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Karácsonyi köszöntő KARÁCSONYI
ÜNNEPI
Beköszöntött az advent időszaka, melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével. Egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és
számvetést készítünk az elmúlt évről. A családok, a kis
közösségek készülődnek a
szeretet ünnepére. Felidézzük a legszebb pillanatokat és
minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy
ebből meríthessünk erőt az elkövetkező év napjaira is.
A Szentírás szerint a hit
gyümölcsei többek között a
remény és a szeretet. A remény fontos dolog, de ahhoz, hogy rendelkezzünk reménnyel, a reménynek a szívünkben meg is kell születnie
és őriznünk is kell, hogy el ne
vesszen.
Az ünnep hangulatában
a másik emberre irányul figyelmünk, és arra gondolunk,
hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, akik boldogsága az
első számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem a
drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adunk, és miről vagyunk képesek lemondani azok javára, akik nekünk
mindennél fontosabbak. Ahol
harmónia, béke, szeretet van,
ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt
nyújt. Szeretetet adni úgy tudunk, ha bennünk is megvan!
,,A SZERETET ereje, a
legsúlyosabb hibáinkat is képes semlegesíteni, gyógyító
ereje minden sebet képes be-

MISEREND

December 24., kedd
16 óra: Karácsonyi misztériumjáték a templomban - utána
élő betlehem a napközi udvarán
24 óra: Éjféli mise
December 25., szerda
Urunk születése ünnepe
8 óra: Pásztorok miséje
9.30 óra: Ünnepi szentmise,
utána élő betlehem
18.30 óra: Esti szentmise
December 26., csütörtök
Szent István első vértanú ünnepe
9 óra és 18.30 óra: szentmise

Hóesésben. Fotó: Sárog Tibor

forrasztani!”
Már csak néhány nap és a
frissen sült mézeskalács és a
fenyő illata keveredik a gyermekek kacajával, a csengő énekszóval, az emlékezés
boldog és fájó képeivel. Kívánom, hogy mindenkinek jusson egy csipet szeretet, és egy
nyugalmas, békés, meleg családi fészek!

Kedves Nagymarosiak engedjék meg, hogy az alábbi verssel kívánjak mindenkinek a Képviselő-testület és
a Hivatal munkatársai nevében áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, reményben teli Boldog
Új Esztendőt!
RUDOLF JÓZSEFNÉ
ALPOLGÁRMESTER

Karácsonyi szeretet
Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.
Áldott ünnepeket!

December 27., péntek
18.30 óra: Szent János ünnepe - újbor megáldása
December 28., szombat
18.30 óra: szentmise
December 29., vasárnap
Szent Család Ünnepe
8 óra, 9.30 óra és 18.30 óra:
szentmise
December 30., hétfő
18.30 óra: szentmise
December 31., kedd
Év végi hálaadás
17 óra: Szentségimádás
18.30 óra: Hálaadó szentmise
Január 1., szerda
Szűz Mária Isten Anyja, Újév
9 óra és 18.30 óra: szentmise
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Boldog születésnapot:
Zoller Ignác 99. éves lesz
Zoller Ignác 1914. december
31-én született, igazi szilveszteri
ajándékként. Nagymaros egyik
legidősebb polgára pár nap múlva
tölti be a 99. életévét. Még ma is
fitt és egészséges, mint a makk –
mondja róla Annamária doktornő.
Szívesen emlékszik vissza a régmúltra, idézi fel fiatalságának időszakait. Szeretettel hallgatja – ve-

ranténban voltunk, utána pedig
a bányába osztottak be – emlékszik.
Mire a fogságból hazaért, lányai 6 és 9 évesek voltak már. Korábban gépmotor szerelőként dolgozott, így visszament a Kis motor és gépgyárba Budapestre. Dolgozott még a Gamma Filmtechnika és Optikai Művek Rt-nél is, itt

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nemzetgazdasági miniszter 28/2012. (IX. 4.) NGM rendeletének 2.
§ c-d) pontja szerint 2013. december 7. és 21., szombat
munkanap, december 24. és 27. napja pedig pihenőnap.
December 7-én és 21-én, szombaton a Nagymarosi
Polgármesteri Hivatal 8-12 óráig tart ügyfélfogadást.
December 23-án, 24-én, 27-én, 30-án és 31-én a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Január 3-án a szokásos pénteki ügyfélfogadási idő
szerint fogadjuk ügyfeleinket.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ”

ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETELÉSE
A Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint december 23-án és 30-31-én
a Járási Hivatal Nagymarosi Kirendeltsége (okmányiroda, hatósági osztály) és a Gyámhivatal kirendeltsége igazgatási szünet miatt ugyancsak nem tart ügyfélfogadást.
A Járási Hivatal szobi székhelyén – így az okmányirodában – ezeken a napokon is lesz ügyfélfogadás.

lem együtt, az interjú alatt – lánya
és dédunokája is.
Zoller Ignác fiatal éveit a katonaság töltötte ki. Bevonulása után
több helyre is vezényelték.
- Huszonkét évesen 1937-ben
vonultam be – emlékszik viszsza. – 1940 januárjában szereltem le, május 20-án volt az esküvőnk. Két hétre rá bevonultam
megint, Ipolyságra kellett menni,
onnan mentünk Erdélyt visszacsatolni. Januárban született meg az
első lányom, Bori, majd 1943-ban
a másik lányom is – meséli.
Ignác bácsi megjárt több helyet is. Érsekújvárról az Orosz
frontra vezényelték. Miután a
magyar seregek kikaptak, kilenc
nap alatt vonultak vissza, egészen Ungvárig. Innen Szikszóra
került, majd Rozsnyóra, ahol egy
műhelyvonatban dolgozott. Később egy Pápára irányított vonattal utaztak, egészen a kapitulálásig. Sok orosz katonával találkoztak útközben, de azok nem törődtek velük. Egy Pozsonyba tartó
vonatról leszállították őket, mert
kellett a lakosság hadifogságba
szállításához. Mivel azonban rajta
katonaruha volt, így elfogták őt és
ő is hadifogságba esett négy évre.
- Péter és Pálkor értünk ki Bánya községbe, ahol két hétig ka-

1959-ig tevékenykedett. Miután
megszűnt a gyártás, így került a
nagymarosi KTSZ-be. Itt még 15
évet húzott le, egészen 1974-ig,
amikor nyugdíjba ment.
Még korábban édesapjával
kezdett el gazdálkodni, amikor
vettek egy kaszálót. Itt ültették
el az első marosi málnatöveket.
1960-ig éjjel-nappal málnát szedtek, volt, hogy 3 mázsát - meséli.
Mint mondja: milliomosok lettek
belőle, adósságuk nem volt. Később aztán szőlő termesztéssel,
tehenek tartásával foglalkoztak.
Szülei korábban, felesége
1991-ben halt meg, innentől egyedül gazdálkodott egészen 84 éves
koráig, de akkor már a családja
parancsára hagyta abba. Mikor arról kérdeztem, hogy mi a hosszú
élet titka, csak annyit mondott,
hogy a sok munka. Zoller Ignác
egész életében dolgozott, mindig megtalálta a helyét. Ma már
nem nagyon mer kimenni az udvarra, mert többször elesett. Azóta az ablakból figyeli a kertjét és
ad utasításokat családjának, hogy
mit kellene csinálni odakint.
Zoller Ignác december 31-én
ünnepli 99. születésnapját. Kívánunk neki ezúton is sok boldogságot, további jó egészséget és még
egy hosszú, szép életet! (F. A.)
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Testületi ülés: elfogadták a 2014.
évi költségvetési koncepciót
Ismét módosította Nagymaros
Város Képviselő-testülete november 25-iki ülésén a piac nyitva tartását, ezúttal reményeik szerint utoljára. E mellett számos
fontos döntésben értettek egyet a
képviselők. A tanácskozáson nem
volt jelen Petrovics László polgármester és Fekete Zsolt képviselő. Mindketten korábban jelezték távolmaradásukat.
Az ülést Rudolf Józsefné alpolgármester vezette. Napirend
előtt meghallgatták a korábban a
közmeghallgatáson is felszólaló
Hlavati Róbertet, aki kérte a testület segítségét a Pince soron épülő ház miatt. Mint elmondta: a Pest
Megyei Kormányhivatal leállította az építkezést és kérte, hogy
az építkezés jogosságát vizsgálják meg, hiszen azzal, hogy sérül
a Szív utcai panoráma, az ingatlanok értéke is csökken. Horváth
Béla jegyző szerint a testületnek
érdemben nincsen ebben hatásköre, mindössze a településképi véleményezési eljárásban vesz részt.
Szót kért három képviselő is.
Grécs László arról beszélt, hogy
a Szent Olga Alapítvány ultimátumot ajánl a rendőrségnek az augusztusban felajánlott autó miatt,
mert eddig nem vették birtokba és
amennyiben ezt nem teszik meg
karácsonyig, úgy visszavonják
az adományozást. Burgermeister
László azt kifogásolta, hogy a
Mátyás Étkezde előtt rendszeresen autók parkolnak, ezért kérte, hogy helyezzenek oda virágtartó dézsákat. Szimon Attila korábban a közmunkásuk munkáját
kritizálta a bizottsági ülésen, most
elmondta: úgy látja hogy javult a
teljesítményük.
A napirend első pontját kérdések és hozzászólások nélkül elfogadta a testület, majd kisebb vita
után a második pontot – a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi feladat-ellátási szerződés tervezet tárgyalását – elnapolta a testület. Azért döntöttek így, mert mint
kiderült az orvosok nem minden
pontban értettek egyet, ezért további egyeztetésre van szükség.
Támogatták a Napköziotthonos
Óvoda létszámbővítési kérelmét,
valamint a Mosoly Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Szakmai programok módosítását is.

Ezután a 2013. évi költségvetés
alakulásáról tájékozódtak, és módosították a költségvetést.
Ebben az évben november
31-ig kellett elfogadni a 2014-es
költségvetési koncepciót, melyet
most a testület is megtett. Ezt az
öt képviselőből négyen támogatták, Szomráky Pál nemmel szavazott.
Az adórendelet áttekintésénél,
estleges módosításánál tárgyaltak
egy korábban felmerülő kérdést
is. Így arról döntöttek, hogy a háziorvosok által befizetett iparűzési adót az Egészségház belső felújítási munkáira forgatja vissza a
testület. Ezt határozatban is megerősítették.
Már több kérvény is érkezett az
egyszeri, szociális célú tűzifa támogatásra. Szimon Attila jelezte, hogy szigorítani kellene a szabályozást, mert szerinte gyakori,
hogy egy nap alatt eltűnik a segélyezettek udvaráról a fa, félő, hogy
értékesítik. Ezért a testület úgy
döntött, hogy szigorúbban fogja
ellenőrizni azokat, akik részesülnek tűzifa támogatásban. A képviselő arra is felhívta a figyelmet,
hogy Verőcén a MÁV közreműködésével a sínek mentén lévő fákat
kivágják és azokat elszállításért
cserébe adják oda a rászorulóknak.
A Mosoly projekt keretében
felmerült vállalkozói követelés
viseléséről is döntöttek, majd elfogadták a jövő évi testületi munkatervet és az eseménynaptárat is.
A következő testületi ülésre halasztották a döntést a gyermekétkeztetési norma emeléséről.
A piaci nyitva tartás felülvizsgálatának tárgyalását egy helyi
lakos zavarta meg bekiabálásával, de végül így is sikerült döntést hozni. Így – reményeik szerint utoljára – módosította a testület a téli nyitva tartást reggel 7

órától 13 óráig. Szomráky Pál ismét kijelentette: szerinte az önkormányzat nem képes kezelni a
piacot ezért adja vissza egy civil
szervezetnek. Rudolf Józsefné reagálásában elmondta: ők követték elődeik példáját a nyitva tartással kapcsolatban, azon nem
változtattak, csak ha az árusok,
vagy a lakosság kérte. Szimon Attila szerint nem kellett volna korábban sem engednie a testületnek, mert ezért akarnak állandóan változtatni. Úgy látja, ha rossz
lenne a piac, akkor nem lenne
ennyi ember minden szombaton.
Grécs László pedig arra hívta fel
a figyelmet, hogy a piac területére nem szabad kutyákat bevinni,
mint ahogy a boltokba sem.
Szomráky Pál előterjesztésében döntött a testület abban, hogy
a költségek egyharmadát állja a
város a harangjáték beszerzésénél. A képviselő szeretné, ha Visegrádhoz hasonlóan egy harangjáték tenné szebbé a város életét, ehhez kért a várostól támogatást. Grécs László szerint nem a
városnak kellene az ilyen jellegű
kezdeményezéseket támogatnia,
ezért ő tartózkodott a szavazásnál.
A Magyar Vidékfejlesztési Hivatal a külterületi munkák ellátáshoz autók beszerzésére írt ki pályázatot. A testület az ezen való
részvételről döntött, és elvi támogatásáról biztosította a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is. Tárgyaltak a Pest Megyei
Kormányhivatal
törvényességi
észrevételéről is, eleget téve kérésüknek.
Az ülés zárt ajtók mögött ért
véget, ahol a képzőművészeti galéria és kávézó bérbeadásáról, az
idősek otthona egy felvételi kérelméről és a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálásáról döntöttek.

