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Boldog Új Évet
Nagymarosiak!

Az új évet többen a hideg Dunában kezdték. Jakus Mihály felhívására több
nagymarosi is úgy döntött, hogy a „Dunai rozmárral” mártózik meg a téli
folyóban. A parton több rajongó is figyelemmel kisérte a csobbanást.
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Már tizenhat éve: mindenki karácsonya
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Amikor a változás szele fúj,
egyesek védőfalat emelnek,
mások viszont
szélmalmokat
építenek – szól
az ősi kínai
mondás.
A szél irányát és változásait bizony
nem mi határozzuk meg. Nekünk, egyszerű embereknek, de sokszor még a leghatalmasabbaknak is, nem marad más,
mint alkalmazkodni a változó körülményekhez. A kérdés csak az, hogy a változást hátszélként használva előnyünkre
fordítjuk, vagy földbe gyökerezve állunk,
és elszalasztjuk a csatlakozás lehetőségét. Meg vagyok győződve arról, hogy az
első a helyes megoldás, de megértem az
óvatosakat is, akik azt mondják, vigyázzunk, nehogy elfújjon bennünket a szél
– ezért csak okos, megfontolt módon
szabad cselekedni.
2017 után valószínűleg 2018-ban is
történelmi szelek fújnak majd külföldön
és belföldön egyaránt. Lassan megszokjuk, hogy egy dolog állandó csak: a folyamatos változás. Olyan korban élünk,
amikor a legmagasabb rétegekben zajló
hatalmas légmozgások és a földfelszíni
fuvallatok is mozgásban vannak.

folytatás a 4. oldalon

KARSÁN EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak, ágykeretek, paplanok, párnák
®

új termékei kaphatók!

Ruha-, bőr-, szőrme sz tás és festés, ékszerjavítás és készítés!

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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Együtt vártuk a karácsonyt

Balogh Nóra
Balogh Nóra
Nagymaroson az elmúlt évek során igazi
közösségi élménnyé vált az adventi készülődés, amelynek 2017-ben legszebb kézzel
fogható eredményeként a Fő teret díszítő
betlehem és adventi koszorú, illetve a karácsonyfa mutatta.
Az igazi élményt az jelentette városunknak, hogy idén még több szakember, önkéntes, szponzor és szervező csatlakozott a
decemberi karácsonyi rendezvények megvalósításához.
Ismét bebizonyította Nagymaros, hogy
aktív és együttműködő közössége van, akik
a szeretet ünnepén is gondolnak a lakosságra.
A programokat megelőzte a szakmai és
szervezői egyeztetés, ami nemcsak dekoráció koncepcióját jelentette, hanem a programok koordinációját is.
Advent első hétvégéjétől több program,
vásár is látogatható volt Nagymaroson:
Jótékonysági vásár (madáretető és fészekodú vásár) a Máté Állatvédelmi Alapítvány szervezésében, adománygyűjtő vásár
a Karitász koordinálásában, adventi vásár a
Piknik Manufaktúrában, óvodai jótékonysági vásár a szülői munkaközösség szervezésében és kreatív kézműveskedés az óvó-

pedagógusok közreműködésével. A Sigil
Galéria és Kávézóban a kézműves adventi
délutánukra is sokan ellátogattak.
December 2-án elrajtolt a Mikulás futás
a Cédrus Sport és Művelődési Egyesület,
valamint a Fut a Maros Futóklub együttműködésében.
Meghitt hangulatban került meggyújtásra az első adventi gyertya a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében,
december 3-án vasárnap a Fő téren az óvodások és az iskolások közreműködésével.
Túlcsordult teltház fogadta a december
9-i Adventi hangverseny közreműködőit, a
Nagymarosi Női Kart, a Nagymarosi Férfi
Kórust és a Dunakanyar Fúvósegyüttest.
Idén is könnyeket fakasztó zenei válogatásnak lehettek tanúi a nézők, többek között
Patrik Judit és a fúvósegyüttes amerikai
klasszikus karácsonyi énekén hatódott meg
a nagyérdemű és a meglepett kórustagok.
Advent harmadik hétvégéjén szombat
délután a legkisebbeket és a picit nagyobbakat várta a művelődési ház díjtalan karácsonyi Ringató foglalkozással, majd a Katáng együttes ünnepi koncertjével.
Az Anna klub több, mint 15 éves ötletéből fakadó Mindenki karácsonya ezúttal is

Lénárt Kitti

csodás példát mutatott arra, hogy mindenki megtalálhatja a helyét egy programban,
a kórusok, az iskolások, óvodások, a borászok, a fúvós zenészek és az önkéntesek
Heinczné Cserni Katalin koordinálásában.
Az előzetesen meghirdetett programokon túl minden hétvégén a piacon a tűz
körül gyermek foglalkozás és mesélés szerveződött Tisch Dániel és családja együttműködésében. Meglepetésként került a
piacon előadásra karácsonyi flashmob
Deme Tamásné és Deme Tamás közreműködésével.
A szenteste előtti estén a római katolikus templomban a Misztrál együttes immár több éve hagyományos koncertjén
köszönthették ismét egymást a látogatók.
Több kedves dicséretet is kapott a város
a karácsonyfája a betleheme és az adventi
koszorúja, ezért nem hagyhatjuk ki, hogy
megosszuk a karácsonyi jótevők listáját:
La Fleurby Nora, azaz Ormándy Nóra és
az Igéző Meseműhely kreatív hölgyeinek
közreműködésével alakult ki a dekoráció
koncepciója. A tervek megvalósítása Ormándy Nóra és a nevüket elhallgatni kívánó több szponzor együttműködésének
volt köszönhető. A város karácsonyfájának
költségéhez Balogh Nóra, Ivor Andrásné
és Kis Károly (KÓKA) járult hozzá. A karácsonyi díszek beszerzését Balla Réka és
Német Imre támogatásából sikerült megvalósítani. Nagyon örülünk annak, hogy
mindenki vigyázott a város karácsonyfájára, hiszen egyetlen dísz sem tűnt el, sőt pár
plüss figurával több is lett. Köszönet érte a
nagymarosiaknak.
A dekoráció és a programok további támogatói és együttműködő partnerei
Nagymaros Város Önkormányzatának:
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, a nagymarosi Príma
Áruház. Köszönet minden segítő kéznek,
felajánlónak, ötletgazdának és résztvevőnek, akik idén is elhozták Nagymarosra a
karácsonyi hangulatot. Isten áldása szálljon
rájuk 2018-ban is!
plentnerk
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Az év utolsó testületi
ülésének döntései
December 28-án, csütörtökön tartotta utolsó, rendkívüli ülését a város képviselő-testülete, melyen öt napirendi
pontot tárgyaltak meg.
Elsőként a Nagymarosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat használatában
lévő Nyár utcai tájház rezsiköltségeinek viseléséről
döntöttek a nemzetiségi
önkormányzat kérésére. Így
a jövőben a vezetékes gáz
fizetendő alapdíját fogyasztás hiányában átvállalja az

útján a jogalkotóknak is továbbítják majd.
Áttekintették a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot is, és úgy döntöttek,
hogy a 2017-es programot
2018. december 31-én kell
majd ismét felülvizsgálni. Viszont szükségesnek
tartotta a testület, hogy a
szociális bérlakás iránti
program 2018-ban legalább
az előkészítés szintjén az intézkedési programok közé
bekerüljön.

