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Október 23.: a történelem mi magunk vagyunk

>>> Az ünnepségről szóló cikkünket a lap második oldalon olvashatják!

Kevés ember, kevés kérdés
az idei közmeghallgatáson
Idén is kevesen vettek részt a
közmeghallgatáson,
melyet
október 25-én, pénteken este
tartottak a művelődési házban.
A nyilvános képviselő-testületi
ülésen a polgármesteri beszámoló után, Latorovszky Gábor
rendőrkapitány és