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Átadták a rendőrségi autót

>>> Cikkünk a 4. oldalon olvasható

Nagymaros minden polgárának 
jó egészséget, boldogságot és si-
kereket kívánok a 2014-es esz-
tendőre!

„Az emberiség eddigi történe-
te, ahogyan ismerjük, nem más, 
mint az emberiség egyre nagyobb 
és nagyobb összefogásra való tö-
rekvése. Ez az egység különböző 
eszközökkel valósul meg, és nem 
csak azokat szolgálja, akik ezért 
dolgoznak, hanem még azokat is, 
akik ellene vannak.” (Lev Tolsztoj)

Néhány napja, szilveszter éjfél-
kor valamennyien azt énekeltük: 
„hozz rá víg esztendőt…” Minden 
év elején víg esztendőért fohász-
kodunk, ám hogy kérésünk meg-
hallgatásra talált-e, csak utólag 
tudjuk megállapítani. „Nyugtá-
val dicsérd a napot” – halljuk a so-
kat látott emberek szájából. Most, 
hogy valóban vége már a 2013-as 
esztendőnek, ideje visszatekinte-
nünk, ideje mérleget vonnunk. 

Nem könnyű megítélni, milyen 
évet zárunk. Nincs értelme azt vár-
nunk, hogy a vizsgálatunk végén, 
mint egy iskolai dolgozatban, azt 
mondhatjuk, hogy ez az év 100-
ból 70, 80, vagy 90 pontot kap. A 
valóság ennél sokkal gazdagabb, 
számtalan történetből, sikerből 
és kudarcból áll. Az egyes ember 
számára a saját élete eseményei a 
legfontosabbak, amelyek megkü-
lönböztetik őt mindenki mástól. 
Ezek az események azonban be-
ágyazódnak egy nagyobb egész-
be, előbb a családok, barátok éle-
tének alakulásába, majd a tágabb 
ismerősök, a település, még távo-
labb a nemzet, és végül az egész 
világ történéseibe. Tetteink, törté-
neteink mind részét képezik a na-
gyobb halmaz sorsának, függenek 
azoktól, de alakítják is azokat.

Nagymarosi polgárként ma-
gam is arra törekszem, hogy a 
helyben történő események ne 
csak a helyi közösség érdekeit, ha-

Boldog új évet Nagymaros!
nem a globális egész jobbítását is 
szolgálják.

A világban zajló események 
közül évek óta kitüntetett szerepe 
van egynek, amely valamennyiünk 
életét erősen befolyásolja: ez pe-
dig a gazdasági válság. Települé-
sünk, Nagymaros sem tudja füg-
getleníteni magát ennek következ-
ményeitől, és lakói elől sem tudja 
elzárni a válság következményeit. 

A város vezetése fő célként azt 
tűzte ki maga elé 2013-ra vonatko-
zóan, hogy kiegyensúlyozott, sta-
bil gazdálkodással, minden intéz-
ményi szolgáltatás megmaradjon. 
Emellett a folyamatos stabilitás 
jegyében olyan fejlesztéseket kí-
vántunk megvalósítani, melyek a 
települési fejlesztési stratégiában 
megfogalmazásra kerültek, és tá-
mogatásuk a jelenlegi UNIO-s és 
hazai pályázatokkal megvalósít-
ható. Elsőként a fenti elképzelé-
sekhez kapcsolódó intézkedések 
sikerességét szeretném mérlegre 
tenni.

A város takarékos gazdálko-
dásának köszönhetően az örö-
költ adósságállomány az évek so-
rán folyamatosan csökkent, a kor-
mány konszolidációs döntése 
alapján pedig 2013-ban gyakorla-
tilag eltűnt. Minden intézményünk 
és minden települési szolgáltatás 
talpon maradt. Bevételeinket adó-
emelés nélkül, a kintlévőségek be-
hajtásával emeltük. Az elmúlt idő-
szakot gazdálkodási szempontból 
tehát mindenképpen sikeresnek 
értékelhetjük. 

A fejlesztések tekintetében ko-
rábban már részletesen beszámol-
tunk, ezért most csak érintőlege-
sen említem a megtörtént, vagy 
folyamatban lévő beruházásokat.

„Egy mosoly a gyermeke-
kért”  A gyermekjóléti szolgá-
lat új irodáinak kialakítása, illet-
ve a családi napközi csoportjai-
nak beindítása történt a Rákóczi 

út 14. alatti egykori DURISZ épü-
letében. A megvalósítást követően 
fenntartási kötelezettség áll fenn, 
így a családi napközi szolgáltatást 
2019 évig 14 fő létszámmal kell 
biztosítani.

„Nagymaros Fehérhegy víz-
elvezetés” Megoldódott a Fehér-
hegy csapadékvíz elvezetése és az 
utcaburkolat is megújult. 

”Nagymaros kereskedelmi fő 
utcájának funkcióbővítő reha-
bilitációja, a belső városközpont 
komplex környezetrendezésé-
nek folytatása” elkészült. A köz-
területek felújítása már tavasszal 
befejeződött, a magasépítési rész 
kivitelezése nyáron lezárult. A Ga-
lériában már működik a kiállítás, 
illetve a Könyvtár visszaköltözé-
se is befejeződött. A Konyha ese-
tében a külső közművek bővítése 
még szükséges, ezek megvalósítá-
sát követően az eszközök beszer-
zése és telepítése után megkez-
di tevékenységét. A Galéria célja 
a jelenlegi képzőművészeti tárlat 
erősítése és a funkció bővítése. A 
Könyvtár funkciója megmarad, az 
új elrendezés több lehetőséget ad 

a megfelelő kihasználásra, illetve 
új tevékenységek lebonyolítására 
is teret adhat.

Árvízi védekezés. Az eddigi 
legkeményebb védekezést vittük 
közösen véghez tavaly! 47 M Ft 
értékű kárigényt érvényesítettünk 
az árvízi védekezést követően, 
melyből a megrongálódott közte-
rületek egy része helyreállítható.

Nagymarosi árvízvédelmi vo-
nal kiépítése. Felsőmező és a Pa-
noráma parkoló közötti 1. és 2. 
szakasz elkészült, a Panoráma par-
kolótól induló 3. szakasz kivitele-
zés még nem indulhatott el a kivi-
telező által beterjesztett változtatá-
si javaslat okán. Reményeink sze-
rint 2014. első félévében kész véd-
vonallal várhatjuk a következő ár-
vizeket.

Megmentettük az összedőlés-
től és felújítottuk a Dézsma utcai 
présházat is.  

A csónakház tetőfelújítása.
nyáron fejeződött be, nem csak 
víz- hanem hőszigetelés is készült, 
két kivezetett kémény felújítása, 
illetve a kazánkémény esetében 
újjáépítése történt. Szintén ebből 
az alapból még az idei évben vár-
hatóan befejeződik a külső hőszi-
getelés és a nyílászárók cseréje is,

>>> folytatás az 5. oldalon
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2013. december 14-én, 
szombaton került megren-
dezésre a Karácsonyváró 
program, melynek helyszí-
ne a Nagymarosi Piac és a 
művelődési ház volt. Idén 
is együtt készült a kará-
csonyra Nagymaros Város 
Önkormányzata, a Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zattal, a óvódás szülők kö-
zösségével és az ősszel 
megalakult a Máté Alapít-
vány iskolás állatvédőivel.

A művelődési ház nagy 
termében, narancsos szeg-
fűszeg illatban az óvópeda-
gógusok közreműködésé-
vel kreatív kézműves fog-
lalkozás zajlott. Készíthet-
tek az ügyes kezűek kará-
csonyfát tésztából, kipró-
bálhatták a szobrászkodást 
és számos karácsonyi apró-
ság került elő a szorgos ke-
zek alól.

A művelődési ház előt-
ti kis színpadon mindeköz-
ben a Contaktus Country 
gyermekkoncertje vet-
te kezdetét. A zenekar tag-
jai közül ismerős arcra fi-
gyelhetett fel a felnőtt kö-
zönség, hiszen Wanderlich 
Béla, a Polarys együttes gi-
tárosaként gyakorta meg-
fordul Nagymaroson.

A Karácsonyváró prog-
ram ugyan szerényebb kö-
rülmények között került 
megrendezésre, de bízunk 
benne, hogy a szakmai ösz-
szefogással remek progra-
mot és boldog pillanatokat 
szerezhettünk a város la-
kosságának.

Köszönjük a CBA-nak 
a finomságokat, aki 2013-
ban is támogatta rendezvé-
nyünket! 

Köszönet Rudolf 
Józsefné Krisztának és lá-
nyainak: Melittának és 
Lillának, Hetényi Andre-
ának, Schindlerné Dajkó 
Mónikának, Heinczin-
ger Istvánné Ágnesnek, 
Gergelyné Kmetty Ágnes-
nek, Honti Hajnalkának, 
Glá-zer Anitának, Zeller 
Gergőnek, Friedrich Judit-
nak és Bazsalyáné Bugár 
Zsuzsannának, a művelő-
dési ház dolgozóinak, vala-
mint kulturális közmunká-
soknak, mint Bálint Zsom-
bornak és Harányi Ferenc-
nek.

Petrovics LászLó PoLgár-
mester, mándLiné sza-

bó Katalin művelődési ház 
igazgató és PLentner Ka-
taLin stratégiai referens, 

szervezőK

Karácsonyváró összefogással

www.nagymaros.hu
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A Mindenki karácsonya tíz 
éve örvendezteti meg a nagy-
marosiakat, és bár sok min-
den változott azóta –  a kez-
deményező Anna Klub is a 
múlté már – de a templomi 
kórusmuzsikától zengő, for-
ralt bortól párálló, sütemény-
illatú, jókedvű ünnep tart-
ja magát. Néhány éve még a 
Főtéren álldogáltak az ünne-
pi műsor után az egybegyűl-
tek, ott pihentek, szusszan-
tak egyet az évzárás és a ka-
rácsonyi készülődés közepet-
te vidám csevegéssel, teával, 
forralt borral a kézben. De az 
sem véletlen, hogy az est záró 
része áthúzódott a gyönyörű 
templom körüli meghitten ki-
világított kis térre, és itt talál-
ta meg a helyét.

Délután négykor a fuvolis-
ták muzsikájával kezdődött az 
idei Mindenki karácsonya. A 
nagymarosi óvoda óvodásai  
német és magyar nyelven ver-
sekből, valamint dalokból álló 
csokrot adtak elő hangszeres 
kísérettel. Az iskolások kó-
rusa után a Nagymaros egyik 
büszkesége, a férfikar lépett 
fel: népéneket, huszadik szá-
zadi és Mozart kórusművet is 
előadtak. A sort a női kar kü-
lönleges műsora és Havasné 
Bohák Márta szavalata zárta.

A Nagymarosi Férfikar ve-
zetője, Juhász Orsolya külön 
megköszönte a nyilvánosság 
előtt Újvári Gábor, a Duna-
kanyar Fúvósegyüttes veze-
tőjének munkáját, aki segített 
gyakorolni a férfikarral a szó-
lamokat, és jól énekelhető át-
iratokkal is segítette a felké-
szülést a koncertre. 

