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A KÖZÖS ÚT ÖSSZEKÖT MINKET:

három település közösen emlékezett

Január 4-én reggel fél hétkor
fiatalok és idősebbek gyülekeztek a málenkij robotra elhurcoltak emléktáblájánál. A
koszorúzás után egy népes kis
csapat ismét megtette azt az
utat, amit 1944-ben sokunk
nagyszülei, dédszülei, rokonai:
egészen Kál-Kápolnáig gyalogoltak.
Január 13-án már három település - Kismaros, Zebegény
és Nagymaros - emlékezett
együtt, az egykoron elhurcolt
polgáraira, azokra, akik hazajöttek és azokra, akik soha
nem térhettek már vissza otthonaikba.
A szentmise és az emlékező
beszédek után az emléktúra
részvevői tartottak beszámolót
élményeikről.
l 4-5. oldal
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KARSÁN - EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

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

új termékei kaphatók!

Ruha-, bőr-, szőrmetisztítás 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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Elfogadták az idei költségvetés főbb számait Magyar utcai
A Maibaum tavasszal visszakerülhet régi helyére közlekedési
Január 28-án tartotta ülését fizikai alkalmazottak, vala- miatt a Magyar utca 12-es
Nagymaros Város Képvise- mint a gyakornok esetében főút és Gesztenye sor kö- rend változás
lő-testülete. Az ülés fontos
napirendi pontja volt az
idei büdzsé elfogadása.
Mint mindig, most is a
lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló
beszámoló megtárgyalásával vette kezdetét az ülés.
Majd a közétkeztetés és a
könyvtár térítési díjainak
meghatározása
következett. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatával egyetértve végül úgy
döntött a grémium, hogy
a könyvtárban, művelődési
házban alkalmazott térítési
díjak módosítását az intézményvezető javaslatára,
a közétkeztetés esetében
pedig a decemberi módosításra tekintettel nem változtatnak.
A testület szintén a szakbizottság javaslatait szem
előtt tartva tárgyalta meg
az idei költségvetés tervezetét. Így többek között
arról született döntés, hogy
az óvoda esetében a vezetői, a helyettesi és a munkaközösség vezetői pótlékok
intézmény által kérelmezett mértékre emelését, és a

a 7+3 %-os bérkiegészítés
megállapítását jóváhagyja; a Mátyás Étkezde Nkft.
esetében a rezsiköltség térítés nettó 396 Ft/adag ös�szegre emelését elfogadja.
A szükséges beruházások,
karbantartási díjak fedezetéül a vendéglátás bevételét kell megjelölni, azzal,
hogy rendkívüli kiadás
esetén tagi kölcsön nyújtását megfontolja; a nemzetiségi tájház és a Maibaum
költségeire együttesen a 2,5
millió forint összegű keret
megtartásáról dönt, azzal,
hogy a tájháznál a tető és
a kerítés javítását mindenképpen szükségesnek tartja
elvégezni. A Maibaumot a
Panoráma parkolóba engedélyezi visszaállítani; a
rendezvényi, civil támogatási keretet 1 millió forint
csökkentéssel állapítja meg.
Áttekintették a parkolási
rendeletet is, több módosító javaslattal: a fizető parkolási rendszer övezeteit
változatlanul hagyják és a
parkolási díjakon sem változtatnak. A Magyar utcai
szabálytalan várakozások

zötti szakaszán a vasút felé
haladó irányban, és a Mátyás étkezde és a 12-es főút
közötti szakaszára megállni
tilos tábla kerül kihelyezésre, a kialakított parkolóhelyekre pedig parkoló táblákat helyeznek majd ki.
Döntés született egy
újabb bérleti kérelemről a
Csillag utcai önkormányzati ingatlannal kapcsolatban, majd a testület Bachor
Máté kérelmére hozzájárult, hogy a 1293 hrsz.
alatti ingatlanáról közterületi csatlakozást, gépkocsi
bejárót alakítson ki az önkormányzat tulajdonában
álló P+R parkolóban, és azt
az ingatlan megközelítésére használja a kérelemben
megjelölt helyszínen.
Végül pedig egy pályázat
kapcsán született döntés.
A testület megerősítette a
annak benyújtását, mely
a
Börzsöny-Duna-Ipoly
Vidékfejlesztési Egyesület
-Hagyományőrző, kulturális és civil élet támogatásafelhívására a művelődési
ház eszközfejlesztésére irányul.

Elsővölgyi forgalmi rend változás
Az Elsővölgyi óvoda felújítását követően már 2015ben az újság hasábjain is
kértük az Elsővölgyi óvodába gyermekeiket kísérő
szülőket, hogy gépkocsijaikkal az Elsővölgy utca
érintett szakaszán úgy
álljanak meg és várakozzanak, hogy azzal az utca
forgalmát még rövid időre
se akadályozzák, illetve az
ingatlanokra történő ki- és
behajtást ne zavarják.
Jeleztük, hogy az Elsővölgy utca szűkössége
miatt az óvoda feletti szakaszon vizsgáljuk az utca
egyik oldalán a megállás

tilalmának elrendelését a
biztonságos közlekedés érdekében. Az érintett lakók
észrevételeit köszönettel
vártuk, de nem kaptunk.
A helyzet megoldatlansága miatt a Képviselő-testület 36/2016. (III.
29.) számú határozatával
arról döntött – melyet
most megerősített – hogy
az Elsővölgy utcában az
óvoda felső telekhatáráig a
felfelé tartó jobb oldalon,
azt követően pedig megfelelő kihagyással a bal oldalon megállni tilos táblát
kell kihelyezni.
A táblákat február végé-

ig ki fogjuk helyezni. Kérjük a tilalom betartását,
mert megszegése esetén
helyszíni bírság kiszabására, vagy rendőrségi feljelentésre kerül sor.
A tilalommal a közlekedés biztonságának megteremtése, veszélyhelyzet
esetén a mentők, tűzoltók
akadálytalan közlekedésének biztosítása a cél.
Az óvoda melletti árok
befedését és azon parkolóhelyek kialakítását az
idei évben megterveztetjük.
Nagymaros Város
Önkormányzata

