gyámhivatal hatáskörébe tartozó, valamint további gyámhatósági hatásköröket, így különösen: örökbefogadással, gyermek elhelyezéssel, kapcsolattartással, gondnokoltakkal kapcsolatos, gyermekvédelmi hatósági - pl. gyermektartásdíj megelőlegezése,
nevelőszülő kirendelése, gyermek védelembe vétele, iskoláztatási támogatás felfüggesztése, gyermek átmeneti vagy tar-

tós nevelésbe vétele, annak
megszüntetése - feladatokat.
Juhász Leventéné és
Rudnyánszkiné Barta Ildikó a
járási hivatalba áthelyezve továbbra is ellátja a gyámhivatali feladatokat.
A járási hivatal fog eljárni
egyes szociális kérelmek elbírálása során is, így szociális rászorultság esetén időskorúak
járadékát, ápolási díjat állapít
meg, a rendszeres szociális ellátásra való jogosultság feltételeit kétévente, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
való jogosultságot évente felülvizsgálja és a feltételek fennállása esetén az ellátást tovább
folyósítja, a fokozott ápolást
igénylő súlyosan fogyatékos
személy gondozását, ápolását
végző személy kérelmére emelt
összegű ápolási díjat állapít
meg, közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg a törvényben felsorolt jogosultsági
feltételek alapján, egészségügyi
szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultságot
állapít meg, hatósági bizonyítványt állít ki, hadigondozotti
ügyekben első fokon jár el.
Az építésügyi hatósági feladatokat 2013- január 1-től a
járásszékhely város jegyzője
(Szob) látja el, így az építéshatóság megszűnik Nagymaroson, ezt a feladatot ellátó munkatársak a járási hivatalba kerülnek áthelyezésre.
Jelenleg tárgyalások folynak annak érdekében, hogy Verőce, Kismaros, Szokolya és
Nagymaros települések ügyintézési helyszíne Nagymaroson
maradjon.
Változatlanul jegyzői hatáskörben maradnak különösen az anyakönyvi ügyek (pl.
házasságkötés, anyakönyvezés), a választások lebonyolításával kapcsolatos feladatok,
a hagyatéki ügyek (pl. hagyatéki leltár felvétele), birtokvédelmi ügyek, a kereskedelmi
tevékenység bejelentése, üzlet
működési engedélyének kiadása, nyilvántartása, vadkár
ügyek, természetvédelmi bírság kiszabása, elhagyott hulladék elszállítására kötelezés, talajterhelési díjjal kapcsolatos
ügyek, helyi adókkal, gépjár-

műadóval kapcsolatos ügyek,
termőföldekkel kapcsolatos
elővásárlási jog gyakorlásához
fűződő kifüggesztési feladatok,
méhek tartási helyének és vándoroltatásának nyilvántartása,
fakivágási ügyek, parlagfű elleni védekezés elrendelése,
egyes állatvédelmi ügyek.
Egyes szociális támogatásokkal kapcsolatos feladatok is
jegyzői hatáskörben maradnak:
pl. rendszeres szociális ellátás
és foglalkoztatást helyettesítő
támogatás folyósításának megállapítása, felülvizsgálata,
megszüntetése, aktív korúak
ellátására való jogosultság
megállapítása, szüneteltetése
és megszüntetése, rendszeres
szociális segély megállapítása
a törvényben foglalt feltételek
esetében, lakásfenntartási támogatás megállapítása a törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (normatív lakásfenntartási támogatás), közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a törvényben, ill. önkormányzati
rendeletben felsorolt jogosultsági feltételek alapján, szociális rászorultság igazolása.
Gyámügyi feladatok:
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosult-

ság megállapítása, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás folyósítása, óvodáztatási támogatásra jogosultság megállapítása, környezettanulmányok készítése.
Az anyakönyvvezetői és
birtokvédelmi feladatokat továbbra is Mladonyiczkiné Valentin Annabella, a szociális,
hagyatéki és hatósági ügyeket
pedig Hontiné Lukács Lívia
látja el. Januártól ők a gyámhivatal jelenlegi helyén, a házasságkötő terem melletti irodában lesznek elérhetők.
Az adóügyi, a pénzügyi, valamint a városüzemeltetési feladatokat változatlan szervezeti felépítésben és személyi állománnyal fogjuk ellátni.
Az ügyfélszolgálati feladatokat a megmaradó munkatársak részvételével, új formában
fogjuk ellátni, biztosítva a folyamatos elérhetőséget.
A járási hivatal leendő vezetőjével az írás elkészülte után
fogunk egyeztetni a részletekről, így a további tájékoztatást
annak megfelelően tudom
megadni.
A részletes hatásköri jegyzéket az önkormányzat honlapján elérhetővé teszem.
Dr. Horváth Béla jegyző

Tájékoztatatás a járások kialakításával
és a szociális és gyermekvédelmi
ellátásokkal összefüggésben.
2013. január 1-től a jegyző helyett a járási hivatal jár el az
alábbi támogatások megállapítása tárgyában:
- normatív ápolási díj
- időskorúak járadéka
- hajléktalan személyek részére kifizetett időskorúak
járadéka
- otthonteremtési támogatás
- gyermektartásdíjak megelőlegezése.
A jelenlegi rendszerben a folyósítás történhet:
- a jogosult folyószámlára történő utalásával,
- postai utalással,
- valamint az önkormányzat házipénztárából történő
felvétellel.
Az ellátások tekintetében 2013. januárjában még a települési önkormányzatok fizetik ki a jogosultaknak a pénzbeli
támogatást, a kormányhivatalnak első alkalommal 2013.
februárjában kell a támogatások folyósításáról gondoskodnia. Az ellátásoknak a járási hivatalokhoz átkerülésével
kizárólag folyószámlára utalásra, illetve postai úton történő kézbesítésre lesz lehetőség.
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Nemzetiségi nap az iskolában
Október 12-én szerveztük az
idei nemzetiségi napot az alsó
tagozatosok számára. Beszámolómat kissé rendhagyó módon szeretném kezdeni. A ren-

minden törekvésünk megfogalmazódott: az, hogy a nemzetiségi oktatásnak pontosan az a
lényege, hogy a legkisebbek
büszkék legyenek nagyszüleik-

A gyerekek nagy érdeklõdéssel hallgatták végig Teca néni elõadását
(kép: hofy fotó)

dezvény hetének első napján
Roman Zsófia 1/b osztályos
tanuló a következő kérdéssel
fogadott a német órán: "Kati
néni, hány napot kell még aludni ahhoz, hogy a dédimamám
az iskolába jöjjön?" A kicsi
lánynak ebben a kérdésében

re, sőt, dédszüleikre, és hagyományaikat, szokásaikat, nyelvüket őrizzük és ápoljuk.
Nincs annál jobb érzés, amikor egy kisgyereket érdekel
szülei, nagyszülei múltja. Vendégünket, Zoller Andrásné
Teca nénit a felső tagozatosa-

ink már ismerik. A kicsik számára is érdekesen, számukra
érthetően mesélt gyermekkoráról, a régi karácsonyokról, a
"sváb" Mikulásról, sváb nyelvű mondókákat hallhattunk, és
boldogan lovagoltatta térdén
Zsófit, a kis dédunokát a "hothot trill" című mondókára, melyen Nagymaroson generációk
nőttek fel. Programunk második felében a gyerekek megtanultak egy régi sváb nyelvű altatódalt, valamint olyan játékokkal ismerkedhettek meg az
udvaron, melyeket nagyszüleik játszottak régen. Karikát hajtottak, eljátszották a "wasserman pádö" nevű játékot, melynek akkoriban nevelő szándéka is volt. A szülők ezzel a játékkal próbálták gyermekeiket
óva inteni, hogy egyedül ne
menjenek a Dunára játszani,
hiszen elkaphatja őket a
"Wassermann". Vidám és tanulságos délelőttünkön részt
vett Ivor Andrásné, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Döbrössy Kriszta, Végvári
Györgyi, a Kisduna újságtól, és
egészen véletlenül akadt egy
külföldi vendégünk is, Tani