A Mindenki karácsonya 
kötetlenebb részéhez Ivor 
Andrásné vezetésével a Né-
met Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a nyugdíjasklub 
süteményekkel és a teríték-
kel járult hozzá. A helyi bo-
rászok, akik közül többen is a 

Forralt bor és 
karácsonyi csengettyűk

Köszönet!
Szeretnénk köszönetet mondani, hogy a Polgármes-
teri Hivatal ebben a szezonban is elindította a teme-
tőjáratot. 

Köszönjük Bessenbacher Gézának, hogy minden 
szerdán vitte és hozta a temetőbe azokat, akik csak 
gyalog és messziről tudnának a temetőben menni.  
Külön köszönjük Gézának, hogy az utolsó hazafelé 
induló járat előtt körbe ment a sírok között, nehogy 
ott felejtsen valakit.

Reméljük a követező évben is  igénybe vehetjük a 
„temető járatot”!!!

KöszöniK a busz utasai…

férfikórus tagjai, a bort adták 
az ünnephez. A Kerekegylet 
is kivette a részét az asztal kö-
rüli előkészületekből. Zoller 

Tamás a nagy becsben tartott 
bicikliműhelyben Zoller Csa-
bi, a biciklis Csabi utóda tár-
saival a forralt bort készítette.

Heinczné Cserni Kati, az 
általános iskola német taná-
ra, az ünnep szervezője úgy 
gondolja, hogy akkor lesz 
mindenkié a közös karácso-
nyozás, ha mindenki odafér 
hozzá. Túl a számos sikerrel 
megszervezett ünnepen, azt 
vallja, hogy ahhoz, hogy min-
denki jól érezze magát, nem 
kell nagy dolgokat vállalni, 
de fontos, hogy a rendezvény-
nek legyen gazdája, és min-
denki hozzá tegye a maga ré-
szét. Úgy látja, hogy nemcsak 
a karnagyoknak, a fuvolisták 
vezetőjének, a fellépőknek, 
a borral, süteménnyel, sütő-
tökkel ajándékozóknak kell 
megköszönni az ünnepet, ha-
nem mindenkinek, aki eljött. 
A jövő évi karácsonyi kon-
certre pedig máris újabb fel-
lépők jelentkeztek: a Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes csengety-
tyűsei. (fotók: Kiss Péter)

v.  K. 

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván minden 
nagymarosinak a Börzsönyoptika!

Nyitva tartás:
H: 10-18-ig

Sze.: 10-18-ig
P: 10-18-ig

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
NAGYMAROSON

Január 25-én, szombaton 
9 és 13 óra között

Előjegyzés szükséges a vizsgálathoz! 
Telefon: 06-30/916-0889
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December 21-én, szomba-
ton délelőtt adta át Petrovics 
László polgármester az au-
gusztusban a Szent Olga Ala-
pítványtól kapott, mostan-
ra felszerelt rendőrségi au-
tót Latorovszky Gábor, váci 
rendőrkapitánynak. A Da-
cia Duster típusú gépkocsit 
Nagymaros közigazgatási 
határain belül, a hétvégiházas 
övezetekben fogják használ-
ni a körzeti megbízottak.

Petrovics László elmond-
ta: nagy öröm számára, hogy 
végül még karácsony előtt si-
került átadni a rendőrségnek 
az autót.

- Az külön öröm számunk-
ra, hogy az alapítvány által 
felajánlott autót Nagymaros 
határain belül fogják használ-
ni. Nagy segítség, hogy sike-
rült a parkoltatását is helyben 
megoldani – mondta.

Rendkívüli ülés: 
elfogadták a háziorvosok szerződését

December 12-én, és decem-
ber 30-án rendkívüli ülést tar-
tott Nagymaros Város Képvise-
lő-testülete. Az első tanácskozá-
son hét napirendi pontot tárgyalt 
meg a grémium, köztük a házi-
orvosi, gyermekorvosi, fogorvo-
si feladat-ellátási szerződésekkel 
is foglalkoztak. 

Elsőként arról döntöttek, 
hogy támogatják, hogy Tömör 
Márk nyolcadik évfolyamos 
nagymarosi tanuló részt vegyen 
az Arany János Tehetséggondo-
zó Programban. Az önkormány-
zat vállalja, hogy az általa dele-
gált diák számára a programban 
való részvétele idejére (maxi-
mum 5 tanévre, tanévenként 10 
hónapra) 6000 forint havi ösz-
töndíjat nyújt. A képviselő-tes-
tület ennek fedezetét a település 
költségvetésében biztosítja.

Elfogadták – ismételt egyez-
tetés után -, a helyi orvosokkal 
kötendő szerződést, valamint 
mellékletét azzal, hogy a Tál-
tos-2003 Kft szolgáltató leg-
alább 3 hétvégi ügyeleti nap, és 
6 hétköznapi készenlét teljesí-
tésére köteles az önkormányzat 
által üzemeltetett ügyeleti szol-
gálatban.

November 25-én a testület 
arról döntött, hogy részt vesz-
nek a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium ál-
tal kiírt gépjármű-beszerzé-
si pályázaton. Még az nap el-
kezdték az anyagot feltölte-
ni a rendszerbe, de közben va-
lószínűleg forráskimerülés mi-
att  felfüggesztették a pályáza-
tot. Mivel a hivatali autót min-

denképpen le kell cserélni, ezért 
most úgy döntöttek, hogy erre a 
célra 3 millió forint előirányza-
tot csoportosítanak át a polgár-
mesteri hivatal dologi előirány-
zatán belül a készletbeszerzés 
előirányzatából/különféle adók, 
díjak előirányzatából a beruhá-
zások, egyéb gép, berendezés 
vásárlás előirányzatára. 

Támogatta a testület, hogy 
bérbe adja a Maros Trend Kft-
nek feltételekkel a 16401/3 
hrsz-ú sportpálya ingatlan ké-
zilabda pálya alatti körülkerí-
tett részét. A feltételek a követ-
kezők: az ingatlanon található 
építési törmelék elszállításáról 
a bérlőnek saját költségén kell 
gondoskodnia, a bérleti díj mér-
téke havi 25 ezer forint, a felme-
rülő közüzemi díjakat – szükség 
szerint a bérlő költségére kiépí-
tendő – almérőn mért fogyasz-
tás alapján a bérlő köteles meg-
fizetni, a bérlőnek kell gondos-
kodnia a telephely őrzéséről. 

Zárt napirenddel ért véget az 
ülés: a Váci utca 21. szám alatti 
képzőművészeti galéria és kávé-
zó bérbeadásáról döntöttek. 

A december 30-iki rendkívüli 
ülésen a képviselő-testület a 30 
napi közszemlére tételt követő-
en módosította a Helyi Építési 
Szabályzatot és a Településszer-
kezeti Tervet. Emellett elfogad-
ta az önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervét, valamint 
döntött a közétkeztetést szolgá-
ló intézmény (Magyar utca 24.) 
konyhatechnológiai eszközei 
beszerzésére kiírt közbeszerzé-
si eljárásban.

Átadták a rendőrségi autót
Latorovszky Gábor pedig 

köszönetét fejezte ki mind az 
alapítványnak, mind pedig a 
közreműködő önkormány-
zatnak.

- Köszönetünket szeret-
nénk kifejezni a városnak és 
az alapítványnak is az új au-
tóért. Régen volt már, hogy 
ilyen felajánlásban volt ré-
szünk. Ezt a gépjárművet 
mindenképpen a települé-
sen fogjuk használni, nagy fi-

gyelmet fordítva a városhoz 
tartozó kiterjedt hétvégiházas 
övezetre.

Ez a kocsi már a harmadik 
adománya volt a Szent Olga 
Alapítványnak. Korábban a 
Nagymarosi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesületnek segítettek 
autóbeszerzésben, majd a te-
lepülésnek adományoztak 
egy jól felszerelt sürgősségi 
betegellátást segítő autót. 

2013. november 4-től egy kí-
vül-belül megújult, megszépült 
könyvtári épületben fogadhat-
juk olvasóinkat, látogatóinkat. 
Az épület átadása, a visszaköltö-
zés sok időt vett igénybe, eseten-
ként sok előre nem látott problé-
mával, plusz megoldandó felada-
tokkal is járt. Köszönjük olvasó-
ink türelmét! Aki már ellátogatott 
az „új” könyvtárba, tudja,  meg-
érte a várakozást.

Az átépítés során a főbejárat az 
épület sarkára került, a mozgás-
korlátozottak, lépcsőkön nehezen 
közlekedők az udvar felől közelít-

Kívül-belül megújult a könyvtár
hetik meg a könyvtárat.

S hogy mi a legjellemzőbb? 
Minden tágasabb, világosabb, 
szellősebb, mint régen.

Könyvállományunk jelentős 
részét az alsó szinten tudtuk el-
helyezni: gyermekkönyvtári rész, 
felnőtt kölcsönzői rész (szépiro-
dalom és tényirodalom), illetve 
kézikönyvtári állomány. A fel-
ső szintre került a raktári anyag 
(duplumok és kevésbé hasz-
nált könyvek, a folyóirat gyűj-
teményünk, illetve itt került ki-
alakításra egy „Női sarok, nem-
csak nőknek” gyűjteményrész. 

(gasztronómia, varrás, kézimun-
ka, lakberendezés, barkácsolás, 
kézműveskedés).

Könyvtárunk kölcsönzési ide-
je változatlan:

Hétfő:          nincs kölcsönzés
Kedd:         9-12/13-18
Szerda:       9-12/13-18
Csütörtök:  --   13-16
Péntek:       9-12/13-18
Szombat:    8-12   --

Ebben az évben is rendkí-
vül sok ajándékkönyvet kapott 
könyvtárunk a nagymarosi pol-
gároktól, akik saját könyvgyűjte-

ményük fölös példányaival segí-
tették működésünket. Köszönetet 
érte! A felajánlott könyvekkel le-
hetővé tették, hogy a régi, esztéti-
kailag már nem megfelelő kötete-
ket cserélni tudtuk/tudjuk, illetve 
a könyvtár gyűjteményében ed-
dig nem található, - de beleillő – 
könyveket állományba vehetjük.

A könyvtár és művelődési ház 
a FACEBOOK-on is várja láto-
gatóit bővebb információkkal! A 
könyvtár új telefonszáma 27/594-
106.

MINDEN KEDVES OLVA-
SÓNKNAK EGÉSZSÉGBEN, 
EREDMÉNYEKBEN GAZ-
DAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁ-
NUNK!
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December 21-én, a téli napfor-
duló estéjén idén is megtartottuk 
az immár hagyományos Fénylánc 
ünnepünket. Ezen a napon a leg-
hosszabb az éjszaka, ezért igye-
keztünk elzavarni a sötétséget 
tűzzel, énekkel, beszélgetéssel.

Szerencsére idén nem volt 
nagy hideg, ezért sokáig bírtuk 
a kint létet. Óriási tüzet raktunk, 
olyan nagyot, hogy látni lehessen 

a környékbeli településeken is. 
Aztán az ő tüzüket is lássák távo-
labb, és így, sorban az egész Kár-
pát medencét ölelje körül a fény.

Nagyon jó hangulatban telt az 
este, itt voltak a nemrég alakult If-
júsági Tagozat tagjai is, és verőcei 
vendégeink is voltak. Előkerült a 
kosarakból a hazai pogácsa, sü-

temény, pattogatott kukorica, no 
meg a jó kis bor, és többfajta saját 
készítésű, nagyon finom pálinka. 