Tájékoztatom a lakosságot
és a Magyar utcai ingatlantulajdonosokat, hogy a Magyar utcában folyamatosan
megfigyelhető közlekedési
szabálysértések és kialakult helytelen várakozási
gyakorlat megszüntetése,
a közlekedés folyamatosságának és biztonságának
megteremtése érdekében a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság január 24-i
ülésén 6/2019. számú határozatával arról döntött –
melyet a Képviselő-testület
is megerősített – hogy megállási tilalom elrendelésére
kerül sor a Magyar utca 12.
főút és a vasút közötti szakaszán, mindkét oldalon.
A megállás így mindkét
oldalon tilos lesz (a KRESZ
40. § (1) bekezdését sértő
menetiránnyal szembeni
megállás is), kivételt a kialakított parkolóhelyek jelentenek, melyek eddig is
magukért beszéltek, de ezután táblával is fogjuk őket
jelölni.
A táblák kihelyezése
február közepéig meg fog
történni. Türelmi időt a
közlekedés biztonságát veszélyeztető állapot miatt
nem fogunk biztosítani, így
azonnal meg fog kezdődni
a bírságolás a szabálysértőkkel szemben. A helyszíni bírság kormányrendelet
alapján kötelezően kiszabandó legkisebb összege
10 000 Ft (meg nem fizetés,
vagy rendőrségi feljelentés
esetén 20 000 Ft).
A bírság a központi (állami) költségvetés bevétele,
így a célunk emiatt sem lehet a bevételszerzés.
A bírságolás elkerülése
és a közlekedés biztonsága
érdekében kérjük a Gesztenye sori, a P+R és a Duna-parti parkolók igénybevételét
Dr. Horváth Béla
jegyző
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Az emlékezés pillanatai:
a közös út összeköt minket
Január 13-án, vasárnap
Nagymaros adott otthont
három település - Kismaros, Zebegény és Nagymaros - közös emlékezésének:
1944-ben a dunakanyari
települések lakosságának
német ajkú polgárait málenkij robotra hurcolták el.
A megemlékező szentmise előtt Petrovics László
polgármester mondott emlékező beszédet. Kiemelte:
a három települést a közös
út köti össze, amelyre most
emlékezünk. Nagymarosról
közel 400, Kismarosról, Zebegényből közel 160 embert
hurcoltak el "kicsi munkára."

az itthon maradottak, szeretteik, családtagjaik imái
is a hazajutásukat segítik
majd elő. Az elhurcoltak

- A halál ott leselkedett
minden táborban, és szedte a testi-lelki leggyengébbeket. Az első átvészelt tél
után, jött kegyetlen hidegével az újabb tél. Az otthonról hozott ruhák szakadásain egészen a lélekig
rághatta magát, a faggyal
együtt a reménytelenség.
Csupán a sok-sok imádság,
a sorstársak egymást biztató szavai adhattak némi
reményt, hogy mindez túlélhető. És a hit abban, hogy

egyharmada, nem bírva
a megpróbáltatásokat, az
éhséget és a hideget, belehalt ebbe a kicsi munkába.
A többiek három-négy-öt
év múlva megkeseredve,
egészségileg
tönkretéve,
kifacsart lélekkel, de haza
tudtak jönni. Emlékeznünk
kell, még ha fáj is, hogy a
történelem ne ismételhesse
önmagát - mondta.
Rétvári Bence, országgyűlési képviselő, parlamenti
államtitkár beszédében azt

hangsúlyozta, hogy nagyon
fontos, hogy emlékezzünk.
- Magyarország pár nap
alatt 800 ezer embert ve-

Nagymaros
szített. Ha ma azokat a vagonokat, amelyben elszállították őket, képletesen
egymás mögé tennénk,
akkor Debrecenben lenne
a mozdony és Székesfehérváron az utolsó szerelvény. És ezek közül a szerelvényeken lévők közül
nem mindenki tért haza,
körülbelül 200 ezren soha
nem jöttek haza. Hozzátette: a felejtés mindig az
veszélyeivel
ismétlődés
jár, az emlékezés azonban
az ismétlődés ellenszere hangsúlyozta.
A beszédek után a
Nagymarosi
Kittenberger Kálmán Általános és
Művészeti Iskola műsora
következett, melyet ös�szeállított és betanított
Heinczné Cserni Katalin és
Csörsz Katalin.
A mise előtt áldást
mondott még Csuka Tamás református püspök is,
majd emlékező szentmisét
celebrált dr. Varga Lajos
váci segédpüspök.
Az emlékezés koszorúit
helyezték el az emléktábla
másolatánál a három település önkormányzatai,
német nemzetiségi szervezetei, valamint civilszervezetek, rokonok, családtagok.
Közreműködött:
Rácz Tamás trombitán.
Az emlékezés a művelődési házban folytatódott,
ahol beszámolót hallgathattak meg a részvevőktől
az idei malenkij emléktúráról.
Furucz Anita
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Málenkij Robot Emléktúra 2019
Idén ötödik alkalommal rendeztük meg a Málenkij Robot Emléktúrát. A tavalyi évhez
hasonlóan idén is csatlakoztak a nagymarosi iskolások egy rövid szakaszon, köszönhetően az iskola pedagógusainak, különös tekintettel Horváth Dávid tanár úrnak. A
Dunakanyar mindhárom települése képviseltette magát a túrán, sőt, mindhárom iskolából részt vettek rövid szakaszokon a diákok, és ezen felül még Szendehelyen csatlakoztak hozzánk egy 8 kilométerre a helyi iskolások. Az emléktúra résztvevőinek száma
az utóbbi három évben stabilizálódott 15 fő környékén, de reméljük a jövő évi 75. évfordulón még többen elkísérnek minket. Jövőre 2020. január 3-4-5-én fogjuk végigjárni
az utat. Az idei túrát 11-en teljesítették: Zebegényből Cser M. Zoltán, Himmer Enikő és
Kósa János; Kismarosról Lászlófi Károly; Nagymarosról Heinczinger Balázs, Heinczinger Miklós, Jolánkai Máté, Kosztra Gábor, Láng András, Molnár Károly, Péntek Attila
és Solti Szabolcs
Ezen felül köszönet a többi résztvevőnek és segítőnek, név szerint: Cserenyec Antal,
Halupka Gábor, Heinczingerné Szűcs Erika, Heinczinger Kata, Kovács Barna, Legény
Péter, Marafkó Márk, Póka Balázs, Szilágyi Ágnes, Maurer János, Néder Ferenc. Továbbá köszönjük a Nagymarosi Önkormányzatnak és Nagymarosi Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak a támogatását.
Végezetül álljon itt Maurer Tibor írása.
Kosztra Gábor

