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Hosszas vita után elfogadták
a város költségvetését
Elfogadta Nagymaros Város
Képviselő-testülete az erre az
évre vonatkozó költségvetési
rendelet-tervezetet, több módosítás után. Hosszas vita folyt az
óvónők nem kötelezően járó juttatásairól. Döntöttek arról is,
hogy április 1-gyel változik a
piaci területfoglalás ára.
A január 29-én, kedden megtartott ülés elején mutatkozott be
a Szobi Járási Hivatal vezetője,
dr. Maruszki Gábor, aki korábban Vácon volt jegyző. A vezető köszönetet mondott a testületnek és a hivatalnak a segítségért,
amit eddig kapott és reményét
fejezte ki a további jó együttműködésre.
Napirend előtt Szomráky Pál
kért szót, aki arra volt kíváncsi,
hogy ki a felelőse annak, hogy a
volt Népbolt kerítése beomlott és
miért nem lettek eltakarítva a törmelékek. Mind a polgármester,
mind pedig a jegyző elmondta:
a tulajdonost többször felszólították, és az esetről jegyzőkönyvet is felvettek. Petrovics László azonban hozzátette: nincsen a
városnak olyan kerete, amelyből
meg tudná javíttatni a kerítést,
és ez nem is a város feladata,
hanem a tulajdonosé. Mivel
Szomráky Pál nem fogadta el a
választ, ezért a városvezető ígéretet tett, hogy két héten belül kideríti ki a felelős az esetért.
Az első napirendi pontban a
lejárt idejű határozatokról szóló
beszámolót fogadta el a testület,
majd a második rendőrségi körzeti megbízott kinevezéséhez
adták hozzájárulásukat. Mint azt
a helyszínen is megjelent Verőcei Rendőrőrs parancsnoka, Kiss
Sándor elmondta: szeretnének
egy harmadik megbízottat is

munkába állítani, de eddig nem
jártak sikerrel. Szimon Attila
képviselő és Petrovics László
polgármester is elmondta: bíznak benne, hogy előbb-utóbb a
kérés meghallgatásra talál.
- Azon kevesek közé tartozunk, akiknek küzdeni kell azért,
hogy a városban rendőri jelenlét legyen. Igenis szükség van 3
fő körzeti megbízottra Nagymaroson - mondta Szimon Attila.
A Nyár utcai ingatlan bérbeadásáról is tárgyaltak. A versenytárgyaláson csupán egy jelentkező volt, a verőcei Manna Alapítvány, amely havi 5 ezer forintért
szerette volna bérelni az épületet. A szakbizottság is keveselte
már ezt az összeget, hasonlóan
a testülethez. Mint azt a polgármester elmondta: rendes bérleti
díjat szeretnének kapni, főleg
egy nem helyi civil szervezettől.
Felmerült, hogy újra hirdessék
meg bérbeadásra, de végül az
eladás mellett döntöttek.
Elbírálták a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői pályázatát, melyre ketten jelentkeztek.
Az egyik a jelenleg is az intézményt vezető Horváth Anikó
volt.
A másik pályázót végül formai hibák miatt kizárták. Nem
is volt kérdéses a korábbi vezető megválasztása, a testület
egyöntetűen támogatta kinevezését.
Elfogadták az önkormányzati
szakfeladatok módosítását, majd
az idei évi költségvetést tárgyalták meg. A napirendi pont tárgyalása előtt két kérdésben kellett döntést hoznia a grémiumnak.
folytatás a 2. oldalon

Életeket menthet
a sürgõsségi autó
Mint arról korábban beszámoltunk egy jól felszerelt
autó segíti a nagymarosi sürgősségi ügyeleti ellátás hónapok óta, Natalija Nyikityina
Nagymaroson élő írónő a

eszközökkel. Van benne újraélesztő készülék, EKG-készülék, és fontos gyógyszerek is. Emellett a gépkocsit
vezető mentőszakápolók is
szakmailag felkészültek,

A jól felszerelt autó nemcsak felnõttek, hanem gyermekek sürgõsségi
ellátásra alkalmas

Szent Olga Alapítvány alapítója jóvoltából.
Az autót rendszeresen
használó ügyeletes orvos, dr.
Nádor István lapunknak elmondta: komoly előrelépést
jelentett az ügyeletes orvosok
számára ez a jól felszerelt
autó.
- Több okból is jó, az
egyik, hogy nagyon jól fel
van szerelve a legkorszerűbb

mely a sürgős esetekben
nagy segítség, hiszen például csak egy újraélesztéshez
minimum két hozzáértő,
gyakorlott szakember szükséges. Az autó pedig nem
csak felnőttek ellátására, hanem gyerekek sürgősségi ellátására is alkalmas egészségügyi eszközöket is tartalmaz - mondta.
folytatás a 4. oldalon
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Hosszas vita után elfogadták
a város költségvetését
folytaás az 1. oldalról
Az egyik, hogy részt kívánnak-e venni egy energetikai pályázaton, a másik, hogy a már
megnyert Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatását igénybe
kívánják-e venni. Mindkét esetben nemleges volt a válasz.
"A költségvetésben a korábbi
évek finanszírozásához képest
alapvető változást jelent az úgynevezett "feladatfinanszírozási"
rendszer bevezetése, melynek következtében az idei évtől alapjaiban megváltozik a teljes önkormányzati szektor támogatási
struktúrája. A módosítás célja az
volt, hogy jelenlegi feladatok jelentős részét az állam közvetlenül
biztosítsa 2013-tól, a helyi önkormányzatok így inkább a sajátosan helyi feladatok szervezését
végzik majd: a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó
feladatainak kiadásaira fordíthatja. Ellenkező esetben a támogatás összegét kamatokkal köteles visszafizetni. A támogatás
összegét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
Leegyszerűsítve ez azt jelenti,
hogy nem lesz normatív támogatás, gyakorlatilag a feladatfinanszírozás során az állam által meghatározott működési kiadási szükséglet, valamint az önkormányzatok működési célú bevételi lehetőségeinek figyelembevételével
kerül meghatározásra az egyes
önkormányzatok költségvetési támogatása. Önként vállalt feladatokat az önkormányzat kizárólag
a saját bevételei terhére láthat el."
- áll az előterjesztésben.
Az iskola és a pedagógiai
szakszolgálat január 1-től állami
kézben van, de dologi kiadások
változatlanul továbbra is a várost
terhelik. A testületnek így csak az
óvoda költségvetését kellett megtárgyalnia. Mint az az előterjesztésben áll: a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában az egyeztetés során problémát okozott, hogy a bérek tervezésénél az intézmény vezetője a
jogszabályi előírások mellőzésével állapított meg különböző pótlékokat. Most ezt szerették volna
tisztába tenni a képviselők. Fontos szempont volt azonban a tár-

gyalásnál az, hogy kizárólag a
törvényi előírásoknak megfelelő,
kötelező bérelemek fedezete biztosított a költségvetésben.
Vita alakult ki arról, hogy adjanak-e az óvodapedagógusoknak nem kötelezően járó pótlékokat. Rudolf Józsefné alpolgármester, sorolta a szakmai érveket amellett, hogy miért is fontos, hogy kapják ezeket a pótlékokat az óvónők. Végül úgy
döntött a testület, hogy ezt a kérdést a következő ülésre visszahozzák, és újra tárgyalják.
A költségvetés csökkentésére többségében csak Szomráky
Pál tett javaslatokat, melyeket
nem támogattak. Javaslatai voltak: 3 százalékos kiadáscsökkentés az intézményeknél, a
Hősök Könyvét és a Nagymarosi
Krónikát ezentúl minden évben
másnak adják oda és ezért ne járjon tiszteletdíj, a karnagyok
megbízási díjait vonják meg és
csak a gyermekekkel foglakozóknak adjanak, csökkentsék a
képviselői tiszteletdíjakat 10
százalékkal.
A költségvetési rendeletet
több mint egy órás tárgyalás után
a szakbizottság javaslatait figyelembe véve fogadták el.
Szimon Attila előterjesztésében tárgyaltak a piacról is. A testület a jelenlegi formában kívánja tovább működtetni azt. A képviselő azonban szükségesnek
tartotta, hogy a képviselők vegyenek részt piaci napokon a házirend betartásának, valamint a
házirendnek megfelelően az árusok regisztrációt követő előzetes helyszíni ellenőrzésében.
Erre vonatkozóan benyújtott egy
havi beosztás is, melyet
Szomráky Pál kivételével mindenki elfogadott. A képviselő
jelezte: nem kíván részt venni a
feladatban. A grémium egyetértett a helypénz emelésében is, ezt
április 1-től vezetik be. Az új díjak: 2 m2-ig 500 Ft/stand, míg
efelett 500 Ft/m2.
Az ülés végén döntöttek a
Molnár utca sarkán álló ingatlan
értékesítéséről, valamint elfogadták a közbeszerzési tervet és az
új közbeszerzési szabályzatot. A
tanácskozás végül zárt ajtók mögött ért véget, szociális kérelmek
elbírálásával. (F. A.)

Felhívás valamennyi
földhasználó számára
A termőföldről szóló 1994.
évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes
szabályairól szóló 356/2007
(XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és
az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet
földhasználó esetében pedig a
statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013.
március 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell
nyújtani magánszemély földhasználó esetében a személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet
földhasználó esetében a statisztikai azonosítót.
Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges
annak megjelölése, hogy a
földterület a családi gazdasághoz tartozik. /Az a földrészlet
tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi
gazdaság használatába regisztrálta./
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy l et öl t hető a
www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben
elmulasztó földhasználót az
földhivatal bírsággal sújtja,
amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás
szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható
köztartozás minimális összegénél.
*****
A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló
1994. évi LV. törvény. A 2013.
január 1-ével hatályba lépett
rendelkezés értelmében már
nem kizárólag az 1 hektárt
meghaladó termőföldterületet
használó, hanem VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES BEJELENTENI A HASZNÁLATÁT a területileg illetékes járási földhivatalnál.
A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld
tulajdonjogával rendelkezik
és annak használatát nem engedte át más személy részére.
A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető
a www.földhivatal.hu honlapról.
A bejelentést elmulasztó
földhasználót az földhivatal
bírsággal sújtja, amelynek
mértéke a termőföld ingatlannyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal,
hogy nem lehet kevesebb a
behajtható köztartozás minimális összegénél.

