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Karácsony a szeretet, az öröm, a család
és az otthon ünnepe!
„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy
az ember tudjon szeretetet adni és
elfogadni is. Csak ez teheti boldoggá az embert.”
Karácsonykor a megváltó, Jézus Krisztus földi születését ünnepeljük és igyekszünk ezt egymás felé minden jóval kimutatni.
Ahogy egyre idősebbé válok,
úgy értem meg egyre jobban a
gyermekeket, akiknek szívből
jövő problémájuk, hogy nincs
Karácsony az év minden napján.
Pedig mennyire jó lenne minden nap azon gondolkozni: hogy
milyen örömteli dologgal lepjük
meg a másikat, hogy mit érthettünk félre, amit a másik ember
nem úgy gondolt, hogy biztosan
nagyobb jót fogok-e tenni az emberekkel, annál, mint amekkora
jót ők tenni akarnak velem.
Azt hiszem ez nagyon fontos
lenne: ha mindig azon igyekeznénk, hogy nagyobb jót akarjunk
mással tenni, mint amit más velünk tervez. Ez vélhetően nagyon
nehéz dolog, bár leírni könnyűnek tűnik.
Ha jobban belegondolunk, ez
valami olyasmi lenne, ami alapjában változtatná meg és tehetné
jobbá a világot. A mi szűkebb világunkat is, Nagymarost!

Ha sokkal kevésbé a rosszat
feltételeznénk és inkább a jót látnánk meg a másikban.
Ha inkább arra törekednénk,
hogy segítsünk egymásnak!
Különösen baj idején.
Mert ez idei év nagyon nem
szokványos volt és fogalmunk
sincs arról, hogy miféle lesz a
következő! Tavasszal egy emberként, az összefogás - és merem
állítani: a szeretet - erejével olyan
sikeresen tudtunk egymásra figyelni a járvány idején, hogy
végül senki nem lett beteg Nagymaroson. Mondhatnánk úgy is,
hogy ez ellen az "ár" ellen is össze
tudtunk fogni, és nem szakadtak
át a gátak.
A küzdelem azóta is tart, az
erőnket próbáló áradat sem igazán lankad, de mi sem!

Hiszem, hogy a mi kitartásunk
is a régi. Voltak veszteségek, értek
és vélhetően még érni fognak
minket csapások. Az emberek
életét védjük, ami mindennél fontosabb!
Polgármesteri teendőimet is
jócskán átíratta a "rossz", amivel
küzdünk. Egy sor fontos dolog
hátrébb került, de nem merültek
feledésbe.
Köszönöm a város kitartását,
erejét és állhatatosságát, amivel
egymás mellett állva kitartanak
ezekben a nehéz időkben.
Álljunk egymás mellett hasonlóan, csak sokkal nagyobb
szeretetben Karácsonykor is, és
őrizzünk meg minél többet ebből
az érzésből a következő Karácsonyig!
Mit is kívánhatnánk magunk-

nak a következő évre? Természetesen mindenkinek elsősorban
egészséget, boldogságot, békességet, anyagi biztonságot és szerencsét.
Végezetül Ady Endre soraival
szeretnék Boldog, Békességes és
Szeretetben Bővelkedő Karácsonyi Ünnepeket Kívánni Önöknek!
Ady Endre, Karácsony
(részlet):
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten Szent kegyelme
súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
Heinczinger Balázs
polgármester

Dunakanyar Kincse Ingatlaniroda
Keresünk – kínálunk:
Grécs Gábor
Családi házakat, nyaralókat, telkeket
+36-30/953-2008,
Szolgáltatásaink:
H-2626 Nagymaros Tégla utca 17.
Ingatlanközvetítés
www.dunakanyar-kincse.ingatlan.com
Értékbecslés
grecsgabor@gmail.com
Ingatlankezelés
Jogi tanácsadás és ügyintézés
Épületenergetikai tanúsítvány készítés
Enteriőrtervezés
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Hamarosan megjelenik a 2021-es falinaptár.
Keressék a hiavatalban!
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A várost érintő polgármesteri döntések
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján, a 478/2020.
(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére
biztosított jogkörben eljárva, a
következő döntéseket hozta az
elmúlt hónapokban:
 A határozat mellékletét képező szerződést megköti a Nemzeti Sportközpontok, a Váci
Tankerületi Központ és Nagymaros Város Önkormányzata a
Kittenberger Kálmán Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola köznevelési intézményhez kapcsolódó „A" típusú
tornaterem fejlesztése vonatkozásában a megvalósíthatósági
tanulmány készítésére.
 A 607/A/2 hrsz alatt nyilvántartott, természetben a 2626
Nagymaros, Rákóczi Ferenc
utca 1. I. emelet 1. szám alatt
található ingatlan vonatkozásában elővásárlási jogával nem
kíván élni.
A polgármester kéri az eladó
és a vevő között létrejött szerződés az illetékes földhivatal által
befogadott példányát.
 A 122/2020. (09.29.) Képviselő-testületi határozatt és a
137/2020. (11.09.) számú polgármesteri határozatot egységes
szerkezetben megalkotja:
1. Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108.500.000 Ft összegű,
azaz száznyolcmillió-ötszázezer
forint saját forrású célhitel OTP
Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött, minősített többséggel.
A hitel célja: Nagymaros Fő
tér 16-18. számú, 1844, 1845
hrsz-ú ingatlanok vételárának
fedezete A hitel futamidejét
2030. december 31-ig határozza
meg.
2. A hitel és járulékai viszszafizetésének biztosítékául az
önkormányzat
költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja
fel, különös tekintettel a helyi
adóbevételekre, átengedett adó-

nüajánlatát 850 Ft-os, kedvezményes dolgozói áron.
 Elfogadja a síkosságmentesítésről szóló határozat mellékletét képező vállalkozási
szerződést, amelynek fedezetét
a költségvetés K337 soráról biztosítja.
bevételekre, az állami (általános
és ágazati) támogatásra - figyelembe véve a mindenkor hatályos Államháztartási Törvény és
az annak végrehajtásáról szóló
kormányrendeleteket, jogszabályokat.
A képviselő-testület - figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat - a hitel és járulékai
visszafizetésének biztosítékául
felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit, valamint hozzájárul a 1753 hrsz-ú (Nagymaros,
Nyár u. 4.) ingatlanon jelzálog
alapításához.
3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a
hitel-visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a
futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésébe
betervezi és jóváhagyja, illetve
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
4.
Az
Önkormányzat
vállalja, hogy az OTP Bank
Nyrt. részére az OTP Bank
Nyrt-nél, illetve más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar
Államkincstárnál vezetett - fizetési- és alszámlájára (ahol ezt
jogszabály nem zátja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson
alapuló beszedési megbízást
biztosít.
5.
A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél
eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat
képviseletében.
 Nem kívnánja értékesíteni
az Önkormányzat tulajdonában álló 2626 Nagymaros, Váci
út 32. számú ingatlant.
 Elfogadja a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. bruttó me-

