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A Szovjetunióba kényszermun-
kára elhurcoltakra emlékezett
három település városunkban:
Kismaros, Zebegény és Nagy-
maros. Az eseményen képvisel-
tette magát Visegrád is. Az
összegyűltek az ünnepi szent-
mise után az erre az alkalomra
a templomhoz telepített emlék-
táblánál helyezték el koszorúi-
kat és az emlékezés mécseseit.
A mise előtt Zoller Andrásné,
Teca néni emlékezett vissza a
történtekre.

Január 6-án, vasárnap a ró-
mai katolikus templomban ce-
lebrált misét dr. Beer Miklós,
váci megyéspüspök az 1945-

Kedves Nagymarosiak!

Az ember legfontosabb élte-
tője a szeretet, a hit és a jövőbe
vetett remény. Ezzel a hittel, sze-
retettel és reménységgel kívánok
minden lakosunknak boldog és
sikeres újesztendőt!

Köszönöm az eddigi bizal-
mat, és ahogyan eddig is, a jö-
vőben is szeretném ezt a bizal-
mat további fejlesztésekkel, em-
beri bánásmóddal és a nagyma-
rosiakba vetett hittel viszonozni!

Rengeteg segítséget és támo-
gatást kaptunk nagymarosiaktól
és üdülőtulajdonosoktól a város
fejlesztése céljából. Volt, aki
anyagilag, volt, aki két kezével,
és sokan ötleteikkel, kritikáikkal
segítették a várost. Ezek mind-
egyikére szükség van, ezért kö-
szönetem mellett továbbra is szá-
mítok minden segítő szándékú
kezdeményezésre!

Ezúton is szeretnék köszöne-
tet mondani parlamenti képvise-
lőnk, Harrach Péter úr hathatós
képviseleti tevékenységéért, pá-
lyázataink, ÖNHIKI támogatá-
sunk segítéséért, valamint váro-
sunk erkölcsi támogatásáért!

A Képviselő-testület munká-
ja kiegyensúlyozott és megfon-
tolt! Mindenképpen Nagymaros
javát szolgálja. Nekik is köszö-
nöm az elmúlt időszak erőfeszí-
téseit, és 2013-ra is hasonlóan
összetartó, eredményes munkát
kívánok!

Sok változás történt a közel-
múltban a közigazgatás és a köz-
oktatás területén, ezek többsége
január elsejétől kézzelfoghatóan
is érezhető. Ezen változások
azonban egyelőre nem érintik a
lakosság felé nyújtott szolgálta-
tásokat.

Jelentős változás történt a vá-
ros adósságai tekintetében, hi-

Boldog új évet Nagymaros!

Sokan, együtt emlékeztek
Nagymaroson a malenkij robotra

szen a kormány, települési adós-
ság-konszolidációs törekvései-
nek eredményeképpen szinte le-
nullázta hitelállományunkat!

Nyugodtnak nem mondható,
de eredményes esztendőt zárhat-
tunk, hiszen a város - a valóban
nehéz lehetőségek között - to-
vábbra is megőrizte működési
stabilitását, megtartotta minden
szolgáltatását, és emellett még
pályázati pénzekből jó néhány
fejlesztést is meg tudunk való-
sítani. Mindezeket többször
részleteztük már, mindenki lát-
ja a változásokat, ezért nem is
konkrétumokkal kívánok előho-
zakodni, csak annyit, hogy ab-
ban tudunk komoly fejlődést el-
érni, amire pályázati lehetősé-
günk van, és csak azokra célok-
ra tudjuk ezeket a támogatáso-
kat felhasználni, amire adják.
Reméljük - és erre kaptunk ígé-
retet - útépítésre, útfelújításra is

fogunk tudni pályázni és támo-
gatást kapni.

Befejezésül az alábbi idézet-
tel szeretnék mindenkit bíztatni
az összefogásra és egymás meg-
becsülésére!

"Fáradozásunk legnagyobb
jutalma nem az, amit kapunk
érte, hanem amivé válunk álta-
la." (John Ruskin)

ben több településen elhurcol-
takra emlékezve.A püspök pré-
dikációjában arról beszélt,
hogy gyermekkorát Zebegény-
ben töltötte, ezért személyesen
élte meg az akkor történteket.

- Minden évben megemlé-
kezünk erről a fájdalmas, ször-
nyű emlékről és az Úristen elé
visszük a fájdalmunkat és kér-
jük, hogy a hitben erősítsen
meg minket. Hogy a fájdal-
munk segítsen abban, hogy a
megbékélésnek, a Krisztusi
békének az eszközei lehessünk.

A mise végén Petrovics
László polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket, különösen

a malenkij robot még élő elhur-
coltait.

- Mit jelentett az, hogy
malenkij robot, malenkij
rabota? Oroszul annyit jelent,
hogy kicsi munka. Hogy
mennyire volt kicsi ez a mun-
ka, azt azok tudják igazán, akik
megélték mindezt. A kicsi
munka sokszor évekig tartó
rabszolgamunka volt, emberte-
len körülmények között. Nagy-
maroson közel négyszáz, Kis-
marosról és Zebegényből
összesen 160 embert szakítot-
tak el családjaiktól, szeretteik-
től. Sokan kérdezhetnék, miért
fontos emlékezni? Miért kell
évről-évre feltépni a sebeket?
Nem ok nélkül vagyunk itt.
Sajnos napjainkban is jellem-
ző, hogy a zsidó népet érintő
Holokauszt szinte minden na-
pos téma a médiában.

folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról
A Málenkij robotra elhurcolt

emberekről azonban továbbra
sincs semmilyen megemléke-
zés, a média sem beszél róluk -
mondta.

Beszédet mondott még Gróh

János Gáspár, a Köztársasági
Elnöki Hivatal Társadalmi Kap-
csolatok Igazgatóságának veze-
tője, aki a köztársasági elnököt
Áder Jánost képviselte a meg-
emlékezésen. Gondolataiban azt
hangsúlyozta, hogy ami itt tör-
tént, az jellemző a múlt századi
történelemre.

- A háborút egy jobb világ-
ban való reménykedés követte,
helyette azonban csalódás kö-
vetkezett. A 20. század a népir-
tások százada, amelyben a nagy
történelmi tragédiák "a kisem-
berek tragédiáján" keresztül je-
lentek meg, és a malenkij robot
is példa erre - mondta.

Az eseményen szintén be-
szédet mondott Harrach Péter
(KDNP) országgyűlési képvise-
lő is, aki kiemelte, az a közös-
ség, amely emlékezik, amelynek
fontos a múlt, a hagyományos
értékek és "minden élő és eltá-
vozott tagja", reményt ad Euró-
pának, hogy van jövője.

- Az elhurcoltak sorsában két
világ ütközött, mikor a történe-
lem beletaposott az életükbe. Az
egyik az övék volt, három zárt
közösség, erőteljes normákkal,
szabályozott élettel. Benne az
övék is, akik fiatalként tervez-

ték az életüket… Békés és szép
élet várt ezekre a fiatalokra. És
akkor megjelent egy másik vi-
lág, az a világ, ami otthon, az ő
hazájukban félelmet teremtett,
elnyomást, több millió ember-
nek a bebörtönzését, deportálá-

sát és halálát. És ez a világ azo-
kon a katonákon keresztül meg-
jelent itt, a három településen,
és magával vitte ezeket a fiata-

2012. december 21-én ismét
megrendeztük sok gyerek örö-
mére a Karácsonyváró rendez-
vényünket. Együtt készültünk a
karácsonyra!

A gyerekek mini toboz ka-
rácsonyfákat festettek és ra-
gasztottak, karácsonyi üdvözlő-
lapokat nyomdáztak és díszítet-
tek, hűtőmágneseket festettek,
gyönyörű karácsonyi témájú
dolgokat hajtogattak, és na-
rancsból készítettek kedves dí-
szeket.

Az óvónénik idén is meglep-
tek minket kedves karácsonyi
zenés műsorukkal, ami nagy
sikert aratott mind a gyerekek,
mind a felnőttek körében.

Bár az idén szerényebb kö-
rülmények között rendeztük
meg, mégis mindenki remekül
érezte magát! Azonban ne fe-
ledkezzünk meg azokról, akik
mindezt lehetővé tették.

Sokan, együtt emlékeztek
Nagymaroson a malenkij robotra

Köszönetnyilvánítás
Petrovics László polgármester és a szervezők köszönetet mon-
danak Gáspár István atyának a segítségért és, hogy otthont
adott a rendezvénynek, Ujvári Gábornak Ribai Péternek, Féja
Gézának, Patrik Máténak, akik a "felhívó jelet" fújták az ün-
nepség kezdetekor, a Nagymarosi Férfi Karnak, a Nagyma-
rosi Női Karnak, a Kismarosi Kórusnak, az egyházközségi
kórusnak, és a Zebegényi Kórusnak a közreműködést, a 950.
számú Szent Gellért püspök cserkészcsapat tagjainak a dísz-
őrségért  és a koszorúzásnál nyújtott segítségért, Ivor
Andrásnénak és Német Imrének a szervezésben nyújtott se-
gítségéért, Makrainé Erzsi néninek az összefogásért és a
marosi asszonyoknak azokért a rendkívül finom süteménye-
kért, Zoller Teca néninek a megható szavalatért, a művház
dolgozóinak a sok segítségért, Fábián Szilárdnak és Mikes
Zoltánnak a technikai segítségnyújtásért, és minden résztve-
vőnek, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvényünket.

lokat - mondta a politikus.
A megemlékezés végén a

három település polgármesterei,
valamint Visegrád polgármeste-
re is, és a német nemzetiségi ön-
kormányzatok az emléktáblánál
elhelyezték koszorúikat, majd a
jelenlévők gyújtottak mécsest,
így emlékezve a történtekre.

A három településen össze-
fogásában tartott megemléke-
zéseket Pálmai Béla, a Nem-
zet Emlékezés Harangja Ala-

pítvány elnöke kezdeményez-
te. Tavaly Zebegényben emlé-
keztek, jövőre pedig Kismaro-
son emlékeznek meg közösen
a malenkij robot áldozatairól.

FURUCZ ANITA
(fotók: Kiss Péter)

Karácsonyváró

Köszönjük a CBA-nak a fi-
nomságokat és hogy idén is tá-
mogatta rendezvényünket!