önkormányzat, de tél végén
a fogyasztási adatok ismeretében visszatérnek majd a
további rezsiköltségek viselésére.
Megtárgyalták és elfogadták a Nagymaros Településképi Arculati Kézikönyvét és felkérték a
főépítészt, hogy ez alapján
készítse el a rendeletet és
nyújtsa be február 28-ig
a testületnek. Az Arculati
Kézikönyv hamarosan olvasható lesz a honlapon és
a könyvtárban is.
Emellett jogszabály módosítására is tettek javaslatot a településképi követelmények
érvényesítése
érdekében, a korábbi településképi véleményezési és
bejelentési eljárás visszaállítása érdekében a lakóépületek esetében is. A döntést
az országgyűlési képviselők

Változtak a könyvtár és
a művelődési ház díjai. A
könyvtári
változásokról
lapunk 12. oldalán olvashatnak. A művelődési házban az esküvői terembérlés
költsége a jövőben 80 ezer
forint lesz.
Ismét felszólították a
Szálloda u. 4/b. alatti önkormányzati lakás korábbi
bérlőjét, aki a bérleti szerződés felmondására tekintettel jogcím nélkül tartózkodik az ingatlanban, hogy
január 15-ig költözzön ki.
Mivel a lakásból az utolsó alkalommal megadott
2017. december 7-i határidőben sem költözött ki és
közüzemi díjtartozását sem
fizette meg, egyúttal a gázés elektromos áram szolgáltatás megszüntetéséről is
döntöttek.
F. A.

A szelektív hulladékgyűjtő
szigetekről
Tájékoztatok minden érintettet, hogy a városban meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigeteken 2017. november 1-től az üveghulladék kivételével a közszolgáltató
Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. megszüntette a további hulladékfajták gyűjtését.
Ezt a vonatkozó jogszabály változása (a szigetek
helyett a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtést írta
elő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet)
és az ebből eredően megvalósult házhoz menő gyűjtés,
valamint a szigeteken lerakott illegális hulladék menynyisége indokolta.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013.
(X. 29.) önkormányzati rendelet 4. § h) és i) pontja
alapján a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületen cigaretta csikket, vagy
egyéb hulladékot eldob, illetve szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe oda nem rakható hulladékot helyez el.
Mivel üveghulladék kivételével nincs gyűjtőedény a
szigeteken, ezért szelektív hulladék elhelyezése (akár
a szolgáltató zsákjában is), vagy az üveg gyűjtőedény
mellé történő lerakása is szabályszegésnek minősül.
A rendelet alapján a kiszabható bírság felső határa 150 000 Ft. A szabálysértők már az első esetben is
jelentős összegű bírságra számíthatnak. A bírság meg
nem fizetése esetén azokat adók módjára be fogjuk
hajtani.
A szigetek közelében térfigyelő kamerákat helyeztünk ki és fogunk a jövőben is megtenni, mellyel a szabályszegést ellenőrizzük, büntetjük és egyúttal kívánjuk megelőzni.
A kamerák felszerelése óta már számos esetben indítottunk eljárást és szabtunk ki 10-20 000 Ft összegű
bírságot. Ezt a jövőben is folytatni fogjuk, a területek
rendeltetésszerű használata eléréséig.
Ennek kapcsán felhívom a figyelmet, hogy a szelektív hulladék (az üveghulladék is) a közszolgáltató
Rákóczi úti telephelyén munkaidőben az erre szolgáló
konténerben elhelyezhető. Ez igaz a külterületen élőkre is.
Az üveghulladék üzletekben történő visszagyűjtési
kötelezettsége megvalósulása esetén a szigeteken az
üveghulladék gyűjtését is meg fogjuk szüntetni.
Dr. Horváth Béla
jegyző

Képviselői közlemény
Minden hónap első keddjén 16 órától az igény szerinti
időpontig képviselői fogadóórát tartok.
Helyszín: Tájház-Nyár utca 2. vagy Városi könyvtár.
Egyeztetés telefonon: 06-20/414-0712. Kérdését, kérését bizalommal kezelem.
Ivor Andrásné képviselő
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Boldog Új Évet Nagymarosiak! Tájékoztató a
Folytatás az 1. oldalról
hangban határozzuk meg.
parkolási
Év elején az ember felteszi magának
Ahogy az elmúlt években egyre
a kérdést: mire számíthatok idén? inkább, úgy ezután is arra törekMilyen szeleket kell vitorlába fogni szünk, hogy városunk helyi gazebben az évben? Természetesen nem dasági erőivel, vállalkozó szellemű bérletet érintő
tudhatjuk biztosan a választ, és ezért emberekkel közösen, de az itt élő
több-kevesebb bizonytalansággal a többi állampolgár érdekeire teváltozásokról
szívünkben tekintünk a jövőbe. A kintettel alakítsuk ki politikánkat.
bizonytalanság félelmét azonban az
önbizalomból fakadó reménynek
kell ellensúlyoznia. Bár nem tudjuk,
mi vár ránk, bízunk magunkban,
hogy képesek leszünk bármilyen
változást a javunkra fordítani.
Persze nem mindegy, hogy mindehhez hogyan fogunk hozzá. Megygyőződésem, hogy csakis olyan
eszközökkel érdemes nekiindulni,
amelyek túlmutatnak a saját, személyes, önző érdekeinken, és amelyek
alkalmasak az egész közösség javát
előmozdítani. Egymás elfogadásával, a másik ember nézőpontjának
tudomásulvételével, a különbözőségek tolerálásával, közös célok kitűzésével lehet tartós eredményt
elérni. Ha a másikat nem segíteni,
hanem akadályozni, nem megérteni, hanem elnyomni, nem tisztelni,
hanem kihasználni tudjuk csak, akkor a saját eredményeink is múlandók lesznek, ahogy az alap nélküli
malmot is elfújja a szél. Éppen ezért
fontos, hogy saját érdekeinket is a
város és az ország érdekeivel össz-