Zoller Sándor 93 éves
Zoller Magdolna nagyanyám Béla bátyjának fia,
Sándor 1920. február 2-án született, azaz lett 93
éves. Barátai, ismerősei, rokonai nevében kívánok
továbbiakban is jó egészséget, jó kedvet, szeretettel teli életet. Der Gott soll Dich in Guten Stand
noch lange erhalten. Wünscht für Dich: Dr. J. Zoller
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Harrach Péter újra indul a
parlamenti székért 2014-ben
Vácon tartott sajtótájékoztatót Harrach Péter, országgyűlési képviselő, a KDNP
parlamenti frakciójának vezetője, melynek az MSZP által
indított negatív kampány volt
a témája.
- Van egy hírem önöknek:
a kampány elkezdődött - kezdte stílusosan mondandóját a
frakcióvezető. Méghozzá azzal a ténnyel, hogy megérkezett Magyarországra Ron
Werber úr, az izraeli-amerikai

eszközökkel legyűrni, amely
az a negatív kampány kategóriájába tartozott volna - utalt
Harrach Péter arra, hogy a
korábbi Pest megyei 1. számú
választókerületben, amelyhez
egyebek között Szob, Nagymaros és több Vác környéki
település is tartozott, nem talált legyőzőre.
A negatív kampánynak szerinte az a lényege, hogy a másik személyét támadják általában csúsztatással, vagy hazug-

Január 1-je óta
mûködik a Szobi
Járási Hivatal
A Szobi Járási Hivatalba látogatott január 22-én, kedden Tarnai
Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője, hogy meggyőződjön a zökkenőmentes működéséről. A kormánymegbízott a településen megtekintette az átvett

terepen lehet megtudni.
- Ezért látogatok ma végig több
járási hivatalt is, és tájékozódtam
arról, hogy mit gondolnak az ügyfelek és a kollégák erről az egészről. Ha az év elején változatlanságot tapasztalnak, akkor végeztük

dr. Maruszki Gábor, a Szobi Járási Hivatal vezetõje és Tarnai Richárd
kormánymegbízott

irodákat, berendezéseket és eszközöket, megismerkedett az önkormányzattól érkezett munkatársakkal, és informálódott az okmányiroda ügyfélforgalmáról is. A vendéget dr. Maruszki Gábor járási
vezető kalauzolta.
A kormánymegbízott arról beszélt a sajtónak, hogy íróasztal
mellől nem lehet megmondani,
hogy sikeres volt-e a járások beindulása, ezt csak személyesen, a

kampányguru, aki a Népszabadság információi szerint két
profi képességgel rendelkezik:
az egyik a negatív kampány, a
másik pedig a fanatizálásnak
a képessége. A negatív kampány elkezdődött - mondta a
KDNP-s politikus.
Az MSZP óriásplakátokkal
indult a jövő évi választásra
készülve, melyeken Matolcsy
György pénzügyminiszter és
Hoffman Rózsa oktatási államtitkár szerepelnek. Harrach Péter szerint azonban az
a fontos, hogy ebben - az új
felosztás szerint 4-es számú
választókerületben - milyen
lesz a hangulat.
- Akik ismernek engem,
tudják, hogy negyedszer választottak meg a körzetemben
és ez alatt én soha nem igyekeztem az ellenfeleimet olyan

ságokkal. A képviselő szerint
ma Magyarországnak arra van
szüksége, hogy nyugodt és
építő munkát végezzenek, és
ha kell a kampány, akkor az
legyen korrekt, békés és lényegre törő.
- Szeretnénk megkérni
minden magyar politikai pártot, hogy az a légkör, ami az
egykori Pest megyei 1-es
számú választókerületben
volt és ami reményeim szerint ezentúl itt a 4-esben vár,
s Vácott is meglesz, az ne a
gyűlölettől, hanem az országot jobbító szándéktól legyen hangos.
Harrach Péter végezetül
kérte a többi pártot, hogy ne
az embert támadják. "A labdára menjünk és ne a lábra."
- fogalmazott az országgyűlési képviselő. (F. A.)

jól a dolgunkat. Az év végén pedig, ha nagy változás tapasztalnak
pozitív értelemben, akkor végeztünk mindent jól - mondta.
Szerinte az átállás zökkenőmentesen ment, mert tapasztalatai
szerint senki nem érzett semmit
meg ebből. Hangsúlyozta, hogy az
ügyeket ugyanazok intézik, ugyanazon a helyen, ugyannál az íróasztalnál, csak már állami alkalmazottként.

Pályázati felhívás
Nagymaros Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő
rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával
megvalósuló mini-projektek támogatására.
A "soft" tevékenységek célja a
közösségfejlesztés, valamint a
városrehabilitációs projekt keretében végrehajtásra kerülő fejlesztések elfogadtatásának elősegítése, a
helyi identitást, közösségformálást
erősítő programok megvalósítása.
A közvetett támogatási rendszer

keretében olyan mini-projektek támogathatók, amelyek célja helyi
társadalmi akciók megvalósítása a
projekt keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan, a közösségi élet és a civil szerveződések erősítése érdekében.
Helyi, a településen bejegyzett
székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik
a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a
helyszínen a korábbiakban már
konkrét akciókat végrehajtottak.
A részletes "mini-projekt" pályázati útmutató elérhető a város
(www.nagymaros.hu) honlapján.
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Életeket menthet
a sürgõsségi autó
folytatás az 1. oldalról
Dr. Hegedűs Ildikó, mint
gyakorló főorvos, aki Nagymaroson orvosi ügyeletet lát
el, elmondta: a város lakóink
hétvégi, éjszakai egészségügyi
problémái kezelését nagyban
megkönnyíti a Szent Olga
Alapítvány által biztosított
négy kerék meghajtású, megkülönböztetett jelzésű gépkocsi.
- Szakmai szempontból kiválóan felszerelt az autó. A
szükséges korszerű egészségügyi felszerelések megléte, és
a gépkocsi helyben történő

használatával az ellátáshoz
drága percek nyerhetők a
gyógyító orvos számára legyen az gyerek, időskorú,
vagy felnőtt - mondta.
A Szent Olga Alapítvány és
az Hungary Ambulance Közhasznú Kft az előzetes egyeztetések alapján a hétvégi, ünnepnapi, valamint a külsős orvos
által ellátott hétfői hétköznapi
ügyeleti napokra gépkocsivezetővel, teljesen térítésmentesen
biztosítja az önkormányzat által működtetett ügyelet részére
az autót, a felszerelést és a szakmai segítséget.

Rendelet az ebtartásról
Felhívom az ebtartók figyelmét,
hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak
pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy
vezethet, aki az eb irányítására,
kezelésére és féken tartására képes.
Továbbá a 15. § (2) bekezdése szerint közterületen az eb
tulajdonosának biztosítania
kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne
veszélyeztethessen.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 4. § (6) bekezdése előírja, hogy a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles
eltávolítani.
A szabályokat megsértő tulajdonosokat állatvédelmi bírsággal fogjuk sújtani, ennek alapösszege 15 ezer forint, melyet a
jogsértéstől függően 1-3-szoros
szorzóval kell növelni.
Emellett a gazdátlan ebeket
gyepmesteri telepre szállíttatjuk, melynek költségét a tulajdonosra fogjuk terhelni.
Az ebek elhagyása, kitétele
esetén 150 ezer forint bírság kiszabására kerülhet sor.
Az eb egyedi jelölését (chip)
a jövőben a járási állategészség-

ügyi hatóság mellett a hivatal is
fogja ellenőrizni, melynek elmulasztása esetén a bírság mértéke 45 ezer forint.
A jövőben a hivatal ismét teljes körű ebösszeírást fog végezni, melynek során az egyedi
azonosító meglétéről is adatot
kell szolgáltatni.
Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy a fenti kormányrendelet 13. § (5) bekezdése
szerint tilos kistestű ebet 10 m2nél, közepes testű ebet 15 m2nél, nagytestű ebet 20 m2-nél
kisebb területen tartósan tartani, kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.
Amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven
működő szerkezettel - kikötve
tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem
lehet kevesebb 8 m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.
Patás állatot és ebet állandó
jelleggel, hat hónaposnál fiatalabb ebet tartósan kikötve tartani tilos.
Az állatvédelmi előírások
megsértése esetén a járási állategészségügyi hatóság mellett hivatalom is jogosult a bírság kiszabására, melyet bejelentés,
vagy hatóság észlelése esetén
minden esetben meg fogunk tenni.
DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZŐ

A Jobbik nagymarosi
szervezete beszámolója
2013. február 15-én, pénteken
este 6 órakor a felső iskolában előadást tart dr. Varga Tibor jogtörténész .Az előadás
címe:Sacra Pannonia, a Szent
Korona történeti alkotmánya.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Február 25-én, hétfőn este
6 órakor a nagymarosi római
katolikus templomban szentmisén emlékezünk meg a
kommunizmus több, mint 100
millió áldozatáról. Reméljük,
idén is olyan sokan leszünk a
templomban, mint tavaly.
A Jobbik által delegált két
önkormányzati képviselőnk
továbbra is derekasan küzd az
állandó rendőri jelenlétért.
Céljuk, hogy Nagymaroson
települjön le, lakjon itt családostul legalább három rend-

