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23 éve a lakosság 

szolgálatában! 

l folytatás a 7. oldalon

Tavaly volt az első alkalom, hogy a sokak által csak dunai rozmárnak 
nevezet Jakus Mihály - aki minden nap úszik a folyóban -, január 1-re 
úszásra invitálta a bátrabbakat. Akkor még csak néhányan csatlakoztak 
hozzá, idén azonban több, mint 35 fő vállalkozott arra, hogy megmár-
tózik a 4 fokos Dunában. A megmozduláson sok nő, de még gyerekek is 
részt vett. 

A csobbanás előtt Jakus Mihály búcsúzott el és ajánlotta fel jelképesen 
úszását, a sokak által csak Aranyecsetként ismert Berki Tibortól, barát-
jától.

Tavaly még csak néhányan, idén már 
jóval többen úsztak a hideg Dunában

A Málenkij robotra 
elhurcolt áldozatokra 

emlékezünk
Már évek óta három település 
- Kismaros, Zebegény és Nagy-
maros - közösen emlékezik meg 
a Málenkij robotra elhurcolt ál-
dozatokra. Ezúttal Nagymaros 
ad otthont a rendezvénynek, 
január 13-án, vasárnap.

A katolikus templomban 
9.30-kor kezdődik a szentmi-
se, melyet dr. Varga Lajos se-
gédpüspök celebrál. Köszöntőt 
mond Petrovics László polgár-
mester, megemlékező beszédet 
tart Rétvári Bence országgyű-
lési képviselő, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
parlamenti államtitkára, áldást 
mond Csuka Tamás református 
tábori püspök.

A misét a Monsberger téren 
koszorúzás követi 11 órakor. 
Fél tizenkettőkor pedig a műve-
lődési házban fogadással, majd 
a Málenkij robot emléktúra 
résztvevőinek vetítéssel egybe-
kötött beszámolójával várják az 
emlékezőket. 

Fotó: Ivor Andrea
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Az Újév sokak számára a 
fogadalomtétel ideje. Úgy 
érezzük, mintha nemcsak 
egy új év kezdődne ilyen-
kor, hanem lehetőségünk 
lenne egy egészen új életet 
is elkezdeni.

Ehhez kell igazán éle-
terő, bölcsesség és bátor-
ság. Egy statisztika szerint 
ilyenkor a lakosság 37 szá-
zaléka a rendszeres sporto-
lást, 13 százaléka rendsze-
res táplálkozást, 7 százalék 
pedig a káros szenvedélyek 
elhagyását fogadja meg. 
Nos, minden bizonnyal 
településünkön is vannak 
szép számban, akik valami 
hasonlóra gondoltak. Ne-
kik ajánlom a figyelmükbe 
Szent Benedek, Európa vé-
dőszentjének kívánságát:

„Uram, adj türelmet, hogy 
elfogadjam, amin nem tu-
dok változtatni, adj bátorsá-
got, hogy megváltoztassam, 
amit lehet, és adj bölcsessé-
get, hogy a kettő között kü-
lönbséget tudjak tenni.”

Jómagam nem szoktam 
újévi fogadalmat tenni, de 
ilyenkor számba veszem 
az előző év jó és rossz dol-
gait, és igyekszem tanulni 
belőlük. 12 éve vagyok a 
település polgármestere, 
igyekszem becsületesen és 
kemény munkával irányí-
tani, és bár természetesen 
vannak nehézségek, azért 
szerencsére a sikerek sem 
maradnak el.

Őszintén remélem, hogy 
nem csak én látom úgy, 
hogy az elmúlt 12 évben 
településünk a fejlődés, az 
építkezés és a felelős gaz-
dálkodás útján járt, és en-
nek az útnak a legutóbbi 
állomása az elmúlt egy év. 
Ilyenkor a hagyományok-
hoz híven számot kell vetni 
az esztendő eredményeivel, 
és fel kell vázolni egy ered-
ményes jövő képét. Azért 
is különleges persze ez a 
év, mert mint mindannyi-

an tudják, 2019-ben ön-
kormányzati választásokat 
tartunk Magyarországon, 
ahol többek között azt is 
eldönthetik majd, folytas-
sam-e a munkát a telepü-
lés élén. Természetesen a 
magam részéről szeretném 
folytatni, hiszen szívesen 
végzem a munkám, és a 
számomra legfontosabb, 
eddig kevéssé eredményes 
terület, a turisztikai fejlesz-
tések tervei és megvalósítá-
sa még jó néhány esztendő-
re további kemény munkát 
jelentenek.

Ahogy bölcs barátom 
mondta nekem: „Akkor 
mássz fel a hegyre, ha le 
is tudsz jönni!” Bár ő ezt 
többnyire akkor használta, 
ha valami rossz fát tettem 
a tűzre, és ezért gyerekként 
nagyon nem szerettem ezt 
a mondást, felnőve mégis 
egyre megfontolandóbb-
nak éreztem, és most, 12 
hivatali év után örömmel 
jelenthetem ki, hogy te-
lepülésként egyre több 
hegyre mászunk fel, és 
egyre könnyebben tudunk 
lejönni is róluk. A fejlődés 
látványos, és az ugyanany-
nyira fontos, de kevésbé 
látványos elemei évről évre, 
így az elmúlt évben is egyre 
több örömet okoznak min-
den itt lakónak és látoga-
tónak. Ráadásul mindezt 

úgy tudjuk elérni, hogy a 
település gazdálkodása az 
elmúlt években semmilyen 
szempontból nem került 
veszélybe. 

Engedjék meg, hogy rö-
viden említést tegyek leg-
fontosabb eredményeink-
ről, illetve terveinkről!

Településünk új arcula-
tával megújítottuk inter-
netes honlapunkat, amely 
esztétikailag modernebb 
megjelenést biztosít a te-
lepülésnek és informatikai 
szempontból korszerűbb a 
felhasználók részére. 

Több beadott pályáza-
tunkra kaptunk támoga-
tást! 

Ennek keretén belül kül-
területi ingatlanokat vásá-
roltunk a gyümölcskultúra 
további fejlesztésére. Gé-
peket vásároltunk a köz-
területek fenntartására és 
egyéb települési feladatok 
elvégzésére. Leaszfaltoztuk 
az Őz utcát! Felújítottuk 
a Polgármesteri Hivatal 
homlokzatát.

Tavasszal kezdjük a Rá-
kóczi út első szakaszának 
felújítását, és a Dózsa úti 
óvoda rekonstrukcióját. 
Szintén idén fog megvaló-
sulni az egészségház belső 
felújítása, és készülünk a 
külső tervezésére is! Meg-
épül a kültéri fitness park 
a Visegrádi utcai játszótér 
mellett.

Saját forrásból kívánjuk 
megépíteni a Deák Ferenc 
utcai és a Kisújhegy utcai 
közvilágítást, illetve lakos-
sági kérésre több helyen 
kiegészítést teszünk. Fel-
újítjuk a Csillag utcát és 
külterületen a főútról nyíló 
vasúti átjárókat!

Dolgozunk új parkoló-
helyek kialakításán, és a 
Duna-part fejlesztésének 
tervein!

Itt a művelődési házban 
évről évre színesebb és bő-
vebb programokkal várják 

a kultúra iránt érdeklődő-
ket. Rendezvényeink láto-
gatottságának növekedése 
mutatja a színvonal folya-
matos emelkedését. 