Lámpások világították meg
a fõteret Márton napján
Évek óta a november 11-hez
legközelebbi pénteken tartjuk
a Márton napi felvonulásunkat.
Idén nagy örömmel láttuk,
hogy nem szükséges a reklám,
nem kellenek meghívók, hiszen már mindenki tudja, hogy
melyik napon, hány órakor kell
a Fő téren lennie. Ujvári Gábor, a Dunakanyar Fúvósegyüttes karnagya csak megpillantott az utcán, és már mondta, hogy "Tudjuk, november 9,
18 óra." És ezzel mindent meg
is beszéltünk.
Másnap találkoztam Vitok
Csillával az utcán. Csilla már
kérdés nélkül mondta: tudjuk,
november 9! Minden elő lesz
készítve! A gyerekek az iskolában csak annyit kérdeztek,
hogy hány órára jöjjenek zsíros kenyeret kenni. Ami még

nagy öröm volt számunkra,
hogy tavaly végzett növendékeink is lelkesen jöttek, és segítettek. Neubauer Ákos is magától jelentkezett, és biztosította számunkra a technikai hátteret. Iskolánk 7. osztályos tanulói önként jelentkeztek, hogy
szeretnék az estét valamivel
még vidámabbá tenni. Azt gondolom, ennél nagyobb öröm
nincs.
Az, hogy iskolánknak, városunknak van egy olyan hagyománya, melyet már mindenki vár, melyhez egyre többen csatlakoznak, hogy segíthessenek. És ennek az összefogásnak köszönhetően idén is
egy nagyon hangulatos, szép
estének voltunk részesei. A
közönség énekszavára megjelent Szent Mártonunk, sok kis

liba, és hangos libagágogás kíséretében. A vidám vonulás és
fúvószene után előkerült a zsíros kenyér, a tea, és a Márton
napi cukorka. A gyerekek vidáman falatoztak, a szülők beszélgettek, és a Szent Márton
szobor körül élettel telt meg a
Fő tér.
Köszönjük a zenekarnak a
zenét, Jórász-Nagy Eszternek,
Gyimesi Rózsikának, Pálfalvy
Gabinak a süteményt és a segítséget, Szabadi Szonjának,
hogy vállalta Szent Márton
szerepét, Vitéz Lajosnak, hogy
minden évben rendelkezésünkre bocsájtja lovát. Reméljük,
jövőre ugyanilyen szép számban, ugyanilyen jókedvvel találkozunk!
Heinczné Cserni Katalin,
Német munkaközösség

Zoller Andrásné, Teca néni. Életérõl mesélt a fiataloknak (hofy fotó)

Maurizio egyetemi tanár Izlandból. Tani édesanyja
Zebegényből származik, és
Tani szeretné a sváb nyelvet
közelebbről megismerni. Boldogan tett eleget meghívásunknak, és vett részt rendezvényünkön. Mi pedig büszkén
mutattuk be iskolánkat, és boldogan láttuk, hogy a legkisebbek is fogékonyak a múlt iránt.
Nagyon köszönjük Teca néninek, hogy a kicsikhez is eljött, és reméljük, hogy a jövőben még sok hasonló érdekes
élményben lehet részünk!
Heinczné Cserni Katalin
Német munkaközösség

Egyházközségi
hírek
A karácsonyi szentmisék
időpontjai
- december 24-én: 16 órakor
pásztorjáték,
- december 24-én: éjféli szentmise,
- december 25-én: 8 óra, 9.30
és 18 óra,
- december 26-án: 8 és 18 óra,
- december 30-án: Szentcsalád
vasárnap a 9.30 órakor kezdődő szentmisére várjuk a házaspárokat házassági esküjük
megújítására, majd a családok
megáldására,
- december 31-én: 18 órakor
hálaadó szentmise az elmúlt
évért,
- január 1-én: 8 óra, 9.30 és 18
óra.

Házszentelés
Házszentelés jövő év januárjában vízkereszt tájékán. A szentelésre feliratkozni, időpontot
egyeztetni István atyánál lehet.
Tel: 06-30/375-7303.
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Az iskola novemberi hírei
November 5-én az őszi szünet
után frissen, kipihenve kezdtük
az első tanítási napokat. Márton
nap alkalmából nagyszabású
felvonuláson vehettünk részt a
Fő téren. Köszönjük a szervezést Heinczné Cserni Katalinnak.
November 12-én a felső tagozat pedagógusai fogadóórát
tartottak a szülőknek. A fogadóórák lehetőséget adnak a
szülőknek, hogy még több információt kapjanak gyermekeik tanulmányi fejlődéséről, az
iskolán belüli viselkedésről.
Sajnos, megint kevés szülő jelent meg, pedig csak közösen
tudunk eredményt elérni.
November 13-án megemlékeztünk "A magyar nyelv napjáról".
November 13-án, Visegrádon
az Áprily Napok keretén belül
szavalóversenyen és sportvetélkedőn vettek részt diákjaink. A

játékos sportversenyen 3. helyezést, a fociban szintén 3. helyezést, a floorball bajnokságban 2.
helyezést értek el. Összesítésben
a nagymarosi diákok a 3. helyezést érték el. Vácrátóton, a Diákolimpián ismét remekeltek
gyermekeink, labdarúgásban a
II. korcsoportosok 2. helyezést,
a III. korcsoportosok 3. helyezést
értek el. Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak! A
szavalóversenyen öt felsős diák
szerepelt eredményesen.
November 21-én megtelt a
művelődési ház a zenét szerető
szülőkkel, gyerekekkel. A zenét
tanuló diákok az Ifjú zenebarátok napja alkalmából nagyszabású hangversenyt adtak. Itt mutattuk be először az új ütős hangszerünket, melyet ismételten szeretnénk megköszönni a minket
támogató szülőknek.
November 30-án tartotta az
alsó tagozat szavalóversenyét.
Ugyanezen a napon a 7. és 8. osz-

tályos tanulóknak a rendőrség
előadást tartott a bűnmegelőzésről. Köszönjük a körzeti megbízott segítségét.
Köszönetet szeretnénk mondani Fleischmann Pálnak, hogy
szabadidejét feláldozva rendezvényeinkről minden alkalommal felvételt készít. Szintén köszönettel
tartozunk Szobonya Gábornak,
aki növényeket, fákat telepített az
alsó iskola udvarára.
Kérjük Nagymaros lakosságát, hogy a tejes és üdítős dobozokat ne dobják ki a szemetesbe! Iskolánk a szelektív hulladékgyűjtés keretén belül mindkét épületben gyűjti ezeket a dobozokat, melyet az iskola portáján le lehet adni. A befolyt összeget a Nagymarosi Iskoláért Alapítványnak ajánljuk fel, hogy továbbra is támogatni tudja oktató
munkánkat. Segítségüket előre is
köszönjük!
Decemberi előzetes: December 1-jén adventi labdarúgótor-

Beszámoló a német nemzetiségi
önkormányzat munkájáról
Örömmel értesítem az érdeklõdõket, hogy a szeptemberi Sörfesztivál rendezvényt
követõen október hónapban
ismét fordulatos események
történtek Német Nemzetiségi Önkormányzatunk tevékenységében.
- Izlandból megkeresett egy
magyar -olasz származású nyelvi kutatást végző úriember, aki
felajánlotta, hogy a sváb dialektikát hirdetve, közreműködne tevőlegesen egy weblap készítésében, aminek címe lenne: "Dunakanyari Svábok Virtuális Múzeuma".
A személyes találkozás, melyen iskolánk igazgatója is részt
vett, igen jól sikerült. Egy rendhagyó órát állítottak össze az iskola német nyelvet tanító pedagógusai. Heinczné Cserni Katalin vezényletével több mint 120
tanuló figyelt, majd együttműködött a német-sváb dialektikát bemutató órán.
Zoller Andrásné -Teca néni a
már iskolás dédunokáját is bevonta a sváb nyelvű játékos foglalkozásba a gyerekek nagy örömére. Izlandból érkezett vendé-

günk a helyszínen hanganyagot
készített és nagyra értékelte az itt
folyó munkát, mint a Német Önkormányzat, mint az Iskola részéről. A világ bármely részén
megtekinthető "Virtuális Múzeum” - összeállítása folyamatban
van, együttműködve a Maurizio
Tani-val, aki kutatási szinten foglalkozik a nyelvi dialektika megismerésével, megtartásával.
- Igen jó eredményességgel
működik a három hónapos intervallumra tervezett német nyelvkörünk is. A Művelődési ház
adott helyet részünkre, ahol heti
egy alkalommal 18-23 fő önkéntes részvétellel és Önkormányza-

tunk által finanszírozva bővíti
német nyelvtudását.
-December 14-én a "végzősöknek" ünnepélyes keretek között, elismerő oklevéllel gratulálunk az eredményességhez.
- Ugyanerre a napra tervezzük az általunk támogatott civil
szervezetek és intézmények részére a támogatási összegünk átadását. Az általános iskola, a
Wildenrosen és a Die Blumen
táncegyüttes, továbbá a Dunakanyar Fúvósegyüttes részére 5050 ezer forint összeg. Az óvoda
része 80 ezer forint támogatási
összeg került átadásra, egyidejűleg együttműködési megállapo-

Nagymarosi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Testületének
képviseletében, meghitt adventi
napokat és szép karácsonyi
ünnepeket kívánunk minden
kedves olvasónak és
Nagymaros város lakóinak:
Ivor Andrásné elnök.

