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Közös emlékezés:
70 éve volt a Malenkij robot

Emelkedik a
étkezés ára
A január 27-iki testületi ülésen arról is döntöttek a képviselők, hogy 9,2 százalékkal emelkedik a közétkeztetés
ára, viszont a könyvtári szolgáltatások ára nem változik. A
grémium tárgyalta az idei év
költségvetését is, de döntést
még nem hozott.
A részletek és az ülés teljes
tudósítása lapunk 3. oldalán olvasható.

Nagy erőkkel
nyomoznak a
késes rablás
ügyében
Az üggyel kapcsolatban
Latorovszky Gábor, váci
rendőrkapitány nyilatkozott.
>>> A cikk a lapunk 2. oldalán olvasható Részletek a 4. oldalon.

Köszönet

Nagymaros városa köszönetét fejezi ki a
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és különösen Ivor Andrásné
elnöknek és családjának, hogy a Fő téren betlehemi jászolt állított, mely több
héten keresztül kicsik és nagyok örömére szolgált, valamint karácsonyi hangulatot hozott városunkba.
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Közös emlékezés: 70 éve
volt a Malenkij robot
Nagymaroson, Kismaroson és
Zebegényben január 11-én és
12-én emlékeztek meg azokról,
akiket a szovjetek munkatáborokba hurcoltak. A nagymarosi
köztemetőben Mándliné Szabó Katalin, a Városi Könyvtár
és Művelődési Ház igazgatója bevezetőjével kezdődött az
ünnepség, amelynek résztvevői a hatvankilenc évvel korábbi eseményekre és azokra
emlékeztek, akiket a hazájuktól messzire vittek, és akik közül nagyon sokan nem is tértek
vissza. Mint mondta, a nagymarosi emlékhely alatt nem
nyugszanak halottak, olyanoknak állították, akik a szülőhelyüktől távol nyugszanak. Az emlékhelynél Gergely Béláné és
Zoller Józsefné a sorstársak nevében helyezték el koszorújukat. A polgármesteri hivatal nevében Petrovics László polgármester és Burgermeister László
képviselő koszorúzott. A Nagymarosi Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében Ivor
Andrásné elnök és Harangozó Károlyné képviselő helyzete
el a megemlékezés virágait. A
Kittenberger Kálmán Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola koszorúját két nyolcadikos tanuló helyezte el az
emlékhelyen. A Jobbik nevében Békefi Andrásné és Fekete Zsolt koszorúzott. A megemlékezés lebonyolítását a 950.
Szent Gellért Püspök Cserkészcsapat tagjai segítették.
Vasárnap Kismaroson zajlottak tovább a megemlékezések. A kismarosi katolikus
templomban Beer Miklós váci
püspök celebrált ünnepi szentmisét három település megemlékezőinek. Mint ismeretes a püspök zebegényi születésű, az ő édesapját is elhurcolták Malenkij Robotra a szovjetek, és mint fiatal apa halt meg.
Beszédében a püspök felidézte
személyes történetét is, és azt
hangsúlyozta, hogy a megkönynyebbülés a lelki sebek gyógyulása akkor kezdődhet el, ha a
megbocsáthatatlant meg tudjuk

bocsátani.
A vendéglátó település polgármestere, Poldauf Gábor felidézte, hogy Sztálin 1943. december 16-án rendelte el a svábok Malenkij Robotra hurcolását, és 1944. január másodikán
kezdődött meg a későbbi kény-

szermunkások begyűjtése a három településen.
Azóta, mint mondta, eltelt 70 év, egyre többen élnek
a Dunakanyarban betelepülők,
akinek a családi történetéhez a
Malenkij Robot már nem tartozik hozzá, s vajon ők fognak-e
emlékezni azokra, akiknek ez
volta szülőföldjük, és innen
hurcolták el őket.
Harrach Péter országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy
Kismarosról, Nagymarosról és
Zebegényből összesen 604 embert vittek el. De ezek az emberek nem csak azon voltak,
hogy ők maguk túléljék a borzalmakat, hanem végig segítették egymást a bajban.
A kismarosi emlékhelyen a
résztvevők megkoszorúzták az
elhurcoltak nevét őrző emléktáblát, és azokra a házakra is
vethettünk egy pillantást, ahol
összegyűjtötték őket.
A megemlékezések után
a művelődési házban a
kismarosiak vendégül látták az egybe gyűlteket. (Varga Klára, fotók: Kiss Péter és
Furucz Anita)
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Emelés: a könyvtári díjak nem,
a közétkeztetés ára igen
Január 27-én, hétfőn tartotta
ülését Nagymaros Város Képviselő-testülete, melyen minden képviselő jelen volt. A több
órás tanácskozáson szóba került a Nagymarosi Krónika és
Hősök könyve, az idei térítési díjak meghatározása a közétkeztetésben és a könyvtári szolgáltatásokban, valamint téma
volt a város költségvetése is.
Elsőként Szimon Attila a
közbiztonságért felelős képviselő számolt be az elmúlt évről.
Mint mondta, úgy látja, hogy
rosszul alakul Nagymaros közbiztonsága. Itt említette meg, az
elmúlt hónapban történt számos
bűncselekményt, köztük a besurranásos lopásokat és a Maros Gyros kirablását is. Szerinte a problémák fő oka az, hogy
nincs állandó rendőri jelenlét
a városban. Ismét feltette azt a
kérdést, hogy miért nem fontos
a felsőbb rendőri vezetésnek
Nagymaros közbiztonsága?
A képviselő felszólalása után
került sor a rendőrséggel kapcsolatos feladatok áttekintésére, amely tulajdonképpen egy
válasz volt Szimon Attila felszólalására. A Verőcei Rendőrőrs parancsnoka Kiss Sándor
elmondta: december 1-től már
három körzeti megbízott tevékenykedik a településen. Hozzátette: mind a KMB-sek, mind
pedig az autó elhelyezése megoldódni látszik, hiszen március 1-től a vízirendészetnél kapnak helyet. A Nagymaroson az
elmúlt hónapban történt eseményekről is beszélt, kiemelve a
január 24-én történt késes rablást (erről lapunk 4. oldalán bővebben olvashatnak).
A bűnügyi beszámoló után
a lejárt idejű határozatok teljesítéséről döntöttek. Itt Fekete Zsolt külön kérte, hogy a jövőben a tűzifa osztásában a testület is vegyen részt, mint döntéshozó. Ezt az előterjesztő,
Petrovics László polgármester
elfogadta.
Az árvízi helyzet miatt – hiszen ő is érintett volt benne
- kissé megkésve számolt be
a Nagymarosi Krónika és Hő-

sök Könyve 2012-es történéseiről Döbrössy Mihályné. Mint
mondta 1996 óta írja kézzel a
könyvet, de megbízatása jövőre lejár. A könyvet bárki megtekintheti eredetiben nála, de szóba került, hogy hamarosan digitalizálhatják is, így akár számítógépen bárki megnézheti.
Döntöttek a 2014-es könyvtári és közétkeztetési térítési díjakról is. A könyvtár nem javasolt változtatást, amelyet a testület jóvá is hagyott. A közétkeztetésnél az eddigiekhez képet 9,2 százalékos emelést hajtottak végre. 2010 óta nem
volt emelés a díjakban, de mivel az elmúlt három évben jelentősen nőtt a nyersanyagok
ára, így ebben az évben emelésre volt szükség. Nagyobb emelés mindössze a vendég ebédnél történt, ez a jövőben 700 forint lesz, itt a rezsiköltség mértékének emelése történt, közelítve az egységes rezsiköltséghez (320 Ft/adag).
Egy Visegrádon működő
alapítvány Jung Hedvig látásáért, kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mivel a fiatal
lány egyetemi felvételt nyert,
de ehhez szüksége lenne a vakok által használt segédeszközökre (olvasógép, Braille és beszélő komputer). Végül a testület úgy döntött, hogy a képviselők a díjukból 20 ezer forint támogatást adnak a megjelölt célra az alapítványnak és a költségvetésben elkülönítenek 100
ezer forintot a hasonló helyzetben lévő nagymarosiaknak.
Hosszabb vitát váltott ki a
2014-es költségvetési tervezet
tárgyalása. Bár ebben az évben
stabilabb a város költségvetése, mégis a felelős gazdálkodás
a legfontosabb – hangsúlyozta Petrovics László polgármester. Szomráky Pál két javaslatot is tett a céltartalék terhére: ingyenes komphasználatot a
nagymarosiaknak és strand jogi
akadályainak elhárítását. A testület egyikkel sem értett egyet,
mivel a többség szerint erre
nincsen forrás, ehhez meg kellene jelölni a költséghelyet is.