Továbbra is nagyon 
büszkék vagyunk iskolá-
saink sikereire! Minden 
erőnkkel igyekszünk támo-
gatni őket!

Szerencsére minden 
évben van lehetőségünk 
új díszpolgárokat avat-
ni, akikre szintén nagyon 
büszkék vagyunk!

Sportolóink továbbra is 
hozzák a sikereket kajakban, 
kajakpólóban, fociban és 
már kosárlabdában is! Hajrá 
fiatalok! Csak a Maros!

Ahogy a lakossági fóru-
mon is utaltam rá, az már 
szinte megszokott tény, 
hogy településünk idén is 
stabilan gazdálkodott, mű-
ködéséhez nemhogy nem 
vett igénybe hitelt, még sa-
ját erős munkákat is sike-
rült végezni!

 Úgy gondolom, jó úton 
haladunk, településün-
kön nyugodt körülmények 
között élheti mindenki a 
mindennapi életét, és olyan 
iskolát, munkát, kulturális 
vagy sporteseményt vá-
laszthat, ami a legjobban 
megfelel számára.

Köszönöm mindazok-
nak az áldozatos munká-
ját, akik az elmúlt évben is 
tettek ezért a településért. 
A sikerek nem elsősorban 
az én eredményeim, ha-
nem mindannyiunk közös 
munkájának gyümölcsei. 
Én csak arra szeretném 
kérni településünk minden 
polgárát, folytassák jövőre 
is ugyanazzal a becsületes 
tenni akarással települé-
sünk jobbá és szebbé téte-
lét, ami idén és évek óta a 
haladás záloga, Nagymaros 
fejlődésének kulcsa volt!

„Szaporodjon ez az or-
szág / Emberségbe`, hitbe`, 
kedvbe`, / s ki honnan jött, 
soha soha / ne feledje.” 

(Kányádi Sándor)
Petrovics László

polgármester

Boldog Újévet Nagymaros!
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A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. jelezte önkormányza-
tunknak azt a problémát, hogy 
az általuk kezelt nagymarosi 
utakon (főút, Vasút utca, ré-
vátkelés) a parkoló autók és 
a szabálytalanul kihelyezett 
reklámtáblák miatt nem tudja 
a síkosságmentesítési, hóelta-
karítási feladatait teljes mér-
tékben elvégezni.

Ez a probléma az önkor-
mányzati kezelésű utakon is 
fennáll, akadályozza a mun-
kavégzést.

Ezért felhívok minden 
érintett autótulajdonost, hogy 
téli időjárási körülmények 
esetén mellőzze a közutakon, 
különösen a nagyobb forgal-
mú utakon történő parkolást. 
Amennyiben saját ingatlanon 
belül nem megoldható a gép-
kocsi elhelyezése, akkor ve-
gyék igénybe a legközelebbi 
parkolókat. A szabálytalanul 
(így a menetiránnyal szemben 
is) parkoló autók esetében bír-
ság kiszabására kerül sor.

A síkosságmentesítés kap-
csán jelezni szeretnénk, hogy 

az anyagi lehetőségeink nem 
azonosak a közútkezelőével, 
így az önkormányzat honlap-
ján elérhető térképen jelzett 
hegyi utcák és gyűjtőutak köz-
lekedésre alkalmassá tétele az 
elsődleges feladat, a sík mellé-
kutcák csak ezután következ-
hetnek. Ezekben az utcákban 
nincs lehetőség folyamatos 
síkosságmentesítésre.

A tavalyi télen így is több 
mint hárommillió forint ki-
adást jelentett az önkormány-
zatnak a feladat ellátása, úgy, 
hogy nem piaci árakon ad-
tunk megbízást, felhasználva 
a saját forrásból megvásárolt 
szóró adaptert és húzólapot. 
A folyamatos szórás tízmilliós 
nagyságrendű kiadást jelen-
tene, amellyel fejlesztésektől 
vonnánk el a forrást.

Az idei évben nyílt pályá-
zatot hirdettünk a feladat el-
végzésére, az egyetlen pályázó 
vállalkozó megbízására került 
sor, a piaci áraknál ismét ala-
csonyabb áron.

Dr. Horváth Béla 
jegyző

Az utak tisztításárólAz elhurcoltakra emlékeztek

Január 4-én korán reggel a Nagymaros Város Önkormányza-
ta, a német nemzetiségi önkormányzat, az iskolások és több 
civil szervezet is közösen koszorúzta meg a Király utcai em-
léktáblát, fejet hajtva a kényszermunkára elhurcolt áldoza-
tok emléke előtt. 1945. január 4-én ugyanis közel négyszáz 
főt hurcoltak el Nagymarosról is a Málenkij robotra, vagyis 
kicsi munkára a Szovjetunióba. Sokan közülük soha nem 
térhettek már haza. A megemlékezésen részt vettek azok 
is, akik aznap indultak a már hagyományosnak mondható 
Málenkij emléktúrára, gyalogosan Kál-kápolnára. Közremű-
ködött Rácz Tamás is, aki előadta trombitán a fogolyéneket.

Az év utolsó testületi ülésén az étkezési 
díjak emeléséről döntöttek

December 17-én tartotta 
utolsó, rendkívüli ülését 
Nagymaros Város Képvise-
lő-testülete. A tanácskozá-
son mindössze négy napi-
rendi pont szerepelt.

Először a Mátyás Étkez-
de vezetője által benyúj-
tott normatúllépés miatti 
áremelésről született dön-
tés. 

Heinczné Arnold Mónika 
jelezte, hogy a kft utolsó ne-
gyedéves működése alapján 
kimutatható, hogy a jelen-
leg meghatározott élelme-
zési norma nem megfelelő, 
tartós túllépés jelentkezett. 
Így a közétkeztetés veszte-
séges, ám ezt kompenzálja a  
vendéglátás bevétele, 
így előre láthatóan vesz-
teség nélkül zárja majd 
a cég az évet! Azonban  

bármilyen nem várt kiadás 
megváltoztathatja az ered-
ményt. 

A Képviselő-testület vé-
gül az óvodai étkezési díjak 
és az alsós egyszeri étkezés 
kivételével a díjak meg-
emeléséről döntött, mivel 
a térítési díjak nem fedezik 
a nyersanyagköltséget. A 
megemelt díjak január 1-től 
érvényesek, első alkalom-
mal a februári díjfizetés so-
rán kell megfizetni azokat. 

A képviselő-testület a 
gyermekétkeztetés nyers-
anyagköltsége és intézmé-
nyi térítési díja napi ösz-
szegét a következők szerint 
állapította meg: 

a) napi háromszori étke-
ző óvodás gyermek nyers-
anyagköltség 299 Ft, a térí-
tési díj 380 Ft

b) napi egyszeri étkező 
óvodás gyermek nyers-
anyagköltség 205 Ft, a térí-
tési díj 260 Ft

c) napi háromszori ét-
kező alsó tagozatos iskolás 
gyermek nyersanyagköltség 
346 Ft, a térítési díj 439 Ft

d) napi egyszeri étkező 
alsó tagozatos iskolás gyer-
mek nyersanyagköltség 
214,17 Ft, a térítési díj 272 
Ft

e) napi háromszori ét-
kező felső tagozatos iskolás 
gyermek nyersanyagköltség 
409,8 Ft, a térítési díj 520 Ft 

f) napi egyszeri étkező 
felső tagozatos iskolás gyer-
mek  nyersanyagköltség 
250,63 Ft, a térítési díj 318 
Ft

g) speciális étkezési igény 
esetén háromszori étkezés  

nyersanyagköltség 1025,7 
Ft, a térítési díj 1303 Ft

h) speciális étkezési igény 
esetén egyszeri étkezés 
nyersanyagköltség 299 Ft, a 
térítési díj 380 Ft.