őr. Így "testközelből" éreznék,
tudnák a nagymarosi gondokat.
Másodszor tárgyaltak már
a polgármester úrral egyetemben a Pest megyei Rendőr-főkapitány úrral, akitől nem
kaptak konkrét ígéretet. Többszöri levélváltásra is sor került a különböző szintű rendőri vezetőkkel (megyei, országos szinten) Úgy tűnik egyenlőre ezek sem hozták a kívánt
eredményt, így a küzdelem
tovább folyik.
Idén Pünkösdkor is elutazunk Csíksomlyóra, ahol a
lelkünk feltöltődhet hittel, kitartással, bizalommal. Reméljük, ezévben is sok nagymarosival találkozunk fent a nyeregben, a Hármasoltár előtt.
SZIMON ÁGOTA

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT
Kedves nagymarosiak! Szeretnénk megköszönni, hogy 2012. év
folyamán is sokféleképpen támogatták alapítványunkat. Több ízben kaptunk pénzadományt, valamint ruhaneműt, ágyneműt, használati cikkeket, bútorokat. Minden adománynak nagyon örülünk,
mert ezáltal megtakarítást érhetünk el. A 2011. évi személyi jövedelemadó 1% felajánlásokból 91.594 forint jött össze. Ebből az
összegből beszereztünk egy új mosogatógépet, és felszereltettünk egy villanybojlert hogy az esetleges gázszolgáltatás kimaradás esetén se maradjon az intézmény melegvíz nélkül.
Ez évben is tisztelettel kérjük hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunkra felajánlani szíveskedjenek.
NAGYMAROSI ÖREGEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁM: 18669103-1-13
Támogatásukat az idősek nevében is előre köszönjük.
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Révátkelõ pro és kontra
Újra révátkelő
Bár sokaknak úgy fognak tűnni
a következő sorok, mintha panaszkodnék, de higgyék el, nem ez vezérel, amikor ezeket a mondatokat
írom. Pusztán egy kérdésre szeretnék választ kapni, melyet mostanában naponta többször is felteszek
magamnak: Valóban ezt a bánásmódot érdemljük-e?
Az Atlantis-Visegrád Club Kft
hosszú évtizedek óta végzi tevékenységét, szolgáltatását a nagymarosi révátkelőnél. Jóban-rosszban
kitartottunk, gondozzuk környezetünket, és lehetőségeinkhez mérten
megpróbálunk fejleszteni, fűtött várótermet építettünk nyilvános WCvel, büfével. Az augusztus 19-i tűzijátékhoz hajókat, kompot biztosítunk személyzettel. A különböző
rendezvényekre - például Nagymaros bemutatkozása Visegrádon - ingyen hozzunk-visszük a résztvevőket. Ezt köszönőlevelek sokaságával tudjuk igazolni. Mit kapunk
cserébe?
Mint azt tudják, a főtér átépítésekor sem kérték ki a véleményünket, és oly módon változtatták meg
a forgalmi rendet, ami számunkra
nagyon kedvezőtlen, és óriási forgalom visszaesést eredményezett.
Ha emlékeznek az akkori indok az
volt, nem lehet felhajtani nagyobb
járművel a díszburkolatra. Aztán
néha lehetett, néha nem. Amúgy,
tessék megnézni a díszburkolatot:
lyuk lyuk hátán, sár és pocsolyák.
A 2-es útról ne is beszéljünk, mert
az még balesetveszélyes is. Ezért is
mi vagyunk a felelősek? Most pedig csak arra lehet menni. Még sem
dőlt össze a világ, hogy van ez?
Most feltörik az utat, de természetesen erről előre semmilyen értesítést sem kaptunk. Azt sem tudjuk, mit építenek, és hogy ez az állapot meddig fog tartani. Arról ne
is beszéljünk, hogy semmilyen
egyeztetés nem volt sem a tervek,
sem az építkezés tekintetében. Ennek az építkezésnek lesznek-e
olyan hosszú távú kihatásai, melyek
esetleg alapjaiban érintik majd az
átkelő közúti közlekedését? Hogy
merre és milyen lesz a felhajtás a
révre, nem tudhatjuk. Rá tudnak-e
hajtani majd a járművek a kompra
bármely vízállás esetén? Mikor fogunk hivatalosan is valamilyen tájékoztatást kapni a minket alapvetően érintő átalakításokról? Ki tudja?
Amit biztosan tudunk az az,
hogy az össze-vissza tereléssel igen
csak megnehezítik a dolgunkat, de
ami ennél súlyosabb, rendszeresen
balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki. Hol előkerülnek, hol eltűnnek az irányító táblák. Ezért ki

vállalja a felelősséget? A személy
és tárgyi védelem megteremtése
nem tréfadolog. Amíg a vendég
"csak" mérgelődik, nincs nagy baj,
de ha bekövetkezik egy baleset, ki
fog oda állni a károsult elé? Ki fogja vállalni a felelősséget? (A képviselő-testület tagjai közül ki volt
a hétvégeken ott a parkolónál, hogy
ellenőrizze a megállni tilos táblákat? A Magyar utcára és parkolóra
gondolok itt.) A parkolóval kapcsolatos forgalmi rendet ki kívánja ellenőriztetni és betartatni. A képviselő-testület hozott egy rendeletet
ezzel kapcsolatban, de ennek érvényt szerezni úgy látszik, már nem
akar. Pedig ennek most különös jelentősége van a fent leírt útfelbontás miatt. Ha egy közterület felügyelő a kiemelt időszakokban segítené a vendégek közlekedését,
higgyék el még ezen áldatlan állapotban is sokkal emberibb körülményeket tudnának teremteni.
Most ugyan nem aktuális, de
ejtsünk néhány szót arról is, hogy
ha ezzel együtt betartatná a fürdési
szabályokat is, az már szinte maga
lenne a boldogság. Az önkormányzatnak többször írtunk levelet, hogy
a kompnál-pontontól 100 méteren
belül tilos a fürdés. Választ se kaptunk. Tudják, mi kitesszük a szabály szerint, hogy milyen védőtávolságokat kell betartani a komp és
rév biztonságok és balesetmentes
üzemeltetése miatt, de ezeket a táblákat folyamatosan megrongálják,
leszedik. Igaz ha a polgármester
úrnak, vagy a jegyző úrnak szóltunk előkerültek a táblák néhány
napra, majd újra eltűntek. Nyáron
még sokkal nagyobb az anarchia,
mára oda jutottunk, hogy a nagyobb autók inkább el is kerülnek.
Meddig megy még ez a macska
- egér harc? Mi ezzel a cél? Ha az,
hogy a révátkelést ellehetetlenítsék,
akkor nagyon jó úton járnak. Nem
állunk messze attól, hogy komolyan
elgondolkozzunk azon, hogy mint
Szobon időszakosan üzemeltessük
az átkelőt. Ez azt jelentené, hogy
Nagymarost Visegrádtól télen teljesen elvágjuk, jó időben pedig
úgymond költséghatékony üzemmódra állnánk át. A ma 18-20 fővel üzemelő kft személyzetének
több mint 70%-a nagymarosi. Jó
lenne még néhány munkanélküli?
Ez lenne a megoldás? Ez a cél?
Ma már ott tartunk, hogy nemcsak fejfájást okoz a jelen állapot,
de konkrét, forintban kifejezhető
(milliós) kárunk van az átgondolatlan, fejetlen, minden tájékoztatást
nélkülöző intézkedésekből.
Tudják - be kell vallanom -, volt
olyan pillanat, hogy azt gondoltam
felveszem a kesztyűt. De nem teszem. Azt szeretném pusztán elérni, hogy Nagymaros város vezeté-

se végre partnerként kezeljen minket.
Tisztelt Városvezetés!
Kérem, gondolkozzanak el a
leírtakon. Örülnék, ha a képviselő-testület napirendjére tűzné ezt
a problémát, és az ülésen meghallgatnának minket is. Szeretnénk tájékoztatást kapni arról, hogy milyen hosszú távú terveik vannak a
területtel. Jó lenne, ha egy mindenki számára elfogadható és jó megoldás mellett döntenének, határozatot hoznának, majd ehhez a határozathoz tartaná magát mindenki. Ezt a határozatot az önkormányzat pedig következetesen betartaná és betartatná. Olyan nagy
dolog ez?
Én vallom, hogy a révátkelő
hídszerepet tölt be a két part, a két
város között. De tudni kell, ez csak
közös együttgondolkozással, együtt
cselekvéssel lehet megvalósítani,
tartalommal megtölteni.
Viszont addig, amíg a mai helyzet áll fenn, és Nagymaros vezetése nem érzi úgy, hogy valóban közösen juthatunk előre, hogy szüksége van egy partnerre, addig tisztelettel kérem, sem a város vezetése, sem intézményei, sem civil szervezetei ne keressenek meg kéréseikkel. Ne kérjenek támogatást, ingyenes átkelést, de még kedvezményt se mától. Tudniuk kell, hogy
ezt a döntésemet nem a tiszteletlenség hozatta meg velem. Ez egy nyilvános segélykiáltás, egy nyilvános
figyelem felhívás, mely a mai helyzetnek és a helyzetet létrehozóknak
szól. Bízom abban, hogy ez a drasztikus lépés előremozdítja közös
ügyeinket. Soha sem késő a rossz
beidegződést levetkőzni. Én most
is azt ajánlom fel Önöknek, hogy
rövid és hosszú távon alakítsunk ki
egy mindenki számára gyümölcsöző kapcsolatot, a révátkelőt igénybevevők legnagyobb megelégedése és biztonsága érdekében.
Kérem az igen tisztelt nagymarosi lakosok megértését - a fenti intézkedések tudomásul vételét- a leírtak miatt.
2013. január 18.
Tisztelettel:
JUNG VILMOS
ATLANTIS VISEGRÁD CLUB KFT.