Előbbiek a szélmalom lapátjai. Ők
képesek megragadni és hasznosítani azt az energiát, amit a szélből ki
lehet nyerni. Utóbbiak, a többség, a
szélmalom teste. Nélkülük a lapátok
csak a földön hevernének, és a legerősebb szél sem tudna fordítani
rajtuk.
„Bárkié a dicsőség, a hazáé a haszon” – olvassuk Petőfi Sándor szavait. 2018 első napjaiban minden
kedves honfitársamat arra szeretném biztatni, hogy ne félelemmel,
bizalmatlansággal, hanem bátran,
kezdeményezőkészen tekintsen a
jövőbe. A változásokat ne riasztó
problémaként, hanem tettre sarkalló inspirációként fogadja. Ezzel
önmagának dicsőséget, a hazának
pedig hasznot hajt.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
tartós sikereket, jó egészséget és sok
boldogságot mindannyiuknak!
Petrovics László
polgármester

Kormányablakokban is
intézhetőek az adóügyek
Pest megyében január elejétől már négy
Kormányablakban is intézhetik adóügyeiket az érintettek. A NAV munkatársai a
gyáli, pilisvörösvári, szentendrei és a szobi
Kormányablakokban lesznek elérhetőek.
A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2017 telétől Budapesten a Dózsa
György útra költöztette központi ügyfélszolgálatát, de megmaradtak a váci,
szigetszentmiklósi, ráckevei, nagykátai,
gödöllői, érdi, dabasi és ceglédi kirendeltségek.
A kirendeltségekhez hasonlóan az
adóügyek széles körét intézhetik a Kormányablakokban dolgozó NAV munkatársaknál, a teljesség igénye nélkül: adókártya
ügyintézés, bevallás átvétele, egészségügyi
szolgáltatási járulékkal kapcsolatos infor-

mációk, adószámla egyeztetés, tájékoztatás az adószámláról, beadványok/kérelmek átvétele, megszemélyesített csekk
kiadása, általános tájékoztatási tevékenység magánszemélyek részére.
Akárcsak a többi NAV ügyfélszolgálaton, az érintett Kormányablakokban is lehet bankkártyával fizetni.

A Képviselő-testület májusi ülésén
módosította a fizető parkolási rendszerről szóló 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendeletet (az egységes
szerkezetű rendelet az önkormányzat honlapján a képviselő-testület/
rendeletek menü alatt megtalálható).
A módosítás értelmében idén január 1-től az éves parkolási bérlet
már nem rendszámra szól.
Így a megváltott bérletettel egy
családon belül több autóval is igénybe lehet venni a fizető parkolókat,
természetesen nem egyidejűleg.
A sorszámozott éves parkolási bérletet 2011 óta változatlan – nagymarosi lakóhellyel, székhellyel rendelkező gépjármű üzemeltető esetében
5000 Ft/év – áron lehet megvásárolni
a Polgármesteri Hivatal pénztárában,
valamint a közterület-felügyelőnél
(piaci napon is).
A fizető parkolási zónákban a
díjfizetést a közterület-felügyelő már
fokozottan ellenőrizni fogja, és a figyelmeztetések megtörténtét követően már pótdíjat kiszabva. A pótdíj
összege 15 napon belüli megfizetés
esetén 2400 Ft, 15 napon túl pedig
8000 Ft. Mértékét a közúti közlekedésről szóló törvény határozza meg.
A parkolási díj bevételből az önkormányzat a közutak, parkolók és
tartozékaik állapotát kívánja javítani,
és új parkolóhelyeket kialakítani.
Dr. Horváth Béla
jegyző

Friss hírek:
www.
nagymaros.
hu
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Az iskola decemberi hírei
December 7-én a váci Petőfi Sándor Általános Iskolában a diákolimpia keretében megrendezett játékos
sportversenyen vettek részt 2. 3. és 4.
osztályos diákjaink, ahol 3. helyezettek lettek.
A Váci Rendőrkapitányság munkatársai két napon keresztül játékos
foglalkozásokat tartottak a közlekedésről, az internet veszélyeiről és az
iskolai agresszióról a felső tagozatos
diákoknak. Nagyon hasznos volt, és
a gyerekeknek is nagyon tetszett. Ezúton is köszönjük a rendőrségnek ezt
a két napot!
A filharmóniai bérletes előadás
keretében az előadók az operát pró-

bálták megszerettetni a gyermekekkel, ez sikerült is, nagyon élvezte a
gyerekközönség a közös együttlétet.
December 6-án Mikulás járt iskolánkban a kicsik nagy örömére. A
felsős diákok pedig annak örültek,
hogy megint megrendezésre került a
Mikulás buli a 7. osztályok szervezésében.
Advent első vasárnapján a német
nemzetiségi önkormányzat szervezett egy közös gyertyagyújtást a Fő
téren. Itt énekeltek és verset mondtak az 1.a osztályos tanulóink.
A Mindenki karácsonya rendezvény a hagyományokhoz híven a
templomban volt, melyen két német

dalt adtak elő a 2.b-sek. Az iskola
énekkara pedig gyönyörű karácsonyi
dalokat énekelt Miloszerni László tanár úr kíséretével.
December 13-án a két nemzetiségi osztály (1.a és 2.b) Gödöllőn járt
a Karácsonyházban és a kastélyban.
A program költségeihez nagyban

hozzájárult a német nemzetiségi önkormányzat, melyet ezúton is köszönünk!
A Csillagváró esten megtelt a művelődési ház. Adventi és karácsonyi
versek, dalok, jelenetek próbálták
felkészíteni lelkünket az ünnepek-