Elnapolták a város köz-
igazgatási területén súly-
korlátozáshoz kötött behaj-
tás rendjéről szóló 11/2018. 
(XII. 1.) önkormányzati 
rendelet módosítását janu-
árra.  A Magyar utca eseté-
ben a súlykorlátozást a ko-
rábbi döntés értelmében 18 
tonna mértékben továbbra 
is fenntartják

Jóváhagyták  „A nagy-
marosi Duna-part környe-
zetének fejlesztése” projekt 
döntés-előkészítő tanul-
mányterv elkészítésére vo-
natkozó szerződés megkö-
tését

Végül pedig bruttó 600 
ezer forint jutalmat sza-
vaztak meg Petrovics Lász-
ló polgármester részére 
az egész éves eredményes 
munkája elismeréseként.
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Nagymaros lakói idén is szá-
mos programmal és ötlettel 
készültek a decemberre, az ad-
venti időszakra. A nagymarosi 
facebook csoportban egy nagy-
szerű kezdeményezés szerve-
ződött meg Balogh Nóra ötle-
téből, november 30. napjától 
december 24-ig minden nap 
más és más épület ablakába ke-
rült dekoráció és ünnepi világí-
tás, legyen az magán ház, vagy 
közintézmény. Szintén novem-
ber utolsó napján önkéntesek 
és hivatali munkatársak közre-
működésével került felállításra 
a Betlehemi jászol a Fő téren. 
Puskás Róbertné - Csuty - és 
Gubacsi Gabriella nélkül nem 
jöhetett volna létre.

Az adventi programok so-
rába idén is szerepet kapott az 
első adventi gyertya gyújtása a 
Nagymarosi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat szervezé-
sében, a karácsonyfa állítása 
La Fleur By Nora és csapatá-
nak köszönhetően, a Mikulás 
futás a Fut a Maros Futóklub 
és a Cédrus Egyesület össze-

fogásával. A Sigil Galériában 
jótékonysági kiállítás nyílott 
meg, rangos műalkotásokkal 
és ismert személyek közremű-
ködésével december 2. napján.

A Dunakanyar Fúvósze-
nekar adventi koncertjén az 
Ifjúsági Fúvószenekar mutat-
kozott be, valamint a viseg-
rádi általános iskola néptán-
cosainak közreműködése is 
színesítette a teltház előtt zajló 
műsort.

Idén is nagy sikert aratott 

az óvodai közösség által szer-
vezett jótékonysági vásár és a 
kézműves foglalkozás. Ugyan-
ezen a szombaton a Máté Ál-
latvédelmi Alapítvány is meg-
tartotta éves adománygyűjtő, 
valamint madárodú vásárát.

A művelődési házban a leg-
kisebbeket Kerekítő-Tippentő 
foglalkozás és bábszínház várta. 
Az iskolások Csillagváró előa-
dására csodás dekoráció készült 
és a tanulók műsorát ezúttal is 
teltház kísérte figyelemmel.

Adventi készülődés mindenütt
Advent harmadik vasár-

napján került megrendezésre 
a templomban a Mindenki 
karácsonya. Idén kibővült 
program kínálattal, hiszen a 
gyermek előadások mellett a 
Nagymarosi Férfikórus és a 
Nagymarosi Női Kar meghitt 
produkció mellett a Temp-
lomi Leánykórus és Gitáros 
Énekkórus is fellépett. A téren 
a Nagymarosi Rézfúvós Kvar-
tett zenélt, miközben forralt 
bort, teát és süteményeket kí-
náltak a látogatóknak.

Szentestét megelőző estén 
a több éves hagyományok-
hoz híven a Misztrál együttes 
koncertje varázsolta el a kö-
zönséget. Habár nem mindig 
zökkenőmentes a programok 
szervezése, ám a közös cél, az 
ünnepre hangolódás, melynek 
érdekében Nagymaros kö-
zössége csodás összefogásra 
képes. 

Köszönjük, hogy együtt le-
hettünk!

Nagymarosi Városi 
Könyvtár  és 

Művelődési Ház
Fotók: id. Szűcs Géza 

és Lénárt Kitti

Az áprilisi választások óta 
Rétvári Bence volt a legaktí-
vabb képviselő a Parlament-
ben, aki 209 alkalommal 
szólalt fel. Őt a kormányol-
dalról Völner Pál fideszes 
honatya követi, aki 91 al-
kalommal kért szót. Rétvári 
Bence Pest megye 4. számú 
választókerületének képvi-
selőjeként Nagymaros lako-

sait, és Észak Pest-megye 34 
települését, államtitkárként 
pedig az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumát képvi-
seli az országgyűlésben.

Az áprilisi választásokat 
követően 2018-ban ötven-
egy napot ülésezett a ma-
gyar országgyűlés, ezalatt a 
megválasztott 199 képviselő 
138 törvényt fogadott el. 

Nagymaros képviselője, volt 
a legaktívabb a Parlamentben
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Német önkormányzatunk az ünnep 
előtti utolsó napokban sem maradt 
tétlenül. Karácsonyváró hangulat-
ban az iskola német nyelvet tanuló 
(nemzetiségi) osztálya  nagy öröm-
mel fogadta a 3 darab tiroli ruhá-
ba öltözött Macit, amit Tresó Ági 
adományozott Német Nemzetiségi 
Önkormányzatunknak. Kicsinek 
tűnik, de mégis igazán nagy tett, 
hogy Ági gondolt a német nemze-
tiségi identitásunkra, és a legjobb 
helyen kívánta elhelyezni adomá-
nyát. Tresó Ági beleegyezésével, to-
vábbadva nagy örömet szereztünk 
az alsó tagozatos osztályoknak. A 
szünet előtti iskolaidőszak utolsó 
napján kerestem fel az osztályt a 
meglepetés ajándékkal, amit ki-
törő örömmel fogadtak. Magam 
sem gondoltam, hogy ekkora lesz 
a lelkesedés. Azonnal kézbe kapták, 
dajkálták a játékokat, a kislányok 
alig jutottak hozzá, mert a fiúk „le-
csaptak” a macifigurákra. Talán ins-
piráló lehet a gyerekek számára egy 
német órai eredményes produktum 
után, egy jutalom dajkálás. Nem 
nagy dolgot tettünk, mégis jó volt 
érezni, látni, hogy így karácsony 
előtt a meglepetés igazán hatásos 
volt. 

Mint a legtöbb ház, Tájházunk 
is karácsonyi díszbe öltözött és hó 
hiányában ráadásként fából hóem-
bert is alkottunk. Ötletgazdaként 
családommal meg is valósítottuk  
Legény Péter segítségével, aki kiiga-

zította  a farönköket, így mosolygós 
„őrző-védője” is van a háznak. 

