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Közmeghallgatás
Nagymaros Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lő-testülete 2014. decem-
ber 11-én (csütörtökön) 18 
órakor közmeghallgatást 
tart, melyre ezúton tiszte-
lettel meghívom.

Az ülés helye: 
Művelődési Ház

Alapításának 110. éves évfordulója tiszteletére ünnepi hangversenyt adott 2014. november 
8-án a Nagymarosi Férfi kórus. A hangverseny két helyszínen, a római katolikus templomban 
és a művelődési házban került bemutatásra. A hangversenyre meghívást kapott minden egy-
kori kórustag, hogy közösen ünnepelhessük ezt a szép jubileumot.

folytatás a 2. oldalon

Dalolva szép az élet

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új 
esztendőt kíván  minden polgárnak 

Nagymaros Város Képviselő-testülete!
IVOR ANDREA FOTÓJA

Békés ünnepeket

Letették az esküt Nagyma-
ros Város Képviselő-testü-
let szakbizottságainak külsős 
tagjai.

Cikkünk a 4. oldalon 
olvasható

Megválasztották 
a külsős tagokat

Megint eltelt egy év, köze-
leg a karácsony. Kívánok 
minden családnak békés 
ünnepeket, meghitt együtt-
öltött pillanatokat és szebb 
új évet!

PETROVICS LÁSZLÓ 
POLGÁRMESTER
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 ANYU                       APU
Szomorúan tudatjuk azokkal a kedves nagy-
marosi barátokkal, ismerősökkel, akik szere-
tik szüleinket DR. SEREGI GYÖRGYÖT (Apu) és 
Édesanyánkat TÖRÖK MARIETTÁT (Anyu), hogy 
2014. november 2-án és 3-án 64 évi házasság 
után tragikus körülmények során átmentek a 
Másik Világba.

Délutánonként többet nem a Duna-parti kor-
zón sétálnak kéz a kézben.

Biztosak vagyunk benne, hogy Édesapánk a 
napló írását nem fejezi be.
 Emőke és Gyuri

folytatás az 1. oldalról
Az ünnepség díszvendé-

ge Brusznyai Margit egy-
kori karnagy volt, aki nem-
csak hallgatója, de közre-
működője is volt az előadás-
nak. Rövid történelmi visz-
szatekintéssel indult a kon-
cert, majd megemlékezésül 
gyertyát gyújtottunk az el-
hunyt kórustagok emléké-
re. A hangversenyen a ré-
gen énekelt kórusművek 
és az utóbbi tíz évben ta-
nultak kerültek bemutatás-
ra Juhász Orsolya Anna és 
Brusznyai Margit vezényle-
tével. A jubiláló kórust kive-
títőn köszöntötte Petrovics 
László polgármester, majd 
a Nagymarosi Nőikar nevé-
ben Patrik Juci, a Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes nevében 
Fehérné Szabó Mariann 
mondott köszöntőt. Végül a 
dömösi és pilismaróti kórus 
nevében Szűcs Erika gratu-
lált a kórusnak.

A hangverseny mind-
két helyszínén telt ház volt, 
bizonyságul annak, hogy 
Nagymaroson szeretik az 
emberek a kórusmuzsikát és 
erre igényük is van. Köszön-
jük minden résztvevőnek, 
hogy jelenlétükkel megtisz-
telték hangversenyünket, ami 
biztatást ad a további munká-
hoz.

Köszönjük Nagymaros 
Város Önkormányzatának a 
jubileum alkalmából nyúj-
tott támogatását és mind-
azok segítségét, akik rendez-
vényünk megvalósításához 
hozzájárultak.

A hallgatóság soraiban 
ült Kismartoni Ferenc né-
hai karnagyunk felesége és 
leánya is, akik megható le-
vélben mondtak köszönetet 
a kórusnak, és hozzájárultak 
annak közléséhez:

„Kedves Orsi!
Külön nagy élmény volt 

számunkra, ahogy fi atalsá-
god teljes lendületével, ha-
tározottságoddal irányítot-

tad ezt a lelkes csapatot. 
Még édesapámtól tudjuk, 
hogy milyen nehéz a külön-
böző korosztályú, különböző 
hangerősségű fi úkat egység-
be boronálni. De hallva az 
eredményt, neked ezt mes-
terfokon sikerült. Még egy-
szer köszönjük, hogy része-
sei lehettünk ennek a belső-
séges, szép napnak, mi is e 
nagy család tagjának érez-
hettük magunkat. Jó volt 
ezen a napon nagymarosi-
nak lenni!

Nagymaros, 2014. no-
vember 9.
KISMARTONI FERENCNÉ GABI 

ÉS LÁNYA ADRI”

Véleményük megtisztelő, 
és arra biztat, hogy jó úton 
járunk, de ehhez további 
erőfeszítésekre, és sok mun-
kára van még szükség.

Nagymaros, 2014. no-
vember 26.

ROTHBAUER ANTAL

Dalolva szép az élet

Köszönet a támogatásért
A Nagymarosi Férfi kórus köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát részünkre felajánlották. 
A 2013. évi felajánlásból 136.348.- forint folyt be alapítványunk 
számlájára. Ezt az összeget a 2015. évi működési költségek (uta-
zás, kottavásárlás, stb.) felhasználására tartalékoljuk.

Továbbra is várjuk szíves támogatásukat!
Adószámunk: 18688698-1-13

Támogatásukat előre is köszönjük.
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Életem egyik első, meghatáro-
zó kórusélménye Nagymaros-
hoz, a Nagymarosi Férfi karhoz 
kötődik.

A ’90-es években, akkor még 
mint a Szivárvány Gyermekkar 
egyik altosa vettem részt három 
kórus, a Nagymarosi Férfi kar, a 
váci Harmónia Kórus és a gye-
rekkar közös hangversenyén, 
itt, a művházban.

Már a beéneklésnél megdöb-
bentem; mekkora hang! Sokan 
közülünk akkor hallottak elő-
ször felnőtt kórust énekelni, de 
főleg a zengő, dübörgő férfi -
hangokra kaptuk fel a fejünket: 
mi lesz itt, ha már a beéneklés-
nél ilyen csoda történik?! Ha-
talmas, fantasztikus koncert 
lett…

És most, több, mint 20 év-
vel később, mint a „kistestvér”, 
az idén még „csak” 10 éves 
Nagymarosi Női Kar karnagya 
állhatok itt és köszönthetlek 
Benneteket.

110 év. Mennyi koncert, 
hány belföldi és külföldi út, 
kórustalálkozók, minősíté-
sek, versenyek, ezernyi fel-
lépés áll a kórus mögött? Le-
hetetlen számba venni. Talán 

Sok koncertlátogatóval beszélget-
tem a férfi kar hangversenye után, 
voltak köztük szakemberek is, la-
ikus zenerajongók és egyszerű lo-
kálpatrióták. „Büszkék vagyunk 
erre az együttesre!” – lelkesedtek 
mindannyian. Büszkeség -ez az 
az érzés, amely elfogja az embert, 
ha a hazája történelmi sikereiről, 
családja öröméről, nagyobb „csa-
ládja”, a közösség kiemelkedő 
eredményeiről beszél. 

A férfi kar fellépésének legna-
gyobb élménye a makulátlan tisz-
taság, az igényesség és az emel-
kedettség, a könnyed muzikalitás 
volt. Azt éreztük, hogy már nem 
amatőr, hanem professzionális 
muzsikálást hallunk. Sokszor tap-
soltuk meg őket társadalmi ren-
dezvényeken, - ott az eseményé 
volt a főszerep. Most pedig ők áll-
tak refl ektorfényben, - és ragyog-
tak! Tündöklően szép harmóniák 
csendültek fel mind a templomi, 
mind a művelődési házbeli kon-
certen. 

Nemcsak keresztmetszetet ad-
tak az elmúlt évek dalaiból, ha-
nem újakat, kórus-próbáló műve-

nincs is az országban még egy 
ilyen kórus, ami ekkora múlttal 
büszkélkedhet. És persze a bu-
lik, nincs semmi ahhoz fogha-
tó, mint amikor a férfi kar nótá-
ra gyújt, és egy pohár jó borral 
a kezében órákig dalol – ismét-
lés nélkül.

Húzzátok hát ki magatokat, 
– de nem csak azért, mert éne-
kelni egyenes háttal jó, hanem 
azért is, - mert ilyen régóta őr-

Patrik Judit köszöntője a 110 éves 
Nagymarosi Férfikar jubileumán

zött, fontos értéket képvisel-
tek, 110 éve hirdetitek: éne-
kelni jó, énekelni kell! Ahogy 
a régiek mondták: „Navigare 
necesse est” – azaz „Hajóz-
ni kell” – mi azt mondhatjuk: 
Cantare necesse est! Énekel-
ni kell!

Orsinak azt kívánom, hogy 
angyali türelmével, muzikalitá-
sával és magas szintű szakmai 
hozzáértésével még sok-sok 

évig vezessen Benneteket!
Bízunk benne, hogy még 

rengeteg szép koncerttel örven-
deztettek meg minket, Nagy-
marost, az országot és az egész 
világot is!

Fogadjátok szeretettel kép-
letesen és a szó szoros értelmé-
ben is a Női Kar szíveit!   

ISTEN ÉLTESSE A NAGY-
MAROSI FÉRFIKART!!!    

(Elhangzott a koncert után)                            

ket is, így műsoruk színes és ma-
gával ragadó volt. Kodály Zoltán 
hibátlanul elénekelt művein kí-
vül több, eddig nem hallott mo-
dern, európai zeneköltő alkotását 
is hallhattuk. Juhász Orsolya ve-
zetése alatt lépésről lépésre fejlő-
dik a kórus. 