Jó kis este volt, köszönjük a 
vendégeinknek, hogy megtisztel-
tek a jelenlétükkel. Köszönjük a 
Jóistennek, hogy újra együtt le-
hettünk békességben, remények-
kel telve.

A december eddig szórakozás-
sal, ünnepléssel telt, ám hama-

rosan megkezdjük a munkánkat: 
szombatonként a Fő téren reggel 
8 -tól déli 12-ig standolunk. Min-
denkivel szívesen elbeszélgetünk, 
ha bárkinek kérdése van, nyugod-
tan megkereshet bennünket.

Mindenkinek áldott új eszten-
dőt kívánunk: 

nagymarosi JobbiKos csaPat

Tisztelt  nagymarosi  Olvasók!
 Nem tudok hallgatni  a  Fehér-

hegy  középső  részén  december  
30. és 31-én, és azóta is zajló tör-
ténésekről.

Már a szilvesztert megelőző na-
pon kezdték  az óév búcsúztatá-
sát és az  új  év  köszöntését, oly 
módon, hogy a rendeletben til-
tott petárdákat  gyújtották és rob-
bantották. Tették mindezt a kör-
nyékbeliek nyugalmának meg-
zavarásával, de ami ennél sokkal 
fontosabb, egy  itt lakó súlyos  be-
teg  hölgy szomszédságában, aki-
nek ez komoly állapotromlást idéz-
hetett elő. 24 órán át kb. 5 másod-
percenként összerezzenni, ijedezni 
még egy egészséges ember számá-
ra is megterhelő. Utólag megtud-
tam, hogy közvetlenül az ajtójába 
dobálták a petárdákat , ott történt a 
sok-sok hatalmas robbanás.

Felháborítónak tartom ezt a vi-
selkedést  és arra kérek  minden jó-
érzésű  olvasót, hogy  összefogás-
sal -  adott esetben még a rendőr-
ség  értesítésével is - a jövőben előz-

Fénylánc Nagymaroson

zük meg a hasonló  eseteket. Befe-
jezésként  még csak  annyit szeret-
nék mondani, hogy az ilyen  esz-
közök (petárda, rakéta, egyéb tűzi-
játék, stb.) beszerzése  nem olcsó 
dolog. Költői kérdés, de vajon mi-
ből telik egy szegény sorsú család-
nak 3 napos robbantgatásra? Remé-
lem  nem külső támogatásból, se-
gélyből, vagy egyéb, pl törvényte-
len cselekményből származó  bevé-
telből  származik  ezek  ára.

Kérek továbbá mindenkit, 
hogy segítsen városunk közrend-
jének, közbiztonságának megfele-
lő szintre emelésére. Ennek érde-
kében  kérném, hogy  akiket, vagy 
tulajdonukat valamilyen jogtalan 
támadás, vagy annak kísérlete érte 
2013. január 1-je óta, tett e beje-
lentést, történt-e rendőri intézke-
dés - tájékoztasson engem vagy 
személyesen, vagy a 06-30/747-
8547, a 27/ 354-992 telefonszá-
mon, vagy a szimonagota@gmail.
com címen. Tisztelettel: 

szimon  attiLa 
önKormányzati  Képviselő

Petárda

>>> folytatás az 1. oldalról
elfogadható szintre emelve az 
ökormányzat újabb épületét.

Összességében mindezek által 
közel kétmilliárd forint épült be 
városunkba.

A közterületek fenntartását to-
vábbra is a közmunkaprogram ke-
retén belül foglalkoztatott lakosok 
végzik. A jövőben bővíteni sze-
retnénk a közmunkaprogramokat, 
valamint szeretnénk minél több 
olyan vállalkozás beindításához is 
segítséget nyújtani, amelyek mun-
kahelyeket teremtenek a város la-
kossága számára.

Az idei évben befejezzük az 
árvízi védvonal kiépítését, átépít-
jük és bővítjük az Elsővölgy utcai 
óvodát, és folytatjuk a kajakegye-
sület felújítását. További tervek el-
készítése és új pályázatok meg-
szerzése a következő feladatunk!

Ahogy mondtam, egy idő-
szak – például egy esztendő – si-
kerét vagy kudarcát sok minden 
befolyásolja. Valamennyien hajó-
sok vagyunk az élet hatalmas óce-
ánján, kitéve az adott kor viharai-
nak és tengeráramlatainak, és bár 
életünket elsősorban a saját hajón-
kon történő események határoz-
zák meg, nem tudjuk függetleníte-
ni magunkat a tenger és az időjá-
rás szeszélyeitől. A minket is befo-
lyásoló történések nagy része a ha-
jóflottánk nagy részét hozzánk ha-
sonlóan érinti, őket is veri az eső, 
süti a nap, nekik is kijut a közeli 
halrajból, és velünk éheznek, ha 
nincs fogás. Közös sikereinkhez 
nélkülözhetetlen, hogy egymás 
nehézségeit, szakadt vitorláját, lé-
ket kapott hajóját látva nyújtsunk 
is egymásnak segítséget, és szük-
ség esetén merjünk segítséget kér-
ni a körülöttünk siklóktól. Az éle-
ten áthajózó expedíciónk mesz-
szebbre jut együtt, mint egyedül, 
magányosan.

Nagymaros vezetése számára 
ezért fontos volt, hogy megpróbál-
ja összefogni azokat az embereket, 
családokat, vagyis – képletes érte-
lemben véve – hajókat, amelyek 
a városhoz köthetőek. Igyekez-
tünk erősebbre kovácsolni a köz-
tünk meglévő kapcsolatokat. En-
nek érdekében számos olyan ren-
dezvény került megrendezésre, 
amelyek erősítették összetartozá-
sunkat, és amelyek szép emléket 
jelentenek látogatóink számára. A 
teljesség igénye nélkül: Kegyele-
ti emlékezés a "Málenkij robot-
ra" elhurcoltak tiszteletére, Ma-
gyar Kultúra Napja, Nagymaro-
si Borverseny, komolyzenei hang-

verseny fiataloknak, megemléke-
zések állami ünnepeinken, zenei 
fesztiválok, hangversenyek, Köl-
tészet Napja, Utca olimpia, takarí-
tási akciók, Katolikus Ifjúsági Ta-
lálkozók, Gesztenyevirág feszti-
vál, Kittenberger nap, Fúvószene-
kari találkozó, Vacsora fehérben, 
Szent István Napok, Dunakanyar 
Kajak Kupa, Nagymaroson élő, 
Nagymaroshoz kötődő alkotómű-
vészek kiállítása, Schwabenfest-
Bierfest, Misztrál Fesztivál…

Őszintén remélem, hogy kö-
zösségi életünk idén még a tava-
lyinál is gazdagabb lesz, hiszen 
terveink között további progra-
mok , új helyszínek szerepelnek. 

Amikor az ember végiggondol-
ja, értékeli életének egy időszakát, 
akaratlanul is összeméri azt más 
korok körülményeivel. Mindany-
nyian tudjuk, hogy 2013 sokunk 
számára küzdelmekkel teli év 
volt, melyben számos nehézség-
gel, problémával kellett szembe-
néznünk. Jelenleg az egész világ-
ban keményebb harc folyik az erő-
forrásokért, mint néhány évvel ez-
előtt. Sokan őrzünk az emlékeink 
között olyan éveket, amelyek egy-
szerűbbek, könnyebbek voltak. 
Ha azonban reálisan akarjuk meg-
ítélni 2013-at, arról sem szabad el-
feledkeznünk, hogy problémáink 
egy jóléti társadalom problémái; 
ezeknél sokkal nagyobb tragédiák 
érték már korábban az itt élő őse-
inket, vagy akár a mai idősebb ge-
nerációt is. Amikor panaszra nyíl-
na a szánk, jusson eszünkbe, mi-
lyen szerencsések vagyunk, hogy 
elkerülnek minket a háborúk, a 
nagy éhínségek, pusztító járvá-
nyok. Akadnak gondjaink bő-
ven, ám azokkal fel tudjuk venni a 
harcot – és fel is vesszük. Így tet-
tünk 2013-ban, és így fogunk ten-
ni 2014-ben is.

Az új év sem ígérkezik hab-
könnyű évnek. Idén is rengeteg 
feladatunk lesz. Én bízom abban, 
hogy az összefogás egyre erősödő 
szele belekap majd a mi kis közös-
ségünk vitorláiba, és egymást se-
gítve, támogatva, egymás tanácsa-
ira hallgatva víg esztendőt terem-
tünk magunknak. Ahogy a mon-
dás tartja: segíts magadon, és Isten 
is megsegít!

Kérem, hogy Önök is támo-
gassák az idei évben az összefo-
gás szellemét. Ehhez és valameny-
nyi egyéni és közösségi vágyuk-
hoz sok sikert és nagyon boldog új 
évet kívánok!

Petrovics LászLó
PoLgármester

Boldog új évet Nagymaros!



6                                                                                   Nagymaros

A december mindig kicsit az ün-
nepekről szól. Előbb-utóbb min-
denhol megjelennek a karácso-
nyi díszek, a mézeskalácsok, 
bejgli rudak, itt is, ott is felcsen-
dül egy ismerős dallam. Nincs ez 
máshogy az iskolában sem. Sőt, a 
mindennapos tanulás mellett pe-
dagógusaink kifejezetten fontos-
nak tartották, hogy osztályszinten, 
és iskolai szinten is megteremt-
sék a karácsony meghitt hangula-
tát. Ezt bizonyítja, hogy decembe-
ri programjaink túlnyomó része a 
karácsonyról szólt.

December 12-ig iskolánk nyol-
cadikosainak életük talán első ko-
moly döntését kellett meghozni-
uk: középiskolát választottak ma-
guknak, és osztályfőnökeik segít-
ségével jelentkeztek a központi 
felvételi vizsgára.

A hónap elején Horváth Dávid 
tanár úr vezetésével a táncművé-
szet iránt érdeklődő tanulókat kí-
sérte el a Művészetek Palotájába, 
ahol megnézhették a Monarchia 
című darabot, a Honvéd Együt-
tes és a Nemzeti Táncszínház kö-
zös produkcióját, mely az Oszt-
rák-Magyar Monarchia népeinek 
hagyományait, szokásait, táncait 
mutatta be.

December 6-át hivatalosan 
semmi nem különbözeti meg egy 
átlagos hétköznaptól, de azért 
minden gyerek tudja, hogy ezen 
a napon az iskolában is számíthat 
egy nagy puttonyos, piros ruhás 
emberke megjelenésére. Ebben 
az évben sem kellett csalódniuk 
a gyerekeknek. Az alsó tagozaton 
Horváthné Arany Nikolett segít-
ségével látogatott el minden osz-
tályba a Mikulás, a felsősöknél 
pedig a Diákönkormányzat szer-
vezésében Holtság Ádám 8. osz-
tályos tanuló bújt Miklós püspök 
bőrébe. Lelkes krampuszainak 
segítségével derekasan megéne-
keltettek minden osztályt, s ter-
mészetesen ajándékot is osztot-
tak.

Ebben a hónapban is folyta-
tódott a Filharmónia bérlet, ahol 
minden alakalommal a gyerekek-
nek szólnak a hangszerek.