December 23-án a  templomi 
fenyőkre is rákerültek a német ön-
kormányzatunk szervezésében, öt-
leteként és megfinanszírozva az 
anno a nyugdíjas klub kézimunka 
szakkörének tagjai által horgolt dí-

szek, melyet most Hontiné Mártika 
keményített ki és tett használhatóvá.

Elköszönve az óévtől, mint általá-
ban szokás számvetést készítettünk 
önkormányzatunk tevékenységé-
ről. Aktív kulturális, szépítő, építő 
évet zártunk. Együttműködtünk: 
Malenkij robot emléknap, hegyi 
mise. Állítottunk tojásfát, adventi 

Kis tettek, nagy örömök!
koszorút, tartottunk nemzetiségi 
gasztronómiai programokat, meg-
emlékeztünk a kitelepítés napjáról, 
Sváb fesztivál szeptemberben. Kap-
csolattartás a szomszédos település 
nemzetiségi önkormányzataival. 
Támogattuk a nemzetiségi identi-
tású tánccsoportot, fúvósegyüttest. 
Képviseltük önkormányzatunkat a 
különböző fórumokon, gálákon, s 
mindeközben május 1-től október 
31-ig működtettük, karbantartottuk, 
fejlesztettük a Tájházat és fogadtuk 
a látogatókat.

A testület 34/2018(X.29.) számú 
határozat alapján, mint már több 
esetben is, az elkövetkező Malen-
kíj robot megemlékező 3 napos 
gyalogtúrát 50.000 Ft-tal támogat-
ja önkormányzatunk. Az indulás 
napja 2019.január 4-ére lett kitűzve. 
Támogatjuk továbbá 100.000 Ft-tal 
a 2019. január 13-ára meghirdetett 
Malenkij robot emléknap költsége-
it.

Előre nézve terveink között sze-
repel a Májusfa-Maibaum ismételt 
felállítása  együttműködve az ön-
kormányzattal, és a Tájház karban-
tartása, bővítése a megnövekedett 

gyűjtemény bemutatása céljából. 
Köszönetünket fejezzük ki mind-

azoknak, akik munkánkat követve 
támogatták azt, számítva a további 
segítő együttműködésre.

Az új esztendőben kívánunk min-
den kedves nagymarosi lakosnak si-
keres évet, egészséget, eredményeket.

NNNÖ képviseletében: 
Ivor Andrásné elnök

Fotók: Ivor Andrea
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ELTŰNT, KERESSÜK!!!
Az alábbi képeken látható, Garfield nevű, bár szerintem 
a cicára jobban hallgató, cuki, nagyon kövér, vörös-fehér 
színű macskánk december 27-én reggelre eltűnt, (helyi-
leg Nagymaros, Rákóczi út-Elsővölgy). 3 kisgyerek várja 
haza! Nyakában gatyagumi, melyen a telefonszámom és a 
lakcímem látható.

Kérem a becsületes megtalálóját, hogy hozza őt haza!
A képek néhány hónapja, illetve hete készültek. A cica, 

kedves, barátságos, könnyen doromboló.
   

    Lénárt Kitti Tel.: 06-30-703-2611

Pest Megye Közgyűlése decem-
ber 7-i megyenapi ülésén érté-
kes kitüntetésekkel ismerték el a 
kimagasló munkateljesítménye-
ket. A kitüntetettek között sze-
repelt a Maros Ács Kft vezetője, 
Schült Ferenc is, akit a nagyma-
rosi testület terjesztett fel a díjra. 
Az általa vezetett családi vállal-
kozás méltán szerzett jól csengő 
hírnevet a megbízható, jó mi-
nőségű munkájával. Tetőt adva 

sok családnak a Duna mindkét 
partján Pesttől Ipolyságig, Budá-
tól Esztergomig. A méltatásban 
kiemelték a széleskörű támoga-
tói tevékenységét a városi és civil 
rendezvényektől a sporton át a 
sváb hagyományok ápolásáig.

Munkásságát az Év Iparosa 
díjjal jutalmazták, amely sze-
mélyén keresztül a marosi sváb 
közösség értékteremtő munká-
jának elismerését is jelenti.

Megtisztelő kitüntetés a 
Megyeházán

Nagymarosi vállalkozó 
kapta az Év Iparosa díjatfolytatás az 1. oldalról

Jakus Mihály a váci te-
levíziónak nyilatkozva el-
mondta: már 16 éve úszik 
a hideg Dunában, és ahogy 
látni lehet van követője a 
példájának, amely, ahogy ő 
saját magán tapasztalja na-
gyon egészséges. 

A népes csapat nagy ré-

sze, csak megmártózott a 
hideg vízben, de nyolcan 
egészen a jachtkikötőig 
úsztak le a dunai rozmár-
ral. 

A partra került egy régi 
kád is, amolyan sváb jeges 
jakuzzi. Volt aki azt vette 
igénybe. (fotók: Ivor And-
rea)

Tavaly még csak néhányan, 
idén már jóval többen 

úsztak a hideg Dunában

Jótékonysági bál az óvoda javára
2019. február 16-án megrendezésre kerül a Nagy-

marosi Óvodáért Alapítvány javára szervezett jó-
tékonysági bál. A bál vacsorával egybekötött, zenél 

NANI. Értékes tombola és meglepetés fellépők 
színesítik az estét. Részletes információk a plakátokon 

olvashatóak majd.

Az asztalfoglalást január 21-től várjuk 
a Magyar utcai óvodában.
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Tanár-diák sportnap
Nagy várakozás előzte meg idén is a december 1-jén megren-
dezett tanár-diák mérkőzéseket.

Hagyományoknak megfelelően: labdarúgásban, kosárlab-
dában, röplabdában és floorballban volt lehetőségük a diákok-
nak bizonyítani a tanári gárda ellen. A rövid 3-4 perces össze-
csapásokat mindenki nagyon komolyan kezelte. A szurkolók 
fergeteges hangulatot varázsoltak a mi kis tornacsarnokunkba. 
Minden egyes szerzett diák gól, kosár után szinte felrobbant a 
tornaterem. Szerencsére sérülésmentesen zárult a nap. Termé-
szetesen a 8.-os csapatok elleni mérkőzések hozták a legszoro-
sabb, presztízs küzdelmeket.

Az összesítések után a tanárok kerültek ki győztesen!
Köszönjük a szurkolást és a szervezést!

Mozga Péter

„Jézuska műhelye” a felsős 
diákok számára

A karácsonyi készülődés a nagymarosi iskolában szokatlanul 
korán, már december 1-jén elkezdődött. Az első adventi hét-
vége szombat délelőttje kézműveskedéssel telt. Készítettünk 
díszes képeslapot, többféle karácsonyfadíszt, gyertyatartót, 
hógömböt és sütöttünk süteményt. A levegőben az ánizs és 
a narancshéj illata szállt,  a szívekbe pedig beköltözött a ka-
rácsony boldog várakozásának melegsége. A napunk jó han-
gulatban telt, és megfogadtuk, hogy a következő években 
hasonlóképpen már december elején elkezdjük az ünnepi ké-
szülődést. Köszönjük Hoffer-Szabó Petrának az ötletes állomá-
sok előkészítését.

Kézműves nap az alsó tagozaton
December 1-jén, szombaton (amely 2018-ban munkanapként 
szerepelt a naptárban) úgy gondoltuk, tanulás helyett egy kis 
adventi kézműveskedéssel, az ünnepre való ráhangolódással 
lepjük meg a gyerekeket. 