Mindig egy fokkal több erő-
feszítést vár az együttestől, akik 
– ha hűek szeretnének maradni 
az Arany Diplomájukhoz -, egy-
re igényesebben énekelnek, s az 
unalmas hangképzésről sem ma-
radnak le egy pohár borocska 
kedvéért…Így kell lennie, mert 
ahogy Einstein mondta: „A zse-
ni 1% tehetség, és 99 % szorga-
lom”! Ezzel nem kicsinyellném 
kivételes muzikalitásukat, hanem 
éppen azt dicsérem, amit ők ma-
guk tettek ehhez hozzá: az igyeke-
zetet, az igényességet, a család ré-
széről az áldozatot, s az ő részük-
ről is a Musikalisches Opfer-t! 
Szépek voltak a szólók, az egy-

szólamú, gregoriános dallamok, 
az összecsendülő harmóniák, de 
a disszonanciák, a súrlódó, ne-
hezen elviselhető és énekelhető 
hangzások is! A zenéjükben ben-
ne volt az élet teljessége, - a rút 
is, hogy annál szebben tündököl-
jön, ami szép. A templomi áhítat-
ban jólesett az  egyszólamú dalla-
mok szerzetesi átszellemültségé-
ben elmerülni, - ennek kimunká-
lása minden kóruséneklés alapja!  
Fantasztikus, hogy fi atalodik az 
együttes, reméljük, ezután is hal-
lunk gitárkíséretes, fi atalos, len-
dületes darabjaikból! Zongora-
kísérőik tudása és áldozata töret-
len, Moórné Horváth Beatrix és 
Hámori Eszter személyében! Szí-
vet melengető volt a műsor végén 
az összkar, hajdani kitűnő karna-
gyuk Brusznyai Margit vezetésé-
vel, és a régi tagok szereplésével. 
Lám, csak szuperlatívuszokat ér-
zek méltónak ehhez a gyönyörű 
koncerthez…szívből gratulálok!

Talán megbocsátja a férfi -
kar, hogy a Nagymarosi Női Kó-
rus váci szerepléséről is szólok. 
Ezen november 15-én vehettem 
részt a váci Madách Művelődési 
Házban. Olyan nagynevű együt-
tesekkel kerültek egy műsorba, 
mint a Serenus, a Harmónia, egy 
félprofi  dunaújvárosi vegyeskar 
és a Vox Humana. Méltóak tudtak 
lenni hozzájuk! Nehéz dolog csu-
pa vegyeskar társaságában egyne-
műkarként színre lépni. Mégis ma-
gabiztosan, tisztán, reneszánszos 
könnyedséggel, majd bársonyos 
melegséggel énekeltek. 

Előadásuknak minden pillana-
ta élvezetes volt. Schumann Má-
jusi dalának csengő hangú és len-
dületes előadása, a műsor egyetlen 
Bartók művének igényes eléneklé-
se, a magyar népdalfeldolgozás és 
az angol nyelvű Allejuja c. mű de-
rűje, hangulatossága valódi sikert 
aratott. Patrik Judit karnagy igen 
tehetséges muzsikus, nagy jövőt 
jósolok az általa vezetett együttes-
nek (Hámori Eszter tökéletes zon-
gorakíséretével…)! 

GYARAKINÉ MÁRTON MAGDA

Koncertélményem
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Civil összefogással újjáépí-
tett, a dunai árvízben lakhatat-
lanná vált többlakásos családi 
házat adtak át november ele-
jén Nagymaroson. A Baptista 
Szeretetszolgálat, a Habitat 
for Humanity Magyarország 
és a helyi civilek összefogásá-

val három nagymarosi család 
költözik most új otthonba. Az 
építkezés alapját az a 8 millió 
forint jelentette, melyet a ma-
gyar adományozók az Össze-
fogás Vonalán küldtek a káro-
sultaknak, a hiányzó összeget 
az Aktion Deutschland Hilft-
en keresztül német támogatók 
adományozták.  

Ferenc, a legfiatalabb lakó 
az átadón elmondta: "Nem is 
reméltem, hogy ma Magyar-
országon ilyen megtörtén-
het, hogy segítséget kapunk, 
és ennyi ember segít nekünk. 
Mindenkinek hálásan kö-
szönjük.”

A lakások kivitelezésében 
is példaértékű összefogással 
három helyi vállalkozó dol-
gozott. A kitelepített csalá-
doknak az építkezés idejére a 
helyi Motorcsónak Egyesület, 
a Nagymarosi Önkormányzat 
és a Baptista Szeretetszolgá-
lat biztosított átmeneti szál-
lást. (baptistasegely.hu)

Civil összefogással újult 
meg egy többlakásos ház

November 17-én és december 
1-én is tartott ülést Nagyma-
ros Város Képviselő-testüle-
te. Míg előbbin több, mint húsz 
napirendet tárgyaltak, addig 
a decemberin csupán két téma 
szerepelt a meghívóban.

A novemberi ülés egyik fon-
tos kérdése volt a szakbizottság-
ok külsős tagjainak megválasztá-
sa és az eskü letétele. A tanácsko-
záson napirend előtt négyen kér-
tek szót. Mándliné Szabó Kata-
lin  lakossági észrevételeket ve-
tett fel, Szimon Attila a Magyar 
utcában parkoló autók miatt ki-
tört két fa ügyében szólt, Fekete 
Zsolt a mezőőr felöl érdeklődött, 
míg Ivor Andrásné többek között 
a temetőben lévő fák veszélyessé-
gét hozta szóba. 

A felszólalók után elsőként a 
lejárt határidejű határozatokról 
teljesítésének beszámolóját fo-
gadták el, majd megválasztották 
a külsős tagokat. Így helyet kap 
az Ügyrendi és Szavazatszámláló 
Bizottságban Német Imre, a Gaz-
dasági és Városfejlesztési Bizott-
ságban Ritzl Ferenc, Gaszner Jó-
zsef, Német Imre és Cziráki Pé-
ter, valamint Philipp Frigyes és 
Féja Géza mint bizottsági tanács-
adók, a Humánügyi Bizottságban 
Raszler Katalin, Nieberl Károly 
és Horváth Dávid.

Meghallgatták az óvoda beszá-
molóját és terveit a jövőre nézve. 
Rudolf Józsefné intézményvezető 
elmondta: a tavalyi év leginkább 
az Elsővölgy úti óvoda felújításá-
nak jegyében telt el. Mint hang-
súlyozta mind az önkormányzat, 
mind pedig a nemzetiségi önkor-
mányzattal jó viszonya van az in-
tézménynek. Döntöttek arról is, 
hogy 2015. január 1-vel 33-ról 36 
főre bővül az óvoda alkalmazot-
tainak száma, köszönhetően a bő-
vítésnek. 

Elfogadták a jövő évi belső el-
lenőrzési tervet, mellyel már a 
költségvetést is ellenőrzik majd 
Grécs László javaslatára, vala-
mint megtárgyalták a helyi adó-
rendelet felülvizsgálatát, melynél 
a Petrovics László polgármester 
jelezte: nem lehet a lakosság ter-
heit tovább növelni, ezért nem ja-
vasol adóemelést.

A szociális tűzifa támogatásá-
ról rendeletet alkotott a testület. 
Mint elhangzott, több mint nyolc-
van igény érkezett be. A belügy-

minisztérium döntése értelmé-
ben 72 köbméter mennyiségű tű-
zifa beszerzésére kapott támoga-
tást Nagymaros, melyet szociá-
lis rászorultsági alapon osztanak 
szét. Szimon Attila kérte, hogy a 
kiosztás előtt minden esetben el-
lenőrizzék le, hogy akik kapják, 
azok valóban fával fűtenek-e. 
Ivor Andrásné pedig kérte, hogy 
foglalják bele a rendeletbe, hogy 
csak az kaphat, akinek nincsen 
köztartozása és az együttélés sza-
bályait betartja. 

Tárgyalták az önkormányza-
ti és intézményi alkalmazottak 
részére Erzsébet utalvány, mun-
karuha, védőruha juttatását is. Itt 
többen jelezték, hogy a közmun-
kásoknak nem adnának, mert saj-
nos többször is látják azt, hogy 
nem végzik rendesen a feladatu-
kat. Végül azonban a többség – 6 
igen szavazattal – támogatta az 
előterjesztést.

Ingatlanok értékesítéséről és 
egy bérbeadásról is döntöttek. 
Így eladásra kerülhet a Nagyhenc 
12098/1 helyrajzi számú ingatlan, 
a Sas utca 13039-es hrsz-mú in-
gatlan és a Szív utcában található 
pince is. A Szálloda utca egyik la-
kására érkezett bérbevételi kére-
lem, melyet végül jövedelemiga-
zoláshoz kötöttek. 

Egyedi kérelmek alapján köz-
világítási lámpákat helyeznek ki 
külterületen, amennyiben a kérel-
mező vállalja a felszerelés költsé-
gét. Elfogadták azt is, hogy a jö-
vőben kerüljön lámpa a Bokréta 
utca 9. szám elé. 

Elutasítottak egy kérelmet a 
Zöldfa utca és a Selmecbánya 
utca közötti súlykorlátozással 
kapcsolatban azzal, hogy vizsgál-
ják meg a kérelem részleteit. Erre 
Ivor Andrásnét kérték fel. 

Módosították az szervezeti és 
működési szabályzatot, mert Ivor 
Andrásné kérte, hogy a tanács-
noki pozíciót is építsék bele. Így 
őket is azonos juttatások illetik 
meg, mint a bizottsági elnököket. 

Módosították az elektroni-
kus ügyintézésről szóló önkor-
mányzati rendeletet, elfogadták a 
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfej-
lesztési Egyesület hitelfelvétel-
éhez szükséges kezességvállalást, 
a Közbiztonsági Tanács működé-
si rendjét, valamint elvi döntést 
hoztak a Dr. Card egészségügyi 
szolgáltatási csomag bevezetésé-
ről, melyet még megvizsgálnak.