Koncert a Migazzi Otthonban
December 12-én Zsuzsi nénivel a zongoristák előadást tartottak a
Migazziban. Az osztálytársammal egy karácsonyi dalt adtunk elő,
Ő énekelt, én zongorán kísértem. A többiek is nagyon ügyesek voltak, az öreg nénik velünk együtt énekeltek, és nagyon jól érezték
magukat.
Máskor is visszamegyünk.
Szlávik Zsuzsanna 4.a
Számomra hatalmas élmény volt. Előadás közben az idősek arcát
látni leírhatatlan érzés.
Karácsonynak megvannak a maga tárgyi ajándékai, de a legfontosabb dolog, amit a másik embernek adhatunk, az valahogy így
hangzik: „Köszönöm, hogy vagy nekem. Te úgy vagy fontos, ahogy
vagy, mert Nélküled a világ nem lehetne ilyen csodálatos.”
Péntek Zoltán

re. A rendezvényt iskolánk csengő
hangú kórusa zárta. Köszönjük a
szervezőknek, a pedagógusoknak és
a gyerekeknek egyaránt a sok szép
előadást.
Az utolsó tanítási napon „Jézuska
műhelye” keretében kézműves foglakozásokkal és drámajátékokkal készültek a felsős diákok a karácsonyra.
Az iskola dolgozói nevében Mindenkinek békés új esztendőt kívánunk!
Zoller Csabáné
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A Jobbik Nagymarosi Sokan dunai úszással
Szervezete hírei
kezdték az új évet
Az idei tél talán legszebb napján,
gyönyörű hóesésben gyűltünk
össze nem is kevesen a Panoráma
parkoló szegletében, s gyújtottuk
meg azt a tüzet, mely csak egy
kicsiny pontja volt a magyarok
összetartását erősítő fénylánc-

nak. Európa szerte 171 helyszínen köszöntötték az eljövendő
karácsonyt hasonlóképp. Keleten
Csíkszentmárton, nyugaton Írország, délen Spanyolország, északon Svédország keretezte ezt a tíz
éves hagyományt. Ebben az évben
két sámándob is kísérte a magyarokhoz szóló imát. Köszönjük

mindenkinek a részvételt, a finom
sütiket, a forró teát, az elmaradhatatlan forralt bort, és a legfontosabbat: az együttlétet.
Az új esztendő sok munkát ad
nekünk, fórumokkal készülünk
a tavaszi választásokra. Kísérjék

figyelemmel plakátjainkat, újsághíreinket! Továbbra is gyűjtjük a
béruniós aláírásokat, ez ügyben
személyesen is keressenek minket!
Eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden
nagymarosinak!
Jobbik Nagymarosi
Szervezete

Január 1-én délelőtt többen
vállalták, hogy Jakus Mihálylyal úsznak egyet a hideg Dunában. A „Dunai Rozmár” a
közösségi oldalon tette közzé
felhívását, melyre kilenc bátor vállakozó jelentkezett, de
akadtak szép számban nézők
is.
„Minden kedves fürdőzőnek
és nézőnek nagyon szépen köszönöm a részvételt és nagyon
büszke voltam, hogy ennyien
vállalták a hideg víz különös
élményét, a nézőknek a biztatást és a részvételt. Ezen felbuzdulva minden év január 1-én

minden évben szeretném, ha ez
rendszeressé válna 11 órakor.
Köszönet név szerint a fürdőzőknek: Havasiné Jakus Beáta, Lénárd Jucus, Lévai Kata,
Zoltai Zita és Dávid, Illés Zoli,
Hámori Atti, Havasi Máté,
Hetényi Andrea. Minden résztvevőnek hatalmas gratula, és
nagyon jól esett, hogy hallgattak rám. Remélem egészségükre válik. A sok nézőnek szintén
gratulálok, hogy biztatták ezt
a kis lelkes csapatot.” - írta az
esemény után Jakus Mihály.
Fotók:
Ivor Andrea

Tetten érték a betörőt
A férfit három nagymarosi betöréssel gyanúsítják a nyomozók - írja a
police.hu.
A Váci Rendőrkapitányságon indult eljárás
egy 54 éves férfival szemben lopás bűntett, magánlaksértés bűntett és
rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt.
A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2017.
november 25. és 2017. december 9. között három,
Nagymaros külterületén található hétvégi házba tört
be. Az ingatlanokból jellemzően kisebb szerszámgépeket, ruhaneműt, valamint italokat lopott el.
A férfit a váci rendőrök 2017. december 9-én este
érték tetten az egyik ingatlannál, akit kihallgatását
követően bűnügyi őrizetbe vettek és előterjesztést
tettek előzetes letartóztatásának indítványozására.
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Citerával és zengő muzsikával
Nagymaros három Arany
Diplomás, amatőr komolyzenei együttese 3
évenként közös hangversennyel ajándékozza meg
a Dunakanyar közönségét. Idén, 2017. december 9-én a művelődési
házban, 17-én pedig a
Mindenki
karácsonya
elnevezésű rendezvény
során - templomi hangversenyen.
Egyszerre
szólok a két emlékezetes eseményről, hogy az
utókornak emléket állítsunk: kivételesen magas
színvonalú művészi élet

zsef műve) és a híres latin éneknek, a Veni, veni
Emmanuel címűnek. Ez
a valószínűleg XIV.-XV.
századi latin ének aktuálisan az adventhez, a
várakozáshoz kötődik:
Ó, jöjj Megváltó, Emmanuel! A
templomban
Inotay Nóra lepett meg
bennünket a Kimondhatatlan csoda című francia
barokk dallam átszellemült, gyönyörű hangú,
szólisztikus előadásával.
Nagyon tisztán, amatőr
énekesnél ritka stílusérzékkel énekelt a fiatal szó-

zedéknek a maga erejéből, akarásából kell megszereznie. Ezért örömteli,
hogy az egyik legrégibb
magyar karácsonyi dallam, a Csordapásztorok
című is elhangzott ez alkalommal - igen kiérlelt
előadásban. Öröm, hogy
új, ifjú taggal bővült a
nőikar, s reméljük, a többi fiatal is ráérez a közös
éneklés ízére. Az iskolai és az óvodás kórusok
tiszta hangzása, lelkesedése biztosítéka ennek.
Elismerés illeti a hibátlan
templomi szereplésért a

az, amiben részünk lehet
Nagymaroson!
A Nagymarosi Női Kórus műsora kapcsán hadd
idézzem Anna Ahmatova
költő sorait: „Női énekszó száll a szélben Éjsötét
madárként repül. Amihez hozzáér röptében, az
mássá lesz, átlényegül. Elönti gyémánt ragyogással,
megcsillantja ezüstösen,
s mint takaró, melegen,
lágyan zizzen a sosemvolt
selyem.” Rég nem hallottam lányainkat, asszonyainkat ennyire szépen,
selymes hangzással, odaadóan énekelni! Talán
a karácsony közeledése
adott szárnyat Az angyal
énekének is (ez Karai Jó-