Köszönet Rudolf Józsefné
Krisztának, és lányainak: Me-
littának és Lillának, Hetényi
Andreának, Schindlerné Dajkó
Mónikának, Schindler Móniká-
nak, Heinczinger Istvánné Ág-
nesnek, Gergelyné Kmetty Ág-

nesnek, Honti Hajnalkának,
Bakó Csengének, Zellerné
Gertsmayer Juditnak és a mű-
velődési ház dolgozóinak.

PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

ÉS MÁNDLINÉ SZABÓ
KATALIN, JÓRÁSZ-NAGY

ESZTER
SZERVEZŐK
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Nagymaros Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete bérbeadás formájában, nem lakás cél-
jára történõ hasznosításra meghirdeti az Önkor-
mányzat tulajdonát képezõ nagymarosi 1753
helyrajzi számú, lakóház és udvar megjelölésû,
593 m2 területû, természetben a Nagymaros Nyár
u. 2. sz. alatti összkomfortos ingatlant. A bérbe-
adásra az alábbi idõpontban megtartandó ver-
senytárgyaláson részt vett, és azon a legmaga-
sabb bérleti díjat ajánló pályázóval megkötött ha-
tározatlan idõtartamú, 30 napos rendes felmon-
dást tartalmazó bérleti szerzõdéssel kerül sor.

A versenytárgyalás idõpontja:
 2013. január 22.,10 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal, házasságkötõ terem
A részvétel feltétele a versenytárgyalás idõpont-
jáig 30 000 Ft ajánlati biztosíték megfizetése az
önkormányzat 11742094-15394033 számú bank-
számlájára történõ átutalással (közleményként
feltüntetve a Nyár u. 2. ajánlati biztosíték szöve-
get), vagy a Polgármesteri Hivatal házipénztárá-
ban történõ befizetéssel.

A biztosíték a versenytárgyalást követõen a nem
nyertes ajánlattevõknek visszajár, a nyertes aján-
lattevõnek a fizetendõ bérleti díjba beszámításra
kerül.

Amennyiben a nyertes ajánlattevõ a bérleti szer-
zõdést a versenytárgyalást követõ 5 napon belül
nem köti meg, akkor a biztosítékot elveszíti.

A nyertes ajánlattevõ az ingatlant a bérleti szer-
zõdés aláírásának napján, de legkésõbb 2013.
február 1. napján veheti birtokba.

Versenytárgyalási
felhívás

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot és vásárlókat, hogy
minden híreszteléssel ellentét-
ben Merész Sándor vállalko-
zót („tejest”) nem üldözte el
az önkormányzat.

Valójában a vállalkozó
idén márciusban 2012. júni-
us 30. napjáig tartó időszakra
kért és kapott közterület-hasz-
nálati engedélyt tejárusítás
céljára, a Millenium sor Ma-
gyar utca és Fő tér közötti sza-
kaszára.

Az engedély tartalmazta,
hogy a Magyar utca átépítési
munkálatai miatt az engedély
legfeljebb június 30. napjáig
szól.

A határidő leteltét követő-
en a vállalkozó engedély, és a
közterület-használati díj meg-
fizetése nélkül folytatta tevé-
kenységét a munkaterületen is,
megsértve ezzel számos jog-
szabályt.

December 3-án telefonon
felhívtuk a figyelmét, hogy el-
mulasztotta az engedély meg-
kérését, a díj fizetését, vala-
mint az engedély nélkül hasz-
nált terület árusításra nem
megfelelő voltára. Ezt a Má-
tyás étterem épülete megkez-
dődő építési munkáival, vala-
mint a kiépült közterület bur-

kolata megóvásával indokol-
tuk. Ezért az engedély megké-
rése és a díj megfizetése telje-
sítése esetére felajánlottuk ré-
szére lehetséges helyszínként
a Magyar utcában az állomás
érkezési oldala lejárója mellett
kiépült parkolót, amely a ko-
rábbi helyszíntől legfeljebb 50
méterre van.

A vállalkozó ezt a telefon-
ban elfogadta, jelezte, hogy az
engedélyt megkéri, és a díjat
megfizeti.

Az engedély kiadása 2012.
július 1-től december 31-ig
tartó időtartamra december 6-
án megtörtént.

Ennek ellenére a vállalko-
zó járművéből december 6-án
a korábbi, nem engedélyezett
helyen árusítottak. Munkatár-
sunk felhívta az árusítást vég-
ző személy figyelmét a sza-
bálytalanságra, és kérte, hogy
a vállalkozó által is elfogadott
helyszínen folytassa az árusí-
tást.

Ezt nem tette meg, majd a
következő héten már nem ér-
kezett az árus, és a hivatalt sem
értesítette ennek okáról.

A vállalkozó a 2012. július
1. napjától esedékes díjat de-
cember 19-ig nem fizette meg.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A tejesrõl....

Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az önkormányzati
adósságkonszolidáció keretében,
a 2011. évi CLXXXVIII. törvény
76/C. §-a alapján a 2012. decem-
ber 12. napján fennálló hitelál-
lományunk és december 28-ig
számított kamatai összegének
megfelelő mértékű, mindössze-
sen 197 568 903 Ft összegű
vissza nem térítendő törlesztési
támogatást nyújtott a Magyar Ál-
lam. A támogatás a beruházások
önrészére felvett, és már lehívott
hitelekre is kiterjedt.

A fenti összeget december
28-án közvetlenül a pénzintéze-
tek részére folyósította a Nem-
zetgazdasági Minisztérium.

Továbbá a 2012. december
19-én közzétett belügyminiszte-
ri döntés szerint 27 millió Ft ön-

hibájukon kívül hátrányos hely-
zetben lévő önkormányzatok tá-
mogatásában  részesültünk. Ez a
hátrányos költségvetési helyzet,
a szállító tartozásállomány kiala-
kulása abból eredt, hogy az álla-
mi feladatokat (pl. oktatás, ál-
lamigazgatási feladatok) évek
óta a tényleges kiadások 50 % -
át el nem érő arányban finanszí-
rozta a központi költségvetés,
míg a működéshez hiányzó
összegeket az önkormányzat sa-
ját bevételeiből kellett pótolni.

A támogatás, és a saját bevéte-
leink eredményes teljesítése követ-
keztében az évek óta a költségve-
tési gazdálkodást jelentősen meg-
nehezítő 30-40 millió Ft összegű
szállítói tartozást ki tudtuk fizetni.

DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ

Adósságrendezés

Az elmúlt évben is kiosztot-
ták az építész szakma jelen-
tős elismerését, a Kós Károly
díjat. A díj a helyi építészeti
örökség védelme és az építé-
szeti hagyományok őrzése te-
rületén kimagasló eredményt
elért személyek és közössé-
gek elismerését szolgálja.

Dr. Pintér Sándor belügy-
miniszter döntése alapján, a
közösségi díjat, elsősorban

Tokaj-Hegyalján végzett ma-
gas építészeti teljesítmény el-
ismeréseként az Axis Építész-
csoport - Erhardt Gábor,
Salamin Ferenc, Salamin
Miklós, Tusnády Zsolt és Var-
ga Csaba kapta.

Varga Csabának, Nagyma-
ros főépítészének és az épí-
tész kollegáknak ezúton is
gratulálunk.

M. Z.

Kós Károly díjat kapott
Nagymaros fõépítésze
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Pest-Pilis-Solt vármegye 353
évvel ezelőtt, 1659. december
4-én jött létre. Pest Megye Köz-

gyűlése 1999-ben ezt az évfor-
dulót Megyenappá nyilvánítot-
ta, mely alkalomból évente ün-
nepi közgyűlés tart, amikor át-
adásra kerülnek a megyei ki-
tüntető díjak, elismerve a köz-
művelődés, a tudomány és a
kultúra, a az építészet, a kör-
nyezetvédelem, valamint a köz-
biztonság és a társadalmi
összetartozás érdekében tett
erőfeszítéseket.

 A Megyenap Pest megye
egyik legfontosabb eseménye -
a közösség ünnepe, amikor az
ország legnépesebb megyéjéből,
a 187 városból és településről
százak érkeznek a Megyeházá-
ra. Ezen a napon köszönti a köz-
gyűlés mindazokat, akik a hiva-
tásukban, vagy a mindennapok-
ban képesek voltak a példamu-
tató tettekre, az átlagon felüli
teljesítményekre.

 Dr. Szűcs Lajos, Pest megye
elnöke az ünnepi beszédében
úgy fogalmazott, hogy "akik ma
itt vannak, velünk, azok mind
tudják, hogy mit jelent cseleked-
ni akkor, amikor még nincs ga-
rancia a sikerre. Hogy mit jelent
minden egyes nap, reggel és este
felkelni azzal az elhatározással,
hogy a bizonytalan eredmény re-
ményében is érdemes még töb-
bet vállalni, és még jobban el-
végezni a feladatot, hogy igenis

érdemes vállalni a kemény és
következetes munkát, az elhiva-
tott, és kitartó erőfeszítéseket."

Majd a 2012-es év díszpolgárát,
Csoóri Sándort idézte: "Régen
leginkább abban hitt az ember,
ami láthatatlan volt a számára.
Mára viszont a civilizációs esz-
közök jóvoltából tömérdek dolog
vált előtte láthatóvá, pazar tá-
lalásban, minden percben. Az
emberiség zöme roppant hálás
ezért az ajándékért. Közben

eszébe se jut, hogy épp a renge-
teg látvány takarja még inkább
azt, amit érdemes volna látni."

Ebben az évben a Nagyma-
ros Város Képviselő-testülete
javaslatára David Balazic vehet-
te át a Pest Megye Katasztrófa-
védelméért Díjat. David Balazic
alapítója a Nagymarosi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületnek, mely-
ben aktívan kiveszi részét. Az
egyesület mindig számíthat se-
gítő munkájára.

- A díjat ugyan személyesen
én vehettem át, de az elismerés
a Nagymarosi Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület minden tagjának
szól, hiszen az önkéntes tűzol-
tók és az egyesületet segítők
nélkül nem működne szerveze-
tünk. Ez a díj is azt mutatja,
hogy jó úton haladunk és, hogy
áldozatos és önzetlen munkával
fenntarthatjuk a nagy múltú ön-
kéntes tűzoltó egyesületet és ott
segítsünk, ahol a legnagyobb
szükség van rá - mondta el la-
punknak a díjazott.