Az egyebekben először a har-

madik körzetimegbízott szemé-
lyéről támogató döntés született, 
majd  Szimon Attila jelezte, hogy 
nagyon nagy problémák vannak a 
vasútállomáson, ezért kérte, hogy 
szólítsák fel a MÁV-ot a problé-
mák megoldására. Döntés szüle-
tett az Ipoly Erdő Zrt ingatlanvá-
sárlási kérelméről is, melyről az 
értékbecslés után döntenek.  

Az egyebekben ismertetett 
Petrovics László egy ajánlatot a 
szálloda hasznosítására. Egy né-
met alapítvány kereste meg az 
önkormányzatot azzal, hogy 
hiperaktív gyermekeknek hozna  
létre iskolát. Ehhez kérték a testü-
let elvi döntését. 

A tanácskozás végül zárt 
üléssel ért véget, ahol a Bursa 
Hungarica pályázatokról, egy te-
hetséggondozó programban való 
részvételről, önkormányzati ta-
nácsadó státusz fenntartásáról és 
a Mátyás Étkezde veszteségének 
viseléséről született döntés.  

A december 1-jei ülés nyílt 
részén az óvoda alapító okiratát 
módosították, majd zárt ülésen a 
tűzifa támogatást osztották szét. 

FURUCZ ANITA

Megválasztották a bizottságok 
külsős tagjait, döntöttek a tűzifáról
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November 13-án a szociális  
munka nemzetközi napján  a 
Sigil Galériában köszöntötték 
mindazokat, akik Nagyma-
roson a leszakadókért, az el-
esettekért, az idősekért, bete-
gekért, rászoruló gyerekekért 
végzik szolgálatukat.

Az ünnep alkalmából 
Mándliné Szabó Katalin ön-
kormányzati képviselő köszön-
tő beszédében  így fogalma-
zott: A szociális munkások tud-
ják, hogy nincs ideálisan jó tár-
sadalom és ideálisan jó ember. 
Adott társadalom és adott idő-
ben élő emberek vannak, és 
minden időben voltak, vannak 
és lesznek emberek, akik nem 
tudnak lépést tartani a változá-
sokkal, lesznek idősek, akiket 
senki nem gondoz, lesznek hát-
rányos helyzetű gyerekek, akik-
kel senki nem törődik. A szociá-
lis munkások hivatása az, hogy 
a lemaradók, botladozók hátrá-
nyait és szenvedéseit csökkent-
sék. Ésszel és szívvel.

Petrovics László polgármes-
ter Nagymaros háláját fejezte ki  
az ünnepelteknek: 

- Ebben a törtető, rohanó, bü-
rokratikus, elidegenedett világ-
ban vagytok még jó néhányan 
olyan emberek akik másképp 

Tájékoztatom tisztelt ügy-
feleinket, hogy a 2014. évi 
munkaszüneti napok körüli 
munkarendről szóló 33/2013. 
(VIII. 30.) NGM rendelet 2. 
§ c) pontja szerint december 
13. szombat munkanap, me-
lyen pénteki munkarend sze-
rint 12 óráig lesz nyitva a hi-
vatal.

A 2015. évi munkaszüne-
ti napok körüli munkarend-
ről szóló 28/2014. (IX. 24.) 
NGM rendelet 2. § a) pont-
ja alapján január 10., szom-
bat munkanap, ekkor 12 órá-
ig lesz nyitva a hivatal, pén-
teki ügyfélfogadási rend sze-
rint 12 óráig.

A 2015-ös Nagymarosi 
falinaptár már kapható!

 
"Nagymaros 12 arca" című fotókiállításra beérke-
zett pályamunkákból, valamint a korábbi évek fo-
tópályázati anyagából összeállításra került Nagy-
maros 2015. évi falinaptára.

A pályázat beküldött fotókból tárlat nyílt novem-
ber 21-én a SIGIL Galéria és Kávézóban, amely 
megtekinthető január 4-ig.

A falinaptár kapható az alábbi helyszíneken: 
könyvtárban, művelődési házban, SIGIL Galéria 
és Kávézóban, minden óvodában, a Manyi boltban 
és a polgármesteri hivatalban.

éltek. Nem magatokért, nem 
önző vagy tortető érzelmekkel, 
éppen ellenkezőleg. Ti olyano-
kért éltek, akik segítségre szo-
rulnak. Gondoskodást tudtok 
nyújtani azoknak, akik a ne-
héz időszakban rászorulnak. Ti 
vagytok, akik több műszakban, 
hétvégeken is, ünnepnapokon 
is hivatástudattal végzitek min-
dennapi munkátokat, együttér-
zéssel, és türelemmel dolgoztok 
azokért, akik nem tudnak ma-
gukról gondoskodni. Pótoljátok 
a hiányzó családot, a barátokat. 
Azért vagytok, hogy tegyetek 
azokért, akik egyedül maradtak, 
akiknek ti jelentitek az egyet-
len kapaszkodót ebben az élet-
ben. Segítő kezetek őszinte me-
legsége őrzi az elesettek emberi 
méltóságát, boldog perceket ad 
a sivár szenvedés és a magány 
ellen. Azt hiszem, kiemelkedte-
tek ebből a világból, nemesebb 
szívűek és emberibbek vagytok 
másoknál, és ezért Nagymaros 
nagyon hálás nektek. 

Városunk hat éve ünnepli a 
szociális munka napját, ame-
lyen a jelképes ajándék mellé 
egy kis műsor is mindig kerül: 
idén Schaffer Maja és Kurnász-
Kautz Lívia éneke párásította a 
felnőtt szemeket.

VARGA KLÁRA

Több, mint munka: szolgálat

A Szociális Munka napját  1997-ben jelölte ki a a Szociális munká-
sok Nemzetközi Szövetsége, azóta ünneplik meg a világ 77 orszá-
gában, így nálunk is. A szociális munka gyökerei az ókorig tekin-
tenek vissza, amikor a római birodalomban  városi egyesületek se-
gélyezték a rászorulókat. A középkorban a földesurak,  a szerzetes-
rendek voltak a fő segítők. Városunk védőszentje, Szent Márton is 
arra int, hogy ne menjünk el segítség nélkül a rászorulók mellett. 
Az itt élő hivatásos és civil szociális munkások nagyszerű szolgá-
latában benne van  a szegényeket gyámolító szent szellemisége is.

2014. december 24. és 
2015. január 2. napja a fenti 
jogszabályok alapján pihenő-
nap, így a hivatal ezen a na-
pokon zárva tart.

Emellett a Polgármesteri 
Hivatal 2014. december 29-
31. között igazgatási szünet 
miatt zárva tart.

Az első munkanap az ün-
nepeket követően 2015. ja-
nuár 5. napja, hétfő lesz.

Egyúttal a magam és mun-
katársaim nevében Nagyma-
ros minden polgárának bé-
kés, boldog karácsonyt, és 
boldog új évet kívánok!

DR. HORVÁTH BÉLA

JEGYZŐ

A Polgármesteri Hivatal 
ünnepi nyitva tartása

November 21-én, pénteken 17 óra-
kor nyílt meg a SIGIL Galéria és Ká-
vézóban a „Nagymaros 12 arca” 
című fotó kiállítás, amelynek nyer-
tes képeiből készült el Nagyma-
ros 2015. évi falinaptára. A kiállí-
tást Mándli Gyula, a váci Katona La-
jos Városi Könyvtár igazgatója nyi-
totta meg, aki a pályázat egyik zsűri-
ző tagja volt, Döbrössy Mihályné és 
Cservenák Péter mellett. A megnyi-
tón bemutatásra kerültek a fotópá-
lyázatra beérkezett fényképek, illet-

ve a kiválasztott képekből összeállí-
tott 2015. évi falinaptár.

Nagymaros Város Képviselő-tes-
tülete dicséretes módon naptár ki-
adására szánta el magát, követve a 
hagyományokat, hiszen 2006-ban 
már készült hasonló kiadvány a vá-
rosról. A megjelent felhívás értelmé-
ben a kiadandó naptárnak tükröznie 
kell a város építészeti és természe-
ti értékeit, kedvet kell csinálnia egy 
idegennek ahhoz, hogy felkeresse a 
települést. 

Nagymaros az ország egyik leg-
szebb helyén, a Dunakanyar köze-
pén fekszik, ebből következően cso-
dálatos természeti környezet megje-
lenítésére van lehetőség. A „Nagy-
maros 12 arca” című pályázatra 27 
jelentkezőtől érkeztek fényképek, 
voltak, akik több képpel is indultak 
a versenyben.

Dicséret illeti meg a naptár szer-
kesztési munkálataiért Müller Ange-
likát és Furucz Anitát, akik igyekez-
tek a változó minőségű képanyagból 

Nagymaros 2015. évi falinaptára és 
kiállítás a fotópályázat képeiből

egységes naptárat összeállítani, és a 
Multiszolg Bt. Vác nyomdai munká-
ját is.
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November 23-án Magyaror-
szág összes, újonnan meg-
választott jobbikos  önkor-
mányzati képviselője, pol-
gármestere esküt tett a Szent 
Korona másolata előtt. Leg-
alább 500-an voltak az es-
kütételen, mely méltóság-
gal, ünnepélyes keretek kö-
zött zajlott.

November 28-án immáron 
7. alkalommal felállítottuk az 
adventi kettős  keresztünket. 
Csaknem 30-an voltunk, új 
vendégeket is láttunk. Az ál-
dást Csuka Tamás püspök úr 
mondta, Fekete Rebeka ver-
set mondott, nagyon szépen, 
Moór Beatrix pedig gyönyö-
rű adventi énekkel örvendez-
tette meg a jelenlévőket. A 
kereszt január 6-ig áll  majd a 
helyén, és remélem, egyetlen 
este sem áll sötétben, mindig 
lesz valaki, aki egy mécsest 
gyújt a kereszt előtt.