Erre a képviselő azt javasolta,
hogy minden intézmény költségvetését csökkentsék 3 százalékkal. Mind a polgármester, mind pedig az alpolgármester jelezte, hogy ez felelőtlen
döntés, hiszen így is csökkentett költségvetéssel dolgoznak.
Horváth Béla jegyző is jelezte,
hogy a mindössze 8,5 millió forintot jelentő csökkentéssel az
intézmények ellehetetlenülnének. Az állami támogatásokról
való végleges döntés (február
4.) megismeréséig a költségvetés elfogadását a képviselő-testület elnapolta.
Megalakították a Közbiztonsági Tanácsot, mely a közbiztonsággal összefüggő feladatok ellátásának társadalmi segítségére és ellenőrzésére jött
létre. Tagjai lettek: Petrovics
László polgármester, Szimon
Attila és Fekete Zsolt képviselők, Trieb Antal a Nagymarosi
Polgárőr Egyesület vezetője és
a közterületfelügyelő, Mester
Péter. Emellett meghívást kap
majd az ülésekre a rendőrség és
a vízirendőrség is. A tanács kéthetente ülésezik majd.
Ismét a testület elé került a
Szív utca képét rontó építkezés
ügye. A főépítész, Varga Csaba
véleményét is megismerhették
a képviselők, aki nem javasolta a tervet engedélyezésre. Mivel azonban fennmaradási és

továbbépítési engedélyről van
szó, a polgármester nem kompetens az ügyben, így a hatóság
dönt az ügyben.
Módosították a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. Erre azért
volt szükség, mert 2014. január
1-től az önkormányzati segélyre vonatkozó változások mellett a közgyógyellátás ismételten a képviselő-testület hatáskörébe került a korábbi jegyzői hatáskörből.
Ismét kérelmet nyújtott be
parkolóhely megváltásával kapcsolatban a DekanTer-Plusz
Borturisztikai Kft a Toborzó
nevű üzletre kérte a testület által
korábban kiszabott közterület
foglalási díj arányos megállapítását. Korábban a testület a kérelmező felvetésére úgy módosította a vonatkozó önkormányzati rendeletet, hogy a díjalapot
a felére csökkentette, és négy
évi részletfizetést tett lehetővé.
Így végül úgy döntöttek, hogy
vagy fizesse meg az elmaradt
részleteket vagy javítassa meg
az üzlethez vezető utat ezen a
költségen. Ezt négyen támogatták: Rudolf Józsefné, Szomráky
Pál, Grécs László és Petrovics
László.
Az egyebekben döntöttek
többek között a Mátyás Étkezde
eszközbeszerzésével kapcsolatos fejlesztési hitelről, valamint
arról is, hogy bár a Solyómsziget árvízi védekezésében
nem, de az utómunkálatokban
részt vesz az önkormányzat is.
FURUCZ ANITA

Nagymaros, Fő tér 9.
Nyitva tartás:
H: 10-18-ig
Sze.:
10-18-ig
február 15-én,
P: 10-18-ig

LÁTÁSVIZSGÁLAT
Nagymaroson:
szombaton 9 és 13 óra között
Kismaroson: február 22-én,
szombaton 9 és 12 óra között

Előjegyzés szükséges a vizsgálathoz!
Telefon: 06-30/916-0889
Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/354-808
Börzyönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022
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Nagy erőkkel nyomoznak
a késes rablás ügyében
Az elmúlt hetekben több
bűncselekmény is történt a
településen: besurranásos lopás, betörések, pad és táblák eltulajdonítása és legutóbb a Maros Gyros kirablása. Latorovszky Gábor váci
rendőrkapitány szerint azonban nincsen több bűncselekmény településünkön, mint

ti szolgálat, akik hamarosan a
vízirendészetnél kapnak irodát, de továbbra is várják a
polgárokat fogadóóráikon az
önkormányzatnál.
- Ami nagyon fontos: ha a
KMB-s nem érhető el telefonon, mert ilyen bármikor előfordulhat, akkor forduljanak
a Tevékenységirányító Köz-

A Jobbik helyi hírei
Szombaton délelőtt 10 órától délig a Fő téren, a Művelődési Ház előtt standolunk. Szóróanyaggal, jó kis beszélgetéssel
várunk mindenkit. Egészen április 6-ig tervezzük a kitelepülésünket.
Február 14-én, pénteken este 7 órakor vendégünk lesz Fehér Zsolt, választókerületünk Jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő.
Mindenkit szeretettel várunk, pártállástól függetlenül, aki
szeretne megismerkedni a Jobbik valódi arcával, és a programjával.
A február 15-i standolás a központi évnyitó rendezvény
miatt elmarad.
ÉS A

máshol. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy
minden esetben legyenek az
állampolgárok is körültekintőek, hogy megelőzhessék a
bajt.
- Ha Nagymarost tekintjük, akkor nagy kiterjedésű területen vannak
hétvégiházak, amelyek egyes
időszakokban
lakatlanok.
Ezzel kapcsolatban is megtesszük a kellő intézkedéseket, de az állampolgároknak is kell bizonyos lépéseket tenniük. Hagyják megfelelően a házaikat, értékeiket
vigyék haza. A besurranásos
lopások általában nyáron történnek, hiszen akkor hagyják
nyitva gyakrabban az ablakokat, ajtókat. Most is történtek
ilyen esetek Nagymaroson,
ezért fontos, hogy mindenki
zárja be még akkor is az ajtót, kaput, ha otthon tartózkodik – mondta.
December 1-től már három fővel működik Nagymaroson a körzeti megbízot-

ponthoz a 107, vagy a 112-es
számokon. Ha így tesznek,
akkor a közelben lévő járőrt
azonnal a helyszínre tudják
küldeni.
A január 24-én, pénteken történt késes rablással kapcsolatban a rendőrkapitány elmondta: a Maros
Gyros-ban az elkövető késsel kényszerítette az ott dolgozó hölgyet a bevétel és az
ékszerei átadására. Fizikális
bántalmazás nem történt. Az
ügy pikantériája azonban az,
hogy a körzeti megbízottak a
támadás előtt 20 perccel jártak ott.
Latorovszky Gábor kiemelte: nagy erőkkel folyik
a nyomozás az ügyben. Úgy
látja, hogy lépéseket kell tenni, ezt a jövőben a még hatékonyabb járőrszolgálatban
látja. Sok információ van az
esettel kapcsolatban, és folynak a kihallgatások is. Amint
lesz fejlemény az ügyben további tájékoztatást ígért.
FURUCZ ANITA

JOBBIK NAGYMAROSI SZERVEZETE,
JOBBIK NAGYMAROSI IFJÚSÁGI TAGOZATA

Nagymaroson jártak a
baloldali párt önkéntesei

Február 1-én, szombaton településünkön jártak az MSZP önkéntesei, a választókerület baloldali országgyűlési képviselőjelöltjével Kiss Zsolttal, hogy megismerjék a települést és beszélgessenek az emberekkel.

A piac házirendjének 25. pontja szerint:
reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai jellegű tevékenység a Nagymarosi Piac egész területén nem folytatható.
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Kéménytűz volt a
Fehérhegyen
Januárban mindössze egyszer riasztotta a katasztrófavédelem a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Január
29-én a kora esti órákban a Fehérhegyen kéménytűzhöz hívták őket. A helyiek 10 perc alatt
a helyszínre érkeztek és azonnal megkezdték a kazán megtisztítását. A váciak már csak az
ilyenkor szükséges vizsgálatokat végezték el kiérkezésükkor.

seit; a kazánházba vagy a fűtőhelyiségekbe építtessen szellőzőnyílásokat és azokat hagyja
szabadon; gondoskodjék arról,
hogy a tüzelőberendezés-helyiségben (kazánházban) mindig kellő tisztaság legyen; ne
tüzeljen el műanyagot, festett
és rétegelt, nedves fát, lemezt,
falemezt, vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, fáradt olajat;
ezek a környezetet is szennye-

Tájékoztató
Az adósságkonszolidáció második ütemében az önkormányzat fennálló hitelállományát a központi költségvetési törvényben a Magyar
Állam átvállalta.
Ennek értelmében a 2013. december 31-én az Erste Bank felé
fennálló 116 077 069 Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitelt (városközpont és gyermekjóléti pályázat fennmaradó önrészei), valamint az
OTP Bank felé a Dézsma utcai présház felújítása tekintetében fennálló 6 780 868 Ft meg nem térült támogatásmegelőlegező hitelt vállalt át az állam az önkormányzattól 2014. február 28. napjával.
A döntés alapján az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ

Engedje be a kéményseprőt
Értesítjük, hogy a 2012. évi XC. trv. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, valamint a 63/2012.(XII:11.) BM rendelet és a
347/2012.(XII.11.) Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat- Nagymaros Város Önkormányzat közigazgatási határain
belül - a Magyar Kémény Kft alkalmazottja látja el.
Nagymarost a cég munkatársa 2014. január 10- 2014. március 30. között keresi fel a háztartásokat. A fényképes igazolvánnyal és névre szóló megbízólevéllel rendelkező Berecz Ignác kéményseprő látogatja majd meg otthonában.

A Magyar Kultúra Napján
A Nagymarosi Művelődési
Házban január 19-én ünnepelték a Magyar Kultúra Napját.
Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én tisztázta le Himnusz kéziratát. 1999 óta ezen a napon

si művészekről is: Raszler Károly festőművészről, Pap Gyula képzőművészről. Pállya Celesztin festőművészről, Szabados György zeneszerző-zongoraművészről.

zik; csak engedélyezett begyújtó anyagot használjon a tüzeléshez; csak a tüzelőberendezéshez engedélyezett tüzelőanyagot használja; szél esetén
vagy alacsony külső hőmérsékletnél a kémények huzata
erősen megnőhet; laza, rosszul
záródó kéményajtók, tömítetlen kazántagok, rosszul szigetelt égéstermékelvezető-csövek
csökkentik a hatásfokot, ráadá- ünnepeljük a magyar művészesul ezek tűzveszélyesek.
tet, a magyar hagyományokat.
A művelődési házban
Kéményét és tüzelőberen- Hegyesi József Neszel a csend
dezését rendszeresen ellen- című költeményét Hamvas
őriztesse szakemberrel! A ké- Józsefné szavalta. Majd felidéményseprő szolgáltatót ne te- zésre került a városban élő alkintse ellenségnek az Ön biz- kotó- és előadóművészek netonsága érdekében szeretné a vét, az egybegyűltek megemkéményt ellenőrizni.
lékeztek az elhunyt nagymaro-

Az ünnepi műsort Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adták. A színvonalas műsor betanításáért Bajor Zsuzsannának, Hamvasné
Hortoványi
Gyöngyvérnek,
Szigeti Benedek Gabriellának
és Lénárdné Patai Zsuzsannának mondtak köszönetet. (v.)

