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Megélni a történelmet

Világéletemben érdekelt a 
történelem. Nem véletlen, 
hogy történelem szakos ta-
nár lettem. Mikor megis-
mertem nejemet, nem gon-
doltam volna, hogy neki 
köszönhetően annyira kö-
zel tudom hozni magam-
hoz a történelmet, mint 
ahogyan ez sikerült 2015. 
január 2. és 4. között.

Két és fél éve költöz-
tem Nagymarosra, a Mol-
nár utca 18. számú házba. A 
szomszédok többségének ez 
a ház továbbra is Niberl Anci 
néni háza, hiszen 1947-től 
élt ott haláláig. Feleségem 
már korábban is mesélt róla, 
hogy nagyszülei megjárták 
Ukrajnát, ők is málenkij ro-
bot túlélők. Esküvői fotó-
ik egy része abban a ház-
ban készült 1944 tavaszán, 
melyben én ma szeretetben 
és békében élek családom-
mal. Mindig foglalkoztatott 
a kérdés, hogy mennyire jó 
lenne, ha a falak, melyek kö-
zött mindennapjaim telnek, 
mesélni tudnának. 
folytatás a 2. oldalon

Összeírják az ebeket 
Nagymaroson is

Nagymaros város közigazgatási  területén az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a 
jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A határidő február 28. 

A részletes kiírás a 5. oldalon olvasható

A költségvetés tervezése is 
téma volt a január 26-i képvi-
selő-testületi ülésen. E mellett 
hozzájárulását adta a testület 
az egyik háziorvosi praxis el-
adásához.
Cikkünket a 3. oldalon ol-
vashatják

Döntöttek az 
intézményi 

térítési díjakról

A 2014-es 
év diák köl-

tője lett 
Marosvölgyi 

Gergely
Interjúnkat a 12. oldalon 

találják
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folytatás az 1. oldalról
Vajon mit mondhatnának el 
az ő szenvedéseikből? Milyen 
történeteket hallhattak? Be-
szélgettek-e valaha a történ-
tekről, vagy csak az elhallga-
tásba való menekülés segített 
nekik feldolgozni a borzal-
makat, melyeken átmentek? 
Mertek-e sírni a hálószoba 
magányában, mikor eszükbe 
jutott a sok szenvedés, amin 
keresztülmentek?

Ahogy megismertem né-
hány túlélőt, elkezdett foglal-
koztatni az is, hogyan lehetne 
a hagyományos megemléke-

zéseken túl, valami olyan for-
mát találni, mellyel még kö-
zelebb lehet hozni mindenki 
számára azt, amin az elhur-
coltak keresztülmentek. In-
nen jött az ötlet, végig kéne 
járni legalább részben azt az 
utat, melyet ők is végigjár-
tak. Az a gondolatom támadt, 
hogy gyalogszerrel, az ő útvo-
nalukon el kéne menni Nagy-
marosról a Kál-Kápolna-i 
vasútállomásra. Az ötletet 
féltve őriztem magamnak. Ki 
fogja jó ötletnek tartani, hogy 
néhány nap alatt gyalogol-
junk le 130 kilométert? Nagy-
marosi létem egyik meghatá-
rozó része lett az a férfi  kö-
zösség, melybe korombéli fi -
atal apukákkal járunk ösz-
sze havi rendszerességgel, így 

velük osztottam meg elsőre 
az ötletemet. Nem várt lelke-
sedés fogadta, és akkor már 
tudtam, hogy a 70. évforduló 
alkalmából én is meg fogom 
tenni az utat Nagymarostól 
Kál-Kápolnáig.

Végül hárman indultunk 
útnak január 2-án reggel 7 
órakor, Czoch András, Jolán-
kai Máté és jómagam. Akár-
csak 70 éve, mi is a meleg, ka-
rácsonyillatú otthonainkból 
kilépve vágtunk neki a janu-
ári útnak. Egyikünk sem tős-
gyökeres nagymarosi, viszont 
mindhárman nagymarosi 

vagy nagymarosi gyökerek-
kel rendelkező lányt vettünk 
feleségül. Így az emléktúrá-
val elsősorban feleségeink fel-
menői előtt, másodsorban 
az összes elhurcolt sváb előtt 
akartunk tisztelegni. Felesé-
geink ősei, Bergmann Korné-
lia, Bergmann Lívia, Nieberl 
Anna, Zoller Rezső és Mauer 
József sokkal közelebb tudták 
hozni az eseményeket, átélhe-
tőbbé tették számunkra a tör-
ténteket. Tudtam, hogy mikor 
elvitték őket, két heti hideg 
élelmet csomagoltattak velük 
a szovjetek, így sokan azt hit-
ték, hogy hamarosan haza-
térhetnek. 6 napig gyalogol-
tak, míg vasútra tették őket. 
Mi ezt az utat 3 nap alatt tet-
tük meg. Első nap: Nagyma-

ros, Kismaros, Verőce, Szen-
dehely, Nőtincs, Felsőpetény, 
Alsópetény, Nézsa. Körül-
belül 40 kilométer. Miköz-
ben meneteltünk, többször 
eszembe jutott, vajon ők mire 
gondolhattak, mire számítot-
tak? Este lefekvéskor miről 
beszélgettek, megfordult va-
jon a fejükben, milyen soká 
látják újra szeretteiket? A fá-
radtság és a kialakuló izom-
fájdalmak mindegyike rájuk 
emlékeztetett, és sokkal kö-
zelebb hozta hozzám az ese-
ményeket, mint amire számí-
tottam. A három nap sokszor 

monoton gyaloglá-
sa, annak lelki és fi -
zikai küzdelmei bő-
ven adtak lehetősé-
get a gondolkodás-
ra.

Második nap: 
Nézsa, Nógrádsáp, 
Galgaguta, Vanyarc, 
Szirák, Kisbágyon, 
Szarvasgede,  Apc, 
Rózsaszentmárton, 
Szücsi, Gyön-
gyöspata. Valami-
vel több, mint 50 
kilométer, este fél 
nyolcra értünk be 
Gyöngyöspatára. 
Itt-ott fájt, mind-

kettőnknek (András sajnos 
nem tudta velünk tovább 
folytatni). Jobban, mint első 
nap este, de az jutott eszem-
be, mi ez ahhoz képest, amin 
a nagymarosi svábok keresz-
tülmentek, amikor elvitték 
őket málenkij robotra... Bár-
mikor telefonálhattunk, és 
segítséget kérhettünk. Ne-
kik csak a szovjet géppisz-
toly csövek és a bizonytalan-
ság jutott. Amikor átmentek 
Gyöngyöspatán, elképzelésük 
sem volt arról, hogy mi vár 
rájuk az elkövetkező 2 évben.

Harmadik nap: 
Gyöngyöspata, Gyöngyös, 
Halmajugra, Kápolna, Kál. 
Végállomás: Kál-Kápolna 
vasútállomás. Körülbelül 40 
kilométer. Fotókat készítet-

tünk az emlékműnél, majd 
beszálltunk egy fűtött autó-
ba, ami hazavitt minket. Mi-
kor hazaértem, a nejem meg-
ölelt, a lányom a nyakamba 
ugrott és adott egy puszit, a 
fi amat segíthettem bepelen-
kázni, kaptam egy borjúpör-
költet és másnap bemehettem 
a munkahelyemre, hogy a hi-
vatásomnak éljek. A nagy-
marosi (és nem nagymarosi) 
svábokra nem ez várt a vas-
útállomáson. Míg a meleg va-
csorámat ettem, eszembe ju-
tott, hogy őket bevagoníroz-
ták, majd elvitték a Szovjet-
unió valamely részére kény-
szermunkára. Tapintható kö-
zelségbe kerültek a 70 évvel 
ezelőtti események. Az el-
hurcoltak körülbelül egyhar-
mada soha nem jött haza, a 
többiek 1-2 év után láthatták 
újra szeretteiket. Testi és lel-
ki sebek tömkelegét hozták 
haza. A testi sebek begyógy-
ultak, a lelki sebek legfeljebb 
behegedtek. Nieberl Anna és 
Zoller Rezső a túlélők között 
volt, amiért hálás vagyok ne-
kik. Kibírták a poklot és haza-
tértek kényszerű "nászútjuk-
ról". Később két gyermekük 
született, és négy unokáju-
kat is láthatták. A négy unoka 
egyike feleségem, Kosztráné 
Zoller Judit. 

Köszönettel tartozom Anci 
néninek és Rezső bácsinak, 
hogy túlélték. Az ő szenve-
désük nélkül az én boldogsá-
gom nem lenne teljes. Hajt-
sunk fejet őseink előtt, akik 
szenvedtek érte, hogy mi bol-
dogok lehessünk. A három 
nap izomfájása emlékeztes-
sen bennünket az elhurcolt 
sváb honfi társainkra. Jövőre 
újra neki akarunk futni... Re-
mélem, többen leszünk.