lista. Lélekemelő kontraszt volt a moll dallam
után a dúrban, a bizakodás hangján megszólaló
kórus is: Domine, pacem
da nobis, azaz Uram, békét adj! Hiszem, hogy
szeretsz, és számíthatok
rád! A templomi előadás épp olyan telt hangzású és tiszta volt, mint
a műv.házbeli, csak – itt
érezhettük a genius loci
kiáradását... Patrik Judit
karmester asszonyt minden elismerés megilleti:
ez az énekkari szereplés
méltó volt az arany minősítéshez! Kodály Zoltán
szerint pénzt, vagyont lehet örökölni, de kultúrát
nem. Azt minden nem-

tanítókat, tanárokat, óvónőket.
Horák Eszter kitűnő
zongorajátékát dicsérettel kell említenem: mind
a művelődési házban,
mind a templomi koncerten a művekhez illő
hangszín-regisztrálással,
kísérőhöz illő előadói
alázattal, nagy hangszertudással segítette az
együtteseket.
Nagymarosi Férfikarunk legszebb dalát választottam ezen írás címéül. „Minden földek Istent
dicsérjétek, ujjongjatok és
énekeljetek! Daloljatok az
Úrnak citerával és zengő
muzsikával! Ujjongjatok
az Úr-király előtt” Meg-

érdemelt vastaps volt a
férfikar jutalma e diadalmas műért mindkét
koncerten! A gyarló ember – még a nem hívő is
– ráérez néha Isten kegyelmére. Sokan hisszük,
hogy Ő adja a tehetséget,
a szép hangot, a szerető,
támogató családot, - s az
énekeseknek a szakmailag kiemelkedő tudású,
két remek karmestert: a
vendég Prugli Andreát
és Juhász Orsolyát, akinek gyönyörű énekhangját is megcsodálhattuk a
szólisztikusan előadott
erdélyi magyar ringatókban épp úgy, meg Wolf
Péter dalában a templomi
koncerten. Érdekes ötlet
volt a Mozart Varázsfuvola-részlet előadása, - a
papok kara -, a finom,
visszafogott
kísérettel
és a tisztán csengő tenor szólammal. Sarastro
Fény-birodalmában tiszták az emberek, szilárd
az erkölcs, nem juthat diadalra a gonosz, - amit az
éj szimbolizál. A papok
– megigazultak - közé
csak megtisztult szívvel
és alázatos lélekkel juthat
a halandó, épp úgy, mint
a keresztény Mennyországba. Ötletes volt a dob
és a fúvós kíséret a vérbő
középkori Novus Annus
című dal mellé. A veni
Sponsa Christi is tetszett
– Jöjj, Krisztus jegyese, és
vedd az Úr által neked készített koronát! - Ez igen
híres gregorián antifona.
Gounodnak a Da pacem,
Domine (azaz Adj békét,
kérünk, Urunk!) című
kórusművét
nagyon
megszerettem. A művet a
templomban a művházbeli koncert karnagyának, Prugli Andreának
emlékezetes vezénylésével hallhattuk. (A többi
kórusművet az időközben
külföldről hazatérő Juhász Orsolya vezényelte.)
A francia szerző alkotása
a klasszikus harmóniák
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romantikusan szuggesztív, igen alaposan kimunkált előadásával igézett
meg. A szöveg drámai, s
bár nem meri kimondani az imádkozó, hogy az
Istentől ezt a lelki békét
„most és halálunk óráján” kéri, de az „in diebus
nostris” – ugyanazt jelenti. Ezért zuhan – szinte
megcsuklik – a hang a
crescendóból - a döbbenet pianisszimójába. Nagyon nehéz az erős hangú
férfiaknak zeneileg kifejezően, hatásosan megoldani – de sikerült! Wolf
Péter Ave Maria című

tudja lepni a hallgatóit: új
és újabb, szebbnél szebb
művekkel, Ujvári Gábor
karmester úr kreatív átirataival, egyéni hangszereléseivel, az előadások
kimunkált, fényes hangzásával. A vidék sok településéről jönnek közéjük
a közös muzsikálásban
örömüket lelő zenészek.
Szeretnek itt zenélni
mind az amatőrök mind
a profi muzsikusok, mert
a művészeti irányítás jó
kezekben van, a próbák
hangulata pedig gyakran
frenetikus. Nincs hiány
jókedvben, baráti tré-

hogy a férfikar próbáit is
vezette - Juhász Orsolya
távollétében - hónapokig. Ha pedig valakinek
módja nyílik egy kis kalandozásra a Youtube-on,
ott hallhatja a Harang
csendül és... a teljes „All
I Want for Christmas”
2017. decemberi felvételét Patrik Judittal és a
zenekarral!!!
Nagyon
tetszett a zenekar előadásában az összes mű:
a műsort fanfárszerűen
bevezető, sodró ünnepi
nyitány Sosztakovicstól,
Erickson tréfás, varázslatos, vibráló Toccatája,

modern, szinte slágerszerűen egyszerű, mégis magával ragadó művének sok fiatal örült a
templomban, - még én is.
Érdekes, gondoltam, akár
mi, zeneileg nem nagyon
képzettek is meg tudnánk
tanulni! (Jót tesz egy kis
modernizálás a katolikus
szertartásoknak.) Bár a
karácsony – ősrégi ünnep
– Jézus a Fény, az emberi
ség reményének megtestesítője- azért a mai ember is keresi helyét Ég és
Föld között... Fenn van a
dal a neten, sőt, a szövege
is elérhető. A nagymarosi előadás pedig felveszi a versenyt bármelyik
fővárosi produkócióval!
Szívből gratulálunk!
A Dunakanyar Fúvósegyüttes mindig meg

fálkozásban. A karmester úr igen sokoldalú: ha
kell, kürtön játszik, vagy
„hangszerel”, pl. szimfonikus zenekarról fúvósokra ír át egész műveket
(néha CD-ről egyenesen a
partitúrába), tanít, javít,
lelkesít, biztat, - kritizál
– ez utóbbi nagyon szükséges! Ám a csapat tudja,
hogy enélkül nincs siker,
és minden pénzt megér
egy kis kibékülés a marosi próbaterem közelében
nyílt borozóban... (ez itt
a reklám helye...) A közel
40 év, amióta létezik ez
az együttes – mely több
kategóriában is „Arany
Diploma” minősítést kapott, - ennek az igényességnek, összetartásnak is
köszönhető. A vezetője
fáradhatatlan. Hallottam,