December 12-én, és 13-án a 
Diákönkormányzat tagjai kará-
csonyi ajándékbörzét szerveztek a 
felső tagozatosoknak az iskola fo-
lyosóján. Mindenki behozhatta fe-
leslegessé vált ajándéktárgyait, já-
tékát, könyvet, bármit, ami még 

másnak örömet okozhat. Szép 
számmal érkeztek a felajánlott el-
adnivaló tárgyak, és szerencsére a 
vásárlók is, így szép összeg került 
a DÖK kasszába, amit a további 
rendezvények lebonyolítására tu-
dunk fordítani.

Szerencsére azonban az alsó-
sok sem maradtak vásár nélkül. 
Hevesiné Hamvas Erikának és 
Scultétyné Jung Erzsébetnek kö-
szönhetően december 13-án, Luca 
napján vásárt rendeztek az isko-
la tornatermében. A gyerekek és 
a szülők már napokkal korábban 
megkezdték a készülődést: össze-
szedték otthon azokat a tárgyakat, 
amelyeket árulni akartak. Sokan 
készítettek apró karácsonyi aján-
dékokat, képeslapokat, díszeket. 
Délután kettőkor megtelt a torna-
terem gyerekekkel és szülőkkel. 
Lehetett árulni, vásárolni, Luca 
búzát ültetni, forró teát kortyol-
gatni, beszélgetni. Nagyon jó han-
gulatban telt el az idő, és elhatá-
roztuk, hogy hagyományt terem-
tünk ezen a délutánon, így a kö-
vetkező évben is megrendezzük a 
vásárt. Köszönet a konyha dolgo-
zóinak a finom teáért, a szülőknek 
és a pedagógus kollégáknak a se-
gítségért! 

December utolsó előtti szom-
batjára is jutott karácsonyi prog-
ram, melynek lebonyolításában is-
kolánk tanulói és Heinczné Cserni 
Katalin vettek részt. Ennek kö-
szönhetjük, hogy hangulatos, élet-
nagyságú Betlehem állt Nagyma-
ros Főterén, amit szívesen nézett 
gyerek és felnőtt egyaránt. Ezen a 
napon zajlott le az állatvédő klub 
jótékonysági vására is, ahol szá-
mos állatnak kifestett, és vidám 
fejpánttal ellátott gyerek kínálta a 
finom süteményeket, és próbálta 
felhívni a vásári közönség figyel-
mét a gazdátlan állatok szomorú 
helyzetére. 

A 4.b osztály tanulói az öregek 
otthonába  látogattak el, ahol ked-
ves karácsonyi műsorral kedves-
kedtek a bentlakóknak, hogy az 
ünnepi hangulat innen se hiányoz-
zék. De nem csak ez az osztály ké-
szült jelenettel a karácsonyra. 

Hagyományaihoz híven a 
Nagymarosi Kittenberger Kál-
mán Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola 2013-ban is 
megrendezte a Csillagváró Estet. 
Iskolánk diákjai heteken át ké-
szültek, hogy műsorukkal meg-

örvendeztethessék a közönséget. 
Karácsonyi előadások sorát cso-
dálhattuk meg: volt népi mondó-
kázás, klasszikus karácsonyi da-
rab, és modern zoknibábozás, vi-
dám aerobik bemutató, vers és 
közös éneklés. Mint minden év-
ben, idén is, felléptek a művésze-
ti iskola zenészei is, végül egy 
szép Betlehemes játékkal záró-
dott az este. Egyszóval mindenki 
találhatott kedvére valót, és való-
di csillagporos hangulatban tér-
hetett haza. Köszönjük a főszer-
vezőnek, Hevesiné Hamvas Eri-
kának a sok munkát, a szaktanár-
oknak a dekorálást, teremrende-
zést, a rugalmasságot, mellyel 
lehetővé tették a gyerekeknek 
a gyakorlást. És végül, de nem 
utolsó sorban azoknak a szerep-
lőknek, szüleiknek és tanáraik-
nak a munkáját, akik szabadide-
jükben próbáltak, díszletet festet-
tek, jelmezt varrtak, azért, hogy 
ez az este létrejöhessen.

A téli szünet utolsó tanítási 
napja az ünneplés jegyében telt. 
Az egész iskola nyakig bebur-
kolózva sétált le a Duna-partra, 
hogy a már hagyományossá vált 
ulmi skatulyaúsztatással köszönt-
se a közelgő karácsonyt. Termé-
szetesen segítségünkre volt ebben 
Jakus Mihály, aki mit sem törődve 
a csípős hideggel, egy szál fürdő-
nadrágban ballagott be a jéghideg 

folyóba. A gyerekek lelkes „Misi 
Bácsi! Misi bácsi!” kiáltozásától 
kísérve bocsátotta útjára az osztá-
lyok által készített változatos ha-
jócskákat. Ezt követően mindenki 
osztálykeretben ünnepelte meg a 
karácsonyt, ajándékozással, süte-
ményezéssel, közös beszélgetés-
sel és játékkal.

December 22-én pedig, a nagy-
marosi kuriózummá vált „Min-
denki karácsonyán” örülhettünk 
közösen a közelgő szentestének. 
Heinczné Cserni Katalin szerve-
zésének köszönhetően az óvodá-
soktól a felnőttekig számos kó-
rus énekelhette be a templomot. 
Így mutatta be erre az alkalomra 
összeállt iskolai énekkar is, hogy 
mennyit segít az ünnepi hangulat 
megteremtésében, ha tiszta gye-
rekhangon hallhatjuk az oly is-
merős karácsonyi dalokat. Kö-
szönjük Bajor Zsuzsa tanárnőnek 
a kitartó gyakorlást, és lelkesítést, 
amivel ezeket a gyerekeket felké-
szítette.

A téli szünet utáni első tanítá-
si nap január 6-án lesz. Újult erő-
vel vágunk neki a 2014-es eszten-
dőnek, ahol még egy végső hajrá 
előzi meg a félévi értesítők kiosz-
tását, erre január 17-24. közt ke-
rül sor. A hónap közepétől folya-
matosan rendezik meg a művé-
szeti iskola félévi záróhangverse-
nyeit, és a táncvizsgáit. A nyolca-
dikosok január 18-án írják meg a 
középiskolai központi írásbeli fel-
vételi vizsgájukat az általuk meg-
jelölt középfokú iskolában.

hamvasné 
hortoványi GyönGyvér

Iskolánk hírei

Jelzőtáblák eltávolítása
A Király utca Kossuth sor sarkán álló behajtani tilos jelzőtáb-
lát ismeretlen személy két alkalommal oszlopostul együtt ki-
húzta és eltávolította. A tábla eltávolítása (bár oszlop nélkül), 
elforgatása sajnálatosan más utcákban is tapasztalható volt.

Ezen cselekmény kapcsán hívom fel a figyelmet arra a 
tényre, hogy a közúti jelzőtáblák megrongálása, eltávolítá-
sa, megváltoztatása (akár csak elforgatása is) a közlekedés 
biztonsága elleni bűncselekménynek minősül a Büntető Tör-
vénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 232. §-a alapján. A 
bűntett büntetési tétele alapesetben három évig terjedő sza-
badságvesztés.

Minősítő körülmény esetén (pl. súlyos testi sértést, vagy 
halált okozó baleset) a büntetési tétel 5-től 15 évig terjedő 
szabadságvesztés. A törvény a bűncselekmény előkészület-
ét is büntetni rendeli.

Ezért ezúton is felhívom minden hasonló tevékenységet 
elkövető figyelmét, hogy minden esetben feljelentést fogunk 
tenni annak érdekében, hogy az elkövetők a büntetésüket 
megkapják, és mást a büntetéstől ez visszatartson.

dr. horváth béla
jeGyző
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Nemzetiségi 
programok az iskolában

Idén a nyolcadikos osztállyal egy régi hagyományt elevenítettünk fel 
Nagymaroson. Összeállítottunk egy német nyelvű betlehemes műsort, 
mellyel idős embereket kerestünk fel, hogy boldog karácsonyt kíván-
junk. Voltunk az Idősek Otthonában, a Nyugdíjas klubban, majd ottho-
nában látogattuk meg Zoller Teca nénit, Rothbauer Tóni bácsit és Emi 

nénit, Jung Karcsi bácsit és Ági nénit, Gyaraki Frici bácsit, valamint 
Valentin Mariska nénit, akiket tanulóink már jól ismernek, hiszen jár-
tak iskolánkban, hogy a régi időkről meséljenek. Bízunk benne, hogy 
kis műsorunkkal örömet okoztunk, és jövőre is folytathatjuk azokat a 
hagyományokat, melyeket a szülőktől, nagyszülőktől ismerünk.

December 20-án, az utolsó tanítási napon immár harmadszor üdvö-
zöltük a Duna menti lakosokat a gyerekek által készített kis ulmi ska-
tulyákkal, így kívánva mindenkinek boldog karácsonyt. A kis hajókat 
mint minden évben Jakus Misi segített útjukra bocsátani, akinek na-
gyon köszönjük a segítséget.

A Csillagváró ünnepségen a közönséggel együtt énekeltünk német 
karácsonyi dalokat.

Szeretnénk ezúton is minden segítséget megköszönni, melyet ren-
dezvényeinkhez az elmúlt évben kaptunk, bízunk benne, hogy a jö-
vőben is sikeresen tudunk a Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
együttműködni, és kívánunk mindenkinek nagyon boldog új évet!

heinczné cserni Katalin

November végén a 3. b osztály 
Harrach Péter országgyűlési 
képviselő úr meghívására a Par-
lamentbe látogatott. A képvise-
lő úr a megbeszélt időpontban 
várt minket az épület kapujában, 
velünk tartott az idegenvezetés 

alatt is, ameddig ideje engedte. 
Kíséretében eljutottunk olyan 
termekbe, ahová más turistacso-
portok nem mehetnek be. A gye-
rekek nagy figyelemmel hallgat-
ták az Országház építéséről, az 
üléstermekről és a Szent Koro-
náról szóló előadást, de legjob-
ban a katonai díszbemutató tet-
szett nekik. Ezúton köszönjük 
Harrach Péter képviselő úrnak a 

szívélyes fogadtatást, és a láto-
gatásról készült fotókat is!  

 Az osztállyal ezen a napon 
ellátogattunk még a Láthatatlan 
kiállításra is, ahol megtapasz-
talhattuk a vak emberek életét. 
Megtanultuk, hogyan kell egy 

lakásban tájékozódni, mire kell 
odafigyelni az utcán való közle-
kedésnél. Kipróbálhattuk, hogy 
milyen lehet egy szoborpark-
ban vagy az erdőben, ha az em-
ber csak a hallására, tapintásá-
ra, szaglására hagyatkozhat. Él-
ményekben gazdagodva, fárad-
tan értünk haza délután.  

hevesiné hamvas eriKa és 
simonné merKei saroLta                                                                                                                      

 Kirándulás Budapesten

Ifjú Zenebarátok Napja
Előző lapszámunkban rossz kép került az Ifjú Zenebarátok Nap-
ja című cikkünkhöz, melyért elnézést kérünk. A cikkhez tartozó 
képen Szalai-Benedek Bálint látható, tanára Kis Judit. Az írásban 
szereplő kép a november 28-án megtartott alsós versmondó ver-
seny résztvevőit mutatta be.
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A Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat új épületében, 
a Rákóczi úton, a régi Durisz 
helyén zajlanak az intézmény 
klubrendezvényei. A tágas 
emeleti nagyteremben a ba-
ba-mama klub, az álláskere-
ső klub, a társasjáték klub és a 
játékos német klub is otthon-
ra talált.