Kosztra Gábor

Nagymarostól Kál-Kápolnáig
Megélni a történelmet
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A költségvetés tervezé-
se is téma volt a január 
26-iki képviselő-testüle-
ti ülésen. E mellett hoz-
zájárulását adta a testü-
let az egyik háziorvosi 
parxis eladásához, beszá-
molót hallgatott meg a 
Maros Nonprofi t Kft  mű-
ködéséről, eredményéről 
és meghatározta az idei 
intézményi térítési díja-
kat is. Az ülésről beteg-
ség miatt Rudolf Józsefné 
és Fekete Zsolt hiányzott.

Elsőként a lejárt határ-
idejű határozatának tel-
jesítéséről hallgattak meg 
beszámolót a képviselők. 
Itt Grécs László kérte, hogy 
kapjanak választ arra, 
hogy az Elsővölgy úti óvo-
da felújításához miért volt 
még szükség 20 millió fo-

rintra, és jelezte, hogy lát-
ni kívánja a MÁV-val való 
levelezést. Ivor Andrásné 
pedig arra volt kíváncsi, 
hogy korábban a 2/A fi ze-
tőssé tételével kapcsolato-
san megfogalmazott levél-
re kapott-e választ a város. 
Erre Szimon Attila képvi-
selő válaszolt: nem kaptak 
választ. A képviselő kér-
te, hogy ezért kérdezzék 

meg Harrach Péter ország-
gyűlési képviselőt, hogy ő 
mit tett annak érdekében, 
hogy az útdíj alól az elke-
rülő út kikerüljön. 

Hozzájárulását adta a 
grémium ahhoz, hogy dr. 
Rendessy Annamária há-
ziorvos eladja praxisát dr. 
Juhász Attilának április 
1-vel. Az ülésen jelenlévő 
orvos be is mutatkozott. 
Elmondta: Balassagyar-
maton született, a Sem-
melweis egyetemen vég-
zett. 1994 és 1996 között 
Vácon a belgyógyászaton 
dolgozott, majd 1996-tól 
háziorvosi teendőket lá-
tott el Acsán és Csőváron 
10 évig. 2001-ben indítot-
ta el cége Vácon az orvosi 
ügyeletet, amelyet azóta is 
működtet. 2005 óta lakik 
családjával Nagymaroson. 

Dr. Rendessy Annamá-
ria elmondta: azért kíván-
ja eladni a praxist, mert 
hamarosan nyugdíjba 
megy és többet szeretne a 
családjával lenni. De, mint 
elhangzott: az új orvos sok 
teendője miatt továbbra is 
vállal két napot hetente és 
az ügyeleti feladatokat is 
ellátja továbbra is. 

Genzelmann József ügy-

vezető számolt be a Ma-
ros Nonprofi t Kft  elő-
ző évi tevékenységéről, 
eredményeiről. Elmond-
ta: nagyon rossz helyzet-
ben van a cég jelenleg, hi-
szen a 2014-es év is veszte-
séges lett. Az elmúlt 24 év 
alatt megspórolt pénzét éli 
fel a cég. A veszteség oka 
az ügyvezető szerint a re-
zsicsökkentésre – a kieső 
összeget nem pótolta visz-
sza az állam -, az útdíj, az 
energiafelügyeleti díj, a te-
lephely bérleti díja, a teme-
tő fenntartása, amiért nem 
fi zet az önkormányzat, il-
letve a szemétszállítás is. 
Hozzájárulhat a veszteség-
hez az is, hogy Nagyma-
roson szinte egyedülálló-
an évente kétszer van lom-
talanítás. Ezt a szakember 
egyre szeretné csökkente-

ni úgy, hogy házhoz menő 
lenne. Beszélt az ebben az 
évben kötelezően beveze-
tendő háztól történő sze-
lektívhulladék-szállításról 
is, melyet zsákos formá-
ban, havi egy alkalommal 
javasolt bevezetni. 

A javaslatokat meghall-
gatta a testület és úgy dön-
tött, hogy a következő ülé-
sen előterjesztés formájá-

Testületi ülés január: döntöttek 
az intézményi térítési díjakról is

ban tárgyalnak a problé-
mákról és döntéseket hoz-
nak. 

Elfogadták a 2015. évi 
költségvetési tervezetet és 
annak főösszegeit is. Több 
tétel is lehúzásra került a 
fejlesztési terveknél és a 
fennmaradó hiányra hitel-
felvételt terveztek be. Tá-
mogatták az önkormány-
zat középtávú terveit is.

Mindössze a könyvtár-
nál nőtt a térítési díj – er-
ről döntött az önkormány-
zat. Így idén már a beirat-
kozás díja nem 1200 fo-
rint, hanem 1400 forint 
lett. A diákok, nyugdíja-
sok 600 helyett már 700 
forintot kell fi zessenek. 
A közétkeztetés díja nem 
változott.

Szimon Attila képvise-
lő tájékoztatta a testületet 
a Közbiztonsági bizottság 
munkájáról, a rendőrség-
gel kapcsolatos feladatok-
ról. Ezt lapunk 4. oldalán 
olvashatják.

Áttekintették és ahol 
kellett módosítot-
ták az önkormány-
zati tulajdonú in-
gatlanok hasznosí-
tásáról hozott dön-
téseket.

 Az ülésen meg-
jelent Cziráki Péter 
tulajdonos ismer-
tette a testülettel a 
Zöld Pont Egyesü-
let együttműködé-
sét az önkormány-
zattal. Több kérdés 
is tisztázásra került, 
így minden aka-
dályelhárult a meg-
állapodás megköté-
se elől. 

Az egyebekben a vis 
maior pályázaton fel nem 
használt összegről szüle-
tett döntés és arról, hogy 
egy későbbi időpontban 
tárgyalnak a baptisták 
népkonyhai ajánlatáról. 

A zárt ülésen a gondo-
zási központ felvételi ké-
relmét tárgyalta meg a tes-
tület. 

Furucz Anita

Hamarosan bevezetésre kerülhet Nagymaroson is a házhoz menő, zsákos szelektívhulladék-
gyűjtés (fotó: deponia.hu)
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A  korábbi képviselő testü-
let a 2014. évi munkaterv-
ében a közbiztonság terén 
kiemelt feladatként hatá-
rozta meg a közbiztonsá-
gi tanács (továbbiakban  
Közbiztonsági  Bizottság) 
megalakítását. Az  önkor-
mányzati  képviselő  vá-
lasztást követően a kép-
viselő testület határozatá-
nak megfelelően 2014. de-
cember 11-én  a bizottsági 
tagságra javasoltak  meg-
tartották az alakuló ülést. 
Ezt követően  2015.  janu-
ár 19-én megtartott  bi-
zottsági  ülésen a bizottság  
tagjai egyhangúlag  elfo-
gadták a Működési  Sza-
bályzat tervezetét  és a bi-
zottság elnökének szemé-
lyére és  egy új tag belépé-
sére tett  javaslatot.   

Az  elfogadott  Műkö-
dési Szabályzat  (továb-
biakban  M.Sz.) értelmé-
ben a bizottsági  ülése-
ket a képviselő testüle-
ti üléseket megelőző hé-
ten  kell megtartani. Az  
ülések  napirendi  pontjai 
között kiemelt  fontossá-
got tulajdonítunk, hogy  
a  város  területén történt  

közbiztonságot, közren-
det sértő  cselekmények-
ről a  több oldalú tájékoz-
tatás  megtörténjen. Na-
gyon  fontos  célunk a  
fenti  cselekmények min-
den lehetséges eszközzel  
való megelőzése,  kiemelt  
figyelemmel az  idősek  
és  gyermekek védelmére. 
Ebben a munkában  igen 
nagy felelősség  hárul  a 
résztvevőkre  - a teljes-
ség  igénye nélkül említ-
ve -  a rendőrség  állan-
dó és folyamatos jelenlé-
tére, a Polgárőrség minél 
hatékonyabb közreműkö-
désére,  a közterület fel-
ügyelői  feladatok folya-
matos ellátásának bizto-
sítására és természete-
sen  a megfelelő informá-
ció  csere  meglétére. Itt 
kell még  egy nagyon fon-
tos feltételt  megemlíteni, 
mégpedig a lakosság jó 
szándékú, segítő  hozzá-
állását  úgy a megelőzés-
hez, mint a megtörtént, a 
köznyugalmat sértő cse-
lekmények elkövetőinek 
felelősségre vonásához.                                                                                                 

Szimon Attila                                                                                          
bizottsági elnök

2015. január 1-től közös 
döntésünk alapján a gyer-
mekétkeztetést végző Má-
tyás Étkezde Nonprofit 
Kft. helyett az önkor-
mányzat pénztárába tör-
ténik a gyermekétkezési 
térítési díjak befizetése.