Észrevételek az
"Újra révátkelő"
című levélre
Mivel a kft szolgáltat, ezért a levélben leírtak nem igazán érdemek,
hanem a megfelelő szolgáltatás
nyújtás feltételeinek a biztosítása.
A megközelítés adott, de ha valaki változtatást szeretne elérni

ezen a területen, akkor nem fenyegetőzve, illetve támadólag fellépve kellene azt jelezni, hanem normális hangnemben. Ha valaki biztos benne, hogy a másik megközelítési útvonal jobb, neki nagyobb
bevételt hoz, akkor áldozatot és
hajlandó érte hozni. (pl. egy külön
bankszámlára elkülönít 4-5 millió
Ft-ot és ezt bemutatja az önkormányzatnál, hogy rendelkezik fedezettel a burkolat esetleges sérüléseinek a helyreállítására - ebben az
esetben biztos más lenne a testület
hozzáállása is.)
Az átépítési munkák nem egyik
napról a másikra kezdődtek el,
azokat az elmúlt 2-3 évben rengeteg lakossági fórum előzte meg.
Ha a dolgozók 70%-a nagymarosi, csak volt közöttük olyan, aki
hallott róla, vagy esetleg ott is volt.
Ilyenkor rendkívül fontos a megfelelő kommunikáció! Sajnos hivatalos értesítést az önkormányzat
csak a szolgáltatásukat érvényes
szerződéssel végzők felé teljesíthet.
Az átépítés azért lett az őszi, téli
hónapokra ütemezve, hogy minél
kisebb fennakadást okozzon a közlekedésben. Mi lenne a levél tartalma, ha az átépítés a nyári hónapokban történne…. Ezt a pár hónapot,
sajnos a szolgáltatónak, sajnos az
utazóknak, sajnos a lakosoknak IS
át kell vészelni. Természetes, hogy
van, aki ezt jobban van, aki
rosszabbul viseli, de egyet meg kell
érteni, hogy ez nem a szolgáltatás
ellehetetlenítése miatt történik, hanem a későbbi megfelelő színvonal
elősegítéséért.
A táblákért pedig igenis szólni
kell mind a hivatalnak, mind a rendőrségnek. Ezeket csak az látja, aki
ott van. A fürdőzőket a vízirendőrségnek kell kordában tartani, de
ha önmaguktól nem teszik, akkor
nekik is szólni kell. A révátkelési
szolgáltatás egy ilyen összetett feladat, oda kell figyelni ezekre a dolgokra is. (Nem kell a szolgáltatónak megoldani, de minden hiányosságot jeleznie kell.)
Valóban a helyzetet csak értelmes párbeszéddel és nem keménykedéssel, fenyegetőzéssel lehetne
megoldani. Mindenki végezze a
saját feladatát. Van, aki ezt jobban,
van aki rosszabbul teljesíti, de
pont ezért kell a párbeszéd, a
rosszabbul teljesítő segítése, mely
lehet csak szóbeli tanács vagy figyelemfelhívás, vagy akár cselekedet is.
2013. január 30.
Tisztelettel:
GASZNER JÓZSEF
GVB KÜLSŐS TAG
U.I.: Jelen, a levélre történt reagálás, kizárólag az én magánvéleményemet tükrözi, mely teljes mértékben eltérhet Nagymaros Város
Képviselő-testülete, illetve a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága álláspontjától.
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A szeretet lángja Nagymarosiak figyelem!
"Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég,
de ha vigyázunk rá, nem alszik
ki még. Istenem, hadd legyen
egész évben ilyen a világ!"
Van egy utca Nagymaroson,
sőt lehet, hogy több is, csak
nem tudunk róla. Olyan utca,
ahol a szeretet lángja karácsony napján minden lakónak
kigyullad.
Ebben a kis utcában minden
karácsony délután összegyűlnek a lakók, fenyőfát állítanak
és díszítnek, majd a gyerekek-

kel , családdal közösen ünneplik kis Jézus megszületését.
Szép gesztus ez egymással
szemben,tisztelve egymást,
bevonva a gyerekeket is, hogy
érezzék tanulják a közösség
melegét. Példaértékű is lehet,
hiszen az együttörülés, az egymásra figyelés mindenkinek
jólesik
Néhány fotó Nagymaros néhány lakójának közös Karácsonyáról, és öröméről. Érdemes
követni, mert aki átéli, maradandó lesz a gyerekei és az utca lakóinak számára is.

Így is lehet.....

Szeretnék közvélemény kutatást végezni egy nagyobb horderejű, de mindenkit érintő
kérdésben. Kérlek segítsetek
dönteni!
Lehetőség van az önkormányzat tulajdonában lévő
Nyár utca 2. szám alatti épület esetleges bérlésére, vagy
megvásárlására.(Volt Proli,Sportvendéglő)
Nemzetiségi közösségünk,
önkormányzatunk talán adhatná a nevét a megvalósításhoz,
ami viszont igen sok munkát,
és pénzbeni hozzájárulást, támogatást igényel.
Nagymaros gyökereinek
kultúrájáról, emlékeiről a tárgyi emlékek összegyűjtése
egyszer már megtörtént helytörténeti múzeum céljából,Heincz Ida néni jóvoltából.
Ezeket is, és még hozzátéve
további anyagokat, egy igazán
igényes "Faluházat"- helytörténeti múzeumot,- közösségi
házat lehetne berendezni, ami
viszont egyedül és segítség
nélkül nem megy.
Felújításra, beruházásra
szorul az épület, természete-

sen szakemberek segítségével.
Már két esetben is pályáztuk az épület használatbavételét a fenti célra, de sajnálatosan mindezidáig nem talált
megértésre. Most az önkormányzat ismételten meghirdeti
a bérbeadást, vagy megvásárlást minden civil szervezet részére megadva a lehetőséget.
Ezen lehetőségen felbuzdulva kérem a lakosokat, alkossanak véleményt erről az
elképzelésről, amit közös
megvalósítással meg tudnánk tenni. Remélhetőleg találunk olyan pályázati kiírásokat, ami ráillik az elképzeléseinkre.
A közeljövőben közmeghallgatást is meghirdetünk az
újságban, várhatóan március
elején, ahol szintén el lehet
mondani a véleményt erről a
lehetőségről.
Kérjük és várjuk a támogatói véleményeket , hiszen csak
akkor tudunk jót alkotni, ha
minél többen szeretnénk!
NAGYMAROSI NÉMET
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT,
IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK
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Iskolánk hírei
A 2012/2013-as tanév első félévét 2013. január 11-én zártuk. A tanulók január 18-án
kapták meg a félévi értesítőket. Első és második osztályban szöveges értékelést, 3-8.
osztályban osztályzatokat kaptak a tanulók a tájékoztató füzetbe.
Január 18-án, Pencen került megrendezésre a kistérségi diákolimpia játékos sportversenye, ahol diákjaink a 4.
helyezést érték el. Gratulálunk
tanulóinknak.
A Magyar Kultúra Napja
alkalmából vetélkedőn vettek
részt tanulóink Szobon.
Január végén a művészeti
is ko la zen ei t agozat án ak
vizsgahangversenyei zajlottak.
A tánc tagozat pedig január 30-án tartotta vizsgáit. A

művelődési ház megtelt szülőkkel, rokonokkal. Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját és a gyerekek színvonalas előadását.
Februári előzetes: február
első napját farsangi mulatsággal kezdtük mind az alsó,

Zenei vizsga

mind a felső tagozaton. Iskolánkban február 4., 5., 6.
síszünet.
A nyolcadik osztályos tanu- Mióta Nagymaroson zeneoktalók február 8-ig kapják meg az tás van, szokássá vált, hogy a
félévi vizsgát koncert formájában szervezzük meg tanszakonként. Így történt ez most is, és a
téli szünet után a hangszereket
újra kézbe vevő gyerekek még
intenzívebb gyakorlásba kezdtek, hogy jól teljesítsenek a szülők, rokonok, barátok, tanárok,
és nem utolsó sorban társaik
előtt.
Január 18-án László Béla gitáros növendékei indították a
sorozatot, amit 21-én Kis Judit
növendékeinek koncertje követett. Ennek a hangversenynek
visszatérő színfoltja, hogy a
gyerekek a szólódarabok mellet
értesítést a középiskolai írás- játszandó négykezes műveket az
beli felvételi eredményéről. Ez esetleg zongorázni tudó testvéra hónap a házi tantárgyi ver- rel, szülővel, vagy nagyszülővel
senyekről szól. Biológia, föld- játsszák. Január 22-én a legnérajz, valamint német nemzeti- pesebb tanszak, a fafúvósok köségi szavalóversenyt tartunk zül Pozsgainé Lados Katalin nöiskolánkban. Február 16-án vendékei adtak számot tudásukSzabó Marianna szolfézstanár ról furulyán, klarinéton és obovezetésével az Operaházba lá- án. 23-án Rácz Tamás furulyás,
togatnak el a zeneiskolások. trombitás, valamint tenorkürtös
Az Operaház teljes épületét te- tanítványai vizsgáztak, 24-én
pedig Oláh Norbert ütősei szekinthetik meg. Február 18-án
repeltek dobszerelésen, valaa mi iskolánk rendezi meg a mint teljes létszámban előadtak
körzeti német nemzetiségi egy számot ütőhangszerek nélszavalóversenyt.
kül, nejlonzacskókkal, a közönFebruár 22-én a Duna-par- ség nagy derültségére. 25-én a
ton eltemetjük a telet.
zongora tanszak másik része,
Lénárdné Patai Zsuzsanna tanítványai következtek, és a sort 29én Szigeti-Benedek Gabriella fuvolistái zárták, a gyerekek által
"sütis koncert"-nek nevezett
hangversennyel, ami után a szereplő gyerekek a szülők által sünégy tagjuk kisgépkezelői tött - és jól megérdemelt! - édességekkel vigasztalódhattak a
képzése.
A NÖTE továbbra is várja sok izgalom után.
Minden visszajelzés a köa felajánlásokat a Vasút utca
zönség
soraiból azt igazolja,
3. szám alatti székhelyére (a
hogy
a
művészeti
iskola zenécipészetbe), vagy Flamich
szei színvonalas, igényes muzsiGabinál. A pártoló tagság díja kálásra tanítják az első sorban
egy évre 2500 forint.
nagymarosi, de a környező településekről is ide beiratkozott
és méltó a néhány
Ajánlja fel adó- gyerekeket,
éve elnyert "Kiválóra Minősített
Alapfokú Művészeti Iskola" címja 1 %-át a
re.
Nagymarosi
A sí-szünetet követően a
Önkéntes Tűzol- március 22-én rendezendő fesza következő megmérettetó Egyesületnek. tivál
tés, ahol a környező zeneiskolák részvételével tágabb körben
Adószám:
is számot adhatunk munkánkról.
SZIGETI-BENEDEK GABRIELLA
18138564-1-13