 2021. évtől kilép a Magyar
Önkormányzatok Szövetségéből. A döntésről tájékoztatja a
szövetség elnökét.
 A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 2019/2020.
nevelési évről és a 2020/2021.
nevelési év terveiről szóló beszámolóját elfogadja.
 Támogatja
Révész
Ákos
József rendőr e z redes kinevezését a Váci
Rendőrkapitányság kapitányvezetői feladataira.
A Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság megyei főkapitányát véleményéről tájékoztatja.
 A 2020. szeptember 21. napján aláírt gyermekháziorvosi
praxis feladatellátási szerződését jóváhagyja.
 A 17/2020. (02.25.) számú, a
2020 évi rendezvénynaptárról
szóló határozatot hatályon kívül
helyezi.
 Az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A.
§-ában foglalt kötelezettsége
alapján határozza meg az önkormányzat 2020-2030. évekre
vonatkozó középtávú tervét.
 A 395 808 igénylésszámú támogatási szerződéshez tartozó
beruházás (Egészségház felújítása) önrészére a 105/2020.
(09.17.) Képviselő-testületi határozatban meghatározott 17
315 981 Ft-on felül 2.521.095
Ft önrészt biztosít a 106/2020.
(09.17.) Képviselő-testületi határozatban megjelölt keretből
(K513).
 A Magyar Falu Program
928/3009/253/7/2019 iktatószámú támogatói okiratú beruházás önrészére a 106/2020.
(09.17.) (Egészségház felújítása) Képviselő-testületi hatá-

rozatban megjelölt keretből
9.465.818 Ft-ot biztosít.
 1. A közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2. A nyertes ajánlattevő
1.rész: Borsza Build Kft. 2600
Vác, Köztársaság út 63.
3. A nyertes ajánlattevő 2.
rész: Borsza Build Kft. 2600
Vác, Köztársaság út 63.
4. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződések megkötésére a nyertes ajánlattevővel.
 Nagymaros Város Önkormányzata a határozat mellékletét képező Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést
köt a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal és a
DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés
19. pontja, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján.
 Az illegális hulladéklerakók
felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!" projekt
2020. évben megvalósítandó I.
üteméről szóló 1598/2020. (IX.
21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján közzé tett
„Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása" elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújt be.
Az igényelt támogatás összege: 5.000.000 Ft.
Az illegális hulladéklerakók
felszámolásának
költsége:
5.003.000 Ft. A támogatással
nem fedezett költséget az Önkormányzat önerőből biztosítja
a 2021. évi költségvetés terhére.
A pályázati igénylésben szereplő, hulladékmentesítéssel
érintett, önkormányzati tulajdonú ingatlan: 2626 Nagymaros, 11069 hrsz.
 A határozat mellékletét képező 2020. november 30. napján hatályba lépő Beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatot
adom ki.
További információ:
www.nagymaros.hu
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Világító adventi kalendárium - 2020
Ebben az évben is a karácsonyt megelőző időszakban 24 ablakban látható világító kalendárium.
A dátumokat, helyszíneket a plakáton láthatják. Köszönet a szervezésért Lénárt Kittinek! (Fotó: Csonth László)

1. - Hell ferenc utca 9.

9. - Jókai utca 16.

17. - Elsővölgy 60.

2. - Rákóczi Ferenc utca 52.

10. - Fő tér 5.
Városháza

18. - Csokonai utca 12.

3. - Szálloda út
(hrsz. 10835, üdülő övezet)

11. - Rákóczi Ferec
utca 104.

19. Rákóczi Ferenc utca 46.

4. - Selmecbánya utca 18.

12. - Rákóczi Ferec utca 70.

20. Fehérhegy 49.

5. - Dézsma utca

13. - Millenium sor.

21. Zöldfa utca 4.

6. - Magyar utca 15.

14. - Váci út 20.

22. Király utca 7.

7. - Rákóczi Ferenc u tca 17.

15. - Mainzi utca 18.

23. Fő tér 1.

8. - Fehérhegy 3.

16. - Váci út 8.

24. Rákóczi Ferenc utca 76.

Nagymaros
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Német Önkormányzatunk
kívánságai az ünnepekre!

„Ahol gyűlölet van oda
szeretet kerüljön
Ahol sérelem, oda
megbocsájtás.
Ahol széthúzás, oda
igazságot.
Ahol kétség, oda
hitet.
Ahol kétségbeesés, oda
reményt.
Ahol szomorúság, oda
ÖRÖMET KÍVÁNUNK!
Evvel a mottóval indítanám beszámolónkat.
A végszó az öröm, mely olyan kis lépésekben is megadatik a mostani lelassított körülmények között, aminek örülni
tudunk.
Kis lépések, nagy örömök. Trieb Sándor és Ivor András együttes munkája jó-

voltából az Ulmi skatulyára függeszthető
esküvői szimbólumok helye kibővült, ráhegesztve egy hosszabb méretű tartóelemet. Köszönjük Nekik.
November 11-én Szent Márton napjára meghirdettünk egy lehetőséget, hogy
legyen fény az ablakokban, ha már nem
lehetett a hagyományos lámpás felvonulás részese lenni.
A meghirdetés sok lakost inspirált,
így örömmel díjaztuk-jutalmaztuk a”
legfényesebb” ablakok tulajdonosait, és
produktumát.
Az általános iskola alapítványán keresztül 300.000 Ft értékben projektorokat vásároltunk a nemzetiségi osztályok
részére Horváth Dávid közreműködésével, aminek átadása a napokban történik
meg.
Felmerült az igény, hogy Heinczinger
János „Ifjúságom ellopott évei” című kiadványt újra felelevenítsük, kibővítve az
utókorra ért hatásaival. Erre lehetőséget
találtunk 2020. október 29-én meghirdetett „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések„ kiírt pályázatban és december
2-i határidőre Német önkormányzatunk
benyújtotta erre a projektre a pályázati
igényét a NKUL-KP-1-2021/1-001384
azonosítószámú támogató igényre. A
könyv megjelenése várhatóan az év elején meg is fog történni. Természetesen
könyvbemutató és egyéb kapcsolódó
programok szervezésében ismertetjük a
könyv tartalmát, hiszen evvel egyidejűleg a malenkij robotra elhurcoltakra is
emlékezünk és tisztelgünk előttük.
Az első adventi gyertyagyújtás és az
ünnepi készülődés a Tájházban megtörtént. Sajnos ez sem a hagyományos
közösségi összejövetel keretén belül, de
legalább külsőségében próbáltuk tartani

a már megszokott adventi, karácsonyi
ünnepi hangulatot.
Mint mindenhol és mindenki nagyon
nehéz évet zárunk a tekintetben is, hogy
el vagyunk zárva egymástól. Nem tudjuk a közösséget meghitt ünnepekkel és
egyéb programokkal erősíteni, ami nekünk és a város lakosságának is nagyon
hiányzik és visszafogja a teljesítésünket