David Balazic köszönetet
mondott mindenkinek, aki mun-
kájával, vagy pénzzel támogat-
ta a Nagymarosi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület megalakulását és
feladatait. Külön köszönetet
mondott a Váci Hivatásos Tűz-
oltóságnak és az ott dolgozó tűz-
oltóknak is, segítségükért!

 Az ünnepségen a londoni
olimpián és paralimpián érmes,
valamint pontszerző Pest me-
gyei sportolókat is köszöntötte
a közgyűlés.

 A rendezvényen adták át
még a Pest Megye Díszpolgára
címet, a Pest Megyéért Emlék-
érmet, a Kulturált Települési
Környezet Díjat, az Építészeti
Nívódíjakat, a Tudományos Dí-
jat, a Nemzetiségekért Díjat, a
Pest Megye Környezetvédelmé-
ért Díjat, a Pest Megye Közbiz-
tonságáért Díjat, a Fekete Dió
Díjat, a Pest Megye Népművé-
szetéért Díjat, valamint a Pest
Megyei Médiadíjat.

A Nagymarosi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület egyik tagja az év
utolsó napján két elszabadult
lovat "fogott" a Nagymaros és
Kismaros közötti főúton.

Nagymaros irányából két
hátasló (egy kanca és egy csi-
kó) vágtázott szilveszter napján
Kismaros felé a 12-es autóúton.
Az autósok a veszéllyel mit
sem törődve előzték a megva-
dult lovakat, ezzel még jobban
megijesztve az állatokat. Az
egyesület tűzoltója látva az
azutósok felelőtlen viselkedé-
sét a lovak mellé hajtott és au-
tójával  addig kísérte őket, amíg
az állatok a főútról a Duna felé
lekanyarodtak. Onnan már gya-
logosan követte őket és nem en-

gedte, hogy visszamenjenek a
főútra, amíg a ló tulajdonosa a
helyszínre nem érkezett. Gaz-
dájukat a  nagymarosi állator-
vos segítségével sikerült tele-
fonon elérni, aki ekkor már har-
madmagával az elszökött lovak
nyomába eredt.

A mostani esetnél is a sze-
rencsének köszönhető, hogy a
megrémült állatok nem okoztak
közúti balesetet, és élve meg-
úszták a vágtát!

Nálunk is gyakoriak az ilyen
jellegű balesetek. Arra kérik a
szakemberek a gépjárműveze-
tőket, hogy amennyiben ilyen
elszabadult lovakkal találkoz-
nak, akkor lassítsanak le illet-
ve ha tehetik álljanak meg, és

vészvillogóval és kézzel jelez-
zenek a többi autósnak. Ne
használjanak hangjelzést és ne
közelítsék meg az állatokat
gépjárművel, mert a lovak et-
től még jobban megijednek.
(Murai László)

Még december 22-én dölt ki
a volt Népbolt kerítése - erről
lakossági bejelentés érkezett az
önkéntes tűzoltókhoz, akik
azonnal a helyszínre mentek és
biztosították a területet. Az utat
járhatóvá tették és egy kordont
is kihúztak. Szerencsére sze-
mélyi sérülés nem történt. A
munkában Marsi Miklós,
Cserni Tamás parancsnok és
David Balazic vettek részt.

Az ünnepi időszekban, de-
cember 25-én kért segítséget
egy autós, akinek beszorult a
hólánca a kerékbe és így eláll-
ta az utat a Szamarasban. A
problémát a helyi tűzoltók ol-
dották meg.

Elszabadult lovakat fogott
be egy önkéntes tûzoltó

Év katasztrófavédelméért
díjat kapott David Balazic

A kitüntetés átadása után a megyeházán. Középen David Balazic
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Biztosan sokak emlékében
még élnek azok a vidám
vándor-, vagy úttörőtábor-
ok melyeket még Ballagó
József testnevelőtanár szer-
vezett, de a város sportélet-
ének fellendítése is az ő ne-
véhez fűződik. A régi képe-
ket elnézve - melyeket a ta-
nár úr mutatott beszélgeté-
sünkkor - sok mosolygós fi-
atalnak szerzett örömet az-
zal, hogy foglalkozott velük.
Több sikeres tanítványa is
van, közülük Szalma Lász-
lóra a legbüszkébb.

- Hol született, és hogyan
került Nagymarosra?

- Pusztamonsotoron szü-
lettem, ahol édesapám kántor-
tanító volt. Pedagógus család-
ból származom. Jászberény-
ben végeztem az általános is-
kolát, Hatvanban pedig a
gimnáziumot. Ez volt nekem
az alap. Mikor a háború szele
már jött, akkor mentem az
egri tanítóképzőbe, ahová fel
is vettek. Csak jött a háború.
Így kerültem be a jászberényi
tanítóképzőbe és ott folytat-
tam tovább tanulmányaimat.
Sportban szép eredményeket
értem el, országos bajnok let-
tem atlétikában - meséli.

Mivel elsőre nem vették
fel a testnevelési főiskolára,
ezért visszament Pusztamo-
nostorra, ahol egy évig, mint
közellátási előadó dolgozott.
A korábbi testnevelő tanára
azonban hívta, hogy menjen
az Egeri a Ho Si Minh Tanár-
képző Főiskolára. Fel is vet-
ték bilológia-testnevelés
szakra és bekerült a kollégi-
umba. Oszlopos tagja volt a
főiskola sport életének, sőt
még néptáncot is tanult. Ké-
sőbb, az iskola elvégzése után
felkérte magát Budapestre,
ahol az Elnök utcában kezdett
tanítani.

- A nyarakat Csillebércen
töltöttem a táborban. Onnan
jött az ihlet, hogy ezt úttörő
vonalon csinálnom kell to-
vább. Még a táborban ismer-
tem meg Kiss Lajost, aki
Nagymaroson volt énektanár.
Egyszer azt mondta nekem:

"Józsikám, gyere ide Nagyma-
rosra, ez egy olyan csodála-
tos hely." Kijöttem szétnézni,
de akkor még Pesten tanítot-
tam. Itt ismertem meg a fele-
ségemet.

Akkoriban Osztényi End-
re volt az iskola igazgatója,
aki szintén hívta őt ide test-
nevelő tanárnak. Nagyon jól
érezte magát itt - ahogy ő
mondja. Harmincöt évig taní-
tott a Nagymarosi Általános
Iskolában. Testnevelési szak-
felügyelő is volt Vác, Duna-
keszi, Fót területén, 72 isko-
lát ellenőrzött. Pest megyé-

ben 42 évig ő szervezte a di-
áksport életet. Közben elvé-
gezte levelező tagozaton a
Testnevelési Főiskolát is.

- Hogyan emlékszik vissza
az első tanítási napra Nagy-
maroson 1956-ban?

- Nagyon jól éreztem ma-
gamat itt, gyorsan beillesz-
kedtem. A testnevelés mellett
néptáncot is tanítottam. Sok
sporteredménnyel is öregbí-
tettük a város hírnevét. Beve-
zettem az alsó tagozatosok-
nak a játékos tornafoglalko-
zásokat.

Az úttörőkkel sok mindent
szervezett. Több éven keresz-
tül három-négy tábort is ren-
dezett a nagymarosi csapat-
nak. Erről nagyon szívesen
beszél még ma is.

- Lengyelországba is vit-
tünk tanulókat táborozni, Var-

ga Erzsi és Zoli, valamint
Márton Magdi rengeteg mun-
kájával segítettek. Én mindig
a mátrai vándortábort szerve-
zetem, valamint az országos
vándortáborokat is. Ez olyan
volt, hogy 40 gyerekkel vo-
natra ültünk, majd gyalogo-
san minden nap megtettünk
egy szakaszt. Ha megspórol-
tunk pénzt, akkor strandra,

Gyémántoklevelet kapott
Ballagó József testnevelõtanár

vagy cirkuszba is mentünk.
Nyolc éven át folytattunk né-
met diákokkal sport-, cser-
késztáborozást. Sok nagyma-
rosi tanuló ott kapott kedvet
a német nyelv tanulásához.

Az úttörőség megszűnése
után Ballagó József nyugdíj-
ba ment Nagymaroson, majd
1992-től Gödön tanított egé-
szen 2002-ig. Már csak em-
lékeiben és a fényképekben
élnek a táborok, melyekre
most is nagy szeretettel gon-
dol vissza. A tanár úr ma már
minden idejét a családjának
és az unokáinak szenteli,
akiknek igyekszik átadni
minden tudását. A pedagógus
hivatást sikerült a családjában
is tovább adni. Egyik fia kö-
zépiskolai német szakos ta-
nár, egyik unokája pedig ta-
nítónő.

Ballagó József  még 1979-
ben kapta meg a település ér-
dekében végzett munkájáért a
Nagymarosért emlékplaket-
tet. 1981-ben kiváló pedagó-
gus miniszteri kitüntetésben
részesült. 1995-ben az okta-

tási minisztertől  a Magyar
Sportért kitüntető címet
vehett át. Nagymaros Ifjúsá-
gáért kitüntetést vehetett át
2007-ben a várostól. Most,
2012. szeptember 7-én pedig
gyémántoklevelet vett át az
Egri Pedagógiai Főiskolán.
Ezúton is szívből gartulálunk
az újabb elismeréshez.

FURUCZ ANITA

A Nagymarosi Általános Iskola tanári kara 1991-ben. Az alsó sorban balról a harmadik Ballagó József
tanár úr
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Kimaradt a decemberi új-
ságcikkből: November 29-én
megemlékeztünk a "Ne vásá-
rolj semmit" napról a felső ta-
gozatban. A tanulók feladat-
lapokat oldottak meg. Célunk
az volt, hogy felhívjuk a gye-
rekek figyelmét a környezet-
tudatos vásárlásra, és arra,
hogy a boldogságot, elége-
dettséget ne a boltokban, be-
vásárlóközpontokban keres-
sék, hanem a családban és a
barátok között. A legjobb
eredményt érték el: Trampó
Nóra, Kovács Gyöngyi 5.a,
Ember Andrea, Szabadi Szon-
ja, Péntek Judit 7.a, Schwarcz
Anna, Radics Martin és
Scheirich Máté 8. b osztályos
tanulók. Jutalmuk egy-egy
textil bevásárlószatyor volt,
melyet Fleischmann Bálint 5.
a osztályos tanuló tervezett.
(Philippné Jung Rita)

Iskolánk decemberi hí-
rei: December 1-jén kiváló
labdarúgóink adventi labda-
rúgó-tornán vettek részt Vá-
cott. Eredmények: I korcso-
port. 2. helyezés,  II. korcso-
port: 5. helyezés, III korcso-
port : 5. helyezés, IV. kor-
csoport: 6. helyezés. Büsz-
kék vagyunk rájuk.