Kiegészítés a
közmeghallgatáshoz
Önkormányzati
képviselőként kaptam a testület megalakulásakor egy olyan feladatot is miszerint kötelességem
és jogom az újság megjelenése előtt a tartalom átvizsgálása, ellenőrzése. Ennek eredményeként ha az szükséges,
a megfelelő korrekcióra , változtatásra illetve kiegészítésre a kiadó figyelmét fel kell
hívnom. Sajnos ezzel adós
maradtam a november 10-én
megjelent szám esetében, amit
most szeretnék pótolni.
1. A közmeghallgatásról
készült tájékoztatásból kimaradt egy lényeges, és megtörtént eseményről szóló bejelentés és kérdés, amit Cséfai István intézett a Vízirendészeti
őrs parancsnokához: „Hogy lehet az, hogy egy rendszeresen,
hosszú évek óta télen-nyáron a
Dunában fürdő helyi lakossal
szemben az őrs állományához tartozó rendőr meglehetősen súlyos szabálysértést állapít meg és bírságol keményen,
hivatkozva az érvényben lévő,
a fürdést tiltó rendelkezésre. Ez az intézkedés egy ember életét kívánja megőrizni. Ugyanakkor a helyi komp
közlekedése során szemtanúja volt annak, hogy a komp oldalán feltüntetett merülést jelző felirat szerint a komp túlterhelt állapotban indult meg
és haladt át Visegrádra. Ebben
az állapotában veszélyeztetve a tíznél is több utas, köztük
kisgyerekek életét is. Érdekes
módon itt nem láttam intézkedő rendőrt. A megkérdezett parancsnok válasza szerint ezt
nem tapasztalták Majd a kérdező javaslatot is tett,hogy
amennyiben túlsúlyos szállítmánnyal közlekedtetik a kompot azt tegyék úgy,hogy azon
a túlsúlyos jármű csak maga
legyen személyzetével és a
komp veszélyt is vállaló személyzetével. Így fair a csalánverés saját eszközzel.”
2. Az október 23-i megemlékezésről szóló tájékoztatóból
sajnos kimaradt, hogy a megemlékezés alkalmával az emlékhelyeken koszorút helyezett el a FIDESZ és JOBBIK
Magyarországért Mozgalom
helyi szervezete is.
SZIMON ATTILA
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
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Kérvény, kérvény hátán: ismét
módosult a piac nyitva tartása
Január 10-ike óta üzemelteti a
Nagymarosi Piacot az önkormányzat, ugyanis ekkor vette
át az Agri Kulti-tól. Akkor az
önkormányzat a nyitva taráson
nem változtatva vállalta, hogy a
mindenkori szabályoknak megfelelően folytatja tovább a kezdeményezést. Most azonban
már sokadszorra kell döntést
hoznia a képviselő-testületnek,
legtöbbször a téli nyitva tartással kapcsolatban.
- Most is két kérvény érkezett beadványként a testülethez a vásárlóktól – mondja Petrovics László polgármester. – A legutóbbi döntésünk
alapján már történt egy módosítás, de természetesen a mostani kérvényekkel is foglalkozni fogunk.
Sajnos komoly tévedések
vannak a reklamálók részéről
– állítja a polgármester, mert
az szerepel az egyik beadványban, hogy hamis az az állítás,
miszerint az árusok kérése volt
a nyitva tartás ésszerűtlen korlátozás.
Három évvel ezelőtt a Kerekegylet indította útjára a piacot és a nyitva tartási időt, az
akkori árusokkal és a vevőkkel,
széles körben egyeztetve alakították ki. Ők találták ki a nyári
és téli időket is. Később átvette az Agrikluti az üzemeltetést,
de megtartotta ugyanazt a nyitva tartást. Az önkormányzat év
elejétől működteti a piacot, de
az eddig megszokott nyitva tartáson ők sem változtattak.
- Nem érdemes ebben az
ügyben senkit rossz döntéshozónak titulálni, mert nem igaz.
Nem történt döntés módosítás,
majd talán ezután fog – mondja
a városvezető.
Rudolf Józsefné alpolgármester szerint nagyon fontos
városi elemnek tartják a piacot,
hiszen mellette állnak.
- A piac működtetését egyik
szombatról a másikra megoldotta a képviselő-testület – emlékszik vissza. – Kész helyzet
elé voltunk állítva, amikor az
Agri Kulti nem vállalta a további működtetést. Összefogással
álltunk az ügy mellé és kivette mindenki a részét a munkából. Saját magunk gyártottunk
újra regisztrációs lapot, parkolójegyet. Az önkormányzat ak-

kor egy nagyon fontos döntést
hozott meg – véli az alpolgármester asszony.
Nagymaros Város Önkormányzata kezdetektől a piac
mellett volt. Korábban a háttérben állt mellette, most már mint
működtető. Amióta átvették
minden erejükkel azon dolgoznak, hogy minden törvényes
keretet betartva működjön. Ezt
támasztja alá, hogy azonnal alkalmaztak egy gombaszakértőt
is, így a piacon kapható gombákat először ő vizsgálja meg,
majd úgy kerülhet a vevők asztalára. Gyorsan oldották meg
azt a szabályozást is, hogy külön kellett választani az élelmiszert és nem élelmiszert árulókat.
- Nagyon nagy gondot fordítunk arra, hogy az ÁNTSZ engedélyeknek megfelelően történjen az árusítás – hangsúlyozza Rudolf Józsefné.
Az első perctől, mint árus is
részese volt a piacnak Fekete
Zsolt önkormányzati képviselő,
a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke.
- A kezdetekkor szó nem volt
téli nyitva tartásról. Úgy indult, hogy a piac október 31-ig
üzemel majd és tavasszal újra
kezdjük. Az árusok közül többen láttuk akkor, hogy ez egy
megélhetést is biztosít a termelőknek, ezért nem lenne jó,
ha télre leállna. Az egyeztetések során sikerült végül a téli
nyitva tartásról is megállapodni: 9-től délig. Ez akkor bőségesen elég volt, senkinek nem
volt vele problémája. Ha jön a
havas idő, az emberek is kevésbé mozdulnak ki – mondja.
Az önkormányzat minden
döntését felvállalja, még olyanokat is, amelyek nem nép-

szerűek. Korábban a házirend
be nem tartása miatt volt már
problémájuk, de végül azt az
árussal közösen oldották meg.
Minden termelőt mielőtt megkapná a piaci engedélyt, szigorú ellenőrzés alá vetik, hogy
valóban kistermelőnek minődül-e. Ezek mind a vásárlók
és mind az eladók érdekeit is
szolgálják.
- Az önkormányzat egy település érdekeit képviseli, ezért

nem tehetjük meg azt, hogy
ne szabályszerűen működjön
a piac. A lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk, mindenről döntést és határozatot
hozunk és hoztunk. Egy önkormányzatnak példát kell mutatnia és nem teheti meg azt, hogy
egy ellenőrzés során szabálytalanságot találjanak. Szerencsénk van, hogy mögöttünk áll
Horváth Béla jegyző, aki mindenben segíti a munkánkat – teszi hozzá Rudolf Józsefné.
A nyitva tartás módosításáról ismét döntött a testület, de
Petrovics László reméli, hogy
ez volt az utolsó kérvény ebben az ügyben. Úgy fogalmazott: hisz benne, hogy itt tudnak húzni egy vonalat és végre
elfogadja mindenki a piac működésének rendjét.
December 14-én, szombaton Karácsonyváróval, és programokkal várja a Nagymarosi
Piac a felnőtteket és a gyerekeket is. Délelőtt kézműves foglalkozással, koncerttel és betlehemi jászol állításával kedveskednek közösen az óvodával és
a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a látogatóknak.
FURUCZ ANITA

Mosoly Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
gyermekjóléti szolgálat - családgondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14.
A munkakörbe tartozó feladatok: komplex családgondozói
feladatok
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola 5/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint, büntetlen
előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
- Önéletrajz
- Motivációs levél
- Három hónapnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca
14. címére. Kérjük a borítékon feltüntetni a 195-1/2013 azonosító számot, valamint a családgondozó munkakört.
További információt az intézmény nyújt: 06-27-354054-es
telefonszámon.

Nagymaros

5

Keresztállítás már
A szociális munka napja
hatodszor Nagymaroson
az esély ünnepe
Idén hatodik alkalommal állítottunk adventi kettős keresztet,
a Fő tér alsó harmadában, szép
környezetben. Meghívásunkra több, mint húsz vendég jött
el, bár hideg volt, havaseső is
esett, mégis csodálatos esténk
volt! A Himnusszal kezdtük az
ünnepünket, majd Békefi Györgyitől hallhattunk egy szép Tamási Áron novella részletet.
Dr. Csuka Tamás püspök úr beszélt az elcsendesülésről, a várakozásról, a Megváltóról.
Gyönyörű, szívet melengető
szavakat hallottunk tőle. Majd
Melisek Mátétól hallhattunk
egy Szép Ernő verset, a szokásos, színvonalas előadásában.
Ezután elénekeltük a Szózatot,
a Székely himnuszt, majd gyertyákat gyújtottunk a kereszt tövében.
Hideg volt, dideregtünk,
mégsem futottunk azonnal
haza, hanem barátokkal beszélgettünk egy jó ideig. Örömünkre szolgált, hogy a néhány napja megalakult Jobbik Ifjúsági Tagozatából is eljöttek a keresztállításra.

Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segített
ennek a szép estének a létrejöttében: a "fiúknak", akik előző
délután felállították a keresztet, a versmondásért Máténak,
az igehirdetésért Csuka püspök úrnak, és mindenkinek, aki
megtisztelt minket a jelenlétével.
December 21-én, a téli napfordulón idén is részt veszünk
a Fényláncban, mely az egész
Kárpát medencét körülöleli

A Szociális Munka Napját
1997. óta minden évben november 12-én ünneplik meg
Magyarországon. Ezen a napon
köszöntik azokat, akik ezen
a területen dolgoznak. Nagymaroson 2010 óta emlékeznek
meg a szociális ágazatban dol-

jövedelem, a rossz munkakörülmények, a bizonytalan jövőkép ellenére is a pályán maradhassanak.
Közös a remény és a büszkeség is. A remény, hogy ha lassan is, de javulhat a helyzetük,
egyre több támogatást, megbe-

gozókról és köszöntik őket egy
kis ajándékkal is. Most ezt november 14-én, csütörtökön tette meg az önkormányzat nevében Rudolf Józsefné alpolgármester.
Az alpolgármester beszédében arra hívta fel a figyelmet,
hogy ez a nap elsősorban azokról és azoknak szól, akik a szociális és gyermekvédelmi ellátásban nap, mint nap a nehézségekkel és problémákkal küzdő
emberekkel közvetlenül foglalkoznak.
- A Szociális Munka Napja
az esély ünnepe: felhívja a figyelmet arra, hogy ez a munka
a társadalmat építi illetve azokra, akik az elesettekért dolgoznak. A szociális és az egészségügyi ellátás dolgozóit összefűző kapcsolat több mint kollegiális. Közös bennük a hivatástudat, mely annyi lemondást
és személyes áldozatot tesz elviselhetővé számukra a kiszolgáltatottak, a testi, lelki, vagy
mindig nagy keletje van! Eljön- szociális krízistől szenvedők
érdekében. Közös az erő, amely
nek idén a helyi Jobbik ifisei is,
lehetővé teszi, hogy a méltatlan
úgyhogy a jó hangulat garantált!
Ha nem voltak még a Fénylánc-esten, jöjjenek bátran!
Minden alkalommal eljön egykét új ember, és mindig jól érzik magukat. Ha adhatok egy
tanácsot: olyan ruhában jöjjenek, főleg a gyerekek, hogy ha
rápattan egy kis szikra, ne legyen nagy kár, ha itt-ott kilyukad a dzseki.

csülést kaphatnak, mely végső soron az ellátottak, rászorulók megbecsülését és támogatását jelenti. Végül a büszkeség is közös, hiszen személyiségükre jellemző szerénységet
legalább az ünnepen félretehetik és felemelt fejjel, büszkén
jelenthetik ki, hogy a világ talán egyik legszebb hivatása az
Önöké – mondta. Hozzátette:
szükség van arra, hogy elismerjék a szociális szférában dolgozók tevékenységét, amiből erőt
lehet meríteni!
Végül pedig köszönetet és
tiszteletét fejezte ki mindazok
előtt, akik nap, mint nap hitükkel és meggyőződésükkel
azon fáradoznak, hogy az érintetteknek - legyen az gyermek,
időskorú, fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg megadják a tőlük telhető segítséget tiszteletben tartva az emberi méltóságot.
A rendezvényen több képviselő mellett, Horváth Béla
jegyző is megjelent. Közreműködött: Heinczinger Miklós.

ezen az estén. A szokott helyen,
a Panoráma alatti Duna-parton
találkozunk este 6 órakor, aki
tud, hozzon tűzre való fát, hadd
legyen óriási a máglyánk! Hadd
lássák a Kisoroszi szigeten, onnan az ő tüzüket Vácon, és így
tovább, körben, az egész Kárpát medencében
Ha a zsebedben meglapul
egy kis itóka, egy kis pogácsa,
az nagyon jó lesz, mert ezeknek

December 14-én,
szombaton 9-től
13 óráig a CBA-ban
tartós élelmiszet
gyűjtünk.
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Meglepetések hónapja! Ifjú Zenebarátok Napja
A Német Nemzetiségi Önkormányzatunk eredményes évadzárója a
közélet javára.
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére nyolc évfolyamos német nyelvű,
nemzetiségi nyelv, népismeret, kultúra, hagyomány oktatás elindítására van lehetőség a 2014/2015. tanévben megfelelő létszám esetén.
Az előző újságban meghirdettük és nyilatkozatokat biztosítottunk a szülők számára. Örömmel
értesítem az érdeklődőket, hogy november 29-én bezárólag 17 gyermeket érintően nyilatkoztatok a
szülők, hogy az első évfolyamban
német nemzetiségi oktatásban kívánják részesíteni gyermeküket.
A német nemzetiségi nyelvoktatás lehetőséget biztosít egyrészt
a nagymaroson élő német nemze-

Kriszta „Fájdalmas örökségünk”
és „Száz év, száz kép - Nagymaros
egykor és ma” című kötetek elektronikus formája, melyet német önkormányzatunk finanszírozott 127
ezer forint bekerülési összegben.
A feltöltött link a következő:
www.sulinet.hu/oroksegtar/data/
magyarorszagi nemetek. php
Általános iskolánk felszereltsége is bővült német önkormányzatunk közreműködésével: az iskola tanára Horváth Dávid jelezte,
hogy az intézményben szerverhiány van, ami a tanulók előrehaladását hátráltatja. Az iskola pénzügyi
helyzete azonban nem ad lehetőséget egy olyan szerver beszerzésére,
ami 10 db gép működését biztosítja. Ezen információ alapján német
önkormányzatunk közreműködésével és egy szülő (lányom) segítsé-

tiséghez tartozó családok számára,
hogy gyermekeiket olyan iskolába járassák, ahol német nyelvű oktatás keretein belül ismerhetik meg
az elődök nyelvét, kultúráját,a magyarországi német nemzetiségek
történelmével, hagyományaival.
Az 1. osztályosok játékos formában, versekkel, mesékkel, mondókákkal, dalokkal ,szituációs játékokkal ismerkednek a német nyelvvel,
mely a későbbiek folyamán mindenképpen előnyt jelent, hiszen a nyelvismeret, nyelvhasználat különösen
fontos a mai elvárások szerint.
A hatályos jogszabályok alapján
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Közoktatási intézményének határidőre, november 30-án jeleztük az igényt, s reméljük, hogy
eredményes, és megoldható lesz
Nagymaroson is a német nemzetiségi osztály elindítása a következő
tanévben.
A későbbiekről folyamatos tájékoztatást adunk itt az újságban és
igény szerint fórumokon is.
Nagy lépésünk, ami szintén a
helyi értékek megőrzését biztosítja a jövő nemzedékének, hogy a
SULINET „Örökségtár” E-tudásbázis tananyagrendszerében együttműködési megállapodás keretén belül, elérhető a Döbrössyné Valentin

gével rövid másfél hét alatt a szervert december 2-án átadtuk az iskola részére. Ugyanezen a vonalon
várhatóan még 1 darab szervert fogunk rövid időn belül az iskola részére biztosítani.
Önkormányzatunk szervezésében, finanszírozásában és lakossági közreműködéssel, felajánlással
készül a Betlehemi jászol, ami december 14-én felállításra kerül a Fő
téren.
Úgy gondolom, hogy ennek az
elmúlt egy hónapnak a rövid öszszegzése bizonyítja azt, hogy német önkormányzatunk nem tétlenkedik. A tartalmas 12 hónap öszszegzése az újság teljes terjedelmét
kitöltené.
Igyekszünk a város javára és remélhetőleg mindenki megelégedésére megoldani azokat a feladatokat, ami az itt élők komfortérzetét, és nem utolsó sorban a gyökerek, az örökség, kultúra megtartását elősegítik.
A Nagymarosi Német Nemzetiségi
Önkormányzat testületének képviseletében ezúton kívánok
meghitt adventi napokat és szép karácsonyi ünnepeket minden kedves
olvasónak és Nagymaros város lakóinak!
IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK

A november 16-iki nagysikerű Jótékonysági Ütős Hangversenyt követően, november 20án az iskola teljes zeneművészeti ága megtartotta idei első
bemutatkozását az Ifjú Zenebarátok Napja alkalmából, melyen a zeneszerető közönség ismét megtöltötte a művelődési
házat.
Mivel iskolánkban a zeneművészeti ágat is érintették az
országos változások, így az est

az esztergomi Bazilika orgonistája. Az idei évtől a zongorakíséret ellátása mellett zongorát
is tanít iskolánkban.
Hagyományainkhoz híven
a zeneiskolában tanító összes
hangszeres tanártól hallhattunk
színvonalas produkciókat. A 9
fős gitárzenekar fuvolával és
klarinéttal színesítve nyitotta az
estet. Ezt a produkciót furulya,
fuvola, trombita, zongora, és
gitár hangszeres szólók követ-

lehetőséget nyújtott az iskolánkba érkezett két új zenetanár bemutatására: Bajor Zsuzsanna ének-zene és szolfézs
szakos tanár, drámapedagógus,
aki szabadidejében egy pesti társulatban színész, énekes,
a zeneiskolai szolfézst és az általános iskolások énekóráit tanítja. Kováts Péter orgonaművész, aki 2004-ben diplomázott a Zeneakadémián, majd
Franciaországban tanult további 4 évig, 2011-ben a weimari
Bach-Liszt nemzetközi orgonaverseny győztese volt. 2012-től

ték, majd egy klarinét trió után
a régi tanítványokkal kiegészített ütős együttes zárta a tőlük
megszokott forró hangulatban.
A hangszeres szólók között
szerepelt Péntek Zoltán, akinek kitűnő alkalma nyílt egy
„főpróbára” a november 29iki Ferenczy György Országos
Zongoraversenyen való részvétele előtt, melyen sikeresen
szerepelt. Tanára Lénárdné Patai Zsuzsanna. Ezúton is gratulálunk!
SZIGETI-BENEDEK GABRIELLA,
ZENEI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ

Mindenki Karácsonya
Szeretettel várunk Mindenkit 2013 december 22-én 16 órakor a nagymarosi templomban a hagyományos karácsonyi
koncertünkön. Fellépnek az óvodások, az iskolások, a Nagymarosi Nőikar és a Férfikar.
A koncert után a téren forralt bor, tea és finom sütemények
mellett beszélgethetünk, hogy együtt örüljünk az év legszebb
ünnepének!
Aki úgy érzi, hogy szeretne egy kis finomsággal az ünnephez hozzájárulni, nagyon köszönjük előre is!
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN
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Novemberi iskolai hírek
Novemberi iskolai programjainkat
az immár hagyománnyá vált Márton napi felvonulás „nyitotta”. A
csípős hideg ellenére ismét rengeteg óvodás, iskolás, szülő és érdeklődő gyűlt össze a Főtéren, hogy
egy hangulatos gyertyafényekkel és
szebbnél szebb lámpásokkal kísért
sétát tegyen Szent Márton tiszteletére. A szervező, Heinczné Cserni
Katalinnak köszönhetően vidám
zene, finom falatok, és a 8. osztályosok meglepetés tánca gondoskodtak a jó hangulatról.
Pár nappal később, szintén nem
törődve a zord novemberi időjárással, egy jóval kisebb, de nem ke-

tak a különböző versenyszámokban. Reméljük mindenkinek felejthetetlen élmény volt!
A hagyományos tanórai keretektől eltérően késztetett gondolkodásra a november utolsó hetében megrendezett „Ne vásárolj semmit”
nemzetközi vásárlásmentes napról való megemlékezés. A felső tagozatosok Philippné Jung Ritának
köszönhetően tudhattak meg többet erről a kezdeményezésről. Ebben a karácsony előtti időszakban a
szokásosnál is több felesleges holmira költjük a pénzünket, ugyanakkor a közelgő ünnepnek a meghittség, és szeretetteljesség lenne a lé-

vésbé lelkes csapat vágott neki a
Nagymaros-környéki hegyeknek
a szokásos Hangya-túra keretében
Hamvas Brigitta vezetésével.
A hónap közepén ütőseink töltötték meg a művelődési házat,
ahol Oláh Norbert szervezésében
megtartották ez évi jótékonysági
koncertjüket. A Nagymarosi Kisdobosoktól zengett a környék, de
azt hiszem, ezt senki nem bánta.
Pillanatok alatt mindenkit magával ragadott a ritmusos zene, a legkisebbektől az idősebbekig, mindenki tapsolt, lábával verte a taktust, élvezte a zenét, a finom süteményeket, a látványt, az egész estét. Köszönjük, jó volt ott lenni!
Zenei programjaink ezzel azonban
még nem értek véget. Szigeti-Benedek Gabriellának, a zenetanároknak, és a zenészpalántáknak köszönhetően az „Ifjú zenebarátok
napja” alkalmából rendezett hangversenynek örülhetett a nagymarosi közönség.
A rendszeres tanulás és gyakorlás mellett ebben a hónapban is
szerveztünk számos olyan programot, ahol iskolánk diákjai osztálykeretben, vagy összevonva, máshogy, máshol tanulhatnak, tudhatnak meg többet a világról. Az 5. b
osztály a Kolibri Színházban nézte
meg a János vitézt, a felső tagozatosok legjobbjai (majd 70 gyermek)
pedig jutalomkiránduláson vehetett
részt a Lovas Világkupán, Budapesten. A gyermekek a kísérő tanárokkal együtt gyönyörködhettek a magyar és nemzetközi lovassport változatos bemutatóiban, drukkolhat-