Kigyulladt egy konyha és eltûnt
egy személy Nagymaroson
Januárban és már február elején is több helyre riasztották
a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (NÖTE) tagjait. Január 23-án délután lakossági bejelentést kaptak, hogy
az egyik utcában egy házban
kigyulladt a konyha. A helyszínre Marafkó Márk és
David Balazic vonult ki, de
mire odaértek a lakónak sikerült megfékeznie a tüzet. A két
önkéntes segített a szelőztetésben és a megégett bútorok
kihordásában, majd értesítették a váci tűzvizsgálókat.
Február 3-án délután a polgárőrség kérte a segítségüket.
Velük és a vízirendészettel közösen egy eltűnt személyt kerestek, de hiába. Másnap be-

jelentést kaptak, hogy feltehetően az eltűnt sapkáját találta
meg valaki a Duna-parton.
A tavalyi év számokban
A 2012-es évben 41 bevetésen vettek részt a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. Ebből 32 esetben
tűznél, avartűznél, természeti katasztrófánál, vagy műszaki mentésnél segédkeztek.
Összesen 15 tűzeset volt, 14
műszaki mentés és 3-szor kellett állatokat menteniük.
A tavalyi évben három
PÁV 1 kategóriájú vizsga zárult sikeresen az egységben;
négyen végezték el sikeresen
a 40 órás tűzvédelmi tanfolyamot; és még most is folyik

ZENEI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
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Hazatérek hozzád
Egy magyar pilóta, aki legyőzte a háborút
Több, korábban magyarul is
megjelent műve után egy
újabb magyar vonatkozású
könyv jelenik meg a kiváló
orosz írónő, Natalija
Nyikityina tollából. A sokrétű magyar kapcsolatokkal
rendelkező írónő az OroszMagyar Baráti Társaság
egyik vezetőjeként a szélesebb kulturális kapcsolatok
erősítésén is fáradozik. Most
megjelenő könyvét apja Magyarországhoz fűződő emlékei inspirálták: "1952 szeptemberében apámat, Konsztantyin Nyikityin főhadnagyot az akkor Ausztriában
állomásozó 789. Vadászrepülő Ezredből egy magyar
kisvárosba, Pápára helyezték át, az 5. Vadászrepülő
Ezredhez.(...) ez idő alatt
édesapám annyira megszerette Magyarországot, hogy
haláláig erről a számomra
oly távoli és titokzatos országról és annak égboltjáról
ábrándozott.
Apám az ötvenedik születésnapjára az egyik barátjától, akivel együtt szolgált,
egy magyar pilóta dísztőrét
kapta ajándékba. Hogy hogyan került hozzá ez a tőr,
azt csak találgatni lehet,
mindenesetre apám barátja
egy olyan hely közelében
teljesített szolgálatot, ahol
sok magyar pilóta esett el.
A tőr pengéjén egy felirat
áll: "Sántha Imre hadnagynak."
"...eleget téve apám akaratának, hozzáfogtam ennek
a regénynek a megírásához.
Regényemben arra teszek kísérletet, hogy elképzeljem,
mi történhetett volna ezzel a
fiatalemberrel, ha nem esik
el a Don-kanyarban."
Natalija Nyikityiva új regénye a nagy orosz klasszikusok mesélőkedvével és az
őket jellemző mély emberismerettel festi meg a II. világháborút és az utána következő időket. A könyv tör-

ténelmi és társadalmi eseményekbe ágyazva meséli el
egy fiatal magyar repülőtiszt
történetét és a két nép jelképes barátságának mélyen
emberi megnyilatkozásait.
A nagymarosi kötődésű
írónő könyvét február 14-én
18.30-kor mutatják be a
Corinthia Grand Hotel
Royal-ban. Az esten nem
csak a szerzővel találkozhatnak az érdeklődők, hanem
átadásra kerülnek Horthy
István repülőfőhadnagy II.
világháborúban lezuhant vadászgépének maradványai a
Roncskutató Egyesület számára. Valamint a könyvben
is szereplő dísztőr is átadásra kerül Sántha Imre hadnagy családjának.

FONTOS TELEFONSZÁMOK
VÍZIRENDŐRSÉG - 2626 Nagymaros, Molnár u. 1.
Telefonszám: 354- 337

RENDŐRSÉG - Verőce, Árpád út 21.
Telefonszám: 27/375-565
Nagymaros körzeti megbízottja: Horváth Miklós r.zls.
(tel: 70/4515421) és Simon Tamás r.ftörm.
A közeti megbízottak előre egyeztetett időpontban
fogadóórát tartanak. Időpont egyeztetés
ezen a telefonszámon: 27/375-565.
A rendőrség a 107-es segélyhívó telefonszámon érhető el.

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

06-30/912-9413

www.menita.hu
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Nagymarosi borász portrék:
Heininger Károly
"Aki csak egyszer is megérte a
másnaposságot a nyolcvanas
évek kannás boraitól, az rögtön elkezdte törni a fejét azon,
hogyan lehet igazi bort készíteni."
Nagymaros egyik leghangulatosabb, és legszebb borospincéjébe teszem ma tiszteletem,
ahol Heininger Károly borosgazda vár egy havas, hideg téli
estén. A pince bejárata fölött
méretes ácsolt előtető, alatta a
falakon a múlt század derekának használati eszközei számolatlanul, és egy hatalmas,
klasszikusan a sváb portákon
használatos faszerkezetű prés.
Több mázsás, egy tömbből kifaragott mustgyűjtő tálcájának
kövébe az 1860-as évszám belevésve. Feltárul a veretes pinceajtó, és egy 25 m hosszú, régi
marosi téglából rakott gyönyörű boltíves pincébe lépünk.
Sehol egyetlen tartály, sehol
egyetlen hordó: ez még csak a
kóstolótér. A túlvégen lévő
újabb ajtót felnyitva lépünk be
a Heininger pincészet szentélyébe.
- Honnan a vonzódás a szőlőhöz, a borhoz, a borászkodáshoz? - kérdezem. Végtelenül álszent a kérdés, hiszen
családunk tradícióit, dédapánk,
nagyapánk, apánk hitvallását a
földről, a gyümölcstermesztésről, mindenekelőtt a szőlőről,
a borról legalább ugyanúgy ismerem, mint testvérbátyám, da
valahogy csak el kell indítani
a riportot.
- A családnak három jelentősebb szőlőterülete volt, és a
'45-ös államosításig várta a
vendégeket a Dézsma utcában
az "Újvilág" vendégfogadó,
csapszékkel. Majd egészen a
nyolcvanas évekig mérte apánk
saját szőlőből készült borát
ugyanitt, a Heininger pincében.
Gyerekkori élményeimből még
emlékszem a szüretre, a szőlő
feldolgozásra, olykor-olykor
még a permetezésbe is bele
kellett kóstolnom. De csak felnőtt fejjel, 30 évesen kezdtem
el a borral foglalkozni. Aki
csak egyszer is megérte a másnaposságot a nyolcvanas évek
kannás boraitól, az rögtön el-

kezdte törni a fejét azon, hogyan lehet igazi bort készíteni.
Persze az első próbálkozások
lelombozóak voltak. Az innenonnan vásárolt szőlőt ledaráltuk, lepréseltük csumástul,
mindent bele. Se kénezés, se
borkezelés, alacsony alkoholtartalmú, pimpósodásra hajlamos lőréket rejtett akkoriban a
pince mélye. A borászkodás
alapjaival való megismerkedésem Mojzes Péternek köszönhetem, aki amint csatlakozott
a baráti társaságunkhoz, elkezdett mesélni erről a csodálatos
tudományról és szenvedélyről.
Hamar sikerült az érdeklődésem felkeltenie. Megemlítette,
hogy lenne lehetőség bejutni
egy kétéves borászképzésre.
Amint lehetett, beiratkoztam.
Ehhez persze Mihály Gabó jóindulata is kellett, mert a heti
egynapos, munkanapokon történő nappali képzés miatt meglehetősen sokat hiányoztam
akkori munkahelyemről. De ő
támogatta törekvésem, és ezért
a mai napig hálás vagyok neki.
Egyszer Mojzes Peti elvitt egy
borversenyre. Amikor végeztünk, kérdeztem tőle: ennyi az
egész? Ennyi. Akkor csináljunk mi is egyet Nagymaroson
- mondtam - megszervezem.
Így indult 2000-ben az első
marosi borverseny. (Most a
családom hathatós támogatásával a tizenharmadiknál tartunk.)
Ekkor még nem volt saját
szőlőterületem, különböző helyekről vásárolgattam a szőlőt,

jelentéktelen tételben. A mai
napig emlékszem ezekből az
időkből az első aranyérmes
chardonnay borom komikusan
kínos történetére a váci borversenyen. Mint a győztes bor tulajdonosát kihívtak, meséljem
el, hogyan készült ez a míves
borkülönlegesség. Hogyan készült? Vettem a piacon egy
mázsa szőlőt, lett belőle ötven
liter borom, otthon tárolom egy
üvegballonban. Na menjen innen - mondták - a büdös francba! 2003-ban vettem végül egy
2/3 hektáros szőlőterületet
Kisnémediben, ide 35 kilométerre, 2200 tő Irsai Olivér,
Cserszegi Fűszeres és Chardonnay szőlővel. A mai napig
innen származnak a fehér boraim alapanyagai. A fűnyírásra, permetezésre a környékről
van megbízható emberem, a
metszést, a zöldmunkát és természetesen a szüretelést magunk csináljuk. A vörösborokkal az a probléma, hogy nem
lehet a környéken jó minőségű
kékszőlőhöz jutni. Ezért a Kékfrankos szőlőt Szücsiből (Mátrai borvidék), a Merlot, Cabernet Savignont, Cabernet Franct Szekszárd és Villány környékéről szerzem be. 2005-ben
kezdtem neki felújítani a Vasút utcában lévő lelakott volt
léüzem pincét, ahol most is
kóstolunk. Két évig tartott a
helyrehozatala, java részt mindent én csináltam, rengeteg
munka volt vele. De 2007
őszén a szüret és a feldolgozás
után végre borral teli tartályok