December 3-án a művelő-
dési ház szervezésében alsós
tanulóink a "Két Mikulás
egy erdőben" című bábelő-
adást tekinthették meg. De-
cember 14-én a Filharmónia
hangversenysorozat II. elő-
adásán voltunk. December
15-e szombat ,- mely mun-
kanap volt,- adventi készü-
lődéssel telt. December 18-
án, Pencen tartották  a Diák-
olimpia játékos sportvetél-
kedőjét, melyen I. helyezést
értek el ügyes diákjaink.
Gratulálunk tanulóinknak.

A téli szünet előtti utolsó
tanítási napon, hagyománya-
inkhoz híven mécsesekkel
kivilágított tutajokat ereget-
tünk a Dunán, majd osztály-
karácsonyt tartottunk. A ka-
rácsonyi Csillagváró esten

színvonalas előadásokkal
ajándékozták meg a gyere-
kek szüleiket, nagyszüleiket,

testvéreiket. Köszönjük a fel-
készítő tanárok munkáját.

Januári előzetes: A téli
szünet utáni első tanítási nap:
2013. január 3. csütörtök.

A 2012/2013-as tanév
első féléve 2013. január 11-
ével zárul. A félévi értesítő-
ket január 18-ig kapják kéz-
hez a tanulók, illetve szüle-
ik. Január 17-ével kezdetét
veszi a művészeti iskola
vizsgahangversenyei. (Az

időpontok megtekinthetők
az iskola honlapján.)

Január 18-án kezdődnek a

középiskolai írásbeli felvé-
teli vizsgák. Január 22-én
megemlékezünk a Magyar
kultúra napjáról. A táncosok
záróvizsgája január 30-án,

16:30 órakor kezdődik,
melyre szeretettel várjuk az
érdeklődőket.

Továbbra is kérjük a szü-
lőket, hogy a tejes és üdítős
dobozokat ne dobják ki.
Mindkét épületben gyűjtjük
ezeket a palackokat. A be-

A Kittenberger Kálmán
Általános Iskola hírei

Karácsonyi üdvözlet a Dunán

folyt összeget a Nagymaro-
si Iskoláért Alapítványnak
ajánljuk fel. Segítségüket
előre is köszönjük!

Karácsonyi üdvözlet a
Dunán: Iskolánk a tavalyi
évben egy új hagyományt in-
dított Nagymaroson. A tanítá-
si év utolsó napján együtt a
Duna partra megyünk, ahol
Jakus Misi segítségével kis
Ulmi skatulyákat engedünk le
a folyón, hogy ezúton is bol-
dog ünnepeket kívánjunk
mindenkinek! Az ügyes kezű
gyerekeknek, apukáknak és
tanítónéniknek köszönhetően
igazi kis remekművek indul-
tak útnak! Mi pedig a parton
lelkesen énekeltünk és inte-
gettünk, amíg Misi a hajókat
a vízbe vitte. Köszönjük a se-
gítséget és reméljük, jövőre is
ilyen vidáman és lelkesen ün-
nepelhetünk! (Heinczné Cser-
ni Katalin)

Köszönet: Ezúton is sze-
retnénk köszönetet mondani a
Nagymarosi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak a tá-
mogatásért, mellyel iskolánk
nemzetiségi programjainak
megvalósulását támogatta.
Reméljük a jövőben is sike-

A gyerekek idén is kíváncsiak voltak az ulmi skatulya vízreengedésre

resen fogunk együttműködni,
hiszen közös a célunk: a né-
met nyelv oktatása, a sváb
szokások és hagyományok
őrzése és ápolása, a kapcso-
lattartás az idős emberekkel
mindannyiunk feladata.

AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE
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Nagymarosi borász portrék:
Farkas Tamás

"A borhoz annyi közöm van,
hogy van saját szőlőm.  S
amilyen a szőlőm termése,
abból vagyok kénytelen bort
készíteni."

Egy téli estére beszélünk
meg randevút Tamással, a Váci
úti családi rezidencián. Vára-
kozásommal ellentétben nem a
pincébe, hanem a ház egyik
szobájába kalauzol. A cserép-
kályha barátságos melege, a há-
zigazda saját készítésű ízletes
sajtos pogácsája, és a lendület-
adó fahordóban érlelt mazsola-
ágyas törkölypálinka idilli kö-
rülményeket teremtenek egy jó
beszélgetéshez, amelyen Dévé-
nyi Mariann, Tamás sógornő-
je, a helyi Borbarát Kör tagja
is részt vesz.

"Kakukktojás vagyok én
ebben a reményteli portréso-
rozatban - kezdi a házigazda.
Se nem vagyok nagymarosi
születésű, hiszen Sümeg mel-
lől Zala-gyömörőből szárma-
zom, és családommal sem
Nagymaroson élek. Igaz
ugyan, hogy minden hétvégé-
met, és szabadidőmet Nagy-
maroson töltöm, hiszen Bea, a
feleségem idevalósi. És az is
igaz, hogy a nagymarosi ha-
tárt, a nagymarosi gyümölcs-
termesztés múltját, jelenét és
tradícióit sok helybélinél job-
ban ismerem. De engedelmed-
del nem Nagymarossal kez-
dem, mert az én kötődésem a
szőlőhöz, a borhoz Sümegen
kezdődött. Itt dolgoztam, ka-
páltam, permeteztem srácko-
romtól a szüleim szőlejében,
kezeltem a bort présházunk-
ban, édesapámtól ellesve,
megtanulva az alapokat. Mi-
után Keszthelyen végeztem az
agrármérnöki egyetemen, már
saját 250 négyszögöles terü-
letem volt Zalában, - mert ak-
koriban ott éltem és dolgoztam
- ahol szőlő telepítését is ter-
veztem, de időközben Pestre
költöztünk. A nagymarosi
szőlészkedésem kezdetének
apósom halála volt a szomo-
rú apropója. El kellett dönte-
ni, mi legyen a nagyhenczi
dűlőben lévő szőlővel? Meg-
kérdeztem a családot: mit

akartok? Ezt a bort akarjátok
továbbra is inni, vagy valami
mást, minőségit? Vöröset sze-
retnénk - mondták. No akkor
az egészet kivágjuk, és újat te-
lepítünk! Így történt. Kivág-
tuk, kiforgattuk, trágyáztunk,
és 500 új oltványt telepítettünk
1100 négyzetméteren. Csak

kék szőlőfajtákat: merlot, kék-
frankost, oportót és blau-
burgert. Aztán gépesítettem, a
kistraktortól kezdve a talajma-
róig, tárcsáig, ekéig, fűnyíró-
ig, motoros permetezőig. Mert
az itt található kötött barna
agyagtalajban jól érzi magát
a szőlő ugyan, de minden lé-
tező segítséget meg kell adni
neki ahhoz, hogy minőségi für-
töket szüretelhessünk.Egyetlen
gondja a marosi borvidéknek
- és ezért is sikerült az elmúlt
40-50 évben szinte lenullázni
ezt a korábban majdnem 400
hektáros termőterületet -,
hogy a hegyvonulat keleti-

északkeleti dőlésű, ami azt je-
lenti, hogy a délutáni, magas
hőmérsékletű napot rossz
szögben kapja. Az is igaz, hogy
a Maroson lévő szőlőknek nem
a borértéke volt nagy, hanem
olyan minőségű, fajta összeté-
telű étkezési, csemegeszőlőket
(ökörszem, mézesfehér,

konkordia) tudtak itt késő
őszig biztosítani, ami bírta a
szállítást, a törődésre nem volt
érzékeny. Másrészt az itt ter-
melt magas savtartalmú bo-
rokkal javították fel, házasítot-
ták az alacsony sav és cukor-
tartalmú alföldi borokat. Ma-
roson a török időktől folyt sző-
lőművelés, nyugodtan mond-
hatjuk hát, hogy ez is történel-
mi borvidék volt. Élő bizonyí-
téka annak, a szőlő jól érzi
magát e lankákon, hogy bár
helyben igazából csak ketten
termelünk jelentősebb
mennyiségű szőlőt, amelyből
bor készül - a Gulyás Imre és

én - nekem kék szőlőim van-
nak, az Imrénél pedig főleg a
fehér fajták dominálnak."

A kérdésre - mennyiben
más a helyzete egy borásznak,
ha saját termelésű szőlőből ké-
szíti a borát? - már a ház vé-
gében lévő takaros kis pincé-
ben kapom meg Tamástól a vá-
laszt, miközben kimerítően
sorra vesszük az idei és tava-
lyi ízletes merlot, kékfrankos,
portugeser és blauburger téte-
leket. (E sorok szerzője ekkor-
tájt határozott elégedettséget
érzett, amiért a borosgazda
nem csupán egy fajta szőlő tő-
kéit kapálgatja nyaranta a
Nagyhenczben.)

"Előny is, hátrány is a sa-
ját szőlő. Aki maga termeli a
szőlőjét, helyzeti előnyben
van. Egyrészt, mert van lehe-
tősége belenyúlni a rügyfaka-
dástól a szüretelésig zajló ter-
melési folyamatba, (metszés,
talajművelés, permetezés).
Másrészt nincs kiszolgáltatva
senkinek minőség és mennyi-
ség tekintetében. Amit a tőke
terem az adott évben abból
kell kihozni a minőséget, és ez
nem könnyű feladat. De nagy
a termelő rizikója is, ha bár-
mi káresemény éri a termést.
Mert mi történt a legutóbbi két
évben? Szép tavasz, jól sike-
rült metszés, időbeni rügyfa-
kadás, nagy boldogság, majd
jön a májusi fagy, és a boldog-
ság lelombozódik."

Mariann, aki fantasztikus
beszélgetőtárs volt ezen az es-
tén, mintegy zárásként a kö-
vetkezőt fűzi hozzá: "Én min-
denképp pozitívnak tartom,
hogy Tamás mind a
borászkodással, mind a szőlő-
termeléssel foglalkozik. A
többség nem tudja, nem látja
át, hogy e kettő mögött mi
minden van. Mennyi nüánsz,
mennyi apróság, mennyi kor-
rigálható, és korrigálhatatlan
folyamat. A kettőt együtt vé-
gigcsinálni: az az igazi tudo-
mány. Akkor húzhatja ki ma-
gát igazán az ember, ha mind-
két oldal végigküzdése után
tesz le egy jó bort az asztalra."

