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2020. január 10.
150 forint

Január 31-ig
érvényesek a
parkolási
bérletek
A testület utolsó, decemberi ülésén döntött arról, hogy a
2019-es bérletek január 31-ig
érvényesek. Döntés született
arról is, hogy június 30-ig felülvizsgálják a település parkolási
rendjét, így a 2020-as bérletek
eddig az időpontig lesznek érvényesek, az áruk pedig 2500
forint lesz.
A teljes ülésről készült beszámolónkat lapunk 3. oldalán olvashatják.

Ismét sokan
fürödtek a hideg
Dunában
Hatalmas tömeg várta az új évi csobbanást a nagymarosi Duna-parton.
Immár harmadik éve lelkes vállalkozók indulnak neki a szeretett Dunánknak, hogy fürdőruhában megmártózzanak a folyóban. Idén jóval többen
voltak mint az elmúlt évben, sőt a nézők száma is megtöbbszöröződött.
Az időjárás kegyes volt hozzájuk,
az elmúlt napok vad hidegét, napsütés
váltotta fel. Igazi buli hangulat volt a
parton.
Kép és szöveg: Mándli Gyula
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Mindenki karácsonya immár 15 éve
15 éve vette kezdetét egy
azóta is töretlenül fennálló karácsonyi hagyomány
Nagymaroson. Legyen egy
délután adventkor amikor
mindenki részt vehet egy
közösségi programban és lelassulhat az idő egy-két órára, felejtve a problémákat.
Az ötletgazda az Anna Klub
volt, majd sokan vállaltak
szerepet a szervezésben, így
valóban mára már mindenki
karácsonya lett a program.
Szinte önszervező közösségi eseménnyé nőtte ki
magát a kisvárosban, hiszen
mindenki részt vesz benne, van aki énekel, van aki
játszik, akad ki forralt bort
készít, vagy teát, érkeznek a
felajánlott sütemények. S ne
felejtkezzünk meg azokról
sem akik a háttérben pakolnak, aprítanak, vagy tűzet
csiholnak.
Idén a Magyar Falu program támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílott a közreműködők támogatására.

Nagymaros
Kicsik és nagyok, énekesek, zenészek, borászok
önkéntesek gyűlnek ös�sze a templomban és környékén hogy advent utolsó
vasárnapján együtt hangolódjanak, készüljenek a karácsonyra. Mindig jó ennyi
embert látni, jó érzés hallgatni a szebbnél szebb dalokat, majd odakint forralt bor
és tea mellett sütiket kóstolva beszélgetni.
2019. december 22-én
délután az óvodások és az
iskolások műsora mellett
a Templomi Leánykórus, a
Deo Gratias Gitáregyüttes,
a Nagymarosi Férfikórus és
a téren a Nagymarosi Rézfúvós Quartet lépett fel a bőven szitáló eső ellenére.
Köszönet mindazoknak
akik elkezdték, és segítették,
hogy hagyománnyá nője ki
magát ez a kisvárosi barátságos és szerethető program,
hiszen a karácsony mindannyiunkké.
Nagymarosi
Művelődési Ház
és Könyvtár,
Fotók: Ivor Andrea

Nagymaros

						

Január 31-ig érvényesek
a parkolási bérletek
December 20-án a közmeghallgatás előtt tartotta 2019-ben utolsó ülését
Nagymaros Város Képviselő-testülete. A kicsivel
több mint egyórás tanácskozáson számos fontos
döntés született.
Az ülés elején bemutatkozott az új jegyző,
Lindmayer Eszter, aki biztosította a grémiumot segítségéről.
Az első napirendi pont
a parkolási rendelet módosítása volt. Itt arról
kellett dönteniük a képviselőknek, hogy június 30-ig adnak időt arra,
hogy felülvizsgálják, akár
szakember segítségével is
a parkolási rendet, az idei
bérletek, így eddig az időpontig lesznek érvényesek
és az áruk 2500 forint lesz.
Hadi Tamás alpolgármester jelezte, ő nem ért
egyet azzal, hogy a helyieknek is fizetniük kell.
Schindler László pedig azt
javasolta, hogy a bérletek
január 31-ig legyenek érvényesek. Ezt a többi képviselő is támogatta. Kiss
Károly javaslatára pedig ez
az időpont a rendeletbe is
bekerül.
Elfogadták a jövő évi ellenőrzési tervet is, így idén
az óvoda normatív támogatását és a munkaügyi
nyilvántartásokat vizsgálják majd.
A jegyző javaslatára elfogadták, hogy idén két
VEKOP pályázat által támogatott álláshely létesüljön, így kevesebb költség
mellett egy fő a városüzemeltetésen, egy pedig a
könyvtárban
dolgozhat
majd.
Egyhangúlag fogadták
el az igazgatási szünetről
szóló napirendi pontot.
Két vis maior pályázat
benyújtásáról is döntöttek. Az egyik az Elsővölgy
utcai vízelvezető árok
megbontott részének javí-

tására, a másik a Rákóczi
út-Király utcánál beszakadt üreg hatástalanítására vonatkozik. Az önrész
10 százalék.
Most került a testület elé a korcsolyapálya
szerződése. A napirendet
Heinczinger Balázs polgármester ismertette. Elmondta: a korcsolyapálya
üzemeltetési költségéhez,
amely 4 millió forint, Kismaros
önkormányzata
legfeljebb 1 millió forinttal járul hozzá, valamint
ekkora összegben vásárolt
jegyeket a Váci Tankerületi Központ is, hogy a környező települések iskolásai
is élvezhessék a sportolást.
A kismarosiak, hasonlóan a helyiekhez, féláron
használhatják a pályát.
Kiss Károly kifogásolta,
hogy sok mindent nem
tudnak. Többek között azt
sem, hogy ki a szervezője
az egész projektnek. Úgy
látja, így nem lehet felelősségteljesen dönteni.
Schindler László is hasonló kifogásokkal élt,
szerinte ugyanis egy ilyen
döntés előtt meg kellene beszélni a részleteket,
hogy pontos információik
legyenek.
A napirend elfogadásánál a két képviselő így
tartózkodott, de a többiek
elfogadták, hogy a polgármester aláírja a szerződést.
Az utolsó tárgyalandó
napirend a Verőcei Rendőrőrs támogatásáról szólt.
A verőcei önkormányzat már megelőlegezte
azt az összeget, amelyből
a dolgozóknak ajándékcsomagokat adtak át a
karácsonyra
tekintettel.
Így Nagymarosnak utólag
kellett 100 ezer forinttal
hozzájárulnia a költségekhez. Kisebb vita után, de
végül mind a nyolc jelen
lévő képviselő támogatta
az előterjesztést.
Furucz Anita
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Fakivágás

Legnagyobb
sajnálatunkra az ősz folyamán vizsgált
több mint 70 darab idős fa
közül 10-et a szakértő veszélyesnek minősített, és sürgős
kivágásukat javasolta.
A szakértői vélemény
szerint a kivágandó fák
korhadtak, odvasak, ezáltal
magas környezeti kockázatot jelentenek az emberekre, épületekre, járművekre
és egyéb vagyontárgyakra nézve. Ennek értelmében a Fő téren 2 darab, a
Gesztenye soron 5 darab
vadgesztenyefa, a kerékpárút mellett 2 darab fűz, a
Mák utcában pedig 1 darab
diófa kerül kivágásra de-

cember-január folyamán.
A munka megkezdéséről
minden helyszín esetében
külön felhívjuk a lakosság
figyelmét. Kérjük szíves
megértésüket és együttműködésüket a munkálatok
során.
Jó hír viszont, hogy a
szakértő szerint a többi vizsgált fa megfelelő ápolással
még hosszú évekig növelheti közterületeink értékét,
szépségét.
A javasolt ápolási munkákról és a kivágott fák
pótlásáról a 2020-as év folyamán
gondoskodunk,
valamint tovább folytatjuk
közterületi fáink vizsgálatát.