sorakoztak a falak mentén.
Szándékosan tartályt mondtam
és nem hordót, mert a fehér és
rose boraimat reduktív technológiával készítem, ezáltal frissek, gyümölcsös ízűek, illatosak lesznek és maradnak a borok. Hogy ez mennyire így van,
annak bizonyságául álljon itt a
tény: a 2006-os évjáratú Chardonnay borom kapta 2007 évben a "Pest Megye fehérbora"
kitüntető címet.
Az előző évtized derekára
már körvonalazódott, hogy vagyunk egy tucatnyian itt Nagymaroson, akik szenvedélyes
szinten szeretik, és értő módon
mívelik a borászkodást. Ezért
megalakítottuk a Nagymarosi
Borbarátok Körét, a minőségi
borkészítést, és a kultúrált borfogyasztás népszerűsítését
zászlónkra tűzve. A mai napig
élő, eleven a közösség. Néhány régebbi tag ugyan lemorzsolódott, de helyükbe rögtön
új tagok érkeztek, főleg a tehetséges, elhivatott, fiatal
borászgenerációból.Valamenynyien végzett, okleveles borbírálók vagyunk, így gyakran
hívják a csapatot különböző
boros rendezvényekre, nem
utolsó sorban biztosított a minőségi bíráló gárda a mind
színvonalasabbá váló marosi
borversenyre. Jó látni ezt az
egyre növekvő borkultuszt településünkön. A 90-es évek
elején a borospincék nagyobbik része még romosan, vagy
üresen ásítozott. Most alig lehet pincéhez jutni, és mindegyik borral teli. A marosi borászok nagyon magas szintre
helyezték a mércét, a különböző borversenyeken olyan
hírét vitték jó eredményeikkel
Nagymarosnak, hogy ez valódi pezsgést hozott a városba.
Bor vonalon legalább is mindenképpen. Többek között a
fent említettek okán lehetünk
Ocsenás Tibivel mindketten az
“Ister-Granum Eurorégiós
Borlovagrend lovagjai."
- Mi lesz a hosszú évek alatt
megszerzett tudással, a gyönyörű, jó szőlejű birtokkal, a
csodás borospincével? Lesz,
aki tovább vigye a tradíciót a
családban? - kérdezem.
- Ádám fiam ősszel beiratkozott a borász iskolába. Reménykedem. A Heiningereknél a vér nem válik vízzé. A
legrosszabb esetben is csak
borrá!
HEININGER FERENC
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A 30. Magyar Arany Vitézségi Érem
Emlékezés vitéz Delacasse Gábor hivatásos testőr őrmesterre
(Budapest,1914. szeptember 7. - Goncsarovka, 1943. január 18.)
70 éve tönént. 1943. január l2én, illetve 14-én elérte a végzet
a 2. magyar hadsereget is, amikor az urivi és scsucsjei hídfőkből kiinduló nagy erejű szovjet
támadás két helyén áttörte az
arcvonalat, majd a szétszakított
magyar haderőt megsemmisítették. A magyar és német
visszavonulást a számbeli és
fegyverzetbeli túlerővel szemben főként a magyar csapatok
fedezték.
A 2. magyar hadsereg ebben
a küzdelemben 1943. január 12.
és február 9. között gyakorlatilag a Don-kanyarban megsemmisült. Az itt vívott harcok a
magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet,
felszerelés nélkül kiküldött. lehetetlen feladattal megbízott
honvédek ezrei szenvedtek és
vesztek oda értelmetlenül a -40
fokos orosz télben, miközben a
főparancsnokság és az ország
vezetése szinte semmit nem tett
az előre látható katasztrófa elkerülése érdekében.
A menekülési parancsot
ugyanis csak 17-én adta ki a
magyar hadvezetés, de csak 24ére sikerült végrehajtani. Addig
viszont - ahol lehetett - a magyar egységek hősiesen ellenálltak. A visszaút azonban embertelen volt. A harminc fokos
hidegben ezrek fagytak meg,
mások megőrültek. Alig volt
mit enni, ráadásul az oroszok is
tizedelték a végtelen hosszúságú menetoszlopot. A szerencsésebbek hazatértek a harcterekről és maguk mesélték el az
élményeiket,de a többségnek ez
nem adatott meg.
Delacasse Gábor 28 éves
volt, spanyol nemesi család sarja, egyik őse a török kiűzésekor,
Lotharingiai Károly felcsereként került Magyarországra. A
magas termetű, erős, egészséges, csapatszolgálatra kiválóan
alkalmas fiatalember életének
utolsó óráit idézi Maruzs Roland "Vitéz és önfeláldozó magatartásért" című könyve: "Az
1943. január 12-i szovjet áttörés alatt Delacasse testőr őrmester a frontvonal mögött l0
kilométerre Szaguny településen tartózkodott páncélos elhárító tanfolyamon. A szovjet tá-

madás kibontakozásával a tanfolyam hallgatóiból rohamegységeket szerveztek. Delacasse
őrmestert a 23. rohamszázad
egyik szakaszparancsnokának
osztották be. A visszavonulás során l943. január l8-án Goncsarovka faluba értek. A gyászos
napra fegyvertársa Medve Pál
testőr őrmester így emlékezett
vissza:"
"Január 18-án egy horhosban
lévő Goncsarovka nevű faluba
értünk, ahol már minden ház tele
volt magyar katonákkal… Este 9
órakor szinte minden oldalról
géppuskatűz... Gáborral elkezdtük sorra járni a házakat, hogy:
fegyvereseket szerezzünk a kitörésre. Megrémült fegyvertelen
katonák. Összezsúfolva vagy 50
ember a rózsafüzért imádkozza...
Még sötét volt, amire úgy, 40-50
fegyverrel rendelkezőt sikerült
rávenni a kitörésre. A tűz nem
szűnt, de alatta hason csúszva
a domb oldalán lévő ház tetején lévő géppuskafészket irányoztuk meg. Gábor elől, én utána, mögöttem a katonák. Egy
deszkakerítés a ház előtt, ócska
deszkaajtó.
Gábor súgja, hogy: "menj az
ablakhoz". Felugrik, berúgja az
ajtót, szinte ebben a pillanatban
a homloka közepén lövés éri.,
agyának hátsó része messzire
repül. A két kézigránátom egyikét a kis ablakba vágtam, egy
katona a tetőre dob gránátot, kigyullad a szalmatető, mögöttünk
már özönlenek a fegyvertelenek
is. Gábor zsebéből kiveszem a
tárcáját, a testet a fal mellé húzom, a menekülők közül 4-5 em-

bert leállítok. hogy- a vályogból épült falat rádöntsük. Nehezen, de sikerült. Nem volt idő
arra. Hogy ellágyulva örök nyugodalmat kívánjak... Katonasors volt."
Delacasse Gábor testőr őrmester részére alig több mint
három hónapos frontszolgálatáért a honvédségben, minden bizonnyal egyedi módon. összesen öt Vitézségi Érmet adományoztak!
Az 1943.január 7-i vállalkozás ós a visszavonulás alatt
nyújtott teljesítményéért l944.
június 5-én a Magyar Királyi
Honvédség 30. tagjaként posztumusz tüntették ki a Magyar
Arany Vitézségi Eremmel. A
kitüntetést II. József 1789. július 19-én alapította arany és
ezüst fokozattal.
Az utólag adományozott érdemjel a hősi halottat néha utolsó útjára is elkísérte, amikor azt
a temetésen párnára téve a halottaskocsi előtt vitték. Vitéz
Delacasse Gábornak nem jutott
ilyen megtiszteltetés. Bajtársai
a holttestét egy vályogból épített fal mellé húzták, s a falat rádöntötték. Talán ma is ez alatt
porladnak a hős vitéz maradványai. Jelképes sírján - édesanyja mellett a visegrádi temetőben
- ez a vers olvasható: "Emlékezzünk! / Ádáz nagy csaták doni
hőseire, / Jeltelen sírban nyugvó véreinkre / Templomi imával,
piciny gyertyalánggal, / Sírig
tartó bánat fajdalmával."
Néhány szó a spanyol eredetű Delacasse családról. A

Delacasse családból származik
az a Bar1olomé de Las Casas
nevű pap (1484-1566), később
a mexikói Chiapas püspöke,
akinek nevét a világtörténelem
is feljegyezte. Chiapast tiszteletére átnevezték San Cristobal de
Las Casasnak l848-ban. 2002ben a római katolikus egyház elkezdte a boldoggá avatási eljárását, Las Casas könyörgésére
hozott V. Károly császár bűntető rendelkezéseket az Amerikában garázdálkodó és a bennszülötteket irtó kalandorok ellen.
A családból származott
Emmanuel de l. as Casas (l7661842) is, aki mint Napóleon kamarása elkísérte a császárt
Szent-Ilona szigetér, száműzetésbe és az ott történteket feljegyezte.
Az egyik őse, La Casse Péter (1660-l 725) a spanyol királyi hadseregben hosszú ideig,
mint
felcser teljesített szolgálatot.
Majd a Német-római Birodalom seregében szolgált.
Lotharingiai
Károly herceg (1643-l 690)
udvari orvosaként. Így jutott
Magyarországra.
Részt vett Bécs, Párkány,
Esztergom, majd 1696-ban Budavár visszafoglalásában. A család ekkor telepedett meg magyar földön. I. Lipót császártól
német birodalmi nemességet
kaptak.
Delacasse Gábor nagyszülei,
édesapja, ikertestvérei és néhány rokona a nagymarosi temetőben porlad. Édesanyát Visegrádon temették.
Szépapjának
testvére
Delacasse Benjámin (NagvMaros, 1801 - Sopron, 1875),
l843-ban adta ki Pozsonyban
két kötetben az első magyar
nyelvű mennyiségtan könyvet.
A munka úttörő
Volt, már csak a magyar
nyelv számtani kifejezéseinek
kialakításában is.
Szépapjának unokaöccse
volt dr. Metzger József c. apát
(l864- l944), sírja a nagymarosi
temetőben található. Rokona
volt a Nagymaroson született
Hell Ferenc (l884-1970) visegrádi plébános is, aki az Első
Nagymarosi Takarékpénztár
alapítója.
Dédapjának testvére volt az
első, ismert nagymarosi postamester: Delacasse János (l829l869). akinek néhány leszármazottja ma is Nagymaroson él.
DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ
VALENTIN KRISZTA
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Boldog Kert - Gyere velem kertészkedni!