és tevékenységünket. Rajtunk kívül álló
okokból, amit nehezen élünk meg mindannyian. A „Mi svábok” című gyönyörű
600 oldalas színes kiadvány is már megjelent és nálunk is megtekinthető lehetne, de ez most csak egy későbbi időben
lesz megvalósítható.
Reméljük és tudjuk, hiszünk benne,
hogy minden jobbra fog fordulni és újra
megindulhat a közösségi élet.
Addig is a jelen várakozási időszakban a csendes megbékélés, elfogadás
időszakában mindenkinek kívánunk:
Áldott, Békés, Szeretetteljes ünnepeket.
Ivor Andrásné
NNNÖ elnök
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Nagy hangsúlyt szeretne
fektetni a prevencióra és a
tanácsadásra dr. Hajnal Katalin
November 1-én vette át
dr. Stuhl Aranka gyermekorvosi praxisát dr.
Hajnal Katalin, akit sokan ismernek Nagymaroson, hiszen már régóta
itt él. Az ötgyermekes
édesanya már évek óta
helyettesített gyermekorvosokat, többek között
Aranka nénit is segítette.
- Stuhl Aranka 40 év
után vonult nyugdíjba,
Ön is ennyi időre tervez?
- Negyven évre már
nem tudok tervezni,
mert Aranka nálam fiatalabban kezdte a házi
gyermekorvoslást,
de
mindenképpen hosszútávra szóló döntést hoztam azzal, hogy elvállaltam Nagymaroson a házi
gyermekorvosi
praxis
működtetését.
- Milyen újításokot,
változtatásokat tervez?
- Az első újítás, amit
sikerült bevezetnem az
az, hogy lecseréltem a
számítógépen a programot egy korszerűbbre,
amely sokkal mobilisabb,
mindenhonnan elérhető.
Így a betegek adataihoz,
leleteihez rendelési időn
kívül is hozzáférek. A
mai világban már igény
az is, hogy e-mailen keresztül elérjék az orvost
a nem sürgős esetekben. Stuhl doktornő már
bevezette az Erodium
rendszert, aminek segítségével időpontot lehet
foglalni. Mindannyiunk
érdeke és a szülőknek is
fontos, hogy ebben a rohanó világban ne csak a
rendelési időben lehessen ügyeket intézni.

Újítani szeretnék az
egészséges tanácsadáson
is, a védőnővel egyeztetve. Keveslem azt az időt,
ami erre jut. Heti két tanácsadási napot tervezek
így bevezetni, mert azt
gondolom, hogy erre a
prevenciós munkára több
figyelmet kell fordítani.
- Elindult a praxis
honlapja is. (www.gyereknagymaros.hu)
- Igen, tervezem, hogy
a szülőknek több tájékoztató anyag hozzáférhetővé váljon a betegségekről,
védőoltásokról, az éppen
aktuális problémákról.
Úgy érzem, hogy örülnek a tájékoztatásnak, hiszen egyre többen nézik a
honlapot.

nagyon szépen rendben
tartott praxis. Mellettem
maradt az ő asszisztense
is, aki ismeri a betegeket,
gyakorlott a feladatainak
ellátásában és így nagy
segítség számomra.

- Kórházban kezdett,
majd
helyettesítéseket
vállalt. Miért döntött
úgy, hogy házi gyermekorvos lesz?
- A váltásnak elsősorban családi oka van. Kórházban dolgoztam végig,
férjem is orvos. Öt gyermekünk van. Otthon,
mint édesanya igen nagy
szükség van rám, bár a
legnagyobb fiam lassan
érettségizik de a legkisebb még óvodás. Így
ügyeletet semmiképpen
nem tudok vállalni és egy
kórházban ezt nehéz elkerülni. Emellett a gyermekeim számára sokkal
jobb, hogy itt helyben
dolgozom, hiszen mindig a közelükben vagyok.
Nem volt könnyű eljönni
a Bethesda kórházból,
nehéz szívvel köszöntem
el, mert nagyon szerettem azt a típusú munkát.
De úgy érzem, hogy így
édesanyaként és orvosként is helyt tudok majd
- Hogyan fogadták a állni.
szülők, gyerekek?
- Az volt a szerencsém,
- Nemrég átköltöztek
hogy Stuhl doktornőt el- a Csillag utcába, hiszen
kezdhettem már helyet- hamarosan felújítják az
tesíteni több mint egy Egészségházat. Nem okoéve, így nem volt olyan zott ez gondot?
éles a váltás. Aranka dok- Igazából jókor jött a
tornővel jó kapcsolatban költözés, hiszen így volt
voltam-vagyok, hiszen lehetőségem
átnézni,
a gyerekeimet is hoz- hogy mi van a rendelőzá hordtam. Ez a dön- ben és mi nincsen. Mi az,
tés egy tíz éves folyamat ami már régi és esetleg
eredménye. Ő már akkor cserére szorul. A felszemegkeresett engem, hogy reltséget is modernizálni
szeretné nekem átadni szeretném. A sok muna praxisát, de nem tud- ka ellenére örülök, hogy
tam még igent mondani most van a felújítás, hineki, mivel a harmadik szen így a rendelőt is sigyermekemet vártam, és kerül saját ízlésem alapéppen szakvizsgáztam. ján berendezni majd.
Most alakult úgy, hogy
Stuhl doktornő több
át tudtam venni. Ez egy műszert adott át nekem,
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vannak köztük újak is,
amiket szeretnék beüzemelni. Ilyen például a
24 órás vérnyomásmérő,
vagy a CRP mérő, amely
egy akut, lázas betegségnél nagy segítség a diagnózis felállításában.
- Fontosnak tartja a
prevenciót, ezt bemutatkozásában a honlapon is
kiemeli.
- Mint már említettem szeretném a tanácsadások idejét meghoszszabbítani, hogy legyen
idő arra, hogy a szülők
is feltegyék kérdéseiket.
Fontosnak tartom, hogy
a védőoltásokról minden
újszülött családja komplex tájékoztatót tudjon
kapni. Nagymaroson az
oltási hajlandóság igen jó
a nem kötelező védőoltások tekintetében, azt
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gondolom ezt Stuhl doktornő prevenciós munkájának is köszönhetjük.
De, még így is vannak
családok, akik félnek az
oltásoktól, és ennek legtöbbször a tájékozatlanság az oka. Senkit sem
szeretnék rákényszeríteni az oltások beadására.
Azt volna jó elérni, hogy
pontos információt kapjon mindenki. A döntés
joga minden esetben a
szülőé.
Több betegség van,
amelyet gyermekkorban
meg lehet előzni. Közülük az egyik leggyakoribb
az elhízás és ennek következményei (pl. magas
vérnyomás, cukorbetegség). Ennek megelőzését
már csecsemőkorban el
kell kezdeni, egészen pici
kortól oda kell figyelni, hogy mit adunk enni

a babának. A nagyobb
gyermekeknél pedig az
elegendő mozgásmenynyiségre is figyelmet kell
szánni. Erről mindenképpen többet szeretnék
a szülőkkel beszélgetni,
akár egyéni konzultációk
keretében.
Iskolaorvosként azt látom, hogy igen gyakoriak már gyermekkorban
a mozgásszervi eltérések
is, melyek nem megfelelő
kezelés mellett felnőttkorban visszafordíthatatlan betegségekké alakulhatnak