Egy elmaradt emléktúra amit valójában
már sosem tudok kihagyni
A túra indulása előtt, a koszorúzásra várva, körbenézek a gyülekezőpontnál. A
nagy számok törvénye és az
iskolai kezdeményezés nyomán rengeteg gyermeket látok magunk körül. Odaszalad keresztfiam, mosolyogva
köszönünk egymásnak, csillog a szeme, vidám, mint
mindig. Mi járhat a fejében,

fejükben, mit gondolhatnak
erről az egészről? Nyilván
nem a történelmi vetülete
domborul ki fejükben, felületes ismereteik lehetnek az
egészről, de gyermeki lelkük
nem érzi, nem tudhatja, amit
a felnőttek igen. Nincsen
meghintve lelkük a tudással
és az ismerettel, mire képes
ember ember ellen, és ez így

van jól, idővel így is, úgy is
szembesülni fognak a történelemmel. Valahol fejecskéjükben a tegnap esti Fortnite
játék lövöldözése zakatolhat
még (egy lövöldözős számítógépes játék – a szerk.),
szájukban még mammognak a reggeli fogkrém ízén,
gondolkoznak, hogy a következő dolgozatnál Dá-
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vid bácsi nehéz kérdéseket
fog-e feltenni vagy sem,
gyermeklelkek, a maguk békéjével és jó értelembe vett
tudatlanságával megáldva.
A felnőttek viszont máshol
járnak, a felnőtt embernek
nem adatik meg a gyermekekéhez hasonlatos lelki
béke. Gondolataik valahol
az elhunyt, kényszermunkát
megjárt hozzátartozóknál
járnak, akarva, akaratlanul
azon gondolkozik az ember,
"lehet pont ezen a ponton állt
nagypapám?". Dávid szavaival élve, "azt mondták 12
napra viszik őket, amiből 24
hónap lett". Őseinkből ezekben a mérhetetlenül hosszú
hónapokban hunyt ki végérvényesen a gyermeki lelki béke. Az elhurcolásukat
megelőző években a Fortnite-hoz hasonlatos, ámbár
a virtualitást mellőző, teljes
mértékben igazi fegyverropogás kóstolót adott a háború szörnyűségeiből, majd
az elkészült "levesből" mindenki megkapta a maga tál
adagját, amit Oroszországban fogyaszthatott el.
A tömeg elindul, igen, tömeg, az első, 4 évvel ezelőtti
túra 3 résztvevőjéhez képest most tömött sorokban
halad a csapat, iskolások,
felnőttek, vegyesen, mindezen emberhalmaz még jobban érezteti, milyen lehetett
anno nekiindulni. A szél
fúj, a felkelő nap még éppen
csak festegeti a horizontot,
de menni kell, nincs mese.
A túra két résztvevőjével
beszélgetek, és ekkor tudatosul bennem, hogy minden
viszontagság, fájdalom, hideg ellenére szívem szerint
mennék tovább én is, élném
meg a pillanatokat, beszélgetnék a csapat többi tagjával a túra három napja alatt,
de sajnos az idei év nem
erről szól, a szeszfőzdénél
lecsatlakozom. Egy darabig
még integetek, aztán hagyom, hogy a messzeségbe
vesszenek az alakok, elindulok haza. Úgy érzem magam
mint az otthon maradt "rokon", ott bent viszont gyalogolok tovább a többiekkel.
Maurer Tibor
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Rákóczi út építése
A Rákóczi út, Fehérhegy utca
és Elsővölgy utca közötti szakaszának építésére a „PM_ONKORMUT_2018 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest
megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatunkra
145 432 186 Ft támogatásban
részesültünk, melyről a támogatói döntés 2019. január
23-án érkezett meg. A legmagasabb igényelhető támogatás
150 millió forint volt.
A keretből az útpálya mellett a járdák felújítására, a nyílt
csapadékvíz elvezető árok felszín alá, zárt rendszerbe helye-

zésére, a zöldfelületek felújítására nyílik lehetőség.
A támogatásról való tudomásszerzést követően megkerestük a villamos energia
szolgáltatót annak érdekében,
hogy az út építését megelőzően kerüljön sor a közterületi
elektromos hálózat (légvezetékek) átépítésére, földkábelre
történő kiváltásukra.
A szolgáltató visszajelzése
szerint a kiváltás több tízmillió
forint összegű kiadást jelent,
melynek teljes költségét nem
kívánják viselni, annak jelentős része az önkormányzatot
terhelné.
Arról is tájékoztattak bennünket, hogy a légvezetékek
földkábelre való cserélése miatt

új bekötéseket kell kiépíteni az
ingatlanoknál, mely során a régieket kicseréli a szolgáltató, új
szekrényt és órát szerel fel (ha
még nem szabványos). Leírták,
hogy ennek a költsége az utcai
hálózat mellett bekötésenként
további 150.000 – 200.000 Ft
lenne.
Ezt a költséget az önkormányzat nem tudja sem a pályázati összegből és saját forrásból sem finanszírozni.
Erre tekintettel azzal a kérdéssel fordultunk írásban a
Rákóczi úti ingatlanok tulajdonosaihoz, szíveskedjenek nyilatkozni, hozzájárulnának-e
ehhez a költséghez annak érdekében, hogy a városkép a
Rákóczi úton is hosszú távra
szólóan megszépülhessen.
Kértük, hogy a levélhez
mellékelt nyilatkozat mielőbbi

Tájékoztató a kéményseprésről
Nagymaros város kéményseprőipari közszolgáltatója a
katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete. Ezzel a
változással a városban a lakossági tulajdonú ingatlanok és a
társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem
szakemberei végzik el.
Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse
a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly
veszélyt jelenthet a készülékek
szabálytalan kivitelezése, illetve
a karbantartás és a rendszeres
műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak
biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.
A katasztrófavédelem az
alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosokat, ami
tartalmazza a kéménysepréssel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
Amennyiben családi házban
él és a házba nincs bejegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a
kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.
Ezt megteheti online a www.
kemenysepres.katasztrofavede-

lem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás
elektronikus űrlap kitöltésével itt: http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
Telefonon az előhívó nélkül,
ingyenesen működő 1818-as
számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válas�szák a 9-es, 1-es majd ismét az
1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak
felvételével elindítja a vizsgálati
időpont egyeztetési folyamatát.
A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és
megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.) Normál tarifával
hívható számok: 06-70/6418532, 06-70/667-9888,
E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címre küldve.
Postai úton a BM OKF GEK
részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.
Személyesen a Pest Megyei
Ellátási Csoport irodájában
–2045 Törökbálint Raktárvárosi út 1., valamint 1165 Budapest Diósy Lajos u. 28. alatt
hétfőnként 8-20, a hét többi
munkanapján 8-14 óráig biztosított a személyes ügyintézés
lehetősége.
A külföldön tartózkodó