Nagyon jó hangulatú napot tudhatunk magunk mögött. 
Külön szerveztük meg az alsó és külön a felső iskolában a 
programot. Minden kolléga nagyon készült, a különböző tan-
termekben különböző ajándéktárgyakat készíthettek a gye-
rekek: gyertyát mártottak, gyöngycsillagot fűztek. Készültek 
asztali díszek, papírangyalkák, csuhébabák, nyakláncok, téli 
hűtőmágnesek is. 

A délelőtt gyorsan elszaladt, minden diákunk szépen, fe-
gyelmezetten dolgozott, hogy sok szép ajándékkal térhessen 
haza. A nap sikerét látva, azt hiszem, jövőre megismételjük a 
programot. 

Köszönjük a segítséget Antal Márta néninek a gyertyamár-
tásnál, és Puskás Róbertnénak a csuhézásnál!

Poldaufné Ambrus Judit
Mikulás

December 6-án ellátogatott iskolánkba a Mikulás a gyerekek 
nagy örömére. Sok finomságot, cukrot, diót, mogyorót hozott 
a gyerekeknek. A diákok versekkel, dalokkal köszöntötték Őt. 
Jövőre is várjuk nagy szeretettel!
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December 19-én került 
megrendezésre hagyomá-
nyos Csillagváró Estünk. 

A tanulók már a délelőt-
ti főpróbán megnézhették 
egymás produkcióit.

Idén rendhagyó módon 

csak az alsó tagozat és az 
iskola énekkara szerepelt 
a műsorban (a felsős osz-
tályok egy tavaszi „Ki mit 
tud?” keretében mutatják 
majd meg tudásukat). 

A közel egy órás műsor 

igazi karácsonyi hangula-
tot varázsolt a művelődési 
házba. 

Az 1. és 2. évfolyam kö-
zös éneklésével kezdődött a 
program, akik Gryllus Vil-
mos karácsonyi dalait ad-
ták elő élő zenei kísérettel. 
Ezúton is köszönjük felnőtt 
zenészeinknek a segítséget: 
Borsos Erikának, Feketéné 
Battyáni Katinkának, Far-
kas Ferencnek, Marafkó 

Adventi koszorú élőben 
és vízen

A tanév utolsó napján az is-
kola tanulói egy élő adventi 
koszorút alkottak a Fő téren. 
Adventi gyertyagyújtással, 
karácsonyi dalokkal kíván-
tunk egymásnak boldog 

ünnepeket. Ezután a Dunához mentünk, ahol Jakus Mihály 
és Hámori Attila vitték a vízbe az iskola adventi koszorúját. 
A gyerekek sokáig integettek a távolodó koszorúnak, és re-
méljük sok Duna menti településnek tudtunk ezen az úton 
is nagyon szép ünnepeket kívánni.

Heinczné Cserni Katalin

Csillagváró Márknak és Orr Andrásnak.
Ezután egy kedves téli 

mesét hallhattunk. Majd 
a nemzetiségi német nyel-
vet tanuló diákjaink egy 
kedves, táncos koreográfia 
mellett német dalt énekel-
tek. Az első lehullott hó 
örömére a 3.b osztály vi-
dám tánccal készült a „Hull 
a hó” című dalra. Szép ver-
seket szavaltak el 2. a osztá-
lyos tanulók, a  3. a osztály 
gyertyás tánca pedig gyö-
nyörű és megható volt. A 
3. c kedves verse után fel-
csendült a „Kis karácsony” 
című dal az osztály zené-
szeinek előadásában. Az est 
egyik fénypontja a 4. a osz-
tály betlehemes játéka volt, 
majd az iskola énekkara 
zárta a programot.

Igazán szép előadáso-
kat láthattunk, benne volt 
szívünk-lelkünk. Nagyon 
készült mindenki, „kicsi és 
nagy” egyaránt. Aki eljött, 
annak talán segítettünk egy 
kicsit ráhangolódni a kará-
csonyra.

Poldaufné 
Ambrus Judit
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Decemberben megjelent 
írásom végén jeleztem hogy 
cikkemnek folytatása kö-
vetkezik. Az előző részben 
részletesen beszámoltam az 
éves fellépéseinkről, meghí-
vásainkról. Ezek az esemé-
nyek nagyon sikeresek vol-
tak. De mint tudjuk a siker 
mögött rengeteg munka és 
áldozat van.

A tánccsoport tagjai ré-
széről, a heti rendszeres 
próbákon való részvétel, és 
kitartó gyakorlás. 

De azt is tudni kell, hogy 
nem tudna a tánccsoport 
ilyen hatékonyan működ-
ni, ha nem lennének olyan 
segítőink akik anyagilag is, 
és sokszor  láthatatlanul de 
tettekkel is segítik a tánccso-
port működését.

Cikkemben szeretném 
megköszönni az ő kitartó 
tevékenységüket.

Elsők közt említeném 
Nagymaros Város Önkor-
mányzatát. Minden évben 
megkapjuk a civilszerveze-
tek önkormányzati támo-
gatását, amire pályázni kell 
minden civil szervezetnek. 
Sok segítséget kapunk más 
ránk vonatkozó pályázatok 
figyelésében, és megírásá-
ban is. Köszönet érte Jórász 
Nagy Eszternek és Plentner 
Katalinnak. 

Távolabbi településeken 
lévő fellépésekre az utazás-
hoz többször megkaptuk az 
önkormányzati buszt. Így 
sokkal kényelmesebb és fő-
leg olcsóbb az eljutás a fel-
lépésekre.

Nagyon nagy segítőnk 
még a Nagymarosi Könyv-
tár és Művelődési Ház. 
Az év minden csütörtök-
jén rendelkezésünkre áll a 
nagyterem. Itt tartjuk más-
fél órás próbáinkat. A terem 
használatáért nem kell díjat 
fizetnünk. Ha ezt forinto-
sítanánk, az a tánccsoport 
működését veszélyeztetné. 

A másik láthatatlan, de 
sokat érő támogatás a mű-
velődési ház részéről az, 

hogy minden évben helyet 
biztosít a már hagyomá-
nyos, és sokak által nagyon 
várt sváb bálunk megrende-
zéséhez.

 Köszönet érte a ház min-
den dolgozójának.

Segítségünkre van még 
munkánkban a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
is. Egyik évben a tánccso-
port női tagjai teljes öltözet 
fellépő ruhát kaptak a se-
gítségükkel. Így ha egy ren-
dezvényen két vagy netán 
három blokkban kell szín-
padra lépnünk nem gond a 
megjelenés. A tájház is mint 
befogadó ház mindig a ren-
delkezésünkre áll, ha csapa-
tépítő programot, vagy mű-
hely szombatot szeretnénk 
magunknak szervezni. Kö-
szönet érte Ivorné Anikónak.