Próbálom propagálni a
véradást, több helyen is
hirdetem, de az elmúlt
évekhez képest visszaesett a résztvevők száma.
Húsz-harminc évvel ezelőtt nagyon sokan voltak
Nagymaroson véradók,
nem tudjuk, hogy mitől
csökkent le a számuk.
Ugyanakkor a település
lélekszáma
emelkedik,
sok fiatal költözött ide az
elmúlt években. Szeretnénk őket is megszólítani
a jövőben. Legközelebb
véradás karácsony előtt
lesz, az időpontját hamarosan meghirdetjük.
- Korábban Babics Fe- Sajnos a COVID-járvány
rencné Lívia nénitől át- miatt biztosan kevesebvette a helyi véradások ben jönnek majd el.
szervezését is. Ezt folytatni fogja?
- Köszönöm a beszél- Igen, de ott nem or- getést és sok sikert kívávosként vagyok jelen, ha- nok e szép hivatáshoz.
nem a Karitász tagjaként.
Furucz Anita

Karácsonyi készülődés
Puszta Sándor:
Örökké karácsony
Amikor elhallgat az angyalok éneke,
Amikor az égről eltűnik a csillag,
Amikor a pásztorok nyájukhoz
visszatérnek,
Amikor a királyok hazamennek,
Megkezdődik a karácsony:
Megtalálni az elveszettet,
Begyógyítani a sebeket,
Etetni éhezőket,
Kiszabadítani a rabokat,
Békét vinni a testvérek közé
És ujjongó dalt fakasztani a szívben.

Ebben a különös adventi időszakban különösen
is átéltük a várakozást. A
korona vírus minden forgatókönyvet átírt. Aktuálisak Ferenc pápa szavai:
„a lehető legnagyobb sebességgel robogtunk előre, úgy
éreztük, erősek és mindenre
képesek vagyunk. Epekedtünk a haszonra, engedtük,
hogy felemésszenek minket
a tárgyak és megrészegítsen
a sietség. (…) Folytattunk
mindent rendíthetetlenül,
és úgy gondoltuk, örökre

egészségesek maradunk egy
beteg világban.”
Most, amikor Európát
és hazánkat a koronavírus
járvány második hulláma
sújtja, azt érezhetjük, hogy
e szavak semmit sem veszítettek aktualitásukból. A
járvány megpróbáltatásai
arra hívnak, hogy spiritualitással, lelki erővel küzdjük
végig ezeket a hónapokat.
Lehetőséget ad az elcsendesedésre, imára. De azért
kigyulladtak az adventi fények az utcákon, az otthonainkban, a templomunkban. Bennünk gyúltak-e
adventi fények? Van-e
bátorságunk föltenni magunknak a kérdést? Vagy
megszoktuk a szürkeséget.
Mert igazából egy város,
egy ország, akkor tud megújulni, ha az ott élő emberek akarnak megújulni. Ha
komolyan veszik a biblia
tanítását, amely az eljövendő Messiásról az írja: „A
megrepedt nádat nem töri

el, a füstölgő mécsbelet nem
oltja ki” (Iz.42.)
Akkor lesz mienk a karácsony üzenete, ha nem
a rosszat keressük a másikban, hanem merünk új
szemmel nézni egymásra,
ha meglátjuk és erősítjük
a jót. Ha nem szürkülünk
bele a mindennapok taposómalmába. Ha akarunk
szeretettel egymáshoz szólni: az utcán, az iskolában,
a munkahelyen, a hivatalban. Akkor újul meg a város igazából. Ha vigyázunk
mindarra, ami szép és igaz.
Ha merünk egymásra mosolyogni, akkor egy kis adventi fény megjelenik a mi
szívünkben is.
De a megoldást mindig
másoktól várjuk. Pedig
mennyire igaza van Osváth
Ernőnek, aki azt írja a „Legrövidebb út” című írásában:
Megváltoztatom a világot.
– Megváltozom. …Vajon
van-e bátorságunk erre a
legrövidebb útra lépni.

Az Egyház karácsony
szent ünnepén, mikor tetőfokára hág az ünnepi hangulat, mikor mindenki elérzékenyedik arra irányítja
figyelmünket, hogy a karácsony mértéktelen ajándéközönében gondoljunk bele
abba, hogy ki ez a gyermek,
s hogyan került közénk.
Mert annyi kisgyermeket
láttunk már, s az első karácsony oly messze van már
tőlünk. De ezt a gyermeket
nem lehet megszokni. Meg
kell döbbeni azon, hogy
ki ez a gyermek. Mert ez a
gyermek keresztény hitünk
szerint az Isten Fia, a megtestesült Isten.
"És az Ige testté lett és közöttünk lakott."
Hogyan tud megszületni
bennünk Jézus? Ha kinyitjuk a szívünket a hit által,
ha befogadjuk.
Ő tud igazán segíteni,
hogy megújult emberek legyünk, akik egy új várost
építenek. Áldott karácsonyt
kívánok mindenkinek.
Csáki Tibor
plébános

8

Nagymaros

"Csendes" december Újra digitális oktatás

A gyerekek már bizonyára lázasan nyitják ki minden reggel a kis ablakokat az ádventi
naptáron, várják a Mikulást
és a Jézuskát.
Eddig az iskolában is részesei lehettünk az izgalmaknak. Feldíszítettük a
termeket, karácsonyi zenét
hallgattunk, lázasan készültünk a Csillagváróra és a városi programokra.
Most itthon vagyunk... És
még ha vitatkoztunk is sokat,
gyakran
bosszankodtunk,
semmire nem volt elég idő,
állandóan rohantunk, most
mégis mindannyiunknak nehéz ez a csend...
Mindenki életében fontosak a biztos pontok. Eddig
minden évben tudtuk, ha
Márton nap, akkor felvonulás. December 6-án jön
a Mikulás az iskolába, akit
még a legnagyobbak is nagy
izgalommal várnak. Az utolsó tanítási napon a gyerekek,
szülők, tanárok a Csillagváró

ünnepségen kívánnak egymásnak boldog ünnepeket.
Most minden bizonytalan...
Ami biztos, hogy együtt
nem ünnepelhetünk...
Ám a pozitív gondolkodás
sokat segíthet. A karácsony a
szeretet és a családok ünnepe. Most nem kell rohanni...
Van időnk, töltsük együtt!
Lehet ez az időszak nagyon szép! Amikor a gyerekek és a szülők együtt díszítik
fel a házat, együtt sütik a süteményeket, készítik az ajándékokat.
Hiszen most semmi sem
fontosabb, mint az egészség!
Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra!
Hálásak lehetünk, hogy
ilyen gyönyörű helyen élünk,
ahol sok időt tölthetünk a
friss levegőn!
Reménykedjünk, és legyen
ez az időszak így is szép.
Heinczné Cserni
Katalin

