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Emlékezés a nagymarosi és
a Dunakanyarból elhurcoltakra
Hosszú ideig hallgatás övezte
azt a tragikus eseményt, hogy
a német nevű lakosságot
málenkij robotra vitték a Szovjetunióba embertelen körül-

gényben, amelyet a tervek szerint jövőre Nagymaroson, azután pedig Kismaroson szeretnének megrendezni.
Nagymaroson január 6-án

szűnésének. A magyarországi
németekre azonban nem béke,
hanem újabb megpróbáltatások vártak: elhurcolás, kitelepítés, jogfosztottság. Hogy mi

dulópont, amikor már lehetett
erről beszélni, s azóta emlékezünk minden évben az elhurcolás időpontján, vagy ahhoz
közeli napon azokra, akik soha
nem tértek vissza a pokol kapujából. Idén a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány
kezdeményezésére közös
megemlékezést tartottak a dunakanyari települések Zebe-

takra, ahol Döbrössy Mihályné
emlékezett az akkori eseményekre.
"Kedves nagymarosiak,
kedves emlékezők!
Nagyon nehéz megszólalni
ezen a napon, mert fájó és szomorú emlékeket idézünk fel.
Magyarország nagy részén
már elhallgattak a fegyverek,
milliók örültek a harcok meg-

folytatás a 4-5. oldalon

Több ingatlan
sorsáról
is döntöttek

Január 30-án, hétfőn ülésezett
ebben az évben először Nagymaros Város Képviselő-testülete. A
tanácskozáson többek között jóváhagyták a napközi otthonos
óvoda nevelési programját, módosították a költségvetési rendeletet és négy önkormányzati ingatlan sorsáról is döntöttek.
A napirendi pontok közül elsőként beszámolót hallgatott
meg a grémium a lejárt idejű határozatokról, majd jóváhagyták a
napközi otthonos óvoda módosított nevelési programját a következő feltételekkel: az óvodavezető folytassa le a szakmai
egyeztetést a nevelőtestülettel a
próbaév tapasztalatairól; az
egyeztetés után nevelőtestületi
döntés szülessen a szeptemberi
csoportszervezési módról (vegyes vagy homogén csoporttal
kezdi az új szorgalmi időszakot
a Dózsa György úti óvoda); az
óvodavezető a szülőkkel folytassa le az egyeztetést a vegyes csoport bevezetés tapasztalatairól; a
szakvélemény alapján a felkért
szakértő útmutatása szerinti dokumentummódosítást végezze el
az intézmény; az intézmény 3
alapdokumentum összhangba tétele történjen meg, a szakértő bevonásával (helyi nevelési progmények közé, ahonnan sokan először a temetői emlékhely- volt a bűnük? Németek voltak, ram, alapító okirat, szervezeti és
működési szabályzat).
nem tértek haza. 1991 az a for- nél emlékeztünk az elhurcol- német nevet viseltek.

folytatás a 3. oldalon

KÖNYV
Korlátozott példányszámban újra kapható lesz
"Örökségünk Nagymaros" című első könyvem.
Megrendelni a 06-30/458-1139-es
telefonszámon lehet. Döbrössy Mihályné
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Köszöntjük városunk Márai Füveskönyve
szépkorú polgárait
Nagymaroson
A közelmúltban közzétettük
lapunkban a 90 év feletti nagymarosi polgárok nevét. Többen reklamáltak, hogy a névsor hiányos, ezért azt kiegészítve ismét közöljük a listát.
2011 évben 90 év felettiek
- Nágay Károly
- Hoffmann Jánosné
- Zoller Sándor
- Cséfai Györgyné
- Rixer Károly
- Mosonyi Józsefné
- Szilágyi Árpád
- Heininger Károlyné
- Bősz Istvánné

- Cserny Józsefné
- Kékedy Ferencné
- Szilvássy Árpádné
- Erdei János
- Kurczbacher Ignácné
- Adorján Béla
- Salló Elemér
- Dr. Szalai István
- Kálmán Ilona
- Jung Antal
- Menyhárt Lászlóné
- Bidó Alajosné
- Vandrus Ede
- Csorba Istvánné
- Marosvári Nándorné
- Andresz Józsefné
- Hoffmann Józsefné
- Zoller Ignác

Helytörténeti visszatekintés
Minden idők legidősebb magyar polgára Sztrecho
Boldizsárné volt, aki 111 évet élt és 1978. július 20-án
hunyt el Pásztón.
Egy nagymarosi földműves, Nikolaus Hieronymus
joggal pályázhatna ugyanerre a címre, mivel ő is 111 évet
élt, 1816.február 23-án hunyt el. Felesége Éva Heintz
"csak" 80 évet élt, aki 1793. január 14-én hunyt el szintén Nagymaroson.
Anyakönyvi metszet 1816-ból.
Fellegi Mihály

Nem közlekedik a komp
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a komp Nagymaros - Visegrád között a jégzajlás miatt bizonytalan ideig nem közlekedik Kérjük, utazás előtt érdeklődjenek a következő telefonszámokon: Nagymaros - Visegrád: 06-26/398-344; Vác - Tahitótfalu:
06-26/386-560.

Értesítés
Magyar Kémény Kft értesíti a lakosságot, hogy az 51/
1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.
30.) BM rendelet 3-7. §-a értelmében előírt kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - a települési önkormányzat közigazgatása határain belül - 2010. május 1-től a Magyar Kémény Kft
alkalmazottai látják el.
Nagymaroson ezt a munkát HORVÁTH JÓZSEF kéményseprő vállalkozó és dolgozói február 8-tól április
15-ig végzik.

A Magyar Kultúra napját
Nagymaroson a művelődési
házban Márai Sándor Füveskönyvének színpadi változatával ünnepeltük.
"Nem tudós könyv ez, csak
olyan, amilyet az elemiben
tanítanak. Aki írta, nem ismeri a feltétlen igazságot, és nem
röstelli, hogy téved a részletekben. Mert ember. Olyasféle lesz hát ez a könyv, mint a
régi füveskönyvek, melyek
egyszerű példákkal akartak
felelni a kérdésekre, mit is kell
tenni, ha valakinek a szíve fáj,
vagy elhagyta az Isten. S aki
jobban tudja, mondja jobban!" - így ír Márai Sándor a
Füveskönyv előszavában.
Az előadás pedig, amelyben a kötet ötvennégy szövege szerepel, híven követi az
írói szándékot: az író (alakítója Benkő Nóra, a Magyar
Színház színművésze) saját
lelkével (Balázs Barnabás
hegedűművész-zeneszerző)
beszélget, szembesíti az emberi élet mindenkori igazságaival: Karinthy fiatalembere
jut eszünkbe, aki a meglett író
elé áll, hogy eszményeit, nagy
terveit számon kérje rajta.
Márai a Füveskönyvben nem
számonkér persze, úgy vezeti

az olvasót, a hallgatót, úgy
biztatja, bátorítja, úgy csinál
neki kedvet az élethez, mintha nem is egy húsz esztendős
ifjú tehetség írta volna azt a
Füveskönyvet, hanem egy sokat látott derűs, idős bölcs.
Az előadás rendezője,
Halmy György kérdésünkre,
hogy miért nő játssza az írót
a színpadon, azt válaszolta,
hogy a mai ember számára
Márai mondatai túl kemények, kategorikusak, de ha
egy kedves, derűs, tündéri játékosságra is hajlamos nőtől
kapjuk ugyanezeket az intelmeket, mosolyogva bólogatunk.
Lehetett volna túl hosszú
a kétszer negyvenöt perc,
amely alatt a kötet mintegy
negyede elhangzott Balázs
Barnabás szerzeményeivel,
és kis zenei játékokkal, valamint dalba öntött Márai-sorokkal, de elrepült gyorsan,
észre se vettük. Elmondhattuk megint, hogy aki ott volt,
annak tetszett, amit látott,
többen hozzátették azt is,
milyen kár, hogy nem hoztak
magukkal még valakit: gyermeket, apukát, férjet, aki pedig nagyon élvezte volna az
előadást.