A változás oka egyrészt 
az önkormányzatot ille-
tő bevételek közvetlen be-
szedésének szükségessé-
ge, másrészt az állami tá-
mogatás igénylése, elszá-
molása szabályai miat-
ti adatállomány rendelke-
zésre állása, az egyéb szük-
séges adatokkal való ren-
delkezés folytán a közvet-
len összeköttetés, valamint 
a kft. nem saját részre tör-
ténő bevétel beszedésből, 
és nyilvántartásból eredő 

többletfeladatai megszün-
tetése volt.

A változásról és a fi-
zetendő díjakról a szülő-
ket a gyermekek útján el-
juttatott tájékoztató levél-
ben kereste meg az önkor-
mányzat, mely tartalmazta 
a befizetés és lehetőségeit, 
a január hónapban fizeten-
dő díjat, valamint a fennál-
ló esetleges elmaradást.

Sajnos azonban a kft-
től és az óvodától kapott 
nyilvántartás tartalma-
zott nem megfelelő és nem 
naprakész adatokat is, me-
lyért ezúton is elnézést kér 

Nagymaros Város Önkor-
mányzata.

A pénzügyi munkatár-
sak együttműködve a Má-
tyás Étkezdével már meg-
kezdték a nyilvántartás fe-
lülvizsgálatát.

Közös cél, hogy a befi-
zetés rugalmasabbá és kor-
szerűbbé váljon, ezért is 
tettük lehetővé a bankkár-
tyás fizetés mellett a banki 
átutalással történő fizetést 
is, melyhez szükség volt az 
előzetes tájékoztató össze-
állítására.

A teljesen pontos fize-
tés érdekében tervezzük, 
hogy a jelenlegi előre fi-
zetés helyett bevezetjük az 
utólagosan történő fize-

tést, vagyis a ténylegesen 
igénybevett, a hiányzá-
sokkal csökkentett adag-
szám alapján történő fi-
zetést. Ehhez az is szüksé-
ges, hogy az önkormány-
zat egy havi térítési díjat 
megelőlegezzen a szolgál-
tatónak.

A változást márciustól 
tervezzük, de erről min-
den szülőt értesíteni fo-
gunk.

Köszönjük szíves megér-
tésüket és türelmüket!

Petrovics László
polgármester

Tájékoztató a gyermekétkezési díjak 
befizetési módjának változásáról

Beszámoló  a  Közbiztonsági 
Bizottság  megalakulásáról

Önkénteseket keresünk Utca-
bajnokság 2015. évi eseményének 

megrendezéséhez! 
Az elmúlt években sikeresen megrendezett Utca-
bajnokságot szeretnénk idén is megrendezni.

Ezúttal is a lakosság segítségét kérjük a megvaló-
sításhoz.

Várunk jelentkezőket, akik csapatkapitányként, 
vagy sportfelelősként tudnának részt venni a má-
jus 1-jén az  Utcabajnokságon 2015-ben.

Kérjük jöjjön el megbeszélésünk-
re  2015. február 28-án, szombaton 10 

órára a művelődési házba.
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Nagymaros város köz-
igazgatási  területén az 
állatok védelméről és kí-
méletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. 
§-a alapján kerül sor az 
ebek összeírására a jog-
szabályban meghatáro-
zott adattartalommal.

Az önkormányzat az 
ebösszeírás alapján az 
ebtartók által szolgáltatott 
adatokról helyi elektroni-
kus nyilvántartást köteles 
vezetni, az állat tulajdono-
sai, tartója és más szemé-
lyek jogainak, személyes 

biztonságának és tulajdo-
nának védelme, valamint 
az ebrendészeti és állatvé-
delmi feladatok hatékony 
ellátása céljából.

Az eb tulajdono-
sa, vagy az eb tartója az 
ebösszeíráskor köteles az 
adatlapon feltüntetett ada-
tokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére 
bocsátani (az adatszolgál-
tatási kötelezettség elmu-
lasztása állatvédelmi bír-
ságot von maga után).

Tájékoztatjuk az 
ebtartókat, hogy Nagyma-
ros Város Önkormányzata 

az ebösszeírás adatai alap-
ján jelenleg nem tervezi az 
ebrendészeti hozzájárulás 
bevezetését.

Az ebösszeíró adatlap 
beszerezhető a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán (Nagymaros, Fő tér 
5.), letölthető az önkor-
mányzat honlapjáról, illet-
ve nyomtatással, fénymá-
solással sokszorosítható.

Az ebösszeíró adatlapot 
ebenként kell kitölteni és 
eljuttatni a Polgármeste-
ri Hivatal részére az aláb-

bi módokon:
• levélben postai úton 

az alábbi levélcímre: 2626 
Nagymaros, Fő tér 5.,

• a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálatán lead-
ható,

• elektronikus 
úton (aláírva, majd 
scannelt formában) a 
kozter u le t fe lug ye le t@
nagymaros.hu e-mail 
címre.

 Az ebösszeíró adatla-
pok leadásának határide-
je: 2015. 02.28.

Horváth Béla 
jegyző

2015. évi Nagymaros nap-
tár szinte minden darab-
ja elkelt. Köszönjük a nagy 
érdeklődést!

A pályázatra beküldött 
képekből véget ért a kiál-
lítás SIGIL Galéria és Ká-
vézóban. Tájékoztatjuk a 
kedves pályázókat, hogy 
aki szeretné elvinni a kis 
méretben (A5-ös) kiállí-
tott fotóit, kérjük látogas-
son el a galériába, ahol át-
veheti.

Fotó pályázati 
felhívás

Fotózzon egész évben 
Nagymaroson!

A természetről, embe-
rekről, épületekről, bár-
miről, amiről Nagymarost 
idézi. Várjuk 2015. év leg-
jobb képeit, amelyet fotó-
naptárba foglalhatunk.

A fotópályázat idő-tar-
tama: 2015. március 1-től 
2015. szeptember 30-ig.

Szakmai segítséget szí-
vesen nyújt a Váci For-
te Fotóklub minden má-

sodik héten, csütörtökön 
18 órától a váci Madách 
Imre Művelődési Köz-
pontban. Honlapja: http://
fortefotoklubvac.hu/

Pályázati feltételek és 
információ:

• A pályázatra egy fő 
maximum 12 képet küld-
het el, legalább 1 Mb mé-
retben. 

• A képek legalább 4 
megapixel felbontásúak, 
nem tartalmaznak vízje-
let vagy dátumbélyegzőt 
(ha a pályázó így szeret-
né megjelentetni képét a 
pályázaton, akkor kérjük, 
mellékelje a kép módosí-
tás nélküli verzióját is).

• A képeket kér-
jük, e-mailen küldje el a 
fotopalyazat@nagymaros.
hu címre, legkésőbb 2015. 
szeptember 30-ig

• Pályázni kizárólag 
olyan fotókkal lehet, ame-
lyeknek egyedüli és kizá-
rólagos szerzője a pályá-
zó, továbbá nem sértik 
harmadik személyek sze-
mélyhez fűződő jogait. 

• A képek beküldésé-
vel a pályázó feljogosít-

ja Nagymaros 
Város Önkor-
mányzatát a ké-
pek publiká-
lására a www.
nagymaros.hu 
honlapon és 
facebook pro-
filon, Nagyma-
ros területén 
valamint a ren-
dezvényein, to-
vábbá engedé-
lyezi azok fel-
használását a 
saját kiadású 
egyéb nyomta-
tott és digitá-
lis tartalmai-
ban, felületein 
és ajándéktár-
gyain (pl. ké-
peslap).

Összeírják az ebeketSikeres volt a 
nagymarosi naptár

www.nagymaros.hu
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Mozzanatok a nagymarosi Jobbik Szervezet életéből

2008 alakuló gyűlésünk

Vendégünk volt dr. Morvai Krisztina

Schuszter Lóránt előadása 2014 tavaszán

Vendégünk volt Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselő

Meghívunk minden emlékezni vágyót a  nagymarosi katolikus templomba, a kommunizmus áldozatainak emlékére  2015. 
február 26-án, szerdán este fél 7-kor bemutatandó szentmisére.

A KERÉKPÁRÚT
Az ELMŰ Zrt. beruházásá-

ban Zebegény elektromos el-
látása érdekében tavaly ősszel 
megkezdett beruházás még 
nem fejeződött be. Az önkor-
mányzat kifogásait már a beru-
házás előtt és közben is folya-
matosan jelezte, ennek ellenére 
a Visegrádi utcai alállomástól 
induló és a kerékpárúton 
Zebegényig húzódó szakaszon 
rengeteg kifogásolható kivitele-
zési végeredmény született.