Az éves bálunk megszer-
vezése mindig nagy kihívás 
a csapatnak. Itt is rengeteg 
segítséget kapunk a helyi 
vállalkozásoktól, és magán-

személyektől. A tombola 
kisorsolt ajándékait az ő 
felajánlásaikból állítjuk ösz-
sze. Jó látni  hogy évről évre 
nő a felajánlások száma, és 
értéke is. Így mi is több nye-
reményt tudunk kisorsolni. 
Köszönet érte a kitartó ré-
gebbi és új felajánlóknak, 
támogatóink: Adi Papírbolt, 
Alimánné Fazekas Gabriel-
la, Ambrusné Molnár Csil-
la, Ács Duó Gázszerviz, Ba-
lázs Róbertné, BatkiTrans 
Kft, Bergmann Margit, Bes-
jana Pékség, Bor-Só, Matuk 
Gergely, BTZ, Bótz Péter, 
Csajka Andrea, David Ba-
lazic, Deme Tamásné, Dub-
niczky István és Maglódiné 
D. Barbara, Édeske, Alíz 
cukrászműhelye, Éva Nails, 
Fő téri patika, Dákay csa-
lád, Gauss Kft, Gé-carKft, 
Szűcs Géza, Heinczingerné 
Szűcs Erika, Hesztia La-
kásvarázs, Csadó Erzsébet, 
Honti Csilla, Hotel Silvanus 
Visegrád, Ipoly Erdő Zrt 

Nagymarosi Erdészete, Ja-
kus Mihály, Juli Zöldséges, 
Karsán lakberendezés, Kar-
sán János, Kézműves-Láb-
szerész, Puskás Róbertné, 
Kóka Bt, Kiss Károly, Lend-
vainé Pesti Emese, Leven-
dula tanya, Szedlák Melin-
da, Lénárd Katalin, Lénárt 
Kitti, Lucia Ruházat és Szo-
lárium, Manyi bolt, Maros 
Étterem, Maros-Span Kft, 
Maros - VEGYES, Műsza-
ki Vizsgacentrum, Lózs 
család, Nagymaros Város 
Önkormányzata, Nagyma-
rosi Könyvtár és Művelő-
dési Ház, Napkereki Kü-
küllő Kerékpárbolt, Zoller 
Tamás, Nagymarosi ÉpTü 
Bt, Borbély család, Német 
Imre, Nokedli, Palásti Ildi-
kó, Piramis Építőház Kft, 
Reneszánsz Étterem, Viseg-
rád, Sakura cukrászda, SI-
GIL galéria és kávézó, Spitz 
Pékesség, Szilágyiné Franyó 
Emese, Tar Attila, ToBOR-
zó, Új Ház Centrum – Pi-
ramis Építőház, Vasparipa 
Falatozó, Zebegény, Vár-
nagy Béla, Vitalitás Biobolt, 
Zoller László, Nagymarosi 
Piac: A mi kenyerünk- Kos-
di kenyérműhely, Adorján 
Jersey Farm Szokolya, Bach 
Józsefné, Bene Ferencné, 
Családi Pál, Dán Ildikó – 
Féja Géza, Erdélyi János, 
GaBko Chili, Nagy Gábor, 
Gombos Ferenc, Fekete Ta-
nya, Heincz Zsolt, Holicza 
Árpádné, Kissné Ádám Va-
léria, Klement László, Kuha 
Tanya, Laczkovich András, 
Marosi Józsefné, Messa-
liaNaturfarm Alapítvány, 
Mézes Maros, Horváth csa-
lád, Moczok Jánosné, Nagy 
Családi Gazdaság, Németh 
Lászlóné, Sántha Családi 
Gazdaság, Stencli Ferenc, 
Tóth Emese, Trávnyik Atti-
la, Pauluszné Tünde, Veress 
László.

Köszönöm a tánccsoport 
nevében minden támoga-
tónk eddigi segítségét. 

A 2019-es évre sok sikert 
és örömöt kívánok, mind a 
munkában, mind a magá-
néletben.

Szóval mindenkinek:  
B.Ú.É.K.

Még jelentkezem.
Wildenrosen

Krónikás

Wildenrosen Krónika 2018
2. rész
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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

 Oravecz Imre: A rög gyermekei
Oravecz Imre nagyszabású családregénye éppen egy évszázadot 
fog át, hiszen az első kötet cselekménye 1857-ben veszi kezdetét, 
ez a befejező rész pedig 1956-1957 fordulóján, a magyar-osztrák 
határon ér véget. A családregény nyitánya (Ondrok gödre) a szerző 
költészetében mitikussá növesztett faluban, Szajlán játszódik, és a 
történetben az Árvai család polgárosodását ábrázolja a szerző.  A 
trilógia második kötete (Kaliforniai fürj) a 19. és 20. század for-
dulóján Amerikába kivándorló magyarok sorsát mutatja föl Ár-
vai István és családja történetében.  A második rész cselekményét 
mozgató dilemma tehát nem más, mint az új hazában való gyöke-
ret eresztés és a honvágy ellentmondása.A harmadik, befejező rész 
(Ókontri) már a címével utal az óhazára, az „old country” foneti-
kus, magyar akcentusos kiejtésével.  

Oravecz Imre  trilógiájában a kortárs magyar próza nagy telje-
sítményét alkotta meg, olyan művet hozott létre, amely egyszerre 
teremt mítoszt a szülőföldnek, az otthonos kistájnak, és egyszerre 
ábrázolja a magyarság sorsnak való végtelen kivetettségét.

Nagy Bendegúz: Bendegúz, a kerekesszékes világjáró
Ázsia, Afrika, Latin-Amerika… Legtöbben csak álmodunk a távoli 
földrészekről. S akkor egyszer csak akad valaki, aki fogja magát és 
elmegy megnézni ezt a világot. Útinaplójában olyan élményekről 
ír, amelyekről a boltban kapható útikönyvekben nemigen olvasha-
tunk. S nemcsak ír, de álomszép fotókkal teszi érdekessé, hitelessé 
az írásokat. Nem szépeleg, nem dicsekszik, de nem is panaszkodik, 
pedig az utóbbira még oka is lehetne, hiszen sokszor még a buda-
pesti Nagykörúton is nehéz végigmenni kerekesszékben ülve, ak-
kor a perui hegyekben, a dzsungelekben  vajon hogyan oldja meg a 
kikerülhetetlen problémákat a kerekesszékes világjáró?

Riley, Lucinda: Angyalfa
Harminc év telt el azóta, hogy Greta elhagyta Marchmont Hallt, a 
hatalmas, csodaszép walesi udvarházat. A régi barát, Davis meghí-
vására tér vissza egykori otthonába. A korábban  itt töltött időről 
azonban semmire sem emlékszik – egy tragikus baleset következ-
tében élete több mint két évtizede kitörlődött a memóriájából. Séta 
közben talál rá egy kisgyermek sírjára, s az emlékek hirtelen fel-
színre törnek………
Lucinda Riley regényében eltemetett titkok és egy elfelejtett múlt 
tragikus történései kerülnek a felszínre, s ezek megváltoztatják 
Greta és a Marchmont család életét is.

KÖNYVAJÁNLÓ

Megújult a város honlapja:
www.nagymaros.hu

Partmentén
Trunkó Barnabás rovata

Plasztikai műtét
Ottó barátom egy jó nevű pesti színész, ami azt je-
lenti, hogy az Ottó – végül is egy igazán jó név! 

Van egy kis nyaralója Nagymaroson, évek óta arra 
panaszkodik, hogy a színházak, a filmesek meg a té-
vések csak ritkán foglalkoztatják. Bebeszélte magá-
nak, hogy mindez azért van, mert nem elég jóképű, 
pedig a nőknél általában sikerei vannak.