állampolgárok a +36 (1) 550
1858 helyi díjszabással hívható
telefonszámon érik el ügyfélszolgálatunkat.
Amennyiben családi házban
él és a házba be van jegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a
kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy
kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ,
hogy milyen fűtőeszköz van a
kéményhez csatlakoztatva. Ha
a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha
gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. Az
alábbi linken letölthető egy
táblázat, amelyben ki lehet
keresni, hogy az ország adott
településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni
a munkát. itt: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/
kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls
Amennyiben társasházban
él és a lakásba nincs bejegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a
kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.
Amennyiben társasházban
él és a lakásba be van jegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a
kéményseprő magától érkezik,
de a munka díját ki kell fizetni.
Ha a lakásnak saját kéménye

Nagymaros
visszajuttatásával jelezzék felénk szándékukat, döntésüket.
Jeleztük, hogy a visszaérkező lakossági vélemények
alapján tudunk a szolgáltatóval
érdemben tárgyalni és végleges megállapodást kötni, vagy
a lakossági elutasítás, esetleg
érdektelenség miatt elvetni a
vezeték cserét.
Fentiek alapján a közösségi
oldalakon megjelent véleményekkel ellentétben senkit nem
kívánunk kötelező hozzájárulás megfizetésére kötelezni,
vagy a lakosokra erőltetni az
átépítést.
Célunk az volt, hogy a lakosság véleményét is ismerjük
meg, mielőtt a végleges, hos�szú távra szóló döntés megszületik.
Nagymaros Város
Önkormányzata
van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső
részét kell kifizetni, például egy
tízlakásos társasház esetén a
munkadíj egy tizedét. (a társasházak éves sormunkaterveit itt
- találja megyék szerinti bontásban: www.kemenysepres.
hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2019).
2018. december 21. óta hatállyal módosított 2015. évi
CCXI. kéményseprő törvény
alapján a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérlői számára is térítésmentessé
vált a kéményseprői ellenőrzés,
tisztítás és felülvizsgálat.
A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett
szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes
munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk
is jól megkülönböztethető, a
katasztrófavédelem feliratai,
színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes,
minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. Készpénzt
nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát végeznek, azt utólag, számlán kell
megfizetni.
Molnár Károly
Kéményseprőipari
Pest megyei Ellátási
csoportvezető

Nagymaros
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Idén is legyen nagymarosi Városunk díszpolgára újabb
művészeti elismerést vehetett át
a legszebb konyhakertes! Vácott
a Magyar Kultúra tett, Nívó-díjas táncművész,
Immár harmadik éve csatlakozik Nagymaros Város
Önkormányzata az országosan ismert Legszebb
konyhakertek programba,
ahol összemérhetik tudásukat a konyhakertek művelői.
Büszkén mondhatja el
a település, hogy három
nagymarosi kert tulajdonosnak is átnyújtottak országos díjat: Burgermeister
László és felesége Zoller
Éva (2017), Kakuk Istvánné és Kakuk István (2017),
Békefi Andrásné Györgyi
(2018).
A
Földművelésügyi
Minisztérium évek óta
figyelemmel kíséri a kezdeményezést,
melynek
célja, hogy a kertművelők
munkája a versenynek
köszönhetően kellő elismerést kapjon, és példájuk nyomán minél többen
műveljenek konyhakertet,
hiszen így az évszázadok
során összegyűlt tudás, tapasztalat tovább öröklődhet a generációk között.
Minden évben meghatároznak egy kiemelt témát, amelyet körbejárnak
és plusz pontokat jelenthet
a zsűrizéskor. 2019-ben
az őshonos fajták kaptak
főszerepet. Külön szerencse, hiszen a nagymarosiak jól ismerik a kertművelés hagyományait, az

őshonos marosi málna és
társai igen elterjedtek a
kertekben.
Hamarosan
megjelenik a 2019-es jelentkezési
lap, amely elérhető lesz a
önkormányzat weblapján,
a művelődési házban és
könyvtárban, valamint a
Nagymarosi Konyhakert
Klub Facebook csoportban..
A közösségi sikerek hatására alakult Nagymarosi
Konyhakert Klub, a művelődési ház pártfogásában, melynek keretében
házban, vagy szabadtéren
rendeznek negyedévente
ismeretterjesztő előadásokat. A klub célja a tudás
átadása, ismeretszerzés és
szakmai támogatás nyújtása.
Várják az érdeklődőket,
hiszen a közös ötletbörzék
gyarapíthatják a veteményeskert praktikák ismeretének tárházát (is)!
Találkozzunk a következő előadáson, ahol a
talajművelésről lesz szó a
konyhakertekben!
Előadó:
dr. Matus László okl.
agrármérnök.
Előadás időpontja: 2019.
március 7-én, csütörtök.
Nagymaros Város
Önkormányzata,
művelődési ház és
könyvtár

Bébiszitter - gyermekgondozás
Óvónői végzettséggel, 10 éves
tapasztalattal, bébiszitteri
vizsgával vigyáznék gyermekére!
Kertesházban lakunk,
felügyeletük ott is megoldható.
Szatler Marianna
tel.: 06-30/620-8076,
szatler64@gmail.com

Napja alkalmából rendezett
ünnepség keretében 2019.
január 22-én kerültek átadásra az ilyenkor szokásos,
Vác Város Képviselő-testületének döntése alapján
odaítélt elismerések. Idén városunk díszpolgára Csermely
György, Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével
kitünte-

táncpedagógus, producer a
Váci Jeszenszky® Balett - Pest
Megye és immár Vác Város
Művészeti-díjas társulatának
alapító igazgatója vehette át
társulata nevében Vác Város
Művészeti Díját, 25 éves kimagasló színvonalú, sokrétű
művészeti tevékenységük elismeréseként.

Sport-tenisz

Budapestre „vándorolt” a
Mikulás Kupa
Vácon az OPTOFIT sportcsarnokban rendezték az idei
Mikulás Kupa küzdelmeit.
A Senior vegyes-páros kategóriában Budapestről-Vácról-Nagymarosról-Zebegényből érkeztek a versenyzők. A
körmérkőzéses rendszerből
két páros veretlenül került a
döntőbe. Kiss Mariann-Járai Zsigmond és Gubacsi Anna-Bercelly Csaba párosok hatalmas küzdelmet folytattak a
kupa elnyeréséért.
A marosi páros kezdett
jobban, azonnal elvették a
pestiek adogatását (BREAK)
és pillanatok alatt kettő nullra
vezettek (2:0). Ezután hos�szú hullámvölgy következett
és a Kiss-Járai páros igen jó
játékkal 5:3 arányban fordított. A marosiak küzdőkedvét bizonyította, hogy három

meccslabdát is hárítottak és
kiegyenlítettek. Következett a
rövidített játék (TIE BREAK),
melyet a budapesti csapat
nyert meg és ők emelhették
magasba a vándorserleget, tegyük hozzá megérdemelten.
Eredmények:
I. Kiss Mariann-Járai Zsigmond Budapest
II. Gubacsi Anna-Bercelly
Csaba Nagymaros
III. Miskolczi Mária-Hiller
Gábor Budapest
IV. Jékei házaspár Zebegény
A verseny után az alkalomhoz illően megterített
helyezésektől
asztaloknál,
függetlenül koccintottak az
ünnepi pezsgőből. Jövőre veletek ugyanitt köszöntek el
egymástól a “SENIOROK”.
Berci