Közmeghallgatást tartottak
December 20-án közmeghallgatást tartott az újonnan
felállt képviselő-testület. Az
eseményre sok érdeklődő
érkezett, akik többek között
elmondhatták véleményüket és feltehették kérdéseiket is.
A megjelenteket Heinczinger Balázs polgármester köszöntötte. Bevezetőjé-

az emberek úgy éreznék,
hogy a hivatal értük van,
nem csak az önkormányzat
és a képviselő-testület segítésére. Kérte, hogy ha vannak jobbító javaslatok, azt
juttassák el hozzá a lakosok.
A beszédek után a megjelentek tehették fel kérdéseiket. Többek között a Rákóczi út felújításával, a strand

ben előszőr arról beszélt,
hogy a város adóbevételei
a vártak szerint alakultak.
A pályázatokkal kapcsolatban elmondta: az elmúlt két
hónapban több területen is
pályáztak, melyek elbírálása zajlik már. Bemutatta a
település új jegyzőjét, Lindmayer Esztert is, aki korábban Verőcén töltötte be ezt
a pozíciót.
Az új jegyző bemutatkozásában elmondta: szeretné a hivatal és a lakosság
kapcsolatát egy jó és segítő
szintre emelni. Szeretné, ha

fejlesztés további lehetőségeivel kapcsolatban, valamint a parkoláshoz és az
aljegyző kérdésével kapcsolatban is érkeztek kérdések.
Volt aki jelezte, hogy rossz a
közvilágítás az egyik vasúti
átjáróban, de a Kittenberger
ház helyzetéről is esett szó,
valamint a sportcsarnok
pályázatról is. (F. A.)
A közmeghallgatáson készült
videót a QR kód
beolvasásával
nézheti meg.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Nagymarosiak!
Nagyon Boldog Új Évet Kívánok Mindannyiuknak!

Lezárul egy év, és kezdődik
a következő. Sok dolgot magunk mögött hagytunk és
sok dolgot tovább viszünk
az új esztendőbe. Megkezdett munkákat folytatunk
vagy éppen fejezünk majd
be, hogy újakba foghassunk. Az idő nem áll meg,
mert ez az élet rendje.
Ahogy magunk mögött
hagyjuk az ünnepeket, talán
érdemes mégis „megállni
egy pillanatra” és végiggondolni mi az, amit magunkkal vihetünk az elmúlt
hetek meghittségéből. Én
leginkább azt a megértést
és odafigyelést szeretném
valami nagy befőttesüvegbe
zárni és az irodám polcán a
könyvek mögé rejteni, ami
a Karácsony esték sajátja.
Jó lenne, ha bármikor
– amikor szükségét érzem - kinyithatnám azt a
dunsztosüveget egy picit,
és a sok rohanás közepette
szabadon engedhetnék belőle néhány pillanatot, hogy
megtölthesse az a hangulat
a hivatalt és – ha lehet – az
egész várost! De jó is lenne!
Persze a Karácsonyt nem
lehet „csak úgy” eltenni befőttes üvegekbe, de talán a
lelkünkben – ha figyelünk
erre - megőrizhetünk belőle egy picit, ami erőt ad-

hat, hogy egy-egy „nem oda
való szó” helyett kedvesen
vagy legalább visszafogottan tudjunk majd egymáshoz szólni a feszültebb percekben.
Jó lenne, mert sok dolgunk lesz 2020-ban és az azt
követő években is. Azokat
pedig csak együtt, egymásra figyelve, egymás munkáját támogatva tudjuk igazán
sikerre vinni. Folytatnunk
kell pl. az útfelújításokat,
talán a tervezési és egyéb
hibák sorát is javítanunk
kell, illetve meg kell terveznünk a következő szakaszokat, fel kell készülnünk a
korábban megnyert pályázatok kivitelezésére és neki
kell fogni a választás során
Önök elé tárt és Önök által
támogatott tervek megvalósításának is.
Többen méltán megjegyezték, hogy meglepetésként érte
őket a korcsolyapálya vagy az
„újévi jeges csobbanás” napján feltűnő mobil szauna,
hiszen ezek egyáltalán nem
voltak a választási program
részei. Ez valóban így van,
de én azt szeretném, ha
sok-sok izgalmas és előre
mutató dologgal teljesítenénk túl azt a programot,
semmint, hogy annak akár
egyetlen pontja is ne való-

sulna meg! Az a program,
az a terv egy olyan alap,
melynek a ciklus alatt meg
kell valósulnia. Természetesen mindent nem lehet
évekre előre látni és tervezni. Azt, hogy milyen területeken és mennyivel leszünk
képesek többet elérni, mint
a tervezettek, az nagyban
múlik azon, hogy lehetőségeinket milyen gyorsan
ismerjük fel és használjuk
ki. Így volt ez a korcsolyapályával a mobil szaunával
vagy akár nyugdíjasaink
üdültetési pályázatával is.

Nagymaros
Én abban hiszek, hogy
életünk lehetőségek sorából
áll. Ezek többségét ritkán
látjuk előre. A lehetőségeket meg kell ragadni, és
előnyünkre kell fordítani.
Az, hogy közben van egy
hosszabb távú programunk
is? Az szükségszerű! Azon
folyamatosan dolgozunk,
annak van egy tempója és
pontosan halad a maga tervezet útján.
A titok nyitját inkább
abban látom, hogy legyen
plusz energiánk, legyen
elegendő elhivatottságunk
a váratlan dolgok kihasználásához vagy a váratlan
ötletek megvalósításához
is! Szerintem az igazi nagy
lehetőségek – ahogy a jó ötletek - sokszor a semmiből
pattannak elő és akkor bizony nekünk is pattannunk
kell, muszáj fürgének, majd
kitartónak lennünk!
Ebben látom a gyorsabb
előrejutás titkát!
Dolgos, eredményes és
egyben nagyon szép évet
kívánok mindannyiunknak! Épüljön közösségünk
és fejlődjön, szépüljön
városunk!
Támogassuk
egymást, bővítsük a helyi
emberek és a helyi vállalkozások lehetőségeit! Ne
csak a magunk, hanem
egymás sikeréért is dolgozzunk!
Ezt kívánom Nagymarosnak 2020-ban!
Heinczinger Balázs
polgármester

Köszönet a véradóknak
Nagymaroson a 2019-es év utolsó véradására december
19-én került sor a művelődési házban, igen magas részvételi aránnyal.
A Vöröskereszt Váci Szervezete ilyenkor emléklapot
és egy jelképes ajándékot adományoz a jubiláló véradóknak. 2019-ben az alábbi többszörös véradóknak mondtak köszönetet: Farkas Ferenc (25x), Galszter Zsolt (30x),
Gergely Tamás (40x), Niedermüller Ervin (40x), Schlögl
Zoltán (40x), Büki Pál (50x), Kosár Hajnalka (50x), Varga-Mesterházy Dóra Borbála (50x), Hansághy Zsolt (50x),
Zoltai Balázs Péter (55x), Maurer János István (60x), Dankai János (70x).
Nekik és az összes többi véradáson most, vagy korábban megjelent önkéntesnek hálás köszönettel tartozunk,
Isten áldása kísérje őket életük során és tartsa meg egészségüket!
H. K.