Nekem nem egy, hanem ki-
lenc fajta jó bort volt szeren-
csém megízlelni az est folya-
mán. Mindegyiket Farkas Ta-
más "tette le az asztalra." Mond-
hatnám hát, hogy húzza ki ma-
gát, de nem teszem. Mióta is-
merem, egyenes derékkal jár.

HEININGER FERENC
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December 14-én ünnepélyes
keretek között, adventi han-
gulatban adtuk át a német
identitást is képviselő intéz-
ményeknek és civil szerve-
zeteknek önkormányzatunk
pénzbeni támogatását.

Dunakanyar Fúvósegyüt-
tes, Die Blumen táncegyüttes,
Wildenrosen táncegyüttes az
általános iskola és a nemzeti-
ségi óvoda képviselői köszö-
nettel fogadták támogatásun-
kat, ami némi segítséget nyújt
a fejlesztéshez, működéshez
vagy a közös programok
megszervezéséhez.

Ugyanezen a napon tizen-
nyolc lelkes nagymarosi
hölgy vette át szintén ünne-
pélyes keretek között a név-
re szóló elismerő oklevelet
három hónapos német nyel-
vű kurzus eredményes rész-
vételéért.

 A résztvevőknek a három
hónapos német nyelvi kurzus
ingyenes volt, annak költsé-

gét nemzetiségi önkormány-
zatunk finanszírozta.

Azon felül, hogy a nyelv
gyakorlása igen fontos volt
a résztvevőknek, nem elha-
nyagolható szempont hogy
egyúttal csapatépítő és kö-

Német önkormányzatunk
karácsonyi meglepetése!

zösséget összetartó tréning-
nek is megfelelt a három hó-
napos nyelvkurzus.

Minden résztvevővel
együttműködési megállapo-
dást kötöttünk a német iden-
titás, a kulturális élet, és a

hagyományőrzés megtartá-
sának céljából.

Soron következő progra-
munk a január 6-ára meghir-
detett malenkij robotra el-
hurcoltak kegyeleti napján
történő közreműködésünk.

 Nagyobb szervezésünk a
2013. február 16-án rende-
zendő Sváb batyubál lesz,
melyre mindenkit szeretettel
várunk. A jó hangulatról a
megszokott Mányi-sramli
zenekar gondoskodik.

Reményteljes Új eszten-
dőt kívánunk minden kedves
olvasónak!

Ezzel egyidejűleg megígé-
rem, hogy Nagymarosnak
2013 adventjén lesz
Bethleheme,- mint ahogy ezt
2010 évben is megvalósítot-
tuk,- ha csak elvi akadályok
nem lépnek közbe. Külsősége-
iben sivár és ötletszegény volt
városunk Karácsony ünnepén!
A változtatáshoz tettrekészség,
összefogás, együttműködés, és
nem utolsósorban a közössé-
gért tenni akarás szükséges
ezen a területen is.

A Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
testülete képviseletében:

IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK

Gépkocsivezetõk
figyelem

Felhívom a gépkocsival közlekedõk figyelmét, hogy
a Magyar utcában kialakított új közterületi burkola-
tokon kizárólag a parkolóhelyeken lehet gépkocsi-
val megállni és várakozni.

Ennek megfelelõen - kiegészítõ tábla híján - a
járdákon, az üzletek bejáratánál, az útszelvénybe
lógva, a híd alatt, az építkezés miatt lezárt terület
mellett a KRESZ szabályai szerint nem lehet vára-
kozni.

Kérem, hogy a közterületek megóvása, a gya-
logosok zavartalan közlekedésének biztosítása
érdekében a kijelölt parkolóhelyeken várakozza-
nak.

A szabályok betartását közterület-felügyelet út-
ján - szükség esetén a rendõrség közremûködését
kérve - ellenõrizni fogjuk, és a szabálysértõket bír-
sággal fogjuk sújtani.

Dr. Horváth Béla jegyzõ

Tizennyolc lelkes nagymarosi hölgy vette át ünnepélyes keretek kö-
zött a névre szóló elismerõ oklevelet



Nagymaros        9

Szemelvények dr. Seregi György
nagymarosi naplójából

Embervédelmi sorok
2012.11.25.

Érdeklődéssel szoktam ol-
vasni a MÁTÉ Állatvédelmi
Közhasznú Alapítvány Állatvé-
delmi sorok című közleménye-
it a Nagymaros önkormányzati
lapban. Különösen egyetértek
azzal a "Kutyatartás" című
cikkhez hozzászóló nyugdíjas-
sal, aki olvasta, hogy egy ku-
tya társasága javítja az idősödő
ember életminőségét. Magam
részéről - miután gyermekeink
és unokáink is kutyatartók és
főleg kutyaszeretők - kiterjesz-
teném az említett kört minden-
kire (idősre és fiatalra, egyedül-
állóra vagy családosra, aggle-
gényre vagy öreglányra, sze-
gényre vagy jómódura, hívőre
vagy hitetlenre, jobb- vagy bal-
oldalira stb.) amennyiben az il-
lető betartja a kutyatartás kóde-
xének alapvető szabályait, mely
nálam úgy kezdődik: az állatot
állat módjára, az embert pedig
ember módjára szeressük, vagy
az utóbbit így is mondhatnám:
"szeresd felebarátodat, mint
tenmagadat".

Ha a kutyaszeretet majom-
szeretetté válik, abból csak az
újabban elszaporodó "kutyaöl-
töztetési" üzletek, vagy a "ku-
tyakozmetikai" szolgáltatások
húzzák a hasznot. Az minden-
esetre visszatetsző számomra,
ha egy családban nem a gyerek
az első számú kedvenc, hanem
a kutya.

Ha megkérdeznék tőlem,
hogy soroljam tovább
kutyakodexemet, elmondanám,
hogy az az ideális, ha a kutya-
tartónak vidéki kertes háza van,
ahol kedvence idejének döntő
részét a szabadban tölti
(kutyahidegben melegedőben)
és őrzi gazdájának házát. A ke-
rítés rendeltetése pedig az, hogy
a kutya a kertben, az ember pe-
dig az utcán sétafikáljon. Ha ez
fordított, vagyis ha az ember kí-
ván a kerítésen át a kertbe jut-
ni, akkor a kutyának joga van a
gatyáját letépni, sőt a fenekébe
harapni, de ahhoz nincs joga,
hogy a kerítésen átugorva, vagy

a kapun kijőve az utcán tegye
mindezt. Mint ahogy az ember-
nek sincs joga a kerítésen átha-
tolva a kutyát hergelni, vagy
megmérgezni. A séta jót tesz a
gazdának és a kutyának egy-
aránt, de fontos, hogy kettőjü-
ket póráz kösse össze, és az
ember vezesse a kutyát, szerep-
cserére itt sincs szükség.

"Embervédelmi" soraimat
most azért írom le, mert az
utóbbi időben az ember-kutya
kapcsolatban sokszor az előbbi
húzza a rövidebbet. Mind gyak-
rabban halljuk, látjuk a TV-ben,

hogy minden különösebb indok
nélkül kutya, vagy kutyák em-
berre, sőt gyerekekre támadtak
és súlyosan, sőt halálosan meg-
sebesítették őket. Nem minden-
ki olyan bátor és erős mint az
az öregasszony, akit a napokban
egy farkas (a kutyák vadon élő
őse) támadott meg, egyik kezét
megharapta, de ő a másikkal
baltát ragadott és agyonütötte
támadóját.

Sajnos a mi családunkban is
előfordult a közelmúltban
Nagymaroson, hogy menyem,
és feleségem húzta a rövideb-
bet, vagyis kutya harapás áldo-
zatai lettek és több hetes keze-
lésre szorultak. Az első eset az
Elsővölgy utcában történt, ahol
is az utcán tartózkodó menyem-
re  a sövénykerítésen át kiugor-
va rontott rá egy kutya és a ház-
ban lévő gazdájának csitítása és
visszahívása ellenére csúnyán
megharapta menyemet. Itt is
bebizonyosodott, hogy a sö-
vénykerítés csupán lélektani el-

határolást jelent. A másik tanul-
ság pedig az, ha egy félig ne-
velt kutya (és nem rex felügye-
lő) elindul, azt már a gazdája
sem tudja megállítani.

A másik eset ez év őszén tör-
tént a Kisújhegyen. Aki arra jár,
gyakran találkozhat kóbor ku-
tyákkal. Nem egyszer olyanok-
kal, akiknek van gazdája, de az
a kutyatartás említett kodexét
nem tartja be, sőt elengedi, mert
tudja, hogy mindig akad egy
kutyaszerető jótét lélek, aki me-
geteti elcsatangolt jószágát.
Egy ilyen utcai kutya támadta

meg kutyaszerető nejemet és
több helyen össze-vissza harap-
ta. Ha feleségem ijedt kiabálá-
sára nem szalad ki egyik ked-
ves szomszédunk, aki segítsé-
gére sietett, és akinek unokáját
ez a kutya korábban szintén
megharapta, nagyobb tragédia
is történhetett volna.

    Annak ellenére, hogy a
kutyát beoltották, elkezdtük fél-
teni a tettest, óvni életét, és na-
ponta figyelni: él-e még, egész-
séges, vagy na adj isten meg-
veszett? Állatorvosunk ugyan-
is kioktatott (100%-osan biztos
védelem ugyanis nincs): ha egy
héten belül megdöglik a kutya,
akkor a veszettség vírusa már
benne volt harapáskor, és akkor
feleségemet be kell oltani ve-
szettség ellen, ami többszöri (ha
jól emlékszem ötszöri) oltással
jár. Drukkoltunk tehát, bizton-
ság kedvéért nem egy, hanem
három hétig támadónk életéért.