A pályázatokról tájékoztatott
Rétvári Bence Vácon
Rétvári Bence pályázati lehetőségekről tájékoztatta a helyi civil szervezetek képviselőit. Szó
esett többek között arról, hogy
a Nemzeti Együttműködési
Alap pályázati felhívásai megjelentek, a civil szervezetek idén
összesen 5,9 milliárd forintos
keretösszegre nyújthatnak be
pályázatokat.
A helyi és területi hatókörű
civil szervezetek egyszerűsített
támogatására közel 1 milliárd
forint kerül elkülönítésre. A

tájékoztatón Rétvári Bence elmondta, hogy a kormány által
létrehozott civil alap keretös�szege az elmúlt években folyamatosan emelkedett, mellyel a
kormányzat célja a helyi szervetek munkájának segítése. Külön
kiemelendő, hogy tavaly mintegy 16 000 pályázat érkezett a
Nemzeti Együttműködési Alap
felhívásaira, a legtöbb pályázati
támogatást pedig a Budapesten és környékén működő civil
szervezetek tudták lehívni.
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Kedves Nagymarosiak!

Az idei évben is megrendezésre került az első félév néptánc
vizsgája, melyre Bóna Boglárkával készítettük fel a gyerekeket.
A jelenleg közel 70 táncossal működő néptánc tagozat teltházzal és nagy sikerrel adott közel egy órás műsort. Az elsősöktől egy játékfűzést, a második osztálytól rábaközi táncokat
láthattak az érdeklődők. A Cselle csoport széki, a Hérics csoport székelyföldi táncokat adott elő. A műsor végén a Magyar
Táncművészeti Egyetem két hallgatója tartott rövid bemutatót.
Szokásunkhoz híven az est táncházzal ért véget.
A következő vizsgaműsorunkon is szívesen látunk minden
érdeklődőt!
Borkó Bálint

Nagymaros

Zenei vizsgák
A művészeti iskola zenei tagozatának félévi vizsgáin a zenész
növendékek minden tanszakon külön estén örvendeztették
meg muzsikájukkal az érdeklődő szülőket és kollégákat. A
gyerekek bemutatták, amit a félév során tanultak. Egyénileg és
csoportosan is szerepeltek. Néhány gyerek az édesanyjával közösen lépett fel. Köszönjük az élményt a felkészítő tanároknak
és a szervezést Szigeti-Benedek Gabriellának.

Együtt szaval a nemzet

Nagymarosi Zöld Napok
A nagymarosi Zöld Napokhoz csatlakozva használt elemek gyűjtésében rendeztünk versenyt az osztályok között. A gyerekek nagyon lelkesen hozták az elemeket.
Közben sok lehetőség nyílt a szelektív hulladékgyűjtésről
való beszélgetésekre.
Eredmények:
1. helyezett: 1.b osztály
2. helyezett: 3.b osztály
3. helyezett: 4.a osztály
Gratulálunk Nekik!

A Magyar Kultúra Napja alkalmából néhány éve az Együtt Szaval a
Nemzet elnevezésű rendezvény keretében az ország diákjai együtt
szavalják el a Himnuszt és még néhány verset. Idén Nagymaros
Várost érte az a megtiszteltetés, hogy az Együtt Szaval a Dunakanyar keretében a nagymarosi gyerekek a környező iskolák tanulóival együtt közösen szavaltak. Erről élő közvetítés is volt a Google
YouTube Együtt Szaval a Nemzet csatornán keresztül 2019. január
22-én kedden 10 órától. A szavalatokat Jordán Tamás vezényelte.
A nagymarosi római katolikus templom adott méltó otthont ennek a rendezvénynek. Ezúton is köszönjük Gáspár István plébános
úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a templomot. A diákok
nagyon fegyelmezetten vettek részt az eseményen.

Nagymaros

						

Olvasói levelek

Köszönet
A nagymarosi Nyugdíjas Klub nevében szeretnék köszönetet
mondani Bethlen Gáborné Marcsinak, az eltelt öt évi munkásságáért. Ezen időszak alatt kiválóan helyt álltál és sokat tettél
az ünnepi alkalmak (névnapok születésnapok), események
(temetések, kirándulások, bálok) megrendezésében, lebonyolításában mindig számíthattunk Rád.
Hálásan köszönjük ezt a lelkes odaadást, melyet a nyugdíjasklub tagjai felé nyújtottál. Aktívan dolgoztál és dolgozol
városunk életében. Gondolunk itt a Duna-part és a vasútállomás, illetve azok környékének rendben tartására és szépítésére. Rendszeresen részt veszel a Die Blumen tánccsoportban.
Kérjük, hogy továbbra is maradj nyugdíjas klubunk elhívatott vezetője.
Szívből köszönjük eddigi munkádat és kívánjuk, hogy még
sokáig legyél velünk.
A nagymarosi Nyugdíjas Klub nevében
Mauer Ignácné

Köszönet
2018. november 24-én a Maurer féle pékségben eszméletvesztés következtében elestem. Egy ismeretlen autós hölgy vett
kezelésbe. Vízzel kínált és vizezte arcom (jobb kezével, bal kezében autójának kulcsaival). S közölte: hol van a pénztárcám
és a bevásárló szatyrom. Orvosi segély kérését és felajánlotta.
Ezúton szeretném megköszönni, köszönetet mondani a segítőkész autós hölgynek.
Gszegi A. J.

Elsőáldozásra
Ma fehér ruhában
Fogadalmat tettél,
Imával szent ostyát
Magadhoz is vettél.
A lelkedben Jézus
Mindig itt lesz veled,
Körülvesz mindenhol,
Hit, remény, szeretet.
Szné Botos Anikó
Építőipari cég gyakorlattal rendelkező betanított vagy
szakmunkás dolgozót keres 45 éves korig, Nagymaros
30 km-es vonzáskörzetében lévő lakóhellyel.
A környékhez viszonyított hosszú távú biztos állást és
jó jövedelmi lehetőséget ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
a 27/354-195 telefonszámon.
HÓD KFT.

