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Hogyan lehet jót tenni jól, 
civil szerveződésben

Ez a kérdés már nem is kérdés, hi-
szen civil szerveződésben nagyon 
sokan úgy gondolják-gondolták, 
hogy tenni kell valamit a megvaló-
sításig is eljutva városunk szépítése, 
élhetősége érdekében.

Csoportosan folyik a település 

tisztítása, szemétlerakók eltakarí-
tása, padok és  emlékkút helyreállí-
tása, virágoztatás, és rengeteg olyan 
csapatmunka a lakosság részéről, 
ami beigazolja, hogy jó itt élni, egy 
igazán jó közösségi szellemben.

Folytatás a 2. oldalon

A német nemzetiségi önkormányzat az egyházközséggel közösen pályázatot A német nemzetiségi önkormányzat az egyházközséggel közösen pályázatot 
nyújtott be a nagymarosi keresztek helyreállításáranyújtott be a nagymarosi keresztek helyreállítására

Több pályázaton 
is indul a város

A polgármester beszámolóját la-
punk 3. oldalán olvashatják.

Nagymaros
története

1255-2020-ig

A fenti mottóval és címmel kerül az 
olvasók elé a közeljövőben DR. TECH. 
Buzás Ottó okl. villamosmérnök szer-
kesztésében egy új, Nagymaros tör-
ténetét bemutató könyv, amely az 
egészen korai írásbeli feljegyzéseken 
túl a XVIII., XIX., XX. és XXI. század 
eseményeit, történéseit, szenvedéseit, 
fejlődését részletesen végig kíséri. 

Több városszépítő 
munka is zajlott az 
elmúlt hónapban

Február végén szemétszedés zajlott 
Nagymaroson, és megújult a Fe-
hérhegyi díszkút és padok is meg-
szépültek.

6-7. oldal

5. oldal
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Folytatás az 1. oldalról
A város egyik végétől a másikig megy 

a lelkes szerveződés, sokak együttműkö-
désével és sokak örömére.

Civil szerveződésként felújítottuk a 
Millenium soron a 12-es főút mellett a 
Selmecbánya utcától a Német utcáig 11 
darab utcát jelző táblát, de többen kérték 
más utcákban is a hiányzó táblák pótlá-
sát, aminek költségét minden esetben a 
lakosság vállalta fel. Az összkép és a város 
rendezettségén felül igen fontos, hogy az 
utcatáblák a helyükön legyenek, mivel a 
mentő és tűzoltóság pl.: sürgős esetben 
csak így tud időveszteség nélkül eliga-
zodni a településen. Volt, ahol az utcában 
lakó vállalta fel a költséget és a beszere-
lést, de kiemelkedően sokat tett Bita Ernő 
Visegrádi utcai lakos, aki több táblát is 
felszerelt Skoda József Zoltán utcai lakos-
sal. A Bognár család a Német utca sarkán 
szintén vállalta az utcajelző tábla felszere-
lését, de a Duna utcai jelzőtábla keretét is 
a sajátjukon felül rendbe tették.

Jaics Bálint nyolcadik osztályos tanu-
ló szintén szorgoskodott négy utcatábla 
keretének befestésével. A zöld festéket 
Schindler László adományozta, amit fel-
ajánlásként kapott az Új Ház Centrum és 
a Házépítők Boltja tüzépektől.  A továb-

biakban minden táblához virágos ládát 
függesztünk, melyeknek előkészületeit 
a hét végén megkezdem. A költséghez 
hozzájárult, Jáger Enikő, Fazekas Endre, 
Bognár Cudar család, Hamvas Ferenc, 
Skoda József, Schindler László, Bergmann 
Margit, Kautz Tímea.

Hogyan lehet jót tenni jól, 
civil szerveződésben

A civil szerveződés mellett német ön-
kormányzatunk is építő, szépítő terveket 
állított fel, amellett, hogy több pályázat 
benyújtásával és megvalósításával gazda-
gítja a település értékeit.

Jelen pillanatban három pályázat van 

elbírálás alatt. A legutóbbi, a városban 
lévő keresztek helyreállításáról szól. Az 
egyházközösséget támogatva a pályá-
zat feltételei szerint külön-külön is be 
tudtunk adni pályázatot, így elvileg öt 
kereszt helyreállítására lesz lehetőség. 
A Rókus kápolna melletti, igen rossz ál-
lapotban lévőt szeretnék többek között 
helyrehozni. Mészkőből készült az 1890-
ben, amit Niedermüller György állíttatott. 
A temető melletti kőkereszt szintén fel-
újításra szorul, mely 1859.évben készült 
Galszter Rozália Jézus Krisztus emlékére 
emeltette. (forrás: Valentinné Döbrössy 
Kriszta könyve) Tudvalevő, hogy  a vá-
rosban lévő összes kereszt felirata német 
nyelven történt, és mindegyiket német 
(sváb) családok állíttatták. Tervbe vettük 
és meg is rendeltük a két német nyelvű 
beköszöntő tábla helyrehozatalát a német 
önkormányzatunk büdzséjéből vállalva 
fel a költségét. Sajnálatosan a Húsvétra 
tervezett felújítás a járvány miatt nem 
valósul meg, mivel készítője is súlyosan 
megbetegedett. Testületünk a Húsvétra 
készülődve több olyan megvalósítást vett 
tervbe, ami a lakosság részére örömte-
li pillanatokat jelenthet. Többek között 
megtalálható lesz a Tojásfa is, valamint az 
Ulmi skatulya környéke is megújul.

Keresztény és tavaszköszöntő ünne-
pünk közeledtével Német Nemzetiségi 
Önkormányzatunk testülete ezúton kí-
ván kellemes húsvéti ünnepeket minden 
nagymarosi lakosnak: FRÖHLICHE OS-
TERN! 

Ivor Andrásné 
NNNÖ elnök
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Kedves Nagymarosiak!
Szeretném megosztani Önök-
kel az elmúlt hetek történése-
it.

Továbbra is veszélyhelyzet 
van, ami annyit jelent, hogy 
a képviselő-testület nélkül 
kell felelősségteljesen dönte-
nem a várost érintő kérdések-
ben. Természetesen, ha mód 
van rá, akkor személyesen is 
egyeztetek a képviselőkkel.

Az idei költségvetés hama-
rosan átbeszélésre, és ezt kö-
vetően elfogadásra kerül. Az 
érintettek bevonásával jegyző 
asszony elkészítette ennek 
tervezetét.

Elkészült a város Helyi Esé-
lyegyenlőségi Programja is, 
mely szintén elfogadásra vár.

A költségvetéssel párhu-
zamosan az idei „2021 évi 
munkaterv” is elfogadásra 
kerül majd, ami hónapról-hó-
napra megfogalmazza tenni-
valóinkat. Minden hó elején 
tájékoztatni fogom Önöket 
(városi újság, önkormányzati 
honlap és Facebook oldal) az 
éppen aktuális hónap felada-
tairól.

A HÉSZ (helyi építési sza-
bályzat) végső elfogadása még 
előttünk áll, a következő he-
tek feladata, hogy egyes szak-
hatóságokkal személyesen is 
egyeztessünk a végső tervről 
az elfogadás előtt. A tervező 
és a főépítész úr mellett én is 
részt veszek majd ezeken a 
tárgyalásokan, hogy polgár-
mesterként követni tudjam a 
szabályzatunk végső terveze-
tének alakulását.

Az elmúlt hónapokban 
több megkeresés érkezett 
hozzám és képviselő társaim 
felé a „Szálloda” megvásár-
lásával és annak hasznosítá-
sával kapcsolatban. Sajnos a 
városnak továbbra sincs arra 
lehetősége, hogy önerőből 
hasznosítsa azt, ezért újból 
elindítjuk az ingatlan értéke-
sítésének folyamatát.

Első lépésként elkészítjük 
az értékbecslést, majd kiírunk 
egy pályázatot az ingatlan 
eladására. Természetesen 

ügyelni és fi gyelni fogunk 
arra, hogy olyan beruházás 
tudjon a későbbiekben meg-
valósulni, ami érezhető mó-
don támogatja városunk fejlő-
dését. (Munkahely teremtés, 
adó bevétel, használható szol-
gáltatás, egyéb...)

Pályázat 1. – beadásra kerül
A közelmúltban beadásra 
került a DECATHLON – 
„Sportból a legtöbbet! 2021” 
című pályázat, melyben az 
alsó iskola tornaszobáját, bel-
téri ajtókat, illetve az udvaron 
lévő távolugró gödör és ne-
kifutósáv felújítását tűztük ki 
célul.