Felhívás
Nagymaros Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 21/2004. (IX. 13.) számú önkormányzati rendelete alapján felhívjuk a
Tisztelt Lakosság figyelmét, a társasházak és az
üzlettulajdonosokét is, hogy a rendeletben elõírt
kötelezettségüknek eleget téve az ingatlanuk és
üzletük elõtti járdaszakaszokon a hóeltakarítási
és síkosságmentesítési munkálatok elvégzésével
szíveskedjenek hozzájárulni városunk akadálytalan és balesetmentes téli közlekedéshez. A
síkosságmentesítésrõl a növényzetet kímélõ anyagok alkalmazásával kell gondoskodni.
Együttmûködésüket elõre is köszönjük és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!
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Több ingatlan
sorsáról is döntöttek
folytatás az 1. oldalról
Négy ingatlan sorsáról is
született döntés. A Váci út 32.
szám alatti, jelenleg Gyermekjóléti Szolgálat székhelyeként
funkcionáló épületet megüresedése esetén helytörténeti
múzeum, civil szervezetek
háza, mesearchívum elhelyezése, kulturális rendezvény
helyszín funkciókra kívánják
hasznosítani. Ezért felkérték a
polgármestert, a funkcióhoz
illeszkedő pályázatok felkuta-

tására és folyamatos figyelemmel kisérésére. A Dézsma utcai ingatlanra elnyert pályázat
megvalósítási szándékát elviekben megerősítette a grémium, azzal, hogy tisztázzák a
csökkentett tartalommal történő megvalósítás lehetőségét a
pályázat kiírójával. Értékesíteni kívánják a Váci út 8-10.
szám alatti üres telket. Munkacsoportot hoztak létre,
amelynek feladata az önkormányzat tulajdonában álló in-

gatlanok, különösen a Szálloda úti ingatlan-együttes hasznosítására vonatkozó döntés
előkészítése. Tagjai: Fekete
Zsolt és Grécs László képviselők, Gaszner József bizottsági tag, Murányi Zoltán csoportvezető.
Elfogadták a közterülethasználat rendjéről szóló rendelet-tervezethez érkezett
módosító indítványokat és a
költségvetési rendelet módosítását is.

Az egyebek napirendi
pontban döntöttek a Motorcsónak SE kérelméről, mely a
Váci út 49. szám alatti ingatlan elektromos áram mérőórájának átírására vonatkozott. A
testület elviekben támogatta
ezt, azonban szükségesnek
tartják előzetesen az ingatlan
használatának jogcímét is tisztázni.
A Dunai Svábok Önkormányzatának kérelmét - német nyelvű üdvözlő táblák felállítására - is jóváhagyták. Elfogadták, hogy a város kérjen
a településrendezési tervek
felülvizsgálatának elvégzésére három árajánlatot, valamint
azt is, hogy nyújtsák be a testvérvárosi pályázatot.
Végül zárt ülésen a szociális kérelmeket bírálta el a képviselő-testület.

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének 2012. évi munkaterve
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évi munkatervét
az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2007. (IV. 3.) számú
önkormányzati rendelet
(SZMSZ) 7. §-a alapján a következők szerint határozza
meg:
2012. év fő feladatai:
Gazdálkodás
· A folyamatosan romló finanszírozási rendszerben talpon maradni, a likviditás stabilitását továbbra is biztosítani;
· pótlólagos támogatások,
önhibájukon kívül hátrányos
helyzetű önkormányzatok támogatása igénybevétele;
· Pénzügyi rendszer hatékony, szabályszerű működtetése.
Településfejlesztés-üzemeltetés
· A regionális operatív
programokhoz kapcsolódó
projektek összeállítása és pályázatok előkészítése, benyújtása a 2012-2013 időszakra
vonatkozóan. A város 20062013 időszakra elfogadott
gazdasági programjának aktualizálása;

· közterületek felújítási- és
karbantartási rendszerének kidolgozása;
· a város tulajdonában
levő ingatlanok felújítási- és
karbantartási rendszerének
kidolgozása. Ingatlanokkal
történő gazdálkodás kialakítása (értékesítés, hasznosítás);
· árvízvédelmi projekt II.
ütemének lebonyolítása;
· Magyar utca projekt megkezdése és lebonyolítása;
· "Egy mosoly a gyermekekért" projekt lebonyolítása
(Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezése és családi napközi
kialakítás);
· közlekedési rend felülvizsgálata, parkolási rend továbbfejlesztése;
· Duna-parti napozó kialakítása (pályázati lehetőség
függvényében);
· Váci út 49. szám alatti ingatlan (csónakház) állagmegóvása, lehetőség szerinti felújítása;
· egészségház akadálymentesítése, felújításának megvizsgálása;
· Dézsma utca présház felújítás és prés felállítás projekt;

· Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata;
· helyi védelem alatt álló,
védett ingatlanok felújításának támogatása.
Oktatás, művelődés, sport,
turizmus
· közművelődés feltételeinek javítása;
· Kittenberger múzeum
megvalósítása;
· Duna-part környezetrendezésének folytatása a projekt- és pályázati előkészítéssel;
· helytörténeti gyűjtemény
előkészítése, a funkciónak
megfelelő épület kiválasztása,
szükség szerint rekonstrukciója;
· turisztikai vonzerő fejlesztése.
Közbiztonság
· negyedévente rendőrségi
beszámoló a közbiztonsági
helyzet alakulásáról,
· önálló rendőrőrs kialakítása, vagy körzeti megbízotti
csoport létesítése.
A következő testületi ülést
várhatóan február 27-én tartják. A munkaterv szerint a következő témákkal foglalkoznak majd a képviselők:
a) 2012. évi költségvetési

rendelet tárgyalása, elfogadása (előterjesztő: polgármester; előterjesztést előzetesen
tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság)
b) Kittenberger Kálmán
Általános és Művészeti Iskola Közétkeztetés 2011. évi
beszámolója, 2012. évi tervei (előterjesztő: élelmezésvezető, iskolaigazgató; előterjesztést előzetesen tárgyalja:
alpolgármester és humánügyi
tanácsadó testület)
c) Művelődési ház és
Könyvtár 2011. évi beszámolója, 2012. évi tervei (előterjesztő: intézményvezető; előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület)
d) Védőnői Szolgálat
2011. évi beszámolója, 2012.
évi tervei (előterjesztő: védőnők; előterjesztést előzetesen
tárgyalja: alpolgármester és
humánügyi tanácsadó testület)
e) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról
(előterjesztő: : Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és
Szavazatszámláló Bizottság, előterjesztést előzetesen
tárgyalja: ÜÖSZB)
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Emlékezés a nagymarosi és
a Dunakanyarból elhurcoltakra
folytatás az 1. oldalról
Amikor 1945. január 20án Moszkvában aláírták a
fegyverszünetet, a magyarországi németek egy része már
2-3 hete a szovjet munkatáborok felé tartott. Nagymarosról 1945. január 2-án és 3án, 391 nő és férfi indult jóvátételi kényszermunkára a
Szovjetunióba. Fiatal lányok,
meglett férfiak vágtak neki
gyalog az útnak. Kál-Kápolnán vagonírozták be őket,
hogy elinduljon velük a vonat
az ismeretlenbe. Már az odafelé vezető úton is megpróbáltatások sora várta őket. Majd
Kraszníj Lucs, Sztalino,
Makievka, Druskovka barakkjaiban embertelen körülmények, éhezés, megalázás
jutott nekik. A nagymarosi elhurcoltak közel egyharmada

- 59-ember - soha nem térhetett vissza hazájába, Oroszország földjében alussza örök
álmát. A visszatérők többsége is - koránál fogva - már a
magyar temetők valamelyikében pihen.
A halál gyökeres és végleges változás. Az elmúlás természeti törvény. A születés
öröméről szívesen beszélünk,
de a halál bánatát inkább magunkba zárjuk. Az idősek halálát megnyugvással fogadjuk. A temetőben méltó módon
eltemetjük őket, és virágot viszünk a sírjukra. A hely, ahol
most állunk egy kenotáfium,
olyan síremlék, amelybe nem

temettek senkit. Az ókorban
ismeretlen, vagy távoli helyen
eltemetett személyek jelképes
síremléke. Az egyházban vértanúk és szentek emlékhelye.
Nekünk, nagymarosiaknak,
nagyanyáink, nagyapáink, rokonaink, ismerőseink jelképes
sírja. Azoknak az emlékére
épült, akiknek csontjai idegenben, ismert vagy ismeretlen sírban porladnak.
Nem voltak öregek: 17 és
45 év közötti életerős, fiatal
emberek, akik az éhezés, a hideg, a kiszolgáltatottság, az
embertelen körülmények miatt vesztették életüket.
Hosszú évtizedekig csak a
temetői nagykeresztnél lehetett meggyújtani értük az emlékezés gyertyáit. 1991. november 1-je óta a közakaratnak és összefogásnak köszön-

szervezete is, majd a jelenlévők gyertyát gyújtottak az elhurcoltak emlékére.
A Király utcai emléktáblánál Petrovics László polgár-

mester emlékezett arra a napra, amelyen itt - nem pont abban a házban, ahol az emléktábla van elhelyezve, hanem
egy kicsit arrébb - kellett gyülekezniük azoknak az embereknek, akik még akkor azt
tudták csak, hogy "kis munkára" kell menniük, nem sejtve, hogy milyen borzalmak
várnak majd rájuk.
Itt is elhelyezték az elhurcoltak, az önkormányzat és
Jobbik nagymarosi szervezete nevében az emlékezés koszorúit.
*
A málenkij robot elhurcoltjaira - az áldozatokra és a még
hetően ez a különleges épít- köztünk élőkre - emlékeztünk
mény az emlékezés és a sírra
szánt virágok helye. Aki őrzi
a háborúban meghaltak emlékét a békét építi. Tegyünk
meg mindent, hogy ilyen soha
többé ne történhessen meg.
Ez az épület egyben figyelmeztet is minket: becsüljük
meg a családunkat, és becsüljük meg az emberi életet,
amelyet Istentől kaptunk.”
Az emlékező szavak után
az elhurcoltak nevében Ortmann István koszorúzott. Elhelyezte az emlékezés koszorúját, az önkormányzat, a német nemzetiségi önkormányzat és a Jobbik nagymarosi

január 8-án délelőtt a zebegényi Havasboldogasszony
templomban, ahol Beer Miklós megyéspüspök és Kapás
László plébános, kanonok
szentmisét mutatott be, majd
a templom előtti téren lévő,
az elhurcoltak emlékére állított kopjafánál helyezték el a
jelenlévők a nem felejtés koszorúit, virágait. Az emlékezésen többek közt jelen volt