nyege. A témához kapcsolódó verseny felhívta a gyerekek figyelmét
arra, hogy a valódi boldogság nem
a boltokban, a tárgyak között, hanem szeretteink és barátaink körében vár ránk. 5-6 évfolyamon az
5.b Atlasz csapata volt a legeredményesebb, név szerint Bognár
Berta, Erdősi Luca, Fekete Boglárka, Hevesi Hanna és Mosonyi Borbála. 7-8 osztályban pedig a 8.a-ból
a Magyar Bio-k névre hallgató lányok: Ember Andrea, Kovács Tünde, Maurer Rita, Péntek Judit és
Szabadi Szonja szerezte meg az
első helyet.
A 2013/14-es tanévben november 28-án és 29-én rendezte meg a
német munkaközösség az alsós német nemzetiségi napot. Fontosnak
tartjuk, hogy (bár jelentősen csökkent a német nemzetiségi nyelvet
tanulók száma) a tanulók megismerjék Nagymaros történetét, azt,
hogy a város mai arculatát milyen
hatások, milyen népcsoportok formálták és formálják mind a mai napig.
Az alsó iskolában november 28án, a felsőben 29-én tartottunk egy
vetítéssel, verstanulással, énekkel
egybekötött nemzetiségi délutánt.
A gyerekek megismerkedtek a sváb
betelepülés történetével az ulmi
skatulyával (Ulmer Schachtel), a
betelepülő német ajkú emberek életével. Bepillantást nyertek a német
bevándorlás, a „Schwabenzug” történeti hátterébe, megismerkedtek a
kelheimi óriástutajjal, amelyeken
sváb elődeink ideérkeztek.
Öröm volt látni a sok csodál-

kozó arcocskát, amikor megpillantották az ulmi skatulyát ás most
már azt is tudják, mit jelent a dunai svábok címerében az ezüst hullám, a vár, az eke. Így decemberben
a hajóúsztatásnál már biztosan tudni fogják, miért engedünk saját készítésű hajómodelleket a Dunán. A
programot sváb mondókák tanulásával zártuk, és megfigyeltük a hasonlóságokat és a különbségeket
a sváb és az irodalmi német nyelv
között. Reméljük emlékezetes délutánt szereztünk ezzel alsósnak, felsősnek egyaránt.
November 28-án délelőtt megrendeztük a hagyományos alsós
versmondó versenyünket is, Bornemisza Angéla szervezésében. Az
idén is nagyon sok színvonalas produkciót hallhattunk. A zsűri tagjai külön kiemelték a szép, érthető,
hangos beszédet, az élményszerű,
közönséget szórakoztató előadást.
Minden résztvevő számára élmény
volt ez a délelőtt.
Az eredmények: 1-2.osztály 1.
Gável Márton 2.C, 2. Boroncsok
Bianka 1.A és Macskás Kíra 2.B
megosztva, Matuk Bende 2.B. Különdíjak: Naményi Noémi 2.B, Tölgyes Eszter 2.A, Breznay Elza 1.A,
Lázár Fanni 2.B.
3-4. osztály 1. Szenvedi Luca
4.B és Gáspár Barbara 4. B megosztva, 2. Hevesi Rebeka 3.A, 3.
Ábrám Kata 3.A. Különdíjak: Víg
Laura 3.B, Szalai Álmos 4.A, Féja
Anna 4.A.
Sportolóink sem tétlenkedtek
ebben a hónapban. Áprily Napok
keretében Visegrádon játékos sportversenyen vettek részt, és Hamvas
Brigitta felkészítésének köszönhetően a II. helyen végeztek alsósaink. A csapat tagjai: Ábrahám Anna,
Havasi Petra, Jórász Vilmos, Kun
Alexandra, Mátrai Nóra, Sümegi
Gergő, Szalai Álmos és Vén Botond.

a nagymarosi csapat: Bada Kornél,
Balázs Krisztián, Gáspár Róbert,
Halász Richárd, Hansághy Bence,
Karsai Levente és Nagy Márton. Iskolánk az összesített versenyben a
III. helyen végzett.
Mindeközben, november 13-án
egy házi Floorball Bajnokság is
megrendezésre került. Az itt elért
eredmények a következők: lányoknál I. helyezett - Trampó Nóra, Illés Panna, Bálint Dorottya és Marosi Fanni. Fiúknál Szilágyi Dávid,
Oláh Roland, Baranyi Péter és Tóth
Petra végzett az I. helyen.
A Vácrátóton rendezett Labdarúgó Diákolimpián is sikeresen
vettek részt iskolánk futballistái a
4. korcsoportban IV. helyezést ért
el: Balázs Krisztián, Dávid Kornél,
Gáspár Róbert, Hansághy Bence,
Karsai Levente, Kiss Bence, Nagy
Márton és Vén Botond, 3.korcsoportban IV. helyen végzett: Galszter
Gergő, Gaszner Ádám, Kiss Bence, Kiss Farkas, Rudnyánszky Tamás, Schwarcz Gergő, Vén Botond
és Wiedermann Levente. 2. korcsoport II. helyet szerezte meg Dániel Bende , Jórász Vilmos, Murányi
Kende, Sümegi Gergő, Szekeres Ferenc, Vass Koppány és Vén Botond.
Köszönjük a testnevelő tanárok
munkáját, gratulálunk nekik és csapataiknak az elért eredményekhez!
Ebben a hónapban a szülők
„nyílt” nap keretében betekintést
nyerhettek iskolánk hétköznapjaiba, megnézhették gyermekeik órai
viselkedését, megismerhették tanáraink pedagógiai és szakmai módszereit. Az alsó tagozatos szülők
körülbelül 80%-a élt ezzel a lehetőséggel, és vihetett haza személyes
tapasztalatot. Felső tagozaton sajnos jóval kevesebb szülő látogatott
el nyílt napunkra, ezúton is bíztatnánk a többieket, hogy bátran jöjjenek el legközelebb, és ismerkedjenek meg az iskolai élettel.
Decemberben számos további
programra készülünk. Eljön iskolánkba a Mikulás, tartunk adventi sportnapot, osztálykarácsonyo-

Gratulálunk nekik!
Szintén Visegrádon mérették meg magukat felsőseink is. A
Floorball bajnokságban III. helyen
végzett Dávid Kornél, Dobó Bálint,
Fleischmann Benedek, Galszter
Gergő, Gaszner Ádám, Hadi Dávid, Horváth Ágnes, Illés Panna, Marosi Fanni, Maurer Máté és
Wiedermann Levente. Labdarúgásban pedig a IV. helyet szerezte meg

kat, folytatódik a Filharmónia bérlet, ulmi skatulyát úsztatunk a Dunán, és természetesen megrendezésre kerül a sokak által kedvelt
Csillagváró, melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! A
téli szünet december 23-tól január
3-áig tart.
Békés, boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek!
HAMVASNÉ HORTOVÁNYI GYÖNGYVÉR
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Így született a Kismarosi Falumúzeum
Húszéves a kismarosi múzeum.
Méltóképpen ünnepelt a falu.
Volt is ok az örvendezésre hiszen,
ahogy a polgármester úr is mondta köszöntőjében-, „nem sok dunakanyari település büszkélkedhet
hasonló gyűjteménnyel”. Elismerés és köszönet Dabóczi Ákosnak,
-aki jelenleg szakmailag irányítja, vezeti a múzeumot-, s mindazoknak akik áldozatos munkával,
vagy adománnyal támogatják ezt
nemes ügyet!
Húsz esztendővel ezelőtt kapott
állandó otthont a gyűjtemény, de
ahogy a fényképek is tanúskodnak
róla, sok-sok év és még több munka előzte meg az állandó kiállítást.
Ennek kapcsán szeretném elmondani emlékeimet, amivel talán kerekebbé válhat a jubileum.
Mindenki „Julcsi néni”-nek emlegeti édesanyámat, aki ezt a múzeumot megálmodta, aztán sok-sok
lelkes emberrel együtt létrehozta a
mai gyűjtemény alapjait. /1980-as
évek eleje!/
Mint családtag, közvetlen közelről láthattam, időnként segíthettem ezt a példaértékű munkát. Példaértékűnek mondom, nemcsak a
feladat nagysága miatt, de a felelősség vállalása az elhivatottság,
és a lehetetlen nem ismerése miatt
is. Az ősök tisztelete, az emlékek
begyűjtése, a példa átadása vezérelte édesanyámat, de mindenkit,
aki ebben a munkában részt vett.
És részt vettek benne mindazok,
akik őrizték a sváb géneket, vagy
azok, akik vegyes házasságok révén „kismarosiakká” váltak, de
azok is, akik másfelől érkeztek
közénk, de jó szívvel támogatták
a nemes hagyományokat. A sváb
nyelv az évszázadok múltával, s
főleg a történelem szomorú emlékei miatt megkopott ugyan, de a
falubeliek egymást segítve, javítva, kiegészítve, előhozták őseik
nyelvét. És ezen a páratlan, -elszigeteltségében megmaradt-, sajátosan alakult „kismarosi sváb” nyelven megidézték a múltat! Komoly
nyelvészeti tanulmány lehet ennek
a hanganyagnak a vizsgálata!
Most is csodálattal gondolok vissza ezekre az emberekre, s
mindarra, amit ösztönös felelősséggel tettek. „Begyűjteni mindent, az utolsó szóig!”- ez vezérelte őket, hiszen valóban Ők voltak
az „UTOLSÓK”, akik még szüleiktől, nagyszüleiktől hallották
a sváb őshazából hozott nyelvet.
Hétről-hétre összejöttek egymás
otthonaiban, és Nádasi Laci bácsi
magnetofonjára énekeltek egyházi

és világi énekeket, mondtak imádságokat, mondókákat, játékokat,
szokásokat, különféle történeteket.
Micsoda hangulatuk volt ezeknek az estéknek! Megelevenedett
a múlt, a gyökerek ismét táplálták
a jelent, és példát mutattak a jövőnek. Sintár Antal szép fotói a jelent
és a múltat egyaránt rögzítették.
Sokan emlékszünk még a „Gyökerek” című fényképére, mely sokáig a gyűjteményt is szimbolizálta.
Eközben szaporodtak a letűnt idők
tárgyai. „Imádság és munka” jellemezte elődeink életét, s ez adja
igazi értékét a ránk maradt írásos,
és tárgyi emlékeknek is.
Pálmai Klári néni hétvégi házában először „csak” az egyházi relikviák lettek kiállítva. Olyan sikere lett
ennek a kiállításnak, hogy az aktuális „hatalom”-nak kellett figyelmeztetnie: „a rendezők mielőbb bontsák
le a kiállítást!” Egy vaskos vendégkönyv őrzi ennek a tárlatnak a fotóit
és a látogatók sokaságának elismerő
sorait. Az első bejegyzés időpontja:
1984. szeptember 24!
A mi otthonunk lassan megtelt
mindenféle múltat idéző dologgal.
Így például, Néder Teri néni a rokonságból hozott egy gyönyörű,
nagyméretű fényképalbumot, aminek korát nehéz meghatározni, de
patináját külön emeli, a fedőlapján található sérülés. Ez az ALBUM különös tiszteletnek örvendhetett, hiszen édesanyám ebbe ragasztgatta az „ősök” megsárgult
fényképeit. Neveiket, sorsukat rövidesen egy egész falu kutatta. De
ebbe a könyvbe kerültek a későbbi
leszármazottak, majd a köztiszteletnek örvendő kismarosi lakosok
fényképei is.
Ahogy időben közelítettünk a
jelenkorhoz, úgy lett egyre teljesebb, beláthatóbb a kismarosi népesség etnikai, demográfiai, szociológiai és művelődéstörténeti alakulása. Az 1980-as évek közepén
jártunk. Ekkor kezdődött édes-