A projekt összköltsége: 
bruttó 6 149 715 Ft. 100 %-os 
támogatottságú, önerőt nem 
igényel.

Pályázat 2. – beadásra kerül
Beadásra kerül március 

12-ig az Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása című pályázat, 
melyben a harmadik jogcím 
alapján (belterületi utak, jár-
dák, hidak felújítása) a Csillag 
utca felújítására pályázunk.

A támogatási összeg max. 
20 millió Ft lehet, 85 % támo-
gatási intenzitás mellett.

Pályázat 3. – előkészítés/
egyeztetés alatt

Önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése, energia-
közösségek (VMOP-2.1.1-21) 
– pályázati célja: a felső és alsó 
iskola energetikai korszerűsí-
tése (többek között tető-hom-
lokzat szigetelés, nyílászáró 
cserék) 100 %-os támogatott-
sággal.

Pályázat 4. – előkészítés/
egyeztetés alatt

Élhető települések (VMOP-
1.2.1-21) – pályázati cél töb-
bek között: parkolóhelyek 
tervezése és kiépítése, közle-
kedés biztonság – lassító szi-
get tervezése/kiépítése a város 
két végénél, gyalogos átkelő-
hely tervezés/kivitelezés, a 
Bethlen ház és a művelődési 
ház felújítása (gasztro-kultu-
rális-vendéglátó központ) 100 
%-os támogatottság

Pályázat 5. – előkészítés/
egyeztetés alatt

A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alap-
vető szolgáltatásainak fejlesz-
tése - Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturá-
lis - és eszköz fejlesztése (VP6-
7.2.1.1-20) – pályázati cél: 
többek között egységes asz-
talok beszerzése, kültéri kéz-
mosók kialakítása, foodtruck 
beszerzése, a területhez kap-
csolódó út, járda felújítása, 

kamerarendszer kiépítése, 
kerékpártároló, szelektív hul-
ladékgyűjtők beszerzése.

Maximum 100 millió Ft 
támogatás, 90 %-os támoga-
tottság.

ATM
Az OTP-vel folytatott tárgya-
lásaim eredményeként lehe-
tőségünk van áthelyezni az 
ATM-et. A bank képviselő-
jével és a főépítésszel történt 
szakmai egyeztetés alapján a 
városháza bejáratánál lehet 
a készülék új helye. Egyrészt 
így tető alá kerülne, más-
részt megközelíthetővé válik 
a mozgássérültek számára is. 
Maradna a Fő téren, ami szin-
tén fontos szempont. Az át-
helyezés eredményeként nye-
rünk egy rendelő szobát az 
egészségházban (nem foglalja 
el a helyet az ATM rendszere), 
ahol további egyéb egészség-
ügyi szolgáltatás befogadásá-
ra lesz lehetőségünk.

Hamarosan elkezdjük a 
művelődési ház vizes blokk-
jának, illetve a bicikli út fel-
újításának a munkálatait is. 
Az utóbbinál megkaptuk a 
kért többlettámogatási össze-
get, így biztonsággal tudjuk 
elkezdeni a kivitelezést. Pilla-
natnyilag mindkettő pályázat 
megvalósítójának a kiválasz-
tása zajlik.

Újszülöttek köszöntése
Az idei évtől kezdődően rend-
szeresen köszönteni szeret-
ném a nagymarosi újszülött 
babákat egy kis ajándékcso-
maggal és egy emléklappal.

Jövő héten kezdem el fel-
keresni a januárban született 
gyermekek családjait, fi gye-
lembe véve a vírushelyzetben 
ajánlott és kért egészségügyi 
előírások betartását.

Bízom benne, hogy mi-
előbb rendeződik a CO-
VID-19 helyzet! Kérem, hogy 
lehetőleg minél többen re-
gisztráljanak védőoltásra, ez-
zel is tegyünk meg mindent a 
baj megelőzése érdekében!

Mindannyiuknak jó egész-
séget és eredményes munkát 
kívánok! Továbbra is várom 
észrevételeiket, meglátásaikat 
és közösségünk életét segítő 
javaslataikat!

Heinczinger Balázs 
polgármester

Az elmúlt hetek történései - 
polgármesteri beszámoló
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Az idei évtől kezdődően rend-
szeresen köszönteni szeretném 
a nagymarosi újszülött babákat 
egy kis ajándékcsomaggal és 
egy emléklappal. 

Ezen a héten elkezdtem fel-
keresni a januárban született 
gyermekek családjait, fi gye-
lembe véve a vírushelyzetben 
ajánlott és kért egészségügyi 
előírások betartását. Jövő héten 
folytatom, a már februárban 
született babák köszöntésével.

Heinczinger Balázs
polgármester

Újszülöttek 
köszöntése

Minden évben gyönyörű 
munkát végeznek nyugdí-
jasaink. Március elején a 
nagymarosi Nyugdíjas Klub 
elkezdte a Duna-part, Béla 
király sétányának rendbeté-
telét. Felajánlásuk alapján vi-
rágokat ültettek, takarítottak, 
rózsákat metszettek a hajóál-

lomástól a Dámig.
Ezúton is köszönjük veze-

tőjüknek és minden nyugdí-
jasnak, akik ebben a szépítő 
munkában részt vettek.

További jó egészséget kívá-
nunk Mindannyiuknak!

Heinczinger Balázs
polgármester

Köszönet a nyugdíjas 
klubnak a Duna-part 

szépítéséért

Ezúton szeretném megkö-
szönni Furucz Anita mun-
káját, amit az elmúlt 11 év 
során  végzett Nagymaros 
város havilapjának főszer-
kesztőjeként! 

Sok sikert és jó egészsé-
get kívánok Neki, és a vá-
ros nevében is köszönök 
mindent, amit közössé-
günkért évtizedes munká-
ja során tett!

Heinczinger Balázs 
polgármester

Kedves Nagymarosiak!
Havilapunkhoz egyre 
több különféle kérdést és 
véleményt megfogalmazó 
írás érkezik, ahogy a he-
lyi Polgármesteri Hivatal 
fontos kapacitásait is le-
kötik az úgynevezett „ci-
vil, közérdekű adatigény-
lések” sora, mivel több 
lakosunk élénken érdek-

lődni kezdett a közügyek 
iránt. 

Folyamatosan érkeznek 
kérdések, vélemények, 
adatigénylések, melyek 
megszaporodása miatt 
úgy döntöttem, hogy a 
jövőben az újsághoz be-
érkező írások csak akkor 
kerülhetnek közzétételre, 
amikor az azokban meg-
fogalmazott kérdésekre 
adott válaszok is. 

Döntésemet nem csak 
az indokolja, hogy ez így 
korrekt, hanem az is, hogy 
megszaporodtak az olyan 
felvetések, melyekre köte-
lességünk nem csak pon-
tos, de jogszerű válaszokat 
adni, ami időigényesebb.  

Ezúton tisztelettel fel-
hívom a Polgármesteri 
Hivataltól legkülönfélébb 
indokokkal rendszere-
sen adatokat igénylők fi -

gyelmét, hogy a hivatalos 
ügyek intézési ideje olykor 
hosszadalmasabb lehet 
különösen a mostani ve-
szélyhelyzet idején.

Kérem legyenek türe-
lemmel, ugyanis előfor-
dulhat, hogy egy-egy írá-
suk, és az arra adott válasz 
nem azonnal, hanem csak 
később jelenik majd meg 
az újságban.

Felhívom a lakosság szí-
ves fi gyelmét, hogy nem 
mindig áll módunkban 
munkafolyamatokról tájé-
koztatást adni. A hivatalos 
közlemények a meghozott 
döntésekről szólnak.

Érzékeljük a növek-
vő igényeket, igyekszünk 
mindent megtenni az itt 
élők jobb tájékoztatása ér-
dekében!

Heinczinger Balázs 
polgármester

Újságunk ügyeiről
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Mottó:
A múlt ismerete nélkül

nem érthető meg a jelen, 
és nem tervezhető a jövő!
Nagymaros története 

1255−2020 

A fenti mottóval és címmel 
kerül az olvasók elé a közeljö-
vőben DR. TECH. Buzás Ottó 
okl. villamosmérnök szerkesz-
tésében egy új, Nagymaros tör-
ténetét bemutató könyv, amely 
az egészen korai írásbeli fel-
jegyzéseken túl a XVIII., XIX., 
XX. és XXI. század eseményeit, 
történéseit, szenvedéseit, fejlő-
dését részletesen végig kíséri. A 
nyomdai szerkesztés alatt álló, 
várhatóan több, mint 250 olda-
las, színes kivitelben és kemény 
borítóval készülő könyv szer-
zői: Buzás Ottó, Willi Heinczin-

ger, Fischer Erzsébet újság-
író-szerkesztő, Heininger Ferenc 
a Nagymarosi Egyházközség vi-
lági elnöke, Ivorné Osváth Anna 
Mária a Nagymarosi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke és Varga Csaba építész, 
Nagymaros főépítésze.