Most pedig áttérek "Állatvé-
delmi" soraimra, és elmondom

fiamék Csau-Csau-jával történ-
teket. Tudni kell, hogy a mai
kitenyésztett Csau-Csauk igen
szolid természetű, mondhatnám
joviális, kedves, hűséges ku-
tyák, akik igazi családtagok,
ugyanakkor jelzik az idegent,
tehát teljesítik kutyakötelessé-
güket. Kutyánkat pórázon ve-
zetve tartott hazafelé menyem
a Tégla utcában, amikor is a
vasút alatti alagúton átérve, vá-
ratlanul, közterületen, póráz
nélkül rájuk rontott szomszéd-
juk nagytestű Tosa Inu japán
harci kutyája. David Alderon
híres, Kutyák c. könyvében er-
ről a fajtáról olvasható: "Ag-
resszív természete miatt tartá-
sát az Egyesült Királyság terü-
letén megtiltották". Ezt a tulaj-
donságát igazolva a Tosa elkap-
ta fiam Csau-ját és félig már át-
harapta torkát, amikor menyem
kiabálására gazdája észbe ka-
pott, utána futott és leráncigál-
ta vadállatát áldozatáról. Ami
ezután történt, már mindennek
a következménye, amikkel nem
kívánom untatni olvasóimat.

Egy család, három eset a
közelmúltból. Egyikre sem le-
het azt mondani: A kutyafáját,
ez is megtörtént, mert ennél
sokkal többről, az emberek és
állatok biztonságáról van szó.
Biztos másokkal is megtörtént
hasonló (pl. szintén nemrég a
Pállya Celesztin utcában egy
farkas kutya harapott meg egy
idős embert), csak nem vált
közismerté, mert nem mindegy,
hogy a támadó gazdája kicsoda
(esetleg egy nagy kutya). Sokan
félnek, hogy felcserélődnek a
szerepek: a támadóból megtá-
madott válik. Ne felejtsük, hogy
a kutyák az evolúciós fejlődés
kapcsán a farkasoktól származ-
nak, és soha nem lehet tudni,
hogy a legszelídebb kutyából
mikor jönnek elő ősének, a far-
kasnak ordas tulajdonságai.

Meggyőződésem, hogy nem
a kutyákkal, hanem a gazdik-
kal van a gond. Mert az utóbbi-
ak felelősséggel tartoznak ku-
tyájukkal- és főleg embertársa-
ikkal szemben. Mindenesetre
Nagymaroson kutya ügyben
valami nincs rendben. Nem a
rendeletekkel, hanem azok libe-
rális végrehajtásával van a baj.
Kit büntettek már meg 150  ezer
forintra, mert kutyája az utcán
csatangolt, vagy nem pórázon
sétáltatta kedvencét?
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Kedves Tanítónénik és Gyerekek!
Nagyon meghatottan olvas-

tam azt az osztályképpel ellátott
levelet, amelyet Féja Lőrinc 1.C
osztályos tanuló, közeli szom-
szédom adott át nekem.

A borítón lévő osztályképről
és a belső oldalon lévő köszönő
sorokból - no meg a versikéből
is - sugárzik a szeretet, a gyer-
meki tiszta őszinte szív és lélek.
Bizonyságul arra, hogy milyen
látszólag kicsiny dolgokkal is
milyen örömöket tudunk szerez-
ni egymásnak.

Azt is érzem ebből a levélké-
ből, hogy a tanítónénik és a gye-
rekek is nagyon szeretik egymást,
vagyis kitűnő kezekben vannak a
lurkók. Abban is biztos vagyok,
hogy a családokban is hasonló
körülmények között nőnek majd
fel. Így van ez rendjén.

Kedves Gyerekek! Ti azzal
háláljátok meg tanítóitok szere-
tetét és áldozatos munkáját, hogy
figyeljetek minden szavukra, fo-
gadjatok szót nekik, mert értetek
teszik.

Ezután magam is figyelem-
mel fogom kísérni az 1. C tanu-
lóinak munkáját, és a jövő kará-

csonykor is meg foglak ajándé-
kozni benneteket egy szép kará-
csonyfával.

Szeretettel üdvözöllek benne-
teket, és nagyon boldog új eszten-

Nagymarosi Kittenberger Kálmán
Általános Iskola: válaszlevél az 1.C-nek

Az 1.C osztály karácsonyi üdvözlólapja Naszvadi Dénes nyugdíaj er-
désznek. A gyerekek nagy örömet okoztak neki

A Singer
varrógép

2. rész
Az én jóakarómnak más dolga
nem volt, mint a dolgozókat fi-
gyelte, még a személykocsikba
is benézett, hogy ki beszélget, ki
cigarettázik és ment jelenteni a
művezetőnek.

1956-ban kitört a forradalom,
a kocsi javító emberekhez, azzal
a szöveggel ment oda, hogy: hála
istennek ez a mocskos kommu-
nista rendszer megszűnik! Éh-
bérért dolgoztatják az ott dolgo-
zó embereket! Ez egy falszöveg
volt, ugyanis valakik megszólal-
tak, hogy ön volt a mi munka-
hajcsárunk! Ő azzal védekezett,
hogy a párt utasította.

Az oroszok leverték a forra-
dalmat! Ez az illetékes elvtárs ter-
mészetesen a helyén maradt és
azokat, akik a kocsikat javították
és megszólaltak reff alá helyez-
tette, de volt, akit ki is rúgatott.

1977-ben, akit reff alá he-
lyeztetett annak a fia elment 2
gyári párttitkárhoz, hogy az apja
nem mer még most sem kimenni
az utcára!

Ez a párttitkár még ma is él,
amikor ott dolgoztam baráti vi-
szonyba voltam, vagyok vele!
Megkérdezetem tőle, ezt az
ügyet és sajnálatát fejezte ki, de
semmit nem tudtak az illetékes
elvtársak csinálni, mert régi párt-
könyve volt.

1990-ben rendszerváltás lett,
az illetékes elvtársból egy sze-
mélyes takarító művezetője lett!

Amit most és eddig leírtam,
mind igaz történet!

RÓNA RUDOLF, 56-OS BAJTÁRS

Olvasói levél

David Balazic cipész
és csizmadia mester
Felújított és kibővített mű-
helyében 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

"Ha a család szán időt arra, hogy
másokon segíthessen, a szeretet
olyan örökségét teremti meg, melyet
sok-sok generáció vihet tovább."
Diana Loomans

Szülőnek lenni a mai érték vesz-
tett világunkban, nem is olyan egy-
szerű.  Megteremteni az anyagi biz-
tonságot, megőrizni a családi hagyo-
mányokat, ezen felül megtartani
emberi, erkölcsi hitelességünket na-
gyon nehéz feladat.

Tiszteletre méltó, hogy mind-
emellett mégis vannak olyan felnőt-
tek, szülők, nagyszülők, akik időt,
energiát nem sajnálva cselekednek
városunk gyermekeiért.

Az advent időszakában az óvo-
dák javára megrendezett karácsonyi
vásár évek óta hangulatos színfolt
városunk főterén.  Néha az odafigye-
lés és a közösségért tevékenykedés
csak szándék és jóindulat kérdése.

Szeretnénk megköszönni minden
szervezőnek és résztvevőnek az igye-
kezetét, munkáját, idejét, lojalitását,
adományát, amivel a vásár sikeréhez
hozzájárult. Köszönjük a sok felaján-
lást és bízunk a további sikeres
együttműködésben!

Óvodás gyermekeinket a helyi és
környékbeli fiatal szülőkből szerve-
ződött, lelkes amatőr csoport ismét

megajándékozta betlehemes játéká-
val. Az általuk képviselt hagyomány
felelevenítése kiemelt fontosságú.  A
hangszeres élőzene, nyelvi humorban
bővelkedő tréfás pásztorjáték nagyon
jó hangulatot teremtett. A kis Jézust
megszemélyesítő valódi csecsemő
igazán elvarázsolt mindenkit.

Játékuk nem csupán színjátszás,
hanem örökség átadás és identitáserő-
sítés is egyben, amely olyan élmény-
hez juttatja a gyermekeket, ami meg-
határozó lehet ebben, fogékony élet-
korban.

Természetesen mi pedagógusok
is hangsúlyozott figyelemmel fordu-
lunk a karácsonyi készülődés felé. Az

apró meglepetéseken túl az óvónők
kis csapata évek óta zenés, mesés kis
műsorral kedveskedik a gyerekek-
nek, ezzel megalapozva a közelgő

dőt kívánok a tanítónéniknek és
tanítványainak egyaránt.

Nagymaros, 2012. karácsony
NASZVADI DÉNES BÁCSI,

NYUGDÍJAS ERDÉSZ

Ajándékozni másképp

ünnep bensőséges hangulatát.
Az összefogás, az együtt, közös

célért való tevékenykedés élménye
az, ami idővel nem veszít értékéből,
hanem egyre értékesebbé válik,
ahogy emlékeink közt kutatva majd
felidézzük azokat.

 A fent említett "ajándékok" nem
kézzelfoghatók, de nélkülözhetetle-
nek, hogy az élmények és értékek
végre közös síkra helyeződjenek.

A legnagyobb hála, amit erőfeszí-
téseinkért kaphatunk vidám, érdek-
lődő, ragyogó gyermek arcok. Küld-
jük köszönetképpen mindenkinek!

HARANGOZÓ KÁROLYNÉ ÉS
AZ ÓVODA DOLGOZÓI
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Helyreigazítás

Az Erzsébet-bál adományo-
zóinak felsorolásából kimaradt
David Balazic neve. Elnézést
kérünk a figyelmetlenségért!
És megköszönjük, hogy évről-
évre támogatja rendezvényünk
jótékony célját: Böjte Csaba
árváit.

Megtelt a szegények kosara

Megtelt, sőt megsokszorozó-
dott a szegények kosara decem-
ber 8-án délelőtt a CBA-ban.
Volt bőven vásárló, aki adott!
Kisebb-nagyobb értékkel vagy

A nagymarosi Szent
Rókus Karitász hírei

nagylelkű pénzadománnyal,
nagyvonalú csomaggal térve
vissza a pénztártól. Tudjuk, ha
éhes valaki, akkor ott a 200 fo-
rint is segít! És ez most itt ma-
rad, helyben, nagymarosiak
gyűjtötték össze nagymarosi rá-
szorulókért. A méltányos elosz-
tásról a karitász gondoskodik fo-
lyamatosan: egységcsomaggal
és egyéni szükséglet szerint.

Hihetetlen, hogy a sok-sok
ráadásból mekkora érték kere-
kedett ki: 100 000 forint - élel-
miszerben, tisztálkodási eszköz-
ben. Köszönjük minden adako-
zónak!