Végül elhatározta, hogy aláveti magát egy plasz-
tikai műtétnek, és átoperáltatja magát Brad Pitt-re. 
Egy magazinból kivágta a szívtipró színész fényké-
pét, (a puszedliszájú Angelina Jolie fotóját levágta 
róla), és ezt adta oda a plasztikai sebésznek: „Doktor 
úr, ilyet kérek..!” 

Már előre eltervezte, hogy az új arcával milyen jó-
kat fog csajozni, még talán Brad Pitt legjobb nőit is 
le fogja nyúlni, és egymás után kapja majd a szívdög-
lesztő szerep-ajánlatokat.

Kora tavaszra ütemezték a plasztikai műtétet, ami 
egyébként simán zajlott, de a doki a lelkére kötötte, 
hogy a kötést még három hétig az arcán kell tartani. 
Marosi ismerőseivel, barátaival együtt mi is kíván-
csian vártuk az eredményt, de Ottó az egész nyári 
szezonban elkerülte Nagymarost és környékét. A 
születésnapján felhívtam telefonon, hogy mikor lát-
hatjuk már őt és a műtét eredményét? Szomorúan 
mondta:

Bakker..! Képzeld el, az a balfácán plasztikai se-
bész a Brad Pitt fényképét összekeverte a Woody Al-
len fotójával!
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A Dunakanyar Fúvószenekar  
2018. évi karácsonyi koncertjé-
nek minden pillanata az adventi 
készülődés reményteli várako-
zásáról szólt – muzsikával, ál-
dozattal, az ember szépbe szőtt 
hitének ének- és zeneszóval való 
megerősítésével. A címadó mű-
vet, sok szép híres ünnepi dalt 
összefoglaló  Karácsonyi fesz-
tivál címűt,  a másodkarnagy,  
Féja Géza vezényelte, oldottan, 
hangulatosan. A műsor  többi 
részében Ujvári Gábor karnagy 
vezénylésének örvendhettünk. 

Az új tagokból álló ifjúsá-
gi zenekarról nagy-nagy elis-
meréssel szólhatok: pontosan, 
fegyelmezetten, a feladat ko-
molyságát átérezve játszottak 
– mindannyiunk, nemcsak a 
szülők, hanem a vájt fülű, ki-
tűnő nagymarosi közönség 
örömére. Igazi ajándék volt 
számunkra a muzsikálásuk.  
Érdemes volt sokat próbálni, - 
csak így tovább, kedves fiatalok! 
Ujvári tanár úrnak mindig szót 
fogadjatok! - Nektek való dara-
bokat választott, hisz kitűnő ze-
nepedagógus. Reméljük, hogy 
még halljuk ezt a muzikális kis 
együttest!

A felnőtt, Arany Diplomás 
minősítésű,  Pro Urbe Díjas 
fúvószenekar is nagy örömet 
szerzett a művelődési ház ter-
mét zsúfoltságig megtöltő kö-
zönségnek. Aki látni és újra 
hallani szeretné őket, kattintson 
a Youtube-on a Karácsonyvárás 
Nagymaroson címszóra! Sajnos 
nem a teljes műsort hallhatja a 
videó záró 6 percében, de a fel-
vétel minden pillanata a zenekar  
tökéletes, alapos felkészüléséről 
tanúskodik. A számomra  leg-
izgalmasabb darabbal kezdem, 
a Diótörő-szvit négy tételével: 
sziporkázó hangulatot terem-

tett a bevezető induló, andalító 
volt a csokoládé tündér tánca - 
a kis  kamaraegyüttes triójával-, 
sodró lendületű a virágkeringő, 
és férfiasan kemény,  feszes, har-
cias karakterű a záró orosz tánc, 
a trepak. Nem véletlenül a dió-
törő bábu  figurája került a sok-
oldalú karnagy úr által tervezett 
meghívóra, - ez a darab alkotta 
az előadás csúcspontját – ne-
hézségével, a zenekar tökéletes 
összjátékával, feszes tempójá-
val. A mértéktartó vezénylésből 
éreztük, hogy nagyon sok gya-
korlás állt mögötte, - a hatalmas 
siker nem is maradt el! 

Természetesen a többi mű 
is a karácsonyvárásról szólt: a 
pompakedvelő XIV. Lajos zene-
szerzőjének, Lullynak barokko-
san pompázó Te Deuma (Téged 
Isten dicsérünk, és hálát adunk 
mindenért), Andersonnak már 
említett, sok híres angolszász 
karácsonyi éneket feldolgozó, 
remekül megformált fesztivál-
zenéje, -melyben az első kar-
nagy igazi baráti gesztussal a 
másodkarmesternek engedel-
meskedve beült a zenekar tagjai 
közé. (Bárcsak a zenészekhez 
hasonló szeretet és barátság jel-
lemezné a világot!) Bruchmann 
Foltok című műve eredetei, 
érdekes választás volt. Ebben 
a keletiesen varázsos műben 

Polák Anikó játszotta a szaxo-
fon-szólót, a tőle megszokott  
tökéletességgel. Végül Hender-
son Szentek kórusával zárult a 
hangszeres rész, - hisz az áhí-
tat nem nélkülözi a vidámsá-
got sem, mondta az est kitűnő 
háziasszonya, Mándliné Szabó 
Katalin. A koncertet  – nagy 
örömömre – az Ujvári karnagy 
úr által hangszerelt népénekek 
sora zárta. Úgy éreztem, bol-
dogan énekelt a sok ember  – 
együtt a  zenekarral.

Örvendj, világ, az Úr eljött! A koncert vendégszereplője 
az Áprily Lajos Iskola országos 
versenyeket is nyert néptáncos 
csoportja volt: Bozóki Marian-
na és Borkó Bálint növendékei, 
a Kanyargó néptáncegyüttes . 
Erdély táncainak visszafogott-
sága, mértéktartó eleganciája 
bűvölte a közönséget. (Pl. Egy 
verbunk és lassú, ill. vajdaszen-
tiványi táncok)  került előadás-
ra, - s a közönség azonnal vas-
tapssal díjazta produkciójukat. 
Köszönjük! A népi tánc – a rég-
múltban része volt az ünnepnek 
faluhelyen! Molnár V. József 
néprajzkutató így ír Örökség 
című munkájában: „A juhá-
szok dudaszó mellett énekelték 
karácsonyi énekeiket: az orgona 
hangját is túlharsogta a duda, s 
az egész felekezet együtt dalolta a 
báránykát, sajtocskát ajándékba 
hozó juhászok énekét. Kopogtak 
a botok  a templom kőpadlóján, 
s a pusztai széna jó szaga érzett 
a subákról. S a kegyes öregasszo-
nyok karikában forogtak a szent 
öröméjszakán, hogy a jászolban 
Jézuska született.” 

Gy. M. M.

A sok remek nagymarosi üz-
let mellé elsején felzárkózott 
a Nagymaros-Visegrád állo-
más melletti lottózó dohány-
bolt. Rudolf Erika üzletétől 
korábban sem volt idegen 
a jótékonyság, gyakran tőle 
értesülhettünk kóborló ku-
tyákról, macskákról, néme-
lyüknek ideiglenes otthont is 
adva. A mostani ötletük kü-
lönösen időszerű és önzetlen. 
Az utóbb időben világszerte 
különféle akciók kezdődtek 
a rendkívül káros műanyag 
csomagolóeszközök meg-
szüntetéséért. Az egyik re-
mek, itthoni példáról tudósí-
tunk.