Az álláskereső klubban Ko-
vács Borbála, a Családsegítő 
munkatársa és Harmincz Edi-
na, a váci Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskola gyakorlato-
sa vezette idáig hétfőnként a 
foglalkozásokat, most Ediná-
tól el kell búcsúznunk, mivel 
ő még diák, de a közös, játé-
kos, mégis felelősségteljes 
munka érzékelhető eredményt 
hozott: az idejárók viszonya 
megváltozott a munkakere-
séshez, sikerült feloldani a fé-
lelmeiket, gátlásaikat, elkezd-
tek bízni magukban, meg-
tanulták, hogyan jelenjenek 
meg állásinterjún. Akadt, aki 
már el tudott helyezkedni az 
idejárók közül, más talált ma-
gának fizetett tanfolyamot, és 
van, akinek most intéződik 
az új munkahelye. Januártól 
Bori és Győri Zsófi, aki szin-
tén a családsegítő munkatársa 
megint várják hétfőnként öt-
től hatig mindazokat, aki szí-
vesen fogadják a szakszerű és 
élvezetes segítséget.

Kedden délután Pitz Ju-

dit és gyakorlatos diákok ve-
zetésével az alsótagozatos 
gyerekek számára rendeznek 
foglalkozásokat, azért, hogy 
hasznos elfoglaltsággal tölt-
sék az iskola utáni időt. A já-
tékos német klubban három 
és négy között német nyel-
vű játékkártyával, társasjá-
tékokkal játszanak, hogy né-
met nyelvtudásukat elmélyít-
sék, és a szókincsüket gazda-
gítsák. Öt-hat olyan gyerek 
van, aki rendszeresen részt 
vesz a foglalkozásokon. A tár-
sasjáték klubban – háromne-
gyed négy és háromnegyed 
öt között – gyakran tíz gye-
rek is játszik együtt. Igyekez-
nek komplexen válogatni já-

Klubok a családsegítőben 
kicsiknek, nagyoknak

tékokat, hogy legyen benne, 
ami gondolkodást, az önisme-
retet, a kézügyességet, a moz-
gást fejleszti. A csoport ked-
vence a Mi lenne, ha című tár-
sasjáték, ami annyival jobb a 
többi lépegetős-kockadobálós 
társasjátékoknál, hogy nem 
csak annak kell figyelnie, aki 
éppen soron van, hanem min-
denkit végig leköt a játék.

A szerdai baba-mama klu-
bot 9-11 között Horváth Anikó 
vezeti. A nagy teremben elő-
kerülnek a játékok, a mese-
könyvek, és amíg a gyerekek 
játszanak, és barátságok szö-
vődnek, a mamák az asztalnál 
róluk beszélgetnek. Vannak 
visszatérő témák: a gyermeki 

agresszió, az új testvér érke-
zése, óvodára való felkészítés, 
visszatérés a munkába, szülői 
szerepek változása. De ez al-
kalommal inkább arról beszél-
getünk, szeretik-e a gyerekek 
a mesét. Meséskönyvből valót 
szeretnek, vagy fejből kell ne-
kik mesélni. És milyen mesé-
ket szeretnek, királylányosat, 
vagy inkább olyat, ami a nép-
szerű rajzfilmfigurákról szól. 
Lehet-e a mesével nevelni, és 
jó-e, ha mesébe burkoljuk azt, 
amiben szeretnénk, ha változ-
na gyermekünk. Jó-e ha rajz-
filmet néz a tévében a kisgye-
rek, vagy helyesebb, ha in-
kább rajzol, hogy kifejlődjön 
a saját képzelete.

A szolgálat minden évben 
nyári tábort és a szünetekben 
őszi és tavaszi prevenciós na-
pokat tart. Idén az őszi Pre-
venciós Napokon  két nap-
ra levették a szülők vállá-
ról a problémát, hogy hol le-
gyen a gyerek az őszi szünet-
ben, amíg a felnőttek dolgoz-
nak. Nagyon vidám két napot 
töltött együtt ingyenesen a 13 
gyermek. Sétáltak, terméseket 
gyűjtöttek, játszottak a Du-
na-parti játszótéren, színcá-
páztak, játszottak Amerikából 
jöttem-et, nagyszerűen telt az 
idő.

A  szolgálatnál a klubok és 
prevenciós napok is ingyene-
sek, mert a foglalkozásokat, 
a Nagymarosi Gyermekekért 
Alapítvány támogatja.

A dolgozók ezúton köszö-
nik az alapítvány munkatársa-
inak és támogatóinak az ado-
mányokat, melyek lehetővé 
teszik a prevenciós munkát!  

varga KLára

December 9-én köszön-
tötte Nagymaros város 
polgármestere, Petrovics 
László 90. születésnap-
ja alkalmából Perbíró 
Lajosnét otthonában. 

Orbán Viktor minisz-
terelnök által aláírt em-
léklap került átadásra az 
ünnepi eseményen. 

Sok boldogságot kívá-
nunk az ünnepeltnek!

Születésnapi köszöntés

Kép az őszi kirándulásról

Nagymaros Város Ön-
kormányzata szeretettel 
vár mindenkit a Magyar 
Kultúra Napjának alkal-
mából megrendezett  vá-
rosi ünnepségre január 
19-én, vasárnap 17 óra-
kor a Nagymarosi Műve-
lődési Házba. Az ünnep-
ségen közreműködnek a 
Nagymarosi Kittenberger 
Kálmán Általános Isko-
la és Alapfokú Művésze-
ti Iskola tanulói.

Meghívó
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Nagymarosi Tűzoltó Egyesüle-
tet három éve alapították újra. 
1991-ig, a megszűnésig ugyan-
is a nagymarosi önkéntes tűzol-
tóknak még szertáruk is volt, ott, 
ahol most a Tüzép van. 

A tél a lakástüzek szezonja, 
így az egyesület jelenén, jövő-
jén kívül arra is kíváncsiak va-
gyunk, mi mindenre vigyázzunk 
jobban.

David Balazic, a Franciaor-
szágból Magyarországra tele-
pült céhmester cipész, luxusci-
pők készítője az egyesület ve-
zetője, aki 2012-ben kitünte-
tést vehetett át a katasztrófavé-
delemtől áldozatos Dunakanya-
ri mentőmunkájáért.

Mint mondta, idén 64 riasz-
tást kaptak, tavaly fele ennyit. 
Az idei számot az árvízi hely-
zet duplázta. A legtöbb tüzet 
olyanok okozták, akik nem iga-
zán értenek ahhoz, hogyan kell 
a fatüzelésű kályhába begyúj-
tani. Nem tudják, hogy a vizes 
fával nagyon kell vigyázni, és 
hogy a jól bedurrantott kály-
hát nem szabad elzárni. Az is 
fontos, hogy milyen szellőzé-
se, szigetelése a háznak. Egyik 
esetben olyan külterületi házba 
kaptak riasztást, ahol a hunga-
rocellel belülről szigetelték az 
épületet, és nem kívülről. David 
szerint komoly probléma, hogy 
a gazdasági válság miatt a hi-
bás, elromlott, elkopott, elöre-
gedett eszközöket sokan nem 
tudják megjavíttatni, kicserélni. 
Azt sem mindenki tudja, hogy 
ha egy gáztűzhelyen már csak 
egy rózsa ég, gyanús, hogy el-
koszolódott, és bármikor bal-
esetet okozhat. 

Annak viszont örül az egye-
sület vezetője, hogy a sok kí-
nai karácsonyi izzó és petárda 
végre vagy tönkre ment, vagy 
legalább kiderült róluk, hogy 
gyenge minőségűek és veszé-
lyesek. Ma már ledes karácso-
nyi fényeket vásárol minden-
ki, és ezek sokkal biztonságo-
sabbak, mint a korábbiak vol-
tak, Így idén karácsonyfatűzhöz 
nem is kellett kimenni. 

A pénzhiányt nem csak az 
elektromos eszközökkel kap-
csolatban érzékeli manapság 
egy önkéntes tűzoltó, akit min-
den környékbeli vészhelyzet-
hez kivezényelnek, hanem ak-
kor is, amikor a hegyoldalból, 
az erdőből kell valakit kihoz-
ni törött lábbal. Az alkalmi ki-

rándulók ugyanis elmulasztják, 
hogy túracipőben, túraruhá-
ban, biztonságos felszereléssel 
vágjanak neki a hegynek, pe-
dig elég, ha valaki megcsúszik 
a városi sportcipőben egy mere-
dekebb szakaszon.

A tipikus esetek közé tarto-
zik az is, amikor valaki a szom-
széd házához közel faleveleket 
éget, és a tűz átterjed a házra. 
Sokan nem tudják, hogy a más 
házától több méterre szabad 
csak tüzet gyújtani, s azt sem, 
hogy falevél ingyen tápanyag 
a földnek. Franciaországban 
külön szeméttelepen gyűjtik a 
faleveleket, és biotrágyaként 
hasznosítják 

David 2002-ben, súlyos köz-
úti balesete után csatlakozott 
a kismarosi tűzoltókhoz, mert 
úgy érezte, hogy amikor bajban 
volt, annyi segítséget kapott, 
hogy ezt tovább is kell adnia 
másoknak. Három évvel ezelőtt 
pedig megalapította a Nagyma-
rosi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letet. Az egyesület tagjai most 
Nagymaros és Zebegény közöt-
ti területekről kapnak riasztást, 
de David úgy látja, van néhány 
település, amely könnyebben 
megközelíthető Nagymarosról, 

mint Szobról, és szeretné, ha 
ezeken a helyeken is a mi ön-
kénteseink menthetnének élete-
ket. A csapatban két nő is van: 
egy pszichológus és egy sofőr. 

David nagyon büszkén mutat-
ja azt a hordágyat, amelyet pályá-
zati pénzből vásároltak, és ame-
lyet nyolc ember tud vinni egy-
szerre, helikopterre, darura is föl 
lehet szerelni szükség esetén. 
Most azt szeretné, ha végre lenne 
újra igazi tűzoltó szertár Nagy-
maroson, fűthető garázzsal, ahol 
a tűzoltóság két autója, a Mitsu-
bishi és az unimog lakhatna be-
vetésre készen. Azért is jó lenne 
ez így, mivel a szertár fenntartá-
sára már kaphatnának évente ál-
lami pénzt. 

Szóba hozom a novemberi tü-
zet, ami a Fehér-hegyen volt. El-
felhősödik az arca: azt mondja, 
ha akkor már jó az unimog, ak-
kor talán nem ég le a ház felső 

Tüzekre, vizekre vigyáznak
szintje.

Kérdezem, hogyan zajlik az 
együttműködés a hivatásos és 
az önkéntes tűzoltók között.