A fejezetek címei: 
- Maros első írásbeli feljegy-

zésétől 1255-1947.
- A nagymarosi svábok kite-

lepítése
- Harminc év lelkeket gyó-

gyító és a jövőt építő eseményei
- A lakossági tájékoztatás 

fejlődése, a „Nagymarosi Hí-
rek”-től a „Nagymaros” folyó-
iratig

- Nagymaros épített örök-

Nagymaros története
1255-2020-ig

sége – az épített örökség helyi 
védelme

- A római katolikus mű-
emlék templom restaurálása, 
Szent Márton Közösségi Ház 
létrehozása

- Dunai Svábok Önkor-
mányzata Nagymaros

A könyv nemcsak érdekes 
olvasmány, de történelmi do-
kumentuma is a nagymarosi 
emberek életének. Emlékezés 
az első korai időszakra, amikor 
már írásos dokumentumok-
ban olvasható Maros neve. 
Emlékezés a bevándorlókra, 
azok megpróbáltatásaira, a vi-
rágzó időszakra, a sváb szár-
mazásuk miatt elhurcoltakra, a 
kitelepítettekre és a vagyonuk-
tól megfosztott, szorgos embe-
rekre, akik soha nem hátráltak 
meg. Emlékezés azokra is, akik 
hírnevet szereztek Nagymaros-
nak. A könyvben részletesen 
olvashatunk arról is, hogy az 
elmúlt 30 esztendőben hogyan 
fejlődött településünk, milyen 
felújítások, beruházások tör-
téntek Nagymaroson.

Ági néni elbúcsúzott
Jung Károlyné sz. Rein 
Ágnes 1935-ben szüle-
tett egy apró sváb falu-
ban, Dunakömlődön. 
Szülőföldje hagyomá-
nyai identitásának leg-
mélyebb alapjait ké-
pezték. Generációjának 
sebeit, a kitelepítést, a 
családok értelmetlen 
szétszakítását, a világ-
háború borzalmait élete 
végéig méltósággal hor-
dozta. 

Fiatalon, 18 éves ko-
rában kezdődött élmé-
nyekben és értékekben 
gazdag, nagymarosi, 
óvónői pályája, ahon-
nan több nemzedék is 
ismerheti nevét. Min-
den elismerésnél töb-
bet jelentett számára 
az óvodásaiból szülővé 
cseperedett nagymaro-
siak bizalma: „már az 
anyukája is óvodásom 

volt”, mondogatta mo-
solyogva, amikor egy-
egy család következő 
generációját is ő vehet-
te szárnyai alá.

Kevesebb, mint 
egyetlen évvel fér-
je, Karcsi bácsi halála 
után, március 4-én, 
életének 86. esztende-
jében, családja köré-
ben, otthon lelt örök 
nyugalomra. Temeté-
séről a járvány miatt 
később gondoskodunk. 

Élete talán fő ta-
nítása a család ösz-
szetartozásáról szólt. 
Igyekszünk nem csak 
megtanulni, de tovább 
is adni a leckét. (A fen-
ti kép a Magyar ut-
cai óvodában készült 
1954. július 10-én.)

A gyászoló 
család
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Február 20-ára szemétszedést hirde-
tett meg Marafk ó Márk önkormány-
zati képviselő, de mint magánember. 
A kezedméynezéshez számos helyi is 
csatlakozott, így megtisztult a Kacsa 
liget, a Tégla utca, de a vasút mentén 
is több zsák szemetet szedtek össze az 
önkéntesek.

- Honnan jött az ötlet, hogy szemétsze-
désre invitáld a lakosságot?

- Nap mint nap találkozom olyan he-
lyekkel, amik törődést igényelnek. Igazá-
ból nem a lakosságot akartam munkára 
fogni, hanem elhatároztam, hogy össze-

szedem a szemetet, de egyedül unalmas 
lett volna. Ezért gondoltam meghirde-
tem. Örültem, hogy sokan reagáltak és el 
is jöttek. Így sokkal jobb volt a szombat 
délelőtt! 

- Hányan vettek részt a takarításban?
- A létszám változó volt, 14 és 19 fő 

között. Gyerekektől a nyugdíjas korosz-
tályig, sokan jöttek.

- Mennyi szemetet gyűjtöttetek össze és 
mely részeken?

- A Kacsa ligetben kezdtünk. Ott a 
játszótér környékét felgereblyéztük, a 
leveleket egy kupacba gyűjtöttük, töb-
ben nagy zsákokkal elindultak körbe a 
Tégla utca felé és összegyűjtötték a vasút 
oldalban található hulladékokat. Ezen a 
részen 5 zsák jött össze. Leginkább sze-

mét. A zöld hulladékot itt a vasút oldalba 
hordtuk.

A Kacsa ligettől az állomásig szintén 
felgereblyéztük a füvet. Így rengeteg sze-
mét került elő. Leginkább feles üvegek, 
csikkek és kávés pálcák.

Az alagutak alatt is kitakarítottunk. 
A P+R parkolóban már csak szemetet 
szedtünk. Ezen a területen 10 zsákba 
gyűlt össze szemét és zöldhulladék ve-
gyesen.

Találtunk bőröndöt, autógumikat, 
kabátot, autó alkatrészeket, napernyőt, 
kulcs csomókat...

A P+R-ben már decemberben is sora-

kozott egymás mellett 8 sörös üveg. Elég 
stabil pontja volt a területnek. De most 
elmozdítottuk.

Túlnyomó részt feles üvegekkel ta-
lálkoztunk. Elképesztő mennyiségben. 
Betaposva a fűbe, vagy csak eldobálva 
simán a szemetestől 4 méterre! Elké-
pesztő igénytelenség. Értem, hogy jól 
esik meginni, de mintha hozzá tartozna 
a szertartáshoz, hogy közösségi élményt 
varázsoljanak számunkra a göngyöleg-
gel ahelyett, hogy a helyére kerülne.

- Ezt az akciót most magánemberként, 
nagymarosiként szervezted. Mint képvi-
selő, tervezel hasonló kezdeményezést a 
jövőben?

- Nem, de mint magánszemély na-
gyon szívesen. Örülök, hogy sokunk 

Összefogással megtisztultak 
Nagymaros egyes utcái 

Az üvegek mellett autóalkatrészek is előkerültek a fűből

igénye egyezik abban, hogy rendezett 
környezetben éljünk. Felmerült több te-
rület már a szombati munkavégzés alatt 
is, ahol folytatná a munkát a társaság. 
Ráadásul azóta többen meg is kerestek 
egyrészt újabb helyszínekkel, másrészt 
azzal, hogy legközelebb jönnek csalá-
dostul is a munkára. Ez annyira jó érzés!

Tudom, hogy illúzió azt hinni, hogy 
egy rendben tartott területen nem fog-
nak eldobálni szemetet, mert aki eldob-
ja, az sem a környezetet, sem mások 
munkáját nem becsüli. Abban viszont 
biztos vagyok, hogy a szemét vonzza a 
szemetet... Látom, hogy vagyunk sokan, 
akik aktívan is teszünk vagy tenni aka-
runk azért, hogy szép legyen a Dunaka-
nyar. Ezt kár lenne nem kihasználni!

Örülök az eredménynek! Örülök, hogy 
sokan összejöttünk! Amellett, hogy ismét 
hasznos tagjai lettünk a közösségünknek, 
én még remekül is éreztem magam! Köszö-
nöm, hogy eljöttetek! Folytassuk - mondta 
végezetül Marafk ó Márk. (F. A.)
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Még a Facebookon hirdette meg 
Farkas Matild, hogy segítséget kér a 
2005-ben felújított fehérhegyi kerekes 
kút helyreállításához, amelynek álla-
pota nagyon megromlott és baleset-
veszélyessé is vált. Schindler László 
képviselő azonnal jelentkezett, hogy a 
kezdeményezés mellé áll és segít.   

"Igazából már folyamatban volt a 
gyűjtés én csak megelőlegeztem az ösz-
szeget, hogy tudjon haladni a dolog. Az 
viszont igaz, hogy a hiányzó rész kipó-
tolására ígéretet tettem. Erre azonban 
nem volt szükség sőt, annyi felajánlás 
érkezett - 124 ezer forint -, hogy túl tud-
tuk teljesíteni a terveket. Az eredeti kút 
felújítás és 2 darab pad helyet 6 pad lesz 
felújítva és egy új közterületi szemetes is 
helyet kap, melynek ürítését és fi gyelését 
a közeli lakók vállalták be" - nyilatkozta 
lapunknak.

Az ott lakók nagyon örültek neki, 

hogy végre helyre állítják a kutat és a 
padokat. 

"Sokakból törtek elő az emlékek, hogy 
hogyan is segítettek vizet haza hordani, 
szüleiknek, nagyszüleiknek, hiszen még 
bőven él olyan generáció (kb. 60 év és 
a felett) akik csak így jutottak vízhez a 
mindennapi élethez. Sokat meséltek mi-
közben készült, sok dolgot megtudtam 
a múltból. Ilyen volt például a kútbíró 
szerepe illetve az, hogy amíg nem volt 
nyitva, addig a lakók az edényeiket rak-
ták sorba ezzel jelezve a szándékot. Nem 
volt tolakodás az az edény sorrend tart-
va volt, sajnos szerintem ez ma már el-
képzelhetetlen" - teszi hozzá a képviselő.

Schindler László eddig sem zárkozótt 
el attól, hogy, ahol tud, segítsen. Szin-
tén segített Ivorné Osváth Anikónak az 
utcatábla felújítás során.

"Sok tervem van még kisebbek, na-
gyobbak egyaránt, mert sajnos úgy 
látom, hogy a jelen helyzetben nem a 

Megújult a fehérhegyi kút és 
hat pad is javításra került

mindennapi emberek életkörülményeit 
javító szemlélet van a központban. Ezzel 
szemben én továbbra is úgy gondolom, 
hogy a város kinézete is meg tudja ha-
tározni az ide áradó, egyébként - talán 
sajnos - megállíthatatlan turizmus mi-
nőségét" - mondta.

A következő projekt, amelyet sze-
retne megvalósítani a Nagymarosi Ön-
kéntes Tűzoltóság szertára előtti járda 
és ereszcsatorna rendbe tétele. Ehhez is 
keres már támogatókat.

A kút és a padok megújulását szá-
mos helyi lakos támogatta, melyért 
köszönet illeti őket: Kecskeméti Ká-
roly, Kautz Tímea, Finta Adrienne, 
Hegedűs Sarolta és testvére, Ivor And-
rásné, Lénárd Ari, Meltsné, Rudolf 
Angi, Pribéli Zsuzsa, ifjabb és idősebb 
Toth Pál, Kurczbacher  Dávid, Tresó 
Éva, Mari Gabi, Horváthné Julika, 
Kovács Antalné, Jung Jánosné, Kilián 
Zoltán, Hajnal Kriszta,  Fodor Fe-
rencné, Ladócsi Zsóka, Oláh Marika, 
Boros Enikő, Radics Norbi, ifjabb és 
idősebb Marosi László, Farkas János-
né, Hoffmann Zoltán, Burgermeister  
Ferenc, Radics Anna, idősebb Radics 
János, Halász Csaba, Brückler Tímea, 
Lénárt Kitti, Heininger Szabolcs, Kiss 
Tamás és Schindler László és édesap-
ja. (F. A.) 
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Sajnos idén a vírus miatt nem a megszo-
kott módon telt a farsang, de ennek ellené-
re igyekeztünk emlékezetessé varázsolni a 
gyerekeknek ezt a napot. 

Fogalmazásból a levélírás rejtelmeit pró-
báltuk elsajátítani, ehhez kapcsolódóan az 

volt a házi, hogy magánlevelet kellett írni az 
idei farsangról, amit természetesen postára 
is kellett adni. A gyerekek nagyon ügyesek 
voltak. Az alábbiakban az egyik ilyen levelet 
szeretnénk megosztani az olvasókkal.

.b tanítói

Rendhagyó farsang 
a felső tagozaton

Iskolánkban minden évben ren-
deztünk farsangi bulit a felsősök 
számára. Az utóbbi években min-
den osztály kapott egy témát, an-
nak jegyében készültek a gyerekek 
a délutánra. Idén sokan kérdezték, 
hogyan lesz. Lassan egy éve, hogy 
minden rendezvényünk elmarad. 
Így némi kárpótlásul egy rendhagyó 
farsangot tartottunk délelőtt. A gye-
rekek beöltöztek, és bár a tanórákat 
órarend szerint tartottuk, ám vidám 
hangulatban, zenével, játékokkal, 
filmekkel  teltek az órák. A legnép-
szerűbb jelmez idén a pizsama volt, 
a gyerekek hálózsákokkal, plüss ál-
latokkal, papucsban, pizsamában, 
hálóingben töltötték a délelőttöt. Ha 
nem is volt az igazi délutáni buli, 
azért sikerült egy kis hangulatot te-
remteni a szürke hétköznapokba.

Heinczné Cserni Katalin

Talán az év egyik legvidámabb délelőtti 
rendezvénye, amikor a farsangi időszak 
végén Nagymaros főterén gyülekezik kis 
városunk összes gyermeke és a sváb ha-
gyományoknak megfelelően eltemetjük 
a telet. Hála természeti adottságainknak 
idén, bár egy kissé rendhagyó módon, 
kellő távolsággal találkoztunk a Duná-
nál, és a szokásos vidám hangulatban, 
hangos zeneszóval, dudálással, kerepe-
léssel indítottuk útjára a babát, hogy a 

folyó jó messzire vigye. 
Köszönjük Antal Mártinak, hogy 

minden évben elkészíti nekünk a kisze-
babát, köszönjük a BTZ kenukölcsönző-
nek és Heincz Andrásnak, hogy hozzájá-
rultak ahhoz, hogy búcsút vehessünk a 
hosszú téltől.

Nagyon bízunk benne, hogy jövőre a 
szokásos koreográfi a szerint tarthatjuk 
kedves hagyományainkat!

Heinczné Cserni Katalin

Kedves Niki néni!
Nagy izgalommal vártam a farsangot, de 
kicsit aggódtam, hogy milyen lesz korlá-
tozásokkal a buli. A jelmezem már rég 
megálmodtam, nagyon szomorú lettem 
volna, ha nem öltözhetek be. Jól indult a 
nap, mindenki vidáman készülődött, kí-
váncsian lestük egymás jelmezét. A déle-
lőtt hamar eltelt, mert sok érdekes, vidám 
játékkal töltöttük a szabadidőnket. Vi-
dáman táncoltunk Katinka nénivel, cse-
megéztünk az otthonról hozott uzsonnás 
dobozból, de hiányzott az egymás meg-
vendégelése. Bár szerényebben ünnepel-
tünk, mégis sok élménnyel gazdagodtam. 

Szeretettel: Anna

Rendhagyó farsang 
a 4.b osztályban

Téltemetés 2021
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Hallottatok már a Bolygóvadászokról, és a 
Lámpaoltó Pöttyös néniről vagy Olgáról, a 
papírlányról? Kik ők? Kortárs művek sze-
replői. Honnan tudunk rólunk? 

Onnan, hogy idén másodszor veszünk 
részt a Kaméleon Olvasóklub alsó tagozatos 
gyerekeknek meghirdetett négyfordulós le-
velező játékán, amely egyaránt épül kortárs 
és klasszikus gyerekirodalmi szövegekre,  és 
a magyarországi gyerekkönyvkiadók legigé-
nyesebb és minőségi kiadványira. Tavaly és 
idén is 10 fővel neveztünk be a szövegértési 
játékra. Nagyon örültem neki, hogy sokan 
folytatták a tavalyi versenyzők közül, mivel 
szervező pedagógusként fontosnak tartom, 
hogy megszerettessük a gyerekekkel az ol-
vasást és a könyveket. Emellett – tanítóként 
- feladatom, hogy megismertessem tanítvá-
nyaimmal a kortárs, igényes gyerekirodal-
mat, ami nem könnyű feladat, hiszen óriási 
a kínálat - meg kell találni ezeket a műve-
ket, és meg kell találni a hozzájuk kapcso-
lódó feldolgozási formákat is. Nekem ebben 
ad igazi segítséget a Kaméleon azzal, hogy 
minden fordulóban megmutatja, mit ajánl 
éppen az egyes korosztályoknak. A gye-
rekek pedig fordulóról fordulóra várják a 
következőt; szeretik, mert a feldolgozandó 
szövegek világa közel áll hozzájuk, hiszen a 
történetek róluk szólnak, nekik szólnak. S 
mivel mindig csak egy rövid részlettel talál-
koznak, kíváncsivá válnak: Mi történik azu-
tán? Hogyan kezdődött ez a kaland? Lesz, aki 
majd segít nekik? - kérdezik. Aztán, elolvas-
sák a teljes könyvet, amiből választ kapnak 
a kérdéseikre. 

Közben olvasnak, írnak, szövegértést 
gyakorolnak, döntenek, gondolkodnak, 
rajzolnak, fi gyelnek a beadási határidőre. 
Mindezért jutalmat is kapnak, fordulón-
ként egy-egy kis ajándékot, kedvezményes 
könyvvásárlási lehetőséget, valamint a vé-
gén egy könyvet.

A játék része, hogy az olvasóklub tá-
mogatói által az első 50 legtöbb gyermeket 
nevező intézmény könyvtárát megjutal-
mazza azokkal a könyvekkel, amelyekből a 
gyerekek a szemelvényeket olvassák. Mivel 
nálunk nincs iskolai könyvár, ezért az osz-
tályban alakítottunk ki egy saját kis köny-
veskuckót, ahol már több mint 30 könyv 
várja az olvasni vágyó gyerekeket. Sokszor 
megállnak a polc előtt, és érdeklődve válo-
gatnak, olykor egymásnak is segítenek a vá-
lasztásban, elmesélik, hogy ki, mit olvasott 
és melyiket, miért ajánlja. Öröm olvasni.

Ahogy Czoch Botond 4.b osztályos tanu-
ló sorait is: 

„Azért szeretem a Kaméleon Olvasóklu-
bot, mert izgalmas olvasmányok és érdekes 
feladatok vannak benne, amik rávezettek az 
olvasásra. Az egyik kedvencem az Olga és a 
papírlány. És az is jó, hogy könyvtárat mű-
ködtetünk a kapott könyvekből, így azok az 
osztálytársaink is kölcsönözhetnek, akik nem 
vesznek részt a versenyben, de tőlünk kedvet 
kaptak az olvasáshoz.”  

Horváthné Arany Nikolett 
tanító

Kaméleon Olvasóklub a 
nagymarosi iskolában

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1 %ÁVAL A NAGYMAROSI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT!
ADÓSZÁM: 19182779113 - Köszönjük! 
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- Mi az? Nem csörög a vekker? 
Csak nem marad itthon a gaz-
di?!… Igen, úgy látszik nem 
kell fel… Jaj de jó! Boldogság! 
Nem leszek egész nap egyedül! 
Boldogság!… Igen nem megy 
el. Csönd, nyugalom. Leülök 
mellé egész nap. Még a fotel se 
kell, jó nekidőlni a gazdinak. 
Itthon marad! Megyünk sétál-
ni? De jó! Nyugalom, séta gaz-
dival, szaglászás. Ez kell!

- Még mindig nem megy 
a dolgozóba. Nem baj. Azért 
már jobb lesz a fotel. – Hogy ne 
gyűrjem össze a takarót!? Mi-
ért? Ő is magához igazítja min-
den este a paplant! Miért csak 
én feküdjek a földön? Hogy 
tegnap takarított ki, és csupa 
szőr minden? Hát tehetek én 
róla, hogy hullik? Viszket és 
vakarni vakarni kell? Már az is 
baj?

- Megint takarít és morog 
és kiabál. Sajnos megtalálta az 
eldugott tartalék csontjaimat! 
És kidobta! És legközelebb 
engem is kidob! Mert mindig 
csak piszkolok és útban vagyok. 
Folyton kiabál!

– Na végre nem morog és 
veszi a pórázt. De ez nem séta, 
ez rohanás. Rángat, még pisilni 
se enged! Ni, ott jön a szomszéd 
Pajti a gazdájával. Legalább egy 
kicsit megállunk, beszélgetnek, 
mi meg kicsit játszadozunk. – 
De nem! Elrángat a túloldalra, 
a Pajtit is ellenkezőleg a gazdá-
ja. Hát már semmi se a régi?? 
Ne húzz! Meg kell szagolnom 
kik jártak erre! Várj! Csak pár 
csöpp, hogy én is itt voltam… 
Borzasztó! Ez nem is séta!

– És folyton morog velem, 
otthon is, már sehol sincs nyug-
tom. Takarít és kiabál! Már enni 

se tudok. Azért szid, hogy miért 
rakom ki a tányérból a darabo-
kat. De hát csak szortírozom! 
Mit egyek előbb, mit tegyek fél-
re. Hogy piszkot csinálok? Jön-
nek a legyek? Majd megfogom 
őket… Hogy ne kapkodjak 
folyton a legyek után?

– Már megint takarít! Hát 
sosem lesz vége? Hogy sétálni 
kell? De én nem akarok sétál-
ni-i-i-i!

– Megütött! És kiabál! Meg-
ütött! Ezt még soha se tette… 
Megütött… Becsapta az ajtót… 
Megütött… Itt hagyom… Csak 
nem szeretném annyira! Elme-
gyek! De akkor ki fogja várni, 
ha este hazajön? Mégis mara-
dok… Nem! Megütött... Elme-
gyek… Nem tudom itthagyni 
akárhogy is kiabál velem. Pedig 
megütött. De szeretem…

- Mi az?! Csörög a vekker? 

Csak nem? De igen, felkel. Ta-
lán ma már elmegy itthonról? 
– Igen. Morog és kapkod, hogy 
itt útban vagyok, sietnie kell. 
– Hogy itthagy?! Ez a jó! Ha 
tudná mennyire örülök ennek! 
Tényleg elmegy? Nem! Vissza-
jön. Ja, csak a bérletét hagyta 
itthon? És nem adott reggelit? 
Nem baj. csak menjen már! 
Nem kell a reggeli se. Csak a 
nyugalom.

- Igen, végre tényleg elment! 
Boldogság! Nyugalom! Bol-
dogság! – Hol az a fotel? De 
régen feküdtem benne. Azért is 
összegyűröm a takarót, és vaka-
ródzom. – Jaj, hol az a jó zsíros 
cupák, amit jól eldugtam? Csak 
nem takarította ki azt is? Ki-
dobta? Nem, itt van…! Vissza a 
fotelba. – Ja, hogy kicsit zsíros, 
csöpögős? De jó nyalogatni… 
Végre megint a régi minden. 
Csönd, nyugalom, boldogság. 
Boldogság!!  Nyugalom! Nyu-
galom…

Egyedül vagyok!
B. J.

Karantén - egy kutya szemével
(avagy, hogyan éli meg egy vizsla kutya a gazdi karanténját)

A Nagymarosi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat működteté-
sével 2017-től várja Nagymaros 
Nyár utca. 2 szám alatt egy pati-
nás sváb házban a látogatókat a 
Tájház, közösségi ház.

CÉLJA: hogy megismertesse a 
jövő generációjának is a múlt ér-
tékeit, kultúráját, használati esz-
közeit, történelmi értékeit.

A település 70 százaléka sváb 
gyökerekkel rendelkezik, így nem 
volt kérdés, hogy a hagyományo-
kat és a régmúlt idők szokásait 
felelevenítve a Tájház-közösségi 
ház megvalósuljon.

Az épület a német nemzetiség 
(sváb) közösség építészeti jellegét 
is magán viseli a nyitott veran-
dával (ganggal), a ház vastag vá-
lyogfalaival. 

Berendezésével arra töreked-
tünk, hogy érzékeltessük a belé-
pőnek, oda látogatónak a múlt 
életvitelét, - szüleink, nagyszüle-
ink otthonosságát.

A konyhában megtalálható 
a csikókályha, mely a sparherd 
elődje, - rajta várakoznak   hasz-
nálatra a sokáig meleget tartó 
vasedények, lábosok. A stelázsin 
szépen elrendezve a konyhai 
eszközök, cserépedények, mely-
ben a többféle, házilag elkészített 

lekvárok, a kertben megtermelt 
gyümölcsök érlelődnek. Az 
ónémet konyhai szekrényben a 
polcok csipkézett, horgolt sze-
gélyezéssel díszítve őrzik a még 
1800-as évekből is átörökített 
családi felirattal jelzett porcelán 
cukortartót és teáskészletet, edé-
nyeket, konyhai használati eszkö-
zöket. Természetesen a sezlon - a 
gazda napközbeni pihenőhelye 
- is a helyén van, de ugyanúgy a 
vízpad a vizesvödrökkel, továb-
bá a porcelán mosdó és kancsó 
a mosakodáshoz is jelen van. Le-
egyszerűsített, de igen praktikus 

élethelyzet köszön vissza a helyi-
ségekben. A jellemzően fűtés nél-
küli „tiszta szobában” gyönyörű, 
azsúrozott, slingelt ágyneműhu-
zatok láthatóak, amit a szekrény-
ben külön gyűjtve stafi rungként 
is összekészítettek. Nem marad-
hat el az ágy fölött a szentkép, és 
az éjjeli szekrényen az imakönyv 
és a rózsafűzér. Tudvalevő, hogy 
a mai napig is a svábok igen vallá-
sosak, és gyakorolják hitéletüket. 
Éppen ezért a feszület, a sok-sok 
szentkép uralja a hálószoba "tisz-
taszoba” berendezését, összképét. 
Szoros együttlétben élt több ge-

neráció, így megtalálható a há-
rom funkciós gyerekülés, majd 
játszáshoz hinta-palintaként 
működtetve, - de a nagymama is 
helyet kapott egy varrógép előtt, 
mellette a kis unoka tanulópadja. 
A gangon és a fészer alatt sok-sok, 
a földműveléshez és az állattartás-
hoz, önfenntartáshoz használatos 
eszközök idézik a múltat. 

Nagymaros lakossága öröm-
mel adakozott és ajánlotta fel a 
gyűjteményhez családi örökségét, 
hosszan őrzött „ereklyéket” amit 
megbecsüléssel tartunk számon.  
Őrizzük és egyúttal betekintést 
nyújtunk a Tájház látogatóinak az 
emlékek felidézésével.

Nyitva tartás vírusmentes 
időszakban április 1-től szeptem-
ber végéig, szombat-vasárnap: 
12-18-óráig.

Csoportokat előzetes meg-
beszélés alapján hét közben is 
fogadunk. A Tájház közösségi 
házként is funkciónál. Kézműves 
foglalkozások, családi találkozá-
sok, programok, iskolai rendha-
gyó órák is gyakran vannak az 
épületben.

Szeretettel várunk minden 
látogatót egy kis múltidézésre. 
Jelen esetben írottan, de reméljük 
később személyesen is találkoz-
hatunk.

Ivor Andrásné 
NNNÖ elnök

Mesélő ház a múltról
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Különleges olvasmányaim: 
Gánti Tibor

Érdekes olvasói élményt nyújt 
az olyan könyv, amelynek 
néhány szereplője, vagy an-
nak leszármazottja ismerős. 
Azokról a helyszínekről is 
többet lehet megtudni, me-
lyekről a szerző ír, hiszen ott 
jár az ember szinte naponta.

A Vác fölött magasodó 
Naszály-hegy oldalára épült 
sejcei lakótelep irányába   ka-
paszkodó  autóbuszon is 
megkérdezhettem egyszer, a 
mellettem ülő idős építőmes-
tertől:

- Mondja már, kedves  Kos-
di bácsi! A háború előtt, hol 
állt a maguk háza?

- Hát, az ott volt kérem, a 
Pincevölgy felső részén, egé-
szen a Kopasz-hegy alatt. Még 
az apámé volt az a ház. De 
kisajátította a Cementgyár, 
mikor a kőbányáját kiépítet-
ték.

- Na és, úgy volt, ahogy 
most olvastam? A Gánti órás-
mester tanyája a házuk fölött 
állt, ahonnét a maguk udvará-
ra lehetett látni?

- Úgy  hát. Nagy szőlős-
kertje volt a szomszédunk-
nak. Sokat járt át mihozzánk.

A nagy tekintélynek örven-
dő óramíves, aki  a bazilika 
óráit is gondozta, javítgatta, 
időnként a fi át is bevonva a 
munkába, a természet ked-
velője volt. Jó lenne most is 
emlékeznem, melyik fi ókban 
sárgul az egykori újságlap, 
amelyben a  cikk írója a váci 
Gülbabának, nevezi őt, mert 
oly sok rózsa pompázott a 
házikertjében. Ilyen környe-
zetben nőtt fel tudóssá vált 
fi a, aki írásaiban emlékezik 
vissza gyermekkorára, a rég, 
még háborítatlan természeti 
környezetre, a Naszály ma-
gaslataira, ahonnét tiszta idő-
ben, akkor, a Magas-Tátrát is 
megpillanthatta. Meg persze, 
a háború alatt Budapest bom-
bázását, meg az éjszakai fény-
szórók eget pásztázó sugarait.

Gánti Tibor biológus, a 
tudós alkotó Vácott szüle-
tett 1933-ban. Fájdalom, már 
2009 óta nincs közöttünk. Fel-
nőtt korában Nagymaroson 

teremtett otthont a családdal, 
de az egész Dunakanyar élt a 
szíve közepében.

A Biográf és a Babits 
Könyvkiadó 1997-ben megje-
lent Ki kicsoda? lexikonjának 
szerkesztői, Az új chemoton 
elmélet megoldása, amely a 
fl uid (kémiai) automaták eg-
zakt, karitatív elmélete és an-
nak alkalmazása az élő rend-
szerre című alkotását tartják 
élete fő művének. Ezen kívül 
számtalan olyan tudományos 
munka fűződik még a nevé-
hez, mint például a lengyelül 
és angolul is megjelent Az Élet 
principiuma, továbbá, a Kont-
ra Crick, avagy az élet mivolta.

Számos olyan rangos sze-
repet, munkakört töltött be, 
mint például a gyógyszer-
iparban üzem- és fejlesztési 
vezető, 1974-ben az MTA-nál 
kutató, 1980—90 között A 
Természet Világa című isme-
retterjesztő lap főszerkesztő-
je. Ennél is több az, amit ki 
lehetne másolni az említett 
lexikonból. 

A hosszú sorból arról is 
megbizonyosodhatunk, hogy 
a tudománynak élt, a nép-
szerű ismeretterjesztésnek 
is áldozatkész művelője volt. 
Ilyen kitűnő ismeretterjesztő 
műve az Eltűnő szigetek című 
könyve is, melyet 1983-ban 
adott ki a Natura Könyv-
kiadó. A természetről, he-
gyek-völgyek állatvilágáról, 
barlangok keletkezéséről, fel-
fedezéséről, nagyobb részt a 
Börzsöny-hegységről, és test-
vér-szomszédjáról, a Naszály-
ról szól ez a kötet. A könyv 
Emléktöredékek című fejezetét 
már nekem is érdemes lett 
volna korábban elolvasnom, 
mert akkor talán nem a Pince-
völgyben vettem volna telket. 
A panoráma ugyan páratlan, 
hisz a dombról láttam az egész 
Dunakanyart, de még a pesti 
Gellért-hegyet, meg a Mátyás 
templom kontúrjait is. No, de 
veteményezni? Már a szerző 
édesapjának is elmondták a 
környékbeli völgyek lakói, 
hogy sovány itt a föld, nem nő 
meg benne a búza, a krumpli 

is akkora, mint a dió.
A Naszály-hegy nevét a 

könyvíró édesapja követke-
zetesen Nagyszál-nak emlí-
tette, mert ez volt a régi neve. 
Az Alföld felől érkező ember 
először egy nagy szál heggyel 
találkozik. Már I. Géza király 
garamszentbenedeki alapító 
oklevelében is így található 
meg. Illetve ott még, Nazal-
nak van írva.

Nincs már meg a Nagy-sas 
szikla sem, amely mögött va-
lóban sasok keringtek, a kő-
poros dolomitlejtők alján fi -
nom dolomitport bányásztak, 
s vándor árusok  „hátyiban” 
vitték, s házaltak vele a város-
ban, mígnem VIM néven cso-
magolt gyári készítményként 
került forgalomba. 

Ez már az „Egy esőcsepp el-
beszélései” című fejezetből ol-
vasható ki, mint az is, hogy a 
kőbányászat kezdetétől eltűn-
tek a régi barlangok. Én még 
voltam fent a Násznép-bar-
langban, de már hiába keres-
nénk a Zsemlye-barlangot, 
a Sárkánylyukat és még sok 
minden  mást.

Gánti Tibor, a Pincevöl-
gyi kőfülke példáján említi 
meg, hogy amit a természet 
évmilliók  során alakított ki, 
azt a bányatechnika   néhány 
hét alatt ette meg. Ez azonban 
nem a magyar  gazdaságpo-
litika jellegzetessége, hanem 
az egész világé. Már a könyv 
írásának idején felhívja arra a 
fi gyelmet, hogy a Föld ásványi 
anyag készletei, ilyen felhasz-
nálási ütem mellett, előbb-
utóbb kimerülnek. Ám azt is 
megjegyzi: „… ma még  ezt a 
rablógazdálkodást kell foly-
tatnunk, mert ma ez a létünk 
alapja.”

A Szinlő-barlang felfedezése 
című fejezet  is olyan érdekes 
olvasmány, mint egyáltalán a 
barlangok keletkezése.

A Turistaegylet című feje-
zet derűs diákkori élménye-
ket elevenít fel, de itt Kitaibel 
Pál 1799. augusztus 27-én 
kelt naplóbeírását idézve, azt 
is meg lehet tudni: az ő korá-
ban, de más források szerint, 

a tizenkilencedik században 
is olyan tiszta volt a levegő, 
hogy 150 kilométeres távol-
ságra is el lehetett látni.

Van ebben a könyvben ar-
ról is szó, hogy a népi meg-
fi gyeléseket nem  kellene 
teljesen lebecsülni. A vízke-
reső varázsvessző ismerete 
például, nem tudomány, de 
nem is babona. Nem mindig 
lehet vele kútfúrásra alkalmas 
forrást találni, de a föld alatti 
nedvességet, vízjárásokat ki 
lehet mutatni, sokan pedig a 
kútnak való helyet is meglelik.

Érdekes részleteket lehet-
ne még kiemelni a Vadászat 
nagyvadra című fejezetből, de  
mégsem írhatom ki az egész 
könyv tartalmát. Talán még a 
hozzám hasonló tapasztalat-
lanokkal osztanám meg azt, 
hogy a szerző szerint legintel-
ligensebb nagyvadunk a vad-
disznó, amely híre ellenére 
nem rosszindulatú. Én azért, 
egy kicsinyeit féltő vadmamá-
nak nem szívesen kerülnék az 
útjába.

A könyv keletkezésekor 
még mufl onok is járták a Pi-
lis és a Börzsöny körzeteit. Jó 
lenne tudni, mekkora arány-
ban vannak még jelen, mert 
igénytelen, mindenevő táp-
lálkozásuk miatt kártékonyak, 
s ki tudja mekkorát kell ezért 
bűnhődniük a civilizáció kö-
zelségétől. Egyszer távoli vi-
dékekről  nagy, barnamedve 
tévedt a Börzsöny lakott he-
lyei közelébe. Le kellett lőni, 
veszélyes volt, mert már vért 
is kóstolt. 

Közelebbről ismerhetjük 
meg a könyvből a vadmacs-
kák, a farkasok igazi tulajdon-
ságait.

Van végül egy egészen más 
témájú fejezet, a Szent Péter 
bütykénél című. Ebben is sok a 
serdülőkori élmények emléke. 
Abban a korban, édesapjának 
segítve a toronyóra javítgatá-
sában, odaszokott a bazilika 
kupolájába, s zegét-zugát is 
felment megismerni, ha te-
hette.  Kedve szerint valóban 
a kőszentek lábainál üldögélt 
időnként.

Szóval, örülök, hogy le-
vettem a polcról ezt a jó kis 
könyvet. Ajánlom másnak is, 
ha rátalál valahol. Antikvár 
könyvesboltban, könyvtár-
ban, vagy az interneten. 

Kovács T. István
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HÓD KFT. HÓD KFT. 
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es Építőipari cég Nagymaros 30 km-es 

vonzáskörzetében keres;vonzáskörzetében keres;
 kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező

 szakembert, szakembert,
 betanított vagy szakmunkást 45 éves korig. betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.

A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú 
biztos állást ajánlunk.biztos állást ajánlunk.

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

 a 06 27/354-195 telefonszámon. a 06 27/354-195 telefonszámon.

HÓD KFT. HÓD KFT. 
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési 

munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3
0 km-es vonzáskörzetéből.0 km-es vonzáskörzetéből.

Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy 
kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség 

lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos 
állást ajánlunk.állást ajánlunk.

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

a 27/354-195 telefonszámon.a 27/354-195 telefonszámon.

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok: 
Féja TamásFéja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442

Partmentén
TRUNK  BARNAB S ROVATA

A Marosi ABC eladót keres, 
szakképzettség nem szükséges! 

Érdeklődni lehet: 06-30/594-3227

Köszönjük
A helyi sajtóval való jó kapcsolat evidencia a kisváros közművelődési 
intézményével. Ám Nagymaroson ennél is többnek gondoljuk, nem-
csak kooperativ partnerre, hanem támogatóra leltünk Furucz Anita 
személyében, aki az újság szerkesztője. 

Köszönjük a sok-sok plakát tervet, hirdetést, ötletet, kiadvány elké-
szitését. Köszönjük a művelődési házba felajánlott pelenkázó asztalt. 
Köszönjük az újságban megjelenő intézmény programajánló blokk-
ját. S végül köszönjük az emberséget, fi gyelmet, s együttmüködést, 
mellyel megtisztelte a helyi közművelődési munkatársakat Anita.

Nagymaros Városi Könyvtár 
és Mveldési Ház munkatársai

GIPSZKARTON SZERELÉS,GIPSZKARTON SZERELÉS,
 TETŐTÉR BEÉPÍTÉS TETŐTÉR BEÉPÍTÉS

Mennyezetek, falak, desing-elemek, mé-Mennyezetek, falak, desing-elemek, mé-
diafalak,  rejtett világítások elkészítését, diafalak,  rejtett világítások elkészítését, 

tetőterek beépítését vállalom.tetőterek beépítését vállalom.

LISZI ZOLTÁN e.v.: +36304472008LISZI ZOLTÁN e.v.: +36304472008
Referencia képek: Facebook: zologipszReferencia képek: Facebook: zologipsz

Kocsonya-akció
Margit néni nagyon el volt keseredve, amikor a rendő-
rőrsön jegyzőkönyvbe diktálta a feljelentését. Az egye-
dülálló idős asszony nagymarosi tornácáról elloptak há-
rom tányér kocsonyát. 

A sértett szerencsére kitűnő leírást tudott adni az el-
tulajdonított kocsonyákról; volt bennük fül, farok, pu-
hára főtt pofahús, a remegője keményre dermedt, a tá-
nyér szélét meg apró, gusztusos zsír-ragyák díszítették. 

Az őrmester nagyokat nyelt, miközben a feljelentést 
gépelte, mert mindenki tudta, hogy Margit néni főzi a 
legjobb kocsonyát a Dunakanyarban. 

A rendőrök semmi értékelhető nyomot nem tudtak 
rögzíteni, ezért úgy döntöttek, hogy csapdát állítanak 
az elkövetőnek, aki nyilván majd visszatér a tett hely-
színére. Vásároltak a hentesnél egy nagy adag körmöt, 
fület, valamint fejhúst, és megkérték Margit nénit, hogy 
az alapanyagból készítsen néhány tányér „csalétek”-ko-
csonyát. 

Az idős asszony szívesen eleget tett a kérésnek, még 
örült is, hogy közreműködhet egy rendőri akcióban. 

A kész kocsonyákat kirakták a tornácra, a rendőrök 
meg a járőrkocsiból lesték a fejleményeket. Az éjszaka 
azonban eseménytelenül telt el, reggel megállapították, 
hogy a csapda nem vált be, ezért – Margit néni unszolá-
sára – a kommandó jóízűen elfogyasztotta a remek ko-
csonyákat, de úgy vélték, hogy ez az elkövető nem tett 
le a bűnismétlésről, ezért a csapda-kísérletet meg kell 
ismételni.

A járőrautó megint elment a henteshez fület, farkat, 
valamint fejhúst vásárolni...
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OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

ÁLLATVÉDÕ SOROK

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

„Az ember húsevő állat; hogy ne kelljen szégyelnie, hogy testvéreit megeszi, eltagadja a rokonságot; azzal dicsekszik, hogy ma-
gasabb eredetű; de minden az állatokkal való rokonságára mutat; úgy születik, mint ők, úgy táplálkozik, mint ők, úgy szaporodik, 

mint ők, úgy hal meg, mint ők.” (Anatole France)

tavasz eleji indító beszámoló 
a téli történésekről és említése 
néhány tervnek, fontos tenniva-
lónak.

A megint elmaradt, tartós 
zimankóban olcsóbban fűthet-
tünk ugyan, de a természet és 
lakói nem örülhetnek. A nagy 
mínuszok hiányában a kárté-
kony élősködők vidáman túlél-
nek, közöttük azok a növényekre 
és az állatokra  különösen veszé-
lyes egyedek is, amelyek délről 
vándoroltak hozzánk, drága vé-
dekezésre, gyógyításra kénysze-
rítve a gazdákat.  Igen ajánlatos 
tájékozódni az állatorvosoknál a 
részletekről.

Örömmel jelentjük, a gya-
rapodó egy százalékoknak, az 
egyre nehezebb adománygyűjtő 
perselyeknek, az egyéni befi -
zetéseknek köszönhetően több 
rászoruló állatartónak tud segí-
teni az alapítvány. A közeljövő-
ben együttműkdési szerződést 
kötünk az iskolával, anyagilag 
támogatva az Állatbarát Kuckó  
rendezvényeit, a legközelebbi re-
mek alkalom a madárgyűrűzés 
lesz a MME szakembereinek 
szervezésében. Újabb lehetősé-
geket is keresünk az anyagi hely-
zet javításához, a Danu bártól 
kapott közel harmincezer forint 
adta az ötletet, hogy további, 
esetleg folyamatosan segítőket 
keressünk. Támogató, kiemelt és 
fő támogató kategóriák sok más 
szerevezetnél is léteznek, bizto-
sítják a zavartalan működést, a 
tevékenység kibővítését. A felté-
telekről nemsokára írunk a Face-

book oldalunkon.
Remek fejlemény, hogy a 

korábbiaknál csatazajosabb szil-
veszter (a központi tűzijátékot 
megtiltották, de engedélyezték 
a lakóhelyeken!) ellenére alig 
akadt dolga az ügyeletet tartó 
állatvédőknek, fontos jeleként 
annak, hogy  ma már sokkal 
gondosabbak a  gazdik. Kevés-
bé örvendetes hír a továbbra is 
előforduló mérgezéses esetek 
száma, kivételesen mostanában 
több kutyánál, mint macskánál. 
A statisztikát nagyon lerontotta, 
hogy a négy ismert kutya eset 
közül három ebhalál azonos, zárt  
helyen történt. A laboratóriumi 
vizsgálat kimutatta, az  ételükbe 
tett fagyálló végzett velük, meg-
történt a feljelentés, a fejlemé-
nyekről beszámolunk. Miután a 
cicák mérgezéséről és eltünésé-
ről szóló hírek nem csökkentek, 

ismét, és részletesebben kell be-
szélnünk a jelenségről.

Köztudott, a kertbe kienge-
dett macskák otthon tartásá-
nak szinte csak magas kő/tégla 
keritéssel van esélye, de a kapu 
elkerülhetetlen kinyitásait nagy-
szerűen kihasználva így is meg-
lóghatnak.  Ha már odakinn 
vannak, számtalan veszély vár 
rájuk, többek között a kifolyt, 
vagy nem jól tárolt fagyállók, 
de a jármű balesetek, a vere-
kedések más, esetleg fertőzött 
egyedekkel, a kutyás támadások, 
és nem ritkán talákozhatnak 
azokkal a háztulajdonosokkal, 
akik utálják a madarakra vadá-
szó betolakodókat, különösen 
a téli etetések idején. Ma már 
egyre többen nem csupán az 
egereket kiírtóként tartják őket, 
de immár a családok velük élő 
kedvenceik, elvesztésük mély-

séges, maradandó szomorúság. 
Nekik dönteniük kell, a kertes 
házban is „szobacicák”  lesznek, 
mint százezreknél a városok-
ban, vagy vállalják a kockázatat. 
(Ez előbbihez: miután a macska, 
hasonlóan a természetben élő 
rokonaihoz az egyik leglustább 
lény, megfelelő táplálékkal, me-
leggel, gyakori kényeztetéssel, 
gondosan kezelt mellékhelyi-
séggel nagyszerűen érzi magát.) 
Szerencsére van egy harmadik, 
biztonságos megoldás,  a fotón 
látható, a házakhoz építhető ki-
futó. Oldalt, felül teljesen zárt, 
ha jól választjuk ki, lesz fa, bokor, 
fű, tavacska, homok és napfény. 
A most építkezőknek könnye-
dén megoldható.

Végre van fejlemény a sok 
gondot okozó elcsatangolt ku-
tyákkal, a felelőtlen tartásukkal 
kapcsolatban, néhány napja 
megtörtént a régóta várt első 
helyszínelés. Több lakó jelezte, 
tartósan megkötve, rövid láncon 
egy kutya. Dr. Albert József köz-
területfelügyelő  és Tóth Zoltán
mezőőr fi gyelmeztette a tulaj-
donost, mit kell tennie a bünte-
tés elkerüléséért, ellenőrizték, a 
kutya jobb körülmények között 
van-e. Reménykedhetünk tehát, 
hogy  jelentős változás lesz eb-
ben a fontos témakörben.

Kecskeméti Károly

Legyen most egy

Köszönjük Anita!
Szomorúan értesültünk, hogy a 
szerkesztő távozik az újságtól. 
Sok évig volt nagyszerű segí-
tőnk,remek ötletekkel, olykor a 
lapzárta után is elfogadott sür-
gős anyagokat.

Minden jót a továbbiakhoz!



14                                                                                                                Nagymaros

Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, 

Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100, 

fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztői 
munkák: 

Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, 

Mihály u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

(ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64. 

Telefon: 06-20/911-9077

A CIKKEK LEADÁSI 
HATÁRIDEJE: MIN-
DEN HÓNAP VÉGE

Anyakönyvi hírek

RENDELÉSI IDŐ:     
HÉTFŐ: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG   
KEDD: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZERDA: 8-10 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZOMBAT: 9-10 KÖZÖTT GYÓGYSZEREK ÉS 
TÁPOK ÁTADÁSA, RENDELÉS 10-12 ÓRÁIG

RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM

BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK. 

www.kutyakanyar.hu • marosvet@gmail.com

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

06-20/468-2846

Részmunkaidős telefonos állás
Otthonról, másodállásban is 

végezhető TELEFONOS  TELEFONOS 
(hideghívás) MUNKÁHOZMUNKÁHOZ keresek segítőt.  keresek segítőt. 

Ami szükséges: korlátlan díjcsomag.  korlátlan díjcsomag. 

Minden segítséget megadok a
 munkához. Jutalékos rendszer. 

JELENTKEZNI LEHET: 0670/4289893.JELENTKEZNI LEHET: 0670/4289893.

OOttttOOtttth
vvéévvéé

((hhideghívvááss))((hhideghívvááss))

Ami sszzüüAmi sszzüü

MinMin
munmun

Születtek: Jetzin Gábor és Buda Barbara lánya: Liza, 
Horváth Barnabás és Szabó Tünde fi a: Mihály, de Leeuw 
Erik Jasper és Katona Viola fi a: Kende, Kollát Róbert és 
Kovács Katalin fi a: Kende, Grécs László és Lajtai Rita lá-
nya: Olívia, Fehér Ferenc és Stadler Beatrix fi a: Martin, 
Bacsa Ferenc és Füle Julianna lánya: Éva Julianna, Dom-
bi István és Tompai Anna lánya: Júlia, Varga Tamás és 
Kis Orsolya ikergyermekei: Máté és Csenge. 

Házasságot kötöttek: Galszter Dániel Zoltán és Tóth 
Vivien, Székely Ferenc és Török Kitti, Peregovics Zoltán 
és Dubniczky Adrienn.

Elhaláloztak:  Hajmer István Géza (1958).
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Hisszük, hogy a hagyományos és a egyedi 
receptúrák  alkalmazása olyan minőséget 

biztosít termékeink számára, amellyel minden 
kedves vásárló meg lesz elégedve!

MEGNYITOTTUNK!

NAGYMAROS, MILLENIUM SOR 180.NAGYMAROS, MILLENIUM SOR 180.
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®

Szőnyegtisztítás és 
INGYENESINGYENES házhozszállítás

Matracok, ágyak, ágykeretek, 
paplanok, párnák

Ruha-, bőr-, toll-, szőrme  sz  tás és  
festés, ékszerjavítás és készítés! 

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006, 
06-27/303-381. E-mail: karsanjanos@gmail.com,  

nagymarosiszolgaltato@gmail.com
Web: www.karsan.hu

új termékei kaphatók!

KARSÁN  EXKLUZÍV 
LAKBERENDEZÉSI 

ÜZLET 
Nagymaros, Váci u. 18.

Gyermek- és Felntt ágynem Gyermek- és Felntt ágynem 
garnitúrák és huzatok kaphatók!garnitúrák és huzatok kaphatók!

25 éve a lakosság 

25 éve a lakosság 

szolgálatában! 

szolgálatában! 

A Maros Kft . vállal sitt- és lomszállítást: 
3, 4, 6, 8 m3-es konténerben. Ennél kisebb 

mennyiségért házhoz megyünk, de 
behozhatja telepünkre is, térítés ellenében.

Temetkezési szolgáltatást is nyújtunk.
Vállalunk továbbá sírgondozást 

(egyszeri alkalom, vagy folyamatos 
karbantartás). Ár megegyezés szerint.

MAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFTMAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFT
Nag aros, Rákóczi út 37.Nag aros, Rákóczi út 37.

Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848