Jelszavunk: éljen a kert!
Egyre többen kezdik újra
hasznosítani ház körüli kertjeiket, mind többen ismerik
fel az otthoni kertészkedés
előnyeit, jelentőségét. Miért
kellene nekem otthon veteményes, mikor a boltban
mindent megkaphatok? tesszük fel magunkban a kérdést. Nos, az otthon, általunk
termesztett zöldség íze jobb,
finomabb, beltartalmi értéke
összehasonlíthatatlanul magasabb, mint a boltban kapható, vegyszerekkel kezelt,
kilométereket utaztatott, félérett állapotban leszedett
zöldségeké. Az otthon megtermelt zöldség sokkal egészségesebb. Arról nem is beszélve, hogy a növények
gondozásával töltött idő a
friss levegőn igen megnyugtató és kreatív tevékenység.
Kertünk egy napfényes,
melegebb, félre eső részében
érdemes tehát néhány sort
felásni, és beültetni kedvenc
zöldségeinkkel, önmagunk
és gyermekeink egészsége

A padlizsán virága

érdekében. A természetben
min-dennek megvan a maga
szerepe, feladata. Ha a veteményesben mi is az egyensúly fenntartására törekszünk, és ha betartunk néhány ősi alapszabályt, és
praktikát (vetésváltás, egymást kedvelő növények társítása, védőnövények alkalmazása stb.), jóval kevesebb
kártevővel számolhatunk,

A Boldog Kert rovatban
olyan hasznos információkkal, praktikákkal igyekszünk
szolgálni, melyek abban segítenek majd, hogy veteményesünk ne csak egészséges
éléskamránk, de kertünk dísze és büszkesége is legyen.

Kerti teendők
februárban:

ugyanakkor egyes alternatív
módszerek alkalmazásával
(pl. mulcsozás) drága időt
spórolhatunk és csökkenthetjük a nehéz kézi munkát is.
Hogyan lehet vegyszerek
nélkül zöldségeket termeszteni? Nos, egy boldog kertben
alapkövetelmény a vegyszerek kizárása. Az általánosan
használt vegyszerek (gyomirtók, permetek, műtrágyák)
bizonyítottan szennyezik a
talajt, ezzel vizeinket, rontják
növényeink ellenálló-képességét, és nem utolsó sorban
az emberi szervezetre is káros hatásúak. A régi időkben
sem vegyi anyagokkal védekeztek az esetleges kártevők
ellen, mégis virágzó, gazdag
kertekről olvashatunk a régi
krónikákban, feljegyzésekben (Lippay János: a Posoni
kert, 1664).
Szerencsére jelenleg már

rengeteg kipróbált és bevált
- biokertészek által évtizedek
óta eredményesen alkalmazott - környezetbarát termesztési mód van újra köztudatban és elterjedőben.

Kertünk madarai nem csak
kedves látogatóink, de biológiai növényvédelmünk legfontosabb tagjai is. Kihelyezett etetőkkel, madárházzal a
tél folyamán kertünkbe szoktathatjuk nálunk telelő, énekes madarainkat, akik aztán
cserébe az év folyamán majd
előszeretettel pusztítják kertünkből a nem kívánt rovarokat. Ügyeljünk arra, hogy ha
elkezdjük az etetést, azt lehetőleg folytassuk is március végéig, április elejéig.
A téli, vitaminszegény hónapok után, már alig várjuk a
zöldségek érkezését. Minél
korábban elvetjük a magokat,
annál előbb kerülnek majd
asztalunkra. Érdemes hát merésznek lenni a korai vetéssel
kapcsolatban.
Február végén, március elején, amint felolvadt a talaj, és
rá lehet menni, szabadba vethetünk magról sárgarépát, petrezselymet. Jól bírja a hideget
a hónapos retek, saláta, hagymafélék, spenót, és borsó.
Jó kertészkedést kívánok!
További hasznos információkat talál a blogunkon:
boldogkert.blogspot.com.
(Mészáros Péter Moha)

Napraforgó, madáretetõbõl kihullt magból
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Tél, csend, hó és futball!
Megkezdte téli felkészülését a
város futballcsapata. Decemberben a kismarosi teremben
volt lehetőség közös játékra, de
január végével kezdetét vette
az alapozás.
Alig egy hónap pihenő után
január 28-án már kötelező
megjelenése volt a Nagymaros
FC felnőtt keretének az első
edzésnapon. A felkészülés keretein belül Kismarosi teremben heti kettő, még a villanyfénnyel ellátott salakpályánkon egy kinti tréninget vezényel az edző.
Nyáron a vezetőség a 8-12.
hely valamelyikét tűzte ki célul, melyet télre teljesített a
csapat.Az edző bízik abban,
hogy a tavaly tavaszi formát
hozva még előrébb lehet lépni. Három edzőmérkőzés lesz
időrendi sorrendben Kosd, Szigetgyöngye és Szendehely ellen, valamint az első bajnoki
mérkőzés (március 2., szombat) előtti hétvégén csapaton
belüli "minitorna" kerül megrendezésre. Az ifisták szintén
elkezdték az alapozást, hasonló feladatokkal, és felkészülési mérkőzésekkel egyaránt.
Sajnálatos módon a csapat-

hoz tartozó hír továbbá, hogy
sok anonim személy jelentkezett a "Hogyan használjuk fel
a futballpályát minél több célra?" kiírt pályázatra. A hiba
csak ott van, hogy ezt sem a
Nagymaros FC, sem az Önkormányzat nem hirdette meg.
"Mi ez a nagy üres zöld gazos terület és ez a romos ház?
Egykor a város focicsapata
játszott itt, de az emberek nem
vigyáztak rá, tönkrement, mert
már senki nem akart vele foglalkozni."
A fenti párbeszéd könnyen
elképzelhető, ha nem arra használjuk a létesítményt, amire az
való. Autóvezetés, motorozás,
biciklizés és a kutya sétáltatás
nem tartoznak a pálya rendeltetésszerű használatába!!! Kérünk mindenkit, segítsen a pálya állagának megóvásában,
mert nagyon sok energiánkba
kerül a szinten tartása. A tél folyamán rámentek autóval a füves pályára, ahol anyagi kárt
okoztak ezzel! Mivel az elkövetőt a helyszínen megfogták,
az önkormányzattal kártérítési
eljárást indítunk az illető ellen!
A pályákat önkormányzati
támogatás nélkül pusztán a

tagdíjakból és kétkezi munkával tartjuk fent. Rengeteg energia és idő lett beleölve abba,
hogy a pálya és az öltöző épülete megfelelő állapotban legyen, és a munkák tovább is
folynak ennek érdekében. A
csapat tagjai önkéntesen mennek le festeni, pakolni, hálót
feltenni, gazt irtani, gyomlálni. Becsüljük meg munkájukat
azzal, hogy nem tesszük tönkre azt, amit már egyszer rendbe hoztak. A 2012-es évben a
létesítmény fenntartására 770
340 forintot költöttünk.
Felhívást intézünk azokhoz
a lakosokhoz, akik rendszeresen használják a létesítményt,
vagy szeretnének támogatni
minket, hogy adójuk 1 %-val
megtehetik ezt, melyhez mellékelünk egy nyomtatványt. A
jelenlegi helyzetben véleményem szerint nem kell kihangsúlyozni, hogy mekkora segítséget jelenthet ez, támogatásukat előre is köszönjük!
Találkozzunk március 9.-én
szombaton az első hazai bajnoki mérkőzésen, ahol csapataink
Valkó együttesét fogadják!
SZEKERES FERENC
NAGYMAROS FC

Olvasói levél

A Singer
varrógép
3. rész
1945 januárjában, amikor málenkij robotra vitték a fiatalokat
sváb származásuk miatt, akkor
jelen volt 5-6 kommunista, köztük az az elvtárs, az az illetékes
is, aki a Singer varrógépet eltulajdonította és annak felesége is!
Az illetékes elvtársak, elvtársnők
beszéltek az oroszokkal, megkérdezték őket, hogy hány sváb
fiatalt akarnak málenkij robotra
elvinni Nagymarosról. Aki le
tudta fizetni az illetékes elvtársakat, azt nem vitték el, sőt házát is megtarthatta. Volt olyan is,
aki belépett a kommunista pártba, hogy a családját és a házát
megtarthassa.
Az illetékes elvtársak megtudták, hogy 800 sváb fiatalt
akarnak málenkij robotra vinni,
mivel Nagymaroson nem volt
annyi fiatal (a kifizetések miatt),
ezért Kismarosról és Zebegényből vitték el a fiatalokat
málenkij robotra. A nagymarosi
cigány fiatalokat is összeszedték,
útra készen álltak, amikor az akkori jegyző és egy pár idős zenész cigányember azt mondta,
hogyha a németek nem vitték el
őket, az oroszok is hagyják őket
békén. Hála a jó Istennek, vannak még idős, sváb családok,
akik bizonyítani tudják, hogy így
történt. Az a pártitkár 1943-ban
Nagymaroson volt, és ő mondta
el az 1950-es és 60-as években,
ezzel az üggyel kapcsolatban sok
mindenről beszélt. Beszélő viszonyban voltam vele.
RÓNA RUDOLF, 56-OS BAJTÁRS