Két nap múlva Kosdra 
voltunk hivatalosak az otta-
ni keresztállításra. Szívet-lel-
ket melengető látvány volt, 
mikor együtt állt a kereszt 
előtt a katolikus pap, a refor-
mátus tiszteletes, Kurdi Fe-
renc kosdi  polgármester,  a 
szokolyai polgármester asz-
szony, az összes önkormány-
zati képviselő, a kosdi dalár-
da, és sok-sok kosdi lakos. A 
Történelmi Vitézi Rend tag-
jai a kereszt körül álltak a 

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 
 2 fő óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2626 Nagymaros, Ma-
gyar utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: dajkai feladatok

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       
Pályázati feltételek:

• 8 Általános,
• büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• helyismerettel rendelkező, dajkai képesítés

Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű önállóság, együttműködési készség, felelős-

ségtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, szakképzettséget igazoló okirat, 30 napnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány (a nyertes pályázó esetében)

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör leg-
korábban 2015. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Csengery Hajnalka nyújt, a 27/594-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagymarosi Napköziotthonos 

Óvoda címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Ma-
gyar utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 46/2014 , valamint 
a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

• Személyesen: Csengery Hajnalka, Pest megye, 2626 
Nagymaros, Magyar utca 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Közigállás - 2014. november 24.
• Nagymaros Város honlapja - 2014. november 28.
• Nagymaros Újság - 2014. december 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. novem-
ber 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási In-
tézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI ré-
szére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmá-
ért a pályázatot kiíró szerv felel.

történelmi zászlókkal.
Novák Előd országgyűlési 

képviselő mondott rövid be-
szédet, majd következtek az 
áldások. Ezzel nem ért véget 
az ünnepi esemény, mert a 
Művelődési Házban a falusi-
ak vendégül látták a kereszt-
állításra érkezőket. Ezúton is 
köszönjük a szíveslátást.

December 21-én, vasár-
nap, a téli napforduló esté-
jén 6 órakor  ismét csatla-
kozunk a Fénylánchoz, mely 
körülöleli a Kárpát meden-
cét. Sorra kigyulladnak az 
őrtüzek, jelképezve, hogy itt 
vagyunk, összetartozunk.

Szeretettel várunk min-
denkit a szokott helyen, a Pa-
noráma parkoló alatti Du-
na-parton. Aki teheti, hoz-
zon néhány hasáb tűzifát, de 
ha nem tud, az sem baj! Lé-
nyeg, hogy itt legyen! Na-
gyon jó hangulatban telnek 
ezek az esték, előkerül a for-
ralt bor, a kosarakból a pogá-
csa, vagy valamilyen süti, tea 
a kicsiknek. 

Néhány nap, és itt lesz a 
karácsony. Ne csak a házun-
kat, a szívünket is takarítsuk 
ki, úgy várjuk a Megváltó 
születését.

Ezúton kívánunk minden-
kinek Istentől áldott, békés, 
boldog ünnepet.  

JOBBIK NAGYMAROSI 
SZERVEZETE

A Jobbik Nagymarosi 
Szervezetének hírei

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2015. 

A 2015/2016-os tanévre benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Ösztöndíjpályázatra beérkezett 16 pályázatból a testület 14 pá-
lyázót részesített összesen 600.000.- Ft támogatásban. Az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma az önkormányzatok által megállapí-
tott támogatás összegét a megítélt támogatás összegével megegye-
ző mértékben kiegészíti.

A pályázat eredményéről a diákok postai úton kapnak értesítést.

Megemlékezés
Január 11-én, vasárnap 9 órakor Zebegényben a Málenkij ro-
bot áldozataira emlékeznek közösen Nagymarossal és Kisma-
rossal. A püspöki szentmise után koszorúzás lesz a kopjafánál.
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A novemberi hónap 
beavatkozásmentes volt, de 
nem eseménytelen. A hónap 
közepén az Egyesület öt tag-
ja - név szerint dr. Kiss Balázs, 
Hevesi Szabolcs, Kellner Zsolt, 
Marafkó Márk és Murai Lász-

ló - sikeresen levizsgázott fa-
kitermelésből. Megszerezve 
ezzel a jogosítványt a láncfű-
rész kezelésére és a jogosultsá-
got fák kidöntéséhez. Az utób-
bi időszakban sűrűn előfordul-
tak olyan természeti kataszt-
rófák, amelyek különösen in-
dokolttá teszik a tűzoltóságnál 
amúgy is elvárt motorfűrész ke-
zelői képesítést. Ezzel a vizsgá-
val Egyesületünk a szakmai fel-
készültség terén komoly előre-
lépést tett.

Felhívjuk a Tisztelt lakosság 
fi gyelmét, hogy Egyesületünk-
nél CO riszató készülékek vá-
sárolhatóak. A készülékek 10 
év garanciával rendelkeznek 
és megfelelnek a magyar szab-
ványnak. A készülék megvásár-
lásával az életveszély elhárítása 
mellett még az Egyesületünket 
is támogatják.

Köszönettel tartozunk a 
zebegényi Gregor Ferencnek, 
akitől munkavédelmi bakan-

Szeptember hónapban letette es-
küjét a Nagymarosi Egyházköz-
ség Képviselőtestülete. A régi 
testületi tagok többsége ma-
radt.  Triebné – Berkesi Gabri-
ella, Trieb Mariann, és Szincsák 

Ferenc elfoglaltságaikra való 
hivatkozással nem vállalták az 
újabb 3 éves megbízatást.  He-
lyettük Halupka Gábor és Tisch 
Dániel lett felkérve a tagsági 
feladatkör betöltésére. 

Az alábbiakban olvasható a 
testületi tagok névsora, és a tes-
tületen belül ellátott feladatkör-
ük leírása.   

A testületi tagok feladatkö-
rei: Gáspár István atya - plébá-
nos, az Egyháztanács vezetője, 
Kantár Norbert atya - káplán, 
Dankai János: akolitus, kap-
csolattartás a betegekkel és az 
idősekkel, Döbrössy Gellért: a 
Közösségi Ház megbízott ke-
zelője, ministránsok vezeté-
se, dr. Hadi Ferenc: a Püspök-
ség felé kapcsolattartás; Egy-
házmegyei és országos rendez-

KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND
December 24., szerda: 16 óra: Karácsonyi misztériumjáték, 23.30 
óra: Ráhangolódás az éjféli misére az énekkar segítségével, 24 óra: 
Éjféli mise  
December 25., csütörtök, Urunk születése ünnepe: 8 óra: Pásztorok 
miséje, 9.30 óra: Ünnepi szentmise, 18.30 óra: Esti Szentmise 

December 26., péntek, Szent István első vértanú ünnepe: 9 és 18. 
30 óra: Szentmise

December 27., szombat, Szent János ünnepe - újbor megáldása: 
18.30 óra: Szentmise

December 28. Vasárnap -   Szent Család Ünnepe: 8, 9.30 és 18.30 
óra: Szentmise 
December 31. Szerda, Év végi hálaadás: 17 óra: Szentségimádás, 
18.30 óra: Hálaadó szentmise  
Január 1. Csütörtök, Szűz Mária Isten Anyja, Újév: 9 és 18 :30 óra

Aki vízkereszt ünnepéhez kapcsolódva házszentelést kér, kérjük a sek-
restyében, vagy István atyánál jelezze.

csokat kaptunk, melyek szer-
tárunkba elhelyezésre kerültek. 
Tagjaink a láncfűrész vizsgán 
már használatba is vették azo-
kat.

Megtartottuk november 
utolsó napján a gyakorlónkat, 

melyen a Mitsubishi L200-as 
járművünket felkészítettük a 
télre. Leengedtük a tartályból 
a vizet, lemostuk. Parancsno-
kunk irányítása alatt tűzcsap-
ról szerelést gyakoroltunk és 
az épületben történő mozgáso-
kat. Hivatásos tűzoltó kollégá-
ink oktattak bennünket sérült 
személyek mentésére. Felhív-
ták a fi gyelmünket éles helyzet-
ben felmerülő lehetséges vész-
helyzetekre. A gyakorlás rend-
kívül hasznos volt tagjaink szá-
mára és már most várjuk a kö-
vetkező alkalmat.

Bízunk abban, hogy az ad-
venti időszakban történő gyer-
tyagyújtásokat mindenki fe-
lelősséggel fogja kezelni és a 
gyakorláson megszerzett ta-
pasztalatokat nem városunk la-
kóházaiban fogjuk gyakorlat-
ban kipróbálni.

Befejezésül szeretnénk min-
den kedves olvasónknak Áldott 
Ünnepeket kívánni!

Novemberi tűzoltó hírek

vények, képzések – kapcsolat-
tartás; zsinati megbízott, Hadi 
Péter: külkapcsolatok építé-
se, felhasználása (egyházme-
gyei és országos); jegyes felké-
szítés, Halupka Gábor: pályá-

zati fi gyelő, bonyolító; egyéb 
operatív feladatok ellátása, 
Heinczinger Balázs: akolitus, 
egyházközségi média megjele-
nés (molinók, plakátok), zsinati 
megbízott, Heininger Ferenc: a 
világi elnöki teendők ellátása, 
Egyházközségen belüli szer-
vezési feladatok, sajtó, Kovács 
Barna: könyvelés, informatika, 
egyházközségi címlisták keze-
lése, Maurer János: gazdasági 
ügyek, pályázati bonyolító, az 
egyházi ingatlanok megbízott 
kezelője, Péntek Attila: gya-
korlati feladatokban való se-
gítségnyújtás, Tisch Dániel: in-
formatika, audio-vizuális tech-
nika az egyházközségi rendez-
vényeken, és ingatlanokban, 
Zoltai Zsolt: egyházi ingatlan-
jaink műszaki karbantartása.