Azt mondja, a segélyhívás 
mindig a 112-re fut be, onnan 
jön az értesítés, hogy hová és 
milyen esethez kell menni. Az 
önkéntesek rendelkeznek hely-
ismerettel, közel vannak a hely-
színhez, így hamarabb érnek 
oda, mint a hivatásosok. Ha egy 
terepre nem tud felmenni nagy 
tűzoltóautó, a kisebb önkéntes 
autó lehet, hogy ott is sikerrel 
jár, és az önkéntesek sokszor 
jobban oda tudnak figyelni arra 
is, hogy minél kevesebb legyen 
az oltás során a kár.

Az önkéntesek elő tudják ké-
szíteni a hivatásosok munkáját 
a terepen, és így értékes perce-
ket, emberéleteket lehet nyer-
ni. Most egy olyan fajta mun-
kamegosztást is előkészítenek, 
hogy a tűzoltók munkáját pol-
gárőrök is segítsék, tehát olya-
nok, akik nem kapnak 40 órás 
tűzoltó oktatást, hanem csak rö-
videbb képzést, és a maguk te-
rületén végezett munkával a 
helyszín biztosításával, a forga-
lom elterelésével, illetve a tűz-
oltók irányította munkával ve-
gyenek részt a mentésekben. 
David mindenkinek azt taná-
csolja, hogy ha tüzet észlel, 
ne őt keresse először, hanem a 
112-t hívja. Szellőztessen, zárja 
el a füstölő, égő készüléket, ha 
tudja, és mentse, ami menthető. 

A Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület vezetője na-
gyon fontosnak tartja, hogy ve-
szély esetén ne essenek pánik-
ba az emberek. Erre jó, ha az 
óvodában, iskolában is megje-
lennek a tűzoltók, rendhagyó 
órákat tartanak, és bemutatják, 
hogy veszély esetén hogyan 
kell kiüríteni az intézményt.

Arra is készülnek a helyi 
tűzoltók, hogy egy ünnepi tűz-
oltó napon megtanítják az ér-
deklődőket, hogyan kell kály-
hában és szabadban helyesen 
tüzet rakni, és tüzet oltani. 

varga KLára

Boldog új évet
 kívánunk minden 

nagymarosi lakosnak! 
Nagymaros ÖTE 
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Nagymarosra érve nyaranta 
kérdezgetik a turisták, hogy 
hol lehetne helytörténeti ki-
állítást látni a városban. A ta-
nács gyakran az, hogy nézze-
nek el a Nap utca 22-be, ahol 
Legény Péterné Andrész Gré-
ti és fia, Legény Péter él. Ott 
az udvaron, körben a gangon, 
és a házban rengeteg régi hasz-
nálati tárgyat, emléket láthat-
nak, köztük olyanokat, ame-
lyek még a ház asszonyának 
dédszüleitől és szüleitől való.  

A Legény család és felme-
női minden nagymarosi hely-
történeti könyvben szerepel-
nek.

Andrész Grétit festőként a 
NAKE tárlatairól ismerik so-
kan, mások tudják, sok sváb 

családi ételreceptje van, a he-
lyi tánccsoportban pedig fiá-
val, Péterrel szokott táncolni.

Péter bútorrestaurátor, a 
Dunakanyar Fúvósegyüttes 
tagja volt több, mint húsz éven 
keresztül.

Az idei „Tiszta udvar, ren-
des ház” versenyen harmadik 
helyezést értek el.

Ebben a domboldali utcá-
ban számos szépen felújított, 
rendben tartott szép régi ház 
van, a hegy oldalába vájt pin-
cékkel.

Andrész Grétiék háza még 
ebben az erős mezőnyben is 
feltűnő. A kapu rácsos: belát-
ni az udvarra és a gangra, van 
mit fotóznia az erre járó turis-
tának, de az sem ritka, hogy 
gyerekcsoport érkezik látoga-
tóba. Gréti szívesen megmu-
tat mindent, mesél a régi tár-
gyakról, sajtárokról, kerámia-

A sváb múlt a falakon
edényekről, az öregszecskavá-
góról. A falon hordómértékek 
is láthatók és egy mosófa, amit 
a fiúk szerelmi ajándékképpen 
faragtak régen a lányoknak. 
Van itt egy egészen különleges 
metszőolló gyűjtemény is. Ki 
tudná még megmondani, hogy 
az egyik kunkori szerszámmal 
vajon mit metszhettek? Nem 
mind családi emlék, ami lá-
tunk, olyan is van, amit Gré-
ti a helyi bolhapiacon gyűjtött 
be. Amikor mesél a tárgyak-
ról, kirajzolódik a régi önel-
látó életforma, amikor még 
mindenkinek földje volt, sző-
lője, tehene. Maga termelte 
meg azt, ami az asztalra ke-
rült. Gréti nagymamája pia-
cos volt: ugyanott árult, ahol 

ma újra a piac működik. Gré-
ti vendéglátósként dolgozott, 
mint sokan Nagymaroson, ak-
koriban, amikor még tíz étte-
remből szólt hétvégén az élő 
cigányzene.

Egy szépséges, festett uta-
zóláda áll a terjedelmes gang 
sarkában, a másik szélén egy 
régi kredenc éppen felújítás 
közben. Ezek Péter munkái. 
Nélküle aligha maradt volna 
meg ilyen jó állapotban ez a 
sok szép régi holmi.

És még egy különleges-
ség: a virágágyásokat tégla-
gyűjtemény keretezi. A csa-
lád arra is nagyon büszke, 
hogy ami szépséget és érté-
ket maguk köré gyűjtöttek, 
az nem elsősorban a pénzből, 
hanem a szívből, a szép tár-
gyak és családi, nagymaro-
si múlt szeretetéből táplál-
kozik. (Varga Klára)

És megtartottuk! 
Mint előző lapunkban je-

leztük nemzetiségi önkor-
mányzatunk Betlehemet ál-
lít a Fő téren! Íme az ered-
mény! 

Az eredmény mindenki si-
kere, és reméljük öröme is. El-
sősorban azért, mert az ötletet 
követve sokan jelezték együtt-
működésüket a megvalósítás-
hoz.

December 13-án pénteken 
Melisek Tibor, Ivor András, 
Harangozó Károly, Holtság 
Endre, Ivor Andrea, Csengery 
János segítségével több órás 
munkát követően felállt az 
építmény váza és a villany is 
elkészült.

Másnap Antal Márti ál-
tal készített figurákat szállí-
tottuk a helyére. Kellnerné 
Györgyi a Kis Jézust készí-
tette a jászolba. Szimon Ágiék 
fenyőfát adtak, Fekete Zsolt 
szénát, szalmát, Nagymaro-
si Néptű Kft a takaró nád-
szövet egy részét biztosítot-
ta, Harangozóné Jula, Koncz 
Helga, Flamichné Gabi és 
még sokan mások díszeket 
hoztak a fenyőre. A legfel-
emelőbb az volt, amikor de-
cember 14-én délelőtti órák-
ban teljes díszében készen állt 
a Betlehemi jászol, és mind-
ez úgy, hogy körülöttünk se-
gítőkészen sürögtek az iskola 
7. osztályos tanulói, továbbá 
Soltiné (Manyika), Ladosné, 
(Erzsike). Az összefogás, az 
együttműködés példamuta-

tó volt és örömteli. Örömte-
li azért is, mert mind a mai 
napig a megbecsülést igazol-
va a Betlehem és tartozékai 
érintetlenül állnak a helyükön 
Vízkereszt napjáig. Köszön-

jük, és nem csak ezt, hanem a 
következő hétvége, december 
22-én megtartott „Mindenki 
karácsonya” felemelő ünne-
pi hangulatát. Közreműködé-
sünkre nagyon sok sütemény, 
és egyéb kínálnivaló került 
az asztalra. Sütöttek a Német 
Önkormányzat a Nyugdíjas-
klub,  a Női kar tagjai. Kéré-
sünkre a CBA Rasman Mik-
lós által finom, foszlós kalács-
csal támogatta a rendezvényt. 
Solti Mária a tér gyertyafé-
nyes díszítését vállalta magá-
ra. Velünk együtt Gasznerné 
Rózsi, Flamichné Gabi, és 
Fadgyas Ilona mind a sütés-
ben, mind a  megvendégelés-
ben vette ki a részét, de követ-
ni sem tudtuk, hogy ki mit tett 
az asztalra,olyan sokan ön-
zetlenül és névtelenül tették! 
Méltán érezhettük az adventi 
időszak meghittségét,a közös-
ségi erő összefogását.

Az ünnepek elmúltával jön-
nek a dolgos hétköznapok, a 
hangos farsangi időszakok.

Elmaradhatatlan, meglepe-
tésműsorral egybekötött Sváb 
batyubálunk megrendezésére 
február 15-én (szombat) ke-
rül sor, melyre várjuk a ked-
ves vendégek jelentkezését.

nnnö eLnöKe:
 ivor andrásné

Az ígéret szép szó, 
ha megtartják úgy jó!
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Mire is invitáljuk - most is-
mét - az érdeklődőket? A 
MarosPince Esték sorozat, im-
máron második, 2014. február 
14-i alkalmán – északi vulka-
nikus hegyünk, a Mátrai borvi-
dék szép borai, kerülnek bemu-
tatásra, valamint plébánosunk, 
István atya szellemi vezérfona-
lát követve megélhetjük,  mi-
ként kapcsolódik össze a bor-
kultúra és a hit.

A 2013. november 29-iki 
első MarosPince Esten a Villá-

nyi borvidék kedves, szép bo-
rai kerültek terítékre, s lehető-
ség nyílt a Fekete-tanya finom 
sajtjait is megkóstolni (www.fe-
ketetanya.hu).

De tudnia kell a kedves ol-
vasónak, hogy nem hagyo-
mányos ívű borkóstoló meg-
szervezésére „szövetkezett” 
Gáspár István plébános atya, 
a Nagymarosi Borászokkal 
(Heininger Károly és Ocsenás 
Tibor, mint a borhoz értő elő-
adók bor értelmezése, hagyo-
mány ismertetése is fontos ré-
sze volt az estnek), és ez alka-
lommal Heinczinger Miklóssal 
(Mika a Misztrál együttes tag-
ja) aki nemcsak muzsikával, 
hanem prózával is elgondol-
koztatta a nagyérdeműt. 

A www.facebook.com/
MarosPince címen megtekint-
hető 85 fénykép, bepillantást 

A bor része az egyetemes kultúrának, a bor és a hit - élő párhuzam

A MarosPincében - a Mátrai Borvidék szép 
borai következnek 2014. február közepén

enged az est vendégeinek, gon-
dolatokba mélyülő, egymás-
ra figyelő, meghitt hangulatába 
– ahol a kánai menyegző me-
taforájának kibontása, a maro-
si borász -családok és - hagyo-
mányok megismerése, és a Vil-
lányi borok szépsége, remé-
nyeink szerint egyszerű és szép 
üzenetté formálódott:  … érde-
mes értéket felmutatni, és a te-
remtő gazdag szeretetét közös-
ségben megélni!

A most következő második 

szik: Heinczinger Mika. 
MarosPince: Heinczinger Ba-
lázs és Szente Balázs. 

Helyszín: MarosPince - 
Dézsma utca.

Időpont: 2014. február 14., 
Péntek este, 19 óra (érkezés a 
kezdés előtt 10 perccel).

Öltözet: Kényelmes, a pince 
hőmérsékletét ( 14 °C) figye-
lembe vevő öltözet.