Eddig itt is kis nejlonzacs-
kót kaptak a vásárlók, ingyen. 
Elsejétől egy hasonló kiné-
zetűt, de negyven forintért. 
A különbség, hogy az utóbbi 
olyan összetételű, amely ned-
vességet kapva teljesen le-
bomlik,  tehát környezetbarát. 
Azonnal felbukkan kérdés, ki 
fogja ezt megvenni? Az üzlet 
válasza, remélik, egyre keve-
sebben! Elhozzák otthonról 

a régit, vagy áttérnek a sokkal 
tartósabb szövetszatyorra. A 
lényeg: kevesebb lesz az eldo-
bott, a folyóig, a tengerig elju-
tó mérgező anyag.

A bolt harminc forintért 
vásárolja a zacskókat, a tíz fo-

rint különbséget összegyűjtik 
és az év végén felajánlják egy 
olyan alapítványnak, intéz-
ménynek, ahol jól jön némi 
segítség. 

Lehet utánozni! 
Kecskeméti Károly

Egy zöld trafik



Nagymaros                                                                          13

ÁLLATVÉDÕ SOROK

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705  ÉS 06-20/942-5822  
FRISS HÍREINK A FACEBOOK OLDALUNKON: Máté Állatvédelmi Alapítvány

SZÁMLASZÁMUNK: 66000114-10109375

„Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés késztet az állatokat szeretni. Testvéreink ők, s ugyanabban a műhelyben készültek, mint az 
ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek.„ (Márai Sándor)

AZ ÉV SEGÍTŐJE az elmúlt esztendőben Antal Márti textilszobrász lett, akit sokan ismernek a városban, sőt a Dunaka-
nyarban is, hiszen tizenhét éve a Katolikus Karitász aktivistája. Házának udvarában nem „fazéklakó” baromfik, odabent 
négy cica, egy kutya, két csincsilla, három papagáj, egy teknős és botsáskák. Most. Mert egyébként újabb és újabb befo-
gadott hontalan állatok is, akiket az alapítványunk nem tud azonnal visszajuttatni a gazdájukhoz, vagy új otthont találni 
nekik. Köszönjük!

Szeptemberben újra indult az ún. 
"Máté kuckó", egy állatbarát szakkör 
a kisiskolások számára. Minden hó-
nap utolsó péntekén találkozunk a 
lelkes kis csapattal. Témánk minden, 
ami állat! Még nem vagyunk sokan, 
de reméljük, a jövőben csatlakoznak 
még hozzánk azok a gyerekek, akik 
szeretik az állatokat, és akik jó példát 
fognak mutatni a felelősségteljes állat-
tartásról. 

Az eddigi foglalkozásokon meg-
ismerkedtünk egymás kedvenceivel, 
megosztottuk  élményeinket. Egy 
rövid nagymarosi sétán örömmel ta-

pasztaltuk, milyen sok befogadott 
kutyus talált szerető családra váro-
sunkban. Az utolsó foglalkozáson 
kedvenceinknek finom, egészséges ju-
talomfalatokat sütöttünk karácsonyra. 
A gyerekek nagyon lelkesek, sok öt-
letük van, miként tudjuk a foglalko-
zásokat színessé és hasznossá tenni. 
Tervezünk kisállat bemutatót, vakve-
zető kutyás foglalkozást, látogatást az 
állatorvosi rendelőbe, olyan kirándu-
lásokat, ahol a gyerekek a környék ál-
latvilágát ismerhetik meg.

Örömmel fogadunk ötleteket is, ha 
valaki úgy érzi, szeretne csatlakozni 

hozzánk! Legyünk minél többen, hi-
szen a gyerekeké a jövő! Váljék belő-
lük olyan felnőtt, aki tudja, mit jelent 
a helyes állattartás, aki tudja, mennyi 
szeretetet kaphat egy kedves négylá-
bútól, és annak is tudatában van, mi-
lyen kötelezettségekkel jár, ha magá-
hoz vesz bármilyen kis állatot. 

Szeretnénk aktívan együttműködni 
a Máté Alapítvánnyal, hiszen a célunk 
közös: legyen Nagymaros egy igazi ál-
latbarát kisváros!

A rendezvényekről, kirándulások-
ról tájékoztatni fogjuk a lakosságot!

Heincz Cserni Katalin

Állatkuckó az iskolában



14                                                                                                                Nagymaros

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, 

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

Anyakönyvi hírek

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: 9-10 Között gyógyszeReK és 
táPoK átadása, Rendelés 10-12 óRáig

Rendelési időn Kívül telefonos egyeztetéssel fogadom

betegeimet, végzem a műtéteKet, Kiszállást vállaloK. 

www.kutyakanyar.hu • marosvet75@gmail.com

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő 
Nagymaros, Radnóti M. u.  1.

06-20/468-2846

A művelődési ház programjai
Január

2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

PROGRAMOK 
január 11. de: Vásár

január 13. 9.30-tól:  
Megemlékezés a „malenkij robotra” 

elhurcoltakról

január 17. de: Vásár

január 18. du:
 Néptánc vizsga

január 19. 17 óra 
A Magyar Kultúra Napja – 

Heinczinger Mika előadóestje

január 26. 
Nagymarosi Zöld Napok I.

január 30. de: Vásár

február 8. 11 óra
     Komolyzenei Hangverseny Fiataloknak 

(Filharmónia Bérlet)

február 8. 14-től: Vásár

Születtek: Petényi Attila és Neubauer Judit lánya: 
Sára.
 
Házasságkötés nem volt.

Elhaláloztak: Labancz László Gedeonné sz. Zalá-
nyi Anna Zsófia (1930), Berki Tibor (1956), Bálint 
Zsombor (1956), Seregi György (1953).

Mély fájdalommal,  
de Isten akaratában megnyugodva értesítjük, hogy 

SEREGI GYÖRGY 
kovács iparművész 
életének 66. évében 

elhunyt. 

"Valaki elment, elvitt egy álmot,  
s magával vitt egy egész világot."

Drága halottunk hamvait 
2019. január 11-én, 14 órakor 

a Belvárosi Szent Mihály templomban,  
1056 Budapest, Váci utca 47/b.  

kísérjük utolsó útjára.  
Kérjük a gyászolókat, hogy csak egy-egy szál virágot 

hozzanak. 

EMLÉKE ÖRÖKRE SZÍVÜNKBEN ÉL! 

Búcsúznak felesége, lánya, nővére  
és a gyászoló család.
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 Börzsönyoptika - Király u. 6. 

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-16.30 óráig nyitva

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889

 

Az üzletben mindennemű rövidáru kapható: 
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő fonalak, 
cérna, tű, gomb, cipőfűző, diszkötöző, selyem 

szalag, cipzár, gumi, díszítők fehér és arany színben. 
Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.

MEGHIBÁSODOTT?  ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?

ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS 
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVÍZE

MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVÍZE

GÁZMEÓ ÁTADÁS
GÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLAT
VÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉS

KONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁS
SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0620/407-1874, 
0620/330-0283

ÉPÍTÉSZET
FESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁS

0670-626-7902

EMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COM

HÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMAL

Január 12-én és 26-án , szombaton 
ingyenes látásvizsgálat!

A vizsgálatra bejelentkezés szükséges!