a Herkules című film slágerszerű, ámde zeneileg
igényes programzenéje.
Ez is jó választás volt:
kirobbanó, vad kezdés,
izgalmas kalandok, - az
ezeket illusztráló ritka
ritmushangszerek: a tikfa, bonfgó, fadob, tamburin, cabasa és a shaker.
Azonban a legnagyobb sikere Patrik Judit
jazz-énekesnő(!) debütálásának volt a zenekarral – olyanok voltak ők
együtt, mint a forgószél!
A mű: ”All I Want...”,
megtekintésre vár a világhálón. Csak gratulálni tudok, - emlékezvén
Patrik Máté hasonlóan
sikeres dalaira – és remélem, lesz folytatás! A
befejező, közös szám,
a Harang csendül (így

szerepel a Youtube-on
a DKFE-vel) szövegét
Szilágyi Orsi segített
kórusra „műfordítani”.
Ugyanis csak angol változatban található a mű
néhány dala a közismert
Greensleeves és az Örvendj világ 15. századi
dallamán kívül. Jól sikerült, ugye? Fergeteges,
barokkosan dús a hangzás, magával ragadó volt
az előadás is.
Itt mondok köszönetet a zenekar néhány
tagjának a XIV. Mindenki Karácsonyán előadott
hangulatos térzenéjéért!
Remek volt ott a hangulat, jólesett a fiatalok és
a sok segítő kéz,jó szívű adakozó által fölkínált-fölszolgált forralt
bor, sütemény. Jó, hogy
ez a közösségformáló
esemény évek óta vonzza mind az őslakosokat,
mind az ide költözött,
jó érzésű embereket és a
rendezésben segítő ifjakat is.
Dicséret a két Katalinnak: Mándliné Szabó
Katalinnak és Heinczné Cserni Katalinnak a
hangulatos, informatív,
pergő konferálásért, a
szervezésért! Az önkormányzat, az alapítvány,
(Ivor Andrásné, Anikó,
Plentner Katalin) is jócskán segített az ifjú és lelkes önkénteseken kívül,
ezt köszönjük.
A közösen előadott
műsorból is látható
rövid részlet a „Nagymarosi Könyvtár és...”
Facebook oldalán. Csodaszép, halk és megilletődött Panis Angelicus-t
valamint érdekes zenekari kíséretes karácsonyi
dalokat hallhattunk – s
legnagyobb örömünkre
mi, a közönség is velük
énekelhettünk: Fel nagy
örömre, ma született!
Gy. M. M.
(fotók: Dunakanyar
Hírek)
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Olvasói levelek

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

BÚÉK

Békés, boldog új esztendőt kívánunk sok szeretettel a
MÁTÉ Alapítvány Kuratóriumának, adományozóinak és
a befogadó gazdiknak: Csuli egy boldog kutyus és a
még boldogabb gazdája, akik egymásra találtak!

A szeretet lángja körbejár
Immár ötödik éve, az advent időszakában egy estén, gyönyörű karácsonyi ajándékot kapnak a nyugdíjas óvónők.
Volt kollégák és fiatal óvónők lelkes csapata mécsesekkel,
kis gyertyákkal a kézben, csengő, szép karácsonyi dalokat énekelve (minden évben más dalcsokorral) keresik
fel a nyugdíjas óvónőket. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a szeretetét, önzetlen ajándékát, akik
ezt kitalálták, megvalósították és már sok éve szereznek
ezzel örömet régi kollégáiknak. Ebben az ajándékban ott
lebeg a karácsony igazi szelleme, gondolok rád, szeretettel fordulok feléd. Kimondhatatlanul jó érzés ilyen ajándékot kapni. Köszönjük kedves ÓVÓNÉNIK!
A megajándékozott nyugdíjasok nevében, köszönettel:
Niegreisz Panni

Kedves Nagymarosiak!
Néptánc csoport indítását szervezzük.
Előzetes tervek alapján két csoport indulna,
ifi és felnőtt, de ez a létszámtól függően változhat.
Erről egy megbeszélést tartanánk január 17én szerdán, 19 óra után pár perccel a művelődési ház egyik kistermében.
Mindenkit szeretettel várunk a környező városokból is! Az ifi csoport 8. osztályos tanulótól várja jelentkezőit.
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!
Borkó Bálint

Barátainkkal Nagymaroson szilvesztereztünk, éppen a pezsgőt hoztam be a mélyhűtőből (ez nálunk a terasz), amikor
pittyegni kezdett a mobiltelefonom, jelezve, hogy SMS-eim
érkeztek. 16-an kívántak boldog újévet írásos üzenet formájában. A jókívánságokat udvariatlanság viszonzás nélkül hagyni, ezért még a himnusz előtt valamennyire válaszoltam.
Éjfél után felcsavartuk a szőnyeget és táncolni kezdtünk,
de közben a számítógép jelzett, hogy e-mailjeim érkeztek. A
rákattintás után kiderül, hogy a beérkezett üzenetek száma:
16. Mindegyikben boldog újévet kívántak nekem, s ezeket
természetesen illik viszonozni. Erre az újévi malac elfogyasztása alatt került sor, ne tudják meg, hogy milyen nehéz zsíros
ujjakkal gépelni!
Hajnaltájt az üres sörös dobozokat levittem a kukába, s ha
már lenn jártam, megnéztem a levélszekrényt is. Nagy menynyiségű boríték ömlött ki belőle, pontosan 16 darab, ennyien
kívántak nekem boldog, békés újesztendőt a behavazott házikókat, kurta farkú malacokat, vagy tréfás kéményseprőket
ábrázoló képeslapokon. A levélre aztán végképp nagy udvariatlanság nem válaszolni, ezért - a korhelyleves melegítése
közben - nekiláttam.
Másodikán még kissé kótyagosan mentem dolgozni, rögtön csengeni kezdtek a telefonok, ismerőseim kívántak boldog
új évet. Egymás után 16-an. Ugyanazok, akik az SMS-eket, az
emaileket, és az üdvözlőlapokat írták. És akik ott voltak a szilveszteri bulin is…