A SZENT RÓKUS KARITÁSZ

Ha megkérdeznél, hogy mit tud-
nak csinálni együtt a 60-80 éves
hölgyek, a 7-10 éves fiúk-lá-
nyok és 35 éves fiatal férfiak,
nagyon kellene gondolkoznom!
Mit tudnak együtt csinálni, ami
nagy öröm mindenkinek? Öröm,
korhatár nélkül!

Ha különös is, de átéltük ezt
ma délelőtt a CBA-ban! Élelmi-
szer adományokat gyűjtöttünk a
rászorulóknak. A gyerekek, egy-
mást váltva, fantasztikus lelkese-
déssel, vidámsággal és kedves-
séggel osztották a szórólapokat,
senki sem tudott ellenállni nekik.
Mi, "öreg" karitászosok megszó-
lítottuk az embereket, elmagya-
ráztuk, mit is kérünk, fogadtuk az
adományokat. Persze közben
többször kialakult egy-egy ki-
sebb beszélgetés, volt olyan vá-
sárló, aki ott öntötte ki a szívét,
mondta el bánatát, nehézségeit.
Ebben a légkörben a szokásos pár
negatív és ellenséges megjegyzés
(az "elegem van a kéregetésből"
is) lepattant rólunk.

Teltek szépen a kosarak, ér-
keztek a férfikör tagjai, hogy el-
szállítsák a teli kosarakat. A fiúk
persze boldogan segítettek nekik,
cipekedtek, aranyosan fontos-
kodtak. A szépen gyarapodó rak-
tárban "szortíroztak", rendezked-
tek.

Sokan jöttek ismerősök és is-
meretlenek, kedves köszöntéssel,
vidám tereferével. Több gyerek
is jött a szüleivel vásárolni, őket

megajándékoztuk a templomi
Mikulás-ünnepségről maradt kis
csomaggal, vagy 1-1 szem sza-
loncukorral. A segítő gyerekek
szinte vadásztak az érkező ki-
csikre, hogy haladéktalanul meg-
örvendeztethessék őket. De ki-
szaladtak az ajtó elé is, hogy az
ott ténfergő "csövesnek" is jus-
son.

Nekünk karitászosoknak
megható volt, mikor számunkra
ismert, nagyon szegény emberek
is betettek 1-1 kilogramm lisztet
- "mikor nekem kellett én is kap-
tam"- megjegyzéssel.

Jól telt az idő ezen a délelőt-
tön! Élet és öröm költözött a
CBA-ba. Búcsúzáskor az egyik
pénztárosnő ezt mondta: "De jó
volt ez a pár óra!"

Muszáj megosztanom néhány
aranyköpést a gyerekektől:

"Igazából társasozni akar-
tam, de jó, hogy ide jöttem! Kö-
szönöm ezt a szép délelőttöt."

"Ha legközelebb lesz ilyen,
szóljatok, megint, jövök."

 "Kell a szemkontaktus a Mi-
kulással, akkor jobban adnak." -
Ági, a Mikulás-arcos csomagocs-
kák kipakolásakor.

"Ide csak az jöjjön, akinek van
üzleti érzéke!"

"Ez nem a miénk lesz, de azért
jó nézni!" - Bálint, a raktárkész-
letet szemlélve. Hát igaz is: JÓT
TENNI JÓ - és ez öröm, korha-
tár nélkül!

DR. RENDESSY ANNAMÁRIA

Öröm, korhatár nélkül

A Táltostanyához a temető alat-
ti keskeny földút vezet.
Hosszan dagasztjuk a sarat a
kutyával a tavaszias napsütés-
ben. Mire odaérünk, két pici
lány éppen befejezte aznapra a
lovaglást.

Mészáros Szilvi fogad a ka-
puban, ő a lovas oktató. Láttam
már néhányszor a faluban ló-
háton is. Már másfél éve ebből
él. Budapestről és a Dunaka-
nyarból is sokan viszik hozzá
a csemetéjüket, hogy lovaglást
tanuljon a gyermek. Az állatok
iránt érdeklődő kicsiket is hoz-
zák, de az írás-olvasás- vagy vi-
selkedésproblémával küzdő
gyerekeknek is segít a lovag-
lás és a lóval való kapcsolat, sőt
az olyan lelki töréseken is át-
segíti a gyerekeket, mint a szü-
lők elválása.

Szilvi húsz éve foglalkozik
lovakkal. Most három paci fi-
gyel az istállóból az ablakokon
át: Johnny húszéves herélt,
Napsugár tizenhat éves kanca
és Irisz négy éves csikó, mind
a hárman arab és angol telivér
keverékek, vagyis nagyíon ta-
nulékonyak, de nem a leghig-
gadtabb lovak, van bennük
élet, van egyéniségük, és Szil-
vinek fontos, hogy az állat ezt
ki is fejezhesse.

Azt mondja, a lovasoktatás-
ban kétféle iskola van: lehet a
lóból engedelmes szamarat ne-
velni, de azt is lehet, hogy meg-
maradjon az egyénisége, az
akarata, a temperamentuma.
Ha egy ilyen eleven lovon ta-
nul meg lovagolni a gyermek,
akkor valódi helyzeteket tanul
meg kezelni, nem csak az ál-
lathoz fűződő kapcsolatában,
hanem olyasmit tanul, amit az
élet minden területén használ-
hat.

Az is érdekel, hogy a lovag-
lás hogyan segít a lelki problé-
mával vagy a koncentrációs
zavarral küzdő gyermeken.
Szilvi azt mondja erre, hogy aki
felül a lóra, az egyik másik né-
zőpontból látja saját magát és
a világot maga körül. Nem azt
a lényét éli meg, akinek elvál-
tak a szülei, vagy aki kudarcot
vallott valamiben, hanem a ter-
mészethez, az erdőhöz, a nö-
vényekhez, az állatokhoz tar-
tozó sebezhetetlenebb, erő-
sebb, egészségesebb énjét, és

ez segít túllendülni a bajokon.
A koncentrációt azzal javítja a
lovaglás, hogy közben tizenkét
felé kell figyelni. Szilvi azt is
hangsúlyozza, hogy a ló közel-
sége előhozza a történeteket a
gyerekekből, sokat mesélnek
magukról, sok kicsi sérelmük-
től, bánatuktól megszabadul-
nak így.

A nagymarosi általános is-
kola igazgatója maga is lovas,
és támogatja azt, hogy a gye-
rekek lovagolni tanuljanak, sőt
a zebegényi iskola részéről is
megvan a támogatás. Nyáron
lovastáborrá alakul a Táltos-
tanya, a sport mellett kézmű-
ves foglalkozások, íjazás,
lovasíjászat is várja a gyereke-
ket. Hátul a gyümölcsösben és
a veteményeskertben megis-
merhetik azokat a növényeket,
amelyeket a lakótelepi gyere-
kek nemigen látnak.  Sőt tavaly
nyáron Szilvi egykori kollégá-
ja, Barátki János ny. rendőr-őr-
nagy, aki részt vett többek közt
a whisky-s rabló elfogásában,
tartott egy  nagyon izzadságos
foglalkozást a gyerekeknek.
Szilvi akkor meglepődve látta,
hogy igénylik a fegyelmet és a
kemény munkát, mert azt kér-
dezték: másnap is jön-e a bá-
csi? Szilvi - aki természetesen
felnőtteket is tanít - azt terve-
zi, újabb lovakat állít be a ta-
nyán, kacsákat, libákat, csirké-
ket is tart kint, hogy a gyere-
kek megismerjék ezeket a há-
ziállatokat is, és megtanul-
ják, hogyan kell őket gondoz-
ni. Azokat a gyerekeket pedig,
akiket már másfél éve tanít,
úgy gondolja, ideje kivinni a
terepre, hogy learathassák az
eddigi munka gyümölcsét.

VARGA KLÁRA

Lóháton nincs bánat
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"Idén már ötödször rendez-
tünk találkozót a Duna-
parton december 21-én, a
téli napforduló estéjén. Na-
gyon jó hangulatú, emléke-
zetes este volt. Megemlé-
keztünk a szertüzek által

összekötött kárpát-meden-
cei magyarságról, a bará-
tokról, és a távol maradot-
takról is. Halott barátun-
kért imádkoztunk, karácso-
nyi éneket énekeltünk,

majd egyszerre megfogva
egymás kezét elmondtuk a
Miatyánkot. Ez az ima biz-
tosan felért az égbe!

De nehogy azt gondolja
bárki is, hogy csupa ko-
molyság, vagy bánat volt
ezen az estén! Borkóstolót,
pálinka kóstolót is tartot-
tunk,  f inom házi  süte-

ménnyel kísérve. Jókat be-
szélgettünk, felemlegettük
a velünk történt derűs tör-
téneteket, anekdotákat me-
séltünk.

Külön öröm volt szá-
munkra, hogy új vendégek

is jöttek, akik ígéretet tet-
tek, hogy: jövőre veletek
ugyanitt..."

A fényképek akkor ké-
szültek, amikor már jó né-
hányan hazamentek, így hi-

ányos a létszám. Nem baj,
a lényeg így is látszik.

Köszönjük a vendége-
inknek, hogy eljöttek, és
már hívjuk is a jövő évi ta-
lálkozóra az újakat!

Boldogabb, szebb jövőt,
békésebb új évet kívánunk:

A NAGYMAROSI JOBBIK
SZERVEZET TAGJAI

Köszönjük szépen az aktív
részvételt a filmhetünkre lá-
togatóknak. Az érdeklődés is
jelzi, hogy érdemes volt az
elgondolkodtató filmeket
városunkba hozni. A filmhe-
tet országosan a Védegylet
szervezte, tagjainak ezúton
is köszönjük szépen a kül-
dött anyagokat és a lehető-
séget a filmvetítésre. Nagy-
marosi filmhetünkön hét na-
pon át, december 2 - 8. kö-
zött vetítettünk, minden al-
kalommal este 6 órai kezdet-
tel. Így minden film teríték-
re kerülhetett. Az első napon
házi készítésű lekvárok is
gazdát cseréltek.

A filmekben értékes in-
formációkat kaphattunk kör-
nyezetkímélő termesztési
praktikákról, a változatos
tájfajtákról, helyi piacok je-
lentőségéről, útmutatót kap-
tunk az egészségesebb jövő
felé. A hely, melyet a vetí-
téshez választottunk, igazán
illő volt a témákhoz. A pin-
cét - mely ma "Pince Tárlat"
- jelenleg kiállításokra, kul-
turális rendezvényekre hasz-
nosítja a város.