nán vettünk részt Vácon. December 3-án, a Budai Bábszínház
előadásában "A két Mikulás egy
erdőben" című bábjátékát tekinthették meg az alsó tagozatosok.
December 6-án várjuk a Mikulást. December 14-én a Filharmónia bérlet második előadásán
vehetünk részt..
December 15. tanítási nap. Ez
a nap adventi készülődéssel telik,
a kisebbek asztali díszeket, adventi koszorút készítenek, a nagyobbak gyertyát öntenek, jelmezeket készítenek a Csillagváró
estre. A sportolni szerető tanárok,
diákok összemérhetik erejüket
kosárlabdában, röplabdában.
Utolsó tanítási nap: december
19. szerda. A tavalyi évhez hasonlóan idén is mécsesekkel kivilágított tutajokat úsztatunk a
Dunán, majd osztálykarácsonnyal zárjuk a 2012-es évet.
December 20-án 17 órakor
tartjuk Csillagváró ünnepségünket, melyre mindenkit szeretettel várunk. A fellépő tanulók kis
műsorukkal kívánnak Békés boldog karácsonyt társaiknak, tanáraiknak, szüleiknek.
dás kötéssel a nemzetiségi identitás és kultúra fenntartása céljából.
- Örömmel fogadtuk a Márton-napi hagyományőrző és közösséget kovácsoló felvonulást
is. December 16-án a Mindenki
Karácsonya rendezvényen működünk közre és segítjük annak
sikerét is
- Feladataink között folyamatosságot jelent a település végén
lévő két köszöntő tábla karbantartása is. Karácsonyra a hangulathoz, ünnephez megfelelő színfolt
kerül rá. Ha igényt tartanak rá,
igyekszünk minden városi közösségi megmozduláson részt venni,
és támogatni annak sikerét.
- Legközelebbi önálló rendezvényünk a Sváb Batyubál
lesz, 2013. február 16-án.
Várunk minden jókedvű, derűs társaságot, és közösséget kereső, kedvelő résztvevőket.
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Olvasói levél
Nagymaros-Visegrád
Könyvmegálló
A Singer varrógép
A nyitott könyvespolc egy közterületen felállított, mindenki
számára elérhető
könyvszekrény,
ahonnan bárki elvehet egy könyvet, ha hoz helyette egy másikat.
A nyitott könyvszekrény ötlete a performer-duó Clegg &
Guttmanntól származik, az első
szekrényeket 1990-ben állították
fel a németországi Darmstadtban
és Hannoverben. A nyitott
könyvszekrénynek az volt a célja, hogy a könyvekhez ingyen,
mindenféle regisztráció nélkül,
bárki és bármikor hozzáférhessen. Később hasonló könyvszekrények jelentek meg Bonnban,
Grazban, majd Bécsben. Budapesten a KÖKI metróállomáson
és az Aquincumi hévmegállóban
találhatók hasonlóak. A szekrények hamar népszerűvé váltak,
rendben tartásukat pedig mindenféle szervezés nélkül, önként
végzik a járókelők, jelen esetben
ezt a Kerekegylet vállalná.
Hogyan működik?
Amennyiben el akar olvasni
egy könyvet, vegye le azt a polcról, és amikor elolvasta hozza
vissza. Abban az esetben, ha
megtartaná azt is megteheti, de
kérjük, cserébe hozzon helyette
egy másikat. Így a könyvállo-

mány cserélődik, de mindig
nagyjából állandó mennyiségű
könyv áll az olvasók rendelkezésére. Amennyiben van a tulajdonában olyan könyv, amit már
olvasott, esetleg több példánya
van belőle, netalántán Önnek
nem tetszik (ez nem jelenti azt,
hogy másnak sem tetszik) hozza
azt el a Könyvmegállóba.
Miért szeretnénk?
Kicsit pótolná a városunkból
hiányzó könyvesboltot. Növelni
szeretné a papíralapú könyvek
iránti érdeklődést, mely az utóbbi időben csökkenni látszik.
Könnyen elérhető bármelyik évszakban és napszakban, mert
mindig nyitva van. Képet kaphatunk közös érdeklődésünkről és
gazdagodunk egy szép utcabútorral is.
A könyvszekrényben vezetett
kívánságlistával talán egyes
könyvek beszerzésével is segíthetnénk egymásnak.
Ehhez szeretnénk segítségetek kérni. Amire szükségünk lenne: pénz, a könyvszekrény megépítéséhez; könyvek, melyeket
nélkülözni tudnak.
Mindezeket a Napkereki
Küküllő birngaboltba várjuk szeretettel.
Köszönettel:
kerekegylet.hu
kerekegylet@gmail.com

Kajakos bál
Nagy volt az érdeklődés a lassan
már hagyományosnak számító kajakos bálon. A Polarys zenekar kifogyhatatlanul ontotta a slágereket,
a táncos lábú vendégek egymást
váltották a táncparketten.
A bál színvonalát emelte a legfrissebb és egykori olimpikonjaink
részvétele - Kammerer Zoltán és
Kulifai Tamás, Rátkai János és Deme
József, valamint Nieberl László -,
akik segítettek a polgármester úrnak
az ifjú nagymarosi bajnokok megérdemelt jutalmát átadni.
Dobó Bálint, Gaszner Ádám,
Antal Márton, Szántói-Szabó Tamás, Szlávik Tamás, Polgár Péter,
Polgár Dániel és Jeszenszky Petra voltak, akiket a képviselő testület méltónak tartott az egész évben nyújtott kiemelkedő teljesítményükért ünnepélyes keretek
között díjazni.

Külön köszönet azoknak a kajakosoknak és szülőknek, akik segítettek a rendezvény lebonyolításában és mindazoknak, akik jótékonykodtak az egyesület javára.
Támogatóink: Antiquitás,
Ábrámné Burgermeister Mónika,
Arnoldné Mónika, Balázsné Edit,
Biobolt, CBA, Csillag Állateledel
bolt, Dunacent Kft., Döbrössy
László családja, Erdészet, Fit Life
Fitness, Főtéri Patika, Gauss Kft.,
Gatyel Mónika, Hornyák Hajnalka, Járik Zoltán, Jakus Mihály,
Jung Károlyné, Könyvtár,
Marafkó Márk, Napközi ( Matus
László), Nieberl Károly családja,
Ocsenás Tibor, Palásti Ildikó,
Lendvainé Pesti Emese, Petrovics
László családja, Polgármesteri
Hivatal, Rátkai János, Szépítő Kezek kuckó, Verőcei Vén Duna cukrászda.

Az előző beszámolómhoz még egy-két adalék. A zsidókat 1944.
végén hurcolták el Nagymarosról. Kaptunk egy varrógépet
Brauer úrtól, aki zsidó volt és tudta, hogy elviszik őket. Mariska néni, önöknek jobban kell, mivel nagy a család. Édesanyám nem sokáig használta a varrógépet. 1945-ben bejöttek az oroszok. A nagymarosi nemzetőrök körbejárták a falut,
hogy mit lehet eltulajdonítani. Hozzánk is bejöttek és meglátták a Singer varrógépet és azzal az indokkal, hogy új egyenruha kell az orosz katonáknak, lefoglalták és elvitték. Három
nemzetőr volt, egyet ismertem közülük, ő tudta, hogy nálunk
van a varrógép. Amikor édesanyám megkérdezte, hogy mikor
kapjuk vissza, nem válaszoltak. Mint írtam, a három nemzetőrből egyet ismertem, illetve ismerem, a másik kettőt nem.
1956. február 3-án a dunakeszi járműbe mentem dolgozni, ott volt az az illető alapszervi párttitkár. 1967-ben a művezetőm a röpgyűlésen közölte, hogy a jó, becsületes munkádért kiváló dolgozó jelvényt fogsz kapni, Rudi. Jung Tónival,
aki most 92 éves együtt dolgoztunk az üveges műhelyben. Köztudomású lett, így sokan gratuláltak előre. Előre ittunk a medve
bőrére, ugyanis a kitüntetésből nem lett semmi, mert az illetékes elvtárs a gyűlésen nem volt jelen. Másnap röpgyűlést tartott. Közölte, hogy Rudival nincs semmi baj, jól dolgozik, de
két probléma adódik, hogy nem párttag és nem munkásőr.
Természetesen az illetőt kifütyülték: egy munkásőr elvtárs betegállományból jött vissza, így ő kapta meg a kitüntetést.
Róna Rudolf
1956-os bajtárs

Olvasói levél

Nagymarosi
"hipermarket"!
Késő tavasz óta, de újra téma: esztergomiak!
Én úgy gondolom - és a sorállók is -, a vásárló a pénzéért oda megy és önszántából, ahol jó minőségű árut kap,
ráadásul elfogadható áron. Lehet utánozni! (Ez nem
egyenkolbász, egyenszalonna - idézve a cikkirót).
Engedtessék meg, ha kell sorba is álljak, vagy elterelnek
másik eladóhoz, vezényszóra? Szomorú ez az áskálódás. A
piac érdekében, no meg a vásárlóéban is jó lenne a szelektálást abbahagyni! Nem méltó viselkedésforma ez!
Egy piaclátogató
Győrffy Ernőné

Köszönet a támogatásért!
A Nagymarosi Férfikórus Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik felajánlották személyi jövedelemadójuk
1 %-át. A 2011 évi támogatás 104.657 forint volt, amit működési kiadásokra, és a novemberi kórushangverseny megrendezésére fordítottunk.

Adószámunk: 18688698-1-13
Kérjük további támogatásukat!
Rothbauer Antal elnök
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Szemelvények Dr. Seregi György
nagymarosi naplójából
Civil kurázsi
2012. okt.14. vasárnap
Amikor már elment minden
bizalmam és hitem az úgynevezett civil kezdeményezésektől,
mert az volt hosszú életem eddigi tapasztalata, hogy pártoktól, kormányoktól függetlenül
ezekre a vezetők csupán jóindulattal bólogatnak, de nem segítik, nem karolják fel megvalósulásukat. A civil kezdeményezések javaslatára a szokásos
megnyugtató válasz érkezik:
"Jó az elképzelés, ragyogó az
ötlet, majd átgondoljuk, megvizsgáljuk a forrás lehetőségét". Azután addig-addig vizsgálgatják a javaslatot, míg el
nem felejtődik, míg a civilek
meg nem unják, míg el nem
apad a soha nem volt forrás.
Az utóbbi hónapban azonban nem várt események zajlottak itt a nagymarosi Kisújhegyen, melyek kissé megváltoztatták fenti véleményemet. Nálunk ugyanis megvalósult a "civil kurázsi". Azért beszélek kurázsiról, mert a szóban forgó
ügyben van egy adag akaraterő,
az átlagnál nagyobb elhatározás
és összetartás, sőt egy kis "csak
azértis" a magas hatóság felé:
mi nélkületek is megcsináljuk,
akkor is ha nem segítetek.
Ideje elárulnom, hogy miről
is szól ez a kis naplójegyzet. Az
előzményekhez tartozik, hogy a
nagymarosi önkormányzat egy
pályázatot írt ki külterületi utak
felújítására. Mi naivan arra gondoltunk, hogy a mi utunk igaz,
hogy belterületről indul, de külterületen folytatódik, amit nyilvánvalóan csak a tönkrement
belterületi részen keresztül lehet ( illetőleg ma már nem lehet) megközelíteni. Mert a valóság az, hogy szinte az utóbbi
egy-két évben utunk szilárd burkolati része - amit kb. 40 évvel
ezelőtt saját, akkori kifejezéssel
élve "maszek" vállalkozásban
építettünk - teljesen tönkre
ment, kátyú, kátyút követett,
személy gépkocsival szinte járhatatlanná vált, ki tudja hány lökésgátlót tett tönkre.
Mi örültünk, hogy a pályázati kiírás szerint fifti-fifti alapon az önkormányzat és mi "civil telkesek" együttes erővel
összesen mintegy 400.000 fo-

rintból kikecmergünk a kátyúkból.
Hamarosan kiderült azonban, hogy mindez csak álom,
mert a mi utunkhoz nem kőre,
hanem betonra vagy aszfaltra
van szükség, ez pedig nem "illik" bele a kiíró koncepciójába,
de egyébként is a pályázat tárgyát képező út nem kültelki
(legfeljebb mi vagyunk azok). A
mi utunknál indifferens, hogy
hová vezet, próbálkozzunk
újabb pályázattal, ne türelmetlenkedjünk (várjuk meg míg azt
is elutasítják).
Ekkor jött a civil kurázsi,
amely elhatározta, hogy fizessen mindenki 10e. Ft helyett 15e
Ft-ot és akkor nem várunk az
önkormányzatra, mert mi tudjuk, hogy "kétszer ad, aki gyorsan ad".
Miután az előzetes feliratkozás alapján - melynek fő szervezője Liebhardt Vilmos tősgyökeres marosi születésű gyerek (ma
tisztes nagyapa) volt - összegyűlni látszott a pénz, némi előleggel a munka elkezdődött és egy
hét alatt be is fejeződött. Szerencsére a károgóknak sem lett igazuk, akik Kasszandrai-jóslata
szerint: "Más dolog feliratkozni
és megint más fizetni". A szük-

séges összeg lényegében két hét
alatt össze is jött, először a legszükségesebb kátyúk, valamint a
letöredezett útszél kijavítására,
majd mikor látták és kipróbálták
a hezitálók felújított utunkat, melyet némelyek "kísúj-hegyi
sztrádának" neveztek - újabb
adományokkal még pótmunkákat is el lehetett végezni, mert a
civil kurázsi csodákat művelt.
Érdekes volt megfigyelni,
hogy a kisnyugdíjasok rögtön
fizettek, a jobb módúak kételkedtek és kivártak, míg végül
kinyögtek 10 ezer forintot. Ez
utóbbiakról a mai vasárnapra
rendelt evangélium példabeszéde jutott eszembe, mely szerint
"Könnyebb a tevének átbújni a
tű fokán, mint a gazdagnak be-

jutni a mennyek országába."
Javaslom tisztelt városi vezetőinknek, az önkormányzat
szakelőadóinak, víkendes társainknak a János-hegytől a
Rigó-hegyig, sétálják végig
utunkat, remélem ők is meg
lesznek elégedve a javítási
munkálatokkal. Abban is bízom, hogy az előbbiek ígéretüket betartva kihelyeztetik a
"Kisújhegyi-út" névtáblát,
hogy ne kelljen ismerőseinket, hivatalos szerveinket
(mentőket, tűzoltókat, közműves díjbeszedőket stb.)
úgy eligazítani, hogy az
Elsővölgy utca és a Pállya Celesztin utca közötti "Anonymus úton" keressenek minket.
Amennyiben pedig a hozzáértő, jóindulatú testület a
későbbiek során mégis megszavazná utunk felújításának
támogatását, azt javasolom,
hogy a civil telkesek jövő évi
adóját csökkentsék le befizetett összegük 50%-ával.

Mindenki karácsonya
Szeretettel várunk Mindenkit december 16-án, vasárnap 16
órakor a nagymarosi templomban a hagyományos karácsonyi
koncertre! Fellépnek az óvodások, iskolások, a Nagymarosi
Nőikar és Férfikar! A koncert után, mint minden évben finomságokkal és forralt borral várjuk vendégeinket, hogy együtt örülhessünk az év legszebb ünnepének!
A rendezvényhez minden felajánlást örömmel fogadunk!
Telefon: Heinczné Cserni Katalin 06-30/331-3372 és Juhász Orsolya 06-30/599-4213.

Adventi keresztállítás negyedszer
Hétfőn este 6-kor immár negyedszer állítottuk fel az adventi
kettős keresztünket.
Napokkal előtte dolgoztak
már vele a segítőink, engedélyek beszerzése, letisztítás, festés, a kereszt helyének kiásása,
a kereszt szállítása, rögzítése,
szóval volt tennivaló.
Hála az égnek, mindenki
szívesen vállalta el a rábízott
munkát, Meg is lett az eredménye, mert egy igazán gyönyörű, bensőséges ünnepet élhettünk át. Csuka Tamás püspök
úr szavai átmelengették a szívünket, a tehetséges Melisek
Máté versmondása igazi meglepetés volt! Békefi Györgyi
felolvasása pedig egyenesen
"mennyei" volt.
Hálás köszönetet mondok
mindenkinek: a Maros vendéglőnek a zsíros kenyérért, az

mindenki ellátogathat a kereszthez, és gyújthat egy gyertyát.Jó
lenne, ha egyetlen este sem lenne sötétben a kereszt.

ÖNO-nak a teáért, Szalai Zolinak a profi hangosításért, Cséfai
Istvánnak a sofőrködésért,
Cségének, Hénop Zsoltnak és
végül Szimon Attilának, legfőbb
segítőmnek. És a Jóistennek,
hogy megadta ezt a szép napot.
Január 6-ig, vízkeresztig

December 21-én, pénteken
este az Ismerős Arcok koncertjét követően a szokott helyen, a
Duna-parton csatlakozunk a
Fénylánchoz. Óriási tüzet rakunk, így üzenünk egymásnak.
Kérjük, hogy néhány hasáb fát
hozzon a kosarában, a zsebében
egy kis "lélekmelegítőt", a szívében pedig jókedvet. Tehát találkozzunk a Panoráma alatti
parton! Mindenkit szeretettel
várunk!
Áldott, boldog, békés ünnepeket kívánunk minden nagymarosi lakosnak!
Jobbik Nagymarosi
Szervezete nevében
Szimon Ágota
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Köszönet a sok segítségért és
támogatásért az Erzsébet bálon
A Szent Rókus Karitász köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
részvételükkel, adományaikkal, támogató jegyekkel hozzájárultak a
november 17-én, a művelődési házban megrendezett jótékony célú Erzsébet bál sikeréhez. A bál bevétele a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
javát szolgálja.
Árverési és tombola tárgyakat
az alábbi magánszemélyek és cégek ajánlották fel, a 2012-es Erzsébet bálra.
Magyar Állami Operaház - Budapest, Bálint Zsombor képzőművész - Nagymaros, Szécsi András
képzőművész - Nagymaros, Németh
Zoltán Pál képzőművész - Nagymaros, B. Szabó András festőművész Kisújszállás, Lányi G. Csaba képzőművész - Nagymaros, Szabó-Villám család Nagymaros, Horváth
Józsefné - Nagymaros, Győrfi Sándor képzőművész - Budapest, dr.
Szalai István Piliscsaba, Für Lajos - Nagymaros, Petrovics László
- Nagymaros, Csillag László Nagymaros horgászbolt, Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és Kutyakozmetika - Nagymaros, Dunakanyar Fotó Stúdió - Nagymaros,
Édeske Cukrász Műhely - Nagymaros, Matuk Bálint borászat, Fitt Life
Fitness Stúdió - Nagymaros,
Szilágyiné Franyó Emese- Nagymaros kozmetika, Szalai Lajos és
családja - Nagymaros, Forrainé
Hering Éva - Verőce, Paulik János
- Szob - Márianosztra Kisvasút,
Zeller Erzsébet - Nagymaros, Von
Benko Ferenc és Mariann - Nagymaros, Tölgyes Tibor - Nagymaros
borkereskedés, Heiniger Károly Nagymaros borász, dr. Pintér Ilona - Dunakeszi Auchan Pat, CBA Nagymaros, Bótz László és felesége, Metlife Zrt Budapest,
Hungarica Kft - Budapest, Ritzl
Jánosné (Hanka) Nagymaros,
Kárpátiné Fülöp Margit, Palásti Ildikó virágbolt - Nagymaros, Járik
Zoltán és felesége, Jakus Mihály és
felesége, Manyi Élelmiszer - Nagymaros, Dunapress Lapkiadó - Vác,
Almamag grafika, Köménymag
grafikai nyomda, NÉPTÜ TÜZÉP,
KORONA Kisvendéglő - Nagymaros, Bethlen Gábor - Nagymaros,
Ancsa élelmiszerbolt, Lendvainé
Pesti Emese, Illényi Gáborné - Budapest, Zoller Péterné fodrászat,
Rudolf Józsefné, Krebsz Csaba és
felesége.
Piaci árusok: Petényi Timea
hentesáru + zöldség, Marcsi gyó-

gyító termékek, Németh László túrós lepény, Kovács Éva füstölt termékek, Akuni Pál tojás, Vajsz Csaba lekvárshop, Fekete Gábor csírák 3x, Elek Teréz szappan, Nyíri
Erzsébet, Vágvölgyiné Burik Erzsébet, Jakusné Dura Zsuzsanna
befőzde - Kós-pallag, Holeczné
Gulyás Erzsébet, Szalóki Erzsébet
szőnyeg, Kuha tanya, Üveg dísztárgy készítő, Heibcz Zsolt hentes-

áru, Laurato ékszer, Kleszky
Miklósné, Fekete tanya, Metykó
Patrik erdei gomba, Szilágyi Sándor, Márton László bőr dísztárgy,
Mocok Jánosné körtelekvár, Béres
Attila vágódeszka, Halics Tünde
gyertya, Ékszer - fa tartó, Szabó
Ferencné hús, Kemenci László tojás. Janecska György füstöltáru.
Köszönjük Polarys együttesnek,
hogy gondoskodott a jó hangulatról.

Csaba testvér
köszönete
Csaba testvér a jótékonysági Erzsébet bál előtt
Zoltai Zsolthoz e-mailben küldött üzenetében fejezte ki köszönetét a bál
szervezőinek, résztvevőinek.
"Sokan azt gondolják,
hogy ma nincsenek csodák! Pedig ma is láthatjuk a szeretet és jóság
csodáit! Ez a szép jótékonysági bál is egy igazi
csoda, a bajban lévő emberhez lehajló irgalmas
szeretet csodája!
Isten fizesse a jóságukat…
Kisebb testvéri szeretetettel:
Csaba testvér"

Pályaválasztási konferencia diákoknak
November 13-án a NAFIA szervezésében pályaválasztási konferencia volt a Művelődési Házban.
Fiatalok szóltak a még fiatalabbakhoz - azok, akik már elindultak valamilyen úton azokhoz,
akik még csak most keresik a maguk útját. Meghívott előadók tájékoztatták a diákokat, valamint
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szociálpedagógia szakos
hallgatói adták át tapasztalataikat a nagymarosi diákoknak.
Konferencia volt, hiszen néhány órát úgy tölthettek el a gyerekek, hogy partnerekként és támogatandó egyénekként kezelték
őket. Előadásokat hallgattak, lehetőségük volt kérdezni és hozzászólni, mappát kaptak, amibe
jegyzetelhettek és szendvicsekkel látták vendégül őket.
A rendezvény egyik célja a
pályaválasztás előtt álló fiatalok
tájékoztatása volt lehetőségeikről, az intézmények elvárásairól
és feltételrendszeréről. Fábián
Szabolcs, a Kittenberger Kálmán
Általános és Művészeti Iskola
igazgatója ismertette azokat a
változásokat, amelyek diákjaink
továbbtanulását befolyásolják a
jövőben. Nagy Szilvia, az AVKF
III. évfolyam szociálpedagógia
szakos hallgatója előadásában
bemutatta a különböző iskolákat

és a lehetőségeket. Meghívtak
néhány középiskolás diákot, akik
intézményükről és a diákéletről
beszéltek.
Az a tapasztalat, hogy a hetedik, nyolcadik osztályosoknak
sok esetben nincs konkrét céljuk
a jövőjüket illetően. Előfordul,
hogy kénytelenek feladni álmaikat vagy az elképzeléseiket, hiszen érdemjegyeik nem felelnek
meg a választott intézmény elvárásainak, így olyan szakterületekre és iskolákba kerülnek, ahol
nem érzik jól magukat. Tamáska
Viktor, a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ váci
kirendeltségének vezetője beszélt a környék foglalkoztatási
lehetőségeiről, a különböző
szakmákról és a munkanélküliségről.
A konferencia másik célja az
volt, hogy rámutasson a tanulás
és az életút összefüggéseire, akár
a munkáról, akár a családalapításról, akár egyéb életciklusról
van szó. A rendezvény nem hozhat teljes változást a fiatalok
gondolkodásában, de tudatosítani akarta, hogy sorsukért leginkább ők tehetnek és az iskola
megválasztása milyen fontos.
Gyöngyösi Gyula, az AVKF III.
évfolyamos szociálpedagógus
hallgatója előadásában utazás-

hoz hasonlította az életet. Olyan
utazáshoz, amit sokféle módon
megtehetünk - kitérőkkel, útitársakkal, stopposokkal - míg célhoz érünk.
Felhívták a figyelmet arra is:
vannak szakemberek, akik bármikor készen állnak, hogy támogassák és segítsék őket a döntéseikben, a problémáik megoldásában. Itt is lehetőségük volt
olyan tesztet kitölteni, ami a
munkával és a pályaválasztással
kapcsolatban segítséget nyújthatnak. A csoportok vezetésében
a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, pszichológusok és
szociálpedagógus hallgatók vettek részt. A teszt kiértékelése
hozzásegített minden diákot ahhoz, hogy egy kicsit jobban megismerje magát és orientálódni
tudjon a számára megfelelő
szakma felé.
A jó hangulatú rendezvény sikeréhez önkéntesek is hozzájárultak. Bízunk benne, hogy a kitűzött célokhoz közelebb jutottunk: diákjaink több ismerettel és
önismerettel indulnak el az "életúton". Köszönet a szervezőknek
és az összes segítőnek!
Gyöngyösi Gyula,
NAFIA; főiskolai hallgató
Staud Katalin,
Pedagógiai Szakszolgálat
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Szarvasgomba-túra a Börzsönyben
Kevesen tudják, hogy Magyarország valaha szarvasgomba-nagyhatalom volt,
azt pedig még kevesebben, hogy a Börzsönyben
is lehet szarvasgombát találni. Karsai Krisztina, akit
sokan a nagymarosi termelõi piacról ismernek,
vasárnaponként szarvasgomba-gyûjtõ túrákat vezet az érdeklõdõk számára Csoki és Bogyó kutyusokkal az élen.
Kriszti az ezredfordulón
Berlinben tanult permakultúrát, vagyis olyan kertművelést, amely az erdő-mező-vízpart életét veszi alapul, amikor a kertet megtervezi. Aki
tehát permakultúrás kertet
szeretne, annak jól kell ismernie az erdőt is állataival, növényeivel, gombáival együtt.
Kismaros fölött a Morgó
büfénél gyülekezünk, gőzölgő
tea mellett megbeszéljük az
alapvető tudnivalókat, és bevesszük magunkat az erdőbe.
Csoki, a tíz éves vizsla hatalmas tapasztalattal rendelkezik
a szarvasgombagyűjtés terén,
és nagyon élvezi a munkát.
Nyáron és az ősz elején kevés
volt az eső, ilyenkor visszahúzódik a gombavilág, és így alig
akadt dolga, de most nagyon

élvezi, hogy pöröghet. Bogyó
az ő fiacskája, de csak akkor
száll be a gombakeresésbe, ha
nagyon sok a gomba egy kisebb területen. Ma ő találja a
legnagyobb és a legjobb illatú
gombát. Legalább négyféle
szarvasgombát lehet a Börzsönyben találni, de november
már a téli szarvasgomba, a
Tubex brumelia szezonja.
A vaddisznók is szeretik,
ha megérzik az illatát, kitúrják, és megeszik. A kutyusok
a mellső lábukkal kaparnak,
ha gombaillatot éreznek, és
utána odébb mennek, hogy a
gazdi kiáshassa a zsákmányt.
Utána mindig dicséret és jutalomfalat következik.

Járjuk az erdőt, forrásokat, patakokat figyelünk, beszívjuk az őszi, eső utáni erdő
minden illatát, de a gombák
világa kerül most igazi közelségbe. Tudjuk már például,
hogy a szarvasgomba fölött
sokszor szinte kiég a fű. Tudjuk, hogy a hársak, molyhos
tölgyek, fekete fenyők gyökeréhez települnek oda ezek
a gombák, s létesítenek velük
kölcsönös előnyökön alapuló életközösséget. Gyakran
kidudorodik a föld, ahol a jó
ízű fekete földalatti lakó nődögél. Nem is ásnak túl mélyre a kutyák, csak néha kicsit
szelesek, és félretúrt avarba
kavarják bele a zsákmányt.

Megyei díjat kap
munkájáért David Balazic
Nem sok riasztást kaptak ebben
a hónapban a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai,
de mégis egy sikeres időszakot
tudnak maguk mögött.
Nemrég nyertek Leader pályázaton fejlesztésre pénzt,
melyből most 10 darab - 8 nikkelezett és 2 piros - F-1-es MSA
Gallet típusú tűzoltósisakot vásároltak. Így a jövőben biztonságosabban tudják elvégezni
feladatukat.
A Fővárosi és a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
illetékességi területén lévő önkéntes tűzoltó egyesületek kö-

zül harminc vett át november
30-án felújított légzőkészüléket,
tűzoltótechni-kai és védőeszközt a BM Országos Katasztró-

favédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központjának Ferihegyi úti központi raktárbázisán. A felszereléseket annak a
pályázatnak a keretén belül szerezte be a hivatásos katasztrófavédelem, amely 120 millió forintos keretet biztosított az önkéntes egyesületek támogatására. A támogatásból a nagymarosiak is részesültek, 500 ezer forintért kaptak technikai felszerelést.
Sikeres PÁV 1 vizsgát (megkülönböztető jelzésű autók vezetéséhez szükséges) tett november 8-án Cserni Tamás pa-

A frissen szedett gomba legtöbb
embernek azonnal ízlik, másoknak
inkább furcsa az elsõ találkozás.

Megszagolgatjuk egyenként a gombáinkat, van köztük mentaillatú, gyümölcsös
és inkább olajos magvakat
vagy padlizsánt idéző példány is. A legegyszerűbb tejfölbe reszelni, de tojással is
finom, én a szilvalekvárban
is szeretem, és még temérdek
ételnek ad páratlan zamatot.
Novemberben kalapos
gombát is ad még az erdő.
Fülőkét, vad laskagombát, lilatönkű pereszkét biztosan,
de ha enyhe, meleg esős az
idő, akkor az őszi gombák
szezonja is kitolódhat. Az erdőben szedett gombát legjobb papírzacskóba tenni, és
szombaton reggel a nagymarosi piacon ingyenesen meg
lehet vizsgáltatni.
Varga Klára
rancsnok és helyettese Kiss Péter. Az elmúlt hetekben szintén
sikeresen vizsgázott az alapfokú tűzvédelmi tanfolyamon
Glaszter Zsoltné és Grexa Miklós. Szívből gratulálunk mindannyijuknak!
És, hogy folytassuk a jó hírek sorát: ebben az évben a
nagymarosi képviselő-testület
javaslatára David Balazic kapja meg a Pest Megye Katasztrófavédelméért díjat.
Az egyesület továbbra is várja a támogatásokat munkájához!

Boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag
újesztendőt kíván
önnek: a Nagymarosi
Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
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Nagymarosi borász portrék:

évben tapasztalható nagymarosi
"pince boom", és bor reneszánsz
kiváltó okairól faggatom:
"A rövid válaszom: a helyi bor
konjunktúra beindítója a nagymarosi borversenyek megjelenése, és a helyi Borbarát Kör megalakulása. A hosszabb: a borkedvelő marosi emberek egymástól
függetlenül készítettek bort, de
nem volt átjárás közöttük. Nem
nagyon ismerték egymást, vagy

alfája a minőségi szőlő. De rendkívül fontos tényező még a pincében a borkészítés folyamán
uralkodó tisztaság, és naprakészség. Ha egyszer fejteni kell, akkor azt nem csinálhatom meg két
hét múlva. Mindenkinek azt mondom: csak akkor kezdjen
borászkodásba, ha tud rá elegendő időt szánni. A minőségi borkészítés elengedhetetlen összetevői még: a jó ízlelőbimbó, a bor
iránti alázat, a borász akarata,
megszállottsága, munkabírása.
Mert dolog aztán van a borral
rendesen. Sok ember, ha kibont
egy üveg bort, fel sem tudja fogni, mi munka van abban."
A páratlan ízvilágú Mária Remekét kóstolgatva, dicséretem
hallatán Béla és Mária cinkosan
összemosolyognak. Mária meséli
el a történetet: "Minden évben
összeülünk a borokat házasítani.
A 8-10 féle házasításból aztán az
adott évjáratból a 2-3 legjobbat
készítjük el nagyobb mennyiségben. Egyszer elrontottam, és nem
az előre kigondolt arányokból készítettem el az egyik küvét, úgymond rosszul kevertem be egy
egész hordót. Mi ez, mit csináltál? - szidott le Béla, veszekedtünk, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Mi legyen? Az íze nem volt
jó, hát akkor legyen a neve Marosi Rettenetes, egy fene. Ráírtuk

ha igen, nem keresték egymással
a kapcsolatot. Amikor Heininger
Karcsi - a borverseny kitalálója
és szervezője - embereket keresett
ahhoz, hogy a borversenyen bíráljanak, a Krichenbaum Tóni
bácsi pincéjében összejöttünk,
hogy a bírálásról szót ejtsünk.
Akkor pattant ki már nem tudom
kinek a fejéből az ötlet, hogy csináljunk egy borbarát kört. Attól
a pillanattól kezdve hétről hétre,
hónapról hónapra alakultak,
éledtek fel a kapcsolatok, kezdtünk egymásra, egymás pincéire,
egymás boraira figyelni. Ez a figyelem természetesen a legfontosabbra, a borok minőségére is
vonatkozott. A jó minőségű bor

a hordóra nagy betűkkel: MR.
Eltelt egy év, és a bor olyan
nagy változáson esett át, hogy
kiváló küvé lett belőle. Kénytelenek voltunk átkeresztelni. A hordón ott virítottak a betűk: MR.
Hát akkor legyen Mária Remeke!"
Amikor felvetem, hogy az
ilyen történetek, a bor iránti közös vonzalom, és a borkészítéskor végzett rengeteg közös
munka jó társsá kovácsolhatta
őket a hétköznapokban, Béla elgondolkodva válaszol: "Nem a
borral kezdődött. Egyszerűen
egymásnak teremtett bennünket
az Isten"
Heininger Ferenc

Belányi Béla

Előszó a sorozathoz
Sorban állok a CBA pénztáránál. Előttem két hölgy, szemük
megakad az árusításra kitett helyi lap címoldalán: nagymarosi
borok sikere az …-i borversenyen. "Nagymarosi borok - szól
az egyik - röhögnöm kell, nagymaroson már nincs is szőlőtőke.
Ezek máshonnan veszik a szőlőt,
és azt akarják elhitetni, hogy ettől marosi lesz a boruk." Velős
megállapítás, és lényegre tapintó. De ha igaz is (egyébként némely borászunknál igaz, némelyiknél nem), lehet e azt állítani,
hogy a máshol termett szőlőből
a városunkban készült kiváló boroknak semmi közük Nagymaroshoz? Ezen a ponton döntöttem
úgy, hogy megkérdezem erről 810 megszállott, elismert helyi borászunkat, és közzé teszem mondandójukat e lapok hasábjain.
A sort Belányi Bélával kezdem:
"Isten hozott a pincémben" fogad Béla, mikor belépek a Rákóczi út - Elsővölgy sarkán található takaros, patikatisztaságú
föld alatti szentélybe. Sokat nem
udvariaskodunk, pillanatokon
belül előkerül a kóstoló pohár, és
miközben számba vesszük az
egri szőlőből készült idei és tavalyi fehér leánykákat, rosé és
vörös Kékfrankosokat, Cabernet
Savignont, és a szekszárdi szőlejű
Cabernet Franc-t, Béla mesél a
kezdetekről, a jelenről, és lételeméről: a borról.
"Egyet mindjárt az elején tisztázzunk: nem eladásra készítem
a bort, hanem feleségemmel,
Máriával magunknak, és a barátoknak. Ezt nem a fináncok miatt
mondom, hanem hogy tudd: fenntartom magamnak azt a jogot, azt
a szabadságot, hogy úgy, és olyan
bort készítsek, ami nekem ízlik.
Nem akarok más ízléséhez idomulni. Az igya az én boromat,
akinek ez ízlik. Nekem a borkészítés a kezdetektől hobby, és nem
megélhetés. A kezdetek pedig
több évtizeddel ezelőttre, egy váci
garázs szerelő aknájában nyúlnak vissza, ahol az első, üvegballonba készült boraimat babusgattam. Nem tanultam a borászatot.

Magamtól kezdtem el, és autodidakta módon fejlődtem. Pár év
múlva Nagymaroson, a Vasút úti
házunkban már igazi pincém volt,
évente saját készítésű jófajta
Zweigelt-Oportó házasítással.
1997-98-ban vettem meg ezt az
akkor teljesen romos pincét, ahol
most vagyunk. Az elsők között
voltam, ha nem a legelső, aki az
elhanyagolt, leépülő félben lévő
marosi pincék közül azért újít föl
egyet, hogy abban bort készítsen.
Az igaz alapokat Tóth Feri bácsi
egri borász - most már mondhatom - barátomtól kaptam. Nehezen nyílt meg, de mikor látta,
hogy komolyan érdekel mindez,
elkezdte fölfedni a műhelytitkokat. A bornak élt, a megszállottságot, a bor iránti tiszteletet, alázatot Tőle tanultam. De igaztalan lennék, ha itt és most nem térnék ki a borkészítésben mindeddig egyetlen társamra: Máriára.
Ő mellettem csak egyszerű pinceszolgának nevezi magát, de én
lélekben már előléptettem pincemesterré. Minden fázisában a
borkészítésnek aktívan részt vesz,
a nehéz fizikai munkától kezdve
a kifinomult ízlést követelő házasítások kikísérletezéséig. Ha Ő
nem lenne, nem lenne ez a borászat, ha én nem lennék, akkor sem
lenne ez a borászat. Mi teljes
mértékig kiegészítjük egymást. "
A testes vörösborok (Béla
Vére, Mária Remeke és egy
2008-as Cabernet Savignon) már
egy helyszínváltás után, a Pállya
Celesztin úti családi ház pince
trezorjából kerülnek elő, nemes
társunkká szegődve a további beszélgetéshez. Bélát az utóbbi 10
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Mártonnapi árva
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

A szeretet és a felelõsség
Ahogy beköszönt a december, még a legzordabb, magányos embernek is a szíve mélyén meleg fészket rak a szeretet és egyszerre olyan jól
esne segíteni azokon, akik
fontosak a számára, vagy
csak engedni, hogy valaki/
valakik fontosak legyenek.
Felelősséget vállalni valakiért a világ legkomolyabb döntése. A felelősség kötelesség
ugyan, de ha szeretettel vállaljuk, akkor soha sem kényszer és nem is teher.
A világ legtermészetesebb
dolga, hogy segítjük azt, akit
szeretünk, hogy sorsa jól alakuljon. Egy életre felelősek leszünk a szüleinkért, a gyermekeinkért, a testvéreinkért, a barátainkért, akik megbíznak
bennünk, azért az emberért,
akit társunknak választunk, és
azokért az állatokért, akiket társainkká teszünk. A felelősség
és a szeretetünk nem csökken
egyenes arányban a szeretteinkre költhető pénz vagy szabadidő mennyiségével. Az életünk legfontosabb társaira még
a legnagyobb szükségben is jut
pénz és idő...de mi lenne, ha
nem az alkohol, a cigaretta
vagy más kevésbé hálás partnerek állnának az első helyen?
Sokan félnek a felelősségtől,
mert köztudott, hogy nem áthárítható. Aki egy emberért (legyen az házastárs, vagy gyermek), vagy egy állatért felelős-

séget vállal, százszor meggondolja a "boldogító igent", mert attól
fél, hogy majd nem tud megfelelni az elvárásoknak, teher lesz
számára az életre szóló felelősség. Pedig a tehermentesítést
maga a szeretet oldja meg. Ha a
fent felsorolt kapcsolatok őszinte szereten alapszanak, szinte fölösleges esküdni rá, hogy kitartanak egymás mellett jóban,
rosszban, hiszen még nehéz körülmények között is jobb együtt,
mint a könnyebb élet a másik nélkül. A kutya az ember legfőbb társa egy másik emberen kívül.
Az etológia jelen állása szerint nincs még egy olyan állat, aki
annyira minden idegszálával az
emberre lenne hangolva, mint a
kutya. Nagyon régen elszakadt
már farkas ősétől, közel 15 000
éve azért él, hogy a közben sokat
változó embernek tökéletes társa
legyen. Megtanulta figyelni a
mozdulatainkat, a testtartásunkat,
az arcunk apró jeleit és a szemünket, hogy kiolvashassa mire gondolunk. A kutya tökéletes tükör,
gazdája minden jó és rossztulajdonságát magára veszi. A problémás viselkedés leggyakrabban
a gazdával való elbeszélgetéssel
már jelentős részben orvosolható. Természetesen a felelősség és
a szeret kiterjed minden állatra.
Kiki megtalálja a maga társát egy
macskában, vadászgörényben, de
akár egy nyúlban, vagy madárban
is. A kutya mégis ősrégi szocializációjának köszönhetően kiemel-

kedik a többi társállat közül.
Mennyire nem becsüljük meg
még mindig! Szeptembertől november végéig 11 nagymarosi
sorsára hagyott kutya "vendégeskedett" a Máté Állatvédelmi Alapítványnál. Csak remélni tudom,
hogy meggondolatlan, felelőtlen
gazdáik szívébe melegséget, bűnbánatot és bölcsességet hoz a december. Azoknak viszont akik segítségükre siettek és áldozatos
munkával, adakozással sorsukat
jobbra fordították hálás köszönettel tartozom. Sootie, azaz Kormos kutya "vendégeskedése" nagyon hosszúra nyúlt a Von-Benko
házaspárnál. A kutyus több műtéten átesve teljesen felépült és
idős, minden áldozatra kész ideiglenes befogadóinak köszönhetően boldog, ugribugri, vidám kutyává válhatott. Az állomásnál
sorsára hagyott 5 "MÁV árvát"
Bergmann Hilda és kislánya Edina találta meg és ők értesítették
Bethlen Gábornét, aki biztonságos helyre vitte a kicsiket, élelemmel és vízzel látta el őket, amíg
ideiglenes befogadóhoz nem kerültek, ahonnan egészségesen, végül mindannyian új otthonaikba
költözhettek. A Márton napkor a
Duna parton (a halsütőnél) sorsára hagyott 5 rémült kis árvát
csak nagyon nehezen sikerült befogni, mert annyira rettegtek az
emberektől, annyi félelem volt
csillogó kölyök szemükben, hogy
semmilyen virsli, vagy ínycsiklandó falat nem volt elég csábító

számukra, hogy a közelünkbe
jöjjenek. Végül az ötből két
kislányt és egy kisfiút sikerült
megfognunk és ideiglenes befogadóhoz vinnünk. A befogásban és az állatok szállításában
nélkülözhetetlen segítséget jelentett Csányi Krisztina és
Nickel Nóra. A "maradék" két
testvért az önkormányzat segítségével a Zöldmendék munkatársai vették gondozásukba.
A legeslegnagyobb segítség
azonban a mindig csak "ideiglenes befogadóként" emlegetett önkéntes, aki a legtöbbet
nyújtja a sorsukra hagyott kiskutyáknak: otthont és szeretet
ad nekik. Az ideiglenes befogadók az igazi angyalok a kitett kutyák számára. Településünkön jelenleg egyetlen ház
van csupán, ahová fordulhatunk mentett kölyök kutyákkal.
Fehér Stadler Beatrixnál pihenték ki megpróbáltatásaikat
a "MÁV-árvák" és a "Mártonnapi árvák" is nála töltik a karácsonyt. Őszinte hálával tartozunk neki, akárcsak a VonBenko házaspárnak. Vannak
emberek, akik olyan állatokért
is felelősséget vállalnak, akikért "nem kellene"...bárcsak
mindenki felelősséget érezne
saját szeretteiért, bárcsak mindenki szeretetből választana
maga mellé társat...talán akkor
egy szikrányival jobb lenne az
egész világ.
Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepek kívánok!
Várkonyi-Nickel Réka,
megbízott kuratóriumi elnök

TÜZIJÁTÉK. Sok kutya fél és pánikba kerülhet a tüzijátékokkkal járó villanásoktól és zajtól. A pánik

következtében világgá rohannak, átugranak kerítésen, balesetet okozhatnak, sőt el is pusztulhatnak! Kérjük a felelõs gazdikat hogy, sötétedés elõtt sétáltassák meg kutyájukat, a tüzijáték tartamára helyezzék kutyájukat zárt térbe,
megszokott fekhelyével, játékával együtt, s lehetõleg foglalkozzanak vele, hogy eltereljék a figyelmét.

JÖN A TÉL! A kutya is fázik! A száraz, széltől védett kuckó, házikó mindegyiküknek kijár.
A Kutya is szomjas! A jég nem iható, adjunk neki naponta töbször langyos vizet.
A kutya fagyott ételt sem tud enni!
Az újszülött kiskutya megfagy, ha nem visszük melegbe!
Az öreg kutya is izületis! - kérjünk neki gyógyszert, mert pont úgy szenved, mint a gazdája!
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Õrzõ kutya
Több megkeresést kaptunk a duna-parti, gátépítésnél örző feladatokat ellátó kutya ügyében. Bár a kutyus jól táplált, a környezet nem a legmegfelelőbb számára. A gazdával felvettük a
kapcsolatot, a többször felajánlott kutyaházat azzal utasította
vissza, hogy egy hölgytől kapott igéretet. Baleset is érte az ebet;
törött üvegbe lépett. Megkeresésünkre, hogy állatorvoshoz vinnénk a kutyust, kedvesen ugyan, de ismét elutasító választ kaptunk. A tulajdonos elmondta, hogy a kutya nem lesz itt a télen,
november közepén haza viszi az otthonába. Ez azóta sem történt meg. Heincz Tibor és a gazdát munkájában helyettesítő
Nagy Béni együttműködésének és állatszeretetének köszönhetően 2012.11.28-án tető került a kutyus feje fölé. Sorsát a továbbiakban is figyelni fogjuk!
Schäffer Gabriella - MÁTÉ Alapítvány

Plüss állatok rekordot döntöttek
November 28-án a Rex Kutyaotthon Alapítvány újpesti
Állatszigetén 6540 plüss állat sorakozott fel, kevesebb,
mint 15 perc alatt, így új Guinness rekord született. A sikerhez a MÁTÉ Alapítvány is hozzájárult plüss álatok
adományozásával.

Vándor és Vackor Lovasterápiás
Közhasznú Alapítvány
Amennyiben Ön még nem támogat személy jövedelem adójának 1%-val társadalmi szervezetet, kérjük adományozza kis lovasaink fejlesztésére, közhasznú alapítványunk működtetésére! Köszönjük!
Az Alapítvány Kuratóriuma

Adószám: 18715170 - 1 - 13
A 2011. évi felajánlást,123.950 forintot fejlesztõ eszközökre, felszerelésre és állategészségügyi ellátásra fordítottuk.
Támogatásukat ezúton is köszönjük!
www.vandorlo.eu

Áldott, békés ünnepeket
és egészségben gazdag új
esztendőt kíván Önnek a
BÖRZSÖNYOPTIKA dolgozói
nevében: Lendvainé Pesti
Emese, aranykoszorús látszerész!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak akik férjem HAJEK JÁNOS temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Könyvtári hírek
A Városi Könyvtár épületét átépítik, felújítják, ezért - mint
már sok Kedves Olvasónk tudja is - a könyvtárnak költöznie
kellett. Terveink és reményeink szerint a kölcsönzés, csökkentett könyvállománnyal
ugyan, de 2012. december 11én a művelődési ház kistermében indulhat újra.
A kölcsönzési idő változatlan:
Hétfő: nincs kölcsönzés
Kedd: 9-12/13-18
Szerda: 9-12/13-18
Csütörtök: -- 13-16
Péntek: 9-12/13-18
Szombat: 8-12 --

ták a megszokottnál több
könyv kikölcsönzését, illetve
azt is, hogy vigyáznak a
könyvtári könyvekre.
Reméljük, hogy 2013 őszén
egy kívül-belül megújult, megszépült könyvtár fogadja majd
a jelenlegi és jövőbeni olvasókat.

Szintén köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak,
akik saját könyvgyűjteményük
fölös példányaival segítették
könyvtárunk működését. A felajánlott könyvekkel lehetővé
tették, hogy a régi, esztétikailag már nem megfelelő köteteket cserélni tudtuk, illetve a
December 20-tól (csütör- könyvtár gyűjteményében edtök) a könyvtár zár, utolsó köl- dig nem található, - de beleilcsönzési nap: december 19. lő - könyveket állományba ve(szerda).
hettük.
Nyitás: 2013. január 2-án
(szerdán) 9 órakor.
Minden kedves Olvasónknak boldog, békés ünnepeket
Ezúton szeretnénk megkö- és erőben, egészségben, eredszönni Olvasóink türelmét, va- ményekben gazdag új esztenlamint azt, hogy sokan vállal- dőt kívánunk!

A mûvelõdési ház programjai
December
Dec. 10. délelőtt - Vásár – angol ruha
Dec. 10. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – helytörténeti előadás
Dec. 11. délelőtt - Vásár - vegyes
Dec. 12. 8-12 óra - Vásár – játék
Dec. 13. délelőtt - Vásár – vegyes
Dec. 13. 14-17 óra - Vásár – munkaruha
Dec. 14. 10.55 óra - Komolyzenei hangverseny fiataloknak – Filharmónia bérlet
Dec. 16. NaKE karácsony
Dec. 17. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – karácsony
Dec. 19. Csillagváró főpróba – iskolai rendezvény
Dec. 20. 17 óra - Csillagváró
Dec. 21. 14 óra - Karácsonyváró kicsiknek és nagyoknak
Dec. 21. 19 óra - Ismerős Arcok koncert

Lakberendezés - Antikvitás, Nagymaros,
Fő tér 16-18. Nyitva tartás: keddtől-péntekig
10-18 óráig, szombat-vasárnap 8-14-ig.

Nagymaros

Anyakönyvi hírek
Születtek: Rácz Tamás és Kiss Tímea fia Barnabás József, Várnagy Béla és File Zsuzsanna fia Viktor Béla, Kiss Tamás és Arnold Ildikó fia Tamás, Kárpáti József és Kökény Henriett lánya
Donatella, Molnár Károly Csaba és Tichor Eszter Éva fia Marcell Lóránt, Léman Csaba és Radics Anna lánya Eszter Emese.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk
HOLLÓSI JÓZSEF temetésén, gyászmiséjén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, végső nyughelyére virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család

Házasságot kötöttek: Szilágyszegi Zoltán és Heinczinger Zsuzsa.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Elhaláloztak: Berczi Józsefné sz. Pálinkás Jolán Ilona, Szilágyi
Árpád, Hajek János, Schőnléber Jánosné sz. Éberli Anna, Tóbiás
Márton, Hollósi József, Krichenbaum Vilmosné sz. Koncz Ilona,
Pesti József, Oláh Gyuláné sz. Radics Piroska.

Hálatelt szívvel megköszönjük mindenkinek, hogy szeretett halottunkat, GYÖREI GYULÁT utolsó útjára elkísérte. Akik imával és
a szeretet virágaival bánatunkban osztoztak.
Györei család

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.

Köszönet!
Szeretnénk köszönetet mondani, hogy a polgármesteri hivatal ebben a szezonban is elindította a temetőjáratot.
Köszönjük Bessenbacher
Gézának, hogy minden szerdán vitte és hozta a temetőbe
azokat, akik csak gyalog és
messziről tudnának a temetőben menni. Külön köszönjük
Gézának, hogy az utolsó hazafelé induló járat előtt körbe
ment a sírok között, nehogy
ott felejtsen valakit.
Reméljük a követező évben is igénybe vehetjük a "temető járatot"!!!
Köszönik, a busz utasai…

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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Nagymaros

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