Szigorúan őrzött kolbászok
Pesti barátunknak – nevezzük Bélának – Nagymaroson van
nyaralója.
Béla vagyonos ember hírében állott, de nem a festményeire, az értékes bútoraira volt a legbüszkébb, hanem arra a
három kiló csabai kolbászra, amit egy vidéki kiszállása során
vásárolt. Erről a kolbászról legendákat tudott mesélni. Sajnos,
csak mesélni, mert egyébként fukar ember, a kolbászt még
magától is sajnálta, nemhogy a barátaitól.
A haverok merényletet forraltak a kolbászkészlet ellen.
Mikor Béla legközelebb elutazott, felkeresték a házban tartózkodó takarító nénit, és a spájzból elcsenték a kolbászokat,
majd telefonon felhívták Bélát, hogy gyanús alakokat láttak
a ház körül. Béla meg rögtön riasztotta a rendőröket, mire
hazaérkezett, már a helyszínelők is ott voltak.
A rendőrök megkérdezték, hogy hiányzik-e a házból valami? Béla – rosszat sejtve – egyből a spájzba rohant, és a szívéhez kapott, amikor meglátta, hogy a kolbászok eltűntek. A
helyszínelők parancsnoka nem akart magából hülyét csinálni, és nem akarta beírni a jegyzőkönyvbe, hogy egy sokmilliós értéket tartalmazó házból csak egy pár szál kolbászt loptak
el, de a sértett ragaszkodott hozzá.
Béla napokig siratta a csabaikat, és még hetekig kedélybeteg volt. Vigasztalásul kirándulni hívtuk a kilátóhoz, jelezve,
hogy a kajáról mi gondoskodunk. Béla csabai kolbászából
csináltunk szendvicseket, de persze a forrás megjelölése nélkül. Béla rosszkedvűen kommentálta:
-Jó ez is, de persze nyomába sem jöhet az én elrabolt csabai
kolbászomnak!
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KÖNYVAJÁNLÓ
LEMAN, Kevin: Péntekre új gyerek
Hogyan változtasson gyermeke hozzáállásán és viselkedésén 5 nap alatt.
Józan ész, humor és néhány egyszerű stratégia – ezt kínálja
a pszichológus szerző a szülőknek.
A “Péntekre új gyerek” olyan akcióterv, amely garantáltan
sikerre vezethet.
Dr. Kevin Leman éleslátó és praktikus pszichológiai meglátásaival tanulságos ás derűs perceket szerez olvasóinak.
CUNNINGHAM, Michael: Mire leszáll az éj
Peter és Rebecca Harris középkorú New York-i házaspár,
akik látszólag minden elérhetőt elértek az életben. Szeretik
hivatásukat és szakmai karrierjük csúcsán vannak. Minden
okuk megvan tehát az elégedettségre és a boldogságra….
A „Mire leszáll az éj” az író „Az órák” című művéhez hasonlóan páratlan érzékenységgel ábrázolja modern korunk,
felgyorsult életünk fonákját, a mélyben lappangó élethazugságokat: a kiüresedő kapcsolatokat, a fenyegető öregedést, a
könnyen fogyasztható művészet hamisságát – és a fogságból szabadulás mámorító, egyszersmind pusztító vágyát.
Angyali mesék
Az angyaloknak megvan az a képességük, hogy óvjanak
bennünket, láthatatlanul vezessél lépteinket mindennapjainkban. A kötetben szereplő mesék bemutatják az angyalok
gyöngéd, szerető energiáit. Történeteik egyszerre varázslatosak és lenyűgözőek. 22 szépen illusztrál mese, s mindegyik végén a mese pozitív üzeneteit összefoglaló picurka
emlékeztető.
BARTOS Erika: Brúnó Budapesten. Buda tornyai
Tudod-e, hogy hány harangja van a Mátyás-templomnak,
hány tornya a Halászbástyának, és milyen magas a Szabadság-szobor? Honnan származik Békásmegyer vagy a Rózsadomb neve?
Bartos Erika kedves történetek és részlet gazdag rajzok segítségével kalauzolja végig az óvodáskorú olvasóit Budapest
nevezetes helyszínein.
A Buda tornyai kötetből Buda történelmi részeit, a Várnegyedet, a Gellérthegyet és Óbudát ismerhetjük meg.

Városunk könyvtárának címe:
Nagymaros, Váci út 11.
Tel: +36 27 595 106
konyvtar@nagymaros.hu
Facebook: Nagymarosi Könyvtár és
Művelődési Ház
KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:
hétfő: ---------kedd, szerda, péntek: 9-12/13-18
csütörtök: 13-16, szombat: 8-12

A könyvtár hírei
Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház január elején kapta az örömteli értesítést, miszerint a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásra ítélte két benyújtott pályázatát.
A pályázat keretén belül a Nagymarosi Férfikórus
és a Wildenrosen Táncegyüttes tájolására 750.000 Ft,
a tánc világnapja alkalmából Dunai Táncszók című
egész napos táncművészeti programra 700.000 Ft támogatást nyert el az intézmény.
A könyvtár beiratkozási díjai változtak. 2018-ban
az éves könyvtár használati díjak a következők:
dolgozók részére: 1600 Ft, diákok részére 800 Ft,
nyugdíjasok részére: 800 Ft.
16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek ingyenes a
beiratkozás.
Szolgáltatásaink a nyomtatás, a fénymásolás, a
szkennelés és az internetezési lehetőség változatlan
áron elérhető kölcsönzési időben.
KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:
KEDD, SZERDA, PÉNTEK 9-12; 13- 18;
CSÜTÖRTÖK 9-12;
SZOMBAT 8-12.

NEMZETKÖZI SARASTVATI JÓGA /torna/
NAGYMAROSON! EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
-JAVÍTÓ GYAKORLATOK,
rávezető eszközökkel, sok segítséggel.
KÖZÉP ÉS IDŐSEBB KOROSZTÁLY számára.
Mozgásszervi, szív és érrendszeri, emésztési problémák, valamint a kedélyállapot, erőnlét,
és állóképesség javítására.

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/380-6233 - Szűcs Éva

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442
Nagymaroson pince eladó.
Érdeklődni lehet: 06-30/904-6879

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
„Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek
tőlünk, mint a gyerekek; ezt a gyámságot ránk ruházták.” (James Herriot)

Máté tervek 2018.
Örömmel jelentjük, jó évet zárt az
alapítvány. Mindkét, különösen az
őszi ivartalanítási, veszettség elleni oltási kampányunk felülmúlta a
korábbiakat. Az utóbbiban tizenöt
kutya, huszonhárom macska ivartalanítási költségeihez járultunk hozzá,
hét kötelező oltást és egy chip beültetést, bolhairtást, féreghajtást támogattunk összesen 213.900 forinttal.
Pontos statisztikánk nincs, de az itt
élő ebeknek immár a nagy többsége
nem szaporodik tovább. Az egyik
legnagyobb gondunk enyhül ettől a
ténytől, de az igazán súlyos probléma
változatlanul jelen.