A fűtési szezon előtt érdemes ellenőriztetni a kéményt (fotónk
illusztráció)

Az önkéntes tűzoltók ismét
felhívják a lakosság figyelmét
arra, hogy legyenek elővigyázatosak a fűtési időszakban. A
kéménytüzek megelőzése érdekében számos dolgot be kell
tartani.
Néhány jó tanács: rendszeresen tisztítsa ki kéményét
és tüzelőberendezését; gyakran szellőztessen; soha ne állítson fel tüzelőberendezést olyan
helyiségben, ahol tűzveszélyes anyagot (pl. oldószert) tartalmazó levegő van vagy ahová ilyen levegő beszivároghat; gondoskodjék arról, hogy
mindig megfelelő mennyiségű
égési levegő álljon rendelkezésre; ne tömítse le teljes mértékben az ablakok és ajtók ré-
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Az iskola hírei
Bocsánatkéréssel szeretnénk
kezdeni beszámolónkat. Januári cikkünkben ugyanis egy sajnálatos félreértés miatt tévesen jelentettük
meg a főtéri Betlehem felállításának résztvevőit. Ezúton kérünk elnézést a tényleges főszervezőtől, Ivor
Andrásnétól, és köszönjük az
iskola nevében is fáradtságos
munkáját, melynek végeredményében, az életnagyságú
Betlehemben gyönyörködhetünk évről-évre.
Január 6-án mindenki kipihenten vágott neki a 2014es esztendőnek, hogy megmutathassa tudása legjavát.
Január 17-én ugyanis lezárult a szorgalmi időszak első
féléve, s minden tanuló kézhez kapta a félévi értesítőjét. A két 8. osztály tanulóira ezután várt még első nagy
próbatételeik egyike, a középiskolai központi felvételi
vizsga írásbeli része, melyet
a környező intézményekben
írtak meg január 18-án. Bár
pontos eredményt még kevesen tudnak, de látszott rajtuk
a megkönnyebbülés, amikor
a leendő iskoláikról, és a felvételin szerzett tapasztalataikról meséltek. Reméljük,
mindegyikük megtalálja a
számára leginkább megfelelő középiskolát, ahol sikeresen folytathatja tanulmányait a következő tanévben! A
sok tanulás mellett azért ebben a hónapban is jutott idő
a kikapcsolódásra. Az 1.a és
a 2. b osztályosok mesebérletes előadáson vettek részt
Vácon, az 5. b tanulói pedig a
Kolibri Színház ifjúsági előadására látogattak el Budapestre.
Január 19-én a „Himnusz
születésnapjára” emlékeztünk a művelődési házban.
Az iskolai műsort ezúttal Bajor Zsuzsanna állította össze,
melyet felső tagozatos tanulók adták elő a városi ünnepségen, és a diákoknak rendezett megemlékezésen egy-

aránt. Korabeli visszaemlékezések, és hazaszeretetről
tanúskodó versek köszönték meg Kölcsey Ferenc belénk íródott szavait, a nemzeti Himnuszt.
Félévet zártak a Művészeti Iskola tanulói is. Január
közepétől február első hetéig
félévi hangversenyektől hangos a művelődési ház. Zongoristák és gitárosok, fa- és
rézfúvósok, valamint az ütősök mutatják meg, mit tanultak eddig, mennyit fejlődtek
az elmúlt fél évben. A legkisebbektől a legnagyobbakig
bemutatkoznak iskolánk kis
zenészei.
Január 29-én a táncvizsgára kíváncsi szülők és hozzátartozók töltötték meg zsúfolásig a művelődési házat.
Mindenütt szalagok libbentek, szoknyák fodrozódtak,
kalapok villantak, és izgatott gyerekarcok várták, hogy
színpadra kerülhessenek. Az
elsősök egyszerűbb táncokat, népi játékokat mutattak
be, a felsőbb évfolyamosok
viszont már egyre bonyolultabb koreográfiákkal álltak a
nagyközönség elé. Minden
korosztály élvezettel táncolt,
látszott a szereplőkön, hogy
büszkék a munkájukra, szeretik, amit csinálnak. A műsorszámok után kitörő tapsvihar pedig önmagáért beszél. Köszönjük ezt a vidám
és látványos estét!
Februárban házi versenyeinké lesz a főszerep. Matematika-és földrajzversenyen
mérhetik össze tudásukat a
reál tantárgyak kedvelői, akik
viszont a nyelveket részesítik
előnyben, német szavalóversenyen vehetnek részt. Február 14-én tartjuk a farsangot, délelőtt az alsó tagozaton, délután a felsősöknek. A
hónap végén „temetjük a telet”, de még kiélvezve a hó
adta örömöket, síszünetet tartunk február 19-től 21-ig.
HAMVASNÉ
HORTOVÁNYI GYÖNGYVÉR

Míves Maros Klub indult
Január végén rendezte első
estjét a Míves Maros Klub a
Felsőiskola egyik technikatermében.
Bálint Zsombor szobrászművész, a klub szervezője
évek óta szeretett volna indítani egy kötetlen klubot, ahol
megnyílhatnak egymás előtt az
emberek teázás, sütizés közben, és ha valakinek segítségre van szüksége, azt is kaphat.
Beszélhet magáról, megkérdezhet olyasmit, amit a munkahelyén senkitől nem merne,
mert szégyelli, hogy nem tudja. Kérhet segítséget olyan dolgokban, amikben már évek óta
nem mer kérni, vagy nem tudja, hová forduljon. Vagyis igazi segítő, támogató közösségben élhet.
A klub kötetlen: pénteken és
hétfőn este hat és nyolc között
működik, bárki jöhet-mehet,
amikor akar. Nem zavar senkit
az sem, ha valaki csak egy-egy
alkalomra tér be.
Zsombor szerint nagyon
fontos, hogy mindig legyen egy
téma, egy tevékenység, amely
összefogja az embereket, és fókuszálja az együttlét óráit.
Az első alkalomra tízen jöttek el. Keramikus, erdőőr,
nagycsaládos anyuka, elektromérnök, kulturális menedzser is
akadt a jelenlevők között. Felmérték, hogy milyen tevékenységekre lenne igény, és hogy ki
mit tud ezzel kapcsolatban fel-

ajánlani. Néhány ötlet: alapfokú számítógépes ismeretek,
tűzgyújtás, tűzoltás, gyógynövényismeret, erdei gombaismeret háztartási gépek használata, hibái, hamuban sült pogácsa sütése, kenyérlángos sütése
kemencében, sváb sütemények,
tojásfestés, szövés, fonás, agyagozás, népi hangszerek készítése, lakberendezési ötletek, barkácsolás, író-olvasó találkozók,
koncertek.
A februári Míves Maros estek tervezett témái: magbörze és kertészeti tanácsok kertészmérnök vezetésével, papírmasé farsangi álarc készítése
Zsombor vezetésével. Farsangi
sváb szokások és gasztronómia
nagymarosi hagyományőrzőkkel, háztartási gépek használata és hibái elektromérnök vezetésével.
Hosszabb távon a klub tagsága szeretné, ha saját berendezett műhelye lenne. Ezért kérik, hogy ha valaki régi szerszámok, eszközök, esztergapadok
birtokába jut, de ezekre nincs
szüksége, akkor adományozza
a Míves Marosnak.
VK
Megjegyzés: A Míves Maros közösségi klub a kulturális
közfoglalkoztatás program keretében valósult meg a Magyar
Nemzeti Intézet és Nagymaros
Város Önkormányzatának támogatásával.

A „Nagymarosi Gyermekekért” Közhasznú Alapítvány
1988 óta működik azon célokkal, hogy a városunkban élő
gyermekeknek színvonalas programokat, különböző szabadidős foglalkozásokat szervezzen(Nyári táborok, kirándulások, múzeumlátogatások, jeles napok megünneplése/.
Az ünnepnapokon szerény ajándékokkal szerezzen örömet,
ahol a család szükséget lát.

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-val.
Számlaszám: 66000114-10105058
Veresegyház és vidéke Takarékszövetkezett

SZIKRISZT ÉVA KURÁTOR

Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18229367-2-43
Köszönjük 1%-os felajánlását! www.szcsa.hu
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek
Gyógyításáért ®
Adószám: 19010289-1-42
www.cerny.hu
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Nem nagy az érdeklődés a
nemzetiségi regisztráció iránt

a 2014. évi országgyűlési választásról és a német
nemzetiségi választói névjegyzékbe történő
Több népcsoport is tiltakozik
nyilvántartási kérelem helyes kitöltéséről
az idei évben bevezetett nem-

1./ A Nemzeti Választási Irodától minden választásra jogosult
család egy db felvételi nyomtatványt kap. Amennyiben a családon belül több német nemzetiségi választópolgár van (szülők, nagyszülők, nagykorú gyermekek), a szavazáshoz szükséges felvételi kérelem, adatlap
letölthető interneten a www.
valasztas.hu oldalon, a www.
ldu.hu oldalon.
2./ Az érvényes választáshoz
feltétlenül szükséges az adatlapon az alábbi adatok bejelölése:
Az adatlap első oldalán a személyes adatokon kívül. A pont:
német szöveg X-jellel bejelölése és aláhúzása B pont: X-el bejelölése: Ez listás szavazatot jelent, csak arra a német nemzetiségi országgyűlési képviselőre
vonatkozik akit a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mint jelölő szervezet,
az általa állított listán megjelöl.
Rajta kívül szavazhat a pártok által az egyéni választókerületben állított országgyűlési képviselőjére és az EU parlamenti képviselőjére. A pártok
listájára nem szavazhat.
Nem kell a B pontot X-el jelölnie annak, aki kizárólag az
általa támogatott pártlistára kíván szavazni. Ez esetben ki
van zárva a német nemzetiségi
országgyűlési képviselő választásától, csak az általa támogatott pártlistára szavazhat és annak egyéni választókerületi országgyűlési képviselőjére, az
EU parlamenti képviselőjére.
Azonban 2014. évi őszi települési német nemzetiségi önkormányzati választáson részt

vehet, amennyiben a felvételi
lap többi pontjait kitölti és a lapot leadja a választási irodában.
Az adatlap második oldalán:
a G pont: X jelölése nem ajánlott, mivel a választással kapcsolatos információkat (ajánló cédula, stb.) a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mint jelölő szerv és
a különböző pártok mint jelölő
szervezetek, nem tudják eljuttatni a megadott névre és címre.
A H pont: X-szel bejelölése
ajánlott, ez nem befolyásolja a
választást, csak reklám célú felhasználásra vonatkozik.
- A 6. pont A és C pontja:
Együttesen is kitölthető és ajánlott, a Választási Irodától a viszszaigazoló értesítést mindkét
formában megkapják.
A dátum és az adatlap aláírása érvényességi feltétel!
3./ A felvételi kérelem leadható: az interneten a www.
valasztas.hu oldalon vagy személyesen a Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal kijelölt Irodában vagy postai úton:
Nagymaros, Polgármesteri Hivatal. Fő tér 5.
4./ A Választási Irodától kapott értesítést a választáskor
ajánlott mindenkinek magával
vinni. Abban az esetben, ha az
értesítés hibás adatot tartalmaz,
a választást megelőző 15 napig
ennek kijavítása kérhető.
Nyomtatványt biztosítok és
annak kitöltésében bármikor segítséget nyújtok, továbbá a begyűjtését felvállalom.
IVOR ANDRÁSNÉ
NNNÖ ELNÖK