David Balazic cipész
és csizmadia mester
Felújított és kibővített műhelyében várja régi és új
vendégeit.
Nyitva tarás: kedd-péntek 8-12 és 13-17-ig szombat 8-12-ig hétfő és vasárnap: zárva
2626 Nagymaros,Vasút u. 3
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Elsősegély

ÁLLATVÉDÕ
SOROK
Minden jót
Méda néni

S. O. S.
Kérjük a jószívû segíteni akarókat, hogy a már
nem használt, jó állapotban levõ tárgyaikat
ajánlják fel a MÁTÉ Alapítvány tavaszi bazárja
számára (2013. április 13.).
Gyûjtött tárgyak: ajándéktárgyak, könyvek,
CD-k és DVD-k, gyertyák, gyertyatartók, porcelán és üveg áruk, lakástextíliák, gyermekjátékok, bõráruk, táskák, ékszerek, kozmetikumok, használati- és dísztárgyak.
Ruhanemûk és elektromos áruk KIVÉTEL!
A gyûjtött tárgyak a Fõtéri Zöldséges boltban
adhatók le hétfõtõl péntekig DÉLUTÁN, vasárnap DÉLELÕTT április 5-ig.
Támogatásuk a MÁTÉ állatvédelmi alapítvány
további mûködéséhez járul hozzá:
Kutya-macska ivartalanítási akciók, sürgõs állatorvosi ellátások, macskák veszettség elleni
oltása és állatvédelmi oktatás.
Hálás köszönet a támogatásért:
a MÁTÉ Alapítvány Kuratóriuma
Értesüljön munkásságunkról a honlapunkon:

Egy igazán jó ember költözik el városunkból. Dr.
Gánti Tiborné, Méda néni
az egyik legkedvesebb, legsegítőkészebb, önzetlen önkéntese volt a Máté Alapítványnak a kezdetektől fogva egészen ez év január végéig.
Hivatalosan Ő volt a
"felügyelőbizottság elnöke",
ennél a rideg pozíciónál
azonban sokkal többet jelentett számunkra szeretetreméltó egyénisége, kellemes humora, gondossága és
áldozatkészsége. Pontosan
és nagy odaadással segített
a kiadások és bevételek
könyvelésében, bármilyen
problémával fordulhattunk
hozzá, egy finom kávé vagy
tea mellett mindig megértő
fülekre és segítő társra találtunk. Az állatok iránti lojalitása és szeretete példaértékű. Ő is azok közé tartozik,
aki maga is befogadott kutyával osztja meg az életét.
Bikfic hét évvel ezelőtt önként csatlakozott családjukhoz. Victor Hugo azt írja:
"Élj úgy, hogy ne vegyenek
észre ott ahol vagy, de hiányozzál onnan, ahonnan elmentél." Hát nekünk nagyon fogsz hiányozni Méda
néni, innen Nagymarosról.
A Máté Állatvédelmi
Alapítvány minden tagja nevében jó egészséget és minden jót kívánok Neked életed további útjain! Hálás
vagyok érte, hogy megismerhettelek.
VÁRKONYI-NICKEL RÉKA

WWW.MATEFOUNDATION.HU
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Tóth Gábor és Heininger Adrienn fia Ákos,
Bonifert Gábor és Móni Andrea lánya Panni.
Házasságot kötöttek: Horváth Dávid és Radojevic
Biljana.
Elhaláloztak: Varagya Lajosné sz. Bergmann Irén, Salló
Elemér, Burgermeiszter János, Grexa Pálné sz. Varga
Anna, Nágay Károly, Hoffmann Józsefné sz. Zemling
Judit, Szikriszt Antalné sz. Kiss Franciska, Harangozó
Károlyné sz. Heincz Borbála, Kántor Pálné sz. Kulcsár
Sára - helyreigazítás.

A mûvelõdési ház programjai
Február - Március
Február 11. 8-tól 11-ig
Február 11. 18 órától
Február 13. de.
Február 14. de.
Február 16. 19.30 óra
Február 18. 14-tól 16-ig
Február 18. 17 óra
Február 20. 9-től 12-ig
Február 21. 8-tól 12-ig
Február 23.
Február 28. de.
Március 1. 14-től 15.30-ig
Március 2. de.
Március 4. 17 óra
Március 9. 17 óra

Vásár (angol gyermekruha)
Összevont szülői értekezlet óvoda
Vásár (használt ruha)
Vásár (vegyes)
Sváb bál
Vásár
Városi Nyugdíjasklub – krumplizsúr
Vásár
Vásár (használt gyermekruha és játék)
Nagymarosi borverseny
Vásár (vegyes)
Szemvizsgálat
Vadász közgyűlés
Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Nagymarosi Képzőművészeti
Egyesület – Tavaszi tárlat

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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Idõskorban fokozottan ajánlott:
a FLABéLOS
"Nagyon sokat zsibbadt a
kezem és a cukrom is magas volt, mielõtt kipróbáltam a FLABéLOS-t. Mára
szinte megszûnt a zsibbadás és a cukromat is szinten tudom tartanai gyógyszerek nélkül. Könnyebbnek és fittebbnek érzem
magam. Sokan mondták,
hogy megváltozott az alakom, bár én nem a fogyás
miatt próbáltam ki a gépet. Ajánlom az idõsebbek
figyelmébe a FLABéLOS-t.
Érdemes kipróbálni!" mondta nem rég nekem
egy kedves nyugdíjas ismerõsöm.
Ma már azonban sok
ilyet hallok, hiszen már az
idõsek körében is hódít az
új "sport" a FLABéLOS, melyet már Nagymaroson, a
Magyar utca 27. szám alatt
is kipróbálhatnak a Szépségkuckóban.
A gépet forgalmazó cég
honlappján számos pozitív
példával találkozunk. “Egy
idõs úr, János tavaly május
óta használja a FLABéLOS-t.
Tapasztalatairól az egyik
esten számolt be. János a
cukorbetegsége miatt kialakult izomsorvadására használja naponta többször is a
mozgásterápiás készüléket
és lassú, de határozott javulást tapasztalt. A combizmai
erõsödtek, a közérzete,
mozgékonysága javult.
Az idõskorúak izom erõsítése nagyon fontos, az
izomsorvadás megakadályozása ezért létkérdés a
számukra. Jánost ez a tolószéktõl óvta meg a
FLABéLOS. Egyre gyengébbnek érezte a comb izmait, ezért orvoshoz fordult, aki izomatrophia-t,
(izomsorvadást) állapított
meg nála. A felesége talált
rá a készülékre, és elõször
egy kozmetikai szalonban
próbálta ki és azóta napon-

tését, ezáltal a rehabilitáció
egyik leghatékonyabb segédeszköze.
- Fejleszti a mozgáskoordinációt és az egyensúlyozó képességet, így az idõskorúak elesése és az ebbõl
adódó csonttörés kockázata is csökken.
- Jelenleg ismert egyetlen
gyógyszer nélküli edzésmódszer, amellyel a csontritkulás folyamata megállítható és visszafordítható!
- Ez az egyetlen rehabilitációs módszer, amellyel a
végtagok érszûkülete gyógyítható, pl. hideg végtagok (kéz, láb) problémájának
megoldása, illetve cukorbetegség esetén fellépõ alsó
végtagi érszûkület (un. feketeláb szindróma) teljes rehabilitálása!
Hogyan lehetséges ez?
- A TTV-re, a teljes test
vibráció-ra alapozva egy
ausztrál professzor fejlesztette ki az OTO FLABéLOS-t.
A FLABéLOS alakformáló
billegõ-mozgó padján állva
sorozatos egyensúlyvesztés
következik be, mely beindítja a központi idegrendszert,
az agy pedig utasítást ad az
egyensúly fenntartásában
részt vevõ összes izomnak a
korrigálásra, azaz az izomzat automatikusan "ellen
tart". A helyzetmegtartó reflexeink mûködésbe lépnek,
mely jelentõs izommunkát
eredményez, az ízületeinket
és a szívet ugyanakkor nem
terheli meg. Mindez az
izommunka az akaratunktól
függetlenül következik be,
és olyan gyorsan történik,
hogy egyetlen másodperc
alatt akár 10-60 izom-összehúzódást is elérhetünk. (x)

ta használja. A kezdetben
- Csökkenti a heveny és
gyenge combizmai érezhetõ- idült derékfájást.
en erõsödnek."
- Cukorbetegek számára
kifejezetten ajánlott, mert jaÉs, hogy mire jó idõs kor- vítja a végtagok vérkeringésban még a FLABéLOS?
ét, rendszeres használatával
- Növeli a pulzust és az csökkenthetõ a vércukorszint.
anyagcserét, ezáltal javítja és
- Növeli a vér oxigén szintgyorsítja az emésztést.
jét, ezáltal javítja a közérze- Növeli az izmok munka- tet, segít a koncentrációban.
bírását, az izmok erejét és tó- Növeli az állóképességet, erõnusát.
síti az immunrendszert és elõ- Megállítja a csonttömeg- segíti a sejtregenerációt, növesztést, melyet fõként a moz- veli az elasztin termelést, ezgás hiánya okoz.
zel kisimítja a finom vonala- Javítja a vérkeringést és az kat, ragyogóvá és egészségesizmok közötti koordinációt, sé teszi a bõrt.
Használja Ön is egészruganyosságot biztosít, javítja
- Segíti a sérülések, beteg- séggel! Bejelentkezés:
az egyensúlyérzéket, ami az ségek következtében károso- 06-20/346-1701, 06-20/
idõsebbeknek igen fontos!
dott izmok, ízületek újjáépí- 779-4522
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