Fogalmazás tanulás otthonról
Az otthonlét alatt nálunk a
fogalmazás órák a legszínesebbek.
Szó szerint, mivel most
tanuljuk a gondolattérkép készítését. Az eddigi tudásunkat
sűrítjük bele nagyon ötletes
ábrákba, amelyek tartalmazzák a legfontosabb információkat a témával kapcsolatban.
Most éppen a szöveg ismertetőjegyeit rajzoltuk le.
Nagyon színesek a fogalmazások is, amit a gyerekek

beküldenek. Szívesen használják a képzeletüket egy
megkezdett történet befejezéséhez. Íme, egy-két remekmű
az írott szöveg-készítés tanulásának legelejéről:
Szeretjük a fogalmazás
órákat! A gyerekek azért,
mert sokat lehet beszélgetni,
én meg azért, mert olyan eredeti ötleteket hallok, és ilyen
élénk fantáziájú gyerekeket
taníthatok!
Borsos Erika

Online óra otthon: Hoffer Anna 1.b

Tavasszal otthonról kellett tanulnunk a tanév végéig, ami
nagyon rossz érzés volt, mert
nem találkozhattunk egymással és otthon kellett maradnunk!
A nyár gyorsan eltelt és
elérkezett a szeptember 1. Új
tanév, végre megint az iskolában tanulunk! Nagyon jó
érzés volt, amikor beléptünk
az osztályterembe, ott voltak
végre társaink és tanítóink.
Meglepődtünk azon, ahogy
a tanterem fogadott minket,
mindenkinek saját padja lett,
egyedül egymástól messze
foglaltunk helyet. Ezt egyáltalán nem bántuk, inkább
örültünk annak, hogy megint
együtt tanulhatunk. Sok mindenről beszéltünk ezen az
első napon, de talán a legfontosabbak a szabályok voltak:
gyakran kell kezet mosnunk,
és a közösségi terekben maszkot kell viselnünk! Ez nagyon
vicces dolog, főleg az, hogy
sokunknak van különleges,
egyedi maszkja. Reggelente
lázat mérünk iskolába érkezés
után, és ez most már egyedül
is megy, mert a kapun belépve
felszereltek a falra egy készüléket, ami mutatja a hőmér-

sékletünket. Ez nagyon tetszik
nekünk gyerekeknek, van, aki
többször is odamegy a géphez és méri a saját hőmérsékletét. Sajnos voltak olyan
társaink, akiknek karanténba
kellett vonulniuk, mert vagy
a családból valaki elkapta a
vírust, vagy kontakt személlyé
váltak. Ezután sajnos megint
jött a rossz hír, hogy digitális
oktatás lesz egy rövid ideig,
mert tanáraink és iskolás társaink közül sokan érintettek
ebben a betegségben, vagy elkapták a vírust, vagy kontakt
személlyé váltak.
Az online oktatás már nem
újdonság számunkra, megtanultuk tavasz óta a számítógép használatát és online órán
látjuk társainkat, tanítóinkat,
tudunk párokban vagy csoportban is dolgozni. Van idő
az óra elején egy kicsit beszélgetni, és sokat nevetünk egyegy vicces helyzeten.
Nagyon várjuk már a december 8-át, megint mehetünk iskolába, és a legszuperebb az lesz, hogy mindjárt itt
a karácsony és a téli szünet!
Szobonya Zsófia és
Marafkó Zorka
.b osztály

Informatika verseny
Hódítsd meg a biteket országos
informatikai verseny, 249 iskola, 29341 tanuló.
Nagymarosi diákok eredményei: 5., 6. osztályos korosztály,
130 helyezésből 7066 tanuló
részvételével: Póka Sára 6.a 18.
helyezett 162/114 pont; Rimely
Ábel 5.b 28. helyezett 162/104
pont; Fritz András 6.a 31. helyezett 162/98 pont; Squor Janka
6.a 35. helyezett 162/94 pont.

7., 8. osztályos korosztály,
140 helyezésből 7640 tanuló
részvételével: Macskás Tamás
75. helyezett 162/62 pont; Villányi Izabell 7.a 79. helyezett
162/58 pont; Niedermüller
Anna 7.b 79. helyezett 162/58
pont; Tölgyes Dávid 8.a 79. helyezett 162/58 pont.
Felkészítő pedagógus: Karsainé Szentpéteri Bea.
Gratulálunk Nekik!

Nagymaros

9

Két hétig digitális oktatás volt iskolánkban. Ezalatt is aktívan
dolgoztak diákjaink és pedagógusaink. Néhány munka ezek közül:

3.a: Zoller Emma munkája

3.a osztályosok munkái: baglyok

3.b osztályos tanulók füzetei

Ajtó díszítés 1.b
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Partmentén

TRUNKю BARNABЕS ROVATA

Gasztro-licit

ALBÉRLET KIADÓ sürgősen Nagymaroson a Katica
sétányon nagyméretű, emeletes faházban,
család részére, kutya nélkül.
Tel.: 06-70/429-9211.

Nincs mese, meg kell hívnunk a marosi szomszédunkat, Takácsékat, mert a múltkor náluk ebédeltünk. Takácsot egyébként ki nem állhatom, a nejéről nem is beszélve; be nem áll a szája, és állandóan
dicsekszik.
Ki kell tennünk magunkért, mert a múltkor Takácsék teknősbéka levest adtak fel, baromira rosszul
lettem tőle, ugyanis a teknősbékát csak az Aesopus-mesékben szeretem. A második fogás norvég
rája-bifsztek volt. A rájától úgy undorodom, hogy
ha a tévében meglátom egy természetfilmben, inkább átkapcsolok egy politikai vitaműsorra.
És ezeket akarja a nejem túllicitálni!
Minden esetre: előételnek koreai pondrópörköltet tálaltunk fel, azután meg töltött anakonda-kígyót jemeni alga-nokedlivel. Ezt könnyű elkészíteni, mert a kígyó általában már gyárilag meg van
töltve, hol egy nyuszival, hol pár mezei egérrel.
Takács nem győzött áradozni, ilyen finom egeres-kígyót még Hongkongban sem evett. A neje
meg majdnem megpukkadt az irigységtől, amikor
feladtuk a szibériai tevesajtot az albán fügeborral.
A vacsora után Takáccsal az erkélyen ejtőztünk egy kicsit, a fejébe szállhatott a bambuszgyökér-likőr, mert bevallotta, hogy ő nem is szereti
ezeket a flancos kajákat, nem beszélve a feleségéről,
aki falusi lány volt. Takácsné is a száját törölgetve
jött vissza a mosdóból.
Mostanában gyakran összejárunk Takácsékkal,
akik nagyon aranyos emberek. Mindig remek disznósajtjuk van lila hagymával, ha meg átjönnek, a
nejem remek tökfőzeléket csinál pörköltszafttal.
ELADÓ: 1 darab fürdőszobai dupla ajtó és az ehhez tartozó
ablak teljesen új állapotban, 1 darab négy kecskelábon álló
különlegesen ritka kiskályha, samott belsővel, kis tűztérrel,
valamint felajánlanék 2 darab nagyméretű belső ajtót, mely
régifajta sváb házakban használható elsősorban.
Érdeklődni 9-15 óráig lehet telefonon a 06-27-354-330,
vagy a 06-30-321-86-04-s telefonszámokon.