Az Egyházközség 
Képviselőtestületéről
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Túl az év eleji ismétléseken, 
a tanév eleji felmérőkön, a 
tanulók az új évfolyam tan-
anyagával kezdtek megis-
merkedni.

A tanulás mellett azért 
bőven jutott idő a külön-
féle programokra: tanul-
mányi és sportversenyek-
re, kirándulásokra, szín-
házlátogatásokra is. A hó-
nap folyamán több osztály 
is meglátogatta a Medveott-
hont Veresegyházán, bejár-
ta a vácrátóti Nemzeti Bo-
tanikus Kertet, biciklitúrát 
tett Zebegénybe, Verőcére. 
A 4. osztályosok Esztergom 
felé vették az irányt, ahol a 
Duna Múzeum és a Geoda 
Ásványkiállítás foglalkozá-
sain vettek részt. A 2. osz-
tályosok Budapestre utaz-
tak a Mesemúzeumba és az 
Óbudai(Hajógyári)-sziget 
játszóterén töltöttek el egy 
kellemes napot. A jó idő 
kedvezett a túrázásnak is. A 
3. osztályosok Zebegénybe 
kirándultak, ahol az elma-
radhatatlan számháború 
mellett a Hajózási Múze-
um kiállítását is megtekin-
tették. A 7. osztályosok Tö-
rökmezőn töltöttek el két 
napot, az 5. osztályosok tár-
sasjáték-délutánt szervez-
tek. Gyermekeknek és szü-
lőknek egyaránt felejthetet-
len élmény marad A dzsun-
gel könyve című előadás, 
amelyet a Pesti Színházban 
tekintett meg két osztály.

Nemzeti ünnepein-
ket méltón megünnepel-
tük. Október 6-án minden-
ki osztálykeretben emlé-
kezett meg az aradi vérta-
núkról, a városi ünnepélyen 
Wiedermann Levente, 7. b 
osztályos tanuló szavalt egy 
szép verset. 

Október 23-ra megha-
tó és kedves előadással ké-
szült a 7. a osztály. Köszön-
jük nekik és felkészítő ta-
náraiknak, Csörsz Katalin-
nak, Hamvasné Hortoványi 

Gyöngyvérnek és Heinczné 
Cserni Katalinnak a szép 
műsort! Sokaknak könnye-
ket csalt a szemébe, és hogy 
mennyire érthető és érde-
kes volt az előadás, mi sem 
mutatja jobban, hogy még a 
legkisebbek is csendben, fi -
gyelmesen hallgatták, néz-
ték végig.

Október 11-én Ham-
vas Brigitta szervezésében 
a „hangyatúrások” csatla-
koztak a NAHÁT csapatá-
hoz, és egy közös, 15 km 
hosszúságú túrát tettek meg 
a környéken. A programon 
rengeteg gyermek, szülő 
és testvér is részt vett. Kö-
szönjük a szervezést, so-
kaknak nagy élmény volt, 
és szép emlék marad ez a 
kirándulás!

Ebben a tanévben is meg-
rendezték Vácott az Ár-
pád Napokat, amelyre is-
kolánk is meghívást kapott. 
A tehetségkutató matema-
tika versenyen Bálint And-
rás, 6.a osztályos tanuló III. 
helyezést ért el. Szintén az 
Árpád Napok keretében, 
sportversenyen vett részt is-
kolánk tanulói, akik V. he-
lyezést szereztek. A csapat 
tagjai, lányok: Ábrám Sára, 
Péteri Rozina, Schäffer 
Maja, Kurnász-Kautz Lívia, 
Neuhauser Noémi és Áb-
rám Kata, a fi úk: Vén Áron, 
Koszmál Dávid, Gável Már-
ton, Gyimesi Levente, Vas 
Koppány és Heinczinger 
Barnabás.

Október hónapban 
Sződön is rendeztek sport-
versenyt, mezei futás ver-
senyszámban mérték ösz-
sze tudásukat tanulóink. 
I. korcsoportban a 120 in-
dulóból Vas Bulcsú I., Vén 
Áron II., Vén Boldizsár III. 
helyezést ért el. A II. kor-
csoportban 145 indulóból 
Schäffer Maja VII. lett, a 
fi úknál 160 indulóból Vas 
Koppány IV. A III. korcso-
port versenye is szép sikert 

hozott: Vén Botond III. he-
lyezett lett a 132 indulóból. 
A IV. korcsoport lányai kö-
zül Trampó Nóra 7. a osztá-
lyos tanuló az V., a fi úk kö-
zül Dobó Bálint 7. b osztá-
lyos tanuló a II., Gaszner 
Ádám 7. a osztályos tanuló 
a IX. helyen végzett. Gra-
tulálunk nekik és felkészítő 
tanáraiknak is a szép ered-
ményekért!

Az idei tanévben is meg-
rendezésre kerül a fi lharmó-
nia bérlet előadássorozat a  
művelődési házban, amely 
minden évben nagy érdek-
lődésnek örvend. Idén is 
teltház fogadja a művésze-
ket, 250 db bérletet vásá-
roltak meg tanulóink és az 
óvodás gyermekek együtte-
sen. Köszönjük a szervezést 
Palotayné Scheili Marian-
na kolléganőnek! Az első 
vendégek, a David Klezmer 
Band október 17-én látogat-
tak el hozzánk, és a klezmer 
zenével ismertették meg ta-
nulóinkat. A tanév során 
még három előadásra kerül 
majd sor. 

Szintén a művelődé-
si ház adott otthont egy na-
gyon kedves bábelőadás-
nak, amelyet október 21-én 

A Kittenberger Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola hírei – október

A Gyermekjóléti Szolgá-
lat és a Pedagógiai Szak-
szolgálat közös szervezé-
sében: Tehetséges gyer-
mek a családban, témájú 
előadással folytatódott a 
Szülő Klub.

Dr. Borkóné Hetényi 
Eszter gyógypedagógus-
sal együtt kerestük a vá-
laszt arra, hogy ki számít 
tehetségesnek? Hogyan le-
het felismerni a tehetséges 
gyermeket? Áldás vagy te-
her a tehetség? Milyen élet-
útja lehet egy tehetséges 

gyermeknek, milyen aka-
dályokat, kudarcokat és si-
kereket élhet meg? Mi a 
család, illetve a pedagógu-
sok szerepe egy tehetséges 
gyermek kibontakoztatásá-
ban?

A következő alkalom ja-
nuár 13. (kedden) lesz 17. 
órától, mely keretén belül 
a Gólyamesékről fogunk 
beszélni, avagy a gyermek 
pszichoszexuális fejlődésé-
ről, tabuk nélkül.

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

tekintettek meg az iskolá-
sok és az ovisok egyaránt. A 
műsor címe: Az Ezeregyéj-
szaka meséi – A rózsamoso-
lyú leány története volt.

A hónap folyamán sikere-
sen befejeződött a gesztenye-
gyűjtés, még egyszer szeret-
nénk megköszönni a szülők 
lelkes segítségét is! A leg-
több gesztenyét az 5. b osz-
tályosok szedték, az 1. b osz-
tályosok lettek az ezüstérme-
sek, a harmadik helyezést a 
3. a osztály szerezte meg.

A papírgyűjtés is rendben 
lezajlott. Nagyon szépen 
köszönjük a szülők és az 
egész város segítségét, va-
lamint a papírgyűjtés szer-
vezőknek: Szlépkáné Árvai 
Ágnes és Horváth Dávid 
pedagógusoknak. Megkö-
szönjük a vásárlók, az au-
tósok türelmét, hiszen pár 
napra elfoglaltuk a vasút 
alatti parkoló egy részét!

Végezetül pedig, de nem 
utolsó sorban szeretnénk 
megköszönni a polgárőrök 
mindennapos munkáját, 
akik szeptember hónap fo-
lyamán reggelente biztosí-
tották tanulóink számára a 
biztonságos közlekedést!

POLDAUFNÉ AMBRUS JUDIT

Ismét Szülő Klub volt



Nagymaros                                                                                                                                 9

Az őszi szünetből visszatérve, 
november 3-án újult erővel, ki-
pihenten érkezett vissza kicsi és 
nagy az iskolába. 

A mindennapi tanító-neve-
lő munka mellett e hónapban is 
sok gondot fordítottak kollégá-
ink arra, hogy érdekes és hasz-
nos programokat szervezzenek 
diákjaiknak. 

November 7-én a 2.b és a 3. 

b osztály a Rév Fülöp című elő-
adást tekintette meg a Magyar 
Színházban.

November 14-én került sor 
idén a már hagyománnyá vált 
Márton nap megünneplésére. 
Délelőtt tanulóink megismer-
kedtek Szent Márton életével, 
legendájával; ki libát, ki lámpást 
készített a technika óra kereté-
ben. Este pedig jó hangulatban, 
lámpással, énekszóval felvonul-
va zártuk a napot, melyre idén is 
sokan eljöttek. A program szer-
vezését Heinczné Cserni Katalin 
fogta össze.

November 19-én a művelő-
dési ház adott otthont a Pomádé 
király új ruhája című gyermek-
opera előadásnak, amelyet a 3. 

Ha november, akkor Márton 
nap! Nagy örömünkre már 
mindenki várta a hagyomá-
nyos felvonulást! A kicsik 
készítették lámpásaikat, a na-
gyok tánccal lepték meg a kö-
zönséget, a felső tagozat leg-
kisebb és legnagyobb Már-
tonja , Nagy és Csajka Marci 
kis szekérrel követték a me-
netet. Fekete Bogi már szep-
temberben jelezte, hogy na-
gyon szeretne Márton lovas 
lenni, aminek igen örültünk.