Jelentkezés: Heinczinger 
Balázs szervezőnél a 06-20/919 
1005–ös telefonszámon.

Kéményseprői tájékoztató
Értesítjük, hogy a 2012. évi XC. trv. a kéményseprő-ipa-
ri közszolgáltatásról, valamint a 63/2012.(XII:11.) BM 
rendelet és a 347/2012.(XII.11.) Kormányrendelet értel-
mében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgálta-
tás körébe tartozó feladatokat- Nagymaros Város Ön-
kormányzat közigazgatási  határain belül a - a Magyar 
Kémény Kft. alkalmazottja látja el.

Nagymarost a cég munkatársa JANuÁR 10 éS 
MÁRcIuS 30. között keresi fel a háztartásokat. A fény-
képes igazolvánnyal és névre szóló megbízólevéllel ren-
delkező Berecz Ignác kéményseprő látogatja majd meg 
otthonában.

esten, 2014. február 14-én, a 
magyar bortörténelem és jelen 
pillanataiból a mátrai borvidék 
bemutatásával, borkóstolással 
és más szellemi értékek felvo-
nultatásával követjük majd a 
novemberben felvetett „fona-
lat”. Szándékunk szerint ismét 
„aktív eszmecsere” jöhet létre, 
nagymarosi borászok és ked-
ves vendégeik között, hiszen 
ha képesek vagyunk nyitottan 
rácsodálkozni a természetre, a 
világára, Teremtő gazdagságra 
lelhetünk.

Az eseménysorozat szellemi 
mentora: Gáspár István atya, 
nagymarosi plébános

Meghívott előadók, a kós-
toltatást levezénylik: a nagy-
marosi borászok promi-
nens képviselői, Heininger 
Károly és Ocsenás Tibor. 
Énekel és hangszeren ját-

Egymásra figyelve, … a hit hallásból fakad

A pince befogadóképessé-
gére való tekintettel, az első 40 
fő jelentkezését tudjuk elfogad-
ni. 

Az eseményen a borkóstoló 
fedezésére adományt gyűjtünk!

(gerardus)
Gáspár István atya: „Töltsétek 
meg a korsókat vízzel!...”

Az első MarosPince Esten 
Heinczinger Mika muzsikált
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„Aki nem hisz abban, hogy 
mennyi jó ember van, az kezdjen 
el valami jót tenni, és meglátja, 
milyen sokan odaállnak mellé." /
Böjte Csaba/

A régi illemtankönyvek sze-
rint a bálok lényege az, hogy 
„lássunk és láttassunk”. 

Ám vannak olyan bálok is, 

amelyeket nem a magamutoga-
tásért, hanem az együttlét örö-
méért, és jótékony célból rendez-
nek. Vannak ügyek, melyeket ér-
demes támogatni. Márpedig egy 
jótékonysági bál az ilyen esemé-
nyek sorába tartozik. 

Ilyen összefogásnak voltunk 
részesei a nagymarosi egyházkö-
zösségi karitászcsoportnak kö-
szönhetően. Az esemény köze-
ledtével egyre izgatottabbá vál-
tak a rendezők, hiszen kissé koc-
kázatos ebben a válságos, nehéz 
helyzetben bált hirdetni, ami-
kor a családok megélhetése is 
igen nehéz. De bizonyítást nyert, 
hogy az emberek még a legna-
gyobb válság közepette is képe-
sek összefogni, és segíteni em-
bertársaikon.

Egy-egy ügyért való összefo-
gás sokféle lehet. Van úgy, hogy 
emberek milliói állnak ki egyet-
len cél érdekében, de van, hogy 
csak egy kisebb csoport akar-
ja megmutatni, hogy mire is ké-
pes. Azt hiszem, hogy a cél most 
igen nemes, hiszen egy árvaház 
támogatásánál lélekemelőbb cél 
kevés van.

Ez a magasztos szellemiség 
megjelent a legönfeledtebb szó-
rakozás, izgalom közepette is a 
tombolák sorsolásakor. Jó volt 
látni, hogy emberek hogyan ké-
pesek lemondani nyereménye-

A doktornő kérésére né-
gyen részt vettünk a bálban, 
mint segítők a ruhatárban és 
a vendégek fogadásában.

Sok ismerős volt, és más-
honnan is érkeztek. A han-
gulat nagyon jó volt, sokat 
táncoltak az emberek. 

Nekem a legmeghatóbb 
pillanat az volt, amikor 
egy idős házaspárt láttam 
együtt táncolni. A legérde-
kesebb hangulat a tombo-
la húzásánál lett, amikor 
egy idős bácsi a tombolán 

Az Erzsébet-bálban voltam!       

Egy hónappal ezelőtt a Fe-
hérhegy 76. szám alatt 
Farkas József és Farkas 
Józsefné háza leégett. Ha-
talmas lángok csaptak ki fe-
lülről, és csak néztük tehe-
tetlenül. Nagyon nagy volt 
a baj! Teljesen kiégett a ház, 
bútorokkal, személyes tár-
gyakkal együtt. 

Kilátástalan helyzetben 
voltak!

Eszembe jutott, hogy volt 
már vészhelyzet máskor is, 
és találtunk megoldást. Is-
tennek hála, nagy a tudo-
mány! Az interneten ke-
resztül tudtuk tájékoztatni 
a sok jó embert, hogy baj 
van! Alighogy megjelentek 
a képek a leégett falakról, 
és mellé a segítségért kiáltó 
szöveg, máris jelentkeztek, 
hogy megkérdezzék: Miben 
segíthetünk?

Ruhákat, bútorokat, ház-
tartási gépeket ajánlottak fel, 
és a legtöbben személyesen 
el is hozták. Többen, szom-
szédok, jóakarók a fizikai 
munkában segítettek. (Csak 
szeméttel hét konténer telt 
meg.) A család összefogott, 
dolgozott, hogy még a fagy 
és a hó beállta előtt önerő-
ből befödjék a falakat. Vi-

Köszönő levél

Jó volt a részesének lenni                                                         
Gondolatok az idei Erzsébet-bálról

ikről, mondván „ők már sokat 
nyertek, húzzunk újra”. Milyen 
láncreakciót indított el az első 
felajánlás, és mennyi követte azt. 
Az is megindító volt, ahogy az 
emberek egymásra licitáltak az 
árverésen, hogy egy számukra 
tetsző alkotást megszerezzenek, 
nem mellékesen ennyivel több 

pénzt biztosítva az árvaház tá-
mogatásához.

Talán még maguk a szervezők 
sem gondolták, mikor az első 
rendezvényt az útjára indították, 
hogy ilyen nagyszabásúvá, érté-
ket teremtővé, népszerűvé sike-
rül varázsolniuk ezt a bált.

A magyarság léte csak a ke-
resztény etikán alapuló kölcsö-
nös bizalmon alapulhat. Az egy-
más iránti felelősségvállalás tar-
totta egységben a magyarságot a 
mögöttünk hagyott ezer évben, és 
csak a szolidaritás képes minket a 
jövőben is megtartani egyként.

Köszönet és hála a szervezők-
nek és valamennyi embernek, 
akinek a munkája, segítőszán-
déka lehetővé tette, hogy azon a 
csodás estén összegyűljünk egy 
felhőtlen kikapcsolódásra, és 
megtaláljuk az egymáshoz és a 
többi emberhez vezető utat. 

Íme, egy gondolat, melyet rá-
juk nagyon igaznak érzek: 

Az a közösség képes nagy tet-
tekre, kivételes időkben külön-
leges cselekedetekre, az a nem-
zet képes felemelkedni, ahol a jó 
ügyek mindig megtalálják a ma-
guk jó embereit, ahol a vágyak 
nem maradnak mindig vágyak, 
mert vannak, akik merik vállal-
ni azok igazzá tételét. 

rudoLf Józsefné 
aLPoLgármester

nyert edzőgépet felaján-
lotta egy újabb húzásra, a 
kora miatt. Ám amikor egy 
fiatal hölgy nyert egy gyö-
nyörű virágot, ő meg fel-
ajánlotta az idős bácsinak 
az előzőnek tett szívélyes 
felajánlása miatt. Azért 
egy ilyen összejövetelen 
mennyire jó látni, hogy 
az emberek ilyen odaadó-
ak egymással szemben, és 
még azért vannak nagyon 
jó emberek.

 radics martina  

szont nem győzték a költsé-
geket. Itt jött a csoda: össze-
fogott a város, a plébánia, a 
vállalkozók. A polgármeste-
ri hivatal egy nagyobb ösz-
szeget utalt ki, hogy a ge-
rendákat, léceket meg tud-
ják venni, a HÓD kft. fa-
anyaggal, a TONDACH 
cég cseréppel segített. A 
CBA igazgatója pénzösz-
szeggel, és a Szent Rókus 
karitászcsoport is pénzzel 
támogatta a rászoruló csa-
ládot. Gyorsan megmozdult 
a plébánia, és plébánosunk 
gyűjtést szervezett temp-
lomunkban. A váci egy-
házmegyei karitász szintén 
pénzösszegben nyújtott se-
gítséget. Jó emberek a csa-
lád számlaszámára utaltak. 
Így sikerült, hogy a tél be-
állta előtt már az utolsó cse-
rép is fölkerült a házra.

Ezt szeretné a család tu-
datni a sok jó emberrel, és 
mindenkivel, aki segített.

Nagyon köszönik. Ál-
dott, boldog ünnepeket kí-
vánnak a nagymarosi segí-
tőkész embereknek! Tiszte-
lettel Farkas József és fele-
sége.

2013. december
farKas Jánosné matiLd

A Tanúság, plébániai lap karácsonyi számából
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December 14-én a Máté kuckó lel-
kes kis csapata saját készítésű sü-
teményekkel jelent meg a piacon, 
hogy az elesett állatok számára 
adományokat gyűjtsön. A gyere-
kek egész héten készültek az ese-
ményre, kis fejdíszeket gyártot-
tak, sütötték a süteményeket, és 
nagyon boldogok voltak, hogy se-
gíthettek. A járókelőket az állattar-
tással kapcsolatos kérdésekkel ál-
lították meg, és nagy örömmel te-
vékenykedtek a hideg ellenére is. 
Boldogan hozták az adományo-
kat, és úgy érezzük, valóban tuda-
tában voltak annak, hogy ők most 
hasznos "munkát" végeznek, hi-
szen mindannyian szeretik az álla-
tokat. Úgy gondoljuk, ebben a kor-

Napjainkban a felelősségteljes 
kutyatartás részét képezi az ivar-
talanítás. A Máté Állatvédel-
mi Alapítvány különösen nagy 
hangsúlyt fektet az ivartalanítás 
fontosságának hangsúlyozására. 
Sokan kérdezik, hogy ha nem 
foglalkozunk állatok befogadá-
sával, kóbor állatok begyűjté-
sével, akkor egyáltalán mit csi-
nálunk? Nos, ha elsőre humo-
rosan hangzik is, mégis komo-
lyabban utánagondolva igen je-
lentős tevékenységet folytatunk, 
például elősegítjük településün-
kön a nem tenyésztésre szánt ál-
latok ivartalanítását. Alapítvá-
nyunk 10 éves tevékenységé-
nek köszönhetően jelentős vál-
tozások tapasztalhatóak a nem 
kívánt szaporulatok terén Nagy-
maroson, így jelentősen csök-
kent a kóbor, kidobott, illetve 
megölt kölyök állatok száma. A 
továbbtenyésztésre nem alkal-
mas kutyákat és macskákat (te-
hát a keverékeket, törzskönyv-
vel nem rendelkezőket, vagy 
örökletes betegséggel küzdőket) 

mindenképpen javasolt ivartalaní-
tani. A továbbtenyésztés szót szük-
ségesnek tartom kiemelni, hiszen 
egy állat tenyésztése csak szigo-
rú tenyésztési elvek alapján történ-
het. Akik törzskönyv nélküli álla-
tokat, illetve keverékeket pároztat-
nak SZAPORÍTÓKNAK nevez-
zük és sajnos az összes kutyafajtá-
nak és a teljes kutyapopulációnak 
nagy kárt okoznak! Tartsuk szem 
előtt, hogy bármennyire egyedi és 
kedves a kutyánk, mégse szapo-
rítsuk a saját szakállunkra, hiszen 
olyan sok keverék és törzskönyv 
nélküli “értéktelen” állat kallódik 
menhelyeken és sintértelepeken, 
hogy inkább nekik adjuk meg az 
esélyt, hogy gazdához kerüljenek. 
És mindenkit aki a mi keverékku-
tyusunk kölykéért jelentkezne, in-
kább bíztassunk arra, hogy fogad-
jon örökbe menhelyről! 