Családi Napközi
felvételi kérelmek
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a családi napközikbe 2014.
március 1-től március 30-ig lehet leadni a jelentkezési kérelmeket!
A kérelem a város honlapjáról letölthető március 1-től,
valamint személyesen átvehető a Mosoly Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat irodájában, a Rákóczi u. 14. szám
alatt. A kérelmek beadása személyesen a szolgálatnál lehetséges!

zetiségi regisztráció miatt. Január 1-jével indult el a valamely magyarországi nemzetiséghez tartozó választópolgárok névjegyzékbe történő
regisztrációja – közölte korábban a Nemzeti Választási
Iroda (NVI).
Aki regisztrál és kéri, hogy
az országgyűlési választásokon is a nemzetiségi listájára szavazhasson, az a pártlistára nem szavazhat – ez okozza a problémát, és a felháborodást.
Már szinte mindenki megkapta azt a regisztrációs lapot, melyen a nemzetiségi
névjegyzékbe kérheti felvételét, de természetesen online
is megteheti ezt bárki a www.
valasztas.hu honlapon. Az
íven külön lehet dönteni arról,
hogy – az őszi önkormányzati mellett – az országgyűlési választásra is kéri-e a nemzetiségi névjegyzékbe vételét
vagy sem. Ennek azért van jelentősége, mert ha valaki nem
akar részt venni az országgyűlési választáson – például azért, mert az adott nemzetiség létszáma eleve lehetetlenné teszi a parlamenti képviselő bejuttatását -, akkor így
nem zárja ki magát abból a le-

hetőségből, hogy az őszi nemzetiségi önkormányzati választáson részt vegyen – olvasható a valasztas.hu honlapon.
A február 4-i állapot szerint nem nagy az érdeklődés a regisztráció iránt. Illetve az is kiderül a listából, hogy akik regisztráltak
is, azok nagy része nem kíván élni a szavazás lehetőségével az országgyűlési választásokon. Nagymaroson
két nemzetiségi önkormányzat van: a német és a roma.
A keddi állás szerint azonban ezen népcsoportok tagjai országosan is nagyon kevesen éltek a lehetőséggel.
A németek a legaktívabbak,
ők eddig 3751-en kérték felvételüket a névjegyzékbe. A
romák pedig 518-an regisztráltak.
A jegyzékbe való felvételt
bárki kérheti az országgyűlési választást megelőzően.
FURUCZ ANITA

Köszönet
Kedves nagymarosiak!
Szeretnénk megköszönni, hogy 2013. év folyamán is sokféleképpen támogatták alapítványunkat. Több ízben kaptunk
pénzadományt, valamint ruhaneműt, ágyneműt, használati
cikkeket, bútorokat. Minden adománynak nagyon örülünk,
mert ezáltal megtakarítást érhetünk el. A 2012. évi személyi
jövedelemadó 1% felajánlásokból 87.805 Ft jött össze. A felajánlott összeget 2014. év folyamán szeretnénk felhasználni,
terveink szerint a Gondozási Központ (ÖNO) karbantartási
vagy felújítási munkálataira.
Ez évben is tisztelettel kérjük hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunkra felajánlani szíveskedjenek.

NAGYMAROSI ÖREGEK
OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁM: 18669103-1-13
Támogatásukat az idősek nevében is előre köszönjük!
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Nagy-Maros és a szőlő I. Búcsúzik a Bethlen Söröző
Maroson 1723-tól megváltozott
a nemzetiségi összetétel, ettől a
kortól a település német többségűvé vált. Természetes tehát,
hogy a szőlők nagyobb része is
az ő művelésükbe került. A németek betelepítését a népesség pótlásán túl még az is indokolta, hogy
1755-ben az utód nélkül elhunyt

ta előtt az egész szőlőt bekapálták. A szőlő trágyázása 7 éves forgóba volt beosztva. „A szüret rendesen október közepétől november közepéig terjedő időben szokott megtartatni. A szüretet mindig a portugieser fajtával kezdik,
mely rendesen két héttel előbb
érik meg teljesen, mint a kadar-

Nagymaroson
1996-ban
nyílt meg a Fő téren a Bethlen Söröző, február 28-án
pedig bezár. A söröző helyén valaha trafik működött,
később kisállatkereskedés,
majd Bethlen Gábor 16 év-

marosra látogató kirándulók
is gyakran betértek ide, mert
hallották a söröző hírét. A
bethlen nyaralók törzshelye
volt. A söröző élete szorosan
összeforrt a helyi civilek világával: nincs olyan együt-

vel ezelőtt megnyitotta a később emblematikussá vált
sörözőt, amelynek a híre
sokfelé eljutott. 2004-től
Bethlen Gáborné Marcsi
lett az üzletvezető. A Bethlen Sörözőt együtt rendezték be. A régi használati tárgyakat, hangszereket Bethlen Gábor gyűjtötte, vásárolta, alakítgatta. A függönyök, abroszok Marcsi ízlését dicsérik. Mindenki, aki
itt él Nagymaroson, a Bethlenben megfordult már családi és közösségi ünnepeken, piac idején, koncerteken, klubrendezvényeken,
de sokan szinte hazajártak
ide, és a legtöbb nagymarosi
emlékezetében él olyan este
is, amikor itt keresett menedéket, vigasztalást. Szerelmek, barátságok, szövődtek (és értek véget olykor)
a boxokban, a zongora alatt,
és a kis „macskaasztalnál”,
ami nincs már meg. A Nagy-

tes Nagymaroson, amelyik
ne játszott volna itt, a Dunakanyari
Fúvósegyüttes
és a Nagymarosi Katolikus
Találkozók rendezvényei is
itt zajlottak, a hátsó teremben. Táncos esteket, irodalmi felolvasásokat is rendeztek itt, és nem egyszer gyűjtöttek jótékonysági célokra.
A Bethlen közvetlensége,
otthonossága mellett mindig
elegáns hely maradt, ahová
bárkivel el lehet menni.
Bethlen Gáborné Marcsi
10 év után visszaadja a kulcsokat, és búcsúzik a sörözőtől, a két pultoslánnyal,
Rituval és Ancsával együtt,
de a nagymarosiaktól és a
jótékonyságtól nem válik
meg: a Nyugdíjas Klubot
vezeti februártól, Máté Alapítványban és a polgárőrségben is tovább tevékenykedik. A Bethlen Söröző
március 16-án nyit ki újra.

Bor és szőlő illusztráció egy korabeli német térképen. (Kahlgrund 1728)

gróf Stahremberg birtoka visszaszállt a királyi kamarára. A bevándorlók döntő fordulatot jelentettek a marosi szőlőtermesztésben.
Szakértelmük, szorgalmuk és létszámuk lehetővé tette a minőségi
és mennyiségi változást, másrészt
a betelepülők magukkal hozták az
oportó szőlőfajtát.
A szőlőtermelés különösen
az urbárium (1769-70) bevezetésével indult fejlődésnek, a terhek egységessé váltak, az újonnan telepített szőlőkre még további, több évi adómentességet
kaptak a földművesek. Maroson
1776-ra a szőlők területe 1558 kapásra (1 kapás = 95 négyszögöl)
nőtt, tehát alig 30 év alatt megduplázódott. Szőlőmunkák az
1700-as évek végén az uradalmakban a következők szerint alakultak: nyitás, metszés, karózás,
április közepén első kapálás, június közepén kötözés, ritkítás, második kapálás. Ezt követően másodszori kötözés, kurtítás és lelevelezés következett. A harmadik
kapálást augusztus végén, szeptember elején végezték, és a lelevelezést ismételték. A tél beáll-

ka szőlő. A portugieser után a kadarkát szüretelik. A portugieser és
kadarka szüretnél valamennyi fürt
leszedetik, csakhogy arra ügyelnek, hogy a nem egészen érett
vagy rothadó szőlők a jól megérett s teljesen ép szőlőktől gondosan külön választassanak.
A fehér-szőlő fajták szüretelésével addig várnak, míg a szőlők
nagy része a nemes rothadást elérte, aminek beálltával a szüretet
elkezdik, úgy, hogy csak azokat
a fürtöket szedik, melyek teljesen elérték a nemes rothadást. Ha
a kora szüret után a meghagyott
fürtök legnagyobb része a nemes
rothadást elérte, akkor a második
szüret és így folytatólag a harmadik és negyedik szüret következik. A szedés után a fehér szőlőfajták a szőlőmalomban szétzúzatnak s a must 24 óráig a csutkán
és héjon marad. Ez idő után a törkölyös must előbb könyöksajtón
nagyjából s aztán egy nagy emeltyűs sajtón véglegesen kisajtoltatik. A fekete szőlők előbb szőlőrostákon lemorzsoltatnak, aztán a
szőlőmalomban kipréseltetnek.”
FLAMICH-WIESNER