Harrach Péter országgyűlési
képviselő a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, Schmitt Pál köztársasági elnök képviseletében Szegő László dandártábornok, főhadsegéd, Petrovics László
Nagymaros, Poldauf Gábor
Kismaros, Hayer Mihály
Szendehely polgármestere.
Schmidt Józsefné Berkenye
polgármestere köszöntését
küldte a megjelenteknek, mert
nem tudott eljönni, hiszen településén ugyanezen időben
rendezték a málenkij robotra
való emlékezést. Jelen voltak
Nagymaros és Kismaros német önkormányzatainak és
Észak-Magyarországi Néme-
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tek Országos Szövetségének
képviselői. Ott voltak a szomszédos településekről érkezett
vendégek közt azok, akik maguk is részesei voltak e szörnyű megpróbáltatásnak, és
azok is, akik hozzátartozóikra emlékeztek.
A szentmise elején Kapás
László köszöntötte és Beer
Miklós köszöntötte megjelenteket, s emlékeztetett arra a
fájó eseményre, ami 67 évvel
ezelőtt történt. Az emlékező
szentmise után Sinkó
Vilmosné polgármester emlékeztetett arra a szomorú napra, mi történt 1945. január 5ikén Zebegényben. "A II. világháború lezárása után ez
volt a megtorlás kezdete. Mint
német ajkú településről száztizenegy férfit és nőt írtak
össze és hurcoltak el kényszermunkára, málenkij robotra a Szovjetunióba, Ukrajna
területeire. Harmincan soha
nem tértek vissza, ismeretlen
helyen nyugszanak. Akik a keserves megpróbáltatásokat

tükben megerősödve tértek
vissza a földi pokolból. A település önkormányzata nevében köszöntöm elsőként azokat a Zebegényből elhurcoltakat, akik még a borzalmak
után is 65 évvel is itt ülhetnek közöttünk."
Ezután Szegő László dandártábornok tolmácsolta
Schmitt Pál köztársasági elnök megemlékező gondolatait. Ebből idézünk: "…Egy
család számára természetes,
hogy a saját legendáriumában a személyes történetekben megmaradnak az eltávozottak. De a nemzetnek is fontos az emlékezés. Mert a csapást mindannyian, együtt
szenvedtük el. Az elhurcoltak
nemcsak a helyi közösségekből hiányoztak, hanem az
egész nemzetből. Az örökre
ottmaradottak az egész ország veszteségei. Ezért szükséges és méltó, hogy a köztársasági elnök is megnyilatkozzon, ha róluk van szó. S bár
személyesen ma nem lehetek

túlélték, betegen, legyengülve két és fél év után tértek
haza. Az utolsó hazatérők
1947. július 28-án szálltak le
a vonatról. A sváb települések lakói szomorúan emlékeznek eme gyászos eseményre.
Ezért voltunk ma is itt, közös
gyászmisén, emlékezve arra a
harminc zebegényi lakosra,
akik soha nem tértek vissza
szeretett településükre, és hálát adva hálaadó szentmisén
tisztelettel adózva azoknak,
akik két és fél év viszontagságai után lefogyva, testiekben megtörve, azonban lelkiekben, hazaszeretetben, településük iránt érzett szerete-

Önökkel, osztozom főhajtásukban. A Dunakanyar települései a Nemzet Emlékezés
Harangja Alapítvánnyal és a
német kisebbségi önkormányzatokkal karöltve pontosan
tudják, mi az utódok kötelessége…"
Harrach Péter országgyűlési képviselő párhuzamot
vont az elhurcolás idején történtek és a mai Magyarországon történő események közt.
"Ártatlan emberek kerültek egy őrült eszmétől vezérelt barbár hatalomnak a
fogságába. Olyan emberek,
akik három települést hagytak itt, azt a három telepü-

lést, amelynek polgárai szorgos emberek voltak, családszeretők és őrizték hagyományaikat. Azokat a hagyományokat, amelyek egy hazaszerető közösségnek az életét határozták meg. Amikor
visszaemlékezünk ezekre az
eseményekre, akkor az emberi szempont mellett az eszmei
és a társadalmi szempontnak
is meg kell jelennie. Az emberi szempont azt jelenti,
hogy az életünket sokszor a
külső körülmények határozzák meg, a sorsunkat ez szablya meg, akkor is, ha ezek
kellemesek, akkor is, ha tragikusak, de a jellemünket az
mutatja meg, hogyan kezeljük ezeket az eseményeket.
Ahogy a visszaemlékezésekből hallhatjuk, azok az emberek, akik átélték ezeket a
borzalmakat, azok odavitték
az itthon tanultakat, az ő jellemüket, emberi tartásukat,
családszeretetüket, összetartozásukat, és nem utolsó sorban azt a dolgos életet, ami
ott helytállást biztosított számukra. De nemcsak emberi
oldala van ennek az eseménysorozatnak, hanem közösségi is. Egyrészt - ahogy
említettem - ez a három település olyan közösséget jelentett, olyan hagyományőrző
településeket, ahol az őslakóknak megjelent a hazaszeretete is. És nemcsak a három település, hanem az
egész nemzet sorsa fonódott
össze valamiképpen az ő életükkel. Van valami közös abban, ami az akkori Magyarország és a mai Magyarország között van, és ez nem
más, mint a nemzeti önrendelkezés sérülése. Akkor az

őrült hatalom által vezényelt
barbár hatalom volt az, ami
ezt kétségbe vonta. Ma egy
másfajta világgal állunk
szemben, egy olyan világgal,
ahol a profit maximálás
szempontja egyéni sorsokat
tesz tönkre és egy nemzetet
próbál megfojtani. Olyan világgal, ahol az ultraliberális
eszmeiség törekvései mindent, ami nemzeti, ami közösségi, ami hagyományos és érték, azt megkérdőjelezi. De
ahogy annak idején visszatértek a többségükben az elhurcoltak, és ahogy tudták az
életüket tovább folytatni azok
szerint az elvek és eszmék
szerint, amiket otthonról
hoztak, ugyanúgy majd a mi
életünkben is helyreáll a
rend, és ahogy az az őrült
hatalom eltűnt, ugyanúgy ez
a veszélyeztetettség is véget
fog érni. A remény - különösen itt a templomban - kell,
hogy éljen bennünk, mint
ahogy élt az elhurcoltakban
is a hitükből fakadó remény,
ugyanúgy bennünk is egy
igazabb, tisztább, szebb jövőnek a reménye éljen" - hallottuk Harrach Pétertől.
A kopjafánál Pálmai Béla,
a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány elnöke beszélt
arról, miért kell emlékezni az
elhurcoltakra, majd a jelenlévő önkormányzatok, német
nemzetiségi önkormányzatok
szervezetek képviselői és az
elhurcoltak hozzátartozói elhelyezték a "nem felejtés" virágait. A megemlékezésen
közreműködtek: a zebegényi
énekkar, a Nagymarosi Férfikórus, a kismarosi Nachtigall
kórus, a tengerészek és v.
Csóka László.

