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Folytatás a 4. oldalon

Fájdalmas örökségünk – szakmai 
konferencia a művelődési házban

A korcsolyapálya zárásához prog-
ramot szervezett az önkormány-
zat, a meleg idő ellenére kilenc 
csapat nevezett a forraltbor főző 
versenyre. Február 1-én tartott 
utoljára nyitva a pálya, melyet a 
rendezvény ideje alatt ingyen lehe-
tett használni. Sok gyerek élt is a 
lehetőséggel.

A kilenc csapat elkészült borait 
a négy tagú zsűri - Heinczinger Ba-
lázs polgármester, Lindmayer Eszter 
jegyző, Jakus Bea és  Nagy Attila - 
ízlelgette, véleményezte, pontozta. 

Végül a következő eredmény 
született: első helyezett lett a 
Nagymarosi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat (Ivor Andrásné, 
Hetényi Andrea, Kurczbacher Dá-
vid), második lett Svajna Kata és 
társa, míg a harmadik helyen Csu-
sza és társai végeztek.

A nagymarosi művelődési ház és a peda-
gógia szakszolgálat együttműködésében 
szakmai rendezvény volt 2020. január 10-
én a málenkij robot emléknapja alkalmá-
ból. Témája a trauma hatása az egyénre 
és a családra, a transzgenerációs hatások.  
Az előadók pszichológiai szempontból 
közelítették meg a múlt eseményeit és an-
nak az elszenvedőkre és utódaikra gyako-
rolt hatásait. 

A témaválasztás a szakszolgálatnál 
dolgozó pszichológusoktól eredt, akik 
munkájuk során többször találkoznak 
olyan problémákkal, családi történések-
kel, amelyeknek gyökere a múltban ke-
resendő. Nagymaros múltja is traumák-
kal, tragédiákkal terhelt, ezért fontosnak 
tartották szakembereink, hogy a rendez-
vénnyel és témában jártas szakemberek-
kel ne csak a jelenségre hívják fel a figyel-
met, hanem a megoldás felé vezető úttal 
is megismertessék a hallgatóságot. 

Forraltbor főző versennyel 
zárt be a korcsolyapálya

Folytatás a 7. oldalon
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Egy rendkívüli és egy ter-
vezett ülést tartott janu-
árban Nagymaros Város 
Képviselő-testülete. Mind-
két tanácskozáson két-két 
napirendi pontot tárgyaltak 
meg. 

Január 21-én elsőként a 
rendes ülés időpontját fo-
gadták el, majd a VéNégy 
Fesztivál szervezésének le-
hetőségéről döntöttek. 

„A Képviselő-testület úgy 
dönt, hogy a VéNégy Fesz-
tivál és Színházi Találkozó 
megrendezésében társrende-
zőként részt vesz.

A rendezvény időpontja: 
2020. június 25-28., helyszín: 
Nagymaros, Felsőmező.

Felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a rendezvény 
szervezőivel a tárgyalásokat 
kezdje meg.” – olvasható a 
határozatban.

Január 28-át megelőzően 
öt órás bizottsági ülés ke-
retében ismerkedtek a költ-

ségvetési számokkal. Végül 
kérték az intézmények ve-
zetőit, hogy tekintsék át újra 
a büdzsé rájuk eső részét és 
kurtítsanak még rajta. Meg-
emelték 15 millióval az adó-
bevételeket és a rendezvény-
keretből is sikerült hatmillió 
forintot lefaragni. 

A testületi ülést úgy 
kezdték meg, hogy még egy 
közel 31 milliós kiadás ma-
radt, amit bevételi oldalról 
fedezettel kellett ellátni. 
Hosszas tanácskozás után, 
Lindmayer Eszter jegyző ja-
vasolta, hogy ezt az összeget 
ingatlaneladás betervezésé-
vel fedezzék. 

Kosztra Gábor és Kiss 
Károly képviselők is jelez-
ték aggályaikat. Szerintük 
inkább a kiadási oldalról 
kellene még húzni és majd 
ezeket az év folyamán visz-
szahozni. 

A jegyzőasszony azonban 
jelezte, hogy bizonyos fel-

adatok tervezését csak úgy 
tudják megkezdeni, ha be 
van tervezve a költségvetés-
be. 

Hadi Tamás alpolgár-
mester elmondta: ő sem ért 
egyet azzal, hogy ingatlant 
adjanak el, de ha lehúznak 
még a kiadási sorokból, ak-
kor nem tudnak működni az 
intézmények. Bízik azonban 
benne, hogy akár pályázati 
összegekkel év közben meg-
oldódik majd a helyzet.

Végül egyhangúlag fo-
gadták el a 2020-as büdzsé 
főösszegét, mely így 1. 907 
932 752 forintban lett meg-
állapítva. A költségvetést 
február 15-ig kell elfogadnia 
a testületnek. 

Második napirendi té-
maként véleményezniük 
kellett a Verőcei Rendőrőrs 
őrsparancsnoki kinevezését. 
Ugyanis eddig a tisztséget 
megbízottként ellátó Nagy 
Attilát január 1-vel őrspa-

A VéNégy Fesztiválról és a 
költségvetés főösszegéről döntöttek

Már megvásárolhatóak 
a féléves 

parkolási bérletek
A 2020-as első féléves bérletek

 január 15-től megvásárolhatóak 
2500 forintos áron az önkormányzat 

pénztárában és a közterület felügyelőknél.

rancsnoknak nevezték ki, 
ehhez kellett a grémiumnak 
hozzájárulnia. 

Az egyebekben többen is 
szót kértek. Kosztra Gábor 
kérte, hogy tekintsék át az 
önkormányzati ingatlanok 
helyzetét, kiemelt figyelem-
mel a Fehérhegy 14. szám 
alatti épületet. 

Schindler László több té-
máról is szólt: a Vasút utca 
felújított szakaszánál az éles 
kanyarban szaggatott vonal 
került visszafestésre, holott 
záróvonal volt. Kérte, hogy 
ezt jelezzék a közútnak. 
Ugyancsak ezzel az utcá-
val kapcsolatban, melynek 
a másik vége is hamarosan 
felújításra kerül, kérte, hogy 
jelezzék a vízműnek, hogy 
lesz egy ilyen munka, ha 
cserélni kíván valamit, ak-
kor tegye meg. Végül pedig 
arról szólt, hogy a Geszte-
nyefa soron van még egy 
megjelölt fa.

A városi intézmények 
bejárását kérte Horváth 
Dávid, így várhatóan a jö-
vőben ellátogatnak majd a 
képviselők minden hely-
színre.  (F. A.)
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A kommunista diktatúrák ha-
lálos áldozatainak száma vi-
lágviszonylatban 100 millióra 
tehető, ezért is kötelességünk, 
hogy megemlékezzünk e ke-
gyetlen diktatúrák által kioltott 
ártatlan életekről – mondta 
Rétvári Bence január 19-én a 
kismarosi katolikus templom-
ban tartott ünnepi szentmise 
utáni beszédében - írja az MTI. 

A megemlékezésen Beer 
Miklós nyugalmazott püspök 
celebrálta a misét, beszédet 
mondott még Csuka Tamás 
református tábori püspök és 
Neubauer Rudolf, kismarosi 
polgármester is.

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) par-
lamenti államtitkára, országy-
gyűlési képviselő elmondta: 
a kormány felhívta a külügy-
minisztert, hogy az ENSZ-nél 
kezdeményezze a kommu-
nista diktatúrák áldozatainak 
nemzetközi emléknapja kije-
lölését, ilyen megemlékezés 
ugyanis mindmáig hiányzik a 

palettáról.
Rétvári Bence felidézte, hogy 

a II. világháború alatt és azt kö-
vetően sok százezer magyar ál-
lampolgár került a Szovjetunió 
internáló, hadifogoly, átnevelő 
és Gulág táboraiba. 700 ezer 
és 850 ezer közöttire tehető a 
magyar elhurcoltak száma, az 
ő sorsuk a bűn nélküli bün-
tetés, az ok nélküli megtorlás 
volt. Közülük minden negye-
dik nem térhetett haza – em-

lékeztetett. “Ma, amikor végre 
lehetőségünk van arra, hogy 
kimondjuk, amit gondolunk, és 
kiálljunk származásunk, keresz-
ténységünk, nemzetünk mellett, 
kötelességünk és felelősségünk 
beszélni a közelmúlt ilyen iden-
titásformáló éveiről” – emelte ki 
Rétvári Bence.

A szentmise utáni templomi 
ünnepségen Csuka Tamás nyu-
galmazott református tábori 
püspök a mindennapi életben 

Folytatás az 1. oldalról
Dr. S. Nagy Zita neuropszi-

chológus, transzperszonális 
terapeuta előadása a trau-
matizáció utáni túléléssel és 
növekedés lehetőségeivel fog-
lalkozott. Elmondta, hogy a 
traumatizáció hatásai rövid 
távon elég könnyen felismer-
hetők. Sokkal rejtettebben je-
lentkeznek azonban hosszabb 
távon, akár generációkon 
keresztül. Egy-egy következ-
mény annyira hétköznapivá 
válik, hogy nem tűnik prob-
lémának, az meg végképp fel 
sem merül bennünk, hogy 
összekapcsoljuk azt, amit 
most megélünk, évekkel, 
vagy évtizedekkel korábbi 
traumákkal. Azonban mindig 
van más út is, mindig van rá 
mód, hogy elinduljunk afelé, 
hogy jobban és boldogabban 
élhessünk. Ez a trauma utáni 
növekedés útja.

Dr. Garai Dóra tanácsadó 
szakpszichológus, pár- és 

családterapeuta, a pedagógi-
ai szakszolgálat munkatársa 
a családi traumák generá-
ciókon át öröklődő hatásait 
és a feldolgozás lehetőségeit 
ismertette meg a hallgatóság-
gal. Előzetes ismertetőjéből: 
„Sok közmondásunk szól ar-
ról, miként segíti az ősök tu-
dása, bölcsessége a jövő gene-
rációit. De vajon gondoltunk-e 
valaha arra, hogy az elődeink 
által megélt traumák, félelmek 
és szorongások ugyanígy átö-
rökíthetők, s hogy a személyes 
életünkben tapasztalt félelmek, 
szorongások, életbeli elakadá-
sok kulcsa esetleg nem a mi 
életünkben keresendő, hanem 
az őseink múltjában? Egyre 
több tudományos kutatás tá-
masztja alá, hogy a traumák 
hatásai nemcsak viselkedési 
mintákban „örökítődnek át”, 
hanem génjeinkbe kódolva is 
megkapjuk „fájdalmas örök-
ségül”. Kell-e megemlékezni 
őseink traumáiról? Hogyan 

érhetjük tetten családi öröksé-
günk jelenbeli hatásait, s mit 
kezdhetünk ezekkel a tapasz-
talatokkal?”

 Kosztra Gábor, aki a má-
lenkij robot emléktúra egyik 
szervezője és résztvevője, 
összehívott néhány embert 
a túrázók közül. Együtt be-
szélgettek arról, hogy a túra 
miként segíti őket a trauma 
feldolgozásában, ezenkívül 
az előadások milyen érzése-
ket, gondolatokat váltottak ki 
bennük így, hogy ők a túrát 
végigjárták.

A délutáni program két be-
szélgetést tartalmazott, ame-
lyeket Beer Miklós püspök és 
Fekete Gy. Nóra gyógypedagó-
gus, pszichológus, a pedagó-
giai szakszolgálat munkatársa 
vezetett. A püspök úr a meg-
bocsátásról és az elengedésről 
beszélgetett vendégeivel. Pszi-
chológus kollégánk arról be-
szélgetett, hogy miként hat a 
gyermekekre, az idegrendszer 

fejlődésére a korai életkorban 
elszenvedett trauma és súlyos 
elhanyagolás.

A hallgatóság soraiban so-
kan ültek, akik személyesen 
érintettek voltak családjuk, 
szüleik, nagyszüleik révén. 
A mai napig feldolgozásra 
váró érzelmek, vagy a családi 
örökségként kapott történe-
tek a felszínre kerültek, ami 
azt mutatta számunkra, hogy 
hasznos és érdemes volt a té-
mával foglalkozni.

Köszönjük a művelődési 
háznak, Plentner Katalin-
nak és Ivor Andreának, hogy 
megkeresésünkre mellénk 
állt és támogatta elképze-
lésünket anyagilag, szerve-
zéssel, sok-sok munkával. 
Köszönjük a résztvevőknek, 
hogy megtisztelték progra-
munkat. A konferencia  címe 
megegyezik Döbrössy Mi-
hályné könyvének címével. 
Ezúton is köszönjük a név-
használat lehetőségét a szer-
zőnek.

A Pest Megyei 
Pedagógiai

 Szakszolgálat Szobi 
Tagintézményének

 munkatársai

Fájdalmas örökségünk – szakmai 
konferencia a művelődési házban

Málenkij megemlékezés Kismaroson

is tetten érhető igazságtalansá-
gokra hívta fel a figyelmet. 

“Felháborodik a lelkem, 
mert ’90 óta én bejárok a váci 
fegyházba, és amikor a Hel-
sinki Bizottság látogatóba jött, 
akkor nevetve mesélték, hogy 
gyufásskatulyákban kértek be 
csótányokat, és egymásnak 
adogatták a zárkában, így bi-
zonyítva, hogy milyen nehéz 
körülmények között élnek”. – 
mondta. 

Az ünnepi szentmise után 
a résztvevők, köztük városunk 
polgármestere és a Nagymaro-
si Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat is, koszorút helyez-
tek el a Gulágra Kismarosról 
elhurcolt, meghalt áldozatok 
emlékére felállított emléktáb-
lánál. (fotók: Vetési Imre)
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Az idei 75. évfordulón hatodik 
éve emlékezünk meg a málenkij 
robotra elhurcoltakról túránk-
kal. Igazából nem tudom fele-
leveníteni pontosan, mi adta a 
konkrét ötletet öt éve a Málenkij 
Robot Emléktúrához. Sok mo-
tiváció volt a háttérben, és ezek 
elegye egyszer csak azt szülte, 
hogy mi lenne, ha három nap 
alatt megtéve a Nagymaros és 
Kál-Kápolna közötti távot, fejet 
hajtanánk az elhurcoltak előtt. 
Az egyik motiváció az volt, 
hogy feleségem nagyszüleinek 
és a nagymarosi sváboknak em-
léket állítsak ezzel a kezdemé-
nyezéssel. 

Aztán évről évre egyre töb-
ben lettünk, és már nem csak 
a nagymarosi sváboknak állí-
tottunk emléket, hanem a Du-
nakanyarból elhurcoltaknak, 
majd idén már annyian lettünk, 
és olyan ismertségre tett szert a 
túra, hogy az emlékezés mellett 
egy másik fontos motiváció is 
megjelent. Az, hogy beszéljünk 
nemzetünk XX. századi trau-
máiról, melyek nincsenek meg-
felelően feldolgozva. Az elmúlt 
évszázad az én családomat is 
kisemmizte és megalázta több-
ször, és nem nagyon van olyan 
ember ma Magyarországon, 

akinek családját a XX. század va-
lamely szörnyűsége ne érintette 
volna. A túra résztvevői termé-
szetesen elsősorban a málenkij 
robot révén érintettek, valamely 
felmenőjüket elhurcolták, értük 
teszik meg a távot, és miközben 
gyalogolnak, és küzdenek a ki-
lométerekkel, felsejlik bennük, 
min is mehettek keresztül őse-
ik. Ahogy az egyik lábát teszi a 
másik után az ember, dolgozik 
a lélek, és a múlt szörnyűsége-
inek valamely része talán a he-
lyére kerül. Bármennyire fura, 
a túra kiváló alkalmat ad a se-
bek gyógyítására, és az eddigi 

tapasztalatok azt mutatják, ha-
tékonyan segítik a feldolgozást. 
Furcsa ellentmondás, hogy míg 
az ember vízhólyagokkal gazda-
godik, izomfájdalom és ízületi 
fájdalmakkal küzd, a lelki sebek 
mégis gyógyulnak, talán pont az 
átélt fizikai nehézségek miatt.

Ehhez a célhoz kiválóan il-
leszkedett a túra utáni konferen-
cia, melynek témája a traumák 
generációkon átívelő hatása 
volt. Izgalmas volt látni, hogy a 
jelenlévőket hogyan vonzza be 
a téma, hogyan kerülnek köze-
lebb a családi múlthoz, és az ah-
hoz kapcsolódó szörnyűségek 

Lelki sebek és vízhólyagok – 
A 6. Málenkij Robot Emléktúra

feldolgozásához. Meggyőző-
désem, hogy egy ilyen alkalom 
sokkal fontosabb, mint a mi tú-
ránk, és a fontos az lenne, hogy 
a helyi közösség minél több 
tagja megvizsgálja, vajon az ő 
viselkedésének melyek azok az 
elemei, melyek levezethetők 
a málenkij robot traumáiból. 
Izgalmas volt az egyik megszó-
lalónak azon gondolata, hogy 
most már sokkal jobban érti, 
hogy egyes helyzetekben miért 
úgy reagál ahogyan. Igazából 
nem is ő az aki úgy cselekszik, 
hanem az ősök szenvedésének 
lenyomata sok minden a visel-
kedésünkben. 

Felemelő érzés látni, hogy 
egyre többen kapcsolódnak 
valahogy ehhez a rendhagyó 
megemlékezéshez. Voltak, 
akik a reggeli megemlékezésre 
jöttek el, voltak akik csak rö-
vid szakaszokra csatlakoznak, 
voltak, akik segítőként vettek 
részt, és kísérték a csapatot  há-
rom napig, voltak akik egy-egy 
kiló nokedlivel járultak hozzá a 
túra sikeréhez, és voltak akik a 
konferencián kaptak ízelítőt az 
élményekből. Egy valami közös 
bennük, mindnyájan foglalkoz-
tak családjuk és a saját traumá-
ikkal, és ez a lényeg, hiszen ez 
a túra nem cél, hanem eszköz, 
akárcsak ezek a sorok. Eszköz, 
hogy megértsük múltunkat és 
jelenünket, családunkat és ma-
gunkat. 

Kosztra Gábor
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Heinczinger Balázs pol-
gármester Facebook ol-
dalán minden héten be-
számol munkájáról. A 
novemberi események-
ből szemléztünk. 

Tisztelt Hölgyek és Urak,
kedves Nagymarosiak!

Elkezdődött az új év, el-
kezdődött a munka. Fo-
lyamatban van a Rákó-
czi út felújítása, melynek 
második ütemét kezdtük 
meg a napokban. A Ki-
rály utcai pincebeszaka-
dás egy olyan váratlan 
helyzet volt, amire nem 
igazán lehetett számítani. 
Minden igyekezetünk el-
lenére az ilyen rendkívüli 
események kezelésének 
van egy hivatalos mód-
ja, ez helyzetfelméréssel, 
vizsgálatokkal jár, csak 
ezeket követően lehet 
hozzálátni a probléma 
gyakorlati megoldásá-
hoz.

Ez azért fontos, mert 
nem lenne szerencsés, ha 
a beomlások folytatód-
nának vagy újabbak tör-
ténnének. A felmérések 
megtörténtek, jelenleg 
minisztériumi – kataszt-
rófavédelmi döntésekre 
várunk, illetve rendkívüli 
forrásokat igényeltünk a 
probléma megoldásához.

Többen észrevették 
és megjegyezték, hogy a 
vasútállomás előtti sétá-
nyon és a Fő téren néhány 
gesztenyefát kivágtak. 
Sajnos ez elkerülhetet-
lenné vált, lévén ezek a 
fák belülről meggyengül-
tek, és ezért veszélyessé 
váltak. Nem szeretnénk, 
ha bárkit baleset érne, 
ezért döntöttünk így. A 
természet védelme na-
gyon fontos dolog, szá-
munkra is kiemelt ügy, 
de az emberi életnél sem-
mi nem lehet fontosabb. 
A kivágott fákat hamaro-
san egészségesekkel pó-
toljuk, és Nagymaroson a 

következő években a fák 
száma általánosságban 
sem csökkenni, hanem 
növekedni fog.

Az új év fontos feladata 
az Egészségház, az orvo-
si rendelők felújítása. A 
pályázatot megnyertük, 
a forrás a rendelkezé-
sünkre áll. A munka is 
megkezdődött, bár a je-
lenlegi része még egyál-
talán nem látványos, de 
rendkívül fontos ahhoz, 
hogy a későbbiekben is 
minden törvényszerűen 
és szabályosan történ-
hessen. Az épület felső 
részében korábban négy 
szolgálati lakás volt, me-
lyek több évtizede ma-
gántulajdonba kerültek. 
Ez egy olyan helyzetet 
eredményezett, mellyel a 
korábbi városvezetés sem 
igazán számolt a pályáza-
tában. A felújításra szánt 
összeggel így - végső so-
ron - egy megoldandó 
helyzetet is „nyertünk”. 
Ezt rendeznünk kell, ki 
kell választanunk a kivi-
telezőket, és ezt követően 
kezdődik majd el a mun-
ka, melyet 2020. decem-
ber 31-ig be is fejezünk.

Szeretném, ha kapcso-
lataink bővülnének Vi-
segráddal. A napokban 
ennek előmozdítására 
megbeszélést kezdemé-
nyeztem a „túlsó part” 

polgármesterével és meg-
látogattam őt hivatalá-
ban. A kapcsolatfelvétel 
és a bizalomépítés első 
lépése megtörtént, úgy 
tűnik Visegrád is fogadó-
kész a közös gondolko-
zásra. Együtt erősebbek 
lehetünk!

Hatalmas vita, majd sza-
vazás is kerekedett a Fa-
cebook-on a rendkívüli 
önkormányzati ülést kö-
vetően, a V4 Fesztivállal 
kapcsolatban.

Szeretnék mindenkit 
megnyugtatni, hogy még 
nem állapodtunk meg 
senkivel-semmiről! A 
képviselő-testület dönté-
se felhatalmazott, hogy 
részletekbe menően tár-
gyalhassak a fesztivál 
megrendezéséről, és ked-
vező ajánlat esetén elfo-
gadhassam azt. Egyelőre 
ennyi történt!

Nem fogunk semmit 
elkapkodni és nem ho-
zunk megfontolatlan 
döntéseket, különösen 
nem városunk lakóinak 
a „háta mögött”! Ugyan-
akkor a hirtelen adódó jó 
lehetőségeket sem szeret-
nénk elszalasztani. Igyek-
szünk ezért minden eset-
ben úgy eljárni, ahogy az 
a leginkább célravezető. 
Reményeim szerint ez 
most is így történt.

Hamarosan kiderül 
majd, hogy pontosan 
mit is kínálnak Nagy-
marosnak a V4 Fesztivál 
szervezői. Meglátjuk és 
eldöntjük, hogy kell-e ez 
nekünk!

Reményeim szerint a 
város hamarosan debü-
táló közösségi tervezés 
oldala első témái között 
foglalkozhat majd ezzel a 
kérdéssel. Kérem a lehető 
legtöbben csatlakozza-
nak majd az új közösség-
hez, hiszen a városban 
tervezett fejlesztésekkel 
kapcsolatos kérdések 
megvitatásának az lesz a 
fő színtere!

Mint a választások 
során arra ígéretet tet-
tünk, máshogyan fog-
nak menni a dolgok a 
Nagymaroson. Vélhető-
en nem csak a közössé-
gi tervezés megjelenése 
az egyetlen újdonság, de 
az az aprólékos munka 
is, aminek első eredmé-
nyei reményeink szerint 
hamarosan láthatóvá 
válnak. Nem tagadom, 
bár eddig nem is „dicse-
kedtem vele”, hogy nincs 
könnyű dolgunk a nya-
kunkba zuhant önkor-
mányzati örökséggel.

A hivatal korábbi mű-
ködésével és eljárásaival 
kapcsolatban – úgy tűnik 
– jó néhány hiányosság is 
felszínre került az elmúlt 
időszakban, és talán több 
témában néhány komoly 
szabálytalanság is történ-
hetett. Egyes esetekben 
például olyan nyilatko-
zatokat is kiadhatott az 
önkormányzat, melyeket 
nem erősítettek meg tes-
tületi döntésekkel. Olyan 
dolgok keserítik és bo-
nyolítják napi munkán-
kat, melyek okai a koráb-
bi ciklusból erednek. Úgy 
gondolom, hogy ezeket 
az eseteket haladéktala-
nul tisztázni kell, és tisz-
tázni is fogjuk!

Az új testület az elmúlt 
évek dokumentumainak 
átvilágításáról határo-

A polgármester Facebook bejegyzéseiből
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Folytatás az 1. oldalról

Mind a korcsolyapá-
lya, mind  a záró prog-
ram új színfoltként jelent 
meg városunkban, amely 
csak összefogással és ter-
mészetesen jó szervezés-
sel sikerülhetett. Kurcz-
bacher Dávid, a Rév 
büfét vezető vállalkozó  
igencsak kivette részét a 
programszervezésben is. 
A kilenc induló csapa-
tot ő szervezte be, időt, 
energiát ráfordítva. Rá-
adásként a díjazáshoz is 
egy-egy üveg minőségi 
pezsgővel járult hozzá.

Köszönjük a szerve-
zést, a  résztvevők aktivi-
tását, gratulálva a három 
helyezettnek és minden 
nevezőnek, mert most 
csak nyertesek voltak a 
közösségi összefogás bi-
zonyítékainak győztesei. 
(Fotó: Szűcs Géza)

zott, válaszokat várunk 
jónéhány kérdésre! Vá-
rosunk új jegyzőjének is 
igen sok plusz munkát ad 
ezeknek a korábbi ügyek-
nek az áttekintése.

Készül a város idei 
költségvetése. Ez bevételi 
és kiadási oldalból áll. A 
bevételek három fő for-
rásból: állami támogatás-
ból, helyi adóbevételek-
ből és elnyert pályázati 
céltámogatásokból állnak 
össze. A kiadási oldal na-
gyobb része kötött: az 
üzemeltetési, azaz műkö-
dési és bérköltségekből 
áll. Ami megmarad, azt 
költhetjük fejlesztésekre 
és rendkívüli kiadások-
ra. Az elnyert pályázatok 
felhasználása ezeken „kí-
vül” értendő, és kötött.

Az elmúlt évben, 2019-
ben városunk teljes költ-
ségvetése durván közel 
kétezer-millió forint volt. 
Az idei teljes keret is ha-
sonlóan alakulhat. Ebben 
az összegben már benne 
foglaltatnak az elnyert 

pályázati pénzek is. 
Egy örvendetes hír: a 

strandfejlesztés kapcsán 
korábban összehívott 
közösségi tervezés során 
a városunk lakosai által 
javasolt ötletek elnyer-
ték a Magyar Turisztikai 
Ügynökség tetszését, ám 
a most elérhető fejleszté-
si irányok ezen ötleteink 
egy részének megvalósí-
tását segítik.

Beadott pályázatunk 
nyert: 18 millió forint 
támogatásban részesü-
lünk családbarát vizesb-
lokk kialakítására. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a strandon gyer-
mekek méretére tervezett 
WC és mosdó is kialakí-
tásra kerülhet a felnőtte-
ké mellett. A részletekkel 
kapcsolatban hamarosan 
jelentkezem.

Az Egészségház köz-
tudott felújítása miatt 
ideiglenes rendelők meg-
nyitása válik majd szük-
ségessé. A korábbi város-
vezetés ezt a régi bölcsőde 

épületében szerette volna 
megvalósítani. Ennek 
„lakhatóvá”, azaz ren-
delőként használhatóvá 
tétele több mint 13 millió 
Forintba kerülne. Szerin-
tünk ez pénzkidobás len-
ne, annak a 13 milliónak 
nem ott van a helye, ezért 
máshogyan csináljuk! 
Terveink szerint egy-
részt az önkormányzat 
tulajdonában lévő egyéb 
ingatlanokban fogunk 
a felújítások idejére al-
kalmi orvosi szolgálati 
helyeket kialakítani, il-
letve keresünk bérelhető 
helyiségeket is, melyek 
kiszolgálják orvosaink és 
betegeink szükségleteit. 
Amint meglesz a végső 
megoldás, természetesen 
erről is beszámolok.

V4 Fesztivál: Tartanak az 
egyeztetések. Több fóru-
mon is kaptam észrevé-
teleket, hogy a fesztivál 
helyszínéül számításba 
vehető Felsőmező a „Na-
tura 2000” részeként az 

EU ökológiai hálózatá-
hoz tartozó, védett terü-
let. Ennek megfelelően 
bekértük már az illetékes 
szakhatóság véleményét 
(Érdi Járási Hivatal Kör-
nyezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztály). 
Várjuk a visszajelzésü-
ket, amihez természe-
tesen igazodni fogunk. 
Csak ott, akkor és olyan 
formában szeretnénk 
rendezvényeket Nagy-
maroson, ahol, amikor 
és amilyen formában az 
a város lakosainak elfo-
gadható és természetesen 
jogszerű is.

A héten a Váci Tan-
kerület (oktatás) és a 
Ceglédi Tankerület (pe-
dagógiai szakszolgálat) 
igazgatóival egyeztettünk 
jegyző asszonnyal, az álta-
luk Nagymaroson használt 
ingatlanokról és azok fej-
lesztésével kapcsolatban. 

Polgármesteri foga-
dóóráimat szerdán, 14 és 
16 óra között tartom. Vá-
rom Önöket szeretettel!

Forraltbor főző versennyel 
zárt be a korcsolyapálya
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Nagyon vártuk már a pálya 
megépítését. Izgultunk, hogy 
mikor jön el az az idő, ami-
kor végre csúszkálhatunk raj-
ta.  Nagyon örültünk minden 
itt töltött testnevelés órának, 
szuper volt, hogy nem kellett 
vonatozni és szüleinknek sem 

kellett fizetni a pálya haszná-
latáért.

Sokat meséltünk otthon 
ezekről az órákról és a legjobb 
az volt, amikor az egész család 
együtt siklott a jégen. Sajnos 
elérkezett ma az utolsó kor-
csolyázással töltött nap.

Szomorúan jöttünk vissza 
az iskolába, mert a következő 
héten már nem lesz itt a pálya.

Köszönjük az önkormány-
zatnak és a tankerületnek, 
hogy Nagymaroson korcso-
lyázhattunk!

2.b osztály tanulói

Lázár Ervin 
Program

A Kittenberger Kálmán Általá-
nos Iskola és AMI negyedik osz-
tályos tanulói számára az év első 
hónapja két jelentős eseményt 
tartogatott. Nagymaroson is el-
kezdődött, illetve folytatódott a 
Lázár Ervin Program (LEP). Az 
esemény január 14-én az alsó 
iskolában került megrendezés-
re. A zenészek „házhoz” jöttek, 
ezáltal kellemes hangvételű házi 
muzsikával örvendeztetett meg 
bennünket a Vác Civitas Szim-
fonikus Zenekar vonósnégyese. 
Előadásuk elején a hangszerek 
és a zenészek bemutatkozása 
történt meg. A zenei korszakok 
ismertetése után a barokk korral 
kezdték Purcell művével.  Ezu-
tán a bécsi klasszikusok közül 
Haydn-tól adtak elő két tétel-
ből álló tréfás befejezésű művet, 
majd Brahms fantáziája követ-
kezett. Végül Bartók tánc átira-
taiból játszottak négy darabot. A 
gyerekeknek az ismert magyar 
zeneszerző és népdalgyűjtő mu-
zsikája tetszett a legjobban. A 
tanulók figyelme és fegyelme lát-
szott abból, hogy a feltett kérdé-
sekre helyesen válaszoltak. Azt 
hiszem, hogy gyereknek és fel-
nőttnek is jól esik néha a klasszi-
kus zene által nyújtott megnyug-
vás, ellazulás és feltöltődés!

Balogh Tamás

Alsó tagozat:
A nagymarosi iskola tanítói 
az alsós diákok munkáiból 
rendeztek kiállítást a magyar 
kultúra napjának megünnep-
lésére. A január 22-i héten az 
osztályok magyar költők ver-
seit olvasták, megzenésített 
formában hallgatták, rajzórán 
a kedvencekről illusztrációt 

készítettek. A negyedik osz-
tályosok a rajzok mellé rövid 
könyvajánló fogalmazásokat 
is készítettek. Az alsó iskola 
folyosóját díszítette a közel 
száz rajzból álló kiállítás. A 
gyerekek szívesen nézegették 
egymás alkotásait a szünetek-
ben.

Kiss-Demeter Enikő

Felső tagozat:
Idén is rendhagyó módon emlé-
keztünk meg a magyar kultúra 
napjáról.

A gyerekek magyar feltalá-
lókról és találmányaikról olvas-
hattak információkat az iskola 
különböző pontjain elhelyezett 
lapokról. Valamint elmerülhet-
tek a magyar irodalom egy-egy 

Korcsolyázás

Magyar kultúra napja

megkapó versében is. A hét fo-
lyamán a magyarórák egyikén 
csoportmunkában oldottak 
meg egy-egy kvízt, melynek 
végén a legsikeresebb csapatok 
tagjait jutalmaztuk.

Demeterné Vitéz 
Katalin
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A következő alkalom is egy 
sorozat része volt, ugyanis 
január 20-án az iskolánkba 
látogattak a Gazdakalendá-
rium szervezői és oktatói. 
Ők nagyon színvonalasan és 
érdekfeszítően mutattak be 
különböző néphagyományo-
kat, szokásokat, mestersége-
ket. A mostani alkalommal 
az ősi hagyományok közül 
a fonás-szövés csínját-bínját 
ismertették meg a gyerekek-
kel. Elmondták és bemutat-
ták, hogyan lesz a kenderből, 
lenből, csalánból, gyapjúból 
fonal, majd szövet. Gyakorlat-
ban is kipróbálhatták a tanu-
lók a tilolást, a gerebenezést, 
kártolást és mindenki saját 
kezűleg a guzsalyról az orsóra 
csévélhette a fonalat. 

Elárulták annak a titkát, 
hogyan loptak csókot a legé-
nyek a fonóban a lányoktól 
és megtapasztalhatták a gye-
rekek, hogy miért szúrhatta 
meg az orsó Csipkerózsika 
ujját. 

Végül a legények a maguk 
által készített maszkkal ijeszt-

gették a leányokat, ők pedig 
különböző tréfás csúfolókkal 
válaszoltak.

Zárásként pedig nagy csuj-

jogatás, hujjogatás közepette, 
alkalomhoz illő zenére ropták 
a táncot a felnőttek vezetésé-
vel.

Megemlékezés a 
malenkij robotról
Iskolánkban minden évben 
megemlékezünk a malenkij 
robot áldozatairól. Az utóbbi 
években élő láncként csatla-
koztunk a lelkes nagymarosi 
csapathoz, akik évek óta teszik 
meg a 130 kilométeres távot 
gyalog Kál-Kápolnára. Mivel 
idén a téli szünetre esett a meg-
emlékező túra, így iskolánk 
felső tagozatosai január 7-én 
gyalogoltak Kismarosra, majd 
a rövid túra után filmvetítéssel 
folytattuk a délelőttöt. Hideg, 
de gyönyörű napsütésben in-
dultunk. Védett ruhákban, a 
hátizsákokban finom elemózsi-
ával, forró teával. A Király utcá-
ban néhány percre megálltunk 
az emléktábla előtt, csendben, 
elgondolkodva, mit érezhettek, 
milyen érzésekkel indulhattak 
útra ártatlan emberek ezrei. És 
úgy, ahogyan nekik élni volt 
muszáj, nekünk emlékezni..... 
hogy soha senkivel ne fordul-
jon elő hasonló borzalom...

Heinczné Cserni Katalin

Kedves Nagymarosiak!

Idén januárban megrendez-
tük a szokásos félévi néptánc 
vizsgánkat!

A műsor két részből állt. 
Az első felében Szilágysá-
gi gyerek vagyok! címmel 
egy nagyjából 20 perces ko-
reográfia került színpadra, 
amiben minden táncos gyer-
mek részt vett. Ez a darab a 

tavaly év végén összeállított 
vizsgamunka átdolgozott ki-
adása.

A második félidőben 
újonnan tanult koreográfiá-
kat láthattak a nézők. A 2.-3. 
osztályosok Jókai táncokat 
mutattak be a Csallóközből, 
a 4.-5. osztályosok Somogyi 
táncokat a 6.-8. osztályosok 
Gömöri táncokat vittek szín-
padra.

A vizsga napja szokásunk-
hoz híven táncházzal ért vé-
get.

A délután lebonyolításá-
ban segítségünkre voltak a 
Dankai Marcsi néni, Fazekas 
Móni, Papp Árpád, Horváth 
Dávid, a művelődési ház dol-
gozói és sok-sok szülő! Kö-
szönjük mindenkinek a sok 
segítséget és közreműködést!

Borkó Bálint

Gazdakalendárium

Nagyon hasznos volt meg-
ismerni a „modern techniká-
kat” mellőző, a leleményesen 
egyszerű, de zseniális ötle-
teket. Igazán lélekmelengető 
volt az is, hogy a természetes 
anyagok tapintása és illata 
által rövid időre visszarepül-
hettünk egy régi, a mester-
séges anyagokat nélkülöző 
világba. 

Balogh Tamás

Félévi néptánc vizsga
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Vízkereszt a Duna-parton
Január 6-án 19 órakor a gyülekezeti termünkből indultunk a Du-
na-partra, hogy egy szabadtéri áhítat keretén belül hálát adjunk, 
hogy Krisztus megjelent földi világunkban. Kezünkben a mécsesek 
fénye jelképezték azt a pislákoló fényt, amit Isten fényének meg-
tapasztalása után rajtunk embereken keresztül átszűrődik. Ez az 
isteni fény nem más, mint Krisztus lényének megtapasztalása a 
személyes életünkben. Ennek jegyében imádkoztunk együtt a lelki 
megújulásért gyülekezetünkben, és szeretett városunkban. 

Kéri Ákos 
nagymarosi református lelkész 

PROF. DR. GYARAKI FRIGYES, Nagymaros Fri-
ci bácsija, Brúnója 98 éves korában visszaadta Te-
remtőjének a lelkét 2020. január 31-én.

Az idősebb generáció tudja, hogy Frici bácsi pá-
ratlan tudományos karriert futott be. Több diplomát 
szerzett, a Magyar Tudományos Akadémia kandidá-
tusi fokozatát kapta, számos matematikai kutatás ré-
szese, több száz tudományos publikációja jelent meg 
itthon és külföldön. Eredményeit a pedagógia terü-
letén is kamatoztatta. Életének utolsó hónapjaiban 
is pedagógiai, matematikai kérdésekkel foglalkozott, 
több nyelvről fordított.

A fiatalabb generáció ismerhetett egy hajlott hátú 
idős embert, aki a Duna-parton sétálgatva, később 

padon ücsörögve gondolkodott a világ dolgairól, szívesen szóba állt mindenkivel, érdekelte a közélet, külö-
nösen szűkebb pátriája, Nagymaros.

A rendszerváltás idején kapcsolódott be a nagymarosi közéletbe, az első szabadon választott képvise-
lő-testület aktív tagja, két éven keresztül alpolgármester. Nemzetközi kapcsolatai révén számos program 
szervezője, a német nemzetiségi kisebbség ügyének támogatója. Minden jó kezdeményezést felkarolt, tekin-
télyével támogatott.

Több nemzetközi és hazai kitüntetése mellett Nagymaros Pro Urbe címet is adományozott neki.

Köszönünk mindent! Nyugodj békében Frici bácsi!
Heinczinger Balázs polgármester

Szegényebbek lettünk!
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Olvasói levél

Havas Jon cicánkat megmérgezték január 25-én. Három kis-
gyerek sír a cica után!  A cicánkat nagyon sok kisgyerek és 
felnőtt is szerette, barátságos, kedves volt mindenkivel, gyak-
ran turisták is megálltak, lefényképezték, csodálták. A tüne-
tek alapján fagyálló végzett vele, ez pedig nem lehet véletlen, 
hiszen a szomszéd utcában nemrég két másik cica pusztult el 
fagyállótól. Szegény cicák hatalmas kínok között pusztultak 
el. Az biztos, sem nálunk, sem a másik háznál nem juthattak 
hozzá. Mégis szeretném azt hinni, hogy csak véletlen történt.

Három évvel ezelőtt Deme 
Hajni és Deme Tamás mertek 
álmodni, és létrehoztak egy 
gyermek gitáros kórust, mely 
a diákmisék zenei szolgála-
tát látja el havonta egyszer 
templomunkban. A kórus 
már 20 főt számlál, nevük 
Deo Gratias.

2019. november 10-én 
Visegrádon szolgáltak a 
szentmisén. A kórus tagjai 
izgatottan készültek erre a 
misére, hiszen először kap-
tak meghívást más telepü-
lésre. Szinte bőrig ázva, de 
annál lelkesebben érkeztünk 
meg Visegrádra. A hívek 
örömmel fogadták a kórust. 
Felemelő szentmise volt, 
mely után a plébánián aga-

péval is készültek.
Köszönjük a meghívást és 

a vendéglátást Györök Tibor-
nak, visegrád plébánosának!

Köszönjük Jung Csabá-
nak, hogy lehetővé tette az 
átkelést ingyen!

A gyerekek Mindenki ka-
rácsonyán is szerepeltek itt-
hon, amikor vastapsot kap-
tak. 

A kórus harmadik szü-
letésnapját közös mozizás-
sal ünnepelte: január 25-én 
felkerekedtek, és meg sem 
álltak Budapestig, ahol egy 
kedves történetet néztek meg 
együtt.

Remélem, még sokat fo-
gunk hallani a kórusról!

Lénárt Kitti

 BETEGEK ZARÁNDOKLATA 
Betegek zarándoklatát szerveznek február 25-én, ked-
den Mátraszentimre-Fallóskútra. A program egész na-
pos. A zarándoklatra velünk tart Beer Miklós püspök 
atya is.

A részvétel költsége 3500 forint, melyre karitász tá-
mogatást szívesen felajánlunk. Jelentkezés a 30-9257-
438 as vagy 30 629 9759-as számon, illetve bármelyik 
karitász tagnál.

Szeretettel várjuk a betegeket, családtagjaikat és min-
den érdeklődőt.

                      A Szent Rókus Karitász

Havas Jon cicánkat megmérgezték

Puszipajtások
Kértük az esetek kivizsgálásához a Máté Alapítvány segít-

ségét, Ők megteszik a megfelelő intézkedést, valamint a bon-
colási jegyzőkönyv birtokában rendőrségi feljelentést tesznek!

Arra kérek mindenkit, hogy figyeljenek oda, véletlen se ke-
rülhessenek az állatok fagyállóval, vagy egyéb mérgekkel kap-
csolatba!

Valamint a cicatulajdonosok nagyon vigyázzanak cicáikra! 
Lénárt Kitti 

A Deo Gratias Visegrádon 
vendégszerepelt

Friss infók településünkről:
WWW. NAGYMAROS.HU

www.facebook.com/nagymarosvaros
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Partmentén
Trunkó Barnabás rovata

HÓD KFT. 
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetében keres;
l kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező szakembert,

l betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.
A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú 

biztos állást ajánlunk.
 Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
 a 06 27/354-195 telefonszámon.

HÓD KFT. 
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési munkaterü-
let vezető munkakörbe, Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetéből.

Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy kivi-
telezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség lehetősége-
ihez képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos állást ajánlunk.

Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig 

a 27/354-195 telefonszámon.

Szeretettel hívunk Mindenkit március 14-én (szombaton) 
16 órára a Szent Márton Közösségi Házba első összejövete-
lünkre.  Dózsa György utca 2.  (bejárat a Szent István szobor 
felől).

A Pionir Klub egy információs fórum és egy találkozá-
si hely mindazoknak, akik nemrég költöztek Nagymarosra 
(„NN”- nemrég nagymarosiak). Akik szeretnének másokkal 
találkozni és többet tudni arról, hogy városunkban

„Mi hogyan működik?” Ki kicsoda? Mi volt „annak ide-
jén”?  Mi a teendő katasztrófahelyzetben (árvíz volt is, lesz 
is)? Hova lehet becsatlakozni? Honnan, milyen segítséget 

lehet kapni különböző nehéz élethelyzetekben?  
Mik az itt szokásos „etikett” szabályai, mik a viselkedési 

normák? A hozott értékeket, képességeket hogyan lehet a 
közösség javára felajánlani?

Szeretettel várunk Mindenkit (nemcsak a nemrég érkezet-
teket!) egy izgalmas találkozásra!

A Cédrus Egyesület

Pionir Klub - Nemrég 
Nagymarosiaknak

Báli szezon
A párom szerint az idei abban különbözik a múlt 
évitől, hogy két, egymás utáni szezonban nem lehet 
ugyanazt a báli ruhát felvenni. Ez persze nagy butaság, 
hiszen ki emlékszik már arra! 

A nejem szerint viszont az Irma pontosan emlékez-
ni fog a tavalyi cuccra! Ez lehet, bár én Irmára sem 
emlékszem. Javasoltam, hogy olyan bálba menjünk, 
ahol Irma nem lesz ott, de lehurrogott, mert ez a csaj 
állítólag mindig ott van a Kultúrban, mert férjet akar 
fogni magának. 

Irma állítólag csinos nő, de ha olyan nagyon csinos 
lenne, akkor nem a bálokon próbálna pasit fogni, ha-
nem az uszodában. A bál előtt Irma feljött hozzánk, 
hogy megdumálják a ruhákat. 

Irma különösen készült, mert idén ugyanazzal a 
pasival jött a bálra, akivel tavaly, és ebből már akármi 
is lehet. Így nem vehette fel azt a dögös, piros, mé-
lyen dekoltált cuccot, amit tavaly viselt, mert egy ilyen 
estélyit mindenki megjegyez, mint ahogy én sem fe-
lejtem el soha, hogy egyszer Hajdúszoboszlón sárga 
ping-pong asztalt láttam.

Megállapodtak, hogy a tavalyi pirost a nejem veszi 
fel, így csak Irmának kell valami rongyot keríteni. Egy 
csomó kölcsön ruhát felpróbáltak Irmára, én voltam a 
döntőbíró, nekem kellett megállapítanom, hogy meg-
akad-e a szemem az új dekoltázson. Néha megakadt, 
de ilyenkor majdnem kaptam a nejemtől egy nyakle-
vest.

Végül megszületett a döntés: Irma csináltat egy 
ugyanolyan estélyit, mint a piros volt, csak méregzöld 
színben. Az különben is az idei báli szezon divatszíne. 
Elkészült az új estélyi, tényleg pont olyan dögös lett, 
mint a régi piros, a bálba menet meg is csodáltam, 
kaptam is egy nyaklevest…

Irma is nagyon elégedett volt, mert a partnere egész 
este csak vele táncolt, le nem vette a szemét az új, mé-
regzöld ruciról, és hajnalban meg is kérte Irma kezét.

Gyászhír
Városunk egykori alpolgármestere DR. GYARA-
KI FERENC FRIGYES 2020. jan. 31-én 98 éves 
korában elhunyt. Temetéséről később történik in-
tézkedés.
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ÁLLATVÉDÕ SOROK

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL! 
Adószámunk: 18700767-1-13 Bankszámlaszámunk: 66000114-10109375  - Köszönjük!

Márciusban újra kampányt hirdetünk nagymarosi macskák és 
kutyák  ivartalanítására, valamint a macskák veszettség elleni 
oltására. A kampány során az alapítvány átvállalja a műtétek 
költségeinek bizonyos részét, így a rászoruló gazdik az alábbi 
összegekért végeztethetik el a műtéteket/oltásokat. Az akció-
ban való részvétel feltétele a nagymarosi lakcím, kutyáknál a 

kötelező veszettség elleni védőoltás igazolása.

    MŰTÉT   Nőstény macska   7 000 Ft
Kandúr macska   3 500 Ft
Szuka kutya   14 500 Ft

 Szuka kutya 20 kg felett   17 000 Ft
 Kan kutya   9 500 Ft

 Kan kutya 20 kg felett   13 000 Ft
        OLTÁS   Macska veszettség   3 000 Ft  

                                  
A műtéteket Nagymaroson, a Radnóti u. 1. szám alatt lévő  

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelőben végzik. 

Jelentkezési lapok találhatóak:  
Horgászbolt, könyvtár, polgármesteri hivatal.

A jelentkezések leadhatóak ugyanott, február 29-ig.

A  műtéteket meghatározott keretösszegből tudjuk támo-
gatni, az alapítvány kuratóriuma bírálja el a jelentkezéseket, 

annak eredményéről értesítést küld az érintetteknek. 

A MÁTÉ Állatvédelmi Alapítvány kuratóriuma

2020. TAVASZI AKCIÓ MÁTÉ HÍREK
l A város állatvédelmi alapítványá-
nak a legfőbb bevételi forrása az adók 
1 százalékának a felajánlása. Azért is 
indokolt erről minden évkezdetkor 
szólni, mert felmérések igazolják, 
ma is milliárdok vesznek el, mert sok 
adózó nem tud arról, hogy veszteség 
nélkül támogathat rokonszenves te-
vékenységet, részese lehet nemes cse-
lekedeteknek. Miután arról is tudni 
lehet, némelyeket az adminisztrációs 
folyamat tart vissza, könyvelőnk, Ke-
restély Anna (06-20/234-7760) nagy-
vonalúan felajánlotta, szívesen segít, 
természetesen, lehetőleg munkaidő-
ben. 

Nagy öröm és büszkeség, hogy 
az utóbbi években nem csupán a 
felajánlások gyarapodtak, de a ku-
tya-macska tartók közül is egyre 
többen ismerik fel a túlszaporodást 
megállító ivartalanítás fontosságát, a 
megfelelő védőoltások jelentőségét. 
Az őszi akciónk rendkívül sikeres 
volt, reméljük, a tavaszira is sokan 
jelentkeznek.
l Eddig kissé elhanyagoltuk a 

lakosság tájékoztatását a napi tevé-
kenységünkről, pedig szinte minden 
napra jut igény, lehetőség a segítésre. 
A Facebook oldalunkon lehet majd 
bepillantani a hétköznapjainkba, ez-
zel is közelebb hozva a Mátét a pol-
gárokhoz.
l Egyre fontosabbnak érezzük 

a helyi ebtartási rendelet szigorúbb 
betartatását. Az új önkormányzatot 
nem akartuk azonnal megterhelni 
ezzel az összetett problémával, de a 
közeljövőben szorgalmazzuk majd, 
legyen ez is egyik napirendi pont tes-
tületi ülésen. 

Kecskeméti Károly

„A törvény célja 1. § E törvény célja, hogy elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelős-
ségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető 
szabályait.”

 (1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről)
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Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, 

Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100, 

fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztői 
munkák: 

Dunapress Multimédia Bt 
2626 Nagymaros, 

Mihály u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64. 

Telefon: 06-20/911-9077

A CIKKEK LEADÁSI 
HATÁRIDEJE: MIN-
DEN 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
Február-Március

Bővebb információ: Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Nagymaros, Fő tér 14. Tel.: (27) 354 243, 

Facebook: www.facebook.com/nagymarosikonyvtar/

Minden csütörtökön 
9 óra - Zenebölcsi
16 óra - Ovis torna
18.30 óra - Hastánc

Február 15. 10 óra 
Téltemetés (Fő tér)

Február 22. 19 óra 
Óvodai jótékonysági bál

Február 29. 17 óra 
Borász Bál

Március 7. 20 óra 
Polarys bál 

Március 9. 18 óra 
Vác Civitas Szimfonikus Zenekar nőnapi koncert

Vásárok: 
február 12., február 19., február 27., március 6.

Születés nem volt.

Házasságkötés nem volt.

Elhaláloztak: Rudolf Józsefné sz. Aradi Katalin 
Erzsébet (1947), Horváth Gusztávné sz. Halász 
Anna (1944), Megyeri Zsuzsanna (1952), Dobó 
László (1938), Kiss Lászlóné sz. Scheili Márta Má-
ria (1941), Nagy Béla Imre (1944), Néder Mihály-
né sz. Rudolf Terézia (1927), Zachár Ferencné sz. 
Rudnyánszky Anna (1934), Pinczinger János An-
tal (1950), Kovács Antal Tamás (1947), Arnótszky 
Pálné sz. Csaba Mária Teréz (1926).

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Mindenkinek, rokonoknak, barátok-
nak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik sze-
retett Édesanyánk, NÉDER MIHÁLYNÉ, TERI 
NÉNI temetésén részt vettek, sírjára virágot he-
lyeztek el és osztoztak fájdalmunkban. 

A gyászoló Néder lányok: 
Elzi, Vera és Gabi és családjuk, 

unokái és dédunokái
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 Börzsönyoptika - Király u. 6. 

 

Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző 
arany-, ezüst horgolófonalakkal.

A Piroska fonal újra kapható fehér és ekrü színben. 
Kötőfonalak katalógusból rendelhetők! 
Kézimunka, karácsonyi díszkötözők kaphatók!

FEBRUÁR 8-ÁN ÉS 22-ÉN 
ingyenes látásvizsgálat! 

Előjegyzés szükséges: 06-30/916-0889

Az üzlet nyitva tartása:
 kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, du. 14-16.30-ig, 

péntek 10-től 12-ig
Szombaton csak a szemvizsgálatra tartok nyitva!

Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús 
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos

Boldog és sikeres új esztendőt kívánunk! 
Szeretettel várunk továbbra is mindenkit 

ingyenes látásvizsgálatainkon!

®

Szőnyegtisztítás és 
INGYENES házhozszállítás

Matracok, ágyak, 
ágykeretek, paplanok, 

párnák

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

új termékei kaphatók!A

KARSÁN - EXKLUZÍV 
LAKBERENDEZÉSI 

ÜZLET 
Nagymaros, Váci u. 18.

24 éve a lakosság 

szolgálatában! 

Gyermek ágynemű garnitúrák 
és huzatok kaphatók!
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MEGYNYITOTTUNK!
Kedves jövendőbeli vásárlóink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Maros-Gród ABC 
megnyitott. Várjuk Önöket friss zöldség-gyümölcs-,

 illetve pékáru kínálatunkon kívül, számos napicikkel is. 

Megtalálnak minket a hét minden napján 
Nagymaroson,  a Váci út 88. szám alatt.

Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 06-20
                        Szombat:        07-17
                        Vasárnap:       08-17