Nagymaros
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Hozzánk is megérkezett is
a Piramis Építőház
decemberi adománya
ÁLLÁSHIRDETÉS
A PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ KFT. NAGYMAROSI
TELEPHELYÉRE azonnali kezdéssel
RAKTÁROS és ELADÓ munkakörökbe új
kollégákat keresünk.Építőanyag ismeret és
raktárosnál C kategóriás jogosítvány előnyt jelent.
Jelentkezni Ábrahám Józsefné telephelyvezetőnél,
e-mailen, vagy weblapunkon lehet.
Az újHÁZ Centrum 2016ban indította el „Jót tenni jó”
kampányát.
A hálózat tagjaként a Piramis Építőház Kft. ott segít,
ahol arra a legnagyobb szükség van.
Gödön már szinte hagyomány, hogy a téli időszak
kezdetén 1-1 nagy kaloda
tölgy tűzifával segítik azokat
a családokat, ahol arra a legnagyobb szükség van.
Idén először azonban
már három nagymarosi otthonban is igyekeznek ezzel
a gesztussal egy picit könynyebbé tenni az év végét.
Juhász Attila, az újHÁZ
Centrum Piramis Építőház
Kft. ügyvezetője így nyilatkozott lapunknak a december elsejei adományozás
után:
„Gödön már hagyomány,
hogy a tél beköszöntével megpróbálunk egy picit enyhíteni
azoknak a nehéz helyzetben
lévő családoknak a terhein,

akik a legkomolyabb problémák tengerében is példát
mutatnak emberségből és kitartásból.
Idén úgy gondoltuk, hogy
itt az ideje, hogy a lehetőségeinkhez képest kiterjesszük
ezt a vállalást, így Nagymaroson is három családnak
egy-egy 700-800 kilós kaloda
ajándék tűzifa kiszállításával
szeretnénk megköszönni azt,
hogy nem adják fel és minden
nap küzdenek sorsuk jobbrafordulásáért. Reméljük ezzel
egy picit mi is hozzájárulunk
ahhoz, hogy szebb legyen a
december ezekben az otthonokban.”
„A környékbeli cégek közül
a Piramis az egyik, amelyik
mindig a szívén viselte, viseli
a közösség tagjainak sorsát.
A lakosság nevében is szeretném megköszönni, hogy idén
is jó példával jártak elöl”
– köszönte meg városunk
polgármestere, Heinczinger
Balázs a Piramis segítségét.

E-mail címünk: nagymaros@piramisepitohaz.hu
Részletek: www.piramisepitohaz.hu/karrier/
raktaros-arukiado-nagymaros

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

Féja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442
HÓD KFT.
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési
munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3
0 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;
 kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező
szakembert,
 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.
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Dr. Zoller József: Kedvelt kocsmáimról
Hát, akkor kezdem az Amsterdami élményekkel. A várost
Észak Velencéjének is hívják
utalva a 44 km hosszú csatorna hálózata miatt. A turisták
a partokon az igazi holland
kocsmákat keresik. Jó buli ott
tölteni az időt figyelve az eseményeket. Mit isznak? Ami
„A” betűvel kezdődik. A sört,
a bort, a whiskyt, a „Grogot”, a
matrózok kedvelt italát, amely
a forró víz és a rum elegye. A
kocsmázáshoz hozzá tartozott
a HERREN GRACHT, azaz az
urak utcájának/csatornájának
meglátogatása, ahol elegáns kiszolgálást kínálnak az üvegkabinokban „Ádámkosztümben”
ülő hölgyek. A világ minden
tájékáról toborzott, kéjt áruló
hölgytömegben a kerekpopós kubai, a nagymellű szláv,
az idegesítően vékony vézna
görög, az afroamerikai testes,
a kedves francia, a mélabús
orosz, sőt a magyar virtuóz nők
is megtalálhatók. Melege lesz
itt a férfiaknak, rum sem kell.
A holland sörkínálatból a Heineken ízlett a legjobban, mert
az nekem „hej, Nekem” volt. A
holland márka íze, minősége
teljesen eltér a hazai gyártásúétól. Kár.
A Müncheni Hofbräuhaus
Bierhalle egy kuriózum. Az alsó
és felső szintjein egy időben
tízezer turista képes szomját
oltani „ein Maß” kiürítésével.
A törzsvendéget (Stammgast)
megbecsülik, neki külön korsó és Stammgastschrank jár.
A csarnok mértani közepén
fúvószenekar (Blasmusik) játszik, hogy szórakoztassa az
egymás karjaiba kapaszkodó
és jobbra-balra dőlőngélő publikumot, vidáman énekelik a
„Trink, trink, Brüderlein trink”
című dalt. Aki éhes és ad a minőségre, az az emeletre megy
vacsorázni. Általában „Eisbeint”, de kérheti azt „Hachse” néven is bajor káposztával. Franz
Beckenbauer a káposztáról:
Kraut ist schon gut, wenn ein
bischen Fett drauf ist.
Saját sztori a Hofbräuhausból. Nyitásra érkeztünk, kértünk tíz „Maß”-t. Rogyadozó
lábakon két kézben tartva jön
a pincér a sörrel. Látom, hogy
nincs tele, negyede hiányzik.