VARGA KLÁRA
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Szimon Ágnes Nóra: Minden kollekcióval
újabb hangulatot szeretnék teremteni
Szimon Ágnes Nóra neve
nem cseng ismeretlenül
Nagymaroson, hiszen a tehetséges, fiatal divattervező
innen indult. Most a nemrég a stylepirin.wordpress.
com honlapon vele megjelent interjút közöljük.
Szimon Ágnes Nóra, Ágó a fiatalok körében az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő tervező. Márkája a Zoe
Phobic ember barát áraival és
fashionista szabásvonalaival
lett híres.
- Az utóbbi két évben egyre
többet hallani Rólad. A márkád nagy sikernek örvend, főleg a fiatalok körében. Mivel
tudtad megfogni Őket?
- A vásárlói körömet egyre
inkább úgy látom, hogy a személyességgel, közvetlenséggel fogom meg. Érzem, hogy
egyre bátrabban szólítanak
meg, írják le a kérdéseiket,
véleményeiket, és ha eljönnek hozzám, nagyon jókat beszélgetünk bármiről, amellett,
hogy gazdagabbak lesznek a
rég áhított ruhadarabbal.
- Hogyan jellemeznéd a
Zoé Phobic-ot?
- A márkára leginkább jellemző dolgok az egyszerűség,
a ready-to-wear jelleg, megspékelve játékossággal. Valószínűleg a koromból is ered,
hogy nem szívesen ragadok
le egy vonalnál. Minden kollekcióval újabb hangulatot
szeretnék teremteni, újabb
emberekkel megszerettetni
a brandet. Így bár évről-évre maradok a “zoephobicos”
elemeknél, mindig hozzáteszek valami újat, valami váratlant.
- Néhány híresség is szereti
a márkádat. Kozma Orsi nagy
rajongód, de Lulu Orange
Tyson is viselte már a ruhádat. Hogyan találtak Rád?
- Orsi ugye még általad ismerte meg a márkát egy viseg-

rádi fotózás alkalmával. Nagyon örülök, hogy megismerhettem őt, hihetetlenül értékes
ember! Örülök, hogy hordja a
ruháimat! Lulu egy amerikai
webshopon rendelt néhány
darabot, csak utólag szereztem róla tudomást, hogy. Jó
érzés a világhálón bolyongva
egyszer csak belebotlani a saját kreálmányomba egy divatesemény fotóit nézegetve.
- A tervezés folyamata során van, akinek megmutatod
a terveket, esetleg kikéred a
véleményét?
- Igen, a barátomnak, Balázsnak általában megmutatom a terveket, ő elmondja a
véleményét, ami ellen én rettentő hevesen tudok tiltakozni, próbálok érvelni, hogy mi
miért olyan, amilyen. Szóban általában én győzök, és a
büszkeségem miatt csak egykét nappal a kis vitánk után
változtatom meg a terveket,

titokban…
- Párod Balázs melletted
van, amióta a márkád csinálod. A férfivonal tervezésénél,
mennyire van Rád hatással?
- Nyilván meghallgatom a
véleményét egy-két dologról,
mint például, hogy hol legyen
a zseb, mi számukra a praktikus, mi kényelmesebb, de a
vonalvezetésben nem hallgatok rá. Más stílust képvisel,
mint amilyenben én alkotok,
ezért inkább kerülöm az elbizonytalanítást.
- Külföldről elérhetőek a
ruháid?
- Igen, van néhány nagy
webshop, ahol már évek óta
árulják a kollekcióimat, illetve gyakran küldök ki különböző pop-up butikoknak is
árut. Ebben az évben viszont
már szeretnék néhány fix értékesítési helyet találni Európában.
- A tavaszi kollekciód, na-

gyon finom színeket tartalmaz, illetve használsz egy
csipkeszerű virág applikációs
anyagot is, ami tőled szokatlan. Az anyag inspirált, vagy
már az ötlet kész volt?
- Abszolút az anyag inspirált. Megláttam, és megszerettem. Tudtam, hogy ez a
lehető legtávolabb áll az eddigi dolgoktól, de nem tudtam ott hagyni a kereskedésben. Amint megláttam,
számtalan ötletem támadt
vele.
- Mit tudhatunk a télről?
Már gondolkozol a kollekción?
- Igen, már belefogtam
a tervezésbe. Az előző télhez hasonló kollekcióra lehet majd számítani, csak több
színnel, illetve különleges hatású anyagokkal, bőrökkel.
Igazi nagyvárosi hangulata
lesz. Izgalmas.
SCHAUB GÁBOR
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Gyöngyöző hangok - gyöngyös takarónk
„Az álmok síkos gyöngyeit /szorítsd, ki únod a valót, / s hímezz
belőlük / fázó lelkedre /gyöngyös takarót „(Babits)
A muzsikusok, akiket a Dunakanyar Fúvós Együttes 2013
decemberi koncertjén és a karácsonyi, templomi kórus-hangversenyen hallhattunk - melengető zenei élményből szőttek takarót nekünk. A DKFE közönségének: karácsonyi ajándékként, a templomi koncert hallgatóinak pedig azért, hogy az égi
dallamok fordítsák szívüket embertársaink felé.
Mert él Nagymaroson és a
környező településeken néhány
megszállott zenerajongó, akik
nem sajnálják az időt különös
kedvtelésükre, a muzsikára.
Akár amatőr zenészként,
akár lelkes hallgatóként. A december 16-i fúvószenekari koncert telt házat vonzott, és a siker
ezúttal sem maradt el!
Az Ifjúsági Zenekar, mondhatni az utánpótlás együttes
előadásában először népszerű részleteket hallhattunk Csajkovszkij Diótörő című szvitjéből, ezt Edmondson Fúvós vázlatok című műve követte, majd
Stewens Hawaii Five-O Theme
című darabja. Évek óta megörvendeztet minket, hogy a fiatalok mennyire alapos felkészültséggel, fegyelmezetten és felnőttes stílusérzékkel zenélnek.
A karmester remek műsorválasztása a titok nyitja? Netán a
zeneiskolai tanáraik szigora?
Mindenesetre biztató a kezdet,
elismerés illeti őket! Játékukat
méltán jutalmazta nagy tapssal a
közönség.
Karnagyuk, Ujvári Gábor
is dicsérően szólt róluk, s arról, milyen komolyan készülnek a fellépésekre. A zenei felkészülés során barátságok alakulnak, s a szülők éppúgy segítik a Letkésről, Szobról, Kismarosról, Nagymarosról,
Verőcéről próbára járó kis
közösséget, mint pl. a kajakosszülők az ifi sportolókat. Nem
mindegy, hogy milyen társaságba nevelődik bele gyermekünk.
A jó szülő megkeresi a csemetéje érdeklődésének megfelelő
jó közösséget, ahol az örömmel
töltheti szabadidejét.
A felnőtt zenekar, a Dunakanyar Fúvós Együttes előadására
is ez a felszabadult, derűs, köny-

nyed zenélés volt jellemző. Mint
a kitűnő konferanszié, Mándliné
Szabó Katalin elmondta, ebben
a csapatban nincs irigység, féltékenység, helyette jellemző a
derű és a szeretet, - no meg a nagyon alapos felkészülés. Zeneakadémiai végzettségű muzsikusok is akadnak köztük, akik
„ezt a jó csapatot nem cserélnék el még a Nemzeti Filharmonikusokért sem”, mert segítőkész, baráti a közösség. Műsoruk első száma -Robert W. Smith
The Great Lokomotív Chase
c.karakter- darabja - remek felütést adott. Érdekes programzene - egy mozdonyt idéz-, s ritmikailag és egyre gyorsuló tempóiban is ember- és zenész-próbáló darab. Hatalmas tapsot kapott! Ted Huggins Új barokk
szvitjének mindhárom tételét először hallhattuk egyben.
A klasszikus barokkot idézi az
első tétel, mely kezdetben ünnepélyes, de hamar sodró tempójú, modern stílusra vált. A lírai
2. tételben hallhattuk Schupauer
József gyönyörű trombita-szólóját. Ezt komolykodó, fúga-indítású 3. tétel követte, melyben szólisztikus trió-morzsákként remek kamarahangzások csillantak fel - kiváló muzsikusoktól! Forrósodott a hangulat: zenei csemege következett: fúvós zenekar - ének szólóval! Morriconénak, a filmzenék divatos szerzőjének Nella
fantasia című műve arra inspirálta a karmestert, hogy a vezérdallamot ne fuvolán, hanem
énekhang által emelje ki a zenekarból. Szívet-fület bizsergető, gyönyörű hangzás alakult ki,
Juhász Orsolya művésznő szopránja magasan szárnyalt, a máskor hangos fúvósok pedig diszkrét piánókkal simultak engedelmesen a szólóhoz. Gyönyörű
volt! Ezután Elton John - Hans
Zimmer Az oroszlánkirály című
filmjének részlete csendült fel,
mely hallhatóan egyik kedvence
a zenekarnak. Az 5. műsorszám
Irwing Berlin: White Christmas
(Fehér karácsony) című közismert melódiája volt. A műsort
záró, hagyományos karácsonyi
népénekeket Ujvári karnagy úr
hangszerelte. Évről évre örülünk e csokornak, melyet annak
idején azzal a nemes szándékkal
iktatott a zenekar a legegyszerűbb, legnépszerűbb ünnepi dalokból műsorának végére, hogy