Nagymaros
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"A házra Isten áldása kell":
felszentelték a nemzetiségi tájházat
„Krisztus, áldd meg ezt a
hajlékot!” Ezekkel a szavakkal kérte Isten kegyelmét a Beer Miklós püspök
atya, amikor megáldotta a
Nagymarosi Tájházat.
„Grüss Gott!” - fogadja
látogatóit a Nyár utcai tájház.
Már lassan megszokjuk
ezt a szívélyességet, de ma
különös napindítóban részesülhettünk.
Január 4-én reggel kilenc órakor a tájház megáldására gyülekeztünk.
A fogadtatás egyszerre
volt otthonos és ünnepélyes.
Az udvaron, - a bejárattal szemben - gyönyörű Betlehem, a tornácon
melegítő lámpák, forralt
bor, pogácsa, bent pedig
elődeink életét idéző meghitt hangulat fogadott. És
persze a mindig mosolygós Ivor Anikó, és a drága
Brückler Borika!
- Mert bizony kell, hogy
valaki kigondolja: „A ház-

ra Isten áldása kell!” (Anikó!).
- És kell, hogy legyen
Valaki, (B. Borika!), aki
felkeresi egykori iskolatársát, - a közöttünk élő Püspök atyát -, és kéri a ház
szentelését.
- És kell a Püspök atya,
aki jó szívvel, szeretettel
elfogadja a hívást, és megáldja az épületet, bennünket és az ide látogatókat.
Sokan voltunk. Püspök
atya szavai nyomán áhí-

A nyugdíjas klub karácsonya

December 16-án, hétfőn
a Nagymarosi Nyugdíjas
Klub összejövetele már
karácsonyi hangulatban
zajlott.
Az ünnepi díszítés és
a kis vendéglátás mellett,
a közös beszélgetést a
Nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjainak előadása tette még meghittebbé. A diákok betlehemi
műsorral készültek az
alkalomra, amellyel nagy
sikert arattak a megjelentek körében.
A nyugdíjas klub köszönetét fejezi ki az iskolásoknak és felkészítő
tanáruknak a fellépésért.

tattal vettük: „Christus
mansionem benedicat”
Megtudhattuk a három
király nevének „eredetét”
és őszinte szívvel imádkoztuk az Úr imáját.
Jó volt együtt ünnepelni!
Ferincz Gyuláné (Kati)
meglepetéssel készült. Fotópályázaton díjat nyert
képén a megnyitó ünnepi
hangulatát örökítette meg.
Ezt most a tájháznak ajándékozta.
Köszönet ezért a szép
reggelért!
Őrizze sokáig a mai nap
emlékét ez az írás: 20+
G+M+ B+ 20
Varga Zoltánné
Fotók: Ivor Andrea
és Kissné Nagy
Zsuzsanna
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Ifjú Zenebarátok Napja
November 28-án ismét megrendeztük a már hagyományos
“Ifjú Zenebarátok Napja” alkalmából szervezett hangversenyünket, melyen kicsik és nagyok évente mutatják be tudásukat. Bár nagy kihívás a tanév kezdete után alig több mint 2,5
hónappal színpadra állni, a gyerekek mégis nagy lelkesedéssel
vettek részt, hogy egy kis vidámságot és szívmelengető dallamokat ajándékozzanak a közönségnek.
November 20-a 1968 óta az Ifjú Zenebarátok Világnapja.
Nagymaroson évről évre kiemelkedő számú “ifjú zenebarát”

nevelkedik nagy örömünkre, szüleik pedig most is megtöltötték a Művelődési Házat, hogy büszkén tapsoljanak gyermekeiknek.
A zenei tagozat együtteseinek mindig nagy sikerük van,
közülük idén a gitárzenekar és az ütőegyüttes műsora színesítette az estét a szólódarabok mellett. Külön színfoltja volt az
estének, hogy a Lázár testvérpár négykezes darabjait az édesanyjuk kísérte.
Köszönjük a zenetanároknak a felkészítést, és gratulálunk
minden résztvevő ifjú zenésznek, akik vállalták a sok gyakorlást, valamint külön próbákat igénylő felkészülést, hogy színvonalas produkcióval ajándékozzák meg a közönséget!
Szigeti-Benedek Gabriella

Korcsolyázás
Egy szép decemberi napon elindultunk korcsolyázni a Fő térre.
Előttünk a 3.b-sek voltak a korcsolyapályán. Lehetőség volt
arra, hogy a helyszínen ingyenesen használjunk ottani korcsolyát. Öt perc múlva már a pályán voltunk. Utána fényképezkedtünk, majd több mint egy órát korcsolyáztunk. Az osztály
fele most korcsolyázott először. A többiek, akik tudtak korcsolyázni, ők segítettek a kezdőknek. Mindenki borzasztóan jól
érezte magát, vidáman telt el ez a testnevelésóra. Végül újabb
fotóval zárult ez a program.
Nagyon jó volt, máskor is jó lenne menni.
Burgermeister Olivér 4.b

Nagymaros

Íjászkarácsony
Nagymaroson
Ünnepi fények, a boltíves pince meghitt hangulata és nagy
– nagy izgalom közepette kezdődött az esztendő utolsó íjász
edzése! Valamennyi gyerek érezte, hogy egy kicsit rendhagyó
ez a nap! Lánglövészettel kezdődött a karácsonyi örömíjászat,
majd lufi pukkasztás, szaloncukor vadászat és végül a csillagszórós íjászat tette fel a koronát az összejövetelre.
Boldog Karácsonyt és egyenes röptű nyílvesszőt minden
íjásznak és íjászbarátnak!
Sutus – Juhász Tünde
íjászoktató