Újvári Gáborral, Vitok 
Csillával, Neubauer Ákos-
sal, Trieb Antallal elég volt 
egy rövid egyeztetés, és min-
denki tudta a dolgát. Mészá-
ros Andris fi nom házi liba-
zsírt ajánlott fel, segített a né-
met önkormányzat, Tóbiás 
Nelli, Hiller Ila néni jöttek a 

gyerekeknek segíteni kenye-
reket kenni, egyszóval töké-
letes összhangban folytak az 
előkészületek.

Horváth Dávid nagyon so-
kat segített a szervezésben, 
szerzett egy remek kis szeke-
ret, amiben a „ nagy Marci” 
húzta a „kis Marcit”.

A felsősök izgatottan gya-
korolták a táncot, készítették 
a libajelmezeket, melyeket 
Hortoványi Franciska terve-
zett.

A felvonulás végén a ven-
dégsereg jó étvággyal evett, 
ivott, a felnőttek beszélget-
tek, a kicsik vidáman szalad-
gáltak.

Ismét egy szép este volt!
Köszönjük Mindenkinek a 

részvételt és a sok segítséget!
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

és 4. osztályosok, valamint a fel-
ső tagozatos diákok közül néhá-
nyan tekintettek meg. Köszön-
jük Fehérné Szabó Marianná-
nak, hogy megszervezte a nagy-
marosi diákok részére is az ope-
raelőadást.

November 20-án került meg-
rendezésre az Ifjú Zenebarátok 
Napja. Ismét megtelt a művelő-
dési ház. A legtehetségesebb nö-

vendékek mutatták meg tudásu-
kat. Köszönjük a zenetanárok és 
a növendékek színvonalas mun-
káját, s Szigeti-Benedek Gabri-
ellának, hogy ezt a szép napot 
megszervezte.

A „Ne vásárolj semmit” nap-
ra, amely idén november 28-ra 
esett, plakátokkal hívtuk fel a 
gyerekek fi gyelmét Philippné 
Jung Rita tanárnő segítségével. 
A tudatos, környezetbarát vásár-
lás szempontjait az osztályfőnö-
ki órák keretében is megbeszél-
tük a felső tagozatos tanulókkal.

Diákjaink ebben a hónapban 
is több rendezvényen, versenyen 
mutatták meg tudásukat - öreg-
bítvén ezzel iskolánk jó hírne-
vét. 

A 3. és 4. osztályos tánco-
sok minősítő versenyen vet-
tek részt az idén 55 éves Bartók 
Néptáncegyüttessel Százhalom-
battán. Nagyon jól sikerült a kö-
zös próba Budapesten november 
9-én, majd a november 16-i fel-
lépésen fantasztikusan jól szere-
peltek, és méltán kapták meg a 
legmagasabb elismerést: a Kivá-
ló minősítést. Felkészítő peda-
gógusaik: Sánta Gergő és Biró 
Anna.

November 14-én Hénop Haj-
nalka, 5. a osztályos tanuló si-
keresen szerepelt Dunakeszin, 
a VI. Farkas Ferenc zongora-
versenyen. Felkészítő tanára: 
Lénárdné Patai Zsuzsanna

Több sportverseny is lezaj-
lott a hónap folyamán, melyeken 
eredményesen szerepeltek tanu-
lóink, akikre nagyon büszkék 
vagyunk. Visegrádon az Áprily 
Napok játékos sportversenyén 
alsó tagozatosaink 1. helyezést 
értek el, felsős tanulóink pedig a 
fl oorball és labdarúgás verseny-
számokban a 3. helyet szerezték 
meg. Összesítésben így iskolánk 
a 2. helyen végzett.

Vácrátóton labdarúgó diák-
olimpiát rendeztek, ahol a IV. 
korcsoport 4., a III. korcsoport 
3., a II. korcsoport pedig 1. he-
lyezett lett. Ők ezzel az ered-

ménnyel tovább is jutottak a kö-
vetkező fordulóra.

A sportversenyek felkészí-
tő testnevelői: Hamvas Brigit-
ta, Demeter Bálint és Petrovics 
Béla. Gratulálunk a szép sike-
rekhez!

November 26-án és 27-én is-
kolánk nyílt napot szervezett. 
A szülők, nagyszülők így bete-
kintést nyerhettek az iskolában 
folyó oktató-nevelő munkába; 
megfi gyelhették, hogyan visel-
kedik, mennyire aktív gyerme-
kük a tanórákon. A meghirdetett 
nyílt órákon sok látogató volt je-
len. Köszönettel vettük a lelkes 
érdeklődést, hiszen úgy gondol-
juk, hogy gyermekeink helyes 
irányba való terelése, nevelése, 
tanítása a szülők és pedagógu-
sok szoros együttműködésével, 
a megfelelő közös kommuniká-
cióval válik igazán sikeressé.

November 29-én (szomba-
ton) 52 gyermek jutalomkirán-
duláson vehetett részt a Buda-
pesten Papp László Sportaréná-
ban megrendezésre kerülő Lo-
vas Világkupán. Köszönetün-
ket fejezzük ki ezért a szép na-
pért a program szervezőinek, s 
Nagymaros Város Önkormány-
zatának, hogy az utazás költsé-
geit kifi zette.

POLDAUFNÉ AMBRUS JUDIT

A Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola hírei – 2014. november

Márton napi felvonulás
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Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/354-808
Börzsönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022

Nyitva tartás:

H: 14-17
Sze.: 10-12, 

14-17
P: 10-12, 

14-17

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
NAGYMAROSON: DECEMBER 20-ÁN,
szombaton 9 és 13 óra között

Előjegyzés szükséges a vizsgálathoz! 
Telefon: 06-30/916-0889

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNY: ahány éves annyi 
kedvezményt kap a keret árából!

Olvasói levél

Talán jövőre több jót 
fogok látni és leírni

Tisztelt Nagymarosiak!
Általában csak azt látom meg, ami nekem nem tetszik. Saj-

nos nemcsak én látom ezeket a dolgokat, de senki nem mer tol-
lat ragadni.

Kezdjük a temetőnél. Mindenszentek napján és előtte is pol-
gárőrként többedmagammal kint voltam a temetőben. Amit lát-
tam, azt inkább lefényképeztem. Több asszonnyal beszélget-
tem, akik elpanaszolták, hogy Németországból kaptak nagyon 
szép díszeket, amit kitettek a hozzátartozóik sírjára. Két nappal 
később már hűlt helye volt a fi guráknak. Összefogtak, és elin-
dultak megkeresni. Valamelyik síron meg is találták, még egy-
szer nem rakták ki. Higgyék el, hogy nem a Hegyiek hozzátar-
tozói sírján találták meg, mert ők jobban félnek a halottaktól, 
mint az élőktől. 

Nem tudom, ki a felelős azért, hogy így nézzen ki a teme-
tőnk. Mostanában sajnos több temetőben jártam, de ha nem sír-
követ és gyászoló embereket látok, akkor nem hiszem el, hogy 
temetőben járok. Kikövezett parcellák, egyenruhás sírásók, a 
halottasház előtt is tisztaság, rend mindenhol. Nemcsak a síro-
kon, amit a hozzátartozók tartanak rendben. A mienk milyen? 
Az illetékesek nézzenek körül. Tudom, hogy tervbe van véve 
az odavezető utca rendbe hozása, de borzalmas, hogy néz ki. 
Nemcsak a gyalogosok botladoznak, de kocsival sem könnyű 
kimenni.

A másik dolog, hogy közeleg a tél, hullanak a falevelek és 
nincs olyan ember, aki a közmunkásokat leellenőrizné. Örü-
lünk, hogy van munkájuk az embereknek, pénzt is kapnak érte, 
csak éppen több a pihenőidő, mint a munka. Ezt is látja minden-
ki. Persze örülünk, ha valami épül, szépül, de mintha megfenek-
lett volna az egész munka. Nincs pénz? Év vége közeledik és 
lehet lazítani? Nem hiszem! Ebben az évben már nemigen lesz 
több cikkem, talán jövőre több jót fogok látni és leírni.

Kedves Nagymarosiak! Ezúton szeretnék tiszta szívemből 
kívánni szebb jövőt, jó egészséget, a jó Isten áldásával boldog 
karácsonyi ünnepeket, a kicsiknek gazdag mikulási ajándékot 
és még szebb, gazdagabb új esztendőt!

RÓNA RUDOLF ÉS FELESÉGE
POLGÁRŐRÖK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki adományá-
val, jelenlétével, munkájával hozzájárult az Erzsé-
bet bál sikeréhez!

Ennek eredményeként 370 000 Ft-ot tudunk Csaba 
testvér gyimesbükki háza számára továbbítani.
Nem is merünk vállalkozni arra, hogy a számtalan 
adományozót, segítőt felsoroljuk, nehogy véletle-
nül kimaradjon valaki!

Isten áldása legyen minden nagylelkű nagymarosin!

KÖSZÖNETTEL: A SZENT RÓKUS KARITÁSZCSOPORT

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk! 

Nagymaros város Önkor-
mányzatának képviselő-
testületi üléseiről készített 
felvételek megtekinthető-
ek a http://nagymaros.hu/
onkormanyzat/videotar-
oenkormanyzati-videok 
menüpont alatt.

Nagymaros közéleté-
ről, kulturális eseményei-
ről készített kisfilmek ké-
szültek az elmúlt hónapok-
ban. Bepillantást nyerhet a 

Szociális Munka Napjának 
megünneplésébe, a Nagy-
marosi Férfikórus hang-
versenyébe, a fotó kiállí-
tás megnyitójába, illetve 
az árvizi védvonal műsza-
ki főpróbájáról megtekint-
hetőek a www.nagymaros.
hu honlap „videók” menü-
pontban.

 A videótár dokumentu-
mai folyamatosan bővül-
nek, válogasson kedvére. 

Nagymaros honlapján 
videótár megtekinthető
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Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott ide-
jű előreláthatólag GYES idejére tartó közalkalmazotti jog-
viszony
                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2626 Nagymaros, Ma-
gyar utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű szintű együttműködési készség, felelős-

ségtudat, kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, szakképzettséget igazoló okirat, 30 napnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a nyertes pályázó ese-
tében)
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2015. január 5. napjától tölthető be
.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Csengery Hajnalka nyújt, a 27/594-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagymarosi Napköziotthonos 

Óvoda címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, 
Magyar utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2014 , valamint 
a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

• Személyesen: Csengery Hajnalka, Pest megye, 2626 
Nagymaros, Magyar utca 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Közigállás - 2014. november 24.
• Nagymaros Város honlapja - 2014. november 24.
• Nagymaros Újság - 2014. december 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. november 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási In-
tézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI ré-
szére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmá-
ért a pályázatot kiíró szerv felel.

Értesítjük Kedves Olva-
sóinkat, a könyvtár 2014. 
december 23-tól (kedd) 
2015. január 5-ig zárva 
tart. Utolsó kölcsönzési 
nap: december 20. (szom-
bat) 8-12-ig. Nyitás: 2015. 
január 6. (kedd) 9 órakor.

Lehetőség van több kö-
tet kölcsönzésére is! Kér-
jük azokat a Kedves egy-
kori (és jelenlegi) Olvasó-
inkat, akik már régóta nem 
hozták vissza a kikölcsön-
zött könyveket, vagy vé-
letlenül könyvtári könyv 
került hozzájuk, hogy hoz-
zák vissza a könyvtárba!

Bármilyen régen is járt 
könyvtárunkban, bármi-
lyen régen is kölcsönözte 
ki a könyveket, szeretet-
tel és szívesen látjuk! Ké-
sedelmi díjra sem kell szá-
mítaniuk! A megbocsátás 
hónapja nálunk december, 
a karácsony és a szeretet 
jegyében!

Könyvtárunk könyvál-
lománya közel 32.000 kö-
tet, melyből minden be-
iratkozott olvasó válogat-

hat, kölcsönözhet.

A könyvtár címe: 
Nagymaros, Váci út 11.

Kölcsönzési idő:
Kedd:        9-12/13-18
Szerda:      9-12/13-18
Csütörtök:   --    13-16
Péntek:      9-12/13-18
Szombat:   8-12   ---

Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani mind-
azoknak, akik saját könyv-
gyűjteményük fölös példá-
nyaival segítették könyv-
tárunk működését. A fel-
ajánlott könyvekkel lehe-
tővé tették, hogy a régi, 
esztétikailag már nem 
megfelelő köteteket cse-
rélni tudtuk, illetve a 
könyvtár gyűjteményében 
eddig nem található, – de 
beleillő – könyveket állo-
mányba vehettük.

Minden kedves olva-
sónknak áldott, békés ka-
rácsonyt és egészségben, 
eredményben gazdag új 
esztendőt kívánunk!

A könyvtár ünnepi 
nyitva tartása

Díszítse versidézetekkel a 
művelődési ház karácsonyfáját

Figyelemmel kísérheti programkínálatokat a Nagymarosi 
Könyvtár és Művelődési Ház facebook oldalán. December-
ben naptárat sorsoltunk ki a csoport tagjai között, jövőre 
újabb játékokkal kedveskedünk az oldal kedvelőinek. 
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

KARÁCSONYRA EZÜST ÉS LUC FENYŐ vásá-
rolható Váchartyánban a termelőtől, december 10-től 
a készlet erejéig. Ezüstfenyő: előre kivágott 2000 Ft/
db ártól (kb.1500 Ft/m), helyben vágott vagy kiásott 
4000 Ft/db ártól. Lucfenyő vágott 1200 Ft/db ártól. 
Tel.: 06-20/577-2189 vagy a 06-27/367-107 (este). 
Cím: Váchartyán, József Attila u. 40. (Rudnaykert 
MÁV megállótól 300m).

Az idegen
F. Tibor három éve bérelte ki azt a lerobbant nagymarosi házikót. 
A városban is csak F. Tiborként emlegették, mert hamar elterjedt 
a hír, hogy az új lakó nemrég szabadult a sittről. Attól kezdve a 
szomszédok még gondosabban zárták a kapukat, volt aki még ri-
asztót is felszerelt. 

F. Tibor próbált beilleszkedni, de a helybeliek még a köszöné-
sét sem fogadták. Ha betért a kocsmába egy korsó sörre, a vendé-
gek elnémultak. A vasárnapi misén a legutolsó padsorban húzta 
meg magát, de a templomszolga még így is mindig szemmel tar-
totta a perselyt.

F. Tibor kipofozta a roskatag házikót, de csak kevés szerszá-
ma volt, ha meg kölcsön akart kérni ezt-azt, a szomszédok dur-
ván elutasították. 

Beköszöntött a tél, egy hajnalon a marosiak arra ébredtek, 
hogy vastag hótakaró fedte a várost . A morcos lakók előkeres-
ték a hólapátokat, de amint kiléptek a házukból,  azt észlelték, 
hogy a havat valaki már minden környékbeli porta elől eltakarí-
totta. Ezen kívül még csak F. Tibort látták, aki – hólapáttal a vál-
lán – éppen hazafelé tartott.

Délután a kocsmában Pintér, a legtekintélyesebb szomszéd 
odaült F. Tibor mellé. Két korsó sört tartott a kezében. Egy fél óra 
múlva pertut ittak, és Pintér felajánlotta, hogy tavasszal majd köl-
csönadja Tibinek a betonkeverő gépét is.

Háromkirályok
Bori néni már huszonöt éve nyugdíjba vonult, azelőtt biológia-
tanár volt a nagymarosi iskolában, még most is a városban él. 
A szomszédjai – Királyék – gyakran segítenek neki, kiváltják 
a gyógyszereit, kihordják az ócska cuccokat a lomtalanításkor. 
Mind a három Király-fi út Bori néni tanította az általánosban. Bo-
rika nagy ünnepre készült: karácsonyra eljönnek a lányai Pestről, 
hozzák az unokákat is.

Hanem az egyik éjszaka ellopták a tornácáról a karácsonyra 
vásárolt, spárgával összekötözött fenyőfáját. Bori néni kétségbe-
esve rohant át a tanítványaihoz, és meglehetősen pontos személy-
leírást adott a fáról, nem hiába volt biológiatanár. A fi úk megfo-
gadták, hogy a föld alól is előkerítik a tettest, no meg az elköve-
tés tárgyát.

A Király-fi úk minden portára belestek, minden fenyőfa-cipe-
lőt megállítottak, de eredménytelenül. Kálmán, a legnagyobb Ki-
rály-fi ú megnyugtatta a két testvérét, hogy az ügyet bízzák csak 
rá! Titokban vett a piacon egy másik karácsonyfát, pont olyat, 
mint amilyenre Bori néni elmondásából emlékezett. Mikor besö-
tétedett, Bori néni házához lopódzott, majd a fenyőfát bedobta a 
tornácra. Minden jól ment, csak az volt gyanús, hogy a bedobott 
fa a vártnál kisebbet puffant. Kálmán felkapaszkodott a kerítésre, 
és belesett a tornácra.

Ott már – az övével együtt – három karácsonyfa volt…

Kiskarácsony
A fi atal házaspár nyáron költözött Nagymarosra. Imre, a férj Vá-
cott kapott állást, innen jár be minden nap dolgozni, és előre tud-
ta, hogy az idei karácsony szerény lesz. Éppen kilábaltak a devi-

za alapú hitelből, de kellett venni egy új mosógépet, mert a régit a 
gyári múzeum is bevette volna, mint ipartörténeti emléket. 

Imrének a legnagyobb problémát az okozta, hogy mivel lep-
je meg ifjú feleségét, Ritát? Idén egy fi llér dugipénze sem ma-
radt, ezért fájó szívvel elhatározta, hogy megválik a bélyeggyűj-
teményétől. Ki gyűjt ma már bélyeget! A kereskedő szerint most 
nagyon lent vannak a bélyegárak, de mégis kapott értük pár ezer 
forintot. Abból pont megvehette Ritának azt a csinos biciklis bu-
kósisakot, amit a neje már régen kinézett magának. Rita minden-
hova az ócska bringájával jár, és nem kizárólag környezetvédel-
mi megfontolásból. 

A karácsonyfa alatt Rita elbőgte magát, amikor meglátta a rég 
áhított fejfedőt. Imre először azt hitte, hogy örömében. Kiderült, 
hogy Rita meg a szeretett biciklijét adta el, hogy ajándékkal lep-
hesse meg férjét, aki egy gyönyörű bélyegalbumot kapott. 

A karácsony mégis emlékezetes maradt, mert Rita elárulta, 
hogy hamarosan mégis szükségük lesz biciklire. Egyelőre három-
kerekűre. Imre nagyon boldog volt. A fi a biztosan gyűjteni fog-
ja majd a bélyeget...

Újévi malac
A pesti társaság évek óta egy nagymarosi panzióban búcsúztatja 
az óesztendőt. Szilveszter napján kora délután érkeznek, rövid el-
igazítást tartanak, majd elkezdenek jó ütemben ünnepelni. A va-
csora remek, a zene is jó, éjfélkor már jó hangulatban hallgat-
ják meg a himnuszt, pezsgő durrant, majd következik a tombola. 

Somosnak tavaly az esztendő jól kezdődött, mert ő nyerte meg 
a fődíjat, egy igazi, élő újévi malacot! Mindenki meg akarta húzni 
a farkát, ebből aztán jópofa beszólások születtek. A megszeppent 
malac hangos visítással köszöntette az újesztendőt.