Bizony, a Pince Tárlat is
mutatja a változást. Eredeti
funkciójában a pince az itte-
ni, Európa hírű gyümölcster-
mesztés, kertgazdálkodás
egyik éléskamrája volt. Tá-
roltak bort, helyben termett
gyümölcsöt. Az egykor híres
gyümölcsösök mára csak
nyomokban lelhetők fel. A
nagymarosi málna, ribizke
eltűnőben. A szelídgeszte-

n y é s e k
p u s z t u l ó -
ban, az egy-
kori szőlők
mára telje-
sen eltűntek.

A kis lét-
számú, de
lelkes kö-
zönséggel
késő estébe
nyúló be-
szélgetése-
ket folytat-
tunk az az-
napra adott
és kapcso-
lódó témák-
ban. Remél-
jük - a film-
hétnek is
köszönhe-
tően - a Pin-
ce Tárlat a
ku l t u r á l i s
rendezvé -
nyek mel-
lett újra be-
töltheti a táji adottságokhoz
illő, eredeti szerepét… A he-
lyi fából készült hordóban
érlelődik a helyben termett
szőlőből készülő bor. Az

egykor a minőség jelképévé
vált nagymarosi szelídgesz-
tenye itt bírja ki márciusig
frissen, a helyi cukrászok és
vendégeik örömére. Az
alma, körte is megőrzi ízét,
zamatát, hogy aztán kedvük-
re ehessék a gyerkőcök az is-
kolában csipsz és GM szó-
jás "csoki" helyett.

Köszönettel és tisztelettel:
KEREKEGYLET

Sokan voltak
az idei fényláncon

A hely szelleme

Az idei fénylánc jól sikerült. Már jövõre is hívnak és várnak minden
érdeklõdõt



Nagymaros                13

ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Bár városi kutyatartóként alig
várjuk, hogy elhagyjuk az em-
beri települést és gyönyörköd-
hessünk kutyánk önfeledt sza-
ladgálásában, felelősségteljes
állat- és természetbarátként
mindig szemelőtt kell tartanuk
a vadállatok igényeit is. Ne fe-
ledjük, az erdő és a mező el-
sősorban az ő otthonuk és mi
mindannyian betolakodók va-
gyunk.

Nagyon fontos aranyszabály,
hogy erdőben ne engedjük sza-
badon kedvencünket, a kutya és
a vadállatok védelme érdeké-
ben! Akkor is, ha egyébként sza-
badon szokott sétálni, erdőbe ne
felejtsünk el pórázt vinni neki!
A vadászati törvény szerint a va-
dászterületen a vadász a vadál-
lomány védelme érdekében el-
foghatja vagy elejtheti a vadat
űző kutyát, ha a vad sérelme
másként nem hárítható el és ha
a tulajdonosának felderítésére
nincs közvetlen lehetőség! A tör-
vény teljes szövege az interneten
olvasható, akárcsak az erdésze-
ti törvény, honlapunkon közöl-
jük a pontos hivatkozásokat.
www.matefoundat ion .hu/
Erdoben.html

Bár a hírekben hallható
szörnyű esetek, amikor egy va-
dász lelő egy erdőben sétáló
kutyát hatalmas felháborodást
váltanak ki, mégis meg kell
nézni az érem másik oldalát is!

A kutyakiképzés magasiskolája
kutyát "lehívni" az üldözött vad-
ról, egyszerűbben fogalmazva
lábhoz parancsolni ha egyszer
kergetni kezdett valamit (másik
kutyát, vadállatot, macskát, stb).
Sokan legyintenek a vadászó
kutyára, hogy csak játékból te-
szi, ám ez a játék egy nála kisebb

állat életébe kerülhet, az űzött
vad súlyos sérüléseket szenved-
het. Azt se hagyjuk figyelmen
kívük, hogy megsérülhet a kutya
is, hiszen az üldözött, esetleg
sarokbaszorított vadállat az éle-
téért küzd, visszatámadhat, rá-
adásul a "nehéz terephez" nem
szokott lakásban, vagy kertben
tartott eb nincs tisztában az egye-
netlen talaj (gödör, árok, szikla)
illetve a vad növényzet (tüskés
bokrok, visszacspó gallyak) ve-
szélyeivel és könnyen megsérül-

het a lába, vagy a szeme. Mivel
a vadőr feladata a vadállomány
védelme, így indokolt esetben
nem tehet mást, mint a vadat ül-
döző kutyát lelövi. Bár szeren-
csére nagyon ritka az ilyen eset
és reméljük egyre ritkább lesz,
mégis kutyánk és az erdő állat-
világának védelme éredekében

ne engedjük el a pórázról ked-
ves ebünket ha erdőben kirándu-
lunk!

Az erdő felelősségteljes hasz-
nálatába egyébként is beletarto-
zik, hogy a kijelölt úton,
túristaúton haladunk, nem zavar-
va ezzel a fészkelőhelyeket, vac-
kokat, disznódagonyákat és ita-
tókat. Egy elengedett kutya nem
halad szorosan a gazdája mellett
a kijelölt úton, vagy ha mégis, pl.
mert lábhoz parancsolják, akkor
akár rá is tehetjük a pórázt. A vi-

dám, önfeledt szaladgálást in-
kább tartogassuk a mindenki
számára biztonságosabb nyílt
területre, vagy a folyópartra!
(Azonban itt is legyünk óva-
tosak, hiszen a különböző ma-
darak fészkelőhelyeit zavar-
hatja kajtató ebünk. Ha azt lát-
juk, hogy valamit nagyon
ugat, esetleg kapar, azonnal
szóljunk rá, hívjuk el onnan és
indokolt esetben pórázon ve-
zessük tovább.)

Nagymarost természetvé-
delmi terület veszi körül. A
Szent Mihály hegy gyönyörű
kaptatóin és varázslatos nyergé-
ben fokozottan ügyeljünk a ter-
mészeti környezetre. Ha a zacs-
kókat és palackokat, cigarettás
dobozokat teli állapotban képe-
sek voltunk cipelni, akkor ké-
nyelmesen vissza is tudjuk őket
vinni a településre, hogy kidob-
juk őket a kukába!

Ha kedvünk tartja gyűjtö-
getni az erdőben, mivel a vé-
dett növényeket csak keve-
sen ismerik, ahogy a mérge-
ző gombákkal sincsenek so-
kan tisztában, inkább csatla-
kozzunk a SZEDJÜNK
SZEMETET VIRÁG HE-
LYETT! mozgalomhoz.

Már egy kis zacskó össze-
gyűjtögetett és a megfelelő
szeméttárolóba kidobott sze-
méttel is nagyon sokat tettünk
a minket körülvevő csodála-
tos élővilág megóvásáért!

VÁRKONYI-NICKEL RÉKA,
MEGBÍZOTT

KURATÓRIUMI ELNÖK

Erdei illemtan

ITT  A  TÉL: A kutya is fázik! A száraz, széltől védett kuckó, házikó mindegyiküknek kijár. A Kutya is
szomjas! A jég nem iható, adjunk neki naponta töbször langyos vizet. A kutya fagyott ételt sem tud enni! Az újszü-
lött kiskutya megfagy, ha nem visszük melegbe! Az öreg kutya is izületis! - kérjünk neki gyógyszert, mert pont úgy
szenved, mint a gazdája!

Kérjük támogassa Alapítványunkat adója 1 %-ának felajánlásával!
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány, adószáma:18700767-1-13

Bankszámlaszáma: 66000114-10109375

Értesüljön  munkásságunkról a honlapunkon:

WWW.MATEFOUNDATION.HU

www.matefoundation.hu/
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A mûvelõdési ház programjai
Január - február

Január 07. de: Vásár
Január 17. de: Vásár
Január 17. 14-15,30: Látásvizsgálat
Január 17. 17,00 Zenei tagozat – vizsga
Január 20. 17,00 Magyar Kultúra Napja
Január 21. 17,00 Városi Nyugdíjasklub – klubnap
Január 22. 17,00 Zenei tagozat – vizsga
Január 23. 8-15 Erdészet – konferencia
Január 24. 10-12 Vásár
Január 24. 17,00 KRESz tanfolyam megbeszélés
Január 25. 17,00 Zenei tagozat – vizsga
Január 26. du Egyházközségi farsang
Január 29. 17,00 Zenei tagozat – vizsga
Január 31. de: Vásár
Február 2. Vadász bál
Február 4. 17,00 Városi nyugdíjasklub – klubnap

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!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSAnyakönyvi hírek
Születtek: Balázs István és Gulyás Dalma Mira fia Ber-
talan, Csajka Gábor és Papp Noémi lánya Boróka, Sze-
keres Ferenc és Varsányi Izabella lánya Boglárka, Vi-
rág Jósef és Fuchs Dóra lánya Diána, Ferinc Gyula és
Pukli Viktória lánya Viktória.

Házasságot kötöttek: Mester Péter és Petényi Tímea,
Trieb Sándor és Hangrád Katalin, Máthé Szabolcs Eőrs
és Vidovszky Sára Mária.

Elhaláloztak: Andrész Józsefné sz. Trieb Erzsébet,
Recska János, Niberl Dénesné sz. Kovács Irén, Kupai
Lajosné sz. Márton Ida, Kántor Pálné sz. Meksz Sára,
Kucsera Magdona.

Hálás köszönetünket fejezzük ki a nagymarosi Öre-
gek Otthona összes dolgozójának, amiért ÉDES-
ANYÁNK utolsó napjaiban oly nagy segítséget nyúj-
tottak. Gondosak, tapintatosak, megértõk voltak.
Szeretettel, végtelen figyelemmel voltak Mama
ágya mellett. A nehéz idõben nemcsak Édes-
anyánkról gondoskodtak,  hanem velünk is nagy
szeretettel, segítve törõdtek. Büszkék lehetünk,
hogy városunkban ilyen jószívû, igaz emberek van-
nak!

Hálás köszönet illeti a két doktornõt, a nõvére-
ket: Évit, Hontvári Marikát, Erikát, Ildit, és minden-
kit, aki könnyített egy kicsit Mama sorsán.

Isten áldja õket!
Szimon Ági, Gréti, Lízi

Lakberendezés - Antikvitás, Nagymaros,
Fő tér 16-18. Nyitva tartás: keddtől-péntekig

10-18 óráig, szombat-vasárnap 8-14-ig.

WWW.MATEFOUNDATION.HU
mailto:dunapress@invitel.hu
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