Nagymaros
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Csillagváró
December 18-án volt a Csillagváró családi est.
Az első műsorszám a 4.a Luca napi előadása volt. Ezt követően a 2.b manó tánca következett. Ezután a mi adventi verses produkciónk jött, amiben két furulya és egy harangjáték
is hallható volt. De aki elvarázsolta az embereket a hétköznapokból a karácsonyi világba, az Anna volt csengő-bongó hangjával. A 2.a-sok egy mesét játszottak el, a 2.b-sek egy manó
tánccal léptek fel. Az 1.b-sek énekhangjukkal kápráztatták el
a közönséget. Ezt követően jöttek a németesek, akik táncos
énekes produkcióval bűvölték el az embereket. A betlehemi
játékot a 4.c-sek adták elő. Végül egy közös énekléssel zárult
az este.
Nagyon tetszett ez a békés karácsonyi összejövetel.
Zachár Luca 4.b
Decemberben az iskolában is nagy izgalommal készülődünk
az év legszebb ünnepére, a karácsonyra. A gyerekek többfé-

Cipősdoboz akció
Idén is meghirdettük a karácsonyi cipősdoboz akciót.
Közel 100 db cipősdoboz gyűlt össze, és még sok-sok más ajándék.
Köszönet érte a gyerekeknek, a szülőknek, a pedagógusoknak!!!
Sokat számít a szülők és pedagógusok hozzáállása, biztatása, a

le lehetőséget kapnak, hogy szüleiket, családtagjaikat kedves,
saját készítésű ajándékokkal lephessék meg. A minden évben
megrendezett Csillagváró ünnepség is ajándék, meglepetés
a szülők, nagyszülők számára. A felkészítő pedagógusok, a
gyerekek nagy szeretettel készülnek, gyakorolnak, próbálnak,
hogy az ünnep előtt kis műsorokkal, énekekkel, táncokkal,
betlehemes játékkal szerezzenek örömet a közönség számára.
Iskolánknak nagy öröm, hogy minden alkalommal megtelik a
művelődési ház, nagyon jó érzés a büszke szülőket látni és nem
utolsósorban fontos a gyerekek önfeledt öröme, hogy sikerrel
szerepeltek, nagy tapsot, sok elismerést kaptak!
Fáradtan, megkönnyebbülten, ám boldogan kívánhattunk
egymásnak békés, áldott karácsonyt és boldog új évet!
Köszönjük kollégáinknak a felkészítést, a szervezést, és köszönjük Sukerek Gyöngyösnek és segítőinek, a különleges díszletet, mellyel igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak!
Heinczné Cserni Katalin

sok beszélgetés, mely beindítja a gyerekek segíteni akarását! Meglett az eredménye!
A 3.a osztály hozta a legtöbbet, köszönjük!
Átvittük a gyerekjóléti szolgálathoz, akik a helyi karitásszal közösen döntenek az ajándékok sorsáról.
Köszönettel:
Az iskola vezetősége
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Bántalmazás megelőzés
nap Nagymaroson
A Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában szeptembertől egy bántalmazás
megelőzés programmal készültünk, ahol a diákok ismereteit
igyekeztünk bővíteni, a hozzáállásukat formálni és a helyes
viselkedés irányába terelni őket. Az előadássorozat zárásaképpen 2019. december 19-én egy egész napos program keretében foglalkoztunk a témával.
A felső tagozatos évfolyamok egy kötetlen hangulatú vetélkedő keretében további élményeket szerezhettek a bántalmazás megelőzéssel kapcsolatban. Kilenc helyszínen, különböző
feladatokat szerveztünk a gyerekeknek. Az 5.-6. évfolyamok és
a 7.-8. évfolyamok vetélkedtek egymással, vagy éppen egymásért. A szabaduló szobákban egy társukat – természetesen jelképesen – kellett kiszabadítani a szekrényből, ahová nagyobb
diákok bezárták. Kipróbálhatták magukat sorversenyen, ahol
gumikötelek és csengettyűk között átlépkedve kellett összedolgozniuk a csapatoknak, hogy pontot szerezzenek. Drámajáték
keretében eljátszhatták egy bántalmazás résztvevőinek szemszögét, amit egy közös megbeszélés zárt. Rejtélyek megfejté-

Nagymaros

Kézműves nap
Múlt héten szombaton kézműves nap volt.
Először az osztályban kézműveskedtünk, készítettünk egy karácsonyfa díszt, és egy fenyőfaágat díszítettünk fel mindenfélével,
pl. kis csengő, toboz, merített papír és kis masni. Aztán átmehettünk másik osztályokba. Beni és én a 3.b-be mentünk. Ott
csináltunk egy illatosítót, ami úgy nézett ki, hogy egy narancsba
szegfűszeget tettünk. Csináltunk Luca búzát és egy téli képet is.
Nagyon jól éreztem magam a kézműves napon a barátaimmal.
Berezvai Soma 4.b

Ütős fellépés a MÜPA-ban
sével használhatták logikai képességeiket is, és az előadásokon szerzett tudást is feleleveníthették egy kvíz keretei között.
Összességében egy jó hangulatú, izgalmas napot zárhattunk,
ami a diákoknak és a tanároknak is egyaránt felüdülés volt így
az év vége felé. Megtapasztalhattuk az összetartást, az egymás
segítését, a nevetést, a kis közösségek összefogását és azt is,
hogy bármilyen élmények érnek bennünket, mindig lehet más
szemszögből is látni.
Magam részéről, nagy örömmel tapasztaltam, hogy a diákok lelkesen játszottak, együttműködtek, tiszteletben tartották a szabályokat, és az időkeretet, ha kellett versenyeztek, ha
kellett összefogtak és figyeltek egymásra. Hálával tartozom a
kollégáknak, akik erőt nem sajnálva segítették a hetek óta tartó felkészülést, minden igyekezetükkel azon voltak, hogy ez a
nap fantasztikus legyen. Köszönöm.
Holecz-Szilágyi Nikoletta
iskolapszichológus

www.
nagymarosiiskola.
hu

Az idén megtisztelő felkérést kaptak a Nagymarosi Ütősök.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a MÜPA-ban tartotta
évzáró ünnepségét, ahol számos más fellépő mellett a mi dobosaink is szerepelhettek. Bár a zsúfolt program csak egyetlen
szám előadását tette lehetővé, az a szám hatalmas sikert aratott. Az Oláh Norbert vezette dobcsapat 18 főjével, hangosítás

nélkül dübörögte be a hangversenytermet. A remek előadásról, a szűnni nem akaró tapsviharon túl, egy lelkes ismeretlen rajongó levele tanúskodik a leghívebben: „Kedves Norbert!
Engedje meg, hogy szívből gratuláljak Önnek és csapatának! Az
EMMI-s karácsonyunk legjobb része volt az Önök műsora! Nagyon köszönöm az élményt!” Mi pedig szülők és pedagógusok,
köszönjük a lehetőséget, Norbi bácsi munkáját és a gyerekek
előadását! Nagyon büszkék vagyunk rátok!
Hamvasné Hortoványi Gyöngyvér
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Búcsú Farkas Jánostól
Farkas János köztiszteletben
álló nagymarosiként, romaként mindig azon volt, hogy
a nagymarosi cigány kisebbség kultúráját, hagyományait ápolja, a közösség gyermekeit jobb lehetőségekhez és
anyagi feltételekhez juttassa.
Farkas János (Jani bácsi) 2002-től 2010-ig volt a
Nagymarosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője, elnökhelyettese.
Ez idő alatt a kisebbségi önkormányzat - Farkas
János áldozatos munkájának is köszönhetően - támogatta a helyi roma táncoktatást, a nagymarosi
roma focicsapatot. Közbenjárására a művészetekben jártas roma gyerekek rendszeresen felléptek
a város ünnepségein, jeles napjain. A rászoruló
és tehetséges gyerekeknek nyári tábort szerveztek, amelyen maga is felügyelő volt. Segédkezett a
nagymarosi roma tanulók ösztöndíjpályázatainak
sikeres megírásában, melynek eredményeképpen a
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány rendszeresen támogatta a helyi roma diákokat. Részt
vett a nagymarosi roma nyelv - számítógépes
alapismeretek komplex képzés megszervezésében.
Határon átívelő, jó kapcsolatot ápolt a szlovákiai Bátorkeszi cigány közösségével. A két település
közös kulturális programokat (például vers- és
prózamondó versenyt) szervezett tehetséges roma
fiataloknak.
Jani bácsi rendszeresen felszólalt az igazságtalanság és a közéleti szerepvállalása idején bekövetkező szélsőséges megnyilvánulások ellen. Véleményét sosem félt egyenesen kimondani.
2006-tól 2010-ig a Magyar Cigányok Pártjának pest megyei elnökhelyettese volt. Rövid időre,
2009. januártól 2010 októberéig Nagymaros Város Önkormányzatának képviselője volt.
2010-ben, a közéletből való visszavonulása
után, munkájának elismeréséül Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az A kisebbségekért díjat adományozott neki. Jani bácsi ezután
felesége, Matild néni oldalán a Karitász jótékony
munkájában vett részt, s segítette étellel, fuvarral,
kétkezi munkájával a nagymarosi rászorulókat.
Jani bácsinak mindenkihez volt egy kedves szava, mókás megjegyzése, jó gondolata. Mindenkit
meghallgatott, igyekezett mindenre figyelni. Magánéletében és munkájában alázatos, segítőkész,
tettrekész, tisztelettudó volt, és ha a helyzet megengedte, humoros és szórakoztató. Egy igazi Ember, akire nagyon sokan felnézhettünk - és szellemi
öröksége garantálja, hogy ezután is felnézzünk rá.
Jani bácsi életének 72. évében, büszkén viselt
betegség után, családja körében, karácsony másnapján elhunyt. Isten nyugosztalja.
Kiss Károly, képviselő
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Lubics Szilvia ultrafutó
járt Nagymaroson
Az ország egyik legismertebb ultarfutója (3 szoros
spartatlon győztes) járt
december 13-án nagymarosi művelődési házban a
Fut a Maros Futóklub és a
kulturális intézmény meghívásának eleget téve. Lubics Szilvia nem olyan rég
megjelent könyvéről érdeklődött egy könyvtár látoga-

Szilvia igen elfoglalt,
ezért csak decemberben
vállalta az előadást, mert az
év többi részében külföldi
versenyeken vett részt.
Előadásán mesélt legutóbbi ultra távú futásairól, a felkészülésekről, az
extrém körülményekről, s
főként arról, hogy milyen
kitartó energiával tesz nap,

tó és így került szóba, hogy
milyen jó lenne egyszer
személyesen is találkozni
vele. Akkor ez még egy elérhetetlen álomnak tűnt,
majd jött az önkormányzat
tavaszi civil támogatása. A
futóklub is, mint be nem
jegyzett szervezet pályázhatott, és 70 ezer forint
támogatást nyert el (ez az
összeg nem fedezte a teljes
költséget).

mint nap a céljaiért, melyben családja is támogatja.
Nem titok, többen azzal a
gondolattal távoztunk, hogy
2020-ban mindegy hány kilométert is futunk, csak a
saját határaink lépjük túl.
Ha kedved van, keress
minket a facebookon és
fussál velünk!
Fut a Maros
Futóklub
Fotó: Mozga Péter
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Év végi ünnepség a Verőcei
Rendőrőrs tiszteletére

Családias hangulatú ünnepség keretében zárta az évet a
Verőcei Rendőrőrs december
16-án a Verőcei Művelődési
Házban, melyen a környező
települések polgármesterei
és Latorovszky Gábor rendőrkapitány is jelen volt – írja a
kismarosikikialto.hu.
– Ahhoz, hogy elmondhassuk, jó a közbiztonság és
a Dunakanyar a béke szigete,
sokat kellett tennünk és azt
gondolom, ezután sem lehet
ez másként. Gratulálok az
itt jelenlévő kollégáknak és
biztos vagyok benne, hogy
a jövőben is hasonlóan szép
eredményeket fogunk elérni
– hangzott el Latorovszky Gábor rendőr alezredes beszédében a karácsony és az év vége
alkalmából a Verőcei Rendőrőrs munkatársai tiszteletére
megrendezett ünnepségen.

A rendezvény meghívott
vendégei voltak az őrs illetékességi területéhez tartozó települések – Kismaros,
Kóspallag, Nagymaros, Szokolya és Verőce – polgármesterei is, akik megköszönték a
rendőrök egész éves munkáját.
Latorovszky Gábor, a Váci

Rendőrkapitányság vezetője
kiemelte a polgárőrségek aktív együttműködésének fontosságát, majd hozzátette, nagyon hálás az állampolgárok
jogkövető
magatartásáért,
támogatásáért, valamint a köszönő levelekért és visszajelzésekért. Végezetül minden
kollégának boldog karácsonyi

Nagymaros
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánt.
Nagy Attila rendőr alezredes, a Verőcei Rendőrőrs
parancsnoka
beszédében
megköszönte a Váci Rendőrkapitányság, az önkormányzatok, valamint az illetékességi terület civil szervezeteinek
együttműködését és segítő
hozzáállását. Hozzátette, több
személyi változást követően
Verőcén mostanra kialakult
egy olyan, ütőképes gárda,
amely hosszútávon képes maximálisan ellátni a feladatát.
Az őrsparancsnok azt is
elmondta, hogy a december
16-i összejövetelt hagyományteremtő céllal szervezte
meg és bízik benne, hogy egy
év múlva ismét közösen tiszteleghetnek a Verőcei Rendőrőrs csapatának munkája
előtt.
Az ünnepséget az ajándékcsomagok és jutalmak átadása, koccintás és falatozás
zárta.
Szöveg és fotó:
Révuti Norbert

FELHÍVÁS
Nagymaros Védelméért Egyesület (NVE)
Tisztelt Nagymarosi Lakosok!
2018-ban ötven nagymarosi lakos megalakította az NVE-t, melynek kiemelt célja, hogy árvízi helyzet
esetén a védelmi munkálatokat elvégezze, a Nagymaros Város Önkormányzat megbízása alapján.
A védekezés felelőse a mindenkori polgármester, a lebonyolításért az egyesület vezetősége felel.
A sikeres védekezéshez széleskörű szervezett társadalmi összefogásra van szükség (kb. 400 fő).
A védekezési feladatok legnagyobb része a mobil elemek felépítése.

A lakosság nélkül nincs árvízi védekezés.
Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené munkájával a védekezést.
Fontos már most nyilvántartásba venni a jelentkezők elérhetőségét.
Az NVE elérhetőségei
E-mail: iroda@nmve.hu
Telefon: +36 27/354-195
(munkanap 8:00 – 16:00)				
Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
							

Az egyesület vezetősége
elnök:
Mihály Gábor
elnökségi tagok: Edöcsény András
Heininger Ferenc
Dr. Morvai Ágnes
Murányi Zoltán
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Fúvósaink új dimenzióban
Amatőr együttes profi színvonalon – ezt éreztük a DKFE adventi
koncertjén 2019. december 12én Nagymaroson a művelődési
házban. Már az Ifjúsági Fúvószenekar megszólalása is igen
magabiztos volt. Ujvári Gábor
karnagy úr keze alatt tisztán, kiegyenlítetten, muzikálisan szólt a
kis együttes. A távoli reneszánsz
kor békéjét árasztó régi dallamok után az angol egyházi ének
is az adventi várakozás hangulatába ringatott. A fiatalokhoz jól
illő, remek pedagógia érzékkel
kiválasztott fantasy-film zenéje
és a Polar Expressz szinkópás,
játékos, ragtime-os előadása
nyomán megérdemelt vastaps
jutalmazta a kis zenekar előadását. Érdemes továbbra is együtt
muzsikálniuk, élvezetes volt a
produkciójuk!
A felnőtt zenekarnak számomra legizgalmasabb, kezdő
száma a különös ritmikájú és
dallamvilágú középkori válogatás volt. Vaskos dobszólamok,
fura disszonanciák, szokatlan
ívű dallamok, ám szokatlanságával is gyönyörködtetni képes modalitás idézte a régmúlt
karácsonyok világát. Nagyon
eredeti ötlet volt! Ujvári Gábor
karnagy ezután beült a zenekarba, átadván a karmesterpálcát
Féja Gézának, aki szépséges, izgalmas saját hangszereléssel örvendeztetett meg bennünket egy
barokk concerto grosso Pastorale című tételének interpretálása
révén. Harangjátékos indítás,
hangszercsoportok felelgetése
idézte a barokk kor versengő,
concertáló stílusát. Fényesen
szóltak a fuvolák, a fafúvók, ércesen ellenpontoztak a rezek,
miközben áhítatba ringatott a
12/8-os ütemekbe ölelt dallam.
Remek hangszerelés volt! A
Bogoroditse Devo című áhítatos
görögkeleti egyházi éneket kisebb kamarakórus előadásában
már régóta ismertem. Most
soknak éreztem hozzá a teljes
zenekart. Bár a tömör, oroszos hangzás, ami egy vesperás
imádságos hangulatát hivatott
kelteni, elbírja a sok hangszert,
ezzel az alacsony boltívű, ám
tágas, hagymakupolás templomok képét idézi. A 6/8-os
lejtésű dallamban a gyermekét
ringató Szűzanya énekét véltem
felfedezni - a mű végére lágyan

letisztulva, elcsitulva.
A muzsika szárnyán ekkor
elutaztunk egy távoli kultúrába,
Amerikába. Egy sziú indián dallamokból összeállított, nagyon
híres zeneművet hallottunk,
melynek címe: Dakota. Minden
ősi kultúrában mély tisztelet
övezte az Istenséget. Az archaikus világképben a valóság és a
fantázia szorosan együtt élt, átszőtte az emberek mindennapjait, megnemesítette ünnepeit.
A sziúk imája (melyet az interneten találtam) így kezdődik:
„Ó, nagy Szellem, akinek hangját
hallom a Szélben, s akinek lehelete életet ad az egész világnak,
hallgass meg engem! ...Engedd,
hogy kezem tisztelettel érintse
a dolgokat, amiket Te alkottál,
s hogy fülem meghallja a hangodat!... Nem azért keresem az
erőt, hogy fölébe kerüljek testvéreimnek, hanem hogy le tudjam
küzdeni legnagyobb ellenségemet: önmagamat.” (részlet) Ez
az alázat, - ami az emberben
lakozó isteni lény elfogadása a titka a közös muzsikálásnak
is, mely az emberiség együttes
cselekvéseinek az egyik legmagasabb rendű megnyilvánulása.
Nagyszerű dolog, hogy ennek
felemelő élményében időről
időre részesülhetünk kitűnő fóvószenekarunk révén! A művelt
nagymarosi és Dunakanyar-beli
közönség mind az öt tételt elbűvölten hallgatta, s egyszer sem
zavarta taps a tételek közeit. Ehhez persze nagyban hozzájárult
a filmszerű, lenyűgöző előadás,
a szél fútta amerikai pusztákat,
mély kanyonokat és a természettel összhangban élő indiánok
vadászatát, békés elmélyülését,
sámánjuk táncát zenei eszközökkel programszerűen megjelenítő izgalmas s egyben lélegzetelállító zene. Köszönjük!
A koncerten ezután egy barokkosan szerkesztett, szigorú
fúgákkal megnehezített zenét, a
Choral and rock Out-ot hallhat-

tuk. A zenekar állta a sarat, a
legnehezebb, kánonszerű fugatókat is hibátlanul játszotta. (Illik is ez az Arany Diplomás, Pro
Urbe díjas együtteshez!) A Toy
Story, azaz a Játékháború című
3D-s film táncos karakterű zenéjét a filmbarátok jól ismerik,
- remek előadásban hallhattuk,
Polák Anikótól pedig lírai szólónak tapsolhattunk. Itt mondok
köszönetet a templomi kvartettnek is. A zenekar tagjai játékukkal évről évre hangulatossá teszik a nagymarosiak szabadtéri,
közösségi karácsonyát!
Az adventi hangversenyt
klasszikus karácsonyi zeneművek koronázták meg: pl. a
Fehér karácsony című, melyet
gyönyörű, nagyon profi zenekarokhoz méltó előadásban
hallhattunk. Az együttes bizonyára nagyon szívesen játssza a
fiatal zeneszerző, D. Wickhuys:
Noel című művét is, mely tele
van humorral: a meglepő hangszerelés, a váratlanul megszólaló emberi hang révén - kedves
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volt, amikor a zenekar tagjai
dalba kezdtek... Humoros volt
a Tannenbaum vidéki sramlizenekart parodizáló potrohos
indítása. Később tán egy betlehemi kis csacsi patáinak kopogását hallottuk, ahogy a hulló
hóban baktatott a szekérrel,
vitte a „kis figurákat”, akik karácsonyozni indultak – tán a
templomba, vagy a „játékboltba”, hogy mosolyt csaljanak az
arcunkra. A DKFE varázsa épp
ez: a zenekar tagjai mindig jókedvűek, nyitottak, szeretettel
fordulnak egymás felé, bármikor hajlandók a viccelődésre,
mert a világot képesek ironikus
nézőpontból is szemlélni. Ritka
tulajdonság! Pedig karmesterük – mindkettő – igen szigorú, sok gyakorlást követel, - a
család és a támogató intézmények segítségét is feltételezve
és megköszönve. (Talán alapító
karnagyuk, Mayer József csodálatosan derűs egyéniségének
varázsa és Ági néni szeretete hat
máig. Ki tudja...) Kedves zárása
volt az estnek a közös éneklés F.
X. Gruber Csendes éj című dalát
énekelhettük mi, a közönség is
- együtt a zenekarral. Nagyon
jólesett, hogy részesei lehettünk
az együtt muzsikálásnak. Megható volt végül a hálaadás, a
derűs, baráti köszöntések sora.
A hangulatos, színvonalas koncerthez a hallgatóság nevében
szívből gratulálok!
Gy. M. M.
Fotó: Dunakanyar Hírek

Magyar Akrobatikus
Torna Bajnokság
A Gerevich Aladár Nemzeti
Sportcsarnok adott otthont az
akrobatikus tornászok egyik
legnívósabb hazai megmérettetésének, az országos bajnokságnak november 30-án.
Az egész napos viadalon,
amely a szakág évzáró versenye
is volt egyben, csaknem 150 tornász és 61 egység vett részt.
A megmérettetésen az Európa-bajnokságon döntős felnőtt
és junior egységek is szerepeltek.
A PUENTE Sportegyesületből Csepregi Lilla, Schäffer Maja
és Nyerges Lilla egysége pontszámaik alapján negyedikként kvalifikálta magát.
A versenyre való felkészülést

sérülések nehezítették, ezért a
lányok 5 hétig nem tudtak edzeni.
Nyerges Lilla kéztöréssel,
Maja pedig izom húzódással
küzdött. A kiesett edzéseket nagyon nehéz pótolni, így felmerült a visszalépés lehetősége is.
A lányok kitartásán és megfeszített munkáján múlt csak,
hogy mégis részt vettek a versenyen, ahol 5. helyezést értek el!
Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Gratulálunk!
Ezzel véget ért az akrobatikus tornászok számára a 2019es esztendő, bízunk benne, hogy
idén is szép sikereket könyvelhetünk el!
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Kajakos hírek
A hideg idő a kajakosokat
száműzi a Dunáról a konditerembe, uszodába vagy a tornaterembe. A szabadtéri edzéseken az evezést felváltja a
futás, korcsolyázás, vagy ha az
időjárás kedvező, előkerülnek
a sífutó lécek. A konditeremben hangos zenével próbálják
elnyomni a lihegés, szuszogás
és erőlködés zajait, tehát készülnek az új szezonra.
Az év végével eljött a számvetés ideje is, a kajakos évzáró,
évértékelés. Ebben az évben
ez játékos vetélkedő keretében történt a csónakház klubtermében, ahol az ügyességi
gyakorlatokat a szellemi vetélkedő is kiegészítette. Majd következett az edzők értékelése,
ahol nemcsak az eredmények,
de a szorgalom is értékelésre
került. Van aki gyorsabb, erősebb, ügyesebb mint a társai,
de a szorgalmas munka mindig meghozza az eredményét.
A versenyeken szerzett pontok alapján ismertetésre került
az egyesületi rangsorolás. A
versenyeken induló sportolóink oklevelet kaptak, a legtöbb
pontot elért versenyzőink pedig megkapták a kiemelkedő
sportolóknak járó kupát.
2019-ben a legtöbb pontot
Kardos Orsolya, Gaszner Eszter és Kardos Olivér gyűjtötte
össze.
Örömünkre szolgál, hogy
a kicsik nekiveselkedtek a
kenuzásnak is, ahol csapathajóban tudnak eredményeket
elérni.
Fontos eredmény az is,
hogy egyre többen indulnak
a masters és szabadidős futamokban is, tehát a tanulás és
a munka mellett készülnek a

versenyekre.
Egyre többen keresik meg a
klubunkat olyan sportot kedvelők, akik nem akarnak versenyezni, de a szabadidejükben szívesen evezgetnének,
kondiznának. Erre is van lehetőség, akinek ilyen szándékai
vannak, nyugodtan keressék
fel az egyesületet.
A működő képességünk
megtartása érdekében pályázatokon indulunk több-kevesebb sikerrel. Hajó parkunk
színvonalának javítása érdekében új kajakok beszerzésére is pályáztunk. A LEADER
pályázaton sikerült három új
kajak finanszírozását elnyerni,
két K1-es és egy K2-es hajót
tudtunk ebből legyárttatni.
Nagyon köszönjük az Önkormányzat segítségét a pályázat
lebonyolításában.
Ezúton is köszönjük a szülők és segítők támogatását,
áldozatos munkáját, mert így
az egyesületünk a nehézségek
ellenére meg tudta őrizni működőképességét.
Köszönjük az edzők fáradhatatlan munkáját a versenyekre való felkészítésben és
a sportolóink nevelésének érdekében. Biztos vagyok benne, hogy ezek, mint az elvetett
magok meghozzák munkájuk
gyümölcsét.
Közeledik az adóbevallás
ideje. Kérjük, ebben az évben
is támogassák a klubunkban folyó munkát adójuk
1%-kával! Az adószámunk:
19836533-1-13.
Gratulálunk a sportteljesítményhez és eredményekben
gazdag új évet kívánunk!
Az egyesület
vezetősége

Nagymaros

Partmentén

Trunkó Barnabás rovata

Vaddisznó
Nem nagyon értek a demográfiához, de Nagymaroson
a házam környékén valamilyen okból elszaporodtak a
vaddisznók! Előre szeretném bocsátani: nincsenek előítéleteim, semmi bajom a vaddisznókkal, csak egyetlen
jellemhibájuk van: feltúrják a kertemet.
Kérdezem az egyik szomszédot, hogy nála is túrnak-e
vaddisznók, de ő pökhendi módon válaszolt: az ő telkén
ilyesmi nem fordulhat elő.
A másik szomszédomnak is mutatom a túrásokat,
gödröket meg az árkokat, de ő is csak hümmög, valamint gúnyosan megjegyzi: nyilván oka van annak, hogy
a környékbeli vaddisznók csak az én kertemben tartanak
tereprendezési gyakorlatokat.
Hajnalban titokban terepszemlét tartottam a környéken, minden kert sértetlen, csak az enyém néz ki úgy,
mint a Duna-parti játszóterünk a játékhajó készítése idején.
A kocsmában a helybeliek a hátam mögött rám mutogatnak: ez az a pasas, akinek a telkét állandóan felcsinálják a vadröfik! Ahelyett, hogy a szomszédok együtt éreznének velem, és hasznos, de használhatatlan tanácsokat
adnának az invázió megakadályozására, csak kárörvendően bólogatnak.
Csak Bélára, a törzsfogyasztóra számíthatok, ő persze
kikotyogta, hogy helybeliek a tévében láttak egy képes
tudósítást arról, hogy a kábítószercsempészek elásott
cuccait egy vaddisznó konda túrta ki, azóta a vadsertéseket kábítószer kutatásra is használják. A kocsmában
most mindenki azt lesi, hogy mikor szívok fel egy csíkot
az asztalról...