hadd részesülhessen minden jelen lévő az együtt zenélés katartikus, magasba emelő élményében! Most is jólesett, hogy velük énekelhettünk. Köszönöm a
közönség nevében!
Juhász Orsolya szólóéneklése meglepetés volt a koncertlátogatóknak. Az Eisemann Mihály és Fényes Szabolcs melódiáit csengő hangon interpretáló
művésznő előadását véget nem
érő tapssal díjazta a közönség!
A férfikar jelen lévő tagjai büszkén húzhatták ki magukat: lám,
ilyen szép hangú primadonna a
mi karmesterünk! Hámori Eszter zongorakísérete is magas
színvonalú volt, érzékenyen követte a szólista minden rezdülését, bár elmondása szerint az
operettek, sanzonok világa új a
számára. (Nagymarosi zenészcsalád sarja ő: nagyapja, Horák
Ferenc Maros egyik kiváló harmonikása volt, aki testvérével,
Horák Józseffel és a hawaii gitáron remekül játszó Jung Károlylyal gyakran játszott esküvőkön
is - Rothbauer Antal elmondása szerint. Lám, régen is milyen
gazdag volt ennek a kisvárosnak
a zenei élete!)
Legközelebb az áprilisi tavaszi koncerten hallhatjuk a Pro
Urbe díjjal 2008-ban kitüntetett,
36 éve működő zenekart, kiket
a szakma „Kiemelt Arany Diplomával” is elismert, s akiknek
produkciójához ezúttal is gratulálunk.
Hadd szóljak a „Mindenki karácsonyának” apropót
adó templomi koncertről zenei
szempontból.
Szigeti-Benedek Gabriella
tanárnő a legjobb fuvolista növendékeiből álló kamaraegyüttesével igazi áhítatot teremtett a templomban, hisz mind
az imádság, mind a zene képes
a lelket a Mindenhatóhoz emelni. Az óvodások műsorán szereplő német verseket és dalokat
Harangozó Károlyné, Hetényi
Andrea, Rudolf Józsefné és
Schindler Mónika tanította be.
Ezután az iskolai énekkar Bajor
Zsuzsanna vezetésével egy kánont énekelt remekül, aztán néhány másmilyen dalt. Biztos vagyok benne, hogy jövőre bármelyik billentyűs-tanár szívesen
kísérné ezt a muzikális csoportot élőben.
A szintén Pro Urbe díjas (idén
110 éves) Nagymarosi Férfi-

kar műsorán Saint-Saens: Ave
Maria, Gerard Raure: Tantum
ergo, Mozart Ave verum corpus,
Bárdos Lajos: Az angyal énekel,
és a „Feljött immár az csillag”
című egyneműkari számok szerepeltek, s szereztek nagy örömet a zsúfolásig megtelt, kitűnő akusztikájú templom közönségének. (Azért írom le a művek
címét, mert évek múlva jó lesz
felidézni ennek a koncertnek az
emlékét.)
Brusznyai Margit, korábbi karnagyuk „nagyon magas
színvonalúnak” minősítette az
előadásukat. Juhász Orsolya remekül döntött a szólisták kiválasztásakor is: hangjuk ihletetten, szépen zengett. Patrik Judit
vezényelte a templomi hangversenyen a Nagymarosi Nőikart.
Ezúton kérünk elnézést, hogy
a karnagy neve kimaradt a decemberi lapszámból, pedig nem
újonc: 6 éve áll az együttes élén.
Nélküle nem zendülhetett volna
fel igényes előadásban Bárdos
Lajos Karácsonyi bölcsődala,
Brahms közismert Bölcsődala
(Csendes álmot, jó éjt.), Kocsár
Miklósnak Kányádi Sándor versére komponált Jó szánút, jó fejsze című, énekest próbáló, nehéz műve nagyon pontosan,
- „huszárosan” (B. Margit) - a
disszonanciákat is bátran kizengető biztatással. A két gyönyörű
unisono portugál ill. francia karácsonyi éneket sokan magunkkal vittük az ünnepre, olyan áhítattal énekelte a kórus. Hámori
Eszter kísérőként szintén remekelt! Az együttes, mely a szakmai zsűritől legutóbb „Arany
Diploma” minősítésben részesült, 2014-ben ünnepli 10. születésnapját. A nőikar hangjától
telten zengett a templom, a női
énekhang magassága szárnyalásra ösztönözte a lelkeket, míg
lágysága meghitté tette a hangulatot, így ékes koronája lett műsoruk a koncertnek. Szeretettel
gratulálunk, és köszönjük a művészi élményt.
Kaotikus értékrendű társadalmunkban Nagymarost bátran
nevezhetjük a kultúra szigetének, hisz ötödfél ezres lélekszámához képest kimagaslik az ország települései közül - amatőr
zenei együttesei számát, szakmai elismertségét és a közönség
hozzáértését, zeneszeretetét tekintve.
(GY.M.M.)
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Olvasói levél
A Gondozási Központ
2013. évi eseményei Nem kéne elfelejteni...
Az ünnepek után év első napjaiban visszazökkent az élet
a szokásos mederbe. Januártól kezdve hetente jött Antal
Márti kézműves foglalkozást
tartani. Minden hónap első
pénteken ellátottainkat meglátogatta István atya.
Március 8-án Nőnap alkalmából virággal köszöntöttük
hölgy ellátottainkat. Március
15-én megemlékeztük nemzeti ünnepünkről, és nemzetiszín dekorációt készítettünk
az intézmény díszítésére.
A húsvéti ünnepekre az intézmény díszítéséhez a dekorációt ellátottaink készítették
kézműves foglalkozás keretében. Az ünnepeket próbáltuk
a hagyományos szokásokkal
megünnepelni.
Áprilisban az intézmény
tető felújítási munkáit végeztük el részben önkéntes tetőfedő munka felajánlással.
Anyák napja alkalmából
felköszöntöttük az immár idős
édesanyákat-nagymamákat dédimamákat.
A nyár a hőségriadók jegyében telt, szerencsére nem
történt rosszullét a meleg miatt.
Szeptember 17.-én tartottuk intézményükben a Nyílt
Napot. Ezen a napon várjuk a
településről az érdeklődőket,
hogy megismerkedhessenek
a nálunk folyó munkával, az
intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal. Ez azért fontos,
hogy szükség esetén mindenki tudja, tőlünk milyen segítséget kaphat, ha szociális ellátásra szorul.
Októberben 6 db speciális
elektromos betegágyat kaptunk ajándékba.
December 5-én délben jött
a Mikulás az ÖNO-ba, mindenki kapott ajándékot. Délután Szirtes Józsefné Zsuzsa
hozta intézménylátogatásra a
8. osztályos lányokat. Először
kissé félénkek voltak, de később feloldódott a hangulat,
és szépen elbeszélgettek idős

gondozottainkkal.
Az adventi időszakban sok
programmal kedveskedtek ellátottainknak.
December elején német
nyelvű betlehemes előadást
láthattunk, gyerekek előadásában Heinczné Cserni Kati
szervezése által.
December
17-én
a
kismarosi kórus adott egy nagyon kedves hangversenyt a
időseinknek.
Az otthonba havi rendszerességgel látogató Ave Maria
imakör december 18-án tartotta karácsonyi látogatását.
Karácsonyi ünnepségünket december 20-án tartottuk,
a műsort a nagymarosi iskola 4.b osztályos tanulói adták Szlépkáné Árvai Ági és
Bálintné Csizmadia Ildi vezetésével. Ezen a napon kaptuk
meg Bergmann József (Szepa)
adományaként idén is a bőséges gyümölcsadományt ellátottaink részére. Szintén december 20-án délután jöttek
látogatóba az idősekhez hittanos gyerekek Edöcsény Zita
vezetésével. Saját készítésű
ajándékot hoztak minden lakónak. A látogatóknak és az
iskolásoknak az idősek szintén saját készítésű ajándékkal
kedveskedtek.
Itt szeretnénk köszönetet
mondani a település lakosságának az önkéntes látogatásokért, munkáért, és az intézményünknek illetve a Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány javára történő adományokért. Nem is tudjuk számon tartani a sok kedvességet,
amikkel támogatják az idősek ellátását. Pénzadományok mellett természetbeni adományokat (házi süti, ruhanemű, ágynemű, háztartási eszközök, bútorok stb.) kaptunk.
Így a lakosság összefogásával szépen, nyugalmasan
telt a 2013. év az intézményben.
KÖSZÖNETTEL: AZ INTÉZMÉNY
ELLÁTOTTAI ÉS DOLGOZÓI

Csak remélni tudjuk, hogy az újesztendő mindenkinek egészségben, boldogságban kezdődött. Eltelt három hét és máris itt van az első megemlékezés: 1945. Hatvankilenc évvel
ezelőtt kezdődött Nagymaroson, hogy a fiatal házasokat és
időseket, fiatalokat, nőket és férfiakat malenkij robotra küldték. Utána jött a kitelepítés, a magyar svábokat 1946-47-ben
Nagymarosról is elvitték. Mindez a szociáldemokraták és
a munkáspárt műve volt. Még vannak élő tanuk, akikkel jó
lenne elbeszélgetni egy kérdés-felelet fórumon.
Tisztelt nagymarosiak, nem kéne elfelejteni, hogy mi volt
67-68 évvel ezelőtt. Akiket elhurcoltak, ha hazakerültek egyáltalán, akkor már semmijük nem volt. Akik itthon maradtak,
tőlük is elvettek mindent, házat, varrógépet, állatokat és még
sok mindent, ami mozdítható volt.
Mivel a megemlékezés hónapja van, jusson eszünkbe,
hogy mennyivel volt jobb 1989 és 2010 között? Kik uralkodtak, mit műveltek a magyar néppel? Hova lett az a sok pénz?
Lassan megint szavazunk, kérünk mindenkit, hogy szíve
és belátása szerint szavazzon!
Tisztelettel:
RÓNA RUDOLF
’56-OS BAJTÁRS
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Olvasói levelek
„Az élethez türelem kell…a
csodához bátorság…Az egyszerű csendes csoda,mikor
valaki elég bátor ahhoz,
hogy az életben türelmes legyen. De ez nagyon nehéz „
MÁRAI SÁNDOR
Az életről sokféle szempont alapján lehet írni, mert
szükség van arra, hogy az
élet értelmével és értékével
tisztában legyünk. Az élet
eredetén túl ismernünk kell
azt a társadalmat, amelybe
beleszülettünk, vagy amelyben élni akarunk. Sokan
nem ismerik, mert közömbösek, talán nem is hallottak
az élettel kapcsolatos ismeretekről és az élet tiszteletéről sem. Csak annyit tudnak,
hogy élünk, vagyunk ,dolgozunk, szórakozunk, eszünk,
iszunk és elmegyünk. Jók,
rosszak, tisztességesek vagy
bűnözők vagyunk. Olyan világban élünk, ahol a pénz
egyeduralma elnyom minden mást és személytelenné,
értéktelenné teszi az emberi
életét. A pénznek értéke van,
az embernek nincs. Pedig
fordítva kellene lennie. Platón korában az élet értelme
„a magas szintű tudás megszerzése” volt. Arisztotelész
írta „az egyénnek azért, hogy
jó legyen, tanulnia és gyakorolnia kell.” Szántó György
szerint „aki látta a halált
magára vigyorogni, közvetlen közelből, csak az ismerheti az életet.„ „És még egy
idézet Moldova Györgytől
„az élet rövidnek tűnik…de
vannak eszközök, melyek elviselhetetlenül hosszúvá teszik.” Az élőlények a táplálék adta energiával, életműködésük segítségével maradnak életben. Jellemző rájuk
az anyagcsere, a növekedés,
a szaporodás és a környezethez való alkalmazkodás.
A szervetlen világban is van
növekedés, például mészkőhegyek keletkeztek és az idő
múlásával erodálódva pusztulnak, de ettől még nem
lesznek élőlények. Az élet
keletkezésével kapcsolatosan lényegében, a materia-

AZ ÉLET

lista és az idealista Teremtés elméletet ismerjük. Anélkül, hogy kitérnék ezekre a
materialista elméletekre és
kísérletekre, az anyag örökké valóságával és önszerveződésével magyarázzák
az ateisták az élet eredetét.
Csak néhány név: Oparin
1924, J.B.S. Haldane 1929,
Wöhler 1828, Miller 1953.
Tessék elgondolkodni azon,
hogy a kémiai elemekből az
anyag fejlődésével idővel
egy emberi szervezet hogyan
jöhet létre. Olyan ez mintha
egy autó vagy egy PC alkatrészeiből évmilliók alatt, beavatkozás nélkül, létrejönne
egy autó vagy egy PC. Tudom, most arra gondolnak,
hogy kihagytam az evolúciót, amely napjainkban is
tart. Új egyedek és fajok jönnek létre, mások meg eltűnnek. Na és ? Ez még nem jelent semmit. Van olyan elmélet is amely szerint élet
mindig volt a Földön, egy
másik szerint valahonnan a
világűrből meteoritok hozták a Földre. A tudományok
fejlődésével az ember egyre
jobban és mélyebben ismeri
meg a világot benne az élőlényeket és az embert. Ez pedig elősegíti azt az elméletet,
mely szerint létezik egy elképzelhetetlenül nagy intelligenciával rendelkező Teremtő Isten, akinek a világmindenség köszönhető. Sok
neves kutató gondolja így.
Nem könnyű tehát a két elmélet között választani.
Évekkel ezelőtt alkalmam
volt tizenegyezer méter magasan egy Boeingen a pilóta fülkéből szemügyre venni hol is repülünk, milyen is
ez az űrbéli táj a repülőgép
panoráma ablakából nézve.
Olyan érzésem volt, hogy
gépünk nem halad, csak lebegünk, mert a gép mozgását
nem volt mihez viszonyítani.
Alattunk vastag felhőpaplan,
felettünk halvány derengéssel a világmindenség. Kristálytiszta a horizont, mesz-

sze ellátni. Olyan érzésem
volt, mintha valaki a tenyerén tartotta volna gépünket.
Egy pillanatra elszakadtam a
földi világtól. Csodálatos élmény volt. Ennek a teremtőnek a világmindenség mellett egyik csodálatos alkotása maga az ember testi szellemi adottságaival együtt. Ismeretes az élet olyan létezési formája is, amely a jég világában és a forró vízben is
életben marad. De van olyan
is amely a vákuumot is kibírja. Legutóbb egy Surveyor
- Hold szonda kamerája mögött baktériumokat találtak.
A kozmikus porban is kutatnak az élet jele után, nem
eredménytelenül. A tudományok fejlődésével további ismeretlen mikró és makró világot fedezünk fel. Ezelőtt
50 évvel, ha jól emlékszem,
egy atomnak kb. 800 részecskéjét ismerték, jelenleg
ezek száma több ezer lehet.
Van min elgondolkodni, az
élet keletkezéséről alkotott
véleményünket pedig szabadon választjuk. Egy dolog azonban biztos. Az embernek nagyvonalakban ismernie kell teste felépítését,
ápolnia kell a lelkét. Tudnia kell, hogy mit tehet és
mit nem a testével és a lelkével. Az élet nem csak munka
és szórakozás, de alkalmazkodás is az adott társadalom
hagyományaihoz és szokásaihoz. Tudnunk kell miért
élünk! Egészségünk megőrzése is fontos. A családban,
az iskolában és a társadalomban szerzett alapos ismereteink sok mindenben segítenek. Az ismeretek megszerzése és bővítése segít
önbecsülésünkben, hogy ne
kivert kutyaként a társadalom peremén, hanem a társadalomhoz kapcsolódva tudatos, egészsége emberként éljük le életünket a magunk és
a mások hasznára. Ha mindezeket tudjuk és értékeljük
embertársainkat, törekszünk
életcélunkhoz igazodni, nem
kell életünket űzött vadként,
céltalanul leélni.
SCHMIDT SÁNDOR TANÁR

Hálás
köszönet
Kedves Nagymarosi Barátaim
és Testvéreim az Úr Jézusban!
Szeretném hálámat kifejezni azoknak az embereknek, akik
gyorsan a segítségemre siettek,
amikor Karácsony előtt „idegen
betörők” elvitték a másfél havi
nyugdíjamat.
Itt lakom közel 50 éve, és
igen sokan jártak hozzám dolgozni és imádkozni, de soha
senki egy szöget nem vitt el tőlem. Bíztam benne, hogy mint
mindenki, munkával szerzi meg
a szükséges dolgaira a pénzt.
Igaz, hogy ha valaki nem veszi
komolyan a „tízparancsolatot”,
vagy nem is ismeri, attól nem
várható más. Őszinte legyek, én
ezt a nehézséget is – mint eddig
mindent – a Jó Istenre bíztam és
szinte senkitől semmit sem kértem, de a Drága Jó Szűzanya az
Angyalokkal együtt tette a dolgát.
Úgy ünnep előtt nagyon sok
volt a templomban a gyűjtés, tehát ezt kértem, hogy ne gyűjtsenek, túl sok volt a családok kiadása is. Aztán jött a meglepetés, akik szeretettből felkerestek, és igazán megoldódott a
problémám. A rezsikre, amit
ki kell fizetnem, sikerült megkapnom. Sokan úgy segítettek,
hogy ebédet hoztak és bevásároltak, tehát a Jó Isten elküldte a
megfelelő embereket, akik igazán tiszta szeretettel tették, amit
tettek – kérés nélkül.
Ezért nagyon köszönöm
azoknak is, akik felajánlották
ugyan a segítséget, de én többet
igazán nem szeretnék elfogadni, mert nincsenek most gondjaim. Remélem, az imáimmal
meg tudom hálálni nekik a segítséget és végtelen büszke vagyok a Nagymarosi emberekre,
amiért ilyen lemondást tettek az
én érdekemben.
Kívánok mindenkinek jó
egészséget és a Jó Isten áldását,
és remélem mindenki meg tudja, hogy adni sokkal jobb, mint
kapni. A bűnösökért meg csak
egyet tehetünk, hogy imádkozunk értük, mert nem a jó vezeti őket.
Még talán most is aktuális
az újévre szóló békesség kérése
minden Nagymarosira!
BURGERMEISTERNÉ ERZSIKE
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Állatmenhely, örökbefogadás: hogyan csináljuk?
Az állatmenhelyekről és lakóikról keringő mendemondák a legtöbb ember érzelmeit és gondolkodásmódját
meghatározzák, egészen addig, amíg maga
el nem megy megnézni egy telepet. Alábbi cikkünkben sorra
vettük a menhelyekkel, illetve
a “kóbor” és befogott kutyákkal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. Bár alapítványunk nem
tart fenn menhelyet, gyakorlott
örökbefogadókként számos tapasztalattal rendelkezünk a különböző menhelyekről, illetve
az örökbefogadás menetéről, a
felmerülő problémákról, amelyeket szívesen megosztunk az
érdeklődőkkel. Végül, de nem
utolsó sorban szeretnénk hasznos tanácsokat adni az örökbefogadással kapcsolatban is.
Mindenek előtt fontos különbséget tenni állatmenhelyek
és sintértelepek(gyepmesteri telepek) között. Míg az előbbiek
elsősorban az állatok rehabilitációján fáradoznak (azaz gyógyításán, tartásán, új gazdához kerülésén) az utóbbiak a közegészségügyi és közbiztonsági előírásokra figyelemmel begyűjtik
a kóbor állatokat, meghatározott ideig (kb. 14 napig) megfigyelés alatt tartják őket és aztán
záros határidőn belül kiiktatják
a gazdához nem került egyedeket (azaz örökre elaltatják). Teszik mindezt nem merő kegyetlenségből, hanem a férőhely hiányából fakadólag. A menhelyek
közül sokan arra (is) specializálódtak, hogy a gyepmesteri telepekről kimentsék azokat az állatokat, akiknek lejárt az idejük.
A menhelyek legtöbbje igyekszik biztosítani a nem agreszszív, jól szocialzálódott állatok
számára a szabad mozgást, így
nem szűk kennelbe zárva tartják őket, hanem nagyobb lekerített területen. A menhelyeken
nincs jó dolga a kutyának! Nemcsak azért, mert a kenelek és kifutók általában túlzsúfoltak, hanem egyszerűen azért, mert a

kutya arra született, hogy embert
szolgálja! Bár kutyafalkában jól el
tudja ütni az időt, a kutya nem farkas. Minden etológiai kutatás azt
támasztja alá, hogy a kutya feltétel nélkül csak az emberhez képes
ragaszkodni, így minden kutyának
gazdára van szüksége a boldogsághoz.
Miért menhelyről? Mik lehetnek
a buktatók? Mennyibe kerül?
Azért menhelyről, mert ők szorulnak a leginkább segítségre!
Minden kutya hálás annak, aki otthont, biztonságot, szeretetet, táplálékot és feladatot ad neki. Nem
árt azonban megszívlelni az alábbiakat:

Kapott-e féreghajtót, bolhátlanították-e, milyen oltásai vannak meg?
Van-e, vagy volt-e valamilyen sérülése, betegsége? Beszélgessünk el a
menhely állatorvosával, vagy a kutya gondozójával. Egy állat viselkedése az alaptermészetén túl nagyban függ a megélt traumáktól. Kérdezzük meg, hogyan került a menhelyre, milyen élményeket szerzett? Készüljünk föl rá, hogy az állat esetleg nem egészséges és akár
hosszabb állatorvosi kezelésre lesz
szüksége. Sajnos nem igaz, hogy a
keverék kutyák egészségesebbek,
mint a fajta tiszták! Mindez attól
függ, hogy milyen kutyák keresztezéséből jöttek létre. Bár a túlte-

1. Minden keverék kutya besorolható valamely típusba (pl.
harcikutya, pásztor kutya, vadász
kutya, munkakutya, öleb...stb.) illetve a legtöbbjükön fajtajellegzetességek is láthatóak (leggyakrabban tacskó, német juhász, terrier,
vizsla... stb.), mindezeket nagyon
fontos megfigyelni, mert a külső
alapján a leggyakrabban következtetni lehet az állat természetére, viselkedésére. Amennyiben mi nem
rendelkezünk elegendő gyakorlattal
a kutya beazonosítását illetően, kérjünk segítséget szakembertől és alaposan olvassunk utána az adott fajta
tulajdonságainak. Ha lehet előre válasszuk ki a nekünk megfelelő fajtákat és hozzájuk hasonló ebeket keressünk a menhelyeken.
2. Legyünk tisztában vele, hogy
honnan, milyen (higiéniai) körülmények közül hozzuk el az állatot.

nyésztésből fakadó problémákkal
nem kell szembenézniük, de két
azonos betegségben szenvedő keverék kutya kölyke hajlamos lesz a
betegségre, hiába nincs pedigréje.
3. Mindenképpen személyesen menjünk el az állatért, akkor is,
ha interneten találtunk rá, fénykép
alapján. Ismerkedjünk meg vele,
játszunk vele, ha tehetjük örökbefogadás előtt látogassuk meg többször is. Ha a kutyának gyerekekkel
kell együtt élnie, akkor vigyük el
őket is, ellenőrizzük le, hogy jól kijönnek-e egymással. Ha van macska vagy egyéb kisállat a háznál,
kérdezzük meg az állat gondozóját,
hogy tapasztalt-e nála agressziót kisebb állatokkal, illetve más állatokkal szemben? (Ha pl. terelőkutyát
fogadunk örökbe, ne várjuk el tőle,
hogy békén hagyja a szabadon kapirgáló csirkéinket!)

4. Végül pedig ha hazavittük, adjunk időt új barátunknak,
hogy megtanulja a játékszabályokat és beilleszkedjen családunkba de legyünk vele következetesek, amit nem szabad, azt az
első naptól kezdve nem szabad.
Bár egyértelműen nem jelenthető ki, hogy minden kóborlásba
belekóstolt kutya újra és újra elszökik otthonról, azért a zárt, átugorhatatlan és kiáshatatlan kerítés minden újonnan gazdához
került kutyánál fontos a biztonság szempontjából. Különösen
akkor, ha nem tudunk megfelelő időt együttölteni vele séta, kutya iskola, sport, vagy játék keretein belül és a kutya a nap nagy
részében a kertben unatkozik. Ne
legyünk híján türelemmel! A kutyanevelés legfontosabb sarokkövei a türelem és a következetesség.
Mennyibe kerül mindez? A
menhelyeken becsület kassza
van... Egy-két ezer Ft, vagy ennek megfelelő kutyatáp a megszokott adomány örökbefogadott kutyánként. Ám ha reálisak vagyunk, ez az állat etetését
is alig fedezi pár hétig, és a chip,
az oltások, az élősködőmentesítés, valamint az őt gondozó emberek munkája egyáltalán nincs
benne. (Csak a chip beültetése és az oltás 15 000 Ft körüli
összeg.) Gondoljunk bele, hogy
minden forinttal a menhely többi
lakójának megfelelő tartásához
járulunk hozzá. A legnagyobb segítség azonban mindig maga az
örökbefogadás.
Mindent egybevetve tiszta szívvel ajánljuk a menhelyen
vagy gyepmesteri telepen lakó
kutyák örökbefogadását! Megfelelő körültekintéssel elkerülhetőek a kellemetlenségek, és egy
olyan hűséges ebbel gazdagodhat a család, akit egyszerűen bűn
lenne nem megbecsülni!
Ha további kérdésük lenne a
témával kapcsolatban, forduljanak bizalommal a Máté Alapítvány tagjaihoz, amiben csak tudunk, segítünk!
VÁRKONYI-NICKEL RÉKA

A jég nem iható! Mindig ellenőrizzük van-e megfelelő ivóvizük állatainknak!
Gondoskodjunk száraz, meleg fekvőhelyről és energiadús táplálékról a hideg időszakban.

WWW.MATEFOUNDATION.HU
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IMA A RÁKBETEGEKÉRT - A RÁK
ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJÁHOZ
KAPCSOLÓDÓAN
Szeretettel várunk minden érintettet,
családtagok, barátot, egészségügyi dolgozót
február 14-én, pénteken a 18.30-kor kezdődő
szentmisére és az azt követő imára.

Házas suli mindenkinek!
István atya öt alkalomból álló találkozásra hív minden érdeklődő házaspárt, a következő témaköröket érintő előadásokra és
az azt követő beszélgetésre:
- Konfliktus kezelés a házasságban. Milyen vita szabályok
léteznek? Mennyire „söpörjük a szőnyeg alá” a problémákat?
Lehetséges-e a problémában lehetőséget látni?
- Hogyan mutassuk ki szeretetünket jobban egymás és gyermekeink felé?
- Megbocsátás, ki kezdje először? Mit tegyek ha megakarok
bocsátani, de nem tudok?
- Kommunikáció a házasságban. Heti egy este, havi egy
nap, évi egy hétvége - sok vagy kevés?
- A férfi és a nő különböző szeretet nyelve.
- Ó, ha ezt tudtam volna az esküvőnk előtt...

Helyszín a napközi.
Időpontok: Március 3., 10., 17., 24., 31.
Bármelyik időpontba külön is be lehet csatlakozni.

Nagymaros

15

Anyakönyvi hírek
Születtek: Grécs László és Lajtai Rita lánya Larina, Mészáros András és Rátkai Zsuzsanna fia Balázs, Nagy Jácint és
Kerestély Anna fia Bence, Niedermüller Ervin és Ferencz Márta fia Ármin, Szilágyi Ádám és Lévai Viktória lánya Blanka,
Szilágyi Bence és Csorba Anita fia Áron, Tölgyes Erhard és
Jutasi Ildikó lánya Kornélia, Zoltai Dávid és Mauks Kata lánya
Emese, Bernhardt Norbert és Varju Laura lánya Zselyke Sára,
Mladonyiczki Márk és Valentin Annabella lánya Mirabell, Salamon Sándor és Halász Judit lánya Kimberli Melissza
Házasságot kötöttek: Halász Tamás és Varga Tímea Fanni

David Balazic
Cipő készítő és javító mester
Kibővített üzlettel várja vendégeit!

Elhunytak: Ballagó László József, Erdei Lászlóné sz.
Hoffmann Anna, Langner Franz, Pitz József, Scheili Zoltán
Solymár Jánosné sz. Garamvölgyi Mária.

AKCIÓ minden bőr kesztyű 2500 Ft

A művelődési ház programjai

Bőr, műbőr táskák, pénztárcák,
kesztyűk, gyerek és felnőtt esernyők,
csizma és cipő sámfák, talpbetétek, cipőfűzők, cipő ápolási kellékek kaphatók!

Január-február

02. 11. de.:
Vásár (vegyes)
02. 12. 9-12 óra: Vásár (használt ruha)
02. 13. de.:
Vásár (vegyes)
02. 15. 19.30 óra: Sváb bál
02. 17. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - krumplizsúr
02. 20. 17 óra: KRESZ tanfolyam - megbeszélés
02. 21. 9-11.30 óra: Vásár (vegyes)
02. 24. 19 óra: KRESZ tanfolyam - megbeszélés
02. 27. de:
Vásár (vegyes)
03. 01.
Borverseny
03. 03. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
03. 04. de.:
Vásár (vegyes)
03. 06. 9 óra:
Komolyzenei hangverseny fiataloknak
(Filharmónia bérlet)

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: 27/305-581

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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