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Az államalapításra emlékezett Nagymaros
Az ünnepségen adták át a városi kitüntetéseket
Ebben az évben a Szent István
Napok programjai augusztus 19én és 20-án zajlottak le. Mindkét nap nagy érdeklődés kísérte
rendezvényt, hiszen számos színvonalas programmal várták az
érdeklődőket. Vasárnap a koncertre és a tűzijátékra voltak talán a legtöbben kíváncsiak, míg
hétfőn a városi ünnepségen és kitüntetések átadásán jelentek meg
sokan.
Nagy népszerűségnek örvendett a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel közösen szervezett
extrém séta a Duna alatt, vagyis
az alagútlátogatás. A meghirdetett
három időpontnál jóval több csoport indult, a szervezők remélik,
mindenkinek sikerült bekukkantani a folyó alá.
Kora délutánig a frissen végzett idegenvezetők várták a családokat ügyességi és helytörténeti vetélkedővel, az Agy-marossal. Az ajándékokat a FG
Kézműves Csokoládé, Kézműves Fagylalt, Édeske Aliz cukrászműhelye és a Korona Kisvendéglő biztosította. Közben
két idegenvezető a római katolikus templom titkaiba avatták
be az érdeklődőket.
A nap folyamán volt Játékos tudomány - interaktív kiállítás és játék kicsiknek és nagyoknak, erős
emberek versenye - (köszönet
Rittmann Tamásnak és a Tisztán
Erősemberek SE-nek), ünnepi egyházzenei hangverseny a római katolikus templomban, a Magyar Állami Operaház művészeivel - köszönet Gáspár István atyának,
hogy a koncert megvalósulhatott
-, nóta és dalest Turai Kiss Mária
és Dudás János közreműködésével
és a Team 4 Music musical estje.
Este nagy sikert aratott Gáspár Laci koncertje, majd a Nagymarosi Motorcsónak SE lampionos felvonulása , illetve a Viseg-

Szalma László, dr. Borkóné Hetényi Eszter, Mészárosné Hutter Erzsébet, Petrovics László, Müller Ágnes, Zoltai Zsoltné és Baranyay Péter
(fotó: Kiss Péter)

ráddal közösen szervezett nagyszabású tűzijáték is. A napot utcabál zárta a Richland Band
együttessel.
Szintén vasárnap nyílt meg a

Nagymaroson élő, Nagymaroshoz kötődő alkotóművészek kiállítása. A tárlatot Rudolf Józsefné
alpolgármester nyitotta meg.
- A mai kiállítás, az itt kiállító

művészek közös üzenete: "Nagymaroshoz való kötődés", hiszen az
itt megjelenítő művészek immár
13. alkalommal vállalják, hogy elhozzák ide a művelődési házba alkotásaikat. Teszik mindezt kortól,
nemtől, választott technikától, témaválasztástól függetlenül "csak
azért", mert vállalják és vallják
Nagymaroshoz való emocionális
kötődésüket…. Örömmel tölt el az
a tény, hogy a "Nagymaroson élő,
Nagymaroshoz kötődő alkotóművészek kiállítása, már 13. alkalommal kerül megrendezésre. Bízzunk
abban, hogy a 13-as szerencsés
szám és, hogy a hagyomány jövőre sem szakad meg, hanem egy
év múlva ugyanitt találkozhatunk!
Nincs más hátra, mint a köszönet
tolmácsolása azok felé, akiknek
hála ma itt találkozhatunk, akik a
mai kiállítást megteremtették mondta.
folytatás a 2-3. oldalon

Nomádia Visszavadító Tábor
Évekkel ezelőtt Békefi Andrásnak
elmeséltem elképzelésemet egy
gyerektáborról, ami az erdő közepén, a megszokott "kényelmünket szolgáló"(?), úgynevezett civilizált környezetből kiszakítja a
gyerekeket! Andris azonnal nevet
is adott az "álomnak" - Nomádia
Visszavadító Tábor - majd ötleteivel segítette azt színes programokkal megtölteni!
Törökmezőn, a Malomvölgyben állt egy régen elhagyott rom,
ami az 1782-es térképen, mint
malom már szerepelt, de az idők
során funkciójában, tulajdonosaiban, és állapotában is jelentős
változásokon ment keresztül.
folytatás a 12. oldalon
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Nagymaros

Az államalapításra emlékezett Nagymaros
Az ünnepségen adták át a városi kitüntetéseket
folytatás az 1. oldalról
A megnyitónak még egy különlegessége volt: Marosvölgyi
Gergely elszavalta saját erre az
alkalomra íródott Nagymaros
című versét is.
Hétfőn, augusztus 20-án ünnepi szentmisével kezdődött a
megemlékezés, majd a Monsberger téren Szent István és Boldog Gizella szobrát koszorúzta
meg Petrovics László polgármester és Harrach Péter országgyűlési képviselő. A Szent István napi megemlékezésre ezúttal is a Fő téren került sor.
Elsőként Petrovics László
mondta el ünnepi gondolatait.
"...Szent László királyunk
1092-ben, tehát idén kilencszázhúsz esztendeje illesztette az ünnepek korába az államalapító
Szent István király napját, és ezzel a legrégibb, legnagyobb múltú állami, nemzeti ünnepünk hagyományát teremtette meg. Szent
László a törvényeiben azonban
nemcsak az ünnepen való részvétel kötelezettségét írta elő, de rendelkezett arról is, hogy ha valamely falu népe a nagyobb alkalmakkor - így Szent István király
napján - a távolság leküzdhetetlensége miatt nem mehet templomba, "egy közülük mégis menjen el mindnyájuk képében, kezében bottal, és vigyen az oltárra
gyertyát meg három kenyeret..."
Eszerint mi, akik itt vagyunk,
mindazokat képviseljük, aki nem
tudtak eljönni.
Az ünnep lényege az emlékezés, a tanulságok megállapítása,
és az összetartozás megerősítése.
Szent István tisztelete is így
válhatott - az atyák gyámolító
szándéka szerint, a fiak engedelmessége okán - a Kárpát-medence legtávolabbi zugaiban is a legnagyobb alázattal ápolt, összetartozásunkra, sorsközösségünkre
emlékeztető és figyelmeztető ünnepi eseménnyé: a nemzeti önazonosságunk alapjává. Emelkedett szívvel mondhatjuk el - még
920 esztendővel Szent László
után is -, vagyunk, nem is kevesen, akik tiszteljük az államalapítók törvényeit: vannak fiak, akik
követik az elődeiket, és ha botot,
gyertyát nem is hoztunk magunkkal, de kenyeret: igen. Hiszen az
új kenyér ünnepét is ma tartjuk.
Az otthon maradottakat is képviselve a mai napon valóban együtt
ünnepel az egész nemzet Kárpátokon innen és Kárpátokon túl."

Harrach Péter országgyűlési
képviselő szónoklatában Szent
István nagyságát méltatta.
"...Szent István királyunkra
emlékezve nem csak az államalapítás, vagy egyházszervezés jut
eszünkbe, hanem egy olyan uralkodó, aki egyszerre volt európai
és magyar. Európába vezette a
nemzetet, miközben a nagyhatalmaktól megtartotta függetlenségét. Szent István uralkodása során kultúraváltást valósított meg.

Marosvölgyi Gergyely és Rudolf
Józsefné (fotó: Kiss Ildi)

Koppány legyőzésével, és az akkori szokások szerinti felnégyelésével, akár kegyetlennek is nevezhetnénk, de uralkodói és államalapítói munkáját a keresztény
eszmény vezérelte..."
A beszédek után került sor a
városi kitüntetések átadására.
Kittenberger Kálmán életét és
munkásságát Petrovics László
polgármester méltatta, akinek ebben az évben posztumusz díszpolgári címet adományozott a testület.
"....Munkássága, kitartása, eltökéltsége, természetszeretete,
emberi magatartása például szolgál a mai nemzedéknek. Jelenléte
lehetőséget ad az emlékezésre, figyelmeztet az ember, a természet
és a vad feltétel nélküli tiszteletére. Természetszeretete arra tanít,
hogy a mesterségessel és a
természetidegennel szemben mindig a természetközelit keressük. A
globalizáció korában az ember
egyre távolabb kerül a természettől. Aki tudatosan éli életét, az
maga keresi a természethez kötődő élményeket. Ennek az életfor-

mának a szolgálatában áll Nagymaros is, amikor az ünnepség
megszervezésével nemcsak
Kittenberger személye iránti tiszteletét fejezi ki, de az általa képviselt értékeket is polgárai elé állítja. Kittenberger Kálmán élete
példa mindannyiunk számára..."
A címet Zoltai Zsoltné,
Kittenberger Kálmán leszármazottja vette át.
Ebben az évben a Pro Urbe
címet Szalma László európa bajnok távolugró kapta. Őt is a polgármester méltatta:
“...Most egy világhírű nagymarosinak adhatunk át elismerést
itt, szülővárosában. Méltán lehetünk büszkék Ballagó József tanítványára, aki a nagymarosi távolugró gödör homokjából az
európabajnoki címig ugrott! Szalma László Vácon született 1957.
október 27-én, nős, két gyermek
édesapja.
Nagymaroson járt általános
iskolába, mindig nagyon jó tanulmányi eredménye mellett kiválóan sportolt. A Petőfi Sándor Gimnázium elvégzése után a Magyar
Testnevelési Egyetemen folytatta
tanulmányait, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (atlétika sportágban) szakedzői képesítést szerzett. Később itt végezte el a golf
sportedzői szakot is.
2006 óta a Magyar Testnevelési Egyetem, Atlétika Tanszéke
egyetemi docense, tanszékvezető...”
Pro Urbe kitüntetésben részesült a Nagymarosi Férfikar is,
akiknek munkásságát Mándliné
Szabó Katalin, a Nagymarosi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója ismertette.
"...Nagymaros kulturális és zenei életében jelentős szerepet töltött be és tölt be ma is a 2012-ben
már 108 éves Nagymarosi Férfikórus. Fennállása óta mindig elismerést és megbecsülést jelentett
a kórusban énekelni. Nagymaros
lakosságának kórus iránti szeretetét bizonyítja, hogy hangversenyi, fellépései mindig nagy közönséget vonzottak és vonzanak.
Mindig nagy sikerrel szerepelnek
szűkebb hazájukban, Nagymaroson, de az évek során egyre több
országos jelentőségű hangversenyre és kórustalálkozóra is kapott a Férfikórus meghívást, ahol
szerepléseivel országos ismertségre tett szert. Minősítő hangversenyeken
"Aranykoszorú",

"Aranykoszorú Diplomával" majd
"Fesztiválkórus" minősítést szerzett. A magas szakmai minősítést
a kórus remek hangzásával és a
karnagyok szakmai képzettségének és szervezőkészségének köszönhetően érte el..."
Nagymaros Ifjúságáért Díjat
vehetett át dr. Borkóné Hetényi
Eszter pedagógus, akit Rudolf
Józsefné alpolgármester méltatott.
"…Az ő kezdeményezését követően indult be a fejlesztő osztály
ebben a kialakításban. A kezdetekben mind a szülők, mind a pedagógusok közül néhányan ellenérzésekkel fogadták az indulást.
Ezzel szemben a gyerekek mintha
megérezték volna, hogy nekik ez
csak jó lehet, hiszen imádtak és
imádnak a mai napig ide járni.
Óriási érdeme van abban, hogy
mára már elismerté vált. Oly
annyira, hogy a kezdeti küzdelmek
után mára már szinte várólista
van, és minden érintett szeretne
bekerülni Eszter néni osztályába.
Amit csinál, arra nincs központi
tanterv, előre írt tankönyvek. Akkor, hogyan tanítható? Az individuum figyelembe vételével, differenciálással, az egyéni utak keresésével, és nem utolsó sorban egy
meghatározó személyiséggel. Az ő
esetében a határozottság párosul
egy határtalan szeretettel, türelemmel, céltudatossággal. Az intenzív emóció és a gyermek értelmére hatásának fontossága jellemzi. A gyermeknek értenie kell
a vele szemben támasztott elvárásokat..."
Szintén Nagymaros Ifjúságáért Díjban részesült Baranyay
Péter (Baresz), akinek munkásságát Szomráky Pál képviselő ismertette.
"…Baranyay Péter, Baresz,
nem ma kezdte ezt a "szakmát",
hiszen már a '90-es évek elejétől
minden hónapban kirándulásokat
szervez az arra érdemes fiatalabb
generációknak. Húsz éve úgy húsz
évesen kezdte, s azóta jó kétszáz
túrát, húsz nyári és téli tábort és
ugyanennyi országos hírű teljesítménytúrát szervezett meg.
Bartaival, akik közül ki kell emelnem Zoller Zoltánt, aki mindezek
elkövetésében "bűntársa" volt, a
'90-es évek végén megalapította
a NAHÁT-ot, a Nagymarosi Hátizsákosok Társaságát. A kirándulások nem a sötétzöldek megmozdulásai voltak, de az egészséges
természet szeretet belénk ivódott.

Nagymaros

A legszorgalmasabb gyerekek
nyaranta jutalom túrán vehettek
részt. Baresznak köszönhetően
megismertük Erdélyt és a Felvidéket..."
Nagymaros Város Közszolgálatáért elismerő oklevelet vehetett át Mészárosné Hutter Erzsébet, korábbi anyakönyvezető.
Munkáját Horváth Béla jegyző
méltatta.
"...1978-ban teljes anyakönyvi szakvizsgát tett, ezt követően
1979-ben anyakönyvvezetői teendőkkel bízták meg. Ezt a szépség teljes munkát egészen nyugdíjba vonulásáig ellátta. Anyakönyvvezetői tevékenysége alatt
600 esketést végzett, melyből remélhetőleg a párok többsége ma
is boldog házasságban el. Erzsi-

kével 1994. augusztus 1. napja
óta dolgoztam együtt, és a kezdetektől egy nagyon készséges,
szorgalmas és felkészült munkatársnak ismertem meg. Több
mint három évtizedes munkájával teljes mértékben rászolgált
az elismerő cím adományozására..."
Szintén kitüntető oklevelet
vett át Müller Ágnes, aki jelenleg is a hivatal dolgozója. Róla
a jegyző a következőket mondta: "…Ági 1993. szeptember 1.
óta dolgozik a hivatalban, a kezdetektől pénzügyi területen,
pénzügyi előadóként, majd Murányi Józsefné, Mártika nyugdíjba vonulását követően pénztárosként. Jómagam 1994. augusztus 1. napja óta dolgoztam együtt
Ágival, így 6 év - nem önszántamból történt - kihagyás kivételével a teljes hivatali tevékenységét figyelemmel kísértem.
Munkáját mindig a legnagyobb
precizitással, a pénzügyi előírá-
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sok betartásával, szorgalmasan
végezte, pénztári hiányt soha
nem okozva, és rá felettesként
mindig lehetett és lehet számítani..."
Az ünnepség keretén belül került sor annak a fotópályázatnak
eredményhirdetésére is, melyet
augusztus 20-a tiszteletére hirdetett városunk önkormányzata. A
pályázatra 10 személytől 112 pályamunka érkezett. A pályaműveket 4 tagú zsűri bírálta - Garami
M. Mária, a Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület elnöke,
Mándli Gyula, a Váci Katona Lajos Könyvtár igazgatója, Kádas
Levente és Cservenák Péter, váci
fotóművészek, akiknek ezúton is
köszöni a város a közreműködést.
Értékelésük alapján kialakult egy

rangsor: első helyezett lett Jórász
Csaba, második helyezést ért el
Mlatilik Tímea, harmadik lett Fazekas Magdolna és különdíjat kapott Sárog Tibor.
Idén, második alkalommal
nézte végig a szakmai zsűri a felterjesztett házakat és kerteket a
Tiszta udvar, Rendes ház program keretein belül. Természetesen most sem volt könnyű dolguk. A Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület 2012-ben "Tiszta udvar, rendes ház" címet és táblát
adományozott Gaál Rafaelnek,
Varga Zoltánnak, Zoltai
Zsoltnénak és Maurer Jánosnak.
Varga Zoltán díját felajánlotta a
Kossuth zászló kicserélésére,
nagylelkű gesztusát szívből köszöni a város.
Köszönet a rendezvény támogatásáért. Minden közreműködőnek nagyon köszönjük a
részvételét és segítségét, továbbá

szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik nélkül a Szent
István Napok nem jöhettek volna
létre: a Víziren-dészetnek a vízi,
a Nagymarosi Polgárőr Egyesület és Verőcei Rendőrörs tagjainak
a szárazföldi programok helyszínének biztosításáért és a Hungary Ambulance Közhasznú
Nonpro-fit Kft-nek az egészségügyi biztosítást.
Köszönet a művelődési ház
dolgozóinak a kiállítások megszervezéséért, Garami Máriának
és Andresz Grétinek a kiállítás
rendezéséért, Bedő Ádámnak és
Bessenbacher Gézának a rendezvény technikai feltételeinek megteremtéséért, Maros Kft-nek a
köztisztaság feltételeinek megteremtéséért.
Az ünnepségen való közreműködésért köszönet illeti a Dunakanyar Fúvósegyüttest és karmesterét Ujvári Gábort, Marosvölgyi
Gergelyt a konferálásért, a 950es számú Szent Gellért Cserkészcsapat képviselőit, a zenés műsorért Heinczinger Miklóst. Köszönet a Verőcei Tomi Sütödének, az
ajándék 3 kilós díszkenyeret és a
kis kenyérkékért. Hálásak vagyunk István atyának a kenyér
megáldásért és a Városi Nyugdíjas Klub tagjainak a kenyér szétosztásáért.
A rendezvény elsődleges támogatója Nagymaros Város Önkormányzata volt. Támogatta továbbá: CBA Nagymaros- Trade
Kft., Új Ház Centrum Piramis
Építőház Kft., Mahart - Passnave
Személyhajózási Kaft., Zellerné
Jung Erzsébet, Palásti Ildikó,
Dunapress Multimédia Bt, Otp
Bank Nyrt, Heininger Károly borász.
A rendezvény környékén lakó
polgároknak ezúton is köszönjük
a türelmüket.
A fotópályázatunk szponzorai
és felajánlott ajándékaik: Szegedi Novotel Hotel - egy hétvégi utazás; Budapesti állatkert családi belépő jegyek; Toborzó
Borpince-borkóstoló; Heininger
Károly borász - finom borok;
Patak Vendéglő Kismaros és Maros Étterem - 2 személyes vacsorák; Mahart Passnave - sétahajó
jegyek és aquapark belépők; Vén
Duna Cukrászda Verőce - fagylaltkelyhek; Olympus Mintabolt
- fotós kellékek; Heiling Média
Kiadó - 1 éves Földgömb magazin előfizetés
Ezúton is köszönjük az értékes
ajándékokat a díjak felajánlóinak,
a résztvevőknek pedig szívből
gratulálunk!
Mándliné Szabó Katalin és
Jórász-Nagy Eszter szervezők,
Petrovics László polgármster

Marosvölgyi Gergely

Nagymaros
Hol a vén Duna völgybe ér,
s díszíti sok zöld hegyorom,
ott simul hozzá Nagymaros,
egy kis város - az otthonom.
Visegrádnak büszke gyöngye
hegytetőről néző vára,
s drágakőként vele ragyog
a királyi panoráma.
A gesztenyés némaságát
kifestik a madárhangok,
míg bezengik e tájékot
a buzgón lengő harangok.
Duna-parton áll a Dám: a
várost jégzajláskor óvta;
s Pestig nyúl a sziget, mi a
folyót két testvérre osztja.
Van olyan, ki hajóra száll,
s van, ki netán kompért fizet;
ám akad, ki szép időben
kajakkal szeli a vizet.
Csodás, ahogy a vár mögött
nyújtózva kel a nap reggel;
vagy amint nyugovóra tér
búcsúzó madársereggel.
Mikor zöld sátrait veri
a varázslatos kikelet,
új rózsaszínben ragyognak
a Fő téri falevelek.
Nyáron sokan járnak erre,
hisz e táj akár az Éden;
vidám emberek fürdőznek
s pihennek a tüzes fényben.
Aranyat és rőt-bíbort szór
az ősz a Dunakanyarra,
míg a sétányt a zizzenő
avar némán betakarja.
A víz sima tükrét télen
komor jégtáblák hasítják,
s a hóval fedett utcákon
szikrát vetnek az éjszakák.
Bárhova is visz a Sors - ha
idegen szél is karol át:
ígérem Neked Nagymaros míg élek, leszek hű hozzád!
Hisz nekem csak ez a hely, hol
szívemben is otthon vagyok,
s tán itt szórják el poraim,
ha hívnak majd a…csillagok
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Meghosszabbította a város Helyi adók befizetése
a likvidhitelkeretét
Felhívom a Tisztelt Adózók
Az Art. alapján a késedel-

figyelmét, hogy a helyi adók
II. félévi részletének befizetési határideje 2012. szeptember 15. napja.
A második féléves adó
megfizetésére szolgáló postai
készpénz-átutalási megbízásokat ("sárga csekk") februármárcius hónapban postáztuk.
Aki esetleg nem rendelkezik
csekkel a második féléves adó
megfizetéséhez, az személyesen, telefonon, vagy levélben
kérhet a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjától.
Akinek lehetősége van rá,
a csekk helyett az adót átutalással is megfizetheti a határozaton, egyenlegértesítőn, illetve a csekken szereplő bankszámlaszámra. A bankszámlaszámok az önkormányzat
honlapján az Önkormányzat/
Dokumentumtár menüben is
olvashatók.
Kérek mindenkit, hogy
postai befizetés esetén teljes
körűen töltse ki a feladó adatait, és átutalás esetén is tüntesse fel a közleményben az
ingatlan, vagy gépjármű azonosítására szolgáló adatokat
(cím, helyrajzi szám, ill. rendszám).
Az adók határidőn túl történő megfizetése esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 165. § (1)
Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és bekezdése alapján az esedékesigazságügyi miniszter Magyarország köztársasági elnöke meg- ség napjától (fizetési határidő)
bízásából, állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából kitün- a megfizetés napjáig késedeltetéseket adott át, köztük két nagymarosi polgárnak is.
mi pótlékot kell fizetni.
Augusztus 28-ra rendkívüli testületi ülést hívtak össze, melyen
mindössze két napirendi pontot
tárgyaltak. Azért volt szükség a
tanácskozásra, mert a folyószámla hitelkeret szerződésének
meghosszabbításáról és megkötéséről kellett döntést hoznia a
grémiumnak.
A Képviselő-testület az OTP
Bank Nyrt-vel az augusztus 29én lejáró 140 millió forint összegű folyószámla hitelkeret (likviditási hitelkeret) szerződés meghosszabbításáról hozott döntést.
A határozat alapján tudomásul
vették, hogy 75 millió forint folyószámla hitelkeret szeptember
30-ig, míg azt követően december 21-ig 55 millió forint hitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére. A hitel és járulékai
visszafizetésének biztosítékául
az önkormányzat költségvetési
bevételeit ajánlja fel, mint zálogkötelezett, pedig hozzájárul
ahhoz, hogy a tulajdonában lévő
1879/5 és 1879/4 helyrajzi számú forgalomképes ingatlanain a
hitel és járulékai erejéig az OTP
Bank Nyrt számára jelzálogjogot
alapítsanak (amely bejegyzés eddig is terhelte az ingatlanokat).

Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra is, 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.
A döntésre azért is volt szükség, mert három projekthez - a
gesztenyés pályázathoz, a Dézsma utcai présház felújításához,
és a nagymarosi pince és partfalomlás javításához - a támogatási rész megelőlegezéséhez
(mivel a támogatást csak a pályázat megvalósítása, és az elszámolás elfogadása után folyósítják) közel 95 millió forint hitelre van szüksége a városnak.
Második napirendi pontként
a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvény támogatási kérelmét bírálták el. A testület a szeptember 29-én tartandó sörfesztivál
támogatását a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásával
jóváhagyta. (F. A.)

Országos kitüntetést vehette
át két nagymarosi polgár

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült
Szomráki Béla, nyugalmazott újságíró, tolmács, fordító, a magyar-olasz politikai és kulturális-szellemi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett több évtizedes példaértékű tevékenységéért.
Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át, Nagymaros volt
polgármestere, Edöcsény András, a magyar cserkészet újjászervezéséért, a felnőtt cserkészvezetők képzésének megteremtéséért.
Mindkét kitüntetettnek szívből gratulálunk!

mi pótlék mértéke minden
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes
jegybanki alapkamat (jelenleg
6,75 %) kétszeresének 365-öd
része.
A késedelmi pótlék mérséklésére, elengedésére kizárólag az adózó kérelmére,
3000 Ft eljárási illeték megfizetése mellett, és kizárólag
akkor van lehetőség,
amennyiben magánszemély
adózó esetén a pótlék megfizetése az adózó és a vele
együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan
veszélyezteti, vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy
egyéb szervezet esetén pedig
kivételes méltányosságból
akkor, ha a pótlék megfizetése a gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.
Felhívom az adótartozással rendelkezők figyelmét,
hogy az Art. 55/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer, magánszemélyek esetében az
ezer forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás
összegét az esedékességet
követő 10. nap 0 órától az
önkormányzat hirdetőtábláján
és az önkormányzat lapjában
közzé fogjuk tenni.
Dr. Horváth Béla
jegyző

Kérjük segítsenek
Kedves Nagymarosiak!
Újból a lakosság segítségét
szeretnénk kérni, most a Gondozási Központ ( ÖNO) tető
javításához. Évek óta probléma a tető rossz állapota. Több
pályázatot nyújtottunk ár be
az intézmény részéről is és az
önkormányzat részéről is, de
egyiken sem sikerült nyernünk. Jön a téli időszak, és
félünk, hogy a szél vagy a hó
még komolyabb károsodásokat fog okozni. Ezért gondoltuk, hogy a lakossághoz for-

dulunk segítségért. Már több
ízben tapasztaltuk a segítőkészséget amikor kérésük
volt. Két kérésünk lenne. Az
egyik: ha valakinek van leszedett tetőcserép, amit nem fog
felhasználni, adományozza az
intézménynek. A szállítást mi
elintézzük. A másik kérésünk
a tető átrakásához ács munkára kérnénk felajánlást.
Segítőkészségüket előre is
köszönjük:
ÖNO gondozottai
és dolgozói
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Folytatódnak a munkálatok
Árvízi védvonal kiépítése - KEOP2.1.2/2F/09-2011-0001. A védvonal
építése folytatódott az 1. szakaszon
(DÁM felett) a résfal építésével, valamint megkezdõdött a fejgerenda
építése is, ezt követõen pedig megindulhat a terméskõ burkolatú, belsõ vasbeton magos fal építése is.
A 2. szakaszon (a DÁM-tól a
Fő tér irányába) az előzetes terveknek megfelelően elkezdődött a kivitelezés. Már az első napokban
rengeteg problémát okozott a szolgáltatói közműnyilvántartások
pontatlansága, illetve hiánya - a kivitelező olyan vezetékekre bukkant
melyek a nyomvonalban történő
építést akadályozták, funkciójuk
ismeretlen volt. A Fő tér és Magyar
utca közötti szakaszon a felhagyott
víz főnyomó vezeték okozott fejtörést, nyomvonala az adatszolgáltatáshoz képest, szinte teljesen a
védvonalban húzódott, körülötte
pedig olyan töltött talaj állt, ami a
munkaárok kiemelését is akadályozta, beomlasztotta. Az észlelt
konfliktusok megoldása a napokban várható. A Városközpont beruházásának közös érintett szakasza miatt közös egyeztetések is zajlanak, a két projekt legmegfelelőbb
összehangolása érdekében. A munka folyamatossága miatt a szakasz
elején, közvetlenül a DÁM mellett
is megkezdődött az alépítmény építése, ami várhatóan szeptember
hónapban is ennek megfelelően
folytatódik.
A tárolóépület kivitelezése a
vállalkozói követelés körülötti
egyeztetés során kialakult vita miatt áll, reményeink szerint a Köz-

reműködő Szervezet Jelenleg ké- ható, így a kivitelezés határidőre
réseinket méltányolva lehetőséget történő befejezése érdekében auad a további munkavégzésre.
gusztus utolsó hetében ezt is meg
kellett indítani. A járda alatt több
Városközpont környezetren- beavatkozást igénylő vezeték került
dezése- KMOP-5.2.1/B-09-2f- elő, ezek megoldása miatt sem le2010-0008.
hetett elodázni ezen szakasz kiviA közterületi építési feladatok telezését.
az előkészítési, közművesítési felA járdában alkalmazott burkoadatok után a látványosabb burko- lóelem a tervekben kiírt közterület
latépítésekkel folytatódtak. A Mil- burkolására alkalmas tégla, illetve
lennium sor burkolatának végső a kivitelező választása alapján és a
munkái is elkészültek, kisebb ja- tervező és a műszaki ellenőr jóvávítási feladatok még itt is várhatók hagyása mellett azzal egyenértékű
(pl.: kandeláberek körüli burkolat). anyag. A műszaki ellenőr jóváhaA Magyar utca középső harmada gyása a műszaki specifikációk alapután a felső harmad elektromos fel- ján született meg, azaz a burkolóadatai is elkészültek, megtörtént az elem teherbíró és fagyálló.
alsó szakasz végleges formájának
A következő hetekben folytaegyeztetése. Ennek megfelelően tódnak a burkolatépítési munkák,
megkezdődhet itt is az útszegély, az elektromos hálózatépítés és bonilletve a járdaburkolat építése. Au- tás, illetve a kertészeti feladatok is
gusztus utolsó napjaiban a Rákó- hamarosan elindulhatnak.
czi út bontása, majd szeptember
A magasépítési közbeszerzés reelején a Váci út járda felületének gisztrációs egyeztetés miatt kisebb
átépítése is elindul. A Duna-part te- csúszással, de augusztus 20-án megrületének kivitelezése az árvízi jelent. A közbeszerzés folyamata
védvonal alépítményi munkáinak várhatóan eredményes és érvényes
befejezését követően kezdődhet el, ajánlat esetén október hónapra levárhatóan két szakaszban, úgy, zárulhat, így reális időtartam alatt,
hogy a szükséges forgalom az épí- 2013. júniusáig elvégezhető a
tés alatt is biztosított legyen.
Könyvtár; a Magyar utca 21. szám
A kivitelezés során a heti egyez- alatti Képzőművészeti Központ és
tetéseken kértük a kivitelezőt az a Magyar utca 24. szám alatti egyérintettekkel a kommunikációra, kori Mátyás vendéglő helyén a közigényeik lehetséges mértékig tör- étkeztetés helyéül szolgáló épület
ténő figyelembevételére. Ennek épületének teljes felújítása.
megfelelően többek között az óvoda megnyitására elkészült a miniEgy mosoly a gyermekekért málisan szükséges járdaburkolat, gyermekjóléti szolgálat kialakítáde minden igény sajnos nem elé- sa - KMOP-4.5.1-09-2009-0016.
gíthető ki. Az Iskola előtti terület Még 2010-ben kötettett Támogatási
felbontása tovább nem volt halaszt- szerződés a Nagymaros, Rákóczi út

Egy igazán jó példa:

mondani Halász Jánosnak és Dajcs
Csabának (akik a Magyar utcai
óvodát is kifestették - a szerk.), és
mindenkinek, aki segített, valamint
Petrovics László polgármesternek,
Horváth Béla jegyzőnek, Fekete
Zsolt képviselőnek és az egész testületnek, hogy hozzájárultak, hogy
kibéreljük ezt a házat.
Ha ma belépünk a házba, talán
nem is gondolnánk, hogy milyen
állapotok uralkodtak egykoron belül. Nem csak betonozni kellett a
padlót, ami előtte szinte föld volt
csak, hanem vakolni, festeni és
gipszkartonozni is kellett a falakat.
Most a tető javításán dolgoznak,
melyhez segítséget kaptak Fekete
Zsolt önkormányzati képviselőtől
is, aki nemrég a testület jóvoltából
tetőléceket hozott a családnak.
Balázs Sarolta és családja példát mutat arra, hogy kemény munkával teljesülhet sok minden. Nagy
ja legyen.
álmuk, hogy egyszer talán nem csak
- Családi összefogás és segítség bérlik majd, hanem tulajdonosai is
nélkül nem ment volna - mondja és lesznek a szépen felújított Király
hozzáteszi: köszönetet szeretnék utcai otthonuknak. (F. A.)

az új bérlõk rendbe teszik a házat
A Király utcai önkormányzati ingatlan sokáig romosan állt. Egy ideje azonban nagy változások figyelhetők meg a házon. Nem csak belülről, hanem már kívülről is kezd
megújulni, mióta Balázs Sarolta és
férje Halász László gyermekeikkel
beköltöztek.
A testület a korábbi lakókat
kénytelen volt kilakoltatni, mert
nemhogy nem fizettek, de még le
is lakták a házat. Több konténernyi
szemetet szállítattak el - emlékszik
vissza Balázs Sarolta, aki szívélyesen fogadott házukban. Megmutatta milyen munkákat végeztek el az
elmúlt több mint fél évben, hogy
Mint mesélte az augusztus 20lakhatóvá tegyék a bérleményt. A iki költözés előtt nagyon sokat dolmunkák költségének egy részét le- goztak azon, hogy mindhárom gyelakhatja a család.
reküknek külön, takaros kis szobá-

14. szám alatti épület átépítésére és
ott Gyermekjóléti szolgálat és két
csoport családi napközi kialakítására. A beruházás támogatottsága
alacsony volt, a magas önrész miatt az önkormányzat a pályázat
visszamondását mérlegelte. A megvalósításra végül egyértelmű állásfoglalás született, a Közreműködő
Szervezettel a szükséges adminisztratív változtatási feladatokat megindítottuk, melyek végül augusztus
hónapban eredményesen zárultak,
így a közbeszerzési eljárás során
nyertes kivitelező céggel (a váci
székhelyű Silvo-Trade Kft-vel)
megköttethetett a vállalkozási szerződés is. Az építési kivitelezés az
előkészítés után, augusztus utolsó
hetében megkezdődött várhatóan
2013 márciusában pedig elkészül
a komplett átépített épület.
A kivitelezés az épület teljes átépítésével jár, elbontásra kerül a
tető, a födémszerkezetek, illetve az
egykori toldalék rész és a melléképületek is. Az építés után a tetőtérben új helyiségek épülnek, a szuterénszint helyiségkiosztása és funkciója ésszerűsödik, és természetesen
a földszinti elrendezés is módosul.
A kivitelezés az ingatlan beékelődöttsége miatt több részlete esetében körülményesen kivitelezhető, ehhez kérésünknek megfelelően a kivitelező minden érintettel
személyes egyeztetéseket folytat.
Mint minden építés, fenti beruházások is zajjal, porral és nyugalmuk zavarásával jár, ezért ezúton
is köszönjük az érintettek és a lakosság együttműködését, türelmét,
kérjük, hogy a továbbiakban is kéréseikkel, kérdéseikkel a kivitelező képviselőihez, illetve önkormányzatunkhoz forduljanak.
Petrovics László
Murányi Zoltán
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A nagymarosi Jobbik szervezet hírei
- Sajnos megvan kis csapatunk vált körzeti megbízotti csoport
első halottja: Balogh Sándor,
mindenki Papája hosszú betegség után, de mégis váratlanul
elhunyt. Augusztus 31-én temettük el Püspökladányban,
szeretett felesége mellé. Sanyi
bácsit mindenki nagyon szerette, ismerték őt a dalosok, a
nyugdíjasok, hiszen nagyon
aktív, a közösségi életben lelkesen részt vevő ember volt.
Csupa nagybetűvel kell írnom,
hogy EMBER, mert ő valóban
az volt! Mosolygós arcát, nótáit nem feledjük! Nagyon hiányzol, Sanyi bácsi!
- Augusztus 24-én tartott
immár hagyományosnak tekinthető lakossági fórumot
Szimon Attila és Fekete Zsolt,
a Jobbik önkormányzati képviselői. Valószínű a nagy nyári
melegnek köszönhető, hogy
sajnos csak kis létszámú, de

létrehozása Nagymaroson még
jelenleg is ellenállásba ütközik.
A néhanapján felbukkanó kutyás járőrözés sajnos nem oldja meg a város problémáit.
Szimon Attila többször hangsúlyozta: három rendőrből álló
csoport szükséges egy ekkora
település rendvédelméhez,
akik itt laknak - jó esetben családosan-, így "saját bőrükön"
is érezhetik az itteni problémákat. Ez ügyben már évek óta
folyik a huzavona. Nagymaros
nem tud lakást biztosítani pedig a szálloda alatti házakat
alkalmassá lehetne tenni erre,
a rendőrség pedig a létszámhiányra hivatkozik. Szimon Attila már az országos főkapitányt is megkereste írásban ez
ügyben, de hathatós segítség
sajnos sehonnan sem érkezett.
Természetesen a képviselő

érdeklődő közönség gyűlt
össze a hivatal házasságkötő
termében. A részvevők kérték
képviselőinket, hogy nagyobb
körben hívják fel a lakosság
figyelmét rendezvényeikre,
például Nagymaros Város honlapján is célszerű lenne tájékoztatást nyújtani.
Elsőként Szimon Attila számolt be a legégetőbb problémákról, a közbiztonság helyzetéről. Felhívta a figyelmet arra,
hogy mint önkormányzati képviselő, kiemelten foglalkozik a
közbiztonság kérdésével, ám a
közrendvédelmi intézkedések
megtételére a testület a polgármestert kérte fel, és ezt határozatban rögzítették is. A kérdés
tisztázását követően jelentette
be, hogy a régóta szükségessé

nem adja fel, így ígéri, lesz
még rendőr Nagymaroson.

Szimon Attila egy kérdés
erejéig visszautalt a júliusi,
Magyar Nemzetben megjelent cikkre. Nagymaros nem
lesz Érpatak - tudtuk meg az
újságíró tollából. Az érpataki
modell egyik fontos eleme,
hogy az önkormányzat segélyt
csak munka ellenében ad a kérelmezőnek. Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester szerint kétféle ember létezik: építő és romboló.Ez a megállapítás mindenki számára megszívlelendő.
Annyi segítség viszont van
a jogosulatlan segélyek kifizetésének megakadályozásában,
hogy segélyre az jogosult, aki
a munkaügyi központban leg-

alább nyilvántartásba vétetett tette hozzá Fekete Zsolt képviselőnk.
A nagymarosi cigányok
kérdéséről Szimon Attila elmondta, hogy a CKÖ tevékenységében érdemi munkát
nem látnak. Sajnos jónéhány
”balhés“ fiatal viselkedése
nem vet jó fényt a városunkra.
A fórum résztvevői is megerősítették, hogy van pozitív
példa is a helyi cigányság körében, kérték, hogy az önkormányzat lapjában ezt is mutassák be. Fekete Zsolt képviselő
jelezte, hogy ebben a témában
hamarosan cikk jelenik meg az
újságban.
A fórum következő pontja
a helyi piac volt. Fekete Zsolt
mint őstermelő, és a helyi piac
feladataival megbízott képviselő egy fontos dolgot kívánt
tisztázni. A nyár folyamán, sokan emlékezhetünk arra, hogy
az esztergomi hentes szinte
egy húsbolttal és hihetetlenül
alacsony árakkal jelent meg a
nagymarosi termelői piacon.
Hosszú sorok kígyóztak standjánál, elvéve a lehetőséget a
valóban helyi és saját terméket
árusítóktól. Néhány alkalom
után a "húsbolt" már nem jelent meg piacunkon. Többen
tették szóvá, sőt, aláírást is
gyűjtöttek az "esztergomi"
mellett, s ahogy lenni szokott,
elindult a rosszindulatú pletyka. Fekete Zsolt a fórumon elmondta: ő, mint termelő, saját
munkájából tudja, hogy minőségi húsárut saját termékből

olyan olcsón, ahogy az esztergomiak árulták, lehetetlen kihozni. Másrészt a piac üzemeltetőivel végigjárják, ellenőrzik
a piaci árusokat, elsősorban arról szereznek információt,
hogy valóban saját tenyésztésű, termelésű áruval jelenneke meg nálunk. Másrészről a kis,
családot eltartó gazdaságok jelenhetnek meg a "termelői piacon". Aki már ennél nagyobb
üzemet visz, sajnos ebbe a kategóriába nem fér be. A mi piacunk célja az, hogy a helyben
termesztett áru helyben kerüljön a vevőkhöz. Ez a termelői
piac lényege. Aki viszont olcsón akar sokszor ellenőrizhetetlen származású élelmiszert
vásárolni, keresse fel valamelyik áruházlánc üzletét.
Végül megemlítette: újra
szóba került a piac helyszínének
a volt Mátyás Étterem udvarába való átköltöztetése. Fekete
Zsolt kijelentette, mindent megtesznek azért, hogy a nagymarosi piac a jelenlegi helyén, a Fő
téren maradjon, de ehhez kéri a
lakosság támogató segítségét is.
- Augusztus 30-án vendégül
láttuk a kárpátaljai gyermekek
itt nyaraló csoportját. Békefi
Bandi "főszakács" segítségével
egy nagy kondér paprikás
krumplit főztünk Fekete Zsolt
ajándék szalonnájával és házi
kolbászával dúsítva.
Békefi Andrásné és
Szimon Ágota
Jobbik Nagymarosi
Szervezete
(www.nagymaros.jobbik.hu)
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Köszönet a támogatásért Vidék a fiatalok szemével
A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet Nagymarosi Kirendeltsége és Jung Károly
Nagymaros Tavasz utcai lakos a
Német (sváb) Nemzetiségi Önkormányzatunk működésére
pénzbeni támogatást nyújtott,
melyet köszönettel fogadtunk.
Terveink, illetve azok megvalósítása jelentõs anyagi vonzattal járnak. Így német nyelvû három hónapos kurzus, amire 23 fõ
jelentkezett, továbbá a szeptember 29-én megrendezendõ Sörfesztivál sváb módra, és a már lezajlott és még várható rendezvényeink, eseményeink, amik városunk kulturális életét segítik és a

hagyományainkat õrizve, megtartva szervezõdnek Önkormányzatunk által. Továbbá
pénzbeni támogatásban részesítjük a Dunakanyar Fúvós együttest, Die Blumen és Wildenrosen
tánccsoportokat, az Óvodát és
Iskolát.
Minden támogatás a közösségek tevékenységét segíti és érintõlegesen Nagymaros lakosait is,
ezért hálásak vagyunk mindazoknak, akik értékelik és érzik
Önkormányzatunk igyekezetét.
Köszönettel: Nagymarosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete képviseletében:
Ivor Andrásné elnök

"Vidék a fiatalok szemével"
ez volt a jelmondata annak a
kétszer 4 napos tábornak,
amihez a pénzt a BörzsönyDuna-Ipoly Vidékfejlesztési
Egyesület és az Alsó-Garam
menti Fejlesztési Partnerség
együtt nyerte pályázaton.

céig. Nagymarosra a tábor 3.
napján került sor. A program
során minden települést az
onnan érkezett táborozó mutatta meg a többieknek.
Utunk második részére kb.
egy héttel később került megrendezésre a Felvidéken. Az

Felhívás vetélkedõre
Kedves Nagymarosiak, Burgermeisterek, Heinczingerek,
Heiningerek,
Heinczek,
Jungok, Valentinok, Zellerek,
Zollerek és még sorolhatnánk a
régi marosi családneveket! Vidám, játékos vetélkedőre hívunk Benneteket 2012. szeptember 29-én az első nagymarosi sör-és svábfesztivál keretein belül. Öt- hat fős csapatokat
várunk, és kíváncsiak vagyunk,
mely régi családnév csapatára
lehetünk a legbüszkébbek, aki-

ket a helyszínen méltó jutalomban és elismerésben részesítünk. A vetélkedőhöz szükség
lesz jókedvre, humorra és lelkesedésre!
Jelentkezési határidő: 2012.
szeptember 20.
Várom a csapatokat, és bármilyen kérdésben a vetélkedővel kapcsolatban állok rendelkezésre
Heinczné Cserni Katalin,
A tábor célja az volt, hogy utóbbi 4 napban Zselíz kör(354-373 vagy a fiatalok jobban megismer- nyékét látogattuk meg.
06-30/3313-372).

EINLADUNG
Sörfesztivál Nagymaroson
Német (sváb) Nemzetiségi
Önkormányzatunk
szeptember 29-én, 16 órától
sörfesztivált szervez!
Programjainkban szerepel: Dunakanyar Fúvós együttes, Helyi és környező tánccsoportok, Szobi Danubius Mazsorett
showtáncosok, Randa-Lear együttes és még sokan mások.
Válogatott sörök, gasztronómia ínyencségek a bajor, és
sváb hagyományok képviseletében, melyhez együttműködő
partnerünk a Maros Étterem.
Játékos vetélkedők, nyeremények, jó programok és hangulat vár minden résztvevőre.
A helyszín kijelölése változhat, mivel az árvízvonal építése miatt menet közben kell átértékelnünk a helyszínt és a programokat.
Támogatók jelentkezését várjuk és köszönjük, mert egy
ilyen nagy volumenű rendezvény, jelentős beruházást igényel.
(Sátorbérlés, fellépők utazási költsége, ellátása, és egyéb járulékos költségek).
Várunk mindenkit jókedvel, vidámsággal, barátaival!
Német (sváb) Nemzetiségi Önkormányzat testülete képviseletében: Ivor Andrásné elnök. Elérhetőség: 06-20/414-0712.

jék szűkebb és tágabb lakókörnyezetüket, és persze új
kapcsolatok, barátságok építése határon innen és túl.
A tábor első része a határ
magyarországi oldalán került
megrendezésre. Utunk során
felkerestünk minden talapülést Bernecebarátitól Verő-

A tábor 8 napja során nagyon sok érdekes helyen jártunk, sok jó barátot szereztünk.
A táborról részletes leírás és
sok kép készült, ami megtalálható a www.borzsonyleader.hu
honlapon.
Melisek Máté

Templomi búcsú
Szeretettel hívjuk és várjuk városunk polgárait templomunk
búcsúi ünnepére, melyet szeptember 16-án vasárnap a 9.30as szentmisén ünneplünk meg. A szentmise után autó, motor,
bicikli és babakocsi megáldásra kerül sor, majd a plébánia
udvarán folytatódik az ünnep. Az udvarban tartandó baráti
együttlétre süteményeket örömmel fogadunk.
Kérjük azokat a szülőket, akik gyermeküket katolikus hitben szeretnék megkereszteltetni, a keresztelés tervezett időpontja előtt két hónappal, szándékukat a plébánián szíveskedjenek jelezni.
Várjuk azoknak a felnőtteknek a jelentkezését, akik felnőtt korukban szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozni,
vagy bérmálkozni. Ők a most induló katekumen csoportban
való részvételi szándékukat István atyánál szíveskedjenek
jelezni (06-30/375-7303).
Gáspár István plébános atya
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Augusztus 26-án, az utolsó
meleg nyári délelőttön gyűltünk össze a Hegy utca tetején található Toborzó pincében, hogy a 100 lépcsőként
ismert, a város központját a
Fehérhegy és Elsővölgy közötti dombhát utcáival összekötő gyalogos útvonal állapotáról értekezzünk. Sajnos,
csupán 15 főt számlált az érdeklődők csapata, pedig a
lépcsősor egyfajta köldökzsinórként funkcionál sok tucat
- döntően üdülőövezeti - ingatlan lakója számára; jelentősen lerövidítve a központ
elérési idejét, távját. Mégis, a
helyzetet és a lehetséges továbblépést bemutató, vitaindítónak szánt előadást követően érdemi, előremutató diskurzus alakult ki, melynek súlyát a fórumot megtisztelő
Fekete Zsolt úr, önkormányzati képviselő adta meg. Miről is volt szó tulajdonképp?
A 100 lépcsőn a Hegy utcából juthat fel a sétáló, vagy
hazafelé tartó a Kamilla utcába, majd onnan a dombon
lévő "virágos" nevű utcákbaközökbe; illetve tovább az
Elsővölgy utca felső harmadába. Jelentőségét jelzi, hogy
pl. a Kamilla utcából a központ (bolt, vasútállomás) 510 perc sétaútra van csupán,
míg ugyanoda az Elsővölgy
utcán át eljutni 30-40 percet
is igényel. Azaz a lépcsősor
nem csupán látványelem,
hobbiút, turistaösvény, hanem a napi élet szerves része, mi több, sok ott-lakónak
életfeltétele.
A lépcsősor születése valamikor az 1930-as évek derekára tehető, melyet aztán a
'70-es évek elején az akkor
frissen érkezett, lelkes üdülők
összefogása alakította ki a
mai formájában. Azonban az
azóta eltel 40 év a lépcső felett sem múlt el nyomtalanul.
A lépcsősor természetes
"öregedése" azonban mára
felgyorsulni látszik. Ebben jelentős - s talán nem túlzás
mondani -, vezető szerepe
van az utóbbi években tapasztalható időjárási szélsőségeknek, melyek közül elég a
2010. esztendő rekordcsapadékára, vagy az 1 hónapja
Nagymaroson végigsöprő viharra gondolnunk. Ilyen eseményekkor ugyanis a hegyről
(a Kamilla utcából) meginduló esővíz pusztító hegyi pa-
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Száz lépcsõ

takká változva zúdul le a lépcsősoron, gyengítve-alámosva annak fokait. Ebből viszont az is következik, hogy
pusztán a lépcső állapotán javítani bár lehet, de a terület
vízrendezése híján az csak
ideig-óráig "állja a sarat".
A fentiekben bemutatott
helyzet volt tehát összejövetelünk mozgatórugója annak
reményében, hogy a komplex, és várhatóan sajnos jelentős költségű problémára
megoldást tudunk találni.
Az előadásban felvázolt
műszaki megoldási javaslatok megegyeznek abban,
hogy a lépcső felső végén (a
Kamilla utca alján) egy rácsos, méretezett folyóka gyűjtené össze a leérkező vizeket.
Ezek elvezetésére az alábbi
lehetőségek kínálkoznak: 1.
zárt vezeték, úgynevezett
ejtőaknákkal (hasonlóan a
csatornához); 2. a lépcsőfokokkal, a tisztítás érdekében
oldható módon befedett, ener-

giatörő fogakkal ellátott beton vályú; 3. műanyag (legalább 200 mm átmérőjű) zárt
vezeték, ejtőaknák nélkül.
E megoldások költségigénye 1-3 irányban csökken, de
bizony így is milliós nagyságrendről van szó (rendre: ~10;
7-8; illetve 2.5-3 millió forint
a becsült költség).
A 100 lépcső megújításának feladata tehát adott; megoldási lehetőségei is körvonalazódtak, ám természetesen a
fő kérdés mégis az, volt honnan teremthető elő erre a
szükséges anyagi háttér?
Nos, a felvetett több finanszírozási javaslat - úm. pályázat; célzott adófelhasználás;
illetve az egykori téglajegy
mintájára "utcakötvény" - a
jelek szerint sajnos valóban
csak gondolatébresztő ötletnek minősíthető. Eszerint
máris le kell mondanunk a
100 lépcső megújításáról?...
Talán mégsem!
Fekete úr, és a résztvevők

operatív javaslatai nyomán jelen sorok megjelenésekor talán már megtörténtek az
első egyeztetések az Önkormányzattal, melyek nyomán
remélhető, hogy az Önkormányzat és a lépcső sorsát
szívükön viselő helyiek
összefogásával legalább a
lépcső, mint útvonal megújulhat, még ha a vízrendezésre
később is kerül sor.
Összefogással, mint írtam,
mely fogalom e helyütt is
igen hangsúlyos! Hisz, ha az
itt élők, a lépcsőt akár csak
ritkán használók esetleg nem
csupán úgy vélik: a lépcső
egy útvonal a sok közül, hanem - talán elsőre túlzásként
hatóan fogalmazva - életminőségi kérdés; sőt, a lépcső
vonzáskörzetében található
ingatlanok értékét is befolyásoló tényező, akkor az összefogás karnyújtásnyi közelségbe kerül! S amiképp ez az
összefogás megvalósul, úgy és azt gondolom csakis úgy!
- fennmaradhat Nagymaros
egy különleges, egyedi, romantikus, mégis élő, funkciókkal teli gyalogos útja.
A szervező ezúton is megköszöni Jórász-Nagy Eszter
asszony szervezésben nyújtott segítségét, Dávid György
úrnak (Toborzó pince), hogy
helyt adott a fórumnak, továbbá Fekete Zsolt úr, és valamennyi megjelent polgár
részvételét!
Minden, az ügy érdekében
tett javaslatot, véleményt,
hozzászólást tisztelettel várok, és nagy örömmel venném!
Köszönettel: Halupka
Gábor szervező, Nagymaros, Kamilla u. 1.,
halupkagabor@freemail.hu

Davis
Cipészmûhely
Nagymaros, Vasút u.3.

Árucsere miatt
az összes tavalyi
termék (pénztárcák, nyakláncok,
karkötők stb.)
FÉLÁRON!!!
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Gondolatok a sírköves szakmáról
Kedves nagymarosi polgárok!
Csengery Árpád vagyok.
Kőszobrász vállalkozó. Születésem óta Nagymaroson élek.
Azért írok most életemben először cikket, mert a szakmámban
nagyon sok változás történt az
utóbbi időben és ez Önöket is
érintheti.
Mint helyi vállalkozó és a temetőben is dolgozó ember nem
tudok már tovább szemet hunyni a következő dolgok felett.
Az első a kontárok burjánzása. Az rendben van, hogy
mindenkinek meg kell élnie valamiből, de becsapni, félrevezetni az embereket a kegyeleti
szolgáltatásban nem éppen keresztényi cselekedet. Olvashatjuk a környék temetőin a NEM
CSISZOLÁSSAL való kőkozmetikák "előnyeit". Láthatjuk a
temetőben az előbbi munkát
bőszen reklámozó hölgyet, urat
mappával gyászolókat zaklatva.
Belföldi ajándék utak ígéretei,
stb. Az egy dolog, hogy teljesen
etikátlan és a temetői (kegyeleti) törvénnyel szöges ellentétben
áll ez a magatartás, de kőimpregnálást mímelni vizes, magas
nyomású tisztítás közben, már
az RTL Klubba illő színészi teljesítmény. Szakmailag kivitelezhetetlen, továbbá az, hogy
egy érdesen hagyott felület tovább marad tiszta, mint egy simára csiszolt, lehetetlen. Véle-

ményem szerint, komolytalan,
haszonorientált spekulánsok.
Nem többek. A szolgáltatásukért elkért pénz pedig magasabb, mint a szakmában legálisan dolgozók díjai.
Vigyázzanak a kőkozmetikusokkal! A ráncok hamar kiújulnak majd. Nem az irigység hajt,
de aki komolyabb helyi vállalkozó az nehezményezheti azt,
amikor vadidegen, kontár, csalók előbb kapnak bizalmat, az
évek óta becsületesen dolgozóknál.
Második témám a kínai sírkő dömping. Körülbelül 10 éve
megjelentek a kínai sírkövek. A
Kínában, többnyire kínai helyi
anyagokból (főleg gránit) készített mindenféle formájú, fazonú
síremlékek hada. A kínai kő
többnyire nyersanyagként (lapanyag) jön át a vámon, a kínai
kőfaragó 3-4 dollárért dolgozik
(naponta!). Versenyképtelenek
vagyunk. A gránit lapanyag,
nyers kőlapként többe kerül,
mint a kínai késztermék. A kormányunkra nem számíthatunk.
El fog tűnni a sírkőkészítő szakma, nem lesz értelme elvégezni/
megtanulni, hiszen itt mindenki
lehet minden, és önérdekei által
tönkretehet ősi szakmákat. Azok,
akik anno rendelkeztek akkora
tőkével, és vásárolhattak szállítmányokat, a mesés profit remé-

nyében, ma már a legnagyobb ellenzői a terméknek. Mert, míg
régen az olcsón behozott köveket kontrollálni tudták, mind árban és terjesztésben a viszonteladók és a lakosság között, addig
mára elképzelhetetlenül sok,
mindenféle BT, KFT jelent meg
a piacon, egymás alá téve árat,
szolgáltatást. Óriási pofont adtak
a kőfaragó szakmának. Akik valahogy "beleszimatoltak" az üzletbe és kihasználták a magyar
cégalapítás "előnyeit", akár egy
örökségből bevásároltak a kínai
bizniszből és elkezdték a kőkereskedelmet. Nem példa nélküli, hogy érvényes szakmakód nélkül dolgoznak a temetőkben.
Óriásplakátokon ajándéknyaralással hirdetett gránit sírkövektől, a kontár elhelyezésektől minden elindult. Régen kőfaragó
MESTERVIZSGA kellett a szakma gyakorlásához. A megbecsült
mesterek, helyét átvették az
INFÓ lapokban színesen hirdető kőkereskedések. A haszonért
mindenre kész DIVAT SÍRKÖVESEK.
Nagyimtól hallom,
hogy szépen dolgozik az unokája, de nagyon drágán. Ez innen
ered. A spekuláns csak a kő árát
írja ki, az alapozást, kiszállítást
"lefelejti". Sőt! Ma már a betűvésés, a kellékek "ingyen" vannak. Ne dőljenek be mindennek!
Egy normális homokfújó rendszer milliókba kerül. Sokukat is-

A Hangya-túra 20 éve
Az 1991/92-es tanévben a Rolitron Alapítvány felhívására indultunk útnak. Minimum 30 km-t
kellett megtenni az országos kék
túra vonalán. Minden adott volt,
ezért belevágtunk. Bejártuk a környéket és a távolság további részét a Balaton-felvidéken szereztük be.
Ezen a versenyen is lehetett
nyerni, elsősorban egészséget,
másodsorban pedig egy 4 napos
Aggteleki túrát, melyen mi is részt
vehettünk, mert a győztesek között voltunk. Gyönyörű élményekkel tértünk haza.
Erről a túráról a Zöld Pont
című műsorban adtunk interjút.
Ezután pedig folytatódott tovább a Hangya-túra. Nagyrészt
alsós gyerekekkel tettük meg a túrákat. Bebarangoltuk a Börzsönyt
és a Pilist. Elmerészkedtünk a Naszályba és a Budai-hegyekbe

is.Megkoronáztuk ezeket nyári táborokkal a Balaton-felvidéken, a
Bódva völgyében, Gemencen.
Közbe iktattunk kerékpáros tábort
is a Fertő-tónál és Zebegényben.
Közülük sokan folytatják ezt
a hobbit, ha már nagyobbak lesz-

nek akkor is. Többen a
NAHÁTosok tagjai lettek!
A túrák a mai napig népszerűek. Rengeteg gyereket megmozgat, szép élményeket ad, felüdít.
A lelkes kísérőket sem feledjük, köztük Sárog Tibort sem, aki

merem, tudom azt, hogy nem
rendelkeznek az eszközökkel.
Bérmunkában készíttetik el. Néhányuk velem. Pénzt kérek érte,
mint ahogy a váza és mécses tartó is pénzbe kerül. Spekuláció,
reklám, hazugság, érdek. Az
INFÓ lapok sorozatos hirdetői
között, majd mindegyik ilyen.
Vannak kivételek, de kezdenek
ők is áttérni a "sötét" oldalra.
Ilyen szolgáltatásra kényszerülve, kérdezzenek meg minél
több kövest! Sok bosszúságtól
kímélhetik meg magukat, ha a
választott szakembert látják faragni, megdolgozni köveket.
Kérdezzék a helyi vállalkozókat, a végösszeg ott lesz, ahol
az "akciós", ajándékkal teletűzdelt INFÓ KŐÉ. Erősítsük városunkat! Kínából a környékben
kering 7- 8 sírkőtest fazon, és
kb. 15-20 féle fejkőforma, ha
méltóbb, egyedibb, testre szabottabb nyughelyet szeretne,
igazi kőfaragót válasszon.
Eddigi konklúzió: a kb. tíz
idén letelepített gránit kőből
(nagymarosi temető) a helyi
egyet (egyedi) szállított csak ki.
Hetet INFÓ KÖVES. A továbbiak egyedi készítésűek, kőfaragók művei voltak.
De gustibus et coloribus
non est disputandum. (Ízlésről
és színekről nem kell vitatkozni.)
Végezetül, akit esetleg érdekel a téma, vagy épp benne
van, hívjon bizalommal, adok
bővebb felvilágosítást mindenről.
Csengery Árpád
ismereteit szeretettel adta át nekünk. Legtöbbet a madarakról
mesélt, de a nagyvadak szokásait és a rovarok világát is elénk
tárta. Januári túráinkon madárodúkat helyeztünk ki a Csapáson
és környékén, melyeket előzőleg
Vele készítettünk el. Táborozások alkalmával történeteit hallgattuk, sőt át is éltük, amint a hét
törpe bányászott vagy éppen Hófehérke teregetett. Csillagászati
ismereteket az osztálykirándulások alkalmával kértünk Tőle.
Láttuk távcsővel a Holdat, a
Marsot és a Szaturnuszt is. Mindig készséges volt és rendkívüli
ember.
Még sok hely van, amit nem
láttunk és meghódítanánk.
Ezért húsz év után is töretlenül
folytatódik tovább a túrázás.
Ha olvassák ezt a pár sort
régi diákjaink, szívesen vennénk, ha az októberi Nahát túra
15 km-es távján találkoznánk
és együtt mennénk végig ezen
a távon!
Hamvas Brigitta
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II. Nagymarosi Kajakpóló Kupa
Immár másodszor került megrendezésre a Nagymarosi Kajakpóló Verseny a Dunakanyar
Yacht kikötőben augusztus 1112-én. Felbuzdulva a tavalyi sikeres eseményen idén már két
naposra terveztük, külföldi csapattal, több résztvevővel, fellépővel. Idén saját pályánk, kapuink voltak, ami nekünk nagy
eredmény.
Lassan talán nem akad
Nagymaroson, aki ne hallott
volna erről a ritka sportágról,
ami most már nálunk is látható, elérhető. Mindkét nap zajlottak a meccsek, és aki időt
szánt arra, hogy egy kicsit
"megértse" a játékot, az az első
nap végére már élvezte a mérkőzéseket, és követni tudta az
eseményt.
Szombaton csoportmérkőzések zajlottak, ahol kialakultak a helyosztók. Ez alapján
játszottak a csapatok vasárnap.
Két marosi csapat is indult,
ami annak fényében nagydolog, hogy legtöbbjük a tavalyi
versenyen látott először ilyen
sportot.
A nagymarosi csapatok tagjai: Nagymaros 1: Szűcs Géza,
Mester Ábel, Maurer András,
Ádám Krisztián, Radics Márkó,
Kiss Miklós.Nagymaros 2:
Maurer Tamás, Fleischmann
Pál, Szórágy Péter, Heininger
Ádám, Maurer-Morvai Bence,
Maurer-Morvai
Botond,
Petrovics Dániel.
Tisztes helytállás után Nagymaros 1-es csapata a 7., Nagymaros 2-es csapata a 9. helyezett lett.
A magyar 21 éven aluli válogatottban játszott Szűcs Géza,
Radics Márkó, Mester Ábel.Az
ő céljuk lehet a 2013-as EB-re
és a 2014-es VB-re való kijutás.
A rendezvényre látogatók
nem csak az izgalmas versenyeket élvezhették hanem különböző programok közül választhattak.
A szombati borongós idő ellenére a jó kedvünket a Dunakanyar Fúvósegyüttes színvonalas koncertje adta meg. Majd a
szombati napot a Randa Lear
együttes koncertje zárta, akik
fergeteges hangulatot varázsoltak az öbölbe.
A hosszúra nyúlt éjszaka
után kissé fáradtan de lelkesen
kezdték vasárnap reggel a csa-

patok a versenyeket, majd kezdetét vették a szárazföldi programok is. A nagyobb gyerekek
11 órától játékos vetélkedőkön
vehettek részt, a kisebb gyerekek pedig kézműves foglalkozásokon bontakozhattak ki. A
gyönyörű csillám tetoválásokat
Szalai Tündi varázsolta fáradhatatlanul a gyerekekre.
Ebédidőben Extreme kerékpáros bemutató kápráztatta el a
kicsiket és a nagyokat.A táncos
programokat a Danubius Táncegyüttes fellépése nyitotta meg.
Ezt követően a kajakpóló
verseny fénypontja a döntő érkezett el. A döntőt a közönség
lélegzet-visszafojtva nézte,
amit közben Farkas Tibor kajakpólós konferált.
A hivatalos végeredmény: 1.
Vidra1 (Oroszlány), 2. AVSE1
(Budapest), 3. KSI (Budapest),
4. Vidra2 (Oroszlány), 5. U21
Hungary (magyar 21 éven aluli
válogatott), 6. Bécs, 7. Nagymaros1, 8. AVSE2, 9. Nagymaros2.
Majd az izgalmakat kipihenvén a latin hangulatot
Nagy Anna Stefánia flamenco bemutatója vezette be, amit
egy pörgős Zumba bemutató
követte Bagyinszki Anikó vezetésével.
A forró hangulatot tovább
fokozta a Fuerte Táncklub vérpezsdítő Salsa bemutatója. A
táncos programokat a Nagymarosi Latintánccsoport fellépései
zárta egy keringő formációval,
Rumba bemutatóval és végül
egy lendületes Jive bemutatóval amit Mészáros Nóra és
Buda Péter adtak elő.
A táncos programok után
következett a kajakpóló verseny
eredményhirdetése.
Az ajándékokat és az érme-

ket Nagymaros Város polgármestere Petrovics László adta át.
A nap méltó megkoronázása Varga Miklós koncert volt,
aki újra felidézte bennünk a híres István a király rockoperát.
A jó hangulatot és a kiváló
hangosítást Scultéty Balázsnak
köszönhetjük!
Nagy lendületet adott a szervezési nehézségekben, hogy
szinte minden vállalkozó akihez
támogatásért fordultunk és elmeséltük, hogy milyen rendezvényt szeretnénk rendezni partner volt és amivel tudta támogatta a rendezvényt. Ezért nagy
köszönet a további támogatóknak!
Nagymaros Város Önkormányzata, Dunakanyar Hajókikötő, Sólyom Kemping és Yachtkikötő, CBA Nagymaros,
toBORzó, DunaCent Kft,
2mdesign, Batki Trans Kft,
Xtreme Lavina, Sanipex Hungária, Nagymarosi Iskoláért Alapítvány, Új Ház Centrum Piramis Építőház Kft, Édeske Alíz
Cukrászműhelye, Vén Duna
Cukrászda, FG Manufaktúra,
Hód Kft, Maros-Span Kft., Fitt
Life Fittness Nagymaros, Gauss
Kft, Nagymarosi ÉPTÜ Bt,
Szent István Fogadó, Hirko Kft,
Danubius Táncegyüttes, Randa
Lear zenekar, Dunakanyar
Fúvósegyüttes, Salsa Fuerte
Táncklub, Zumba Bagyinszki
Anikóval, Petrovics László és dr.
Balla Réka, Matuk Bálint,
Heininger Károly, Porsche
Hungária Kft, Széplasz Julianna zöldséges, Balázs Róbert
zöldséges, Maros étterem,
Nagymarosi Latintánccsoport,
Nagymarosi Piac.
Az orvosi biztosítást köszönjük Grécs Lászlónak!
Köszönjük a fellépők szín-

vonalas konferálását Szikriszt
Ágnesnek!
Köszönet a fényképekért:
Hám Balázsnak és Appelschoffer
Péternek.
A sikeres lebonyolítás segítők nélkül sem jöhetett volna
létre ezért köszönet: Maurer
Tamás, Szoboszlai Zoltán,
Maurer János, Jeszenszky Petra,
Gyömbér Péter, Göttler Zsófia,
Radics Alexandra, Greff Csaba,
Honti Anna, Fleischmann Pál,
Dobó Bálint, Farkas Tibor,
Schramm Nikoletta, Cseri István, Nagymarosi Kajakpóló
szakág, Kiss Miklós, Zoltai Zsolt,
Zoltai Dávid, Bedő Ádám, Nagy
Máté, Turi Imre
A gyermekprogramban a segítséget köszönjük: Antal Márta, Szalai Tünde, Petrovics Béla,
Zajácz Judit, Burgermeister Beának!
A finom sütiket és a versenyzők reggelijének az elkészítésében való segítséget köszönjük
a következőknek: Hemző Katalin, Mészáros Csilla, Kiss Csilla, Manyika, Petényi Tímea,
Szűcs Gézáné, Pinczinger
Kata,
Molnár
Csilla,
Burgermeiszter Bea, Zajácz
Judit, Appelshofferné Zoltai
Zsuzsanna, Zoltai Zsoltné,
Mester Péter, Mészáros Nóri.
Néhány hír: megalakult a
Nagymarosi Kajak Egyesületen
belül a kajakpóló szakosztály,
vezetője Ádám Krisztián. Olyan
idősebb, kajakozni tudó - vagy
nem tudó jelentkezőket várunk,
akik esetleg abbahagyták a versenyszerű sportolást, de nem
akarnak eltávolodni a víztől,
vagy egyszerűen csak tetszik, és
ki akarják próbálni a kajakpólót. Eszközöket biztosítunk hozzá, úszástudás nem hátrány.
Idén négy versenyen veszünk- vettünk részt: június 21.:
Budapest International; augusztus 4-5.: Bécsi Regatta; augusztus 11-12.: Nagymarosi Kajakpóló Kupa; szeptember 22.:
Országos Bajnokság, Oroszlány.
Terveink: felszereléseink
bővítése, modernizálása, 2013ban külföldi versenyeken való
részvétel: Prága, Udine, Bécs,
München. Kajakpóló pálya kialakítása.
Helyesbítés: A plakátokon a
támogatók között tévesen a
Mahart-Masped Kft is szerepel,
ezért a tévedésünkért elnézésüket kérjük!

Szervezők:
Ádám Krisztián
és Zoltai Zita
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Nagymarosi Kajakosaink augusztusban elért eredményei
gyõzelmek
Zebegényben
Sokadszor rendezik meg a hagyományos Dunakanyar Kupa
teniszversenyt az újvölgyi teniszparadicsomban, Zebegényben. (Sajnos Nagymaroson megszűntek a teniszpályák, a helyi sportrajongók
legnagyobb bánatára).
Szobról, Nagymarosról,
Zebegényből, Vácról, Budapestről, Damásdról jöttek szép
számmal versenyzők a festői
környezetbe megrendezett
több napos viadalra.
Eredmények: vegyes párosban rendkívül kiélezett csatában 2012 év Dunakanyar
bajnoka a Gubacsi Anna Berczelly Zoltán páros (akik
mellesleg anya és fia). A döntőben szoros és színvonalas
mérkőzésen 7:5 arányban diadalmaskodtak a Kiss Mariann - Járai Zsigmond páros ellen. A 3-4 helyen Miskolczy
Mária - Hiller Gábor és Petényi Emőke - Jékely Péter páros végzett.
A férfi párosok mezőnyéből kiemelkedett a Gosztonyi
testvérpár, valamint a Jékely
Péter - Berczelly Zoltán alkalmi páros. A döntőben 6:4
arányban a testvérpár megérdemelten győzött, mígnem az
ezüst kupát a Jékely Berczelly páros emelhette a
magasba. A harmadik helyen
a Bózóky- Feleki csapat végzett.
A férfi egyesek küzdelméből az ifjabbik Gosztonyi Attila végig egyenletes meggyőző játékkal került ki győztesen. Ezüstérmes Bózóky László, bronzérmes pedig Érdi Bálint lett, aki mellesleg a Dunakanyar Kupa főrendezője és
mindenese is.
A verseny végén a hagyományokhoz híven megteltek
az arany és az ezüst kupák
pezsgővel és sűrű koccintgatásokkal köszöntötték egymást a versenyzők és a szurkolók egyaránt. Jövőre veletek
ugyanitt találkozunk - ezek
voltak a búcsú szavai.
Grécs László

U23 és Ifjúsági Magyar Bajnokság
- Szolnok 2012. augusztus 4-5. - 8.
Halápi Gergely K1 Férfi Ifjúsági
4000m. Verőce Kupa, Verőce 2012.
augusztus 18. - 9 egyesület vett részt
az idei Verőce Kupán. Az egyesületi
pontversenyt a harmadik helyen zártuk. K-1 leány V. korcsoport 2000m
- 1. Jeszenszky Petra, K-1 fiú V. korcsoport 2000m. 10. Jeszenszky
Ruben. MK-1 fiú III. korcsoport
2000m - 2. Szántói Szabó Tamás, 3.
Antal Márton, 9. Drobilich Benedek.
MK-1 fiú I. korcsoport 2000m - 2.
Dobó Bálint, 6. Gaszner Ádám,. 8.
Drobilich Domonkos.K-1 férfi VII.
korcsoporttól 2000m - 5. Halápi Gergely, 6. Heincz Sándor, 7. Schindler
László, 8. Döbrössy Péter, 9. Tar Bálint, 10. Guzsik Dániel. K-1 fiú III.
korcsoport 2000m - 2. Szlávik Tamás,
3. Polgár Péter, 5. Polgár Dániel.MK1 fiú II. korcsoport 2000m - 1. Antal
Márton, 3. Szántói Szabó Tamás, 4.
Dobó Bálint, 8. Drobilich Benedek,
11. Gaszner Ádám. K-1 leány IV. korcsoport 2000m - 1. Jeszenszky Petra, K-1 fiú VI. korcsoport 2000m, 6.
Tar Bálint, 9. Bergmann Dániel, 11.
Guzsik Dániel. K-1 fiú IV. korcsoport 2000m - 7. Jeszenszky Ruben,
8. Szántói Szabó Márk, 9. Polgár

Péter, 10. Polgár Dániel.
Dunakanyar Kupa, Nagymaros 2012. augusztus 19. - 9 egyesület vett részt az idei Dunakanyar
Kupán. Az egyesületi pontversenyt
a második helyen zártuk. Sok szép
eredmény született, voltak akik két
éremmel mentek haza, mert helyt álltak a saját és az idősebb korcsoportban is. A táv a törpék kivételével mindenkinek 2000 m volt.
Mk-1 0. korcsoport - 7. Schwarcz
Gergő. K1 V. korcsoport leány - 1.
Jeszenszky Petra. K1 V. korcsoport 7. Jeszenszky Ruben. Mk-1 III. korcsoport - 2. Szántói Szabó Tamás, 3.
Antal Márton, 10. Drobilich Benedek. Mk-1 I. korcsoport - 2. Dobó
Bálint, 6. Gaszner Ádám, 8. Drobilich
Domonkos. K1 VII. korcsoporttól 2. Halápi Gergely, 4. Schindler László, 7. Döbrössy Péter, 9. Heincz Sándor, 10. Scultéti Dániel. K1 III. korcsoport - 2. Szlávik Tamás, 3. Polgár
Péter, 4. Polgár Dániel. K1 IV. korcsoport leány - 1. Jeszenszky Petra.
Mk-1 0. korcsoport - 2. Döbrössy
Orsolya. K1 VI. korcsoport - 5. Tar
Bálint, 6. Bergmann Dániel, 10.
Guzsik Dániel. K1 IV. korcsoport 6. Szlávik Tamás, 7. Jeszenszky
Ruben, 9. Szántói Szabó Márk, 10.

Polgár Péter, 11. Polgár Dániel. Mk1 II. korcsoport - 2. Szántói Szabó
Tamás, 3. Antal Márton, 4. Dobó
Bálint, 8. Drobilich Benedek, 9.
Gaszner Ádám.
Göd Kupa, Göd 2012. augusztus 25. - 10 egyesület vett részt az
idei Göd Kupán, mi a 4. helyen végeztünk a pontversenyben. Csak úgy
mint a többi kis-versenyen itt is 2000
m volt a táv, és mindenki két futamban indult, a saját korcsoportban és
az idősebbek között.
Most is születtek szép eredmények: K-1 fiú III. korcsoport - 1.
Szlávik Tamás. MK-1 fiú I. korcsoport - 4. Dobó Bálint, 5. Gaszner
Ádám. K-1 leány IV. korcsoport - 1.
Jeszenszky Petra. K-1 fiú VI. korcsoport - 7. Guzsik Dániel, 8. Tar
Bálint. K-1 fiú IV. korcsoport - 4.
Jeszenszky Ruben, 5. Szántói Szabó Márk, 7. Tar Bence. MK-1 fiú II.
korcsoport - 2. Szántói Szabó Tamás,
3. Dobó Bálint, 8. Gaszner Ádám.
K-1 leány V. korcsoport - 2. Jeszenszky Petra. MK-1 fiú 0. korcsoport - 8. Schwarcz Gergő. K-1 férfi
VII. korcsoporttól - 7. Halápi Gergely. MK-1 fiú III. korcsoport - 3.
Szántói Szabó Tamás. K-1 fiú V. korcsoport - 10. Jeszenszky Ruben.

Hány éves születésnapját ünnepelte tavaly a Madách Imre Művelődési Központ? A helyes megfejtők között 2-2 darab jegyet sorsolunk
ki a Quantum XXL tác-showra és a Magyar Operett Napjára. A megfejtéseket október 1-ig várjuk a dunapress@invitel.hu e-mail címre,
vagy a városháza ügyfélszolgálatán. A borítékra kérjük írják rá,
MIMK - játék.
Október 1. hétfő 18 óra - Bartók Béla Zeneiskola Ünnepi hangverseny a Zene Világnapja alkalmából. Műsor: Rossini: Tell Vilmos - nyitány, Mendelssohn: Hegedűverseny, Schubert: Befejezetlen szimfónia. Közreműködik: Váci Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Farkas Pál. A belépés díjtalan!
Október 5. péntek 18 óra - Színházterem - "Megszólalt a bolond szívem…" nótaműsor. Közreműködnek: Faludi Szilvia és barátai: Bányai Márton, Farkas
Zsolt, Várkonyi Györgyi és a László Imre Nótakör.
Kísér: Marót Géza, Dr. Péter Árpád, valamint Szőllőssy
Sándor és zenekara (Ipolyság). A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft, az előadás napján: 1000 Ft
Október 5. péntek 19 óra - Bartók Béla Zeneiskola - Kamarazenei est "Debussy-től Bartókig".
Közreműködnek: Cs. Nagy Ildikó zongora, Huszár
Anita ének, Fodorné Kerékgyártó Csilla zongora,
Várayné Szűcs Katalin zongora, Váray László ütőhangszerek, Fazekas László ütőhangszerek. Műsor:
Claude Debussy: A boldog sziget, Debussy dalok,
Bartók Béla: Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre. A belépőjegy ára: 600 Ft
Október 13. szombat 19 óra - Fónay Márta Kamaraterem - Bardócz L. Csaba "Belső féktáv"
című koncertje dalfestő vendéghangokkal. A belépőjegy ára: 500 Ft
Október 17. szerda 14 óra - Színházterem - A
Pál utcai fiúk beavató színházi előadás Molnár Ferenc ifjúsági regénye alapján. A Váci Dunakanyar
Színház és a Budaörsi Játékszín közös produkciója.
Főbb szerepekben: Simon Zoltán, Kis Domonkos
Márk, Klem Viktor, Csányi Dávid. Rendező: Kárpáti István. A belépőjegy ára: 1000 Ft

Október 18. csütörtök 16 óra - Színházterem "Szereted-e még…?" Szenvedély - Líra- Humor.
Szécsi Pál dalait előadja Gergely Róbert. A belépőjegy ára: 600 Ft
Október 19. péntek 19 óra - Színházterem Quantum XXL tánc - show. A Csillag Születik történetének legsikeresebb csapata. Közreműködik a 10
éves Tini Dance Team. A belépőjegy ára elővételben:
1300 Ft, az előadás napján: 1600 Ft
Október 20. szombat 19 óra - Színházterem Optimistán bele a reménytelenségbe Dörner
György önálló estje. A műsorban többek között
elhangzik: Kölcsey, Reményik, Wass Albert válogatott versei és prózái, Kodály és csángó dalok. A
belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft, az előadás napján:1300 Ft
Október 24. szerda 19 óra - Színházterem - Magyar Operett Napja. Fellépő művészek: Kalocsai
Zsuzsa, Fischl Mónika, Teremi Trixi, Vadász Dániel,
Bozsó József és a Váci Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Farkas Pál. A belépőjegy ára elővételben: 1700
Ft, az előadás napján: 2000 Ft
Október 27. szombat 19 óra - Színházterem Dés László, Geszti Péter, Békés Pál: A Dzsungel
könyve, musical két részben a Sziget Színház előadásában. Főbb szerepekben: Mohácsi Márk, Pintér Tibor, Várfi Sándor, Bencze Sándor, Hábencius
György, Felkai Flóra, Szabó Dorottya, Baranyi Orsolya, valamint a Sziget Színház tánckara és musical
stúdiójának növendékei. Rendező: Pintér Tibor. Díszlet: Domján Gábor. Koreográfus: Patuzzi Mónika. A
belépőjegy ára elővételben: 1800 Ft, az előadás napján: 2100 Ft.
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Nomádia Visszavadító Tábor
folytatás az 1.oldalról
Semmi kétség, ez az álmaimban látott táborhely. Néhány küzdelmes év után bérbe is vehettem
a területet, és kezdődhetett a felújítás. A munkák során rengeteg
segítséget kaptam, felsorolni sem
tudnám a neveket, de Nekik köszönhetően két év alatt, az eredeti
formájának megfelelően megújult
a malom épülete, és felépült a tábor.
Az első nomád jelöltek 2012.
augusztus 13.-án érkeztek meg,
hogy egy izgalmas hetet töltsünk
együtt a visszavadulás szellemében. A táborkezdésre a szállásunkként szolgáló, két jurta is megérkezett, így mindenki elfoglalhatta
tábori ágyát. Az ebédet követően
elkezdődtek a programok, elsőként
Ádám Krisztián tanár úr vezetésével kőzetvadászaton, és helyismereti bejáráson vettünk részt.
Szoboszlai Zoltán, az Országos
Mentő Szolgálattól "Erdei Elsősegélynyújtásra" tanított minket,
majd két csoportban Czakó Bence, Szalai Zoli, Bolyán Csabi irányításával íjászkodtunk. Az este
beálltával, Fülöp Csaba mesélt nekünk az égen látható fénylő pontokról, a csillag lesen.
Másnap reggel Hámori Tibi erdész vezetésével tanösvényt jártunk be. A Csapáson már várt minket Török Tomi madarász, aki a
költési időszakon kívüli időpont
miatt, "csak" Peléket tudott nekünk mutatni, de megígértük, hogy
májusban visszatérünk, mert a madarakat is szeretnénk látni.
Garami Mária nénivel rajzoltunk, festettünk, pillangót készítettünk, kirándultunk és mindenféle
érdekes dolgot alkottunk. A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltókkal célba lőttünk, tömlőt gurítottunk, megszereztük a tűzoltás alapjait, és egy
kicsit lánglovagok lettünk mi is.
Jakus Roland jóvoltából kardot
forgattunk, és ezt a tábor zárásáig
abba sem hagytuk!
Juhász Orsi néni hegedűn kísérte a tábortűz melletti énekünket,
és egész héten vigyázott ránk.
Szobonya Gábor szintén ránk
szánta a hetét, mint gyermek felügyelő, az egyéb segítségekről
nem is beszélve. Ekési Orsi remek
fotóival örökítette meg számunkra a tábor emlékezetes pillanatait.
Szerdán a Fekete Tanyára tettünk félnapos látogatást, majd
Moór Györgyi, és Békefi Andris
vezetésével részletesen megismerhettük környezetünk növényi, illetve állati szomszédjait. Jakus Ro-

Így éltünk a táborban

land közkívánatra újabb két órát sötétedésig játszottak velünk.
Pénteken Schült Ferenc vaoktatta a kardozás alapjait.
dászmester
adott ízelítőt a vadászaCsütörtökön Mária néni alkotó túrára vitt minket, majd Mészá- ti alapokból, minek végén légpus-

Csodás tûzoltás

ros Andris vezetésével, és a Paduc
horgászbolt jóvoltából horgászni
voltunk. Köszönjük Nekik az ajándékba kapott horgászfelszereléseket, és a horgokra terelt rengeteg
halat! Este vendégeink érkeztek,
Dobos Edgár és párja Lilla, akik

kával célba lőhettünk! Sikeresen
építettünk három hidat a patak fölé
és csak egy építő esett a patakba
munka közben! Amikor nem kardoztunk, vagy épp a már működő
hidakat szépítettük, akkor kenyeret, lepényt dagasztottunk, sütöt-

tünk és jól meg is ettük!
Szombaton lesétáltunk a Nagymarosi Piacra, ott Veres Lacitól
megtudtuk, hogy miért is kell a
piac, és végig mustráltuk a napi
kínálatot, utána ünnepi ebédet kaptunk a Maros Étteremben. Pihenés
képpen jót strandoltunk a Dunában, majd igyekeztünk vissza a táborba, a külföldi vendégek fogadására. A várakozás perceiben
megtudtuk, hogy mitől volt malom
a Malom, és miről is kapta Törökmező a nevét, illetve Heier Karcsi
a környéken fellelhető hüllőkel ismertetett meg minket. Közben
megérkeztek a vendégek, akik legnagyobb meglepetésünkre "Török" honból érkeztek! - Szalai Zoli
és felesége Tünde, illetve Marafkó
Márk és Gyöngyös, két gyermekükkel tökéletes korhű Török ruházatban. Hosszas kardpárbajban
elfoglalták a malom épületét, és kitűzték a Török lobogót. A csatazaj
elültével közösen vacsorát készítettünk, illetve Tünde és Gyöngyös
csillámtetkó készítéssel próbálta
enyhíteni a vereség fájdalmait! Az
esti tábortűz mellett Zoli gitár kíséretével, együtt énekeltünk kifulladásig.
Vasárnap búcsút vettünk a
Nomádia Visszavadító Tábortól,
a Malomtól, a jurtáktól, a Török
vendégektől, és Zajácz "Jucus
tyúkanyótól", aki anyánk helyett
anyánk volt a tábor első percétől!
Az egyik érdeklődő szülő kérdésére adott rövid válaszomat tudom csak összefoglalóként megismételni: - Visszavadultak!
Köszönet minden oktatónak,
résztvevőnek, támogatónak, segítőnek!
További
képek
a
www. f a c e b o o k . c o m/
NomadiaTabor oldalon, vagy a
www.nomadia.hu oldalon.
Fleischmann Pál
Nomádia

Kutyát is mentettek a tûzoltók
A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület augusztusban sem pihent,
hiszen többször is riasztották őket,
de felkérésre is segítettek a
Zebegényi Napok rendezvénysorozat biztosításánál. Augusztus 1820-ig vállalták a program helyszíni
biztosítását, feladatunk volt, a forgalom irányítása, tűzesetek megelőzése, balesetek megelőzése.
Augusztus 20-án 15 óra után
lakossági bejelentésre vonultak ki
két avartűzhöz. Az első helyszín
Kismaros felé a második sorompónál volt, 150 négyzetméter területen oltották el a lángokat. A

második tűz további egy kilométerre volt, itt 250 négyzetméter terület égett. Az oltásban részt vett
Fekete Zsolt és David Balazic.
Augusztus 26-án délután három óra után a Váci Tűzoltóság
riasztotta a helyieket, hogy a bicikli
úton Kismaros felé kidőlt egy fa.
A munkában rész vettek: Marafkó
Márk és David Balazic.
Szeptember 1-én este kilenc
óra után lakossági bejelentésre
Cserni Tamás és David Balazic
kivonult a Sólyom-szigetre egy
kutya mentéséhez. A kutyus bal
hátsó lába felakadt a kovácsolt vas-

kerítésre, ezért kellett tűzoltói beavatkozás. A kutyusnak Drobilich
János állatorvos adott nyugtatót,
hogy ki tudják szabadítani az állatot, ami persze sikerült is!
Szeptember 3-án, 16 órakor ismét avartűzhöz kellett vonulnia a
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek. Szintén lakossági
bejelentés után Cserni Tamás és
David Balazic oltotta el a 150
négyzetméteres területen égő avartüzet, a vasút szélén a foci pályával szemben. A helyszínt a Nagymarosi Vizirendőrség biztosította,
akik a forgalmat is irányították.
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A kutyatartás sokba kerül
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Amit a kutyatartásról minden gazdának tudnia kell 2.
Kiadások
Cikksorozatunk első része a
tél folyamán jelent meg a
mikrochip fontosságával kapcsolatban. A második részben
a kutyával járó kellemes és
kellemetlen kiadásokra szeretnénk felhívni a figyelmet.
Mielőtt bárki is egy keverék
kutya ingyenes örökbefogadásán, vagy törzskönyvezett
eb vásárlásán kezdene gondolkodni, kérjük mérlegeljék
a legfontosabb kiadásokat,
amellyel a felelősségteljes
kutyatartás jár. Egy közepes
méretű (kb. 20 kg-os) kutya
egy havi megfelelő táplálása
(akár megfelelő főzött étellel,
akár jó minőségű kutyatáppal) kb. 7000 Ft-ba kerül. Tehát évente: 84.000Ft. De a kutyatartásnak a táplálékon túl
vannak úgynevezett kötelező
és ajánlott egészségügyi költségei is. Magyarországon rendelet írja elő a kutyák veszettség elleni oltását (és féreghajtását). A rendelet szerint minden három hónapos kort elért
kutyát be kell oltani, majd ezt
az oltást fél éven belül meg

kell ismételni. A felnőtt kutyák
vakcinázását évente szükséges
elvégezni. A gazdának 3 hetes
kortól gondoskodni kell a rendszeres féreghajtásról, ez elengedhetetlen mind a kutyus,
mind a gazdi védelme érdekében. (A kölyök egészségét számos vírus veszélyezteti, melyek
fiatal korban gyakran fatális kimenetelű betegséget is okoznak.
Ezt megelőzendő speciális oltásokat adunk a kölyköknek, melyek felkészítik immunrendszerüket egy esetleges fertőzésre.)
Fél éves korban egy emlékeztetető kombinált oltás, tíz hónaposan egy újabb veszettség elleni oltás beadására van szükség. A kombinált emlékeztető
oltások felnőtt korban (veszettségellenivel együtt) 6000 Ft7000-ba kerülnek. A veszettség
elleni oltás külön kb. 4000 Ft.
A féregtelenítő tabletta a kutya
súlyától függően kb. 200 Ft/10
kg, a kezelést negyedévente kell
elvégezni. A kullancs és bolha
elleni kezelés 2000-3000 Ft közötti összeg cseppel, ami egy
hónapig véd, a tovább tartó kullancs elleni nyakörv ennél drágább. Tehát egy közepes mére-

tű egészséges kutya éves minimum egészségügyi kiadása: kb.
16.000-20.000 forint!
A táplálék és az egészségmegőrzés költségeit összeadva, a nem
túl nagy méretű eb egy évben kb.
100.000Ft-jába kerül majd gazdájának! Amennyiben a kutya
fertőzés, betegség, vagy baleset
miatt egyéb orvosi ellátásra is
szorul, úgy a költségek a többszörösére is emelkedhetnek. A kutyának mindezeken túl egyéb igényeit is szem előtt kell tartani. A
rendszeres foglalkozás és játék a
kutya legnagyobb boldogsága,
amennyiben nem járatos az újdonsült gazda a kutyakiképzésben, a kutyaiskolában segítenek
mindezeket biztonsággal elsajátítani, illetve kutyánk viselkedésbeli problémáira megoldást találnak. A kutyaiskolák alap engedelmességi tanfolyamai, amelyek
mindenképpen javasoltak mind a
kutya, mind a gazda szempontjából 30-40 000 Ft közötti összeget tesznek ki. A megfelelő alvóhely (hőszigetelt kutyaház, vagy
benti kutyáknak kosár) és az
egyéb felszerelések (póráz, nyakörv, hám, játék) minőségtől és divattól függően változó összegek-

be kerülnek. Ha jól meggondoljuk, négy lábú társunk boldogsága és kiegyensúlyozott
élete jelentős kiadás. Közel akkora, mint ha egy kisbaba érkezne otthonunkba. Ha úgy tetszik: A KUTYATARTÁS
DRÁGA HOBBI, DE szerencsére NEM KÖTELEZŐ! Nem
kell minden hátsó kertben ugatnia egy láncra kötött, bolhás
"hordólakónak". A kutya
egyetlen feladata, hogy az embernek társa legyen. Ezt teheti
vadászként, terelőként, sporttársként, vagy egyszerű, hétköznapi sétáló és játszótársként. Ha azonban nincs szükségünk arra, hogy mindennapi
teendőink során több órán keresztül négy lábú társunk mellettünk legyen, akkor ne kutyát
tartsunk. Díszállatnak, egy
szép papagáj, egy kedves teknős, vagy egy puha bundájú
aranyhörcsög a megfelelő választás. Ha kutyát vállalunk, azt
tegyük hasonló felelősséggel,
mint amikor egy új családtag
érkezését mérlegeljük. Így kölcsönösen boldog, teljes életet
élhetünk négylábú társunkkal.
Várkonyi-Nickel Réka

ÕSZI AKCIÓ!
NAGYMAROSI KUTYÁK / MACSKÁK IVARTALANÍTÁSÁRA ÉS
NAGYMAROSI MACSKÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA
Jelentkezési lapok: A Bethlen Sörözőben, Horgászboltban, könyvtárban és a polgármesteri hivatalban találhatók. A kitöltött lapokat ugyanott lehet leadni szeptember 15-ig.
*****

Állatkínzás, állatok gondatlan tartása bejelenthetö:
Hétköznap a jegyzőnél : tel.:(27)595-101, (27)595-118.
Hétvégén: a rendőrségnél: tel: 107, 112
Egy kutya megváltása nem váltja meg a világot,
De megváltja a világot annak az egy kutyának.
Értesüljön munkásságunkról a honlapunkon: www.matefoundation.hu
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A mûvelõdési ház programjai
Szeptember - Október
Szeptember 10. 8-től 11 óráig: Vásár (angol ruha)
Szeptember 11. de.: Vásár
Szeptember 13. de.: Vásár és bababörze
Szeptember 17. 17 óra:Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Szeptember 22.Visegrád Nagymaroson
Szeptember 25. 10-tól 11.30 óráig: Látásvizsgálat
Szeptember 27. 12-től 18 óráig: Véradás
Szeptember 29. 17 óra: Nagymarosi Képzőművészeti
Egyesült – Őszi tárlat – kiállítás-megnyitó
Szeptember 30. 15 óra: Idősek Világnapja
Október 2 de.: Vásár
Október 5. 18 óra: Megemlékezés az Aradi vértanúkról
Október 6. Keresztény Ifjúsági Találkozó
Október 8. 8-tól 11 óráig: Vásár (angol ruha)
Október 9. de.: Vásár
Október 11. de.: Vásár és bababörze

VÁRJUK AZ 1962-ben HÁZASSÁGOT
KÖTÖTT PÁROK JELENTKEZÉSÉSÉT!
Jelentkezni lehet: Városi Könyvtár Nagymaros,
Váci út 11., Művelődési ház, Nagymaros, Fő tér
14.; Tel: 27/594-105; 27/354-243. Határidő: szeptember 20.

Lakberendezés - Antikvitás, Nagymaros,
Fő tér 16-18. Nyitva tartás: keddtől-péntekig
10-18 óráig, szombat-vasárnap 8-14-ig.
Tel.: 06-20/250-7809

MOSOLY MIKROTÉRSÉGI
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2626 Nagymaros, Váci út 32.
Tel/fax: 06-27-354-054
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy prevenciós klubjaink szeptembertől újra indulnak.
A gyermekjóléti szolgálat az alábbi klubokat indítja:
Kézműves klub - 7- 12 éves gyermekek részére. Minden hétfőn 15.45- 17.00 óráig, első alkalom: 2012. 09. 17. Klubvezetők: Sokorai Katalin és Kalocsa Tímea
Korrepetálás német nyelvből - 12- 14 éves gyermekek részére. Minden kedden délután 15.00- 16.00 óráig, első alkalom: 2012. 09. 18. Klubvezető: Császár Eszter egyetemi hallgató, önkéntes
Baba- mama klub - 0-3 éves korú gyermekek és édesanyáik
részére. Minden szerda délelőtt 10.00- 12.00 óráig, első alkalom: 2012. 09. 26. Klubvezető: Sokorai Katalin
Játékos német klub - 7- 12 éves gyermekek részére. Minden
szerda délután 15.45- 17.00 óráig, első alkalom: 2012. 09. 19..
Klubvezető: Kalocsa Tímea.
A családsegítő szolgálat az alábbi klubot indítja:
Álláskeresési tréning. A mikro- térség településein élő, elhelyezkedési nehézségekkel küzdő lakosok részére. Kéthetente
csütörtök délután 15.30- 16.30- ig, első alkalom: 2012. 09. 27.
Klubvezetők: Kovács Borbála, Győri Zsófia
A klubok helyszíne: A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat Nagymaros, Váci út 32. A klubokról további tájékoztatást kérhet és jelentkezhet azokra a következő elérhetőségeken. Telefon: 06-27/354-054, 06-70/315-4014, e- mail:
nagymarosigyjsz@gmail.com.
A klubjainkon való részvétel ingyenes. Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: dr. Hiller Dániel és Trieb Gabriella fia László, Schlenk József és Kovács Tímea fia András.
Házasságot kötöttek: Andri Zoltán és Trieb Ildikó, Sütő
András és Nagy Orsolya.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük rokonainknak, barátainknak, ismerőseinknek, munkatársainknak, utcánk lakóinak, akik eljöttek
virággal, koszorúkkal szeretett halottunk Schlögl János temetési szertartására 2012. augusztus 21-én délután 4 órakor. Emlékét szívünkben őrizzük és nem feledjük.

Elhunytak: Hoffman Józsefné sz. Trieb Borbála, Pataki Lívia, Dubniczky Vilmos, Schlögl János, Glaser Nándor, Andó Ervin, Farkas Géza.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönet
Köszönjük, hogy betegeinket Klára doktornő, Manyi,
Hontvári Marika és munkatársai szeretettel, gondosan és felelősséggel gyógyították.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, Pataki Líviát utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Schlögl család

Apróhirdetés
Az 1960-as években felszámolt református temetőről keresek fényképeket. Valamint keresek képeket a múlt
századi erdőgazdálkodásról, makkültetésről is. Hívjon, a 06-30/458-1139es számon. Döbrössy Mihályné
Feltöltésnek való föld kis és nagy
tételben helyszínre szállítással eladó. Ár a mennyiség és a szállítási
helyszín függvényében megegyezés
szerint. Ugyanitt bontott cserép eladó. 700 db békéscsabai cserép: 30
ft/db; 1700 db hornyolt szalagcserép:
20 ft/db; 400 db régi "Bergman" féle
hornyolt szalagcserép: 30 ft/db. Tel:
06-20/957-0186 (munkaidőben).

- ABLAKSZIGETELÉS Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 34.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 45.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT Nagymaros
Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó:
Nagymaros Város
Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ:
Furucz Anita
(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 305-581

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

16

Nagymaros

Nyereményjátékot hirdet
ügyfeleinek a vízmû
Már korábban is nagy sikere volt, ezért most ismét
nyereményakciót hirdet a
DMRV Zrt – tájékotatták
lapunkat.
A nyereményjátékban havonta 50 darab 1.000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolnak ki. Az akcióban azon felhasználók vehetnek részt,
akik mellékvízmérővel rendelkeznek, vagy akiket szolgáltatási szerződés alapján
idényjellegű felhasználóként
tartanak nyilván, továbbá
akik 2012. szeptember 1. és
december 31. között visszaküldik kitöltve és aláírva azt
a szándéknyilatkozatot, amelyet interneten is letölthetnek
és kötelezettséget vállalnak
arra, hogy ezt követően a víz-

mérőállást honlapukon
(www.dmrvzrt hu) vagy a telefonos ügyfélszolgálatuk 2.
menüpontján keresztül, és
nem a papíralapú önleolvasó
lapon jelentik be.
Az akció nem vonatkozik
a locsolási mellékvízmérős
felhasználási helyekre – hívják fel a figyelmet.

A vízmérőállás bejelentésre a fentiekben választott
módszerek mellett is csak az
önleolvasó lapokon szereplő
időpontokban van lehetőség.
(A mellékvízmérős felhasználóik az év elején kapták
kézhez a papíralapú önleolvasó lapokat, míg az idényfogyasztók számára augusztus hónapban kerülnek postázásra). A lemondó nyilatkozatot, annak kitöltését és
aláírását követően postai
úton (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.), illetve e-mailben
(ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu)
juttathatják el a társaság részére, vagy szóbeli lemondó
nyilatkozatot tehetnek a 27/
511-511 és a 06-40/88-11-88
telefonszámok 4. menüpontjában.

A sorsolások a cég munkavállalóiból álló 3 fős bizottság jelenlétében történik,
melyet egy bizottság jegyzőkönyvez. Az akciót szervező
DMRV Zrt vállalja, hogy
megfizeti a nyeremény után
fizetendő közterheket – írják.
A nyerteseket a DMRV
Zrt a felhasználói adatbázisában szereplő címeken (felhasználási hely címén és levelezési címen), postai úton,
legkésőbb a sorsolást követő
10 munkanapon belüli postai
feladási dátummal értesíti,
mellyel egyidőben a megnyert ajándékutalványt is értéklevélként postázza. A
nyertesek neve 2012. október
15. és 2013. február 15. közötti időszakban a cég
internetes oldalán elérhető
lesz.
“Az akció részletes szabályozása megtalálható társaságunk
honlapján
(www.dmrvzrt.hu), valamint az ügyfélszolgálati irodákban” – írják befejezésül.