HÓD KFT.
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetéből.
Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. 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 27/354-195 telefonszámon.

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.

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
"Az Országgyűlés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége, - elismerve azt a megkülönböztetetten nagy értéket, amelyet az állatvilág egésze
és annak egyedei jelentenek az emberiség számára, - kifejezve azon szándékát, hogy Magyarország tevékeny módon részt vállaljon
az állatok védelme és kímélete érdekében kifejtett nemzetközi erőfeszítésekből, az állatok ésszerű védelmének és kíméletének biztosítása érdekében az alábbi törvényt alkotja:”

Családtag, nem riasztócsengő!
Szomorú volt az év vége, elhunyt
Feri bácsi, aki feleségével, Mariannal megalapította a Mátét, de
vidám az újév: kiderült, felesleges
volt a nagy aggodalom az újabb
hang zűrzavar miatt. A korábbi
évek állatos tragikus esetei jelentősen csökkentek, legalább is a mi
környékünkön. Lehet véletlen, de
talán a régen elkezdett erőteljes
kampányunk is segített. Fontos
ez a Máténak, arra buzdít, még

nagyobb odaadással folytassuk!
Ennek egyik dokumentuma a
fotó.
Folyamatosan szeretnénk jelen
lenni az iskolában, az ember-állat-ember etikus kapcsolatról jókat lehet beszélgetni az erkölcstan
órákon. Tudjuk, a gyermekkori
indíttatás perdöntő, a felvilágosult ifjak talán beviszik a családokba a Lajtán túl már régóta
létező tényt: a kutya társas lény,

Alapítványunk egyik legfontosabb feladata az állattartási kultúra javítása. Ennek egyik legjobb színtere természetesen az iskola, ahol gyakoribb
jelenlétet tervezünk. A fotó egy rendhagyó környezetismeret órán készült,
Várkonyi-Nickel Réka, Fütty kutyával tartott előadást a 4.b osztályban a
felelősségteljes állattartásról, a kutyák jellemző viselkedéséről december
9.-én. A gyerekek nagy szeretettel fogadták a „szőrös osztálytársat”.

családtag, nem az udvarra száműzött riasztócsengő.
Természetesen az idén is meghirdetjük az ivartalanítási akciókat, a legutóbbin különösen
sok, negyvenhat kutya és macska
műtétjéhez járulhattunk hozzá,
mintegy hetvenezer forinttal támogattunk egyéb orvosi beavatkozásokat. Ezt az orvosi számlát
teljesen fedezték a tavalyi egy
százalékos felajánlások, ezekből
ötven százalékkal nagyobb összeg
érkezett, mint tizennyolcban. Nagyon köszönjük!
Másik fő bevételi forrásunk a karácsony előtti Máté bazár adományai. Most is sok, értékes felajánlás
érkezett, Von Benko Marian számtalan tárgya mellett meg kell említenünk Johannis Gerlinde különleges porcelánkészleteit, száztízezer
forinttal lettünk gazdagabbak. Néhány hete a CBA, a Sigil és a kompbüfé mellett már a horgászboltban
is van adománygyűjtőnk.
Az korábbi állatos mottók helyett ezúttal az 1998. évi állatvédelmi törvény bevezető mondatait
olvashatják. Ebből és a Polgári
Törvénykönyvből idézünk a jövőben. Változatlanul sok a kóborló
eb, és gyakran értesülünk méltatlan tartásukról. Ideje figyelmeztetni a hanyag gazdikat, törvényt,
rendeletet sértenek, aminek remélhetően, végre lesz következménye!
Kecskeméti Károly

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
Adószámunk: 18700767-1-13 Bankszámlaszámunk: 66000114-10109375 - Köszönjük!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Donka Attila és Plentner Katalin fia:
Máté Imre, Szabó Zoltán és Lénárd Krisztina
Anita lánya: Hédi Zoé, Balog Krisztián és Lakatos Judit fia: Noel, Baranyai Balázs és Gungl Terézia fia: Péter, Keneth Umeh és Visy Katalin fia:
Gábriel Amadi.
Házasságkötés nem volt.
Elhaláloztak: Kocsis János (1942), Valentin Ferenc (1942), Füle Jánosné sz. Varga Magdolna
(1951), Veress Tamás Balázs (1967), Néder Jánosné sz. Hoffmann Julianna (1929), Rudnyánszky
László (1946), Haniberger István (1958), Farkas
János (1947), Fehér László Zoltánné (1945).

A művelődési ház programjai
Január-Február

Minden csütörtök 9 óra - Ciróka
zenés foglalkozás babáknak (0-3 éves korig)
anyukáknak és családtagoknak. Foglalkozást
vezeti: Bakó Csenge zeneterapeuta,
óvodapedagógus.
Részvételi díj: 1000 Ft / alkalom,
5 alkalmas bérlet 4500 Ft
Január 10. péntek - Fájdalmas örökségünk,
egyéni, családi, társadalmi traumák sorsfordító
hatásai - konferencia
Január 18. szombat 10.30 óra
Jegesmaci és barátai, zenés bábjáték.
Jegyek 1 év felett 1.400 forint.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik NÉDER JÁNOSNÉ szeretett édesanyánk, nagymamánk temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és osztoztak fájdalmunkban.
Köszönet a házi szakápolást végző dolgozóknak
a gondos, odaadó munkájukért.
A gyászoló család

Nagymaros

Január 29. szerda 9 óra
Filharmónia előadás, ifjúsági koncert
Február 8. szombat 18 óra
Nyugdíjas farsangi bál
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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Börzsönyoptika - Király u. 6.
JANUÁR 11-ÉN ÉS 25-ÉN
ingyenes látásvizsgálat!

Előjegyzés szükséges: 06-30/916-0889
Boldog és sikeres új esztendőt kívánunk!
Szeretettel várunk továbbra is mindenkit
ingyenes látásvizsgálatainkon!
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!
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
ság
kos !
a
l
ve a ában
23 é lgálat
szo

KARSÁN - EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI
ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és
INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak,
ágykeretek, paplanok,
párnák
Gyermek ágynemű garnitúrák
és huzatok kaphatók!
Ruha-, bőr-, szőrmetisztítás és festés,
ékszerjavítás és készítés!
A

®

új termékei kaphatók!

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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Nagymaros

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.

Kedves Vendégeink!
A Haj-ni fodrászat (Nagymaros, Rákóczi út 104., a
Mauna mellett) kínálata új szolgáltatásokkal bővült.
LÁBÁPOLÁS (igény szerint házhoz is megyek)
KÉZÁPOLÁS ( japán-, francia-, hagyományos manikűr)
MŰKÖRÖMÉPÍTÉS (zselével, porcelánnal,
fusion acryl géllel, géllakkal)
PARAFFINOS KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS
EGYEDI DÍSZÍTÉSEK STB.

Bejelentkezés:
a moncsi.valentin@gmail.com e-mail címen,
vagy a 06-30/464 52 55 telefonszámon.
BEVEZETŐ ÁRAKKAL VÁROM ÖNÖKET!

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