anyám és Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós barátsága. És ez a barátság egy csodálatos szakmai segítséggel teljesedett ki. Most már
Erdélyi Zsuzsanna magnetofonja rögzítette a kismarosi emberek
emlékezetét. És valami rendkívüli történt! Öt évtizedes némaság
után beszélni kezdtek az emberek olyan dolgokról, melyekről eddig a legközvetlenebb családtagok sem tudhattak. Sváb származásuk miatt, ártatlanul, fiatalon, mit
sem tudva a háború okairól, elszakították őket családjuktól „egy kis
robotra”. Az immár 60- 70 éves,
meghurcolt emberek elmondták,
hogyan hajtották őket télvíz idején gyalogosan Kálkápolnáig,
onnan pedig marhavagonokban
Sztalinóig. A munkatáborokban
két évtől akár hét esztendőt is elszenvedhettek, sokan közülük sohasem térhettek vissza hazájukba. Elmondták, hogyan temették
el halott társaikat, hogyan, élték
túl a borzalmak borzalmait. Döbbenetes volt ezt ELŐSZÖR hallani!!! Több alkalommal látogatott
hozzánk Erdélyi Zsuzsanna, hogy
rögzítse, s egyben segítse mindazt, amit Kismaroson tapasztalt.
Tisztelettel, szeretettel, és nem kis
büszkeséggel gondolunk az Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós-néprajzkutatóval eltöltött napokra.
Próbálom felidézni magamban mindazok nevét, akik ebben
a munkában részt vettek. Hála Istennek, vannak még , akik itt élnek
közöttünk, de többségük arcát már
csak a kiállítás tablóin láthatjuk,
hangjukat pedig az egykori hangszalagok őrzik. Valóban a 24. órában történt mindez!
Ez idő tájt került napvilágra, a féltve őrzött írás: - a mindig nagy tisztelettel emlegetett rokon -, Száli néni naplója. Őseitől örökölt sváb anyanyelvén írta
meg mindazt, ami vele, rokonságával, és a faluval történt. A tör-

ténelmi hűségen túl örök érvényű erkölcsi kódexet hagyott ránk.
Ma dr. Mvarosfalviné Pál Karola fordításában, dr. Néder Sarolta.
könyvalakban megjelentetett változatában bárki megcsodálhatja.
Példátlan volt a lelkesedés.
Haza jöttek a Kismarosról elszármazottak, tudásukat,emlékeiket, s
ha tehették, pénzüket adták.
A sokoldalú tevékenységnek
köszönhetően visszaemlékezések,
elemzések is születtek. Ebben az
időben készült, dr Rixer Gusztáv,
Végvári Jenő és Varga Zoltánné
közös munkája: „Tanulmányok
Kismaros történetéből” címmel.
Illő megemlékezni a megjelenést biztosító szponzorról, Jaics
Istvánné Rixer Ágnesről, a mai
tiszteletbeli elnökről is!
Az 1992-ben dr. Nádor Ferenc jelentős összegével, majd
Neubauer Rudolfné és Wiedermann Imréné adományaival megszületett a Kismarosi Falumúzeum
Alapítvány. Elismerés illeti a korabeli önkormányzat és a Faluvédő Egylet segítőkészségét, az állandó kiállítóhelyiség megszerzését illetően.
1993-ban Erdélyi Zsuzsanna
köszöntőjével, Major Sándor atya
áldásával nyílt meg a mi kis múzeumunk az egykori elemi iskola
épületében. A kiállítás találó címe:
„Arcok, tárgyak Kismaros múltjából” - azóta is jól tükrözi a gyűjtemény lényegét.
Ami a későbbieket illeti, /hadd
legyek egy kissé „elfogulatlanul”
személyes/: családi körben mindig
úgy emlegettük a „múzeumot” mint
anyánk „ötödik gyermekét”. Nem
múlt el nap, hogy ne „látogatta”
volna meg. A „málenkij robotosok”
tablója alá virágot tett. Ünnepnapokon a korlátra nemzeti színű szalagot csavart, az ablakokban gyertyák
lobogtak. A látogatók sokszor az otthonunkba jöttek, s kérték, hogy Ő
mutassa be Kismaros múltját. Az
egykori vendégkönyv, /melyet Váci
György személyesen anyánknak kötött/ őrzi ezeknek a „tárlatvezetéseknek” a hangulatát, lelkületét.
A település és a húszéves múzeum tovább írja a maga történetét. Óvó kezek, szakmai értés,
sok-sok áldozat, és még több szeretet szükséges ahhoz, hogy „kicsi
falunk” és vele együtt gyűjteményünk is gyarapodjék.
Köszönet és elismerés Mindazoknak, akik meghozzák ezt az
áldozatot!
VARGA ZOLTÁNNÉ
WIEDERMANN ERZSÉBET
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Nagymarosi borász portrék:
Mojzes Péter
„Le kell lassulni egy bor, egy
pezsgő kóstolásakor. Leülni, áthangolódni, az italt megtisztelni.
Időt szakítani, elbeszélgetni, spekulálni közben.”
Tervezett portrésorozatom végére értem. Ám nem lenne teljes
a helyi borkultúra felvirágoztatásáért felelős emberek sorának bemutatása, ha nem ejtenék szót egy
Nagymaroson élő úriemberről,
aki rendkívüli szakmai tudása, és
sokrétű kapcsolatrendszere révén
jelentős mértékben kivette részét
az állóvíz felkavarásából. Széles
jókedvéért, a bor és pezsgő iránti rajongásban fogant szuggesztív gondolatfüzéreiért régóta kedvelem őt. Mojzes Péter borásszal
beszélgetek Rákóczi úti hangulatos pincéjében.
- Tanulmányaidból, széleskörű
tapasztalataidból eredő szakmai
felkészültséged elismeri mindenki
helybéli borászaink körében. Hogyan tettél szert erre a tudásra?
- Tősgyökeres váci vagyok, de
Nagymaroshoz is négy évtizedes
kötődésem van, mert a szüleimnek a 60-as évektől a Felső-mezőn volt hétvégi háza. A Szőlészeti és Borászati főiskolát Gyöngyösön végeztem el 1978-ban,
és rögtön utána zsinórban lehúztam 20 évet a Komáromi Borgazdaságban.
Gyakornokként
kezdtem, majd a ranglétrát hoszszú évek alatt végigjárva sokáig
pincevezetőként dolgoztam e helyütt. 1998-ban adódott egy előnyös váltási lehetőség. Budapestre kerültem, és noha természetesen a borász szakmában maradtam, ez nem csak röghöz kötött
fővárosi munkavégzést jelentett,
munkaköri kötelességemből adódóan az egész országot jártam, járom mind a mai napig. 35 éve tevékenykedem a borász pályán,
az évek során rutinból megszerzett tudásomat számos rendkívüli személyes élmény, és karizmatikus személy is gazdagította.
Életre szóló útravalót kaptam főiskolai professzoromtól, aki a heti
rendszerességgel zajló 6-8 órás
kóstolói gyakorlatokon kíméletlenül kiszórta azokat, kiknek a kóstolás végén csillogott a szeme az
italtól. Tanulják meg – mondta, hogy a bor önöknek nem élvezeti
cikk, hanem ugyanolyan munkaeszköz, mint másnak a csákány, a
lapát vagy a toll. Sajnos magam is
több kollégát ismerek, akik nem
értették ennek a néhány egyszerű
szónak az üzenetét, és elsüllyed-

tek, elvesztek ebben a nagy kísértésekkel járó szakmában. Komáromi éveim alatt tanulmányútjaim révén páratlan lehetőségeket
kaptam cégemtől más országok
borkultúrájának a megismerésére. Tapasztalatszerzés, kapcsolatépítés céljából jártam Portugália, Spanyolország borvidékein,
hosszabb időn keresztül „mindenes” (ha kellett mérnök, ha kellett segédmunkás) voltam a németországi Geisenheim Borászati és Szőlészeti Kutatóintézet pincészetében. Az 5000 hektár egybefüggő szőlőterület terméséből
készítettünk pezsgő alapbort, palackbort, kannás bort, sőt előre fűszerezett forralt bort is. De a legmaradandóbb élményem, midőn
1990-ben volt szerencsém kijutni
Franciaországba, és hosszabb ideig dolgozhattam az ország egyik
legnagyobb és leghíresebb pezsgőgyárában a „Moet et Chandon”
pezsgőházban. Itt alaposan beleláthattam és beletanulhattam a
pezsgő alapborok készítésének a
titkaiba, és a pezsgő likőrözés rejtelmeibe. Mivel rendkívül érdekelt, nagyon elmélyültem, elmerültem ebben a világban. Meggyőződésem, hogy a pezsgő élvezeti értékben sokkal többet tud,
mint bármelyik más ital. Aki ivott,

ízlelt már a maga természetadta
egyszerű csodájában nyers pezsgőt – ott Franciaországban ezt a
műszak végén gyakorta megtettük – az érti, miről beszélek. (Nevezzük pusztán a véletlenek játékának, hogy e gondolatok kifejtése közben Péterrel éppen egy míves nyers pezsgőt kóstolunk.) Nekem a pezsgőnél kezdődik az ital,
és ott is végződik. Számomra ez a
non plus ultra.
- Egy merész térbeli és időugrással térjünk a hazai tájakra.
Hogy kerültél Nagymarosra, és
hogy látod, a borászatban megszerzett tudásoddal mi dolgod a
városban?
- Marosi lányt vettem feleségül Sümegi Kati személyében,
és miután a munkahelyváltás miatt megszűnt a komáromi röghöz
kötöttségünk, nem volt kérdés,
hogy a továbbiakban csak Nagymaroson tölthetjük életvitelszerűen napjainkat. Annál inkább így
volt ez, mert a 80-as évek elejétől volt már egy hétvégi házunk
az Aranyosban, és 98-ban csak
ezt kellett kicsit felújítanunk ahhoz, hogy végleg ide költözhessünk. És ha már itt élünk, az csak
természetes, hogy nem maradhattunk borospince nélkül, néhány
éve egy régi pince átépítésével el-

készült az is. Itt mindent Katival
együtt álmodtunk meg, az elrendezést, a berendezést, az anyagok
harmóniáját, a tégla és a fa színvilágát, mindent. Ez az építmény
ugyanis számunkra több egyszerű borospincénél. Dekoratív kóstolószobája, egyszerű, de kényelmet szolgáló infrastruktúrája révén azt szeretnénk, hogy mi is, és
a barátaink, mindenkori vendégeink itt néhány órára kellemes, meleg otthonra leljenek. S hogy mi
dolgom itt Nagymaroson? Viszszanézve azt látom, ami magot elvetettem, az szárba szökkent, kizöldült. Heininger Karcsi – akivel régi és szoros barátságot ápolok – az én ráhatásomra ment el a
borásziskolába. A helyi Borbarát
Körnek alapító és mai napig aktív tagja vagyok. A marosi borversenyek elindulásánál szintén
ott bábáskodtam, és azóta is tevékenyen részt veszek az évről évre
ismétlődő rendezvényen. Részem
van abban is, hogy a borverseny
helyi bírái – azért, hogy az évek
alatt valóban rangot kapjon, hitelessé váljon az esemény – kivétel nélkül elvégezték a borbírálói
tanfolyamot. A helyi borászokkal
rendszeresen összejárunk, ha hívnak, kérdeznek, bárkinek szívesen segítek. Ügyesek ezek a férfiak és srácok, nagy fantáziát látok bennük, jó borokat készítenek. Valami elindult, ez nem kérdés, és mindettől a város egyértelműen több lett.”
- Azt látom, hogy nem
hedonisztikus módon, de bölcs elvek mentén örömmel, élvezettel
éled az életet. Ez számomra szenvedélyeidben is kifejeződni látszik.
- Amibe legújabban nagyon
beleástam magam, az a nemes
italok, és étkek párosítása. A bor
és sajt párosítása, a bor és csokoládé párosítása. Amikor egy
korty nagytestű vörösbor, és egy
falat hozzá illő csokoládé egyszerre ad rendkívüli íz harmóniát a szádban, leírhatatlan érzés.
Imádok főzni is, van, hogy évente száz bográcsot is megcsinálok. A bográcsozáshoz a jó alapanyagon kívül semmi más nem
kell, csak szív és türelem. A vadászatot 31 éve űzöm megszállottan. Ebben a nemes szenvedélyben nem a vad elejtése a lényeg, hanem az ehhez vezető út.
Feltölt és kikapcsol. A vadászat
és a borászkodás egyaránt óriási
szerelem, de mindkettő a lehető
legnagyobb alázatot igényli. És
mindkettő lényege: ezek révén
egy kis színt, szenvedélyt vinni az életbe. A bor apropóján, a
vadászat apropóján emberekkel,
barátokkal összejárni, közösségben lenni, - élni!

HEININGER FERENC
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Igazi Pandúrgulyás készül
már Nagymaroson is
Klacsán Gábor, a Konyha Tv és
a MIGA Film Reklámügynökség
tulajdonosa egy éve él Nagymaroson, most építi újjá éppen a visegrádi várra néző házát, és közben épül, terjeszkedik a Konyha Tv is.
- Miért éppen Nagymarosra
költözött Budapestről?
- Ez itt az ország legszebb panorámája. És jól érzem itt magam. Nagymaros jó hely. Ott
voltam a gátaknál az árvíz idején, természetes volt, hogy segítek, de kíváncsi is voltam az emberekre. Remélem, nem félreérthető, ha azt mondom, ott is jól
éreztem magam.
- Az ön gyermekkora a Jászságban telt, büszke is arra,
hogy jász. A jászoknak az a hírük, hogy nehezen fogadják be a
máshonnan jövőt.
- És ez nem is alaptalan.
- Mennyire voltak nyitottak
az itteniek önre, amikor ideköltözött?
- Megkaptam, hogy ne gondoljam, hogy engem itt majd befogadnak. Én nem foglalkozom
ezzel, mert én, ha itt is élek, akkor is jász vagyok. De vannak
már barátaim errefelé.
- A MIGA Film máig a legjelentősebb olyan magyar reklámügynökség, amely kulturális marketinggel foglalkozik. A
Múzeumok Éjszakája is a MIGA
Film nevéhez fűződik, de dolgoztak a KOGART galériával, a
Természettudományi és az Iparművészeti Múzeummal is. Önök
reklámozták a Dzsingisz kán és
a Robert Capa kiállítást is. Hogyan kell népszerűsíteni manapság a kultúrát?
- Abból kell kiindulni, hogy
a legzseniálisabb műalkotás hirdetése is a Coca Cola és a Suzuki reklám közé kerül majd a reklámfelületeken. Rövid, hatásos
reklám kell professzionális eszköztárral.
- Korábban operatőrként ön
hét háborúban - köztük az Öbölháborúban, az izraeli-palesztin
konfliktus helyszínén és a délvidéki harctereken dolgozott.
Küldték, vagy maga kérte, hogy
mehessen?
- Én akartam menni, mert
ott akartam lenni, ahol éppen
történnek a dolgok a világban.
Amikor a gyermekeim megszü-

lettek, akkor már nem mentem
többet.
- Hogyan született a Konyha
Tv?
- A reklámügynökség és a
Podravka együttműködéséből, a
Samsung támogatásával. Kísérletnek indult, abból a megsejtésből, hogy a jövő a web tv-jé. A
Konyha Tv adásait az okos telefontól az asztali számítógépekig
mindenen lehet fogni, elsősorban okostévékre fejlesztettük,
tényleg csak a hagyományos tévékészüléken nem. A tévéműsorok mellett cikkek, receptek is
várják a Konyha Tv közönségét.
- Ahhoz, hogy valaki egy átfogó gasztromédia-vállalkozásba
fogjon, gondolom, kell, hogy
szeressen enni és főzni is.
- Én 5-6 éves korom óta főzök, és 7-8 éves korom óta meg
is lehet enni az eredményét. Az
alapélményem a jászsági konyha, a disznóvágások, lakodalmak világa. Apámat gyakran
hívták lagzikba főzni, elvitt magával, és én nagyon jól éreztem
magam. Az Alföldön mindenki
folyton főz, mindig rotyog valahol egy bogrács.
- Milyen a jászsági konyha?
- Izgalmas. Csak hétvégén
esznek húst, főleg birkát. Hét
közben inkább hústalan, egyszerű ételeket. A krumplifőzeléket
például úgy készítik, hogy amikor majdnem kész, tojást bugygyantanak bele, és nem adnak
hozzá feltétet. Tipikus jász étel
a vakhal leves, a rézpogácsa, a
sült birkafarok, a vajalja, a csíramálé.
- Van-e jászsági halászlé?
- Van. Gyönyörű. Tükörpontyból készül, a sűrűje az alján van a bogrács feléig, fölötte
a híg leves, és a halászlé tetején
a rápirított hagymakarikák. Se-

hol máshol nincs ilyen halászlé.
- A tavalyi főzőversenyen ön
egy pompás pandúrgulyást készített. Hallottam egy anekdotát erről az ételről, de nem tudom, igaz-e.
- Én személyesen ismerem
az anekdota több szereplőjét.
Kocha Csaba, egykori jászberényi mesterszakács hajnal felé állítólag már nem teljesen józanul - belekóstolt egy fazékba, és
nagyon ízlett neki. Kiderült, az
volt az aznapi moslék. Azonnal

behívatta az egész műszakot, és
mindenkinek le kellett írnia, hogyan főzte azt az ételt, ami bekerült a moslékba. Ez a pandúrgulyás eredeti receptúrája.
- Mit gondol a mai magyar
konyháról?
- Úgy jó, ahogy van. Szerintem nem kell megreformálni, nincs miért, inkább fejlődnie
kell, és fejlődik is.
- Szeretnek főzni ma az emberek?
- Igen, szerintem kezd újra
fontos lenni az otthoni főzés. A
fiatalok is szeretnek bográcsozni, grillezni, és innen már csak
egy ugrás a mindennapi főzés
vagy a vasárnapi ebéd.
- Gyakran látni önt a termelői
piacon. Mit kedvel ott leginkább?
- A Fekete tanya kolbászait,
hurkáit, a gyermekkorom disznótorosait idézik fel.
- A sváb konyhára sokan
büszkék Nagymaroson, de inkább lappang, különleges alkalmakkor kóstolhatja csak, aki
nem sváb. A Konyha Tv-nek vannak-e valamilyen ezzel kapcsolatos tervei?
- Nagyon szívesen vesszük,
ha valaki jó sváb recepttel jelentkezik, és van kedve megfőzni a tévékamerák előtt is.
VARGA KLÁRA

Kerékpárt kaptak a védőnők

Petrovics László polgármester adta át a közelmúltban a Nagymarosi
Védőnői Szolgálatnak azt a kerékpárt, amely helyi közreműködéssel
érkezett Donaueschingenből. A felajánlásért köszönet illeti Herbert
Bayert és feleségét, Mariat. Korábban is kaptak a védőnők egy biciklit, akkor Burgermeister László és Fekete Zsolt képviselők segítettek.
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Meghívó
NÖTE: felborult autó,
háztűz Nagymaroson János napi boráldás
November 17-én délután érkezett a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez a
riasztás, hogy a Fehérhegyen
kigyulladt egy ház. A helyszínre 10 perc alatt kiért a
csapat, ahol meg is kezdték
az oltást, majd a hivatásosok
megérkezése után, az ő munkájukat segítették. Végül a
váciakkal együtt késő délután

fejezték be a munkát. A tűz és
az oltás során személyi sérülés nem történt.
November 26-án délelőtt a
katasztrófavédelem egy autóbalesethez riasztotta a helyieket, melyben egy nő sérült
meg. A helyszínen az egyesület két fővel segítette a hivatásos állomány munkáját.
November 29-én lakossági bejelentés alapján kaptak hivatalos riasztást, hogy
a Mátyás Étkezde udvarában gondatlan tűzgyújtás miatt még mindig nagy a füst. A
helyszínre érkezve eloltották
az önkéntes tűzoltók a megmaradt parázst, lángokat és

December 23-án 19 órakor „Mindenem mim lehet, leteszem a jászol
elé” címmel MISZTRÁL
adventi koncert lesz
Nagymaroson a Katolikus Templomban.
A belépés díjtalan! A
rendezvényhez való hozzájárulásokat köszönjük.

megvárták a hivatásos váciakat.
Több figyelem kell a fűtési időszakban. A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület felhívja a lakosság figyelmét a fűtési időszakban a tüzelő- és fűtőberendezések,
valamint a kémények karbantartásának fontosságára
és a szénmonoxid-mérgezés
veszélyeire.
Minden fűtési idényben
hallani olyan halálesetekről,
amelyeket régebbi típusú kazán, nem ellenőrzött kémény
vagy rossz kályha okoz. A fűtési szezon kezdetét megelőzően a fűtési rendszer elemeinek szakemberrel történő
vizsgálatával és megválasztásával elkerülhetők a balesetek. A hibás berendezés,
a tüzelőanyag nem megfelelő tárolása, a tüzelőanyag
szállító illetve az égéstermék elvezető rendszerek sérülései tüzet okozhatnak,
vagy CO mérgezéshez vezethetnek. A napi szellőztetés fontossága a fűtési szezon idején különösen fontos.

Kedves Marosiak!
December 27-én immár harmadik alkalommal kerül sor
Római Katolikus templomunkban a János napi boráldásra. A
keresztény egyház karácsony
ünnepét követően üli meg
Szent János evangélista emléknapját, ez a nap hagyományosan a borszentelés napja is.
A legenda szerint Aristodemus pogány főpap mondta azt
Szent Jánosnak, hogy akkor

erőt tulajdonítottak, beteg embert, sőt jószágot is gyógyítottak
vele. A megszentelt borból néhány cseppet öntöttek a pincében sorakozó hordókba is, hogy
ne romoljon meg, és hogy a következő évben jó termés legyen.
Nagymarosi borászaink 27én szintén elhelyezik majd a
templom szentélyébe, az oltár
színe elé újboraikat, hogy a fenti
hagyományok szerint a Jóisten
áldása szálljon a szőlő levére.

hisz Krisztusban, ha megissza
a méreggel teli boroskelyhet.
A mérget két gonosztevővel is
megitatták, akik azonnal meghaltak. János a bor megáldása
után megitta a bort, és életben
maradt. A pogányok hittek és
megkeresztelkedtek.
A Szent János-napi boráldás eredete Magyarországon
a 15. századig vezethető viszsza. A szentelt bornak misztikus

A péntek este fél 7-kor kezdődő szentmisére, majd az utána következő - Szent Imre téri
önkormányzati pincében tartandó – beszélgetéssel egybekötött kóstolóra sok szeretettel hívjuk, várjuk borászainkat,
híveinket, és minden kedves
nagymarosi testvérünket.
HEININGER FERENC
AZ EGYHÁZTANÁCS
VILÁGI ELNÖKE

Újra nyitott az optika Nagymaroson
November 30-án, szombaton nyitotta meg új boltját Nagymaroson,
a Fő téren Lendvainé Pesti Emese, aranykoszorús látszerészmester.
A Börzsönyoptika – a korábbi színvonalhoz hasonlóan - nagy szemüvegválasztékkal, szakszerű látásvizsgálattal várja régi és új vásárlóit. A képen Lendvainé Pesti Emese és szintén optikus lánya Báthory
Emese látható a megnyitón.
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Olimpiai bajnok a kajakos bálon!
A kajak egyesület idén is megrendezte a működési költségeinek finanszírozására a Polarys nosztalgia estet. A zenekar a megszokott
fiatalos lendülettel ontotta a slágereket, a táncos lábú vendégek nagy
örömére.
A bál legfontosabb eseménye –
a tombola húzás mellett -, az ifjú
nagymarosi bajnokok jutalmazása
volt. A díjak átadásában a polgármesterúr segítségére volt a 2012es londoni olimpia bajnoka, Szabó Gabriella, aki edzőjével, Tóth
Lászlóval részt vett a mulatságon.
A kitüntetést az egész évben
nyújtott kiemelkedő teljesítményükért Dobó Bálint, Gaszner
Ádám, Antal Márton, SzántóiSzabó Tamás, Szlávik Tamás,
Polgár Péter, Polgár Dániel, Jeszenszky Petra, Halápi Gergely,
Döbrössy Péter, Heincz Sándor

és Csécsei Sándor vehette át.
Külön köszönet azoknak a kajakosoknak és szülőknek, akik segítettek a rendezvény lebonyolításában és mindazoknak, akik jótékonykodtak az egyesület javára.
Támogatóink: Arnoldné Mónika, Balázsné Edit, Batki László, Betlen Farkas, Biobolt, CBA,
Csajka Andrea, Csillag Állateledel bolt, Dunacent Kft., Döbrössy

László családja, Erdészet, Főtéri Patika, Gaszner József, Gauss
Kft.., Halápi Kornél, Heincz Sándor, Hornyák Hajnalka, Jakus Mihály, Karitász, Maros Vax Kft.,
Maros étterem, Ocsenás Tibor, Palásti Ildikó, Petrovics László családja, Polgármesteri Hivatal,
Szalai Tünde, Verőcei Vén Duna
cukrászda, dr Vodicska Miklós, dr
Vodicska Miklósné.

Batyu bál a Nagymarosi
Nyugdíjasklub szervezésében
November 9-én rendezet meg
sokadik Batyu Bálját a Nagymarosi Nyugdíjasklub. A klub
28 éves fennállása alatt az
idős tagok kedvelt szórakozása ez a bál. Most a zebegényi
és a helyi vendégekkel együtt a
Heinczinger zenekar zenéjével
a hagyományokat folytatva, jól
szórakoztunk. Ebben segített a

Wildenrosen Táncegyüttes fellépése is.
Köszönettel
tartozunk
azoknak, akik ajándékaikkal támogatták rendezvényünket, amelyeket tombolán sorsoltunk ki: CBA, Édeske Cukrászda, Balázs és Julika zöldségesek, gyógyszertár,
Karsán bolt, Jakus Mihály,

Márton nap
Idén is nagyon jól sikerült a hagyományosan
megrendezett
Márton napunk. De miért is ne
sikerült volna? Akkor, amikor
egy város egy rendezvényt szeret, és magáénak érez, akkor az
csak jól sikerülhet. Így volt ez
idén is. Újvári Gáborral elég
volt egy telefonváltás, miszerint a fúvósok boldogan jönnek.
Neubauer Gábor kapott egy
üzenetet, elég volt csak a dátu-

mot leírni, és ő már tudta a dolgát. A nyolcadikosok nagy izgalommal készültek, a kacsatáncot
libatánccá alakították, és ezzel is
emelték az est hangulatát. Idén
a "Mártonok" is szerepet cseréltek, Tompkins Saci vezette lován a vidám menetet. Ormándy
Gyöngyi felhívott, hogy finom
libazsírral szeretne a rendezvényhez hozzájárulni. A polgárőrök maguktól jöttek! A nyolca-

David Balazic, Palásti Ildikó, Vator Anikó, Wildenrosen
Tánccsoport, Prímkert, Szepa
és fia, Rudolf Kriszta, Balla
Réka, Manyi főtéri boltja, Csanda házaspár, Olajos
Mihályné, Hajek Csilla, Várnagy Béla, Von Benkó Ferenc
és felesége.
A NYUGDÍJASKLUB VEZETŐSÉGE

dikos fiúk boldogan segítettek a
vásárlásnál, a lányok önként jelentkeztek a kenyerek elkészítéséhez, Veress Ildi már előre megfőzte nekünk a teát, Gyimesi Rózsika süteményt hozott, Pálfalvi
Gabi az osztásnál segédkezett.....
mit is szeretnénk még? A kicsik
szebbnél szebb lámpásokat készítettek, és nagy izgalommal
várták az eseményt. A korona az
estre már csak a gyönyörű, holdfényes este volt.
Köszönjük Mindenkinek a
részvételt és a segítséget!
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Örömmel tudatjuk, hogy a jótékonysági Erzsébet bál eredményeként 400 000 Ft-ot tudunk a
gyimesbükki árvaház javára továbbítani! Minden segítséget nagyon köszönünk!
Nem soroljuk fel támogatóinkat! Ugyanis olyan számosan voltak, képtelenség megjegyezni is!
Nem szeretnénk kihagyni valakit! Isten áldása legyen a nagylelkű adományozókkal!
KÖSZÖNETTEL: A SZENT RÓKUS KARITÁSZ

Olvasói levél
Emlékezés 2013 eseményeire
Az idén utoljára írok ebbe az újságba. Szeretném összefoglalni
az év eseményeit a teljesség igénye nélkül. Írtam 1945 előttről és
utánról. A kitelepítésről és a megmenekülésről. Volt egy nagy havazás tavasszal, amire már nem
nagyon számítottunk. Egy pár hónappal később az évszázad árvize
zúdult Nagymarosra is. A város
apraja-nagyja részt vett a gáton.
István atya is segített az embereknek lelkileg feldolgozni a tragédiát. A polgármester és munkatársai is mindenből kivették a részüket. Doktornőink hol a gáton dolgozóknak, hol pedig az ügyeletben segítettek a város lakosainak.
A polgárőrség is részt vett minden
munkában.
Közben elkészült a Fehérhegyen az út, igaz Európai Uniós
pénzből, de a város is sok pénzt
tett bele. Megszépült a Magyar
utca is. Lassan kész lesz az iskolai étkezde, ami több funkciót is
be fog tölteni. Ezeken kívül még
sok épület kapott új ruhát.
Voltak szép emlékek is. István
atya rendezésében volt egy úgynevezett „fehér vacsora”, aminek
nagy sikere volt. Az augusztus
20-iki ünnepség gyönyörű volt,
mint mindig. Sörfesztivál, utcabál
és még sok szép ünnepség volt.
Kedves színfolt volt az idősek
napja megtartása és az 50. házassági évfordulójukat ünneplők köszöntése. Elérkezett az október,
amikor nagyon szép műsor keretében megemlékeztek a 1956-os
forradalom évfordulójáról. Nem
feledkeztünk meg az elhunytjainkról, megszépítettük a temetőt
Mindenszentek napja előtt.
Sajnos sok minden nem fér a
felsorolásba. Észre sem vettük és
lassan itt a Mikulás, karácsony és
az újesztendő. Ezúton kívánok
Nagymaros minden lakosának Istentől áldott békés, boldog karácsonyi ünnepeket és egészségben,
gazdagságban, tisztességben nagyon boldog újesztendőt.
RÓNA RUDOLF
POLGÁRŐR, ’56-OS BAJTÁRS

A KARITÁSZ KUCKÓ
KERES:
kiságyat, másfél éves kisfiúnak ülőbabakocsit, 30-36os méretű gyerekcsizmát,
edzőcipőt, valamint gyermek- és babaruhát.
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A téli madáretetés és itatás fontossága
Még nem késő elkezdeni a kertünkben és a környéken áttelelő
énekesmadarak etetését. Egy madáretető kihelyezése egyáltalán
nem kíván sok energiát és időráfordítást: aki szeret újrahasznosítani, annak elegendő elővenni
egy felakasztható műanyag virágalátétet, vagy egy 1,5 literes vizes
palackot. Mindkét megoldás előnye egyszerűségük és olcsóságuk
mellett, hogy fellógatva abszolút
macskabiztosak. A gazdaboltokban, állateledel-kereskedésekben
kapható háztetős faetetők minden bizonnyal szebbek, tartósabbak, elhelyezésüknél azonban figyelni kell arra, hogy viszonylag
védett helyre kerüljenek. Ez azért
fontos, mert ha az etető minden
oldalról ázik, akkor a magok átnedvesednek, és a gyors minőség-romlás mellett nehezebb is
feltörni a nedves héjat. Ha teljesen nyílt terepre helyezzük az etetőt (pl. nagy füves terület közepén leszúrt oszlop tetejére), akkor
könnyen előfordulhat, hogy nem
lesz túl sok madárvendégünk. Az
énekesmadarak is állandó stresszben élnek a ragadozók miatt (karvaly, macska) és télen még kevesebb energiát tudnak fordítani a
menekülésre. A téli időszakban,
amikor a táplálék rendkívül korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, a kistestű madarak takarékoskodnak a rengeteg energiát felemésztő repüléssel. Állandó
testhőmérsékletük (40-42°) fenntartásáról is gondoskodniuk kell a
legkeményebb téli napokon is.
Fontos néhány szót ejteni arról is, hogy mivel etessünk. A
madártáplálék akkor jó, ha nagy
energiatartalmú és olcsó, hiszen
a 4-5 hónapig is tartó etetés során minden nap kell gondoskodni a kertünkbe szokott madarakról! Az etetőinket látogató vendégek számítanak a napi rendszerességgel kihelyezett táplálékra és nem tesznek meg fölöslegesen nagy távolságokat azért, hogy
más forrást keressenek. A legolcsóbb és legnagyobb mennyiségben raktározható, energiadús táplálék a napraforgómag. A magvak raktározott tápanyagtartalma
a legtöbb madár számára elegendő, de ha tehetjük, gondoskodjunk állati eredetű zsiradék, fehérjeforrás kihelyezéséről is. Erre
a célra a legalkalmasabb talán a
szalonnabőr, természetesen egy
kicsit jóindulatúbban (kis szalonnával együtt) értelmezve. Figyeljünk arra, hogy ne sózott szalonnát rakjunk ki!

Nagy hidegben (!) megpróbálkozhatunk a Matula-féle faggyúgolyó elkészítésével is. A faggyúgolyó elkészítésének receptjét
bárki elolvashatja Fekete István
Téli berek c. könyvében (141142. oldal a Móra kiadó 1970es kiadásában). Nem kell hozzá
más, csak egy kis zsír és magvak:
a zsírt serpenyőben megolvasztjuk és beleszórunk mindenféle magot, korpát, lenmagot, hántolt napraforgót, stb. Miután jó
sűrű masszát kaptunk, kivisszük
a kertbe a serpenyőt, kicsit hűlni hagyjuk, de mielőtt elkezdene teljesen megdermedni, tartalmát szép lassan elkezdjük csurgatni egy fa gallyainak találkozási pontjára, vagy Matula megoldásában egy fenyőgallyra.
A fekete rigók csőre nem alkalmas magvak feltörésére, ezért
ők a téli időszakban inkább bogyókon és hántolt magvakon élnek. Az etetők mellé kihelyezett fél almák nem csak a rigókat vonzzák, hanem más fajok
számára is hasznosíthatók víztartalmuk miatt. Ugyanis télen nem
csak az etetésről, hanem az itatásról is gondoskodni kell.
Aki komolyan gondolja a madarak téli gondozását, annak érdemes 1-2 (B-típusú/32-34 mm
berepülő nyílású) odút is kihelyeznie. A hideg téli estéken, éjszakákon sok madár választja az
odú viszonylagos védettségét.
Sokan összetömörülve hatékonyan gondoskodnak a hőtermelésről is. Tavasszal ugyanezek az
odúk (kitakarítás fontos március
elején) fészkelőhelyet biztosítanak az odúlakó széncinegék, kékcinegék, verebek, örvös légykapók, csuszkák, stb. számára).
A télen kertünkbe szoktatott
madarak nagy valószínűséggel
tavasszal is a környéken maradnak, fészket raknak és énekelnek,
állandó élettel töltik meg kertünket. Mindemellett felbecsülhetetlen hasznot hoznak, elsősorban
a zöldség-és gyümölcstermesztők számára: egy széncinegepár
a fiókanevelési időszakban (8-10,
vagy még több fióka) akár 30-40

gyümölcsfa rovarkártevő-mentesítéséről is gondoskodhat (vegyszer-mentesen természetesen).
Naponta több százszor fordul a
szülőpár, ami naponta több száz
rovar, hernyó, lárva életének végét jelenti. Akinek kertje közelében élnek verebek (és leginkább
fecskék, ők azonban nem kapcsolódnak szorosan a cikk témájához, hiszen télire elvonulnak melegebb éghajlatokra), tapasztalhatja, hogy nyáron sokkal kevesebb szúnyog, légy és egyéb repülő rovar gyötri.
A gyerekek figyelmét is felkelthetjük, leköthetjük a téli madáretetők körül hemzsegő vendégek megfigyelésével: meg lehet
számolni, hogy hány különböző
madár fordul elő a kertben, távcsővel megfigyelni viselkedésüket, sőt, le is lehet rajzolni őket.
Nagymarosi kertünkben évek
óta etetjük a madarakat; a teljesség igénye nélkül sorolok fel néhány rendszeres téli vendéget:
tengelicek, zöldikék, erdei pintyek, fenyőpintyek, csíz, süvöltő, csuszka, fakopáncsok, fekete
rigók, széncinegék, kékcinegék,
barátcinegék, fenyves cinegék,
őszapók, verebek, vörösbegy….
A pet-palack etető-elkészíté-

se: a belül teljesen kiszáradt ásványvizes pet-palack egyik oldalát sniccerrel U-alakban kivágjuk úgy, hogy az U-betű alja kb.
7-8 cm magasan legyen a palack
aljától. A kivágott részt előtetőként felhajtjuk. Az U betű alatti
7-8 cm-es részre kis x-betűt vágunk, majd ugyanúgy x-betűt vágunk a palack átellenes oldalára is ugyanolyan magasságba. A
két x-betű alakú résen átszúrunk
egy viszonylag egyenes botot,
gallyat, ez lesz a kétoldali ülőke
a madarak számára. A palackot a
szájnyílásnál (fontos kupakkal lezárni) fellógatjuk egy faágra úgy,
hogy ne legyen túl nagy kilengése
szélben. Ezt követően tölthetjük
is bele a napraforgómagot, vagy
magkeveréket. A magok ázását az
előtető valamennyire akadályozza. Ha egy időben több madarat
is etetnénk a pet-palackból, akkor
az átellenes oldalra is vághatunk
U-betűt.
Akit részletesebben is érdekel a Börzsöny és a Dunakanyar
madárvilága, akár télen is ellátogathat a Magosfa Alapítvány
kismarosi
Oktatóközpontjába,
ahol más téli programok is várják
a csoportokat.
JUHÁSZ ADRIENN LILLA
MAGOSFA KÖRNYEZETI NEVELÉSI
ÉS ÖKOTURISZTIKAI ALAPÍTVÁNY ,
(KISMAROS, LÁNG UTCA 4., WWW.
MAGOSFA.HU )

Dajkai állás
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.törv.20/A § alapján határozatlan idejű pályázatot hirdet, dajkai munkakör betöltésére.
Illetmény és juttatások: a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, dajkai képesítés.
Elbírálásnál előnyt jelent: helyismerettel rendelkező
Elvárt kompetenciák: jó szintű önállóság, felelősségtudat,
együttműködési képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: érvényes erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok.
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. 01. 06.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. 12. 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. 12. 31.
A pályázatok benyújtásának módja: -Postai úton, az óvoda címére (Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda, 2626
Nagymaros, Magyar utca 15.). - Elektronikus úton: ovoda.
nagymaros@gmail.com
Kérjük a borítékon feltüntetni: 2013/127-as azonosító
számot, valamint - dajkai munkakör.
További információt Zellerné Gerstmayer Judit nyújt 06 27
594055-ös telefonszámon. A pályázati kiírással kapcsolatos
további információt a 06 70 9677889-es telefonszámon lehet kérni.
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Megalakult a „Máté Kuckó”
November 16-án Várkonyi-Nickel Réka vezetésével egy lelkes kis csapat gyűlt össze a Művelődési házban, és megalakítottuk a Máté kuckót. Szeretnénk a gyerekeket is
bevonni az állatvédelem
munkájába, megbeszéltük céljainkat, jövőbeli terveinket. Alapító tagjaink Mosonyi Borbála,
Zoller Kata és Nóra, Bognár Berta, Erdősi Luca,
Fekete Boglárka, Kurdi
Norbert és Ember Dóra
voltak. Természetesen a
klub nyitott, szeretettel
várunk gyerekeket, akik
szeretik az állatokat, és
szeretnének tenni is valamit védelmükben. Következő programunk december 14-én lesz, amikor a
nagymarosi piacon adományokat gyűjtünk karácsonyra a Zöld menedék
állatainak. További terveink között szerepel egy "
macskashow", valamint
egy kis engedelmességi
tanfolyam, melyen Réka
segít majd a gyerekeknek,
hogyan tudják kutyusaikat nevelni.
A délelőtt nagyon vidám hangulatban zajlott, vendégünk volt Fütytyös, Réka kutyája, aki
jó példával jár elöl, valamint Ember Dóri hozott
egy Csülök nevezetű apró
vendéget, egy kis szálkás
szőrű tacskót, aki egyelő-

re élvezi, hogy szeretik, de a
jó modorról később fog tanulni.
Amennyiben bárki fel tud
ajánlani régi pokrócokat, takarókat, az alapítvány boldogan fogadja, és továbbítja az
állatmenhely felé.
Hiszen itt a tél. Jön a hideg, a fagy. Gondoljunk kedvenceinkre, vizük hamar befagy, a fagyos élelem is nagy
problémát okoz nekik. Legyen mindig langyos vizük,
és védett kuckójuk, hogy ne
fázzanak! Bizony, sok gazdi

kedveskedik kutyájának karácsonykor édességgel, de
vigyázat! A csokoládé, bármennyire is élnek-halnak
utána a négylábúak, méreg
számukra! És jönnek az ünnepek. Amíg szilveszterkor
az emberek mulatnak, addig sok kutya él át borzalmakat a tűzijáték alatt. Vigyázzunk rájuk! Újév tájékán nagyon sok a bejelentés
elveszett kutyákról, akik fejvesztve menekültek a nagy
zajok elől.
Szerető gazdiknál az állat

is családtag. Igyekezzünk,
hogy a közelgő ünnepek
számukra is olyan szépek,
és kedvesek legyenek,
mint ahogyan azt mi, emberek várjuk, hiszen megérdemlik.
Ezúton is szeretnénk
megköszönni
Mindenkinek, aki az alapítvány
munkáját segítette, és kívánunk boldog karácsonyt
és új évet, és sokkal kevesebb szenvedő kis állatsorsot!
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

A jég nem iható! Mindig ellenőrizzük van-e megfelelő ivóvizük állatainknak!
Gondoskodjunk száraz, meleg fekvőhelyről és energiadús táplálékról a hideg időszakban.
Szilveszterkor helyezzük biztonságos, zárt helyre a kutyát a tűzijáték idejére.
MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Horváth György Gábor és Bohár Dorottya fia Benedek, Lakatos Tamás és Bangó Brigitta fia Vincent, Nyeste
Róbert és Németh Ildikó fia Bendegúz.
Házasságot kötöttek: Melicher László és Kulik Andrea,
Dr. Ortutay András és Hegyi Andrea.
Elhunytak: Bényi Lászlóné sz. Balla Erzsébet, Dániel
Gyula, Gresz Jánosné sz. Szalai Margit, Hajdu Gyula, Szűcs
László.

Az erősemberek
hurkatöltésben is erősek!
A IX. Tápiószentmártoni Nemzetközi Hurkatöltő Fesztiválon
ezüst éremmel díjazták nagymarosi Erősemberek csapatát.
A megmérettetésen Rittman
Tamás családi receptjével in-

A versenyen több, mint 150féle hurka különlegességet kóstolt végig a szakmai döntő bizottság és beválasztotta legjobbak közé a nagymarosi Erősemberek ételkülönlegességét.

dultak, a hagyományos májas
hurka receptét megbolondították egy kis kaporral.
A családi kedvenc bizonyított a zsűri előtt is!

Gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez és reméljük hamarosan Nagymaroson
is kóstolható lesz a díjnyertes
hurka!

A művelődési ház programjai
December - január
Dec. 10. 8-11-ig:Vásár (angol gyermekruha)
Dec. 11. 9 óra: Komolyzenei hangverseny fiataloknak
(Filharmónia bérlet)
Dec. 12. de:
Vásár (vegyes)
Dec. 13. 12-18-ig: Véradás
Dec. 14.
Karácsonyváró (programok a plakátokon)
Dec. 14. 17 óra: Karácsonyi hangverseny
(Dunakanyar Fúvósegyüttes)
Dec. 16. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - karácsony
Dec. 19. 17 óra: Csillagváró
2014. jan. 8. 9-11.30 óra: Vásár (vegyes)
jan. 9. 9-12 óra: Vásár (használt ruha)

Köszönetét fejezi ki Halápi és a Zöld család, hogy CSOLÁKNÉ ZÖLD BEATRIX
búcsú szentmiséjén részt vevők az együttérzésüket kifejezték és gyászukban osztoztak.

Városközpontban üzlethelyiség kiadó!
Tel.: 06-30/962-3302

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja

Dr. Drobilich János állatorvos

Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihályhegy u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 305-581

Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
RENDELÉSI IDŐ:

HÉTFŐ: 16-18 ÓRÁIG
KEDD: 16-18 ÓRÁIG
SZERDA: 8-10 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 16-18 ÓRÁIG
PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
SZOMBAT: 10-12 ÓRÁIG
RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM
BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK.
WWW.KUTYAKANYAR.HU

• LAPALY@KUTYAKANYAR.HU

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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Nagymaros, Fő tér 9.
A BÖRZSÖNYOPTIKA ÜZLETET NYITOTT
NAGYMAROSON A FŐ TÉREN!

Áldott békés karácsonyt és sikerekben
gazdag új esztendőt kívánunk!
ZEISS - HOYA - NOPTIKER
SZEMÜVEGLENCSÉK,
MULTIFOCALIS LENCSÉK NAGY ÁRENGEDMÉNNYEL
A BÖRZSÖNYOPTIKÁBAN!

Mindenkit szeretettel várunk!
Dr. Kispéteri Éva
szemészorvos

Börzsönyoptika Kismaros
Nyitva tartás:
K:10-18-ig
Sz: Zárva
Cs: 10-18-ig
P: Zárva
Páros szombat: 9-12-ig

Lendvainé Pesti Emese
aranykoszorús látszerészmester

Börzsönyoptika Nagymaros
Nyitva tartás:
H: 10-18-ig
Sz: 10-18-ig
P: 10-18-ig
Páratlan szombat –
látásvizsgálat: 9-12-ig

David Balazic
Cipő készítő és javító mester
Kibővített üzlettel várja vendégeit!
KARÁCSONYI VÁSÁR: bőr, műbőr táskák,
Karácsonyra EZÜSTFENYŐ vásárolható Váchartyánban december 9-től a készlet eréig, előre kivágott 2000 Ft/db ártól (1500
Ft/m), helyben vágott vagy kiásott
4000 Ft/db ártól.
Tel.: 06-20/577-2189 vagy
06 -27/367-107 (este)
Cím: Váchartyán, József Attila u.
40. (Rudnaykert MÁV megállótól
300 méter).

pénztárcák, textil és bőr kesztyűk, gyerek
és felnőtt esernyők érkeztek!
Csizma és cipő sámfák, talp betétek,
cipőfűzők, cipő ápolási kellékek kaphatók!
(December 1-től a tőlünk kapott sorszám nyer,
december 22-én sorsolás értékes ajándékokért)
Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 13-17,
szombat 8-12, vasárnap zárva.
Tel.:0620/350-360-5 • david@luxuscipo.hu