Már a tervezés során kikö-
tött feltételnek megfelelően a 
kerékpárút érintett szakasza-
in teljes szélességű helyreállítá-
si kötelezettség állt fenn, azon-
ban ennek minősége teljesség-
gel elfogadhatatlan. Az aszfalt 
mennyiségi és minőségi hiá-
nyait már a december folya-
mán és legutóbb az érintett fe-

lekkel lezajlott januári végi be-
járás során rögzítettük. Több 
észrevétel jött a kivitelező ré-
széről a megtartott alépítményt 
okolva a hibás kivitelezés mi-
att, illetve az aszfalt vastagsá-
ga is véleményük szerint az ál-
taluk lefektetettel megegyező 
volt. Az alépítményi egyenet-
lenséget az akkor még ott lévő 
felbontott aszfalthegyen lemér-
hettük, a felbontott lapok alsó 
síkja nem volt hullámos, vas-
tagságuk átlagosan 4 cm mér-
tékű volt, e-mellett tömörsé-
ge és felületi simasága tökéle-
tes volt.

A kifogásolt szakaszok szak-
szerű megoldása érdekében az 
ELMŰ szakértőt bíz meg, ami 
ismeretében kívánnak reagál-
ni kifogásainkra. Összessé-
gében tulajdonosként elvárá-
sunk nem több, csak az erede-

tivel megegyező állapot helyre-
állítása.

A jelenlegi időjárás miatt 
szakszerű kivitelezést nem le-
het végezni, így a tavaszig hát-
ralévő időszakban kell a jogi 
procedúrát lefolytatni, és az 
időjárás javulásával a helyreál-
lítást már megindítani. Ebben 
reményeink szerint az ELMŰ 
is partner lesz, biztosítva ezzel 
a hamarosan megnövekvő bi-
ciklis forgalom megfelelő ki-
szolgálását.

Az átmeneti időszakban az 
önkormányzat kérte a baleset-
veszély elhárítását és a veszé-
lyes útszakasz kitáblázását. 

AZ ELSŐVÖLGYI ÓVODA 
KIVITELEZÉSE

Az óvoda kivitelezési mun-
kálatai elkészültek, azonban 
két dolog akadályozza még a 
beköltözést.

Az óvoda tűzbiztonsági ha-
tósági átvétele még folyamat-
ban van, a kivitelező hatáskö-

Önkormányzati hírek
rébe utalt dokumentálás több-
szöri hiánypótlás után február 
első hetében lezárulhat és on-
nantól kiadható a használat-
bavételi engedély is. Az enge-
dély jogerőre emelkedésével is 
számolva, az eljárás befejezése 
február végére várható.

Az épület fűtési rendsze-
re továbbra sem a terveknek 
megfelelően működik, ebben 
több szakértői bejárás után a 
kivitelező nem tudta bizonyí-
tani a tervben előírt szükséges 
hőmennyiség rendszerbe jutá-
sát. A kivitelezési végszámla ki-
fi zetése még nem történt meg, 
így jelen állapot szerint, a kivi-
telező elzárkózása miatt, annak 
terhére, előbb a konkrét mé-
réshez szükséges berendezések 
beépítését, majd további hibás 
működés esetén a rendszer át-
építését végeztetjük el.

A sajnálatos közjáték az át-
költözés tekintetében további 
türelmet igényel a szülőktől és 
a gyermekektől.
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Árvíz idején homokzsá-
kot pakoltak, felújítások, 
építkezések során segéd-
munkát végeztek Nagy-
maroson a márianosztrai 
fogvatartottak. Egy ha-
marosan záródó pályázati 
projekt keretében most jól 
hasznosítható szakmát is 
szerezhettek. 

Az Európai Unió tá-
mogatásával megvalósu-
ló reintegrációs program 
keretén belül faipari gép-
kezelőként végzett 17 fő 
fogvatartott. Elméleti tudá-
sukat hónapokon keresztül 
csiszolgatták, gyakorlatot a 
börtönnel szorosan együtt-
működő Nostra Kft . gépein 
szerezhettek. Fontos ez a ha-
marosan szabadulók számá-
ra, hiszen vissza kell illesz-
kedniük, bizonyítaniuk kell, 

hogy a társadalom hasznos 
és tevékeny tagjává tudnak 
válni. Bizonyítványuk nem 
utal arra, hogy börtönben 

szerezték, bár azokat Kovács 
István bv. alezredes, az inté-
zet megbízott parancsnoka 
adta át. 

Lakossági jelzésre a Nagy-
marosi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat testüle-
te eljárt azon kérés tárgyá-
ban, hogy a TV csatorna 
új  üzemeltetője biztosít-
sa a német nyelvű csator-
nák sugárzását is. Megke-
resésünkre a következő tá-
jékoztatást kaptuk.

Tisztelt Ivor Andrásné, Ked-
ves Ügyfelünk! 

Ügyfélszolgálatunkra érke-
zett megkeresésével kapcso-
latban az alábbiakról tájékoz-
tatjuk. Adatbázisunk alapján 
Nagymaros településen IPTV, 
valamint Nyaraló SAT TV 
szolgáltatásaink érhetőek el. 

Mind a két szolgáltatás 
esetében az alap és a csalá-
di csomagokban alapvető-
en magyar nyelvű csatorná-
kat biztosítunk, azonban a 
Nagyvilág minicsomagunk 
keretében 20 extra csa-
tornát biztosítunk: Viasat 
Nature (magyar és angol 

nyelven) Viasat Explore 
(magyar nyelven), Viasat 
History (magyar nyelven), 
Viasat Nature-History HD 
(magyar és angol nyelven), 
Discovery Word (magyar és 
angol nyelven), Discovery 
Science (magyar és angol 
nyelven), Classaica (angol 
nyelven), VH (angol nyel-
ven), EuroNews (angol és 
magyar nyelven), Sky News 
(angol nyelven), Rai Uno 
(olasz nyelven), SAT1 (né-
met nyelven), TVE (spanyol 
nyelven), RTL (német nyel-
ven), ORF eins (német nyel-
ven), ZDF (német nyelven), 
RTR Planeta (orosz nyel-
ven), TV5 Monda (francia 
nyelven), Travel (magyar 
nyelven), Food Network 
(angol nyelven). 

Akit érdekel az ajánlat, az 
a cég honlapján és telefon-
számán érdeklőhet. 

Ivor Andrásné elnök

Lehetőség a változásra A médiában mostaná-
ban sokat hallani, de még-
is kevesen tudnak róla, 
hogy a szabadságvesz-
tés-büntetés egyik fő cél-
ja, hogy a szabadulás utá-
ni „új” életre felkészítsék 

a fogvatartottakat. 
A felkészítés során 
az intézetben dol-
goznak, tanulnak, 
ha szükséges befeje-
zik az általános isko-
lát vagy szakmát ta-
nulhatnak, különbö-
ző foglalkozásokon 
vesznek részt. Szintén 
fő cél a  bűnelkövetés, 
bűnismétlés megelő-
zése. Ennek kereté-
ben tavaly nagyma-
rosi diákok bűnmeg-
előzési célú intézetlá-
togatáson is részt vet-
tek.

Márianosztrai 
Fegyház 

és Börtön

Antal Józsefnét köszöntette Nagymaros város polgár-
mestere, Petrovics László  95. születésnapja alkalmá-
ból. A köszöntéskor átadásra került Orbán Viktor által 
aláírt emléklap is.

Antal Józsefnét 
köszöntötték

A nagymarosi művésztelep programajánlója:

Február 21- Koncertek a Művésztelepről 3. - Korai 
Transmission (koncert - koncertfi lm forgatás)
Február 27- Bálint Zsombor keramikusművész kiállítás 
megnyitója - zenél a Szimbola együttes

Hogyan lehet német 
adókat nézni



8                                                                                                                  Nagymaros

A téli szünet után újult erő-
vel és lendülettel kezdődött 
a munka. Szükség is volt rá, 
mert nagyon hamar itt volt a 
félév zárása. A félévi értesí-
tőket január közepén meg-
kapták a diákok. Sok kitű-
nő tanuló lett, a jó képessé-
gű gyerekek elérték a célju-
kat, és szép bizonyítvánnyal 
mentek haza. Sajnos mindig 
van néhány tanuló, akiknek 

nem sikerül teljesíteni a kö-
vetelményeket, nekik korre-
petálásokkal segítünk.

A 8. osztályosoknak kü-
lönösen sűrű volt ez a hó-
nap, ők még központi felvé-
teli vizsgát is írtak magyar 
nyelv és irodalomból vala-
mint matematikából.

A művészeti iskolában 
a félév zárásaként tansza-
ki vizsgák voltak. Ilyenkor 
minden zenetanár külön 
koncertet ad a saját tanít-
ványai előadásában. A szü-
lők is megtekinthették a mű-
sorokat, melyeken kivétel 
nélkül szívet melengető él-
ményben volt részük. Ilyen-
kor látjuk, hogy megéri az 
a sok gyakorlás, küzdelem, 
ami megelőz egy-egy fellé-
pést.

A tánc vizsgán is fergete-
ges sikert arattak a tanulók, 
ahol bemutathatták, hogy a 
félév alatt mennyit ügyesed-

tek.  A művelődési ház meg-
telt, az előadások elkápráz-
tatták a nézőközönséget, és 
persze a különleges tánc ru-
hákban mindenki gyönyö-
rű volt.