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442
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Vasból formált, karcsú idő – Seregi György emlékezete
A váci kálvária kovácsoltvas kapuja keresztet formázva tekintet az alatta elnyúló városra, a fény feszület formájában töri
át a kapu monumentális szerkezetét. Alkotója, Seregi György
iparművész nemrég távozott az árnyékvilágból.
„Mintha egy helyiségből az időt kiszivattyúznák, és se azelőtt,se ezután soha többé, csak a fém és üveg és villany évszaka”- Rakovszky Zsuzsa: Mintha
Seregi György iparművész és kovácsmester 1953-ban született, az elmúlt napokban hunyt el. Bár munkái országszerte
láthatóak, művészete és élete szorosan a Dunakanyarhoz kötődött. Nagymaroson rendezte be műhelyét, számos alkotása
áll Vác, Szob, Nagymaros vagy épp Kismaros közterein, házfalain.
Rangos mesterektől tanult a bécsi Művészakadémián, és
számos díjjal ismerték el munkásságát: 1982-ben a Képző-és
Iparművészeti Lektorátus ítélt meg számára nívódíjat, 1995ben pedig a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének különdíját kapta, de kitüntették Pest Megye Művészetéért és nagymarosi Pro Urbe díjjal is.
A szakmai méltatásoknál és kiállításoknál azonban sokkal fontosabb, maradandóbb mindaz, amit keze munkájával
megteremtett. Ha a viszontagságosan elkészült váci kálvária-kapura, a Szent Erzsébet-szoborra vagy az '56-os emlékműre, esetleg az Orczy-kertben álló hüllő-kompozícióra gondolunk, megértjük, mi is tette olyan különlegessé művészetét.
Azt, hogy miként tudta alkotásaiban légiessé, játékossá oldani a vas ridegségét, szigorát.
Az anyag szerelmese volt, kezében a fém életre kelt, és az asszociációk mentén karcsú formákba szelídült.
Seregi György 65 évesen távozott. Emlékét őrző műalkotásai közül érdemes most a legfontosabbakat megidézni.
Constantinovits Milán

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-szobor Vácon
Hüllő és tojás kompozíció a Természettudományi Múzeum előtt

Kakucsi I. világháborús emlékmű - balra fent
A váci kálvária kapuja - balra
Nagymaros - millenniumi emlékút - fent

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük azoknak a nagymarosiaknak a részvétét, együttérzését és nagyrabecsülését, akik SEREGI GYÖRGY kovács
iparművész búcsúztatóját jelenlétükkel megtisztelték!
Barcsa Katalin és Seregi Panna
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A Karitász Kuckó
működési szabályai
A Kuckóban ruhát, használati tárgyakat és tartós élelmiszert raktározunk – a beérkező igények kielégíthetősége érdekében és függvényében
1. Kérjük, akinek támogatásra van szüksége, az elsősorban a
Karitász tagoknak vagy a KUCKÓ megadott nyitvatartási rendje
szerint (PÁROS HETEKEN) helyben jelezze.
2. Bútort és háztartási gépet illetően internetes felajánlás lehetőségét kínáljuk a Szent Rókus Katolikus Karitász facebook oldalon. Bútort, háztartási gépet a 30-5004-392-es telefonszámon lehet
felajánlani, innen kerül fel a facebook oldalra. Létezik egy másik
facebook csoport is, az „Ingyen elvihető Nagymaroson”
3. Bútort, háztartási gépet az említett facebook oldalakon lehet
keresni vagy a karitász tagoknál jelezni az igényt. 30-5041 871 vagy
30-5004-392
4. Ruhát csak hordható minőségben fogadunk el, névvel, telefonszámmal megjelölt zsákokban, a PÁRATLAN HETEKEN.
Az át nem vehető ruhát a Mainzi utcai P+R parkolóban található ruha konténerbe lehet dobni, vagy a Maros kft-nél térítési díj
ellenében leadni.
Elhunyt idősek ruhatárát csak kivételes esetben, megtekintés,
válogatás után vesszük át, ezekért a felajánlóhoz egyeztetett időpontban kimegyünk. (Ilyen ruhákra csak nagyon kis mennyiségben van szükség!)
5. Hagyaték esetén egyes dolgok felajánlását (pl. ágynemű,
konyhai eszközök, háztartási gépek) előzetes megbeszélés és megtekintés után elfogadunk az átvételről ekkor egyeztetünk.
6. Hagyaték felszámolását, lakások kiürítését nem tartjuk feladatunknak, ezért nem is vállaljuk! Erre szakosodott vállalkozók
tudnak ebben segíteni.
Kérjük vegyék figyelembe, hogy a mi feladatunk a rászorulók
segítése, ellátása! Mindent ebből a szempontból nézünk! Köszönjük nagylelkű és támogató együttműködésüket!
A KUCKÓ NYITVA TARTÁSA: SZOMBATON 9-11-IG PÁROS HETEKEN FOGADJUK AZ ADOMÁNYOKAT
PÁRATLAN HETEKEN LEHET VINNI
A Nagymarosi Szent Rókus Karitász

Igazi farsang volt a
nyugdíjas klub bálján

A nagymarosi Nyugdíjas Klub február 2-án tartotta hagyományos farsangi bálját a művelődési házban. A jó hangulatot
a klub tagjai mellett a verőcei Őszikék együttes fergeteges
cigánytánca fokozta. A Heinczinger zenekar pedig egész este
gondoskodott a jó zenéről.
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Partmentén

Trunkó Barnabás rovata

Kézirat
Nagymaroson ülök a teraszomon, előttem a számítógép,
egy pesti újság várja a kéziratomat, de bedöglött a szövegszerkesztő program, a betűk helyett jópofa hieroglifák
jelentek meg a monitoron.
A főszerkesztő telefonált, hogy közeledik a lapzárta, a
nyomda nem várhat, és őt nem érdekli az én szövegszerkesztőm; Egon Erwin Kisch-nek, a száguldó riporternek
sem volt számítógépe!
Kérdezem a nejemtől, hogy emlékszik-e még a régi
Erikámra? Dühösen válaszol, hogy ő minden csajomra
nem emlékezhet, és hogy legalább ne a gyerekek előtt
emlegessem ezeket a régi dolgokat! Elmagyarázom, hogy
az Erika – a régi villanyírógépem, – az egykori NDK iparának csúcsterméke volt. Erikát megtaláltuk a padláson,
leporoltam, bedugtam a konnektorba, de amint leütöttem
az első betűt, ő meg leverte a biztosítékot. Erika végképp
visszaadta lelkét a német demokratikus teremtőjének.
Telekszomszédunk, Rudi bácsi a háború idején haditudósító volt, és még megvan a hordozható, mechanikus
Remington írógépe. Annak idején azon írta a győzelmi
tudósításokat a harctérről, így elég megkímélt állapotban
van a masina, szívesen kölcsönadta nekem. Legépeltem
rajta a másfél flekket, de akkor vettem észre, hogy az írógépszalag régen kiszáradt.
Nem volt mit tennem, előkerítettem a régi töltőtollamat, volt még egy üveg 86-os évjáratú tintám, és kézzel
írtam meg a cikket, majd átfaxoltam a redakcióba. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy azon a héten a jegyzetem
nem jelent meg az újságban, mert az olvasószerkesztő (!)
állítólag nem tudta elolvasni a kéziratomat.
Viszont a lap grafológiai rovatában egy terjedelmes
elemzés jelent meg a kézírásomról, és rólam. Azt a lapszámot azóta is dugdosom a családom elől…

Megújult a város honlapja:

www.nagymaros.hu
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A március 8-diki egészségi
szűrővizsgálatról
A Lions mozgalom fő célja az elesetteken, rászorulókon való segítség. Tagjai anyagilag és saját tehetségükkel,
szabadidejükkel igyekeznek megfelelni a vállalásoknak. A mozgalom több
mint száz éve létezik és a világ majd
minden országában, nonprofit szervezetek formájában jelen van.
A Magyarországi Lions Clubok Szövetsége is ennek a szellemiségnek a jegyében szerveződött a rendszerváltás
után. A Szövetség több helyi klubból
épül fel és jelenleg hozzávetőleg 900 tagunk van. A mi klubunk, a Royal First
Lions Klub Óbudán működik. A klubok maguk határozzák meg, milyen
jótékonysági tevékenységet végeznek,
így iskolák támogatása rendezvények
szervezésével, szoros együttműködés
a fogyatékkal élőkkel, ami rendszeres
kulturális programok szervezéséből és
sokszor anyagi támogatásból is áll. A
Szövetségen keresztül bekapcsolódunk
országos szintű programokba is.
A Magyarországi Lions Szövetség
2019-re meghirdette a "Cukorbetegek
évét". Ennek szellemében klubunk, a
Royal First Lions Klub jótékonysági
akciót szervez Nagymaroson. 2019.
március 8-án 15 órától általános egészségi állapotfelmérést végzünk, melyet
szemészeti szűrővizsgálat követ. Az állapotfelmérés a kórelőzmény felvétele
után vérnyomásmérésből és vércukormérésből áll, melyet szükség szerint
életmód-vezetési tanácsadás követ. A
szemészeti vizsgálat komplett, műszeres vizsgálat, amely magában foglalja a
szemnyomás-mérést, a szemfenék-vizsgálatot (tágítás nélkül), valamint a szaruhártya vizsgálatát. A programot egy
fiatal szemészorvosnő, egy háziorvos,
valamint egy belgyógyász orvos vezeti.
A szűrésen résztvevőknek a vizsgálati eredményeiket átadjuk, azokat nem
őrizzük meg és jelezzük, ha további
vizsgálatok szükségesek.
A vérnyomásmérés és a vércukormérés a szív-érrendszeri betegségek
két legfontosabb okozójának, a magasvérnyomás-betegségnek és a cukorbetegségnek a meglétét hivatott kiszűrni. A szemészeti vizsgálat alkalmas
számos, sokáig rejtve meghúzódható
olyan szembetegség kiszűrésére, mint
a zöld- vagy szürkehályog (mindkettő népbetegség). Ugyanakkor mind a
magasvérnyomás-betegség mind pedig
a cukorbetegség megmutatkozik a szemen, jellegzetes eltéréseket okozva a
szemfenéki képen.

A vizsgálat célja az, hogy a magukat
egészségesnek érző, de leginkább veszélyeztetett 40 év feletti férfiak és nők még
a súlyos tünetek megjelenése előtt tudomást szerezzenek egy esetlegesen fennálló betegségről, egészségüket fenyegető
állapotukról.
A vizsgálatok ingyenesek, a vizsgálaton résztvevőkre vonatkozólag semminemű kötelezettséggel nem járnak.
Hangsúlyozzuk, hogy szervezetünk
nonprofit. Nem állunk kapcsolatban
sem gyógyszergyártó, sem gyógyászati

Nagymaros
segédeszközt gyártó cégekkel és reklámtevékenységet sem folytatunk. Ez
a programunk kizárólag a nagymarosi
lakosság állapotának javítását célozza
meg.
A vizsgálat anyagi hátterét klubunk
biztosítja, az egyébként igen drága eszközpark a Magyarországi Lions Szövetség fenntartása alatt áll.
A vizsgálatnak a nagymarosi katolikus Plébánia biztosít helyszínt. A
Közösségi Házat Dániel Gabriella közbenjárásával ingyenesen bocsátják a
rendelkezésünkre, amiért nagyon hálásak vagyunk. Szeretettel várunk rendezvényünkön minden érdeklődőt!
Dr. Hortoványi Eszter
elnök
Royal First Lions Klub

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„Egy kutyának nem kell luxusautó, se hatalmas ház, se drága ruhák. Beéri egy útszéli talált bottal. Lehetsz gazdag vagy szegény, buta vagy okos, agyafúrt vagy tökkelütött, a kutyádnak mindegy. Ő csak szeretetet kér és ad. Hány emberről mondhatod
el ezt? Hány ember szeret feltétlen és olthatatlan szeretettel? (John Grogan)

Egy szökés hordaléka
Az alábbi történet vázlatát néhány
Facebook oldalról már ismerhetik az olvasók, azért lett az e havi
főszereplőnk, mert megjeleníti a
honi ebtartás valamennyi problémáját. Dráma a javából, szenvedő
áldozat nem csupán a most a menhelyre száműzött ártatlan árva, de
az őt különösen szerető gazdi is.
Szerencsés kezdet, hogy a világnak induló szelíd óriás a forgalmas országúttól száz méterre találkozott valakivel, aki nem
engedte tovább menni, behívta
a kertjébe, abban a reményben,
nemsokára megtalálja a tulajdonost. Sajnos a chipet nem sikerült
leolvasni a nagybundájú állatban,
nyakörv volt ugyan, de hiányzott
a telefonszámot feltüntető biléta, a szétcsavarható persely. A
Facebook oldalakra azonnal feltett hirdetés, a fotók, a számtalan
megosztás sem hozott eredményt,
esteledett. Az újabb meglógás miatt veszélyes lett volna kizárni, be
kellett vinni a meglévő kutya és a
négy macska közé. A nagy bajtól
megóvott, hogy a domináns hím
egy idős, megműtött nősténnyel
került egy helyiségbe, de annak
ellenére, hogy láthatóan nem volt
macskagyűlölő, azok nem várták
meg, míg az egyértelműen kiderül, egyikük az emeletre menekült, a többiek a mínusz öt fokos
kertbe, ott is éjszakáztak.
A Maci nevet kapott vendég
nagyszerűen érezte magát a ház-