LEGKÖZELEBBI ÁL-
LATMENHELY (Vác): www.
zoldmenedek.hu. Az ivartalaní-
tás csak elenyésző esetben okoz 
bármiféle gondot a kutya szá-
mára. Kan kutyák esetében az 

ivartalantás gyorsan gyógyuló 
apró sebet és gyors, rutinműté-
tet jelent, amelyet az eb általában 
másnapra kihever, ám a pár nap-
pal későbbi varratszedésig még 
nem szabad engedni, hogy a he-
get vakarja. Mivel a mellékve-
se is termel tesztoszteron hor-
mont, így a kutyák nem veszítik 
el “férfiasságukat”, csupán a fo-
gamzásgátlás terhét és az idős-
kori prosztatagondokat vesszük 
le a vállukról. A kutya az alacso-
nyabb tesztoszteron szint miatt 
várhatóan kevésbé lesz agresz-
szív és hosszabb ideig fog élni. 
A legtöbb gazdának leginkább az 
az “álhumánus” gondolat okoz-
za a legnagyobb problémát, hogy 
beleszól a természet dolgába és 
megcsonkítja az állatot. Érdekes, 
hogy amikor a farok csonkolás-
ról, fülnyírásról, vagy épp arról 
van szó, hogy a kutyát nem mer-
jük elengedni pórázról, nehogy 
ne tudjuk leszedni a tüzelő szu-
káról, vagy nehogy megtámadjon 
más kan kutyákat kevésbé bántja 
a legtöbb embert. Legyünk józa-

ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

Az ivartalanítás fontosságáról

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

www.matefoundation.hu

nok és tegyük azt ami a legjobb 
az állatnak!

Szuka kutyák esetében az 
ivartalanítás komolyabb mű-
tétet jelent, mély, alhasi seb-
bel. Az egész méhet el kell tá-
volítani, hogy később a “hasz-
nálaton kívüli” szerv ne szen-
vedjen különböző betegségek-
ben, például gennyes méhgyul-
ladásban.  A szukáknál szintén 
elég gyakori emlődaganat is 
legtöbbször hormonális alapon 
fejlődik ki, így az ivartalanítás-
sal ez is megelőzhető. Sok szu-
ka hajlamos az álvemhesség-
re is. Ne feledjük, a természet a 
nőstényeket szülésre teremtet-
te!  Amennyiben ezt nem tehet-
jük lehetővé kutyusunk számá-
ra, mindenképpen indokolt az 
ivartalanítása, egészsége meg-
őrzésének érdekében! Az ivar-
talanítással természetesen el-
kerülhető a tüzelés rendszeres 
nyűgje is. 

A nagymarosi kutyák és 
macskák ivartalanításához anya-
gi segítséget nyújt a Máté Ala-
pítvány! Várjuk a jelentkezése-
ket őszi és tavaszi akcióinkra!

várKonyi-nicKeL réKa
megbízott Kuratóriumi eLnöK

ban kell megtanulni a felelős állat-
tartást, és a gyerekek számára az a 
tény is nagyon fontos, hogy aktí-
van vegyenek részt egy jó ügy ér-
dekében. A délelőtt nem csupán 
sikeres volt, hanem nagyon vi-
dám is, és köszönünk minden se-
gítséget! Egyrészt a rászoruló ál-
latok nevében, valamint a délelőtt 
sikere ahhoz is hozzájárult, hogy a 
gyerekek lelkesedése csak nőtt, a 
kis tábor létszáma is növekszik, és 
reméljük, hogy gyermekeinkből 
olyan felnőttek válnak, akik tud-
ják, hogy mit jelent a felelősség, 
a szeretet és a segítség.

A Máté alapítvány nevében 
köszönünk minden felajánlást és 
kívánunk mindenkinek boldog új 
évet, és itt gondolunk négylábú 
kedvenceinkre is!

heinczné cserni Katalin

A „Máté kuckó” első tevékenysége
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Az idei tél előtti „utolsó pilla-
natban” szembesültünk ismét 
azzal, hogy a 100 lépcső – mely 
nekünk és az errefelé élőknek a 
város felé vezető köldökzsinór 
– télvíz idején bizony nehezen 
járható. Valamit tennünk kell... 
Ha már a csúszós-havas téli na-
pok nem kerülhetők ki, hát pró-
báljunk meg, valamit a lépcső-
höz hozzátenni mi! S e gondo-
lat hamar konkrét elhatározás-
ban öltött testet: építsünk kor-
látot!

Persze fontos ezen első lépés 
is, nemkülönben a hozzávalók 
kitalálása, beszerzése, előké-

szítése, ám hogy álmunk való-
sággá váljon, feltétlenül szük-
ség volt egy áldozatkész, segítő 
kis csapatra, azaz önzetlen ösz-
szefogásra!

Biztosak voltunk abban, 
hogy fenti szándékunkkal nem 
maradunk egyedül, így kétsze-
ri nekifutással, azaz két ütem-
ben meg is hirdettük a 100 lép-
cső korlátépítését, nagymaro-
si közösségi levelezőlistákon. 
Az első alkalommal a Tobor-
zó pincétől a Kamilla utca alsó 
végéig, a voltaképpeni 100 lép-
cső korlátját szerettük volna el-
készíteni, míg a második al-
kalommal a Hegy utca felső 
vége és a Toborzó pince közöt-
ti szakaszon határoztuk el az ott 
meglévő, de már igen rossz ál-
lapotú korlát cseréjét.

Volt, aki aggodalmát fejezte 
ki amiatt, hogy mindkét meg-
hirdetett időpont (november 
23., majd december 7.) nagyon 
kései, és simán lehet rossz idő. 
Ezt látszott alátámasztani a né-
hány nappal korábban kiadott 
időjárás-jelentés is. Ám a kitű-
zött napot megelőző esős időt 

követően az első alkalom 15 fo-
kos, napos idővel örvendeztet-
te meg a 11 főnyi lelkes kis bri-
gádot. Ezzel a felütéssel lendü-
letesen, és hatékonyan haladt a 
munka: a reggel 8 órai kezdést 
követően délben már az utolsó 
segítők is elköszönhettek: testet 
öltött hirtelen született álmunk, 
a 100 lépcső korlátja!

Hogy a két héttel későb-
bi, második nekifutás az év-
szakhoz képest ismét nagysze-
rű munkaidőben kezdődhetett, 
már szinte nem is volt megle-
pő. Ezúttal 8 ember adta ösz-
sze erejét, igyekezetét, s 11-re 

már állt is az alsó szakasz. Már 
csak a lenolajos beeresztés ma-
radt délutánra, amelynek elvég-
zését csemetéink ebéd utáni al-
vása támogatott.

Elkészült tehát a 100 lépcső 
korlátja, amely a felső szaka-
szon napelemes, mozgásérzé-
kelős világítást is kapott a ké-
sei/korai járókelők kedvéért. S 
ha már így megszépült – és biz-
tonságosabbá vált! – ez az út, 
hát felső és alsó végén öröm-
mel hirdeti a 100 lépcső útját és 
az így elérhető úticélokat egy-
egy alkalmi tábla. 

Így az itt lakók nevében is 
hálás köszönetet fejezzük ki a 
megszületett korlátért, mind-
azok munkájáért, akik ott vol-
tak, s azok ránk-gondolásáért, 
akik csak így lehetettek ott.

Mindemellett pedig külön 
köszönet illeti Nagymaros Vá-
ros Önkormányzatát, mely a 
beépített faanyag és lámpák 
anyagi hátterét biztosította, és 
együttműködő partner volt a 
beszerzés során.

deme Kati, halupKa Gábor
KamiLLa u. 1.

Az összefogás lépcsőfokai
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A művelődési ház programjai
Január-február

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!

Anyakönyvi hírek

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

www.nagymaros.hu

David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Kibővített üzlettel várja vendégeit!

Bőr, műbőr táskák, pénztárcák, 
textil és bőr kesztyűk, gyerek 
és felnőtt esernyők érkeztek!

Csizma és cipő sámfák, talp betétek, 
cipőfűzők, cipő ápolási kellékek kaphatók!

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

szombat 8-12, vasárnap zárva

Tel.:0620/350-360-5 • david@luxuscipo.hu

Jan. 11. 15 óra  Temetői megemlékezés a malenkíj robotra 
  hurcoltakról
Jan. 12., 11 óra Kismaros Római katolikus templom: 
  Szent mise és koszorúzás a malenkíj robotra  
  hurcoltak emlékére 
Jan. 14. de Vásár (vegyes)
Jan. 15. 9.30-tól Termékbemutató
Jan. 16. de Vásár
Jan. 16. 17 óra KRESZ tanfolyam – megbeszélés, jelentkezés
Jan. 19. 17 óra Magyar Kultúra Napja 
Jan. 20. 17 óra Zongora vizsga
Jan. 21. 17 óra Fafúvós vizsga
Jan. 22. de. Vásár (vegyes)
Jan. 23. 10-12  Vásár
Jan. 23. 14-15.30  Látásvizsgálat
Jan. 24. 9-11.30 Vásár
Jan. 24. 17 óra Zongora vizsga
Jan. 27. 9-13 óra Vásár
Jan. 27. 17 óra Fafúvós vizsga
Jan. 29. 17 óra Táncvizsga
Jan. 30. de. Vásár (vegyes)
Febr. 1. du-tól Egyházközségi farsang
Febr. 3. 17 óra Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Febr. 5. de. Vásár
Febr. 8.   Vadászbál 

Születtek: Deme Tamás és Bachor Hajnalka fia Botond Atil-
la, Kuba Krisztián és Bohák Brigitta fia Kristóf, Pócs Gábor 
és Hornyák Sarolta fia Benedek.
Elhunytak: Hamvas Ferencné sz. Csuday Jolán, Kemper An-
tal, Radics László, Varga Lászlóné sz. Heininger Erzsébet.



16                                                                                                         Nagymaros