Tűzijátékok, petárdák

Az augusztus 20-i és az év végi, elviselhetetlenül lármás „ünneplések”
ezúttal is tragikus következményekkel támadtak számtalan családra. Eltűnt, közöttük számtalan máig meg
nem talált, különféle sérüléseket
szenvedett kedvencek mellett a kétségbeesett gazdik sokasága szenvedi
meg ezt a barbár szokást. Hiába figyelmeztettük többször a lakótársakat, legalább ilyenkor engedjék be
néhány órára a házakba az állatokat, valaki maradjon otthon velük,
a jelek szerint sokan ezt nem érezték fontosnak. Megdöbbentő, hogy
kifejezetten szobakutyák fotóival is
találkozhattunk a közterületen. Évek
óta gyűlnek az aláírások egy országos
rendezést követelő petícióhoz, amíg
az sikertelen, megpróbálunk támogatást szerezni a helyi szigorításhoz.

Facebook oldalunk

Az előbbi témakörről is remélünk
élénk eszmecserét szervezni a Máté
Facebook oldalán, amelynek látogatottsága, kedvtelése egyre nő. Rendkívüli, gyors és ingyenes lehetőség ez
nem csupán megtalálni elcsatangolt
kedvencet, de a tapasztalatcseréknek, a táplálkozással, az egészséggel
kapcsolatos témaköröknek, az akciók, rendezvények előkészítéseinek
is remek színhelye. A közeljövőben
remélhetően élénk vitát kezdeményezünk a felelős ebtartásról. Többek
között arról, etikus döntés-e olyan
helyre is kutyát vinni, ahol az csupán
ridegen tartott házőrző, figyelmen
kívül hagyva a legfontosabb igényét
a falkához, vagyis a családhoz tartozásra. A folyamatosan láncon tartásuk már tilos, de ezt sokan figyelmen
kívül hagyják. Akik nem, azok nem
gondoskodnak megfelelő kerítésről,
hagyják elkóborolni őket, komoly
balesetek igazolják, mennyire felelőtlen magatartás ez.

Máté kuckó

Némi szünet után folytatja izgalmas
és rendkívül fontos küldetését az
állatbarát klub az iskolában, szoros együttműködésben a Máté Állatvédelmi Alapítvánnyal. Életben
tartója, Heinczné Cserni Katalin
tanárnő izgalmas programsorozatot állított össze, érdekes vendégeket hívunk meg, lesz állatbemutató, találkozás vakvezető kutyákkal,
állatorvossal. A Facebook oldalun-

kon folyamatosan tudósítunk!

Négyszázhúszezer
forint adomány

A gyűjtőperselyeinkbe dobott pénzekből, az adók egy százalékának a
felajánlásából és egyéb helyekről a
fenti összeggel gyarapodott az egyszámlánk. Nagyon köszönjük a támogatásokat, ezeknek köszönhető,
hogy folytathatjuk a kedvenceket és
a gazdájukat is segítő munkánkat.
Az idén igyekszünk még több helyi lakost, intézményt, vállalkozást
meggyőzni, az adózáskor a Mátéra
is fontos gondolniuk.

Ideiglenes
otthon
A legközelebbi állatmenhely
messze van, hivatalos átmeneti „szálláshely” még nem épült
a városban, egyéb megoldást
kell találnunk az áldatlan kóbor
kutya helyzet felszámolására. A
máshol már bevált gyakorlatot
követve nálunk is a lakosság
közreműködése segíthet.
A Máté Állatvédelmi Alapítvány ideiglenes befogadókat
keres, akiknél a tulajdonosok
megtalálásáig elhelyezhető egy,
vagy több eb. Nem csupán az
ő ellátásukról gondoskodnánk,
de az ott élő kedvenc tartásához
is jelentősen hozzájárulnánk,
kutyaházat
adományoznánk.
Várjuk a jelentkezőket, akikkel
részletesen megbeszélhetjük a
feltételeket.

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822 - Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu
E-mail: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Facebook oldalunk: Máté Állatvédelmi Alapítvány
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Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
jjanuár-február
f

Születtek: Heinczinger Csaba és Szentesi Szabina
fia: Bendegúz, Pintér Gergő és Hangrád Beatrix
fia: Tamás, Berczelly Zoltán és Szilágyi Réka Dorottya fia: Bence Gábor.
Házasságot kötöttek: Borkó Máté és Tóth Tímea,
Varjú Ábel és Jónás Tünde Anita, Zoller András és
Englóhner Adrienn.
Elhaláloztak: Véghelyi Ferenc Elemérné (1952),
Ba Antal László (1937), Gellért Zsigmondné sz.
Svéger Piroska (1939), Dr. Glózik András (1936),
Ortmann István (1926).

JANUÁRI PROGRAMOK
Január 14. vasárnap 9 órától - Megemlékezés a
Málenkij-robotra elhurcoltakra, szentmise
és megemlékezés
Helyszín: Zebegény, templom
Január 16. - vásár
Január 18. - vásár
Január 19. 18 óra - Legszebb konyhakertek 2017.
évi programjáról beszámoló, és beszélgetés
Január 27. szombat 17 óra- Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepség
FEBRUÁRI ELŐZETES
Február 3. szombat - Vadász bál
Február 17. szombat - Ovis bál, az Óvodai
Alapítvány szervezésében
Február 24. szombat - Nyugdíjas bál
2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
RENDELÉSI IDŐ:

HÉTFŐ: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
KEDD: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
SZERDA: 8-10 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 8-10 ÓRÁIG, 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

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,
Mihály u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 06-20/911-9077
A CIKKEK LEADÁSI
HATÁRIDEJE: MINDEN
HÓNAP VÉGE

Nagymaros
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David Balazic
ART SHOEMAKER
CIPÉSZMESTER
Cipőápolási szerek, cipőfűzők, talpbetétek,
pénztárcák, csizma és cipő sámfák kaphatók!

Újdonság: saját gyártású női és férfi
bőrövek, 2 méretben, 4 féle csattal.
Cipőre húzható csúszásgátló érkezett!

NYITVA TARTÁS:
hétfő zárva,
kedd-péntek 8-12 és
13-17, szombat 8-12,
vasárnap zárva
Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu,
Nagymaros, Vasút u. 3

MAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFT
Nag aros, Rákóczi út 37.
Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848

Konténeres sitt- és
lomszállítás 3 m3, 5 m3, 8 m3.
Ezen kívül a telepen térítés
ellenében is átvesszük,
de megrendelésre házhoz
is megyünk.
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