ban a bőséges vacsora után, meghatóan kedves, odabújós volt. Az
éjszaka viszonylag nyugalmasan
telt el, csak az adott okot aggodalomra, hogy a ki-be járást engedő
csapóajtót nem lehetett lezárni,
Maci rendszeresen használta, és a
macsekoknak is meg kellett adni az
esélyt a bejövetelre. Reggel éppen
szervezni kezdtem a beszállítást a
váci Zöld Menedékkel, amikor jelentkezett a gazdi. A szomszédja
látta a fotókat. Hosszú, tanulságos
beszélgetés kezdődött.
Az élettársával fogadták be,
akkor autó is volt, tudták oltásra
vinni a külterületről. A hölgy sokat tartózkodott otthon, nem is
volt elkóborlás egy jó ideig, annál inkább, amikor elköltözött. A
férfi reggeltől estig dolgozik, hiába
épített kennelt, a malamud-labrador keverék nem tűri a magányos
bezártságot, rendszeresen kitört a
nem elég erős karámból. A mamája és a testvére a közúton végezte, két sírhant őrzi az emléküket.
Megkérdeztem, mi a szándéka a
kutyájával. „- Viszem haza, megerősítem a kennelt.” „– És ha nem
sikerül? Szeretne újabb temetést?!?
Ha igazán szereti, engedje el, keresünk méltó, jó helyet neki.”
Ritka eset, hogy egy tulajdonos
vállalja a mérhetetlen szomorúságot a kedvence érdekében. Mert
kiderült, az igazi nevén Dzsék
elkényeztetett, abszolút családtag, az ágy végében alszik. De ez

a kutyafajta különösen igényli a
„falkavezér” jelenlétét, ebben az
állapotban él generációk óta, és
rendkívüli a mozgásigénye, ennek
megfelelő helyre való. Megköszöntem a nagyszerű döntést, és
megígértem, ellenőrizheti, hová
kerül. „– De ugye nem altatják
el???” „– Előbb engem, kedves barátom!” Elérzékenyülten búcsúztunk.
Nagy dráma!
Hogyan lehetne elkerülni a hasonlóan szomorú, gyakran tragédiával végződő estek sokaságát?
Erről kezdeményez az alapítványunk lakossági eszmecserét a
Facebook oldalunkon. Többek
között az alapkérdésről: biztosan
mindenhol indokoltan van most
kutya? Nem kellene változtatni
azon, hogy nálunk alig törődnek
azzal, tudnak-e megfelelő otthont
adni nekik, hogyan lehetne megértetni, a kutya különleges lény,
nem hiba, bűn mindössze riasztócsengőként használni?!? S amíg
mindez beépül a lomha fejekbe,
nem kellene szigorúbban büntetni
a felelőtlen tulajdonosokat, akik
szinte naponta megsértik az ebtartási rendelet előírásait?
Miközben írom ezeket, esti értesítés jött: valaki kutyát talált a
központban, hová vigye, hol van
leolvasó, és mit csináljon, ha nem
tudják meg, ki a gazda…
Beszélgessünk, cselekedjünk!
Kecskeméti Károly

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822
FRISS HÍREINK A FACEBOOK OLDALUNKON: Máté Állatvédelmi Alapítvány
SZÁMLASZÁMUNK: 66000114-10109375
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Kurnász Balázs és Pál Zsanett lánya: Mira,
Légrádi Dávid és Kovács Alexa fia: Sámuel, Balogh János és Horváth Erika Erzsébet lánya: Léna Anna, Cserháti László és Boros Annamária lánya: Zsolna Ilona.
Házasságot kötöttek: Mundi Péter és Bergmann Nikoletta, Krichenbaum Gergő és Geiger Dorina.
Elhaláloztak: Tóth Tibor József (1954), Dudásné
Kuti Erzsébet Magdolna (1947), Szilárd János Zoltán
(1945), Kalocsai Józsefné (1929), Leitner József Tivadar (1950).

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, akik a jelenlétükkel, vagy lelkiekben a családdal együtt búcsúztatták szeretet halottunkat, a felejthetetlen TÓTH
TIBOR JÓZSEFET.
Hamvait szűk családi körben a péceli temető családi sírjában helyeztük örök nyugalomba.
Tisztelettel a gyászoló család nevében:
párja Pribilné Antal Anna

LAKRÉSZT, KIS KERTES HÁZAT BÉRELNE hos�szú távra, vagy eltartási szerződést kötne középkorú,
grafikus hölgy a kisfiával. Tel.: 06-20/942-5822

Nagymaros

A művelődési ház programjai
február-március

február 16. szombat 20 óra
Farsangi bál a Nagymarosi Napköziotthonos
Óvodák szervezésében
Bővebb információ az óvodákban kérhető
február 23. szombat egész nap
Zöld Napok 2.
környezetvédelemmel kapcsolatos előadás,
tárlat és programok
március 2. szombat 20 óra
Polarys együttes estje
A belépőjegy ára elővételben 1200 Ft,
az est napján 1500 Ft,
Asztalfoglalás és bővebb információ a művelődési házban.
március 7. csütörtök 18 óra
Konyhakert klub: talajművelés és talajvédelem
előadó: dr. Matus László agrármérnök
március 9. szombat egész nap
Zöld Napok 3.
környezetvédelemmel kapcsolatos előadás,
tárlat és programok
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb információ: Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Nagymaros, Fő tér 14. Tel.: (27) 354 243,
Facebook: www.facebook.com/nagymarosikonyvtar/

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
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: 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

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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MAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFT
Nagymaros, Rákóczi út 37.
Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848
A Maros Kft. vállal sitt- és lomszállítást:
3, 5, 6, 8 m3-es konténerben. Ennél kisebb
mennyiségért házhoz megyünk, de
behozhatja telepünkre is, térítés ellenében.

Temetkezési szolgáltatást is nyújtunk.
Vállalunk továbbá sírgondozást
(egyszeri alkalom, vagy folyamatos
karbantartás). Ár megegyezés szerint.
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Nagymaros

MEGHIBÁSODOTT? ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?
ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVIZE
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

Börzsönyoptika - Király u. 6.

Február 9-én és 23-án , szombaton
ingyenes látásvizsgálat!
A vizsgálatra bejelentkezés szükséges!
Az üzletben mindennemű rövidáru kapható:
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő fonalak,
cérna, tű, gomb, cipőfűző, díszkötöző, selyem
szalag, cipzár, gumi, díszítők fehér és arany színben.
Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.
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