6

Schirilla György a nemzet rozmárja ismét megküzdött a jeges Dunánál Vácon. Talán sokan nem tudják, hogy nekünk,
nagymarosiaknak is van egy
ilyen rozmárunk, aki nem
évente, hanem téli időszakban
szinte minden nap fürdik a
Duna vizében. A tavaly készült
interjúban Jakus Mihályt a
nol.hu munkatársa kérdezte
különös szokásáról.
Úszni egy jót a jeges Dunában, aztán egy szál fürdőnadrágban hazasétálni: Jakus
Mihály alig várja, hogy e
kedvtelésének hódolhasson.
Nem a hideg a fő nehézség.
Tizenöt-húsz másodpercig
áll a stégen, ráhangolódik a fürdésre, aztán fejest ugrik a jeges Dunába. Hazaúszik, és ezzel nagyjából tíz percet tölt a
vízben. Amelyet sosem érez hidegnek.
Még otthon levetkőzik
Jakus Mihály egy szál fürdőnadrágra, és a hóban is mezítláb, elslattyog a nagymarosi
révig. „Ez a legnehezebb rész”
– mondja. „Mert hideg van?”
– kérdezem. „Nem. Mert hülyének néznek” – feleli nevetve. A szembejövők általában
lesütik a szemüket, zavarba
jönnek. A helyiek mostanra
megszokták a hóbortját, és Mihályt csak rozmárnak nevezik,
a kirándulók viszont őrültnek
tartják. A felesége sem tudta rábeszélni, hogy legalább fürdőköpenyt vegyen.
Nem vizezi be magát a fejesugrás előtt. Még az egyfokos
vízben sem kapott soha görcsöt.
Sebész ismerőse figyelmeztette: egy-két év múltán olyan ízületi problémái lesznek, hogy belegebed. Jó, ha gondjai adódnak,
majd abbahagyja – nyugtatta
meg Mihály. „Nézze meg, simák a kezeim, az égvilágon
semmi bajom” – nyújtja felém
a kézfejét. S hogy egyébként mit
szólnak az orvosok? Semmit,
mert a rozmár sosem jár hozzájuk. Évek óta nem beteg, még
egy fejfájása sem volt.
Bármilyen furcsa, a cigarettának köszönheti mostani jó
közérzetét. Rászokott a dohányzásra tizenhat éves korában, és a napi egy doboztól a
végén eljutott a három dobozig.
Amikor Máté unokája kilenc
évvel ezelőtt megszületett, és
babakocsival sétálni vitte, alig
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A dunai rozmár
bírta feltolni a hegyre. „Toltam,
toltam, és éreztem, hogy a nyelvem majd’ beakad a küllők
közé” – emlékszik vissza. A feleségével együtt 2002 szeptemberében úgy döntöttek, hogy
soha többé nem gyújtanak rá.
Úszni jár inkább, egészen
addig, amíg bírja a hideg vizet
– jött a következő elhatározás.
Ősszel indult a fürdéssorozat,
amely azóta sem maradt abba.
Jakus Mihályt a legelső jégtáblák megjelenése sem tudta eltántorítani. Noha nyáron a családja is elkíséri úszni, ahogy elmúlik a jó idő, magára marad.

kell. Amikor megnősült, felhagyott ezzel az életmóddal;
Nagymaroson, a vas- és műszeripari szövetkezetnél kapott
állást. Csakhogy az irodai munkát nehezen viselte – lerakta inkább a sofőrvizsgát, és kisteherautóján szállította Budapestre, amit a szövetkezet helyben nem tudott megjavítani.
Átnyergelt később a nemzetközi fuvarozásra, teherautóval
járta Európát. Gyakran alvás
nélkül megtette az oda-vissza
utat Párizsba, hetente akár kétszer is. Sosem volt balesete, szerinte ez is csak önkontroll kér-

Ha télen nulla fok fölé kúszik
a hőmérő higanyszála, a családtagjai tréfálkoznak vele:
„Vigyél gyékényt is!”
Cigizett még, amikor esténként az ágyban nem tudta összeérinteni a két lábát, annyira hidegek voltak, valószínűleg keringési problémák miatt. Amióta jeges vízben úszik, a lábai
sem hidegek többé. „Teljesen
helyrejött a vérkeringésem.
Amikor kijövök a Dunából,
annyira kipirulok, hogy úgy nézek ki, mint egy lazac. Hihetetlenül jó érzés!” – ujjong.
A Dunával mindig is szoros
kapcsolatban állt. Nemcsak
azért, mert Nagymaroson született: miután gépésztechnikusként végzett, öt éven át hajózott a Mahartnál (Mihály édesapja és nagyapja is hajós volt).
Eleinte gépészként dolgozott a
gépházban, később matrózként
a fedélzeten. Sokszor egy hónapig távol volt, majd egy-két
nappal a hazatérése után jött a
távirat, hogy újból indulnia

dése – akár a jeges vízben úszás.
A gazdasági válsággal azonban
a sürgős fuvarok is megszűntek, Jakus Mihály pedig három
éve nyugdíjba ment. A hatvanvalahány ezres nyugdíjból persze nehéz megélni, így ma már
egy víz- és gázszerelő barátjának jár segíteni. Kitanulta a
masszőrszakmát, és jó néhány
kuncsaftot szerzett masszőrként is. Ám mindig azt várja
munka közben, hogy mehessen
végre úszni. Az a fél óra csak
az övé. A Duna minden nap
más, mások a színek és a hangok, csak az nem változik,
hogy jó a vízbe ugrani.
Télen egyetlen dolog zavarja: a jégképződés. Ilyenkor
kénytelen előre feltörni a jeget, és kis öblöt készíteni magának, ahol ki tud jönni a Dunából, különben miszlikre
vágja a jég. Ha nagy a zajlás,
és Mihály kiúszik a partra,
majd megáll, a nekisodródó
éles jégdarabok még így is
könnyen elvágják a lábát.

Hideg vízzel zuhanyozik és
mos fogat reggelente, a kádból
rákvörösen lép ki –kezdődhet
a nap. A fázás valahogy hiányzik Jakus Mihály életéből. A
mínusz két fokos hidegben is
rövid ujjas pólóban és szandálban jön ki elém az utcára, ő
aztán tényleg egy ruhatárral
kihúzza az egész évet.
A túlzott lehűléstől (hipotermia) nem fél, eddig ezzel
sem volt gondja. Előfordult,
hogy tizenöt-húsz percet is a
jéghideg vízben töltött, de csak
az ujjai gémberedtek el. Igaz,
mire télen hazaér, a haja keményre fagy, ám ezt megszokta. Egyszer a nagy hidegben a
bejárati ajtó kilincséhez fagyott
a keze, a szomszédja meg is
kérdezte, miért nem megy már
be.
A jeges Duna átúszásával
hírnevet szerzett Schirilla
Györgyről kérdezem – udvariasan megkerüli a választ. A 63
éves Jakus Mihály nem akar híres lenni, egyedül a saját egészségéért úszik kitartóan. „Nekem ez jó” – vonja meg a vállát. Őt sosem kísérték orvosok,
csónakok és kamerák, a víznek
magányosan szeret örülni.
Nemcsak az egészsége, hanem a közérzete is jobb lett,
amióta a Dunában úszik. Amikor kijön a vízből, úgy érzi,
mintha vérátömlesztést kapott
volna. Meg aztán, meséli,
olyan gyönyörű a Duna vize
telente; nincs algásodás és a hajóforgalom is kisebb. Ha mostanában megáll úszás közben és
lenéz, látja a saját lábát.
A hideg zuhanyhoz a hét- és
kilencéves unokáinak is volt
már szerencséjük. Az egészségtudatos nagyapa a tusolás végén
rövid ideig hideg vizet ereszt
rájuk, a gyerekek sikongatnak,
de élvezik. A fiú unokája már
biztosította: „Papa, ha meghalsz, úszom majd helyetted.”
Az unokákkal játszani: ennél szebb időtöltést Mihály elképzelni sem tud. Minden második hétvégén náluk alszik a
két unoka, nyaranta felveri nekik a sátrat a kertben. Elábrándozik. „Úgy elaludni a sátorban, hogy egyik gyerek fogja az
egyik kezemet, a másik gyerek
a másikat, és mondják, hogy
Misi, úgy szeretünk: ezek az
igazán nagy dolgok.” (kép és
szöveg: nol.hu)

Nagymaros

7

A kéménytûzrõl
Az utóbbi években, mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, illetve használnak
különféle kandallókat, kiegészítő fűtésként. A szilárd tüzeléssel fűtők esetében az intenzív fűtés, az alacsony külső hőmérséklet miatt a kéményben megnövekedett huzathatás több esetben, a kéményben lerakódott korom
meggyulladását eredményezheti. A kéménytüzek esetében
a koromtűz a leggyakoribb. A
koromtüzek kialakulásában
számos tényező játszik szerepet, azonban a legmeghatározóbb a korom lerakódása, ezáltal a kürtő leszűkülése. A
jelenség magyarázata, hogy a

kéményben felfelé haladó füst
folyamatosan hűl, hagyományos falazott kéményben méterenként kb. 15-16 °C-ot.
Bármilyen anyagot égetünk, a
füst jelentős mennyiségű vízgőzt tartalmaz, ez vizes fa
égetésénél intenzívebben jelentkezik. Körülbelül 50-70
°C között megkezdődik a víz
intenzív kicsapódása a kémény kürtő falára. Az így keletkező folyadék savas kémhatású, a korom részecskék a
kürtő falán megtapadva kát-

Két tûzeset, egy
segítségnyújtás
A Nagymarosi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület tagjai
januárban két alkalommal
tûzesethez vonultak, február elején pedig segítségnyújtásban mûködtek
közre.

rányos réteget képeznek,
amely a füstjáratot leszűkíti.
Az intenzív fűtés és a leszűkült füstjárat miatt a kémény
belső hőmérséklete megemelkedik és meggyújtja ezt a kátrányos réteget.
A kéménytüzek megelőzése:
1. Rendszeresen tisztítsa ki
kéményét és tüzelőberendezését! Házilagosan kémény
kiégetést soha ne végezzen.
2. Gyakran szellőztessen!
Soha ne állítson fel tüzelőberendezést olyan helyiségben,
ahol tűzveszélyes anyagot (pl.
oldószert) tartalmazó levegő
van vagy ahová ilyen levegő
beszivároghat!

4. Gondoskodjék arról,
hogy a tüzelőberendezés-helyiségben (kazánházban) mindig kellő tisztaság legyen!
5. Ne tüzeljen el műanyagot, festett és rétegelt, nedves
fát, lemezt, falemezt, vasúti
talpfát, szemetet, hulladékot,
fáradtolajat! Ezek a környezetet is szennyezik!
6. Csak engedélyezett begyújtó anyagot használjon a
tüzeléshez!
7. Csak a tüzelőberendezéshez engedélyezett tüzelőanyagot használja!
8. Szél esetén vagy alacsony külső hőmérsékletnél a
kémények huzata erősen megnőhet. Egy megfelelően be-

3. Gondoskodjék arról,
hogy mindig megfelelő
mennyiségű égési levegő álljon rendelkezésre! Ne tömítse
le teljes mértékben az ablakok
és ajtók réseit! 1 köbméter
földgáz, illetve 1 kilogramm
tüzelőolaj elégetéséhez 15-18
köbméter levegő szükséges. 1
kilogramm tűzifa elégetése kb.
12-15 köbméter levegőt igényel. A kazánházba vagy a fűtőhelyiségekbe építtessen szellőzőnyílásokat és azokat hagyja szabadon!

Január 30-án 17 óra 15
perckor riasztották önkéntes
tűzoltóinkat. Kismaros felé,
a második sorompó után a
Nagyhenc dűlőben egy cserépkályha túl közel volt a
gyúlékony anyaggal burkolt
falhoz, amely kigyulladt.
Önkénteseink itt is a riasztás után negyed órával a
helyszínen voltak és a hivatásosokkal együtt igyekeztek
megfékezni a lángokat. Személyi sérülés itt sem történt.
Mint megtudtuk, ezen a bevetésen az önkénteseink sokat tanultak a hivatásos tűzépített és működő huzatszabá- oltóktól arról, hogy tűz meglyozó sokat segíthet.
előzése érdekében milyen
9. Laza, rosszul záródó
tűzvédelmi szabályokat kell
kéményajtók, tömítetlen kabetartani.
zántagok, rosszul szigetelt
égéstermék elvezető-csövek
Február 6-án 10 óra körül
csökkentik a hatásfokot, rásegítségre
volt szüksége a headásul ezek tűzveszélyesek.
lyi
gyermekorvosnak,
akinek
10. Kéményét és tüzelőbea
Fehérhegy
tetején
kellett
rendezését rendszeresen elellátnia
egy
gyermeket.
Eblenőriztesse szakemberrel! A
ben
Fekete
Zsolt
segített
kéményseprő szolgáltatót ne
tekintse ellenségnek az ön neki, saját autóján vitte fel a
biztonsága érdekében szeret- hegyre a gyermekorvost és a
hozta őt vissza a rendelőbe.
né a kéményt ellenőrizni.

Önkéntes tűzoltóink január 8-án 15 óra 32 perckor
kapták a riasztást a Váci Tűzoltóságtól. A Sólyom-szigeten egy hétvégi háznál elektromos hibából adódóan tűz
ütött ki. A füstöt a szomszéd
észlelte. A riasztástól számított tizenöt percen belül saját autóval a helyszínre érkeztek önkéntes vonuló tűzoltóink közül Péntek Attila,
Kellner Zsolt és David
Balazic. A váci tűzoltókkal
együtt 16 óra 50 perckor végeztek az oltással. A riasztásnál a helyi polgárőrök működtek közre, személyi sérülés nem történt.
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Hatvan éves iskolai találkozó
Az elmúlt esztendőben a Maros étterem teraszán találkoztak a nagymarosi általános iskola 1951-ben végzett növendékei. A
60 éves találkozón ott voltak: Csadó Mária, Éber Zsuzsanna, Mola Teréz, Müller Margit (Zebegényből), Nemeskéri Gitti
(Örkényből), Ritzl Mária, Schilling Erzsébet és meghívott pedagógusként Jancskár Sándorné.
Az ebéddel egybekötött találkozón felelevenítették az egykori iskolai emlékeket, mindenki elmondta, hogyan alakult a
hatvan év alatt az élete. Elhatározták - a korukra való tekintettel -, hogy ezután a találkozókra nem várnak több évet, hanem
minden esztendõben összejönnek egy kis beszélgetésre.
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Január az emlékezés és a félév Gyermekszínház
Nagymaroson
értékelésének jegyében telt
Január 6-án a Málenkij-robot
áldozataira emlékeztünk. A hetedikes diákok közül többen jelen voltak a Király utcai emléktábla megkoszorúzásánál, majd
az azt követő beszélgetésen a
művelődési házban. Hámori
Erik szavalata után az idősebbek megosztották szomorú élményeiket a fiatalabb generációval.
Rendhagyó irodalomórákon
emlékeztünk meg nemzeti
imádságunk, a Himnuszunk
születésnapjáról, vagyis a magyar kultúra napjáról január 23án. A gyerekek egymás közti
eszmecseréjében a magyar kultúra területeit boncolgatták.
Házi feladatként azt kapták,
hogy ajánljanak egy-egy úticélt
egy külföldi turistának, sőt válasszanak ki egy híres magyar
embert is, akire büszkék lehetünk. Szemezgettem egy kicsit
a megoldások közül: "Elvinném
Hollókőre őt, hiszen ez a falu
még ma is őrzi a régi, magyar
szokásokat. Megmutatnám a herendi porcelángyárat, ahol két
ugyanolyan porcelán nem készül. Megmutatnám a kalocsai
hímzést, melyet világszerte ismernek és csodálnak. Elmondanám ki volt Petőfi Sándor, mert
több bátor magyarral a szabadságért harcolt." - Solymosi Péter.
"Elmesélném neki városom
történetét és bemutatnám földrajzi szépségeit." - Ribai Zsófia.
"Megmutatnám neki a Lánc-

hidat, amely ránézésre is kitűnik a többi híd közül különleges
díszítő elemeivel, s elmondanám
neki, hogy ez a híd kötötte össze
elsőként Pestet és Budát. Elvinném őt Sárvárra, az arborétumba, ahol a 300-400 éves famatuzsálemek mellett különlegességnek számít a 32 méter magas piramistölgy is." - Schwarcz
Anna.
Az első félév lezárásaként a
diákok megkapták bizonyítványukat is.
A vizsgahangversenyeken is
bebizonyították tanulóink, hogy
a művészeti iskolára nagy igény
van. László Béla, Kis Judit,
Lénárdné Patai Zsuzsanna,
Pozsgainé Lados Katalin, Oláh
Norbert, Rácz Tamás és Szigeti-Benedek Gabriella növendékei színvonalas műsor során
mutatták be az elmúlt félév
eredményeit. Kiemelném Kis
Judit tanítványainak hangversenyét, ahol együtt zongorázott

szülő gyermekével, illetve
nagyszülő unokájával.
Január 21-én nyolcadikos
diákjaink megírták a központi
felvételi feladatsorokat. Január
9-én a hetedikes és nyolcadikos
tanulóinknak pályaválasztási
előadást tartott Gyöngyössy
Gyula és kolléganője. Ezúton
köszönjük színvonalas előadásukat!
Köszönettel
tartozunk
Fleischmann Pálnak is a rendezvényeinkről készített felvételekért!
Január 31-én a diákönkormányzat megrendezte a pókerbajnokságot is, ahol a következő tanulók értek el helyezést: 1.
Scheirich Máté 2. Dobó Máté 3.
Kiss Norbert. Gratulálunk!
Végül néhány előzetes program: februárban 20-án iskolánkban kerül sor a körzeti nemzetiségi német szavalóversenyre,
illetve azt megelőző házi német
szavalóversenyre február 16-án.
Február 17-én kicsik és nagyok
jelmezt ölthetnek a farsangi bálon, valamint délelőtt 8-12 óráig táncházat tartunk az alsó tagozatos diákoknak.
Február 21-én téltemetést tartunk 10,45 órakor a Magyar utca
aljában, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Február
22-től 24-ig síszünet lesz.
Kérnénk azokat, akik szeretnék iskolánkat támogatni,
az alábbi adószámra ajánlják
fel adójuk 1 százalékát:
19182779-1-13. Köszönjük!

A rajzpályázaton
jutalmazták iskolánkat is
Nagy sikerrel zárult az Ipoly
Erdő Zrt által kiírt "Otthonom
az erdő" rajzverseny, amely az
"Élőhelyek megőrzése és rekonstrukciója az Ipoly Erdő Zrt
Közép-magyarországi erdészetei területén" című projekt keretében valósult meg.
Gyönyörű alkotások érkeztek az ország minden részéről
és a határon túlról is. 304 intézményből közel 3500 rajzot

küldtek a lelkes alkotók, 3 kategóriában.
A pályázat kapcsolódik ahhoz a természetvédelmi projekthez, amely az Ipoly Erdő Zrt
közép-magyarországi erdészetei területén, az élő és élettelen
természeti értékek rehabilitációját és fejlesztését szolgálja.
A rajzpályázat a természeti
értékek megóvásának fontosságára, az erdő és természet

szeretetére, az élőhelyek védelmére kívánta felhívni a figyelmet a gyermekek szívhez szóló rajzain keresztül.
A kiíró nem csak a nyertes
rajzokat jutalmazta, hanem három beküldő intézményt is,
amelyeket a tehetséggondozást
támogató eszközökkel díjazott,
köztük van a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola is. Gratulálunk!

Szeptemberben indult a
nagymarosi művelődési házban Dobay Márti gyermekszínháza. Márti - aki 25 éve
foglalkozik színházzal, és
számos nemzetközi társulat
tagja volt Svájcban, Németországban, Franciaországban többek közt - úgy látja,
hogy az elmúlt öt hónap alatt
a foglalkozásokon a gyerekek kinyíltak, testtudatuk,
kondíciójuk, beszédkészségük, kreativitásuk sokat fejlődött, jobban megértik saját
magukat és társaikat, mert a
szituációs játékok segítik
őket ebben.
A foglalkozásokon sokféle szerepet, izgalmas élethelyzetet kipróbáltak már
eddig is, és ezekből is tanulni tudtak. A nagymarosi csoport egyik tagja ezekben a
hónapokban meséket kezdett
írni, sőt egy saját színdarabbal is meglepte a barátait.
Márti nagyon örülne, ha a
mostani négy gyerek újabb
társakat kapna, mert akkor ugyanúgy, ahogyan Verőcén,
ahol tizenkét gyerek jár a
foglalkozásokra - a nagymarosiak is be tudnának mutatni néhány hónap múlva egy
színdarabot. Márti nagyon
szívesen teret engedne kis tanítványa valamelyik jól sikerül meséjének, de ehhez
szükség van további szereplőkre is.
Verőcén az ottani csapat
karácsonykor a Holle anyó
című mese színpadi változatát mutatta be, amelyet a községben legközelebb február
18-án adnak elő, és hamarosan egy színházi találkozón
is játszani fognak. Márti a
gyerekcsoportok mellett felnőtt amatőrszínészekből álló
Ámulat Társulat vezetője is.
A foglalkozások minden
kedden délután kettőtől fél
négyig tartanak. Fejenként és
foglalkozásonként 900 forintot kell fizetni. Akit érdekel
a lehetőség, az jelentkezhet
a helyszínen is, vagy Végh
Nóránál (06-30/605-1301).
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Olvasói levél

Termálfürdõ
Sajnos nem vehettem részt a december 13-iki nyilvános testületi ülésen. Amint tehettem, kifaggattam Szabadhegyi Lajost a történtekről. Ő lelkesen
és bizakodva beszélt a találkozón tapasztalt civilizált hangnemről és bizakodva beszélt a jövőről.
Megértette, mondta, üres zsebbel nehéz nagy álmokat kergetni. Érdeklődéssel hallgattam mit fog
mondani. Meggyőzően beszélt, de inkább kérdezett: - Tudod mi a különbség a termálhotel és egy
strand között? Egy kis idő után folytatta. - Hát az,
hogy a kispénzű emberek mind amilyenek mi vagyunk, inkább az olcsóbb strandokat kedvelik.
Olyant ami közel is van, ahol nyáron biztonságban lehet tudni a gyermekeket, ahol olcsón lehet
fagyit, lángost és hideg sört is kapni, ahová szívesen jönnének az emberek, Zebegénytől Verőcéig,
talán még pestiek is. A gyerekek úszni tanulhatnának, a nagymarosi vendéglátás, panziók, vendéglők, kiskereskedők forgalma növekedhetne. Nem
is beszélve arról, hogy az ingatlanok értéke ugrásszerűen megemelkedne!
Ennyi érdek és egy jó szervezés elindíthatna valamit, ha a közeli településekkel és az üdülő övezetben nyaraló polgárokkal összefogva létre lehetne hozni egy olyan társaságot, egy olyan közösséget, akik összeadnák a kút fúrásához szükséges
pénzt. Egy családias környezetet inkább kedvelnek az emberek. Ha meg van a kút, lehet tovább
gondolkozni.
Beszélgetésünkből kikerekedik egy olyan gondolat, hogy ezt a létesítményt sokan fogják kedvelni és látogatni. A fiataloknak pedig sportolásra lesz lehetőségük. Emlékeznek még Mátyás király fürdőjére? Akik oda jártunk egykoron, ma fájó
szívvel gondolunk rá. A visegrádi önkormányzat
eladta, a vásárlók pedig földig rombolták. Ez volt
Lepencefürdő. A termál hotelben pedig nagypénzű hazai és külföldi emberek áztatják fájó testüket.
- Hogyan lesz Nagymaroson termálvíz? - kérdem Lajostól. - Úgy - mondja -, hogy a Duna ezen
oldalán lévő települések polgárait össze kell fogni
és össze kell adni 160 milliót. Sok ember kicsi pénzéből megcsinálható. Tudom, mire gondolnak: ki
fogja zsebre tenni ezt a pénzt. Hogy ez ne így legyen, a mindenkori polgármesternek kell felelnie
ezért. A jegyző megfogalmazhatná azokat a szabályokat, amelyek megakadályoznák a létesítmények eladását, bérbeadását stb.
Az összefogással sok mindent lehet elérni, csak
hiteles, pontos tájékoztatás szükséges. A létesítmény soha nem privatizálható. A városé marad
örök időkre! A polgármester úr és a jegyző úr vállalhatná a civil összefogás szervezését. A fentiek
megvalósítása nem egyszerű dolog, de úgy gondoltam, hogy a nagymarosi újság segítségével felmérhető a lakosság véleménye. Sikert hozzá!
A beszélgetést lejegyezte:
Schmidt Sándor

Tisztelettel várjuk a XII.
"NAGYMAROSI BORVERSENY"

résztvevőit.
A rendezvény időpontja:
Február 18. 17 óra.
Helyszíne:
Nagymaros, művelődési ház (Fő tér 10.)
A borversenyre bárki nevezhet
saját termelésű borával.
Kategóriák:
- vegyes fehér
- fajtatiszta fehér
- rose
- vegyes vörös
- fajtatiszta vörös bor
A versenyen való részvételhez a bort mintánként 2 db 0,75 literes, zöld színű palackban kell leadni a rendezvény helyszínén, 2012. február 17.-én pénteken 14-18
óráig.
Kérjük a palackon
feltüntetni:
- a termelő nevét, címét
- a bor fajtáját, évjáratát
- termelőhelyét
Nevezési díj: bormintánként 1200 Ft, melyet a minták leadásakor
kell elismervény ellenében befizetni. A nevezéskor vacsorajegy igényelhető 1300 Ftos egységáron.
Szeretettel várjuk a környékbeli termelők borait is!
© Heininger Károly,
a verseny rendezősége

Emlékezés
Február 25-én este 6 órakor a nagymarosi katolikus templomban szentmisén emlékezünk
meg a kommunizmus áldozatairól. A szentmise után gyertyát gyújtunk a Duna-parti Életfa
szobornál.
Minden emlékezni vágyót szeretettel várunk.
Jobbik Nagymarosi Szervezete
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Egy karácsonyi
Karácsony az
idõsek otthonában hangversenyrõl…
Az adventi készülődés 2011ben is hangulatos volt, önkéntes segítőinknek is köszönhetően. Bergmann József - Szepa - idén is, mint
évek óta, bőséges gyümölcs
adománnyal örvendeztette
meg ellátottainkat már Mikulás napján.

jött a kismarosi kórus adventi hangversenyt adni - nagyon nagy sikerük volt. A
karácsonyi ünnepséget a 4.
b osztály tanulói adták Zoller Ági és Palotainé Scheili
Mariann vezetésével. A műsor nagyon színvonalas volt,
külön köszönet érte. A műsor végén a gyerekek segíA Mikulás is járt nálunk tettek az ajándékcsomagok
Antal Márti és társai minden kiosztásában.
héten - ahogy egész évben is
- megtartották a kézműves
Újból beigazolódott,
foglalkozásokat. Többféle hogy sok ember törődik az
ötletes ajándéktárgyat készí- idősekkel akkor is, ha nem

tettek időseink, melyeket látogatóink és a műsort adók
kaptak. Az Ave Maria imakör szintén egész évben
rendszeresen látogatta az
idősek otthona lakóit, így
adventben is nagyon szívhez
szóló összejövetel volt itt nálunk.
Önkénteseink oszlopos
tagja Hortoványi Jenő is, aki
évek óta hetente bejár az intézménybe beszélgetni gondozottainkkal. Most is kaptunk házi süteményt, és
pénzadományt az ünnep
szebbé tételéhez. Idén is el-

a családjukhoz tartozókról
van szó. Megállapíthatjuk,
hogy a településünkön élők
megtartották emberi értékeiket és a mai rohanó, anyagias világ közepette is tanúságot tesznek emberségükről és önzetlenségükről.
Hálásan köszönünk minden adományt, jó szót, megemlékezést és önkéntes
munkát, amit egész évben
időseink életének szebbé,
jobbá tétele érdekében tesznek.
A Gondozási Központ
(ÖNO) idősei és dolgozói

2011. december 17-én - a délelőtti, kora délutáni karácsonyváró kavalkád után - 17
órai kezdettel került sor a
Dunakanyar Fúvósegyüttes,
az ifjúsági Fúvószenekar, a
Nagymarosi Női Kar és a
Nagymarosi Férfikar karácsonyi koncertjére.
Először az ifjak léptek színpadra, friss, kedves és lelkes
előadásukban három különböző stílusú művet hallhattunk.
XVII. századi provance-i és
katalán karácsonyi táncokból
készült zenekari átiratot,
Tielman Susato Pavane La
Bataille című művét és egy
1936-ban íródott klasszikus
duett zenekari feldolgozását.
Az Ifjúsági Fúvószenekart
Ujvári Gábor vezényelte.

A hangszerek után a vox
humana, az emberi hang szólalt meg. A Nagymarosi Női
Kar előadásában két kórusmű
hangzott fel. (Mindkét művet
a december elején, Vácon
megrendezett kórustalálkozón is énekelte a Női kar, ahol
vastapsot kaptak a friss, lelkes és tiszta előadásért.) Karvezetőjük Patrik Judit, akit
rendkívüli muzikalitás és
nagy szakmai tudás jellemez.
Megható, hogy fiatalsága ellenére nem érezhetőek a generációs különbségek.

A Nagymarosi Férfikartól
a már megszokott, erőteljes,
friss, "férfias" előadást hallhattuk. Három különböző stílusú kórusművel léptek a közönség elé, nagy sikert aratva. Karnagyuk, Juhász OrsoMajd a Dunakanyar Fú- lya nagy szakmai tudással,
vósegyüttes műsora követke- lágyan, de határozottan irázett. Ezen az estén is elkáp- nyítja őket.
ráztattak minket azzal, hogy
milyen sokféle muzsikát játHa ennyi zenei együttes
szanak: gyönyörködhettünk lép fel egy hangversenyen,
Te Deum-ban, mely az 1600- akkor természetes, hogy köas évek végén íródott, film- zös művek előadására is sor
zenéből készített
kerül. Így volt ez
karácsonyi egyezen az estén is.
veleget, MorriDicséret illeti
cone Nella FanUjvári Gábort,
tasia című műaki - a kishitű
vét, melynek fuhangok ellenére
vola szólóját
is - meg tudta
Tóth Edit játvalósítani nagy
szotta nagy átálmát: Händel
éléssel, szépséMessiás című
gesen. Az együtoratóriumából a
tes önálló műsorának befeje- Halleluja kórus előadását.
ző darabja Leonard Cohen Ehhez olyan partnereket taHallelujah című műve volt, lált, mint Partik Judit és Jumelyet vastapssal fogadott a hász Orsolya. A Halleluját
közönség.
Patrik Judit vezényelte.
Williams: Hymn to the Fallen
Ismét tökéletes, makulát- című művét Juhász Orsolya,
lan tisztaságú, tőlük megszo- majd Snyder - Ricketts Helkott színvonalú előadást hall- lo, Goodbye-át Ujvári Gábor
gathattunk. Ennek a színvo- vezényelte.
nalnak a fenntartása következetes és állandó folyamatos
A hangversenyt záró karámunkát, nagy szakmai tudást csonyi népénekeket Ujvári
igényel mind a zenekar tagja- Gábor hangszerelte fúvószeitól, mind pedig a karmester- nekarra.
től, Ujvári Gábortól.
Szép este volt!

12

Nagymaros

Köztünk élnek

Élményeim a Fekete-tanyán
Ebben a hónapban Fekete Zsoltéknál tettem látogatást. Vendégszeretetük hamar megnyilvánult,
mert betekintést engedtek a mindennapi életükbe a saját tanyájukon. Így lehetőségem volt megtapasztalni, milyen lehet ez a fajta szabadság, és függetlenség,
amiben élnek. Nem beszélve a finom kóstolókról, amikkel megkínáltak ott létem alatt.
Fekete Zsolt 1972-ben született, és egy ideig családjával
Piliscsabán éltek. Pár év múlva
költöztek Budapestre. Zsolt itt
járta ki az általános iskolát, és
később szakmunkás iskolában,
gép- és autószerelő szakirányon
folytatta tanulmányait. A végzés
után 7 évig autószereléssel foglalkozott. A tanulást ezután sem
hagyta abba, így esti tagozaton
az érettségit is letette.
Nagymarossal újra, felesége
által került kapcsolatba, így 1995től sikerült a dédszülői házba költözniük. Ebben az időben még
másfél évig Pestre kellett ingáznia a munkája miatt, miközben folyamatosan folytak a ház felújításai. A mai foglalkozásával csupán véletlenül került kapcsolatba,
Bezeczky Gergőnél dolgozott fakitermelőként, ahol nagyon megkedvelte az erdészetet. Időközben
letette a szükséges vizsgákat, mint
a fakitermelő és a vadász. Utána
az Aranykalászos gazdaképzést is
elvégezte.
Amikor elérkezettnek látta az
időt, saját vállalkozásba kezdett,
mellyel remek pályázati munkákat sikerült véghezvinnie. Mellette a hobbijának is időt tudott szentelni, lovakat tartott, mert mindig
nagyon érdeklődött az állattartás
iránt. Már a nagyszülei is állattartással foglalkoztak. Ebből az érdeklődésből született meg az ötlet, hogy az erdőbe költözzenek,
és saját tanyájuk legyen. Három
éve költöztek ki, és élik mindennapjaikat négy gyermekükkel, a
felesége által tervezett gyönyörű
rönkházban. A tanya szépen lassacskán gyarapodik, így már lassan több mint hét hektáros területet tudhatnak magukénak.
Az állattartás velejárója a finom, házi húsáruk és tejtermékek
készítése, amivel Zsolték a nagymarosi piacon minden hétvégén
képviseltetik magukat. Zsolt el-

árulta, hogy a termékek miatt már
több helyre csábították piacolni,
mint például a híres Millenáris
Fesztivál. Ennek ellenére nem
érezte szükségét, hogy máshová
menjenek, mert Nagymaroson
majdnem minden áru elfogy. A
tanyán mostanra már szinte minden szükséges eszköz megtalál-

A piac tekintetében Zsolt elmondta, hogy mintegy egy éve
foglalkoznak saját termékek forgalmazásával. Így már egy igen
sajátos ízviláguk alakult ki az
elmúlt idő során. Fontosnak tartja a személyes kapcsolatot a vevőkkel, így jelezni tudják neki,
ha egyéni igényük támad valami-

Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, de a polgárőrség köreiben is
megfordult. Tavaly ősz óta viszont kinevezték az önkormányzat gazdasági és városfejlesztési
bizottsága elnöki posztjára, ezen
túl a tanyája környékén élő, külterületi lakosokkal kapcsolattartó szerepet lát el. Elmondta, hogy

ható a professzionális feldolgozáshoz. Nemrég épült fel a füstölő és a hűtőkamra. A tartott állatok tekintetében a felhozatal elég
változatosnak mondható. Harminchat mangalica, tizenkilenc
vegyes fajtájú sertés, öt szarvasmarha, juhok, libák, baromfik,
nyulak és lovak élnek a házuk tájékán. Persze vannak örökbe fogadott példányok is. Zsolt számára kiemelten fontos az állatok
egészsége, így semmi antibiotikumot nem használ a kezelésükhöz.
Ezen felül a közeli állatorvossal
is nagyon jó barátságot ápol. A
szükséges széna beszerzéséhez
egy negyven hektáros kaszálót
bérel.
A tanyán többször szerveznek
nyílt napokat, mert sok az érdeklődő a különféle állataik iránt. A
program keretén belül osztályok
tehetnek látogatást náluk, így
megismerkedhetnek a háziállatokkal, vagy akár az egészséges
életmód rejtelmeivel.

re. Emellett új áruk bevezetésén
is gondolkodik, amivel tovább
színesítheti az amúgy sem szegényes felhozatalt. A termékek
közül párat online is árusít. Zsolt
a piac szervezésében nemcsak
árusként, hanem képviselőként is
nagy szerepet játszott. Jelenleg
a Jobbik képviselője, bár régebben a Fidesz köreiből ismerhettük, ahol egyszer az időközi választásokon is elindult. Elmondása szerint a tagok között egy remek baráti társaság alakult ki.
Janovics Tiborral polgári majálisokat szerveztek az északi
régió számára, ahol a vendégek
között politikusok és humoristák
tették látogatásukat. Ezek jól sikerült bulik voltak, ahol a gyerekek számára is bőven kínáltak
szórakozási lehetőségeket, mint
például: arcfestés, sütés-főzés,
lovaglás.
Fekete Zsolt nemcsak ezekből a foglalkozásokból vette ki a
részét. Jelenleg az Nagymarosi

nagyon szereti jelenlegi munkáit. Felesége -, aki a Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesületének elnöke a megalakulása óta nagy támogatója életmódjuknak,
és férje tevékenységeinek. Zsolt
számára nagyon fontos a támogató családi háttér. Örül, hogy
fiát szintén érdekli az állattartás,
aki a középiskola tanulmányait
már ezen a vonalon fogja folytatni. Lánya a piaci árusításban
nyújt rengeteg segítséget.
Végül Zsolt elmondta, hogy az
élet persze nem mindig fenékig
tejföl a tanyán. Az állatok tartása
nagy felelősséggel jár, de ezen
felül, amikor beköltöztek új otthonukba egy évig kellett az áramszolgáltatást nélkülözniük. Ennek
ellenére semmi másra nem cserélnék el jelenlegi életüket, mert
ahogy abban a pár órában én is
megtapasztalhattam, a csend,
nyugalom és a szabadság ezen
formája szinte megfizethetetlen.
Burgermeister Richárd
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Bobi

Amit a kutyatartásról
minden gazdának tudni kell 1.
A MIKROCHIP
A mikrochip a legbiztosabb
azonosítója egy kutyának!
Minden állatorvosnál, menhelyen és sintértelepen van
mikrochip leolvasó! A felhelyezése egy injekciós tűvel történik, szinte teljesen
fájdalommentesen, és a leolvasása nem bonyolultabb,
mint a boltok pénztárában
használt vonalkód leolvasóé. (A mikrochip fölé tartják a leolvasót, az "pittyen"
egyet és kész is.)
Természetesen ez teljesen fájdalommentes. A
mikrochip tartalmazza a
gazda adatain kívül a kutya
kórtörténetét és oltásait is.
Ha a kutya gazdát cserél,

vagy a gazda elérhetőségei
megváltoznak, a mik-rochip
adatait is módosítani kell, ehhez azonban elég az internetes
adatbázisban frissítenie a helyi állatorvosnak az adatokat,
magához a mikro-chiphez nem
kell hozzányúlni. Ezért ha kutyát találunk,
mielőtt bárhol
is meghirdetjük, mint gazdi
kereső állatot,
előtte vigyük el
állatorvoshoz
és ellenőrizzük
a mikrochipjét!

KÖSZÖNET
A Máté Alapítvány kuratóriuma hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adományaikkal, adójuk 1%ának felajánlásával támogatták munkásságunkat.
Kérjük támogassanak továbbra is, hogy mi is segíthessünk.

Mindezek mellett fontos
tudni, hogy a 2010. július 1től hatályba lépő kormányrendelet szerint [41/2010.
(II. 26.) 3. § (2)] "Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett
mik-rochip) történő megjelölése után lehet."
A mikrochipnek köszönhetően került vissza gazdájához Bobi kutya is, akivel
január hónapban találkoztak
a Máté Alapítvány munkatársai Nagymaroson. Bobi, a
sima szőrű foxterrier, felte-

hetőleg gazdája zebegényi
nyaralójából kószált el és
konok fejjel elhatározta,
hogy hazamegy Budapestre. Bátran nekivágott a hatalmas hegynek, egész éjszaka gyalogolt és a Nap
már magasan járt, mire
megérkezett Nagymarosra. Szerencséjére a nagymarosi Máté Állatvédelmi
Alapítvány aktív tagjaival
futott össze és nyüszítve,
farokcsóválva, vakkantva
igyekezett elmagyarázni
nekik, hogy mi minden
történt vele. Gondolkodóba estek, hogy vajon, hogy
találják meg a gazdáját,
majd az alapítvány kuratóriumának elnöke betette az
autójába, elvitte az állatorvoshoz, ahol megnézték
van-e mikrochip a kutyusban. Bobinak nagy szerencséje volt, mert gondos
gazdája nem feledkezett
meg a mikrochip beültetéséről. Így a nyakához
tartott mikrochip leolvasó
egyetlen pittyenésére
megjelent a számítógép
monitorán a gazdája neve,
címe és telefonszáma!
Azonnal felhívták őt, aki
nagyon boldog volt, hogy
meglett a szívének oly
kedves kiskutyája! Autóba
szállt és nemsokára meg is
érkezett Bobiért Nagymarosra! Boldogan tértek
haza együtt!
Mindez pedig a mikrochipen tárolt adatokon
múlt.
Nickel Réka

ÚJ HONLAPUNK címe:
www.matefoundation.hu KATTINTSON RÁ!
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány
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A mûvelõdési ház programjai
2012. február-március
Február 16. de.: vásár
Február 17. de.: táncház az iskolásoknak
Február 17. 14-18 óráig: borátvétel
Február 18. 17 óra: borverseny
Február 20. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - krumplizsúr
Február 21. de.: vásár
Február 23. de.: vásár
Február 25. 20 óra: vadászbál
Február 28. de.: vásár
Március 1. de.: vásár
Márc. 01. 17,00 Kresz tanfolyam - megbeszélés
Március 5. 10.55 óra: komolyzenei hangverseny fiataloknak - Filharmónia bérlet
Március 6. de: vásár - angol ruha
Március 8. de.: vásár
Március 14. 11 óra: ünnepi megemlékezés - iskola

Anyakönyvi hírek
Születtek: Marosi Beáta Erzsébet és Juhász István fia
Ákos László, Horváth Dezső és Lakatos Julianna fia Milán, dr. Zoller Zoltán és Potocky Andrea lánya Emma.
Házasságot kötöttek: Bolyán Csaba József és Sáray Ildikó, Döbrössy Gergely László és Csernői Ildikó.
Elhunytak: Rzesko Marianné sz. Kamper Éva Borbála,
Nádor Istvánné sz. Hoffmann Anna Mária, Mika István,
Kádár Sándor, Tarr Gyula, Koppány Lajosné sz. Grosz
Margit, Glázer József, Honti Mihály.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
elkísérték férjemet utolsó útjára és a szeretet virágait a
sírjára tették.
A gyászoló Rixer család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönetet mondok mindazoknak, akik
feleségem, KEMPER ÉVA temetésén részt vettek.
Külön köszönetet mondok Ani ápolónőnek, a két doktornőnek, akik odaadóan segítettek mindenben és
azoknak, akik sírjára virágot hoztak, részvétüket kinyilvánították.
Erdei János

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik édesapánk,
id. KMETTY LÁSZLÓ templomi búcsúztatásán részt
vettek és gyászunkban osztoztak.
Gyermekei, menye és családjuk

David
cipészműhely

- ABLAKSZIGETELÉS -

Kibővült kínálattal várja
kedves vendégeit:
Cipőápolási termékek,
talpbetétek, cipőfűzők,
bőr pénztárcák, női
bőrkesztyűk, kulcstartók.

Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.

Állandó akciók!
Nagymaros, Vasút út 3.

MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -
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Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.
06-30/343-88-67

Síeljen, kiránduljon itthon!
A Mátra csodálatos lejtői
csak Önre várnak!
Egynapos utazáshoz, vegye igénybe
8 és 16 fős buszainkat!
Személyre szabott ajánlatokhoz
várjuk jelentkezését!

Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig
Nagymaros területén hozom-viszem szolgáltatás!
Külső mosás:
1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterű kisbusz)

Belső takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterű kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Héda Tours, Visegrád
Tel.: 70/930 5768, hedatours@t-online.hu

Közérdekû telefonszámok
orvosi ügyelet - 06-27/354-180 mentõk - 104
rendõrség - 107
tûzoltóság - 105
polgárõrség - 06-70/382-9041

AKCIÓ!
2012-ben minden hónapban más-más
Royal-Canin táp vásárlását a szokásos
kedvezményeken felül, extra ajándékkal jutalmazzuk.
FEBRUÁR: YORKSHIRE TERRIER- minden 1,5 kg-os
yorkie táphoz ajándék Drontal Plus féreghajtót adunk!!!

Minden
forint számít!
Válasszon
15 biztosító
ajánlatából!
Időpont egyeztetés:
06-70/602-38-93
Lakáselőtakarékosság
30 % állami támogatással
+ 3,9 % lakáskölcsönnel!
Major László
Nagymaros, Mainzi utca 21.

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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