Nem stimmel észrevételemre:
panaszkodjunk a Schanknál.
Erre a nem várt pimaszságra átültünk egy távoli, másik asztalhoz. Kérdezem az új pincértől,
hogy látja ott a távoli asztalon
árván álló korsókat? Igen, válaszolta. Nos, ha nem hoz tele
korsókat, Ön is úgy fog járni.
Tele voltak.
Az angol „Pubok”-ban az
ilyen kényes helyzeteket már
csírájából elkerülik. Náluk az
a divat, hogy ami egy „Pint”,
az valóban egy Pint legyen.
Ugyanis a 0.55 literes korsókat
színültig töltik meg, a habot
pedig az alá tett frottír törülköző szívja fel. A GREEN KING
PUB törülközőjét ma is használom. Az angol Pubok padozatán süppedő szőnyeg van, rajta
a sivatagi teve módján tétován
megyek tova. A Schankban
tízféle csapolt (Draught Beer)
sört kínálnak. Amikor 1989ben Cambridge-ben felfrissítettem az angoltudásomat, test
közelből láttam, hogyan isznak.
From am.eleven till pm.eleven,
azaz reggel 11-től este 11–ig
állva isznak. They drink. Ha
sokat, akkor nyomatékosítják a
kifejezést „They do drink”, azaz
szlapálnak. De egy kis harang
hangjaira éjjel 11-kor egy perc
alatt távoznak.
Havannában
több
Hemingway kocsma (bár) van,
mint Münchenben söröző. A
híressé lett/tett író a Havannai
kocsmák koktél rengetegében
tengette részeges életét. Volt
mit innia, választani a kedvenc
„Bodeguita del Medio” nevű
bárban a furcsa ízesítésű koktélokból. A Medio bár mindig

zsúfolásig tele volt, mint a falai
feliratokkal és híres emberek
kézírásaival. Midőn Havannában a főtéren álltam, három
zenész közelített felém.
Szalmakalapot nyomtak a
fejemre, gitárt a kezembe, dalárdában énekeltük spanyolul:
Bésame, bésame mucho, azaz:
Szeretlek én, jöjj vissza hozzám.
A világ egyik legkedvesebb,
legtöbbször előadott szerelmes
dalát a mexicoi Consuelo Velazquez hölgy szerezte 1940ben.
Hát miért is ne akkor! A
hölgy a dalt szülte akkor, édesanyám pedig engem.
Adtam a három zenélő „Hidalgónak” öt Eurót (€) és megköszönve a műsort menni készültem. Az egyik bántóan rám
nézve kérdezte: Y para mi? És
nekem? Carramba, volt goromba válaszom. Ha egy orvos 200
Eurót keresett havonta, akkor
ők 2 perces haknizásért öttel
nem elégedettek?
Ausztriában a legkedvesebb
kocsmám a Pöchlarni betoncserép gyárhoz közeli Petzenkirchei Presshaus. A „Chefin”
jól főzött, Pfanneban (öntöttvas fazékban), mint Náncsi
nagyanyám, sőt hasonlított
édesanyámra is. A Presshaus
neve árulkodó. Pincénkben mi
is egy félautomata prést használtunk. Este apám „felverte” a
darált szőlőt és a hordó alakú
kő az egy karú emelő révén
reggelre 5 cm vastag pogácsára sajtolta azt. Nos, a Presshaus
vendéglőben/kocsmában a terem közepén állt a prés. Hangulatot adott, mint az esténként
felhangzó sváb csengésű ének.

„Wir keme net hám, bis der
Kuckuck schreit”. Ja, és a marosival egyező dialektus, tájszólás.
Olyan otthonosan éreztem magam.
Valamennyi lipcsei hivatalos
vizitem a belvárosban található
Auerbach Keller sörözőt érintette. Egy Auerbachból származó orvos építette 1530-ban a
fogadót, benne a pincével.
Az NDK partner kihasználva az ingyenes reprezentációt,
diplomata menüt rendelt.
Amikor én voltam a meghívó fél 1977-ben találmányom
értékesítse alkalmával, mindig
az elegánsabb nagy teremben
kértem asztalt. A híres fogadó
sztorija „szájról-szájra szállt”.
Egykor a wc a szoba egyik
sarkában egy szék alá tett vödörből állt. Ugye „Stuhl” széket,
a „Gang” egy folyamatot és így
a Stuhlgang a székelést jelenti.
Amíg a három híres vendég a
dolgát végezte, verset költöttek,
a fehérre meszelt falra a következő rémrímeket pingálták:
"Der Arsch ist keine Flöte. Geothe. A segg nem furulya."
"Der Arsch ist keine Tiller.
Schiller. A segg nem pikula". Az
utolsóként érkező Heine, látva
költőtársai rímeit imigyen értékelt: "Beide sind Schweine.
Heine. Mindketten disznók
vagytok".
Svájci kiküldetéseimkor sohase volt alkalmam a magas
hegyekbe menni, kirándulni.
Mint projekmenedzsernek keményen dolgozni kellett. Már
nyugdíjasként Szűcs Misi barátommal Zermattba utaztunk.
Egy kora délután a fő utcán
sétáltunk,
bámészkodtunk
jobbra, balra. Az egyik üresen
kongó bárban halk zene szól.
Szólok az unatkozó hölgy managernek, hogy egy óra alatt
telt házat garantálok. Örömmel
elfogadta. Kimentem az utcára
és két nyelven szorgalmasan
betereltem a turistákat a bárba az első italra való meghívás
ígéretével. Benn, egy Szörényi
Levente fazonú zenész német,
amerikai, tiroli dalokat adott
elő zongorán és szaxofonon.
Ittak, óriási lett a hangulat,
daloltak, táncoltak. Ügyességemért az esti italozás, szórakozás
ingyenes volt. Ma is visszajátszom a videót és lábujjheggyel
kisérem a zene ritmusát.
Dr. Zoller József
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
"Egy kutyának nem kell luxusautó, se hatalmas ház, se drága ruhák. Beéri egy útszéli talált bottal. Lehetsz gazdag vagy
szegény, buta vagy okos, agyafúrt vagy tökkelütött, a kutyádnak mindegy. Ő csak szeretetet kér és ad. Hány emberről
mondhatod el ezt? Hány ember szeret feltétlen és olthatatlan szeretettel?" (John Grogan)

A tűzijáték sötét árnyéka
A többnyire szürke, taposómalmos napok után nagyszerű szórakozás tűzijátékban gyönyörködni. A fővárosban
tízezrek, máshol ezrek, de a kisebb településeken is szinte az egész lakosság élvezi a színpompás látványt. Igazi családi
program! A nagyszülőktől a karon ülő
gyermekig mindenki a mutatvány környékén szórakozik, távol az otthontól.
Amivel semmi gond, kivéve, ha egyedül
hagytak kutyát, macskát és más érzékeny lényeket. Ha igen, komoly esélye
van a hazatérő gazdának, hogy tragikus állapot fogadja majd. Eltűnt, jobbik
esetben csak megsérült, vagy hosszú
időre, talán örökre rettegővé vált, a szokatlanul nagy durranásokat, a rendkívüli fényvillanásokat egyedül elviselni
kényszerített állatok látványa. Teljesen
a jelenlétünkkel sem tudjuk megvédeni őket a durva támadásoktól, de okos,
előrelátó odafigyeléssel elkerülhetőek a
nagyobb bajok.
A tűzijáték napján a napi sétát tegyük
délelőttre, játsszunk különösen sokat
velük, hadd fáradjanak ki estére. A vacsora is érkezhet korábban, hátha elalszanak, mire kezdődik a mennydörgés.
Ezeken az estéken nem szabad odakinn
hagyni őket, a lakás a ház legjobban
hangszigetelt része most az övék. Sokat
segít, ha hangosan szól a tévé, a rádió,
húzzuk be a függönyöket, eresszük le a
redőnyöket, különösen akkor, ha közel
lakunk a tűzijátékhoz. Legalább a garázsban, a fészerben kell gondoskodni a
viszonylagos nyugalomról. Az udvaron
egyedül hagyott kutya-macska (ló!!!)
könnyen esik pánikba, menekülni fog,
kifelé próbál utat törni magának, súlyos
sérüléseket szerezve.
Szilveszter (augusztus 20-a Visegrádon, nálunk 19-e!!!) után az utcák
tele riadt, gazdátlan kutyákkal, az állatmenhelyek a várható rohamra kiürített