A művelődési házat a 
képzőművészeti tanszak 
csodálatos munkái díszítet-
ték ezeken az alkalmakon. A 
félévi vizsgarajzok a felső is-
kolában a folyosón vannak 

kiállítva.
Január 22-én, a Magyar 

Kultúra Napján iskolánk di-
ákjai adták a műsort. A Him-
nusz születésnapján termé-
szetesen a teljes vers elhang-
zott, mégpedig úgy, hogy 
az első versszakot énekel-
tük, majd a harmadik osz-
tálytól felfelé minden évfo-
lyam mondott egy 
versszakot, az utol-
só versszakot pe-
dig közösen mond-
tuk el. Műsorral a 
6.b osztály készült, 
melyet Hamvasné 
Hortoványi Gyöngy-
vér és Csörsz Katalin 
tanított be, Péntek 
Zoltán 7.a osztályos 
tanuló pedig zon-
gorázott, a felkészü-
lésben Lénárdné Pa-
tai Zsuzsanna segí-
tett neki. A megem-
lékezést Sánta Ger-

gő és Biró Anna 3. és 4. osz-
tályos táncosai zárták le egy 
Csujogató című műsorszám-
mal.

A hideg napokat kihasz-
nálva idén is több osztály 
ment korcsolyázni a váci 
korcsolyapályára. A gyere-
kek nagyon lelkesek és ügye-
sek, már a kicsiknek is na-
gyon jól megy a korizás. Kö-
szönjük a testnevelő tanárok 

segítségét, hogy szabadide-
jüket sem kímélve elkísérik 
az osztályokat ide.

A sportot kedvelő diák-
jainknak szerencsére sok 
sportversenyre van lehető-
sége eljutni. Január 23-án 
Bozsik labdarúgó torna volt 
Vámosmikolán, ahol diákja-
ink ismét nagyon jól szere-

Az iskola januári hírei
peltek Vén Gábor labdarúgó 
edző kíséretével.

Január 25-én lány labdarú-
gó torna volt a Boronkayban 
Vácon, és 30-án Kókán is 
részt vettek a lányok egy baj-
nokságon. Mindkét helyen 
győzelmet arattak, ahová 
Petrovics Béla és Demeter Bá-
lint kísérték el őket. 

Már a következő tanévre 
is gondolunk, a leendő elsős 
tanító nénik „Iskolába hívo-
gató” összejöveteleket szer-
veznek a nagycsoportos gye-
rekeknek. Nagyon örültünk, 

hogy az első alka-
lomra sokan eljöt-
tek, és a következő 
hónapban is szere-
tettel várjuk az ér-
deklődő gyereke-
ket és szüleiket.

A Pedagógiai 
Szakszolgálat szer-
vezett egy találko-
zót Szobon a kör-
nyék pedagógusai 
részére, melyen is-
kolánkat két peda-
gógus képviselte. 
Az általuk vizsgált 
gyerekekről, egyé-
ni tapasztalatokról, 
törvényi háttérről, 
és sok hasznos do-
logról beszélget-
tünk. Köszönjük, 

hogy létrejött ez a találkozó. 
Februárra is maradt még 

néhány koncert, melyekre 
szeretettel várjuk a kedves 
szülőket. A hónap folyamán 
minden osztályban lesz fél-
évi szülői értekezlet. A far-
sang február 13-án pénteken 
lesz iskolánkban. 

Zoller Csabáné
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Január 1-én azonnal egy 
kéménytűzről érkezett ri-
asztás, ahová tagjainknak 
vonulni kellett. A hely-
színre érkezett váci fecs-
kendő tűzoltói segítségé-
vel az izzást megszüntet-
ték.

Folytatás 2-án követ-
kezett, ahol tagjaink egy 
gyakorlón vettek részt. Té-
mát adta a decemberi tűz-
eset. Parancsnokunk ok-
tatott bennünket a légző-
készülék használatára, az 
épületbe történő behato-
lásra, kiemelve a gyakrab-
ban előforduló lehetséges 
veszélyforrásokat. Tagja-
ink gyakorolták a moz-
gást füsttel teli házban és 
sérült személy mentését 
épületből.

2015. január 10.-én 
a megyei ügyelettől jel-
zést kaptunk, hogy a 12-
es főút Nagymaros előtti 
szakaszán egy vastag faág 
letört és az útra belóg. A 
helyszínre érkezésünk 
után egy motoros láncfű-
rész segítségével a faágat 
eltávolítottuk, a veszély-
helyzetet megszüntettük. 
A Vácról riasztott fecs-
kendőre nem volt szük-
ség, ezért Őket az ügyelet 
visszafordította.

Az önkormányzat tájé-
koztatása szerint január 9. 
és április 30. között min-
den házat felkeres az ille-
tékes kéményseprő. Egye-
sületünk ennek apropóján 
a Facebookon felhívta a fi-
gyelmet a tüzelőberende-
zések épségének fontossá-
gára. Ezt követően szinte 
órákon belül lakossági be-
jelentés érkezett, hogy egy 
ház alsó szintjéről dől a 
füst. Egy tűzoltónk azon-
nal a helyszínre érkezett 
és megállapította, hogy a 
kazán helytelen haszná-
lata okozza a füstöt a ka-
zánházban. Szerencsére 
egyéb probléma nem volt 

megállapítható. Felvettük 
a kapcsolatot a ház idős 
tulajdonosának rokonai-
val, akik intézkedtek a ké-
mény kitakarításáról. 

Kéményseprésről: Több 
panaszt hallottunk azzal 

kapcsolatban, hogy a ké-
ményseprő csak díjat szed 
be és nem takarít, vagy ha 
takarítania kellene, ak-
kor sem nem rendelke-
zik a megfele-
lő eszközök-
kel. Felvettük 
a kapcsolatot 
a - Nagyma-
roson illetékes 
- Magyar Ké-
mény Kft. kol-
légáival, akik 
tájékoztattak 
bennünket ar-
ról, hogy ha 
a kémény tu-
lajdonosa úgy 
véli, hogy a ké-
mény tisztítás-
ra szorul, ak-
kor a kémény-
seprőnek köte-
lessége azt ki-
takarítani. Ha 
ezt nem teszi, 
vagy a munká-

val a tulajdonos nincsen 
megelégedve, akkor nem 
szabad aláírni azt, hogy a 
munkát elvégezte a kollé-
gájuk. Panasszal bárki él-
het a Magyar Kémény Kft. 
felé. Kivizsgálják az ügyet 
és kiküldenek másik ké-

ményseprőt a tisztításhoz. 
Ne legyen senki szégyen-
lős ebben a témában, mert 
jobb esetben csak a háza 
megy rá, ha hibázik! 

Tűzoltó hírek a januári eseményekről Egyesületünk 2015. ja-
nuár 23-án 18 órától kez-
dődően közgyűlést tartott. 
A napirendi pontok tárgya-
lása közben 19:30-kor érke-
zett egy riasztás: "Dömösi 
átkelésnél a vonat egy nőt 
gázolt el." Négy fővel azon-
nal a helyszínre siettünk. 2 
fő elemlámpával a Dömösi 
átkelés megállóhelytől Szob 
irányába haladva indult a 

vonat felé. 2 fő 
az autóval a 12-
es úton haladva 
ért a helyszínre. 
A szobi mentő-
sök voltak a leg-
gyorsabbak, ők 
mindenkit meg-
előztek. Sajnos 
a fi atal nő életét 
még ők sem tud-
ták megmente-
ni. Segítettünk 
a Vác irányából 
érkező mentő-
söknek megta-
lálni a helyszínt. 
A váci tűzoltók-
nak utat mutat-
tunk a töltésol-
dalban a holt-
testhez való fel-
jutáshoz. Az in-
tézkedők lét-

számának nagysága indo-
kolatlanná tette ott tartóz-
kodásunkat, ezért tagjaink 
20:15-kor visszamentek a 
közgyűlésre.
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Körömi Ferenc

Úton Nagymarosra
Rátűz a nap a Templomvölgyi fákra,

Mint fáklya lángja minden tölgyfa csúcs
Mit fölemelt egy óriásnak marka,

Fölül a fény, alul már alkonyul.

Csendben lépdel néhány fáradt vándor,
Hátuk mögött a magyar Golgota,

Remélik, hogy elmúlt már a rossz kor,
Megszűnik bú, baj, csapások sora.

A lomb között, a gallyak tengerében,
Egy kis madár kutatja nyughelyét,

Suhan, repül, majd egy ágra rebben,
Ott lepi majd álom a két szemét.

Erdő alatt, a hegykaréj ölében,
Mint kisgyerek, kit anyja óv, takar,
Egy kis városka ül a bérc tövében,

Utcái mind a Dunához szalad.

S a parkból, hová megpihenni tértem,
Hol árnyas fáknak lombja leng felém,
A nagy folyón egy kis hajóra néztem,

Mely elsiklott a hullámok fölén.

A gondolatom száll a kis hajóval,
S egy réges-régi nap mit képzelek,
Egy bárka állt a parthoz oldalával,
Amelyről zengtek német énekek.

Napnyugatról jöttek hajdan, régen,
Megszerették e viharvert hazát,

S egyként él már két nép bú s örömben,
A mein Gott édes Istenemmé vált.

 
A parkban lassan alászáll az este,

A versíró a múltból visszatér,
Ahol az ősök titkait meglelte,

Amely a szívben, utódokban él.

A fák mellett, a viadukt tövében,
Mint aki vártán állott hajdanán,

A gót torony néz némán és szelíden, 
Vigyázva hitet, népet és hazát.

S az estharang most végigzeng e tájon,
A Holdról ezüst száll a víz felé,

Az Urat kérem, nézzen reánk áldón,
S tartsa fölöttünk mind a két kezét!

Budapest, 2014. december 27.

Hetvenöt éves nyugdíjas nyomdász, kismarosi lakos va-
gyok. Nagyon szeretem a Dunakanyart és a településeit, ben-
ne Nagymarost is, ahol gyakran megfordulok. Az a tervem, 
hogy írok egy-egy verset ezekről a falvakról, városokról. (Kis-
marosról és Zebegényről már írtam.)

Még annyit: egy kötetem már megjelent.

Tisztelettel: Körömi Ferenc

Betelt minden hely: készülnek 
a szebbnél-szebb ajándékok
Kulcsár Ilona fazekas munkáit 
már sokan ismerhetik a Nagy-
marosi Piacról. Nekem is van 
tőle egy nagyon szép levendu-
lás szappantartóm. Mikor ok-
tóberben az önkormányzat, a 
Nemzeti Művelődési Intézet 
és a Művelődési ház támoga-
tásával nekikezdett az agya-
gozó foglalkozásnak, nem is 
gondolta, hogy szinte azonnal 
betelik minden hely.

Szerda délutánonként 16-tól 
17.30-ig először a gyerekekkel, 
18 órától pedig már a felnőttek-
kel foglalkozik Ilona. 

- Tíz-tizenkét fővel tud ha-
tékonyan működni a foglako-
zás. A Művelődési ház kister-
mébe és  a támogatási keretbe 
ennyien férnek bele. Az agyag 
és égetési költséget a művelődé-
si ház  állja – mondja Ilona, aki 
hozzáteszi, ő szeretné a palettát 

más hagyományőrző foglalko-
zással is bővíteni. De ez már a 
jövő terve.

Ilona már korábban is ter-
vezte a kézműves-foglalkozást 
Nagymaroson, ami  most sze-
rencséjére a kulturális prog-
ramba nagyon jól belepasszolt. 

- Ez egy nagyon hasznos do-
log volt, mert meg tudtuk néz-
ni, hogy van-e erre igény. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy 
igen, hiszen túljelentkezés is 
van a foglalkozásra, ami öröm-
teli számomra, hogy ilyen nagy 
az érdeklődés – mondja.

A gyerekeknél – ahol a legfi -
atalabb öt éves (bár a célcsoport 
a kicsit idősebbek lennének) 
– különböző technikákat ta-
nít meg. Készült már szélcsen-

gő, bögre és most társasjátékot 
készítenek. A felnőtteknél már 
más a helyzet, a kreativitásuk 
nem ismer határokat a hasz-
nálat- és ajándéktárgyak készí-
tésében. Az elkészült műveket 
végül Ilona a kerámia égetőke-
mencéjében, otthon kiégeti.

Kulcsár Ilona Dunakesziről 
került Nagymarosra. Élelmi-
szeripari középiskolába járt, de 
a hagyományőrzés iránti érdek-
lődése inspirálta hogy kitanul-
ja a fazekas mesterséget is egy 

szakiskolában. Az élete azon-
ban úgy alakult, hogy nem eb-
ben, hanem az élelmiszeripar-
ban helyezkedett el a főiskola 
után. Három évvel ezelőtt nyílt 
lehetősége arra, hogy létrehoz-
za Nagymaroson saját műhe-
lyét, ahol készíti szebbnél-szebb 
termékeit, melyeket a piacon 
szombatonként megcsodálha-
tunk és megvásárolhatunk.

A foglalkozások jelenleg feb-
ruár 28-ig tartanak utána, ha 
folytatódik a kulturális prog-
ram, akkor azon belül az agya-
gozás is. Ha nem, akkor már 
önköltséggel, de tervezi tovább 
folytatni a programot, amelyet 
már más  kézműves foglalkozá-
sokkal  is bővítene. 

Furucz Anita



Nagymaros                                                                             11

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

Nyitva tartás:

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

14-17
P: 10-12, 

14-17

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
Nagymaroson: február 

14-én és 28-án, szombaton 
9 és 13 óra között

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

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Félkarú homár
Nagymaroson Tibor a legnagyobb ínyenc! Ha elújságo-
lom, hogy remek kirántott húst ettünk a Marosban, sze-
rényen megjegyzi: ők átmentek a visegrádi Silvanusba, 
mert ott van gesztenyével töltött fácán is.

Tibi nem sznob, hanem csak ínyenc. Persze tudomá-
sul veszi, hogy nem mindig engedheti meg magának az 
ilyen kulináris kalandokat, de ha igen, akkor azt az utol-
só falatig kiélvezi. Állandóan morog, hogy a marosi Ha-
lasnál csak hekket lehet kapni, de nincs például homár! 
(Legorombítja azokat, akik a homárt összekeverik a lan-
gusztával, hiszen a homárnak hatalmas ollói vannak - 
ez a legfinomabb része - a languszta meg olyan, mint 
egy nagy vörös csótány.)

Tibor még soha nem evett homárt, ezért – a család-
jával szövetkezve – a születésnapja alkalmából meghív-
tuk egy elegáns, pesti étterembe homározni. Az ára egy 
kicsit húzós volt, de hát egy ínyenc az életben egyszer 
megengedheti magának, hogy meghívják lakomára. 
Hetekig tanulmányozta a homár elfogyasztásának ősi 
fogásait, ami nem is olyan egyszerű, hiszen a hatalmas 
ollók feltöréséhez, és a benne rejlő homárhús kipiszká-
láshoz sajátos célszerszámok szükségeltetnek.

Magabiztosan ült be az étterembe, és megrendelte a 
homárt, hamarosan meg is érkezett a várva-várt dög. 
De csak egy ollója volt. A pincér előadta, hogy ők élő 
homárokat tartanak egy medencébe, és ezek az álla-
tok gyakran összecsapnak egymással. A feltálalt homár 
nyilván egy ilyen incidens során veszítette el az egyik 
ollóját.

- Tudja mit? - mondta Tibor – hozza ki nekem a 
győztest! 

Svájci csodaszer
Magdus néni még a Gesztenye-sori CBA-ban is elpana-
szolta a pénztárosnőknek, hogy az ünnepek alatt megint 
felszedett egy pár kilót, már alig fér bele az irhabekecsé-
be. Bezzeg a férje, a Kálmán, - aki reggelire tokaszalonnát 
eszik tepertővel, ebédre csülkös pacalt, vacsorára meg hi-
deg töltött káposztát; -, annyit ehet amennyit akar, még-
sem hízik. Kálmán bácsi titokban elárulta a pénztárosok-
nak: azért nem hízik, mert van neki egy svájci csodasze-
re, amit a nővére küldött neki Zürichből. Kálmán nővére 
egy Verőcén vendégszereplő vándorcirkusszal még negy-
ven évvel ezelőtt disszidált, és most Zürichben él.

Amióta Kálmán bácsi ezt a csodaszert használja, ehet, 
ihat, és él is ezekkel a lehetőségekkel.

Egyszer aztán, amikor Kálmán bácsi egyedül ment vá-
sárolni, a közértesek csak megkérdezték, hogy mi ez a 
svájci csodaszer? 

- Egyszerű. Ha felszedek egy pár kilót, akkor fúrok még 
egy lyukat a derékszíjamon. A svájci csodabicskámmal! A 
nővérem küldte!

Most megint van témánk, 
így hát tollat ragadtam! A 
napokban felkerestem a há-
rom Nagymaroson született 
úriembert. Egy-egy üveg 
borral vendégeltem meg ba-
rátaimat. 

Zoller Ignácot (a képen 
felül), aki december 31-én 
töltötte be a 100. életévét! 

Jung Antalt (a középső 
képen), aki szeptemberben 
töltötte be a 94. életévét!

Rixer Károlyt (a fotón 
alul), aki márciusban lesz 
94. éves!

Nem is olyan régen még 
négyen álltak a fényképész 
előtt. Sajnos Zoller Sándor 
már nem érte meg a 2015-
ös esztendőt. Mind a három 
úriember korukhoz és meg-
hurcoltatásukhoz képest jó 
egészségnek örvendenek.

Ignác barátom még el-
bóklászik a kiskertben. An-
tal barátom elmegy a temp-
lomba és az ebédért. Károly 
barátom szorgalmasan sza-
kácskodik a konyhában, és 
tiszta szívvel és nagy szere-
tettel gondoskodik feleségé-
ről, Erzsi néniről. 

Örülünk, hogy Ignác 
már 100 éves lett, ezt a 
szép kort kívánjuk min-

den szépkorúnak. 
A jó Isten éltessen min-

denkit, egészségben, jó han-
gulatban és jó erőben!

Róna Rudolf, 
a fényképész, 56-os 
bajtárs és felesége  

polgárőrök

Olvasói levél

Hárman maradtak
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Az év diák költőjének válasz-
totta 2014-ben az Irodalmi 
Rádió Marosvölgyi Gergelyt, 
a Hivó szó című versével - 
kaptam nemrég egy sms-t 
volt énektanáromtól, Mag-
di nénitől. A név ismerősen 
csengett, de csak miután ar-
cot is tudtam hozzákötni, jöt-
tem rá, hogy kiről is van szó. 
Még 2012-ben hallottam és 
kaptam meg közlésre  egyik 
versét, mely a Nagymaros cí-
met viseli. Azóta már arrébb 
sodorta őt a sors, egészen 
Veszprémig, de mint mond-
ta a szíve visszahúz Nagyma-
rosra.

- Mióta írsz verseket és mi 
volt az első téma, amiről írtál?

- Életem első (humoros) 
versét 2002. november 4-én 
írtam, melyet az azóta már el-
hunyt szomszédunk ihletett. 
2003-ban még próbálkoztam 
versírással, de azok már ak-
kor sem tetszettek igazán, az-
tán egy hosszú szünet követ-
kezett, és csak elvétve született 
egy-egy alkotás. 2010. ápri-
lis 2-án ragadtam újfent tollat, 
hogy a középiskolában kihir-
detett vers- és novellaíró pályá-
zatra be tudjak adni valamit. 
Bár azt a verset azóta nem szí-
vesen emlegetem föl, mégis az 
első olyannak éreztem – főleg 
akkor –, ami már néhol mé-
lyebb gondolatokat is tartal-
mazott (mindenesetre külön-
díjat kaptam érte). Onnantól 
kezdve ellenállhatatlan kény-
szert éreztem a versírásra, és 
azóta is igaz, hogy bár ritkáb-
ban látnak napvilágot új alko-
tások, azokat igyekszem a ma-
gam szintjéhez mérten a lehe-
tő legjobbra megírni; röviden 
szólva tehát: a minőségre me-
gyek, nem a mennyiségre.

- Miért jelentkeztél a pályá-
zatra, és milyen verseket küld-
tél be?

- A pályázatra az egyik volt 
középiskolai tanárnőm, majd 
nem sokkal később telefonon 
a volt osztályfőnököm is fel-

hívta a fi gyelmemet, és sze-
rencsére 22 évesen még éppen 
beleestem a felső korhatárba. 
Gondoltam: szerencsét pró-
bálok! Az első helyre azonban 
álmomban sem számítottam 
volna – igazán kellemes meg-
lepetésként ért!

Témamegkötés nem volt, 
vers kategóriában legfeljebb 
10 művet lehetett beküldeni, 
így próbáltam minél több té-
mából és versformából merí-
teni. Az alábbi 8 verset küld-
tem be (mindegyik megta-
lálható az interneten; zárójel-
ben a vers témája): Ha szeret-
nél (szerelmi vágyakozás), Em-
lékszel? (első randevúm a Mar-
gitszigeten), Őszi varázs (tájle-
írás), Hívó szó (az alakváltó élet 
és Isten kapcsolata), Latinovits 
Zoltán (emlékvers a Színész-
királyhoz), Most jó (dinami-
kus, optimista vers), Kései bú-
csú (szakítás), Vérvörös alkony 
(fi lozófi kus életképek). Ezek kö-
zül a zsűri a Hívó szó címűt ta-
lálta legjobbnak.

- Mit jelent számodra, hogy 
te lettél 2014 diák költője?

- Egyelőre egy felfoghatat-
lan cím, ugyanakkor nagyon 
megtisztelő! Adyval ellentét-
ben azt vallom, hogy a vers az 
úr, én csak cifra szolga, hisz a 
versírás ösztönös tevékenység 
– az ősöktől kapott tapasztalat 
és érzések tudatba öntése: „ők 
fogják ceruzámat / s én érzem 
őket és emlékezem.” – írja Jó-

zsef Attila. A vers viszont ön-
magában nem sokat ér: azt 
gondozni, ápolni kell. Ez pe-
dig az olvasók feladata, és úgy 
érzem, hogy nekik köszönhe-
tem talán a legtöbbet, amiért 
ösztönöztek az írásra és meg-
értették soraimat. Úgy érzem, 

hogy megküz-
döttem ezért 
a címért, mert 
nem elég, ha 
az ember azt 
érzi belül, 
hogy amit al-
kot, az színvo-
nalas – az olva-
sóközönség és 
a „szakmabeli-
ek” is hasonló-
képpen kell vé-
lekedjenek, ezt 
pedig csak ki-
tartással lehet 
elérni. Igyek-

szem szerényen, de méltóság-
gal kezelni e titulust, és újult 
erővel belevetni magam a ver-
sek birodalmába!

- Tudom, hogy szavalsz is. 
Mit szeretsz jobban a saját ver-
seidet elmondani közönség 
előtt, vagy inkább más költőkét?

- A versmondás számom-
ra halálig tartó szenvedély és 
szükséglet (főleg a mai világ-
ban)! A saját verseimet min-
dig megvizsgálom versmondó 
szemmel is, és úgy gondolom, 
hogy a legtöbb megfelel a kri-
tériumoknak. Saját verssel ki-
állni azonban mindig rizikós, 
mert teljesen kiszámíthatatlan 
a közönség elvárása, a fogad-
tatásról nem is beszélve. Eddig, 
ha sajátot kellett mondanom, 
többnyire pozitív visszajelzé-
sek fogadtak, de mégis úgy ér-
zem, hogy a „nagyok” versei 
között még rengeteg van, amit 
fel kell fedeznem – mentálisan 
és lélekben egyaránt –, éppen 
ezért a jövőben is csak akkor 
szeretnék sajátot mondani, ha 
feltétlenül szükséges.

- Eltűntél Nagymarosról. Mi 
van manapság veled?

- 2012 óta a veszprémi Pan-

non Egyetem Műszaki Infor-
matikai Karán tanulok prog-
ramtervező informatikus hall-
gatóként – szeretem ezt a sza-
kot, és úgy érzem, jól is megy. 
Veszprémben hihetetlen kul-
turális élet folyik, és szeren-
csémre ennek már én is részese 
lehetek – mindebben nagy sze-
repe van a Váci Mihály Irodal-
mi Színpadnak, mely 1958-as 
(!) alapítása óta talán országos 
szinten az egyetlen még töret-
len sikerrel fennálló versmon-
dó társulat.

Rengeteg helyre hívnak sze-
repelni, legyen az versmon-
dás, konferálás vagy más egyéb. 
Mióta Veszprémben tanulok, 
mintegy 50 alkalommal szere-
peltem; októberben önálló ver-
ses műsort adtam elő Lelkem 
tájain címmel, melyen közre-
működött Nagy Gergely gitár-
művész; decemberben nyilat-
koztam a Veszprémi Naplónak, 
nem sokkal később a Veszp-
rém TV-nek, sőt már kamerába 
is mondhattam verset. Bár egy 
ideje Veszprém is életem részét 
képezi, a szívem mindig vissza-
húz Nagymarosra.. 

Furucz Anita

A 2014-es év diák költője 
lett Marosvölgyi Gergely

Hívó szó
Hajnalban még harmat vagyok,

csöpp kis cseppem némán ragyog;
percek alatt fátyol leszek:

köddé tesznek levél-neszek.
Árnyék voltam: napfény lettem;

nyájas tűzként ágat ettem;
kövecskék közt meg nem álltam:

hűs patakként folydogáltam.
Kis gyümölcsként aláhulltam,

rögök közé jól elbújtam -
kihajtottam felhők felett,

ezüst könnyem hópihe lett...
Mint fodrozódó víztükör,
remeg a lelkem, tündököl;
sors feszül rá vitorlámra,
s kihajózom új világra...

*
Elért a lét hívó szava:

mély égboltnak csillag-tava,
s egy isteni varázsige

dalt komponált a semmibe.
Még most is hallom énekét,

látom mosolygó szép szemét:
szárnya alatt szívem ébred -

ha elméd nyugodt, megérted.
2014. október 6-8.
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

Ezzel a szállóigévé vált mondattal kéri Antoine de 
Saint-Exupéry könyvében a róka a Kisherceget, hogy 
érezzen felelősséget iránta, a vadállat iránt, aki a barát-
jává, a társává vált és most már élete hátralévő részében 
hozzá tartozik. A jól ismert gondolatok most a NAGY-
MAROSI EBÖSSZEÍRÁS kapcsán jutottak eszembe. 
Kérek minden kutyatartót, hogy kivételesen ne újabb 
fölösleges nyűgként tekintsünk a jegyző felhívására, hi-
szen a nagymarosi kutyák szempontjából jelentős lé-
pésről van szó.

Számos panasz érkezik hozzánk a városban kóbor-
ló kutyákkal és persze a Duna parti sétányon  lépten-
nyo-mon heverő kutyapiszokkal kapcsolatban. Való-
ban ez a két legalapvetőbb problémaforrás, ami azóta 
fordítja szembe a kutyás lakosságot a nem kutyásokkal, 
amióta a városi kutyatartás dokumentálva van a törté-
neti forrásokban. Vannak országok és vannak magyar 
városok is, ahol ezt a fölösleges feszültségforrást már 
rég kiiktatták az egyébként is stresszes hétköznapok-
ból, mi Nagymaroson még adósai vagyunk egymásnak 
ezzel. Sokak szerint a büntetés, a közterületfenntartók 
járőrözése a megoldás. Én személy szerint nem vagyok 
büntetés párti és hiszek a meggyőzés erejében és ab-
ban, hogy az apróbb kellemetlenségek a közös cél ér-
dekében mindenki részéről vállalhatóak. 

A kutyapiszok kérdését természetesen nem old-
ja meg az ebösszeírás, a felelősségteljes kutyatartás 
felé azonban egy jelentős lépés, hiszen, a kitöltendő 
nyomtatványon nyilatkozni kell a kötelező veszettség 
elleni oltás és a szintén kötelező mikrochip meglété-
ről is. Mind a kettő nagyon fontos, hiszen a veszett-
séggel nem lehet játszani, ahogyan a kötelező féreghaj-
tással sem, a mikrochip pedig elengedhetetlen a ku-
tya azonosításához. A mikrochip a legbiztosabb azo-
nosítója egy kutyának! Minden állatorvosnál, menhe-
lyen és sintértelepen van mikrochip leolvasó! Ezért ha 
kutyát találunk, mielőtt bárhol is meghirdetjük, mint 
gazdikereső állatot, előtte vigyük el állatorvoshoz és el-
lenőrizzük a mikrochipjét! 

Hogy mindez kötelező költségeket ró a kutyatartók-
ra? Többször hangsúlyoztuk már, hogy a kutyatartás 
„drága hobbi”. Ha valaki szívesen síel, vagy biciklizik, 
nem sajnálja a pénzt a megfelelő felszerelés megvásár-
lására és karbantartására. Aki ezt anyagi okokból nem 
engedheti meg magának, az sajnos nem űzhet ilyen 
sportokat. Ugyanez a helyzet a kutyatartással is, az-

zal a jelentős különbséggel, hogy a kutyát nem rakhat-
juk be a sufniba a síléc mellé ha nincs elég időnk, pén-
zünk, vagy kedvünk foglalkozni vele. Egy felelősségtel-
jes kutyatartó a gyermeke után következő helyre helye-
zi a kutyáját. Tehát inkább a saját igényeiről mond le, 
de a kutyája rendben legyen. Amennyiben valaki azért 
nem oltatja be a kutyáját, mert nincs rá pénze, minde-
nek előtt nem árt ha önvizsgálatot tart. Honnan lehet-
ne pénzt átcsoportosítani életünk egyik legfőbb társá-
nak egészségére? Sok helyről el lehet csípni apró össze-
geket, a dohányzáson, alkoholon, cukrászdán, de akár 
a kábeltévén is spórolhatunk, hogy egyel olcsóbb cso-
magra váltunk. Akinek már nincs min spórolnia, mert 
már a napi betevő falatot venné el a kutya oltásával és 
mikrochippezésével a család szája elől, az pedig fordul-
hat segítségért a Máté Alapítványhoz. Mivel anyagi ke-
reteink nagyon szűkösek, ezért sajnos muszáj azt kér-
nünk, hogy valóban csak a szigorú önvizsgálat lefolyta-
tása után, végső segítségként forduljanak hozzánk. De 
ha így döntenek, minden erőnkkel azon leszünk, hogy 
segítsünk.

Máté Állatvédelmi Alapítvány elérhetősé-
gei:

www.matefoundation.hu . +36-30-434-8481

FEBRUÁRBAN NE FELEDKEZZENEK MEG AZ 
EBÖSSZEÍRÁSRÓL!

Várkonyi-Nickel Réka

“Egy életre felelős lettél azért 
amit megszelídítettél”
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Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete

2626 Nagymaros, Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100, 

fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői 

munkák: 
Dunapress Multimédia Bt 

2626 Nagymaros, 
Mihályhegy u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím: 

2601 Vác, Pf. 64. 
Telefon: 27/316-100, 

fax: 27/305-581
HIRDETÉSEK 

ÉS KÉZIRATOK 
LEADÁSA A HIVATAL 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
AZ ANYAGOKAT CSAK 

A HÓNAP ELEJÉIG 
TUDUNK ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek A művelődési ház programjai
február-március

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

Nagymaroson a Király utca és Váci út sarkán lévő 
volt horgász üzlet (Hangulat mellett) kiadó. 

Telefon: 06-27/354-359

Születtek: Deli János és Németh Anita lánya Boglárka, 
Döbrössy Gergely és Csernői Ildikó lánya Nóra, Grexa 
Adrienn fi a Krisztofer Márió, Kautz István és Tóth Re-
náta fi a Attila, Korondi Kornél és Kántor Krisztina fi a 
Kornél, Lénárt Zsolt és Mester Kitti fi a Tamás, Molnár 
Viktor és Less Edit Anikó fi a Bence Viktor, Tóth József 
és Krakkó Judit fi a Szilárd, Varga János és Valentin Ka-
talin lánya Rita.

Elhaláloztak: Csanda Jánosné sz.n.: Néder Borbála 
Anna (1935), Dóczi Jánosné sz.n.: Bergmann Stefánia 
(1930), Heincz Ferenc (1943), Kurczbacher Ignácné 
sz.n.: Kemper Rozália (1920), Mundi István János 
(1954), Nagy Kálmán (1942), Neubrandt István (1925)
Zeller Józsefné sz.n.: Metzker Anna (1927).

KÖSZÖNET
Köszönöm bátyám minden kedves barátjának, 
iskolatársának és ismerősének, hogy ilyen so-
kan eljöttek és együttérzésüket fejezték ki a te-
metési szertartáson. Nagyon megható volt lát-
ni, hogy ennyien szerettétek Pistit.

Mundi Katalin

Február 12. de: Vásár
Február 14.  19.30 óra Sváb bál
Február 16. 17 óra Városi Nyugdíjasklub - 
klubfoglalkozás
Február 17. de Vásár
Február 19. de Vásár - angol használt ruha
Február 20. de Vásár
Február 24. de Vásár
Február 26. de Vásár
Március 2. 17 óra Városi Nyugdíjasklub - Nőnap
Március 5. de Vásár - angol használt ruha
Március 6. de Vásár

Meghívó
Az 1848-as forradalom alkalmából városi ünnepség 
lesz 2015. március 13-án, pénteken 18 órától a műve-
lődési házban. Közreműködnek: Marosvölgyi Ger-
gely (Az év diák költője 2014), a Nagymarosi Férfi  
Kar  és  a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
Emlékezzünk és ünnepeljünk együtt! Szeretettel vár 
minden ünneplőt Nagymaros Város Önkormányzata!
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Einladung - Meghívó Schwabenball
Szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt a Sváb közösség szervezésében 
rendezendő zenés báli esténkre 

február 14-én (szombaton) 19.30 órakor kezdődő
Sváb batyubálra a nagymarosi művelődési házba

A jó hangulatról a Mányi sramli zenekar 
és mi résztvevők gondoskodunk!

Hozza magával jókedvét, barátait, ismerőseit, 
"batyujában" az enni és innivalót.

Meglepetés programmal és tombolával várjuk Önöket.
Támogatói jegy: 1.500 Ft.

Asztalfoglalás: 
Ivor Andrásné szervezőnél
Telefon: 06-20/414-0712, 

vagy 06-27/354-155
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David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Téli talpbetétek érkeztek!

Cipőápolási szerek, cipőfűzők, 
talpbetétek, hátitáskák, pénztárcák, csiz-

ma és cipő sámfák kaphatók!

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

Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu

KARSÁN 
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

 
százalék engedménnyel várjuk!                      

         mintaboltunkban!
Paplanok, párnák, ágyneműhuzatok, takarók 

rendelése esetén további 2% engedmény akciós  
ágyak, gyógymatracok rendelhetők. Szőnyegtisz-

títás akciós áron 1.100 Ft/m2!

Ú      !

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

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