Hajnal felé a panzió séfje diszkréten az asztalukhoz lépett, és 
felajánlotta, hogy a nyereményt elkészíti nekik ebédre, újévi sült 
malac formájában. Somosné azonban rögtön a  kurta farkú párt-
jára állt, és hallani sem akart a kivégzésről. Az amnesztiát követ-
kezetesen végigvitte, a kis sertés a szállodai szobában töltötte az 
új év első napját. Hazavinni sajnos nem tudták a városi panelbe, 
Somosné a gazdasági igazgatójával megállapodott arról, hogy a 
kismalacot nála helyezik el állami gondozásba. 

Azóta az asszony minden hétvégén meglátogatja a röfi t, ku-
koricát, takarmányt hoz neki, és szemeivel is hizlalja a jószágot; 
néha órákig vakargatja a füle tövét. Szakkönyveket vásárolt, és 
mintaszerűen ápolja a malacot. Somosék elhatározták, hogy meg-
pályáznak egy uniós állattenyésztési támogatást is.

TRUNKÓ BARNABÁS
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

Az állatorvosok szerint a 
karácsony a legveszélye-
sebb időszak a kisállatok 
számára. Lássunk néhány 
dolgot, amelyekre, ha 
odafi gyelünk, nagy esély-
lyel megelőzhető, hogy a 
karácsony estét az ügye-
leten töltsük kedven-
cünkkel.

Ne engedjük, hogy ku-
tyánk túlegye magát az 
ünnepekre való tekin-
tettel és ne adjunk neki 
olyan ételt ami tilos vagy 
nem ajánlott, mert mérge-
ző lehet és rosszabb eset-
ben még a halálát is okoz-
hatja.

Figyeljünk oda a ki-
dobott ételcsomagolásra, 
mint pl. alufóliára és mű-
anyag fóliára. Miután az 
étel ráragad ezekre, von-
zóak a kutya számára.

Ha vendégség van ná-
lunk, biztosítsunk nyu-
godt helyet kutyánk szá-
mára, ahova elbújhat a 
nagy nyüzsgés elől. A ci-
garettát, szivart és a csik-
keket ne hagyjuk elérhe-
tő távolságban, mert pl. 
már 1 szál cigaretta vagy 
szivar elrágcsálása pár 
órán belül kómát és halált 
eredményez!

A kutya nagyon érzé-
keny a különböző zajokra 
és akár életveszélyes sok-
kos állapotba is kerülhet, 
ha közvetlen zajnak te-
szed ki. Ilyen pl. a kidur-
rant lufi , pezsgőnyitás, 
petárda, tűzijáték. A szil-
veszteri tűzijáték idejé-

re mindenképpen helyezzük 
zárt térbe a kutyákat, mert az 
éles hangoktól megrémülhet-
nek és világgá szaladhatnak.

A kutyus a fa fenyőtar-
tó táljába öntött vizet meg-
kóstolhatja, ami azért ve-
szélyes, mert ha a termesz-
tés során műtrágyát vagy 
növényvédőszert használtak, 
akkor a víz ezek által szeny-
nyezett lesz.

Fontos, hogy az öntöző-
vízbe ne tegyünk semmi-
lyen vegyszert, például tar-
tósítószert – ami édes ízű -, 
vagy akár aszpirint, hogy 
minél tovább friss marad-
jon, mert ez a kutya számá-
ra nagyon mérgező, sőt vég-
zetes lehet. Győződjünk meg 
arról, hogy a fa megfelelő-
en van rögzítve, ki van köt-
ve, nehogy a kutyus véletle-
nül magára rántsa. A csillag-

szórótól egyrészt megriadhat 
a kutyus, másrészt véletlenül 
meggyújthatja a szőrét, ami-
nek súlyos égési sérülés le-
het az eredménye. Vagy ne 
használjuk, vagy csakis kel-
lő körültekintéssel. A díszek-
kel való játék és ezáltal ezek 
megrágása, összeroppantá-
sa és lenyelése vágási se-
beket okozhat a szájban, le-
nyelve gyomor-, bélrepedést, 
bélelzáródást is eredményez-
het, az anyagától függően pe-
dig még mérgezést is okoz-
hat. A törött díszre ha rálép, 
mancsát felsértheti, ami fáj-
dalmas és erősen vérezhet. 
Érdemes törhetetlen díszeket 
beszerezni, illetve nagyobb 
méretet, amit nem tud be-
kapni, lenyelni. A cukor fog-
problémákat okoz, a csokolá-
dé és a nyírfacukor (xilit) pe-
dig súlyosan mérgező a ku-

A boldog, békés karácsony titka 
(kutyás szemmel)

tya számára! A szaloncu-
kor így több szempont-
ból is veszélyes. Egy-
részt a csomagolópapírja 
lenyelés esetén bélelzá-
ródást okozhat, másrészt 
a csokoládébevonata a 
kutya számára mérgező. 
Ne adjunk belőle négylá-
bú barátunknak!

Az alábbi növények 
szépek és hozzátartoznak 
a karácsonyhoz, kutyánk 
számára azonban mérge-
zőek lehetnek. A növény-
mérgezésnek nincs ellen-
szere és többnyire csak 
tünetileg kezelhető, úgy-
hogy a mi felelősségünk, 
hogy odafi gyeléssel, óv-
intézkedéssel megelőz-
zük a bajt.

A Mikulásvirág, a Ma-
gyal és a Fagyöngy is 
mérgező! A mérgezés tü-
netei:

nyáladzás, szájnyalo-
gatás, fejrázás, hányás, 
súlyos hasmenés, hasi 
fájdalom, étvágytalan-
ság.

Ha 100%-ig bizton-
ságban szeretnénk tudni 
kutyánkat, akkor ne vi-
gyünk haza mérgező nö-
vényeket. 

Az udvaron lakó ku-
tyák esetében tovább-
ra se feledkezzünk el az 
energiadús táplálékról és 
az IHATÓ vízről! Rend-
szeresen ellenőrizzük, 
nem fagyott-e be  tálja!

Mindenkinek áldott, 
békés, boldog karácsonyt 
kívánunk!
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Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

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: 27/305-581
HIRDETÉSEK 

ÉS KÉZIRATOK 
LEADÁSA A HIVATAL 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
AZ ANYAGOKAT CSAK 

A HÓNAP ELEJÉIG 
TUDUNK ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
december-január

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

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos

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

DISZNÓÖLÉSHEZ SZÜKSÉGES teljes felszerelés eladó. 
Telefon: 06-27/354-056, az esti órákban.

Születtek: Juhász István és Marosi Beáta fi a Levente Bence, 
Puskás Róbert és Szalay Judit lánya Panna, Záhorszki Zol-
tán és dr. Gyarmati Ágnes lánya Olívia.

Házasságot kötöttek: Deli János és Németh Anita, Lipóczki 
Ottó és Bernáth Adrienn, Sasvári Krisztián és Tury Andrea. 

Elhaláloztak: Hám Lajosné sz. Stentzl Teodóra (1926), 
Riedl Béláné sz. Somogyi Márta Margit (1934).

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
2014. október 22-én, 80. életévében elhunyt 
KRICHENBAUM ANTAL családja köszönetet sze-
retne mondani mindazoknak, akik fájdalmuk-
ban osztoztak és elkísérték Őt utolsó útjára.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD"

HELYESBÍTÉS
Előző lapszámunk anyakönyvében tévesen 
közöltük Krichenbaum Antal születési évét. 
Helyesen: 1934. A tévedésért elnézést ké-
rünk a családjától.

A SZERKESZTŐSÉG

Dec. 10. 11 óra: Komolyzenei hangverseny fi ataloknak 
      (Filharmónia bérlet)
Dec. 10. 13-16 óra: Vásár (angol használt ruha)
Dec. 10. 14-16 óra: Gazdászok gyűlése
Dec. 11. de.: Vásár (vegyes)
Dec. 12. 12-18 óra: Véradás
Dec. 13. de.: Karácsonyváró (kézműves foglalkozások kicsiknek) 
Dec. 13. 11 óra: Bábszínház 
Dec. 13. de.: Karácsonyi vásár az óvoda javára
Dec. 13. 17 óra: Karácsonyi hangverseny (Dunakanyar   
  Fúvósegyüttes, Nagymarosi Női Kar, 
  Nagymarosi Férfi kar)
Dec. 15. 17 óra: Nyugdíjas karácsony (Városi Nyugdíjasklub)
Dec. 18.  Csillagváró
2015. 
Jan. 05. de.: Vásár
Jan. 05. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Jan. 08. de.: Vásár (angol használt ruha)
Jan. 09. de.: Vásár
Jan. 13. de.: Vásár
Jan. 22. 14 óra  Magyar Kultúra Napja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik sze-
retett édesanyánk, RIEDL BÉLÁNÉ (Márti) teme-
tésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot he-
lyeztek.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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KARSÁN 
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

éve az Önök szolgálatában! 
százalék engedménnyel várjuk!                      

         mintaboltunkban!
Paplanok, párnák, ágyneműhuzatok, takarók ren-
delése esetén további 2% engedmény akciós  ágyak, 
gyógymatracok rendelhetők. Szőnyeg  sz  tás akciós 
áron 1.100 Ft/m2!

Ú      !

Cím: Nagymaros, Váci u. 18.
Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006

E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu

18
® David Balazic

Cipő készítő és javító mester
Nagyon kellemes 

karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Új férfi  és női pénztárcák és bőr övek érkeztek!

Hátitáskák, pénztárcák, csizma és cipő sámfák,
 talpbetétek, cipőfűzők és cipőápolási kellékek kaphatók!

Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 13-17, 
szombat 8-12, vasárnap zárva

Tel.:0620/350-3605 • david@luxuscipo.hu

(December 1-től a tőlünk kapott sorszám nyer, 
december 20-án sorsolás értékes ajándékokért)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánunk!