lakhelyei megtelnek, a villanyoszlopok,
a buszmegállók pedig a kétségbeesett
gazdik fényképes hirdetéseivel. Nagy
szerencse, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt a chipekkel ellátott
ebek száma. Mert tovább növeli a bajt
a kóborló kutyáknál, ha a megtalálónak
nincs lehetősége kapcsolatba lépni a
tulajdonossal. Ez különösen akkor tragikus, ha a szökevény távoli helységből
került oda. (Ami igen gyakori jelenség
nagy stressz hatás után.) Fontos tudni,
hogy a chipezett kutyáknál is igen ajánlatos elhelyezni a nyakörvre egy bilétát,
vagy szétcsavarható perselyt a gazda telefonszámával, mert ez meggyorsíthatja
a hazatérést. Nincs mindenkinél chip
leolvasó, de fontos információ, hogy az
állatorvosi rendelőn kívül a polgármesteri hivatalban, a főtéri Bor-Piacnál és
TANDEM kerékpár Bárnál igen!
Még van néhány nap az eseményig,

az állatorvos addig még beültetheti a sokat segítő adatrögzítőt, amelyet egyébként törvény ír elő, nélküle nem kaphatja meg az eb a veszettség elleni kötelező
védőoltást. Az orvosnál nyugtató paszta, tabletta is beszerezhető.
Elkerülhetőek lennének ezek a szomorú és méltatlan állapotok, ha minden
tulajdonos beépítené az értékrendjébe a
felelős állattartás alapelveit, közöttük a
legfontosabbat, amelyet a Kis hercegben
sokan olvashattunk: mindörökké felelősök vagyunk azokért, akiket magunkhoz megszelídítettünk! Nálunk ma még
sokan riasztóberendezés pótlásaként
tartanak kutyát. Érthető szándék, de
nem kevesen úgy is bánnak velük, mint
érzéketlen tárggyal, fogalmuk sincs a
lelkükről, az érzelmeikről, az igényeikről. Pedig az önzetlen odaadás és szolgálat mintaképeik ők, és mindössze arra
áhítoznak, érezhessék, de azt folyamatosan, hogy családtagok.
Valaki maradjon otthon velük szilveszter este!
Kecskeméti Károly

https://www.youtube.com/watch?v=IZzNSToNanA
Ezzel a videóval, amely gyönyörű tudósítás az ember és az állatvilág
ideális kapcsolatáról kíván az alapítványunk meghitt, szeretettel teli
karácsonyt mindenkinek!

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Halász Gergő és Mrenna Andrea lánya:
Izabella Andrea, Bartolits Dániel és Vodicska Zsófia
fia: Samu, Molnár László és Fehérváry Katalin fia:
Samu, Pinczinger Zsolt és Sesztay Nikolett fia:
Zsombor, Kiszi Balázs és Brulich Réka fia: Vince.
Házasságot kötöttek: Balázs Tamás és Serfőző
Enikő, Szabó Norbert és Éberli Henrietta.
Elhaláloztak: Vén Pál (1948), Pászor Valéria Terézia (1927), Dira Frigyes (1932), Melts Edit Mária
(1952), Kakuk Istvánné sz. Andresz Hedvig Emma
(1927) , Heffenträger Frigyes (1937), Bótz László
György (1957), Horváth Antalné sz. Scheily Éva
Mária.

- teljes körű ügyintézés
- temetés felvétel
- sírköves munkák
Ügyelet: 06-70/353-2981
Ügyintéző: 06-30/879-7872
E-mail: info@oltalomtemetkezes.hu

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 • marosvet@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
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Vízion Dunakanyar Kereskedelmi Kft.
Helyi gazdaságfejlesztés Nagymaroson és Verőcén
A Vízion Dunakanyar Kereskedelmi Kft. Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési
Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-14-8.1.1-17 kódszámú, Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület - Helyi gazdaságfejlesztés és vállalkozások együttműködésének ösztönzése című felhívás keretében 3,96 millió forint
támogatásban részesült.
Projekt azonosítója: 1971866170
Támogatás összege: 3 960 354 Ft
A Projekt teljes költsége összesen: 7 100 595 Ft
Támogatás intenzitása 60%
A projekt megvalósításának kezdete: 2019.08.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.11.30
A projekt keretében a Vízion Dunakanyar Kereskedelmi Kft. két telephelyen,
2621. Verőce, Rákóczi utca 25. szám alatt és 2626 Nagymaros, Magyar utca 5.
szám alatt bio boltok fejlesztését valósította meg. A projekthez kapcsolódóan raktározáshoz kötődő eszközbeszerzés történt, ezen felül elektronikai eszközök, mint
számítógép, nyomtató és vonalkódozó rendszer, valamint vevői megrendelő rendszer beszerzése valósult meg. A fejlesztés alapvető célja a munkavégzés minőségének optimalizálása, az erőforrások hatékony kihasználása, az ügyfélkör és a versenyképesség növelése, a fenntartási költségek optimalizálása, az árukör bővítése,
tárolási hely növelése. Ezen fejlesztésekkel, a folyamatosan monitorozott vásárlói
igényekhez optimalizálható árukészlettel, a selejtek és lejárt kidobandó termékek
számának csökkentésével cégünk a környezeti értékek védelméhez is hozzájárul.

KARSÁN EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI
ÜZLET
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Nagymaros, Váci u. 18.

Kellemees kar
Kellemes
karácsonyt és boldog új évet kívánunk
minden vásárlónknak!

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

Gyermek ágynem garnitúrák
és huzatok kaphatók!
Ruha-, bőr-, szőrme sz tás és festés,
ékszerjavítás és készítés!
®

Nagymaros, Rákóczi út 1. - a templomnál

új termékei kaphatók!

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: karsanjanos@gmail.com
Web: www.karsan.hu
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Börzsönyoptika - Király u. 6.

Tel.: 06-30/916-0889
Értesítem kedves vevőimet, hogy az üzlet
december 15-től január 15-ig ZÁRVA tart.
Sürgős javítást telefonos egyeztetés után vállalok.

Mindenkinek áldott, békés ünnepeket és
egészségben gazdag új évet kívánok!
A januári látásvizsgálat időpontját keressék
a plakáton és az újságban.
Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző
arany-, ezüst horgolófonalakkal. A Piroska fonal újra
kapható fehér és ekrü színben. Kézimunka kapható!
Kötfonalak katalógusból rendelhetk!

szép, elnyomott kézimunkák és új kötfonalak
Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos

