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Schwabenfest-Bierfest!

Immár 10-ik alkalommal került megrendezésre a Schwabenfest - Bierfest nemzetiségi rendezvény.
A cikk a 7. oldalon olvasható.

A nyári szünet után újra
vitáztak a képviselők
A nyári szünet után , szeptember 30-án, hétfőn ülésezett
Nagymaros Város Képviselő-testülete, ahol mindenki jelen
volt. A meghívó alapján 19 napirendi pontot kellett tárgyalnia a grémiumnak.
>>> a cikk a 3. oldalon olvasható

Lapunk közepén
mellékletet találnak
a város projektjeiről
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Emlékezzünk együtt
az’56-os forradalom
hŋseire!

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az

1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett

VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE
2013. október 22.
16. 30 óra

Megemlékezés ’56 nagymarosi érintettjeirŋl
Helyszín: Nagymarosi temetŋ

18 óra

Ünnepi megemlékezés
Helyszín: Nagymarosi mťvelŋdési ház

Ünnepi szónok:
Harrach Péter országgyťlési képviselŋ
A mťsor közremťködŋi:
Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola
és Alapfokú Mťvészeti Iskola tanulói
Gyertyás átvonulás és koszorúzás a Fŋ téri emlékmťnél
a 950-es számú Szent Gellért Cserkészcsapat közremťködésével.
Nagymaros Város Önkormányzata nevében
Petrovics László polgármester
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A nyári szünet után újra
vitáztak a képviselők
A nyári szünet után, szeptember
30-án, hétfőn ülésezett Nagymaros Város Képviselő-testülete,
ahol mindenki jelen volt. A meghívó alapján 19 napirendi pontot
kellett tárgyalnia a grémiumnak.
Így többek között döntöttek létszámbővítésről, az egyik társulás
megszüntetéséről és arról is, hogy
továbbra is támogatják a Mainzi
utcai P+R parkoló kialakítását.
A napirend előtt három képviselő kért szót. Burgermeister
László a Szálloda utcában kóborló kutyák veszélyére hívta fel a
figyelmet, Grécs László a Panoráma parkolóban épülő korláttal
kapcsolatban tett fel kérdést, míg
Szomráky Pál a stranddal kapcsolatban megtett lépésekről számolt
be a testületnek.
A napirend ismét a lejárt határidejű határozatok teljesítésének
beszámolójával kezdődött, melyet
egyhangúlag elfogadott a testület. A helyi adóbevételek első féléves alakulásához ketten szóltak
hozzá. Grécs László az idegenforgalmi adó bevételeinek alakulását
firtatta, mert szerinte több a szálláshely a városban, mint amennyi
adó bejön. Szimon Attila a gépjárműadókról tett fel kérdést, mely
ebben az évben már központosítottan működik.
Egyhangúlag támogatták a
Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi létszámbővítési kérelmét, és
Szomráky Pál kivételével – ő tartózkodott a szavazásnál – elfogadták a térítési díjakat.
Az önkormányzat költségvetésének első féléves beszámolójánál Petrovics László polgármester
hangsúlyozta: jól áll a város. Elmondta, hogy még nem érkezett
meg a város számlájára az árvízi vis maior összege – amely 65
millió forint -, de amint ez is megérkezik, Nagymaros költségvetése ismét helyre áll. A szavazásnál itt is Szomráky Pál tartózkodott csak.
Jóváhagyták - más Dunakanyarbeli önkormányzatokhoz hasonlóan -, hogy megszűnjön a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Megbízást adtak a belső ellenőrzési feladatok ellátására is, és elutasították a Szálloda utcai lakás bérbevételéről szóló kérelmet.

Kisebb vita után – amely a parkolási helyzetről zajlott – megerősítettek egy korábbi döntést,
amely a Mainzi utcai P+R parkoló létesítéséről szól. Így a város helyet biztosít a parkolónak,
amely jövőre készülhet el pályázati pénzből. A projekt nem a városé, de a parkoló elkészülte után,
visszakapja működtetésre.
A hévízkút létesítésére vonatkozó vízjogi engedély módosításához szükséges környezetvédelmi tanulmány megrendelése témakörnél Szomráky Pál ismét kifejtette aggályait egy termálhotel
kialakításával kapcsolatban. Mint
mondta: szerinte nincsen szüksége ilyen beruházásra a városnak és
kérte, hogy távolítsák el a táblát,
amely ezt jelzi a főút mellől. Ezt
azonban csak hárman támogatták: Szimon Attila, Burgermeister
László és a javaslattevő. Végül a
hatástanulmányról szóló napirendi pontot, hat igennel és egy tartózkodással (Szomráky Pál) fogadták el. Az ülésen elhangzott,
amennyiben a tanulmánykészítését nem rendeli meg az önkormányzat, akkor a majdani kútfúrást engedélyező vízjogi létesítési
engedély meghosszabbítása nem
történik meg, így várhatóan végleg elveszne az esély termálkút fúrására. Ennek nem szabad 1,5 millió forinton múlnia.
Nem támogatták a Magyar
Telekom Nyrt bérleti szerződésének módosítására vonatkozó kérelmet, ellenben döntöttek egy önkormányzati ingatlan értékesítéséről. Csak nehezen született döntés egy külterületi út elnevezésével kapcsolatos kérelemről, mely
végül a javasolt Pagony út nevet
kapta, mindössze négy támogató
szavazattal.
Vita nélkül fogadták el a 2013.
évi kiemelt rendezvények értékelését és azt, hogy idén is csatlakozik
a város a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz. Ennek keretét 600
ezer forintban határozták meg.
A rendőrségi támogatásokról
szóló napirendi pontnál a a Szent
Olga Alapítvány támogatásából
az önkormányzat által megvásárolt, a nagymarosi körzeti megbízott részére átadásra kerülő terepjáró és a lakás használatáról döntöttek. Szimon Attila azt javasolta, hogy az autót csak Nagymaros

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy
- október 14-én azon utcákban, ahol hétfőn van a szemétszállítás,
- október 15-én azon utcákban, ahol kedden van a szemétszállítás,
- október 16-án azon utcákban, ahol szerdán van a szemétszállítás, lomtalanítást végzünk.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
- a fém hulladékot,
- a nem szennyezett, kötegelt
papírt, valamint
- az italos- és befőttes üvegeket (műanyag zsákban/dobozban)
újrahasznosítás céljából külön gyűjtjük.
Kérjük, hogy ezen hulladékokat elkülönítve rakják ki.

területén használhassa a körzeti
megbízott. Végül ezt úgy fogadta
el a testület, hogy rendőrségi feladatok elvégzésére Nagymaros
területén kívül nem veheti igénybe a KMB-s. Az egyebekben három témát tárgyaltak meg: a közbeszerzési terv módosítását, a piac
házirendjét és a közmeghallgatás
időpontját. A piac házirendje anynyiban módosul, hogy a téli nyitva tartás való átállás után 9 és 13
óra között tart majd nyitva.
A testületi ülés utolsó felszólalója Ivor Andrásné, a Nagymarosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt, aki beszámolt a
testületnek eddigi munkájukról
Köszönjük, hogy ezzel is
és kérte, hogy támogassák, hogy elősegítik szelektív hulladékhelyet kapjanak egy helytörténeti gyűjtési törekvéseinket!
múzeum létrehozására.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
FURUCZ ANITA
MAROS KFT.

Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat
Nagymaros Város Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat részletes kiírása és a benyújtás feltételei a www.nagymaros.hu oldalon
megtekinthetők.

Közmeghallgatás
Értesítjük a lakosságot, hogy
a képviselő-testület 2013. évi
közmeghallgatását
2013. október 25-én (pénteken)
18 órától
tartja a Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettek várunk.
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Jobbikos képviselő által
megtett intézkedések a közrend
és közbiztonság érdekében
Immár három éve tart a küzdelmünk Nagymaros közbiztonsága megerősítése érdekében.
Szeretném, ha mindenki
megtudná, mit végeztünk ez
ügyben. Először arra gondoltam, hogy hívjunk össze egy
lakosság fórumot, aztán elvetettem ezt a gondolatot. Hogy
miért? Mert minden fórumon,
közmeghallgatáson
ugyanaz
a kb. 20 ember jelenik meg, a
többi 4600 lakost nem érdekli, hogy mi történik a városunkban. Hamis magyarázatot adnak arra a kérdésre, hogy miért nem jönnek el, azt mondják,
hogy minek, úgysem tudunk
beleszólni a dolgok menetébe.
Igenis beleszólhatnának, ha eljönnének, ha elmondanák a véleményüket, ötleteiket, javaslataikat. De könnyebb a pálya
széléről bekiabálni, és pletyka
szinten véleményt nyilvánítani.
Szóval ezért választottam az
újság cikket, ez valamivel több
emberhez jut el.
Feltett szándékunk, hogy
Nagymarosra 3 körzeti megbízott rendőrt telepítünk le. Lényeges dolog, hogy itt lakjon,
saját bőrén tapasztalja meg a
Maroson történteket. A munkaideje lejárta után ne üljön fel
a vonatra, és a következő szolgálatáig azt se tudja, hogy van
Nagymaros, hanem itt, köztünk
éljen. A hosszú éveken át megszerzett szakmai tapasztalatom
alapján állíthatom, hogy személy és helyismeret mellett a
folyamatos jelenlét szolgálja
megfelelőképpen a megelőzést.
Természetesen a megfelelő felkészültség és a feladat ellátását nagy mértékben segítő körülmények is kellenek . Ide tartozik a lakás, szolgálati helység, jármű, stb. És itt érkeztem a lényeghez. Sikerült elérni , hogy a város vezetése már
biztosított egy lakást, (további
lakásra és szolgálati helységre
felajánlást tett). Egy helyi alapítvány a „Szent Olga Alapítvány” egy vadonatúj terepjáró gépkocsit adományozott
a körzeti megbízotti feladatok ellátására. Sajnos ez utóbbi az átadást (augusztus 20.)
követően mozdulatlanul áll a
polgármesteri hivatal udvarán,

mert az illetékes rendőri vezetés - véleményem szerint - különböző előírásokra hivatkozva nem hajlandó átvenni a járművet.
A jelenlegi állapot elérése
(egy fő körzeti megbízott időszakos jelenléte – ami sok esetben elvezénylés miatt nem valósul meg) a különböző szintű
rendőri vezetőkkel, Petrovics
László polgármester úrral közös személyes találkozás eredménye így - váci Rendőrkapitány, a mindenkori Pest Megyei Rendőrfőkapitány, Országos Rendőrfőkapitány. Az előbbieknek és végül Pintér Sándor
belügyminiszternek megírt levelek is csak a jelenlegi helyzetet eredményezték. A levelekre adott válasz tartalma szinte azonos volt az eredményt illetően, vagyis Nagymaroson a
közrend, közbiztonság megfelelő szinten van. Szerintük!! Érdekes módon ennek ellenére a
Kapitányság által a 2012 évről
készített statisztikai adatokból
az derül ki, hogy a verőcei őrshöz tartozó települések közül
Nagymaroson történt a legtöbb
bűncselekmény, 225 eset ami
2009 évtől folyamatos emelkedő tendenciát mutat. Arról nem
beszélve, hogy egy emberölés
is volt (ami emlékeim szerint
nem vagy csak nagyon régen
volt Nagymaroson, és öt esetben rablás is történt, igaz mai
elnevezés szerint „személy elleni erőszak” a helyes kifejezés) .
Itt kell még megemlíteni a 2013
évben idáig történt betörések
ismertté vált számát, 10 esetet.
Véleményem szerint a kialakult helyzetért nem hibáztatható sem a végrehajtó állomány sem a közvetlen parancsnoki állomány, mivel Ők
nincsenek ez ügyben döntési
helyzetben.
A fentiek ellenére tovább
folytatom Polgármester úrral
és képviselő társaimmal közösen a küzdelmet a megfelelő
rendőri jelenlétért, a bűn elkövetés megelőzése érdekében .
Nagymaros 2013 szeptember 30.
SZIMON ATTILA
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ,

JOBBIK

KIVONAT Nagymaros Város
Önkormányzatának az állatok tartásának
szabályairól szóló 29/2004. (X. 27.)
önkormányzati rendeletből:
„16. § (1) Az ebtartó – a rendvédelmi szervek, nemzetbiztonsági
szolgálatok, a büntetés-végrehajtási, a vám- és pénzügyőri szervek,
a határőrség kivételével – köteles
Nagymaros Város Jegyzőjének bejelenteni a rendelet 2. sz. mellékletét képező formanyomtatványon,
ha az állata
- a három hónapos kort elérte,
- elhullott, vagy elveszett,
- tartási helye három hónapnál
hosszabb időre megváltozott,
- új tulajdonoshoz került.
(2) Az ebet – három hónapos
kora után – tulajdonosa, vagy tartója köteles évenként – a három
hónapos kort elérteket 30 napon
belül – köteles saját költségére állatorvossal veszettség ellen beoltatni.
(3) Az oltás megtörténtéről
adott állatorvosi igazolást meg kell
őrizni.
(4) Az eb eltűnését a tulajdonos köteles haladéktalanul bejelenteni Nagymaros Város Jegyzőjének.
(5) Közterületen kutyát felügyelet nélkül hagyni tilos.
17. § (1) A tulajdonos úgy köteles ebét tartani, hogy az más testi
épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a szomszédos lakók nyugalmát ne zavarja, s anyagi ne okozzon se személynek se közösségnek. E rendelkezések megsértése
esetén, valamint szakhatósági vélemények alapján – ha annak indoka fennáll – a tartás feltételhez köthető, illetve megtiltható.
(2) A tulajdonos köteles az ebet
gondozni, megbetegedés esetén az
eb gyógyításáról gondoskodni. Ha
az állattartó nem kívánja az állatot
tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről (eladás, ajándékozás, stb.) gondoskodni.
18. § (1) Többlakásos lakóépületben lakásonként legfeljebb egy
eb tartható. A tartás a lakóépület közös használatú helyiségeiben vagy annak udvarán – ideértve a külön használatú udvarrészt
is – csak valamennyi tulajdonostárs vagy lakáshasználó (lakásonként egy szavazattal) írásbeli hozzájárulásával történhet.
19. § (1) Közterületen, illetve a
lakóház közös használatú helyiségeiben, s annak udvarán az ebbel
csak biztonságos – más személyek
testi épségét és tulajdonát nem veszélyeztető – módon lehet közlekedni. Az ebek felügyelet nélkül
nem hagyhatóak.
…(4) A tulajdonos, illetve az eb
felügyeletével megbízott személy
köteles a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, il-

letve a lakóház közös használató
helyiségeiben (udvarán) az eb ürülékét azonnal eltávolítani.
(5) Bekerítetlen ingatlanon ebet
szabadon tartani tilos.
(6) Harapós, vagy támadó természetű ebet a nap minden szakaszában csak kiszabadulását, illetve
elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon szabad tartani.
21. § (1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni illetőleg megtűrni:
- vendégforgalmat lebonyolító
nyilvános helyiségbe, továbbá élelmiszert árusító üzletbe, vagy piac
területére, vágóhídra, élelmiszer
raktárba,
- oktatási (bölcsőde, óvoda, iskola), egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére,
- ügyfélforgalmat lebonyolító
közintézmények épületébe,
- játszótérre, homokozók területére,
- sportlétesítmények területére.”
Az önkormányzati rendelet
mellett felhívom az ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint
belterület közterületén – kivéve
az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
A 17. § (2) bekezdése szerint
közterületen az eb tulajdonosának
biztosítania kell, hogy az eb sem
más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
A 17/B. § (10) bekezdése szerint négy hónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel megjelölve
tartható.
A szabályokat megsértő tulajdonosokat állatvédelmi bírsággal
fogjuk sújtani, ennek alapösszege 15 000 Ft, melyet a jogsértéstől
függően 1-3-szoros szorzóval kell
növelni.
Emellett a gazdátlan ebeket
gyepmesteri telepre szállíttatjuk,
melynek költségét a tulajdonosra
fogjuk terhelni.
Az ebek elhagyása, kitétele esetén 150 000 Ft bírság kiszabására
kerülhet sor.
Az eb egyedi jelölését (chip) a
jövőben a hivatal is fogja ellenőrizni, melynek elmulasztása esetén a
bírság mértéke 45 000 Ft.
A jövőben a hivatal ismét teljes körű ebösszeírást fog végezni,
melynek során az egyedi azonosító meglétéről is adatot kell szolgáltatni.
DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZŐ

Nagymaros

5

Kármentés 2013 nyarán
Beszélgetés Mihály Gáborral

- Gabó! Hogy kerültél át a lakossági kártérítés nem oly látványos
és sikeres oldalára?
- Mielőtt válaszolnék a kérdésedre, egy pár gondolatot szeretnék mondani a „látványos és sikeres” védekezésről. Furcsa árvizet
éltünk meg: volt a víz, aki tette a
dolgát (jött rekord magassággal),
volt a város, aki tette a dolgát (ismét remek összefogással, a civilekkel és BV-sekkel), volt a politika, aki tette, mint ahogy mindig
teszi, volt a katasztrófavédelem,
aki élt az indokolatlanul nagy hatalmával (most először, és csak
remélni tudom, hogy utoljára).
Az árvíz idején ezt a négy elemet gyakorlatilag nem egységes
érdekek motiválták. A tetőzés estéjén lemondtam az irányításról,
mert a helyzet számomra tarthatatlanná vált (nem a víz miatt).
Nagymaros város saját irányítási
rendszerével kb. 95 százalékban
elvégezte a védekezési munkákat a tetőzés napjáig. Ezt követően a káosz lett az úr. Szerencsére
a víz nem érzékelte a gát túloldalán uralkodó érdekellentéteket és
felfordulást, mert ha ezt megtudta volna, akkor könnyen nagyobb
károkat okozhatott volna. Így is
nyert egy kis csatát a tetőzés éjszakáján. (Ez némileg elégtétel
volt számomra, hogy a több száz
„spártai harcos” elvérzett egy éjszaka alatt egy három méter széles kapu miatt.) De nem örültem
annak, hogy sok embernek kára
lett emiatt.
Azt tanultam az árvízi védekezéseken, és vallom ma is, hogy
van a víz, ami ellenében mindenki
egyért, és egy mindenkiért küzd a
körülményektől függetlenül.
Ez most nem így volt. Nem
tudták az emberek, hogy kellenek-e, vagy nem kellenek, meddig kellenek, mire kellenek, mihez van joguk, és mihez nincs…
Például, ha valakinek a házát körbeveszi 20 cm-es víz, (úgy,
hogy a padlószintje a víz felett van
1 m-rel), akkor már nem maradhat a házában, és nem védheti azt,
ha a katasztrófavédelem úgy dönt.
Mindezt úgy rendelik el a nagyhatalmú urak – akik ritkán köszönnek és ritkán kedvesek –, hogy
semmilyen anyagi biztosítékot
sem adnak a magáningatlanra vonatkozóan, és bőszen hangoztatják
a rájuk formált rendeleteket.
Van bennem némi lelkiismeret-furdalás is, mert, ha nem mondok le azon az estén, és nem építjük le a helyi vezetői rendszerün-

ket, ha sikerrel tudunk megküzdeni a fölénk tornyosuló különböző
érdekek miatt ide helyezett hivatásos áradattal, akkor valószínűleg sokkal kevesebb terület került
volna víz alá a Csillag utca és Király utca között. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a védekezés
után valamilyen szinten segíteni
szerettem volna azoknak, akiket
emiatt nem sikerült megvédeni.
A védekezés utáni ténykedésem pedig úgy kezdődött, hogy
felhívott a Neubauer Laci, aki
kapcsolatban volt a baptistákkal.
Tájékozódtam a polgármesteri hivatalban, hogy mi a helyzet a segélyszervezettekkel. Keveset tudtak az ügyről. Később kiderült,
hogy a segélyszervezetek közül
a Baptista Szeretetszolgálat és a
Magyar Vöröskereszt kapta meg
Nagymarost. Látva a helyzetet
az önkormányzatnál, úgy döntöttem, hogy felajánlom a segítségemet, amit Petrovics Laci készséggel elfogadott. Az egész ügyben legnagyobb segítségemre a
Lelle (Rendessy Annamária) volt,
akivel gyakorlatilag minden kérdésben konzultálhattam. Innentől kezdve én vittem az ügyeket
a város nevében. A segélyezéssel
kapcsolatban szeretném kiemelni
a karitász fantasztikus munkáját.
Ők segítettek a leggyorsabban és
a leghatékonyabban!
Úgy gondoltam, ha külön-külön kérelmeznek a rászorultak,
akkor sokkal nehezebb a dolguk.
Megpróbáltam egységbe hozni
az igényeket. Ismernek és elfogadnak az emberek, igyekeztem
azt képviselni, amiben hiszek.
Mindenkivel meg tudtam értetni,
hogy ne akarjunk túl sokat (csak
a lakrész kárát kérjük), mert rengeteg az országban a károsult, és
korlátozottak a lehetőségek, de
az igénylést képviseljük jól. Ennek sok lépése volt: helyszíni bejárások, kárfelmérések, fényképfelvételek készítése, költségvetés
készítése, kárigénylő lapok kitöltése, űrlapok kitöltése, stb.
Még készíttetni kellett a Mainzi
utcai három lakrésszel kapcsolatban: Szalai Robi bácsival szakvéleményt, Maurer Jánossal költségvetést, Palotay Gerivel tervet, Lellével háziorvosi nyilatkozatot, az ÁNTSZ-szel szakvéleményt, a polgármesterrel támogatói levelet, a Családsegítő Szolgálattal felmérést, a tulajdonosokkal hozzájárulást, Morvai Ágival
nyilatkozatokat, kérelmeket, stb..
A Vöröskereszt örült, hogy valaki

összefogta a károsultak igényeit,
de viccesen megjegyezték, hogy
talán nekik ez nem is annyira jó,
mert nagyon markánsan képviselem a lakók érdekeit. Ez is egyfajta elismerés.
- Mégis, nem hálátlan feladat
az ilyen?
- Hálátlan feladatnak gondoljuk általában azt, amelynek elvégzése után a befektetett energiához képest kevés elismerést kapunk. Én inkább azt gondolom
hálátlan feladatnak, amikor az elvégzést követően kevesebbek leszünk, mint előtte voltunk. Hogyan is értem?
Általában ha meglátok egy célt,
és minden porcikámmal azonosulni tudok vele, akkor számomra az
feladat. Ha nagy a feladat, ha a kimenetele kockázatos, ha első ránézésre a megoldás lehetetlen, na az,
már kihívás. Onnantól kezdve én
már nem mérlegelek, csak ösztönösen teszem a dolgomat legjobb
tudásom és képességem szerint, és
ha sikerül elérnem a kitűzött célt,
akkor hatalmas elégtétel keletkezik bennem. Ezt követően sokkal
erősebbnek, magabiztosabbnak érzem magam, telve energiával…
szépnek látom a világot. És, ha az
ilyen kihívásokat az embertársaink
érdekében sikerül tenni, akiknek a
hálás tekintetét és köszönő szavait megélhetjük a folyamat végén,
akkor olyan boldogságélményben
lesz részünk, amelyre életünk végéig fogunk emlékezni.
- És, ha nem kapnak semmit a
károsultak?
- Az nem az én kudarcom, hanem az ország szégyene.
- Mi a tanúsága ennek az árvíznek?
- Egy indokolatlanul nagy ha-

talommal felruházott szervezet
sem kényszeríthet ránk bármilyen
ostobaságot, még akkor sem, ha
rendeletekre hivatkozik. Mesterségesen nem kell a nehéz helyzetből katasztrófát csinálni, és nem
kell az így kialakult katasztrófát
védeni. Mert, ez így nem szolgál
más célt, mint az ügyeket mozgató szervezet jólétét.
Sajnos városi szinten nem lettünk többek az ez évi árvízi védekezést követően. Ugyanis adva
volt a nagy feladat, a rekord magasság miatt megvolt a kihívás
is, sikerült kb. 95 százalékig kiválóan megoldani a feladatot, kis
hibáktól eltekintve – ami a dolog
természetes velejárója. A végén
elvették a várostól, a lakosságtól
a győzelem megélésének lehetőségét. Mivel jelentős részben kiválóan oldottuk meg a feladatot,
ezért már meglehetne a megelégedettségünk, de mivel a városi
vezetést és a lakosságot semmilyen szinten nem érte elismerés
(csak általánosan, és közhelyesen), ezért nem lettünk erősebbek, magabiztosabbak, egységesebbek. Nem volt senkinek boldogságélményben része. Nagymaros úgy élte meg az árvízvédelmet, hogy kesernyés, keserédes lett. Nem volt a végén az emberekben eufórikus állapot. Pedig megérdemelték volna.
- És ha távolabbra tekintünk,
tanítása is lehet az árvíznek?
Fontos, hogy legyünk önfeláldozóak, mert ha valakinek a háza
úgyis elúszik, de azzal megmentheti a többi tízet, tegye meg! Ha
harcolunk egymás ellen, akkor
nem megyünk semmire! Nem
számítanak a körülmények, bármi
jöhet, ahhoz fogjuk alakítani az
eszköztárunkat. Ha a város össze
tud fogni, megmutathatja, hogy
csodákra képes! Hinnünk kell
magunkban: állhatatosan, összefogással, hihetetlen szép dolgokat
tehetünk!

LEJEGYEZTE:
HORTOVÁNYI EMŐKE

Így látunk mi... Nagymaros!
Szeptember 27-én, pénteken 18 órakor nyílt meg a Forte Fotóklub Vác tagjainak fotókiállítása a nagymarosi művelődési házban. A kiállítást Cservenák Péter fotóművész, a Forte Fotóklub
Vác alapító tagja (képünkön) nyitotta meg. A kiállítás megtekinthető október 11-ig látható.

6

Nagymaros

Az elmaradt év végi Kirándulás az Ipoly Erdő
Zrt szervezésében
kirándulások pótlása
Szeptember 26-án osztályunk ellátogatott Budapestre. Mivel
busszal utaztunk, útközben a főváros nevezetességeit is megcsodálhattuk a budai rakpartról.
A Tropicariumban életre keltek az eddig csak televízióban lá-

ujja esetleg vizes lett. Még több
időt is eltölthettünk volna itt, de
várt ránk a Csodák Palotája, ahol
a fizika törvényszerűségeit kézzelfoghatóan, egyszerű játékokon
keresztül a gyerekek számára is
érthető módon mutatják be.

Szeptember 30-án a két harmadik
osztály a Bejárható Magyarország
programon belül kirándulni volt. A
túrára az Ipoly Erdő Zrt hívott meg
minket az Erdők hete alkalmából.
Reggel 8 órakor várt ránk a busz

állomásán- megebédeltünk. Minden
résztvevő kapott egy-egy csomag
hideg ennivalót az erdészet jóvoltából. Ebéd után kicsit megpihentünk,
és szabadon játszhattak a gyerekek.
Ezután egy tíz állomásból álló tanös-

Szakonyi Szabolcs 3. b
osztályos tanuló rajza

tottak! A trópusi esőerdőben először az előbukkanó aligátor, majd
az ottani gyors időjárás változást
utánzó hang-és fényhatások ejtettek rabul. De nagy sikert arattak a
selyemmajmok, az egzotikus madarak és a sokféle hüllő is.
Az óceánok élővilágát az akváriumi alagúton keresztül szokatlan módon tekinthettük meg. A
ráják, a cápák és a több száz színpompás egyéb fajta hal körülöttünk úszkáltak, szinte elérhető közelségben.
A rája-simogatóban már sikerült is jó néhány gyereknek az állatok selymes bőrét megérinteni. Az sem számított, hogy a ruha

2013. szeptember 2-án, reggel 8
órakor megszólalt az iskola csengője, ezzel jelezve a nyári szünidő végét, és az idei tanév kezdetét. A két első osztályon látható
volt az öröm, amellyel részt vettek a tanévnyitó ünnepélyen, de a
felsőbb évfolyamosok is lelkesen
kezdtek neki az évnek. Fábián
Szabolcs igazgató úr ünnepélyesen köszöntötte iskolánk új tanulóit, és tanárait. Számos új kolléga kezdte meg ugyanis munkáját iskolánkban a 2013-2014-es
tanévben. Bajor Zsuzsanna éneket és szolfézst tanít, Hamvasné
Hortoványi Gyöngyvér magyar
szakosként érkezett, Hert Béla
a fizika órákat látja el óraadóként, Karsainé Szentpéteri Bea
pedig az informatika órákat. Kovács Brigitta testnevelő tanár,

Az elején mindenki minden
érdekességet egyszerre szeretett
volna kipróbálni. Később a nekik
legjobban tetszőknél már hoszszabb időt is eltöltöttek. A szögletes kerekű autó, a fakírágy, a csapj
a falra, a légágyú, a bársony hárfa
és a fény útja volt a sláger.
Az erre a programra szánt idő
szinte elrepült. Szomorúan vettük tudomásul, hogy már indulni kell haza. Észrevétlenül jutottunk ezen a napon rengeteg új tudás birtokába. Reméljük, hogy az
évvégére tervezett négynapos erdei iskolánk is legalább ilyen jól
fog eltelni, mint ez a nap!
3.A OSZTÁLY ÉS ERZSI NÉNI, BEA NÉNI

az erdészet előtt, és elvitt Nagybörzsönybe. Ott a kisvasútnál fogadott
bennünket Pesek József erdész, hivatásos vadász, és Pesekné Bea, a
túra szervezője. Ők a nap folyamán
végig velünk voltak.
Józsi bácsi bemutatta nekünk a
Börzsöny jellegzetes állatait, és a
gyerekek nagy örömére az állathangokat is. Ezután megismerkedtünk a
kisvasút vezetőjével, akitől megtudtuk, hogy az országban egyedülálló
y-fordítós vasútvonalon fogunk közlekedni egészen Nagyirtáspusztáig.
Az őszi hideg ellenére nagyon élveztük a nyitott kocsikban való utazást.
Kisirtáspusztán fordult meg először a
szerelvény. Aki akarta, kipróbálhatta
a váltó kezelését. Utunk során láthattunk egy csapat őzet és mókusokat is.
Nagyirtáspusztán – a vasút vég-

Iskolánk hírei
Nagy Zsolt Richárd rajzot tanít,
Simonné Merkei Sarolta alsós tanító, Zoller Csaba pedig technika szakos.
Szeptember első heteiben
minden osztályfőnök megtartotta az a szülői értekezletet, kialakult a végleges órarend, lassan
a tanulásé lett a főszerep. Azonban már így, a tanév kezdetén is
szerveztünk szabadidős programokat iskolánk számos tanulójának. Bekapcsolódtunk az országos „Te szedd” szemétgyűjtési
akcióba. Az Ipoly Erdő Zrt szervezésében két harmadik, és egy
negyedik osztály erdőjáró túrán

vett részt a Börzsönyben. A tavaszi árvíz miatt több osztálykirándulás elmaradt, amiket most pótolhattak az érintettek. Így jutottak el diákjaink a Tropicariumba,
illetve a Csodák Palotájába.
Októberre tervezett programjaink között szerepel, hogy
újabb osztályok vegyenek részt
a „Bejárható Magyarország”
programban, melyet az Ipoly
Erdő Zrt tesz lehetővé számunkra. A nyolcadikosok pályaválasztási kiállításra utaznak Vácra, testnevelőink pedig Sződre
viszik sportolóinkat a Diákolimpia mezei futófesztiváljára.

vényen gyalog indultunk le a hegyről. A gyerekek kaptak saját kis térképszelvényt is, hogy jobban tudjanak tájékozódni. Utunk során megismerkedtünk a Börzsöny jellegzetes
fáival, és rengeteg gombát vizsgálhattunk meg. Bea néni és Józsi bácsi segített abban is, hogy megtanuljuk, hogyan kell viselkednünk az erdőben.
Túránk végén Nagybörzsönyben
várt már a busz, hogy hazaszállítson
minket Nagymarosra.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani Bea néninek és Józsi bácsinak azért, hogy ezt a tartalmas, szép
túrát vezették. Köszönjük az Ipoly
Erdő Zrt-nek a meghívást, és bízunk
abban, hogy még találkozunk munkatársaikkal hasonló programokon.
A 3. A ÉS B OSZTÁLY TANÍTÓI

Iskolánk tanulói ünnepi műsorral készülnek az aradi vértanuk
emléknapjára, és október 23ára. Októberben indul a Filharmónia bérlet, és papírgyűjtést is
szervezünk. Szívesen fogadjuk
a papírhulladékot október 7-től
11-ig, 14 és 18 óra között a konténereknél. Az őszi szünet október 25-től október 28-ig tart.
HAMVASNÉ HORTOVÁNYI GYÖNGYVÉR

Gratulálunk
Az Árpád-napok matematika
versenyén Nagy Márton 7. osztályos tanuló VI. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményéhez és egyben megköszönjük a
felkészítő tanárok munkáját!
AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE
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Schwabenfest-Bierfest!
Nagy előkészületekkel, és befektetéssel szerveztük meg idén
is immár 10-ik alkalommal kulturális nemzetiségi rendezvényünket.

Német Nemzetiségi Önkormányzatunk éves munkáját értékelve az EMMI feladatalapú pályázat útján a következő évi feladatunkhoz támoga-

tást nyújtott, mely összeg az
éves feladatainkhoz, működésünkhöz van fenntartva .Döntésünk alapján pénzbeni támoga-

tást nyújtunk a Die Blumen, és
Wildenrosen tánckarnak, a Dunakanyar Fúvós együttesnek,
Iskolának,Óvodának, Cserkészeknek.

gedésére történt, és emlékeiben
még sokáig megmarad ennek a
rendezvénynek a hangulata.
Nagyon köszönjük azoknak,
akik megtisztelték programjainkat. Közöttük nagyon sok
volt a kifejezetten erre a napra idelátogató vendég. Érthető viszont a megosztottság, hiszen rendezvényünk napján a
szomszéd települések is meghirdették programjainkat, így a
„bőség „ kosara vonzotta több
felé a közönséget. Levonva a
tanulságot a hideg, és az egyéb
programok miatt legközelebb
két héttel előbbre kell hozni a
rendezvényt.
Köszönetünket fejezzük ki

készcsapat, Maros Étterem,
Mészáros András, valamint
mindazoknak, akik a háttérben
drukkoltak nekünk. Köszönjük
az óvoda és az iskola együttmű-

azoknak, akik a színvonal emelése céljából támogatták a rendezvényt: Mahart Passnave,
Kautz István, CBA, Rasman
Miklós, Manyika a Fő-téri kisboltból, Kis Francia Pékség és
Reggeliző ínyenc bolt, Rita és
Gábor, Gasznerné Gyimesi Rózsika, Emmer Józsefék, Jung
Karcsi bácsiék, Flamichné
Gabi, Iker Kati, Kókáék, Kiss
Karcsi, Horváth Toni és a cser-

ködését is. A hangulatról pedig
beszéljenek a mellékelt fotók,
melyet Ivor Andrea készített.
Következő jelentősebb eseményünk a Bethlehemi jászol
felállítása lesz a Fő téren, amihez kérjük és várjuk a segítő
kezeket.
NAGYMAROSI NÉMET
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELETÉBEN:
IVOR ANDRÁSNÉ, ELNÖK

Elhatározásunk alapján úgy
gondoltuk, hasznosat teszünk
városunknak, ha hagyományunkat folytatva az idei évben
is erre a nagyszabású kulturális

és nemzetiségi identitást megtartó rendezvényre fordítjuk az
összeg egy részét. Reméljük
döntésünk mindenki megelé-

1. IDÕSEK HETE PROGRAMOK
Október 15-én 9.30 órakor
Előadás a napköziben: „Úton a
bölcseséghez -Tanulunk szépen öregedni” - Nemeshegyi Péter atya
Október 20-án 9.30 órakor Szentmise utána szeretetvendégség KÁBEL TV-N IS! (Mindenki, aki a
MAROSNET szolgáltatóval van kapcsolatban, alap-szolgáltatásként tudja nézni a kábel TV-t.)
Kiscsoportos találkozók jelentkezés szerint! Mindenkit szeretettel vár az Egyházközség!

JÓTÉKONYSÁGI ERZSÉBET BÁL
Csaba testvér Gyimesbükki Árvaházának melegágyára gyűjtenek a bálon,
november 23-án 19.30 órától
a Nagymarosi Művelődési Házban
Játszik a Polaris zenekar.
Jegyek, asztalfoglalás:06-27/594- 105
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Határtalan Gyerektábor
Nagyszerű gyerektáborban
vehettünk részt a nyár végén!
Kárpátaljáról érkeztek hozzánk kis vendégeink. A gyerekek családoknál voltak elszállásolva, így jó barátságok alakultak ki, volt is nagy sírás-rí-

ba énekpróbát követett.
Ivaskovics
József,
a
kisgejőci gyerekek egykori és
a ráti gyerekek jelenlegi zenetanára a városi ünnepségek
keretében átvehette Nagymaros Város Díszpolgára kitün-

vás a búcsúzáskor; na de ne
szaladjunk ennyire előre.
Napközben együtt töltötte az időt a marosi gyereksereg és a kárpátaljai különítmény. Először a helytörténeti körsétát jártuk körbe, megismerkedve kisvárosunkkal.
Legjobban a dunai fürdőzést
élveztük, hisz az idő ragyogó
volt, a víz simogató, a strand
szenzációs. Nagy sikere volt
a motorcsónakázásnak, átvágtattunk a Visegrádi oldalra, és meghódítottuk a vadregényes szigetvilágot is. Köszönjük Patakfalvi Miklósnak és Hamvas Péter kapitánynak!
Amikor befelhősödött, Juhász Lillával kirándultunk
egyet a Börzsönyben, felmásztunk a felújított kilátóba, és onnan csodálkoztunk
rá a Dunakanyarra.
Voltunk Visegrádon is,
Mór Györgyinek hála megnéztük a Fellegvárat, és átsétáltunk a bob pályára is, ahol
mindkét pályát kipróbálhattuk. Ellátogattunk Vácra,
ahol a barokk város nevezetességeit és összes kirakatát
megnéztük.
A nyaralás nemcsak a kikapcsolódásról szólt, hiszen
gyerekek nagy erővel készültek a koncertre, így énekpró-

tetést. Részletek a méltatásból: „A Credo Együttes vezetője, főállású ellenálló, aki
nem ismer lehetetlent, és kultúrát teremt ott is, ahol a feltételek még egy rendes kocsmához sem adottak. Az elismerés
nemcsak Jóska bácsinak, de
rajta keresztül a kisgejőci szülőknek, és minden nagymarosinak szól, akik évről évre lehetővé teszik a tábor létrejöttét. A testvértelepülési kapcsolat kialakításáért, a magyar
kultúráért és az új nemzedékekért végzett munkája miatt
kapja Ivaskovics József Nagymaros Város Díszpolgára címet.”
Akárhogy is igyekeztek a
szervezők, vendégeink mégis
a családoknál töltött időt élvezték a leginkább. Köszönet
a vendéglátóinknak: Alimán
Gabinak, Burgermeister Lacinak és Líviának, Ekési
Orsinak, Fekete Nórinak,
Hamvas Gyöngyőnek és Petinek, Juhász Györgyinek és
Misinek, Nikolics Andinak.
Köszönjük a fergeteges lakomákat: a Jobbik Nagymarosi
Alapszervezetének: Szimon
Áginak és Attilának, valamint Békefi Andrásnak és
Mór Györgyinek, és Fekete
Zsoltnak, a Nagymarosi Férfikarnak: Niegreisz Sándor-

nak. Heininger Karcsi mustja finom, pincéje csodás volt!
Köszönjük a sok sütit, játékot, üdítőt, könyvet.
A tábor főhadiszállása a
Proli volt, köszönjük az önkormányzatnak.
A gyerekek koncertje feledhetetlen volt. A Proli verandája zsúfolásig megtelt érdeklődő közönséggel és izgatott gyerekekkel. Ivaskovics
Jóska bácsi és Csákány Marianna tanítványai nem vallottak szégyent, fergeteges
műsort adtak, de Juhász Orsi
nagymarosi csapata is igen

szépen muzsikált! Köszönjük a zenetanárok fáradhatatlan munkáját, és barátságát!
Köszönjük a pénzt, amit
kaptunk, boboztunk, hajóztunk, fagyiztunk, egy szóval szórakoztunk belőle kedvünkre. Személyiségi és adminisztratív okokból nem
áruljuk el, hogy kitől, kaptuk

de kettőt mégis kiemelünk:
Klaust, aki Grevesmühlenből
németként és a Von Benkó
házaspárt, ahol Marianne angolként támogatja évről-évre a tábort, ahol magyar-magyar találhat egymásra, s köthet határokat áthidaló barátságot.
Köszönjük a tábor Főtámogatójának: a Nemzeti

Erőforrás Minisztériumának,
akitől egy csodás kamerát, az
úti költséget és az ételre valót kaptuk, így minden délben a Maros étteremben ebédelhettünk
Igen jól éreztük magunkat, köszönjük, Nagymaros!
KEREKEGYLET, SZOMRÁKY PÁL
FÉNYKÉPEK A FACEBOOKON!
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Nagymarosi borász portrék:
Tölgyes Erhard
Mai vendéglátóm a reneszánszát
élő „víszeli pincesor” legelső új
pincegazdája talán, de mindenképp az egyetlen a marosi borászok közül, aki családjával ebben
a gyönyörű környezetben él és lakik. Borászportrés látogatásaim
során az egyetlen talán abban is,
hogy a hosszúra nyúlt est folyamán többet beszélgettünk az élet
nagy dolgairól, mint a borról. Lélekemelő, szép este volt.
Édesapád közismert Nagymaroson, mint aki lassan két évtizede gyarapítja a tokaji bor hírnevét a Mainzi utcai borkereskedésben. Jól gondolom, hogy Tőle
kaptál kedvet a borral való foglalkozáshoz?
„Nem jól gondolod, noha a felvetés logikusnak tűnik. Épp ellenkezőleg, én voltam az, aki behozta ezt a „mételyt” a családba. Sör
és szeszipari mérnök az eredeti szakmám, a Kertészeti Egyetemen végeztem. Mivel itt fakultációként felvettem a borászatot is,
sok gyakorló borásszal volt kapcsolatom. Közülük az egyikkel,
Kiss István tolcsvai borásszal jó
barátságba keveredtem. Odahaza komoly családi borgazdasága
volt, és egyszer felvetette: mi lenne, ha Nagymaroson forgalmaznátok a borainkat? Ezen elgondolkoztunk a családban, és mivel
apám akkoriban szabadúszó volt,
úgy döntött, hogy belevág. Van
egy jó tokaji kapcsolatunk, mellé ott a Hunyadi utcai házunk pincéje, hát áruljunk tokaji bort! Így
kezdődött a dolog, ennek már közel 18 éve, de a mai napig életképes a vállalkozás. Az évek során
aztán az eredeti végzettségemtől én is jó messzire kerültem, jelenleg amolyan informatikus féleségnek mondhatom magam. Egy
budapesti cégnél dolgozom, mely
egy vállalatirányítási szoftver értékesítésével és bevezetésével
foglalkozik. Ez rám nézve többnyire reggeltől estig való munkavégzést jelent, plusz a bejárás,
országjárás Nagymarosról. Nem
csoda, hogy a szabadidőmben pihenésként valami másba menekülök. Azt figyeltem meg, hogy nagyon sok informatikus van, aki
valami olyan szenvedélynek hódol, ami kétkezi dolog, és a szabad levegőhöz, a természet közeliséghez kötődik. Ez a pince nekem is maga a relaxáció. Olyan
szinten kikapcsol, hogy ha lejövök ide tenni-venni, bort fejteni,

hordót mosni, egyszerűen megáll
az idő, és elfelejtem a világot.”
Mindez hihetően hangzik, de
ha a kronológiai sorrendet követjük, Neked még nincs is pincéd!
„ Való igaz. 2000-ben költöztünk a családommal ide, a
Víszel aljában lévő családi házba. A pincesoron akkoriban szinte még csak elhagyott pincék voltak, mindössze egy-két pincében borászkodtak idősebbek a
régi, hagyományos módon. Amikor megvettük a házat ezzel a pincével, akkor gondoltam először
arra, hogy a pincét tartalommal is
meg kellene tölteni. Ebben motivált Bajnógel Laci bácsi személye is. Az első volt, aki megépített a pincéje elé egy hangulatos
kiülőt, és ezt sokan elirigyelték
tőle, többek között én is. Sokat
összejártunk vele, nagyokat beszélgettünk, igazi jó ember volt,
és egész jó borokat készített ahhoz képest, hogy még régi, hagyományos technológiával dolgozott. Végül aztán egy barátommal készítettem az első boromat, ma már mosolyra késztető autentikussággal. A 100 kg nevesincs szőlőt kézzel bogyóztuk
le, majd ledaráltuk, és egy picinyke présen lepréseltük. Lett belőle
50 l jó borunk, habár az emlékek
sok mindent megszépítenek. Aztán szép lassan elkezdtem beszerezni a szükséges berendezéseket,
vettem egy nagyobb prést, hordó-

kat, ballonokat, kipofoztam a pincémet. És idővel összeállt a pincészet kis csapata is: édesapámmal és Szobonya Gábor barátommal készítjük hármasban jó ideje
a borokat.”
Milyen szakmai elvek alapján,
és milyen borok készülnek a Tölgyes pincében?
„A szakmai elvekről nem tudok, nem is akarok kiselőadást
tartani, mivel hobbiborász vagyok. Próbálom kialakítani a saját
jó borkészítési technológiámat.
Minden évben próbálkozom evvel-avval, és megjegyzem, megtanulom azt, ami ebből jó, előrevisz, illetve amit nem szabad többé megismételnem. Szerintem a
borászatot csak így, sok gyakorlás útján lehet megtanulni, bár az
iskolapadban szerzett tudás sokszor segít megérteni, hogy mi miért történik. Összességében a tradicionális borkészítést szeretném
vegyíteni a professzionalizmussal. A természetességet, a nemes
egyszerűséget a tudomány bevonásával a csúcsminőségre való
törekvéssel, a maximalizmussal.
Nem riadok vissza a fajélesztő, a
pektinbontó használatától, egyáltalán ellesem azt a technológiát,
amit a nagy borászok is használnak a csúcsboraik elkészítéséhez.
De mindemellett megmaradok a
kézművességnél. Az első pillanattól alárendelem elképzelésemet,
szándékaimat az alapanyagnak,

a rendelkezésemre álló szőlőnek.
Hisz a jó bor eredőinek a 60-70%a a szőlőre vezethető vissza, csak
a maradék egyharmadnyi rész az,
ami a borász képzettségén múlik.
És ekkor is csak terelgetni tudjuk
a megfelelő irányba, a bor dönti
el, hogy hagyja magát vagy sem.
A bor egy nagyon egyszerű dolog:
szőlő, majd must. Mégis mennyi
minden félét lehet ebből a nagyszerű gyümölcsből kihozni. Vagy
itt van a kenyér: nem más, mint
liszt és kovász. De ettél már az
életben két egyforma kézműves
kenyeret? A sonka nem több, mint
egy darab hús, és némi füst. Mégis hányféle ízvilága és fajtája létezik a mesterien elkészítet sonkának? Nagyon mozgatnak, és
foglakoztatnak ezek az egyszerű,
de bonyolult dolgok. Visszatérve a kérdésedre, reményeim szerint évről évre jobb és jobb borok
készülnek a pincémben. Cabernet
Savignonok, Cabernet Franc-ok,
küvék, rosék és az idei évtől Irsai
Olivér is. De azt látom, tudom,
hogy nagyon hosszú folyamat az,
mire az ember megtanulja a borkészítést. Gondolj bele, minden
évben egyfajta alapanyagból csak
egyszer lehet próbálkozni. Egyáltalán nem tartom magam tapasztalt, kész borásznak, és nem is tudom, valaha fogom e magam annak tartani.”
Pedig a Borbarát kör, amelynek tagja vagy, a legjobb, legtapasztaltabb marosi borászok gyülekezete – élcelődöm.
„A Borbarát körbe Flamich
Pisti hívott meg, és hálás vagyok,
hogy bekerülhettem ebbe a társaságba, rendkívül jó és fontos kezdeményezésnek tartom. Ez a közösség azért szerveződött, hogy
megkóstoljuk egymás borát, véleményt formáljunk róla, tanuljunk
egymás kárából és sikeréből, tanácsot adjunk egymásnak. Nem
mellesleg felélessze a minőségi
borkészítés és borfogyasztás kultúráját. Ha azt kérded, teljesítette e ebbéli küldetését, azt válaszolom: ma Nagymaroson olyan országos szintű fehér és vörösborok készülnek, amelyek – és ezt a
rendszeres vak kóstolások tanúsítják – a hazai csúcsborok között
is megállják a helyüket. Nagyon
ritka egy ilyen kis településen,
amely ráadásul nem is borvidék,
hogy a borászkodás ilyen magas
színvonalra fusson fel. De Vida
Péter gondolatát felidézve tovább
megyek: nem is a bor a fontos, hanem a borozgatás. Amikor a bort
egy közösségben, baráti körben
együtt próbálgatjuk, értékeljük,
és mellette megszületnek a gondolatok. Azok a gondolatok, amelyeket csak egy szép bor tud felszabadítani.”
HEININGER FERENC
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Egy irigylésre
méltó évfolyam

Szeptember első szombatján ismét találkozót szerveztek a nagymarosi általános iskola 1968-ban végzett öreg diákjai. A csaknem 60 éves „fiúk”
és a sokkal fiatalabb „lányok”

gató vezette a tanári kart, mint
Osztényi Endre, aki meghatározta az iskola arculatát és a kiemelkedő pedagógiai képességén túl emberi tartásból is példát mutatott diákjai számára.

most a Maros étteremben gyűltek össze. Az évfolyamot alkotó
három osztály tagjai szép számmal voltak jelen a találkozón.
Irigylésre méltó az évfolyam,
mert 2005 óta minden évben
találkoznak legalább egyszer,
néha évenként többször is. A hagyomány Heininger Karcsi pincéjében indult és kisebb kitérők-

Közülük már csak Jutka néni
tudott részt venni a találkozón,
aki matek tanárként generációkat
tanított e „rettegett” tantárgyra és
adott biztos alapokat a továbbtanulók számára. Ismételten köszönet érte.
Rácáfolva Marx tanításaira,
a találkozón eltűntek az osztályok közötti határok, sőt az osz-

kel (Müller Tonó kocsmája, Maros étterem) ott is folytatódott
minden májusban.
Irigylésre méltó az évfolyam,
azért is, mert olyan osztályfőnökeik voltak, mint Bácskai
Antalné, Jancskár Sándorné,
Ballagó József. És olyan igaz-

tályharc sem fokozódott. Egységes évfolyamként, igazi baráti társaságként, őszintén tudtak
örülni egymásnak, felelevenítve
a régi szép diákévek kalandjait
és csínytevéseit. Ezt a hangulatot tükrözik a találkozón készült
fényképek.

Szent Ferenc Alapítvány
Vigasztaló Szentlélek Gyermekvédelmi
Központ - Gyimesbükk

A Szent Ferenc Alapítvány Vigasztaló Szentlélekről elnevezett Gyermekvédelmi Központja 2008 pünkösdjén nyitotta meg kapuit a Gyimes völgyén
élő árva, illetve szociálisan hátrányban élő családok gyermekei
előtt.
Az otthonunkba befogadott
huszonnyolc gyermek , három
szociális családban él, két fiú és
egy lány családban. Gyermekeink nagy részét a nehéz anyagi
körülmények, a kilátástalan szo-

ségeinkhez mérten egy kis gazdasági udvart alakítottunk ki. A
Gondviselő Isten jóságából több
mint százötven nyúl,kétszáz
tyúk, két tehén a lakója ennek az
udvarnak. A fiúk örömmel vesznek rész az állatok gondozásában és a ház körüli teendőkben ,
míg a lányok a házimunkában és
a konyhai tevékenységekben jeleskednek, nagyon szeretnek sütni-főzni. Öröm velük lenni,olyan
akár egy nagy család.
Sajnos mivel az otthon tu-

ciális helyzet, és a családokban
ebből adódó feszültség, nyugtalanság miatt kérték szüleik, hogy
fogadjuk be otthonunkba. Kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy
őszinte szeretetben, családias
légkörben gondoskodjunk a ránk
bízott gyermekekről, hogy életünkkel példát tudjunk mutatni számukra, hiszen a gyermekkorban kapott példa meghatározó jellegű a felnőtt korban is.
Fontos célkitűzésünk, hogy
gyermekeinket segítsük olyan
ismeretek elsajátításában, amelyek felnőttként segítik majd
őket a mindennapi életben. Fontos megtanítani a gyermeket a
kétkezi, becsületes munka örömeire, fontosságára. Kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy otthonunkat egyre önellátóbbá tegyük. Ennek érdekében lehető-

lajdonában lévő udvaron félméteres töltés van így a termőtalaj
hiánya miatt eddig nem volt alkalmunk zöldséget termeszteni,
így óriási segítség lenne otthonunk számára, ha sikerülne beszereznünk egy melegágyat. Így
a saját készítésű házi tej,vaj,
orda, sajt ,túró, friss tojás és hús
mellett saját termelésű zöldséget is tudnánk tenni gyermekeink tányérjába, így nem csupán
azt tudnánk megtanítani gyermekeinknek, hogyan termelhetjük meg a „mindennapi betevő
falatot”, hanem egészségesebb
életet is tudnánk biztosítani számukra. Ehhez kérjük a SzeretőGondviselő Isten közbenjárását.
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS. VÉGTELEN HÁLÁVAL,
REMÉNYSÉGGEL:
CIOBOTARU GYÖRGY

Két darab babakocsikat keres a
nagymarosi karitász!
Várnak használt, de még jó állapotú, mély, csecsemőnek való babakocsikat, és bébi ruhákat! Elvihető két
darab gyermek- és egy felnőttnek való íróasztal is!
Érdeklődni, adományokat leadni Antal Mártinál
lehet! Telefon: a 06-30/500-4392
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Segítséget kér a Nagymarosi
Újabb 23 nyertes
pályázat Pest megyében Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A 2013-as évben másodjára meghirdetett, önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázaton sikeresen szerepelt huszonhárom Pest megyei
egyesület, köztük a nagymarosi is.
Az érintett megyei egyesületek összesen közel 6 millió 900 ezer forintnyi támogatásban részesülnek, ebből az
összegből finanszírozhatják
az üzemeltetési költségeiket,
tűzoltó technikai felszereléseket, EDR rádiók beszerzését,
valamint szertárak építését és
felújítását.
A beérkezett pályázatokat az előkészítő-bizottság javaslatai alapján dr. Bakondi

György tűzoltó altábornagy, a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója hagyta jóvá szeptember
26-án. Országos szinten összesen 100 millió forintot biztosítottak ez egyesületek számára.
A nyertes pályázók között szerepel a budaörsi, délegyházi, dömsödi, farmosi,
gyáli, gyömrői, kókai, nagykovácsi (Széchenyi Ödön),
nagymarosi,
nyáregyházi,
pilisborosjenői, pilisvörösvári,
pilisszentiváni, solymári, sóskúti, sülysápi, százhalombattai (PM Speciális Mentő),
szentendrei,
tápiógyörgyei,
tápiószecsői, tápiószelei, tárnoki és zsámbéki egyesület.

Pályázat
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.törv.20/A § alapján határozott idejű (2013.11.04-2014.06.30-ig) pályázatot hirdet
óvodapedagógus munkakör betöltésére,
óvodapedagógusi feladatok elvégzésére.
Illetmény és juttatások. a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján.
Pályázati feltételek: óvodapedagógus főiskolai végzettség,
bűntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség.
Elbírálásnál előnyt jelent: német nyelvből középfokú
nyelvvizsga, német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű önállóság, felelősségtudat, együttműködési képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
érvényes erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok.
A munkakör betöltésének időpontja: 2013. 11. 04.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. 10. 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. 10. 22.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, az óvoda címére: Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda, 2626 Nagymaros, Magyar utca 15.
Kérjük a borítékon feltüntetni: 2013/13-as azonosító
számot, valamint – óvodapedagógus munkakör
További információt Zellerné Gerstmayer Judit nyújt 06 27
594055-ös telefonszámon.

A Dunakanyar Fúvósegyüttes, ezúton köszöni mindazoknak, akik felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át. A 2012. évi befolyt 246 521 Ft-ot az
együttes hangszervásárlásra és működési kiadásokra fordítja. Az egyesület továbbra is szívesen fogadja adományaikat.
ADÓSZÁMUNK: 19180148-1-13
Támogatásukat előre is köszönjük!

Ebben a hónapban is akadt dolguk a helyi tűzoltóknak. Szeptember 14-én 13 órától ők is
részt vettek a ,, Szedd magad
„ mozgalomban, ezzel is hozzájárulva Nagymaros tisztaságához.
Szeptember 9-én este nyolc
óra után érkezett a riasztás egy
kémény tűz miatt. A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai biztosították a területet, és a helyszínen megvárták a
Váci Tűzoltóságot.
Szeptember 20-án délelőtt
elektromos tűz miatt vonultak
ki. Itt szintén biztosították a
helyszínt a váciak kiérkezéséig.
Szeptember 22-én
este
nyolc órakor érkezett a riasztás hozzájuk, hogy a Diófa ut-

cába vonuljanak ki, mert egy
mentő kért segítséget. A helyszínen egy idős embernek nyújtottak támogatást. Az esethez a
rendőrségnek és a váciaknak is
ki kellett vonulniuk.
2013-ban a NÖTE átvett egy
tűzoltó autót, egy Unimog-ot
Szob városától, amit Nagymaros Zebegény és Szob együtt
fogja üzemeltetni! A forgalomba helyezéséhez szüksége lenne az egyesületnek 400 ezer
forintra, ezért támogatók jelentkezését várják. A felajánlásokat
a Davis Cipészműhelybe (2626
Nagymaros Vasút u. 3.) vagy
az egyesület számlaszámára
várják: Erste Bank 1160000600000000-44810269! Minden
segítséget előre is köszönnek!

Idősek világnapja
Gratulálunk az 50. házassági évfordulójukat ünneplő pároknak,
akiket az Idősek világnapi rendezvényén szeptember 29-én kapott lencsevégre a fotós, Melisek Szilvia.

Nagymaros város szépkorú
polgárának köszöntése
A 90 éves Csomár Bélánénak, Petrovics László polgármester gratulált születésnapja alkalmából. A születésnapos hölgy Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot is átvehetett ebből a
jeles alkalomból.
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Olvasói levelek

Egy nagyon öreg vizsla Az eltávozottak nem
Egy kaput véletlenül nyitva felejtettek és egy nagyon öreg, arthrosistól deformált lábú vizsla, olyan hoszszú körmökkel, hogy azok
a tappancsai alá értek, siralmas állapota dacára valahogy elbarangolt a Váci útig.
Erre a teljesen kimerült kutyára bukkant rá egy kutyaszerető járó-kelő, aki először
azt hitte, hogy egy autó ütötte
el a kutyát, valóságban azonban a kutya a kimerültségtől
esett össze az út szélén. Amíg
a szakadó esőben egy nagymarosi házaspár és egy szabadságát itt töltő anya és fia
vigasztalták a vizslát, a kutyát megtaláló személy megpróbálta chipkeresővel kideríteni a kutya gazdájának nevét és címét, hiába, mert ez a
kutya nem volt chippel ellátva. Ennek dacára végül is sikerült a gazda címét kideríteni, ahová a megtaláló elment
hogy informálja őt a történtekről. Ezután autójával jött
vissza, a vizslát nagy nehézségek árán hárman beemelték a csomagtartóba és a kutya visszakerült a gazdájához.
Felajánlották a kutya alapos állatorvosi vizsgálatát
és javasolt kezelését költségmentesen a gazda részére és javasolt kezelését költségmentesen, amit ezideig
sajnos nem vett igénybe, azzal, hogy a kutyát szereti, jó
ellátásban részesül és nincs
szüksége segítségre.
A kutya állítólag
kap
enni, inni és van fekhelye,
DE ELGENDŐ EZ a kutya
jelenlegi állapotában? Ezt
csak egy állatorvos dönthetné el alapos vizsgálat alapján, ami csak a tulajdonos
kérésére hajtható végre. A
fentebb említett ajánlat még
mindig érvényes.
Ez a barátságos, öreg vizsla, - még csurom vizesen, teljesen kimerülve és fájdalmában nyöszörögve is farkcsóválással köszönte meg, hogy

hárman óvatosan beemelték
az autóba, - bizonyára megérdemelne egy sürgős állatorvosi vizsgálatot és kezelést, állapotának javítása végett.
2002-ben
férjemmel
együtt
indítottunk útjára
Nagymaroson egy állatvédelmi jótékonysági alapítványt, azzal a célkitűzéssel,
hogy anyagi eszközöket tudjunk teremteni ahhoz, hogy
kedvenc állataik állatorvosi
vizsgálatához/kezeléséhez, a
segítségre vagy támogatásra szorulóknak, legyen hová
fordulni.
Az elmúlt 11 év során a
MÁTÉ alapítványnak - önkéntesei segítségével, továbbá bel-és külföldi támogatók adakozásai révén - lehetősége nyílt sok száz, az alapítványhoz fordult gazdi kérését teljesíteni. Bár az alapítvány anyagi keretei szerények, mégis mindent megtesz azért, hogy segítséget
nyújtson az arra leginkább
rászorulóknak. Senki se szégyellje magát azért, hogy az
Alapítványhoz vagy bármilyen más forráshoz fordul és
fogad el segítséget. Azok nevét akik így tettek, mindig bizalmasan kezeltük.
A szülőhazámban a vizsla esete rögvest felhördülést
váltott volna ki, de mivel 24
éve lakok Magyarországon ebből 19 éve Nagymaroson
, az idő nagy részében állatvédelemmel foglalkozva - ,
nincs kétségem afelől, hogy
a legtöbb olvasó ezt az esetet
egy vállrándítással és csendben maradással fogja tudomásul venni.
Kétségtelenül olyan gazdi, aki valóban szereti kedvenc állatát és aggódik annak
egészségéért kikéri az állatorvos véleményét, ezáltal
megkíméli kedvencét a szükségtelen szenvedéstől. Másképpen, véleményem szerint,
ez embertelenség lenne.
MARIAN VON BENKO

tudnak takarítani!

Tisztelt nagymarosi lakosok!
Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy figyeljenek egy kicsit
a temető tisztaságára! A vízcsapok mellett lerakják a szemetet, pedig 10-20 méterrel arrébb van a konténer. Az elszáradt virágokat, koszorúkat ne a
szomszéd sírjára tegyék, még
akkor se, ha azt esetleg kevésbé

szor annyira tele van, hogy muszáj mellé tenni a szemetet, de
nem a sírok mellé ! Huszonnegyedikén voltam a temetőben,
amit láttam, a szemétdombokat
le is fényképeztem, az egyik
meg is jelenik a cikkemben.
Sokan szóvá tették, hogy egymás után tűnnek el a locsolókannák. A kommunális központ

gondozzák! Figyeljünk egymás
hozzátartozóira, mert sajnos
mindenkinek volt már gondozni
való sírja! Talán már mindenki
volt más temetőben, és nem azt
látta, amit a mi temetőnkben.
Sokan szóvá tették, hogy a temető tisztaságával nem foglalkozom. Elég sok konténer van
elhelyezve, nem kéne szemétdombot csinálni egy-egy sírtól
1-2 méterre. Senki nem örülne,
ha az önök sírja mellett lenne a
szemétdomb!
Visszatérve a konténerekre. Igaz, hogy van egy jó pár
a temetőben, de bizony sok-

főnökének neve nélkül felhívnám a figyelmét, hogy nagyobb
tiszteletet, figyelmet fordítsanak a tisztaságra. Ha elviszik a
tele konténert, mert tele van, de
mellette már van szemét, akkor
a sofőrök, kísérők lapátolják be
az üres konténerbe, és ha kell
forduljanak mégegyszer.
Lassan közeledik a Mindenszentek napja, hozzuk rendbe a
temetőt, ne szégyenkezzünk az
idegenek előtt! Ha kell, kérjenek a polgármester úrtól közmunkásokat!
RÓNA RUDOLF
56-OS BAJTÁRS, POLGÁRŐR

A Király u. 8. szám alatt
ÜVEGES- ÉS KÉPKERETEZŐ
műhely várja a megrendeléseket.
Bejárat a Kossuth sor felől.
NYITVA: péntek/vasárnap
kivételével minden nap.
TELEFON: 06-30/34-34-009
Járik Zoltán
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Hamarosan újra nyit a könyvtár
Megújult a nagymarosi könyvtár épülete, korszerű fűtési
rendszert, részben új nyílászárókat és belső teret kapott. Már
csak arra várunk, hogy a polcokra kerüljenek a könyvek, és
legkésőbb november első napjaiban újra megnyisson az intézmény.
A felújítás kapcsán a könyvtár igazgatójával, Mándliné
Szabó Katalinnal beszélgettünk.
– Ha jól számolom, ön 35 éve
könyvtáros Nagymaroson, és 23
éve ebben az épületben van a
könyvtár.
– Igen, 1977. óta én vezetem a könyvtárat, és 1978-ban
csatlakozott hozzám Demeter
Péterné, Zsuzsa, akivel máig
együtt kezeljük a könyvállományt. 1978-ban történt az is,
hogy elnézegettem ezt az épületet – akkor még pártház volt
– és arra gondoltam, de jó lenne könyvtárnak. Az utolsó rendszerváltás előtti tanácselnök
döntött úgy, amikor a régi funkció megszűnt, hogy akkor mostantól a könyveké lesz a ház.
– Az új tér tágasabb, több
könyvet tudnak kirakni?
– Többet nem tudunk kitenni, mint eddig, de el tudjuk raktározni, amit már régóta nem
kerestek. Létrehozunk egy női
sarkot, ahol egy helyen lehet
válogatni sütős-főzős-befőzős,
kötős-horgolós,
lakberendezős, szépítkezős könyvek, zsebkönyvek, újságok között. Lesz
egy gyereksarok is, egy színes szőnyeg a legkisebbeknek,
ahol gyerekkönyveket nézegethetnek, játszhatnak. Sok kicsit
ugyanis már akkor behoznak a
könyvtárba a szülők, testvérek,
amikor még nem tud olvasni.
És ez nagyon jó, mert mire iskolásként jön ide, már ismerős
a hely, és már érdeklik a könyvek is. Úgy is nevezzük magunkat: családi könyvtár.
– Nagymaroson nincsen
netkávézó, sem teleház, ha valakinek nem működik a számítógépe vagy a netje, elsősorban a
könyvtári gépekre számíthatott
a felújításig. Lesz-e több gép az
új helyszínen?
– Decembertől lehet megint
a számítógépeket használni, az
internetet is akkor kötik be, három jól működő gép áll majd
az olvasók rendelkezésére. Már

a nyitás után lehet majd gépet
használni, várhatóan decemberben kapunk még új gépeket
– Kényelmesebben lehet
majd leülni, jegyzetelni, mint
eddig?
– Új bútorokat, székeket,
asztalokat kapunk az év vége
felé.
– A Márai-program keretében most már minden évben
kap a könyvtár ingyen könyveket a kiadók raktári készletéből.
Mennyire hatékony a nagymarosi könyvtár számára ez a kezdeményezés?
– Kortárs szépirodalmat,
gyerekkönyveket és ismeretterjesztő könyveket lehet válogatni a listáról. Sok olyan kötet
szerepelt az elmúlt évi listákon,
amelyek inkább nagy könyvtárba valók, de találtunk jó könyveket is, amiket nem tudnánk
meg venni, vagy ami már megvan, de elkél belőle a másodharmad példány.
– Hogyan bővítik még a
könyvállományt?
– Hatalmas akciók vannak a
kiadók boltjaiban, és ilyenkor
alaposan bevásárolunk a kedvencekből, de sok könyvet kapunk az olvasóktól is. És természetesen évente szerződésünk
van a Könyvtárellátóval is, náluk évente átlag 1 millió forint
értékben vásárolunk új kiadványokat.
– A kötelező olvasmányok terén nagy szabadságot kaptak
a tanárok. Nem okoz-e gondot,
hogy legyen elég példány az
előírt könyvekből?
– Hagyományosan nagyon
jó a kapcsolatunk az iskolával,
a tanárokkal, a legtöbben bejönnek, és megbeszéljük, hogy
mit kell majd olvasniuk a gyerekeknek.

– Mit olvasnak a nagymarosi
könyvtárba járók?
– Sokfélét. Klasszikus szépirodalmat,
lektűrt,
ifjúsági könyveket, ismeretterjesztő
könyveket, kutyás-cicás könyveket, útikönyveket. De nem
mindenki könyvért jön, van,
akinek meg kell keresni valamit
a neten, vagy megírni, kinyomtatni néhány oldalt, és olyan is
akad, aki a könyvkölcsönzés
mellett beszélgetni is bejár hozzánk.
– A folyóiratok közt nem látom már a Magyar Konyhát, az
ÉS-t sem találom.
– Ezeket már nem rendeljük.
A régi Magyar Konyha mindenkihez szólt, pedig szépirodalom
is volt benne, a recepteket könynyű volt elkészíteni, a mostani egy szűk réteg érdeklődését
tükrözi, inkább a Príma Konyhát tartjuk helyette, azt szeretik.
Azt Élet és Irodalmat egy év
alatt hárman vették kézbe (és
rendkívül drága volt az előfizetése), a Kortársat, a Magyar
Naplót többen forgatják
VARGA KLÁRA

Köszönet a
segítségért!
Köszönetemet szeretném kifejezni Burgermeister László képviselő úrnak, hogy benevezésemhez hozzásegített
az idősek határon átívelő kulturális és művészeti Ki-MitTud-jára. Az eseményt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szociális Igazgatók és
Szakemberek Magyarországi
Egyesülete (SZIME), a Ceglédi „Őszikék” Szociális Alapítvány és a Ceglédi Kistérségi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kistérségi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ rendezte.
A műsorban részt vehettem Cegléden szavalatommal és három akvarell festményemmel.
Képzőművészet kategóriában fejezték ki elismerésüket
részvételemért és az elszavalt
versemért.
Köszönettel és tisztelettel:
HAMVAS JÓZSEFNÉ
ARANY JÁNOS UTCA
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
BÚCSÚ ÉS KÖSZÖNET

Hálás köszönetem mindazon jelenlegi és múltbéli alapítványi tagoknak és segítőknek, akik szabadidejük önkéntes feláldozásával járultak hozzá ezen egyre növekvő mértékben igényelt jótékonysági segítség kielégítéséhez.
Köszönöm továbbá a nagymarosiaknak és másutt élőknek a múlt években az adójuk 1%-ának felajánlását az Alapítvány javára (sajnos neveik ismerete nélkül), vagy más formában történő támogatásukat az elmúlt közel 11 év során. Értékes hozzájárulásaik nélkül az Alapítvány nem folytathatta volna munkáját a nagymarosi állatok és gazdáik érdekében. A külföldön élő támogatóinknak személyes köszönetet fogok küldeni .
Itt szeretnék köszönetet mondani az iskolában tartott Állatbarát-körök önkéntes szervezőinek, akik az állatok megbecsülésére, szeretetére és gondozására tanították a gyerekeket. Ugyancsak köszönet jár az éveken át tartó pártfogásért és segítségért
a polgármesteri hivatal, művelődési ház és könyvtár munkatársainak, továbbá az alapítvány ügyvédjének és könyvelőjének.
Hálás köszönet illeti meg Dr. Drobilich Jánost, a MÁTÉ Alapítványnak nyújtott szakértő tanácsadásáért és a lelkiismeretes,
széleskörű állatorvosi kezelésekért.
Külön köszönetet mondok a „NAGYMAROS” újság szerkesztőségének a türelmes és megértő kapcsolatért.
Végezetül: sok hálával tarozom angol feleségemnek, aki életét szentelte a világszerte - különösen itt Magyarországon - nehéz sorsra jutott állatok megsegítése ügyének.
Az alapítványnak sikerekben gazdag jövőt kívánok abban a reményben, hogy Nagymaros lakóssága, legjobb lehetősége szerint továbbra is támogatni fogja az Alapítványt, ezáltal lehetővé téve, hogy - megfelelő anyagi javak birtokában - a jövőben is
segítséget tudjon nyújtani az arra leginkább rászoruló nagymarosi kedvenc állatoknak és azok gazdáinak.
A MÁTÉ ALAPÍTVÁNY - LEKÖSZÖNT -

VON-BENKO FERENC
2003- 2013

KURATÓRIUMI ELNÖKE

A kuratórium új elnöke: Várkonyi-Nickel Réka
E-mail: rekanickel@gmail.com • mobil: 06 20 807 8038
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Halupka Gábor és Deme Katalin lánya Sára.
Házasságot kötöttek: Pócs Gábor és Hornyák Sarolta, Rákóczi László és Horváth Ildikó.
Elhunytak: Halápi Balázs, Kis Istvánné sz. Takács Anna,
Tury Imre.

KÖSZÖNET
A gyászoló család köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a betegség hónapjai alatt BALU
mellett álltak, elkísérték utolsó útjára.
HALÁPI CSALÁD

A művelődési ház programjai
Október-november

Okt. 10. de:
Vásár (vegyes)
Okt. 12. 20 óra: Sramli party
Okt. 14. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Okt. 17. 9-12 óra Vásár (használt ruha)
Okt. 17. 14-15.30 Látásvizsgálat
Okt. 18. 9 óra: Komolyzenei hangverseny fiataloknak –
Filharmónia bérlet
Okt. 19. 17 óra: Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület –
Őszi tárlat – Kiállítás-megnyitó
Okt. 22. 18 óra: Megemlékezés az 1956-os forradalomról
és szabadságharcról
Okt. 24. de:
Vásár (vegyes)
Okt. 25. 10-12 Énekverseny – iskolai rendezvény
Okt. 26. 17 óra: IV. Férfikari találkozó
Okt. 28. 14-16 Vásár (vegyes)
Okt. 28. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Nov. 6. de:
Vásár (vegyes)
Nov. 7. de:
Vásár (vegyes)
Nov. 8. este
Márton napi felvonulás
Nov. 9. 18 óra: Batyubál a Városi nyugdíjasklub
rendezésében

David Balazic
Cipő készítő és javító mester
Kibővített üzlettel várja vendégeit!
Bőr, műbőr és textil Táskák, pénztárcák, textil és
bőr kesztyűk, gyerek és felnőtt esernyők érkeztek!
Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 13-17,
szombat 8-12, vasárnap zárva
Tel.:0620/350-360-5 • david@luxuscipo.hu

www.nagymaros.hu
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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november 8-tól 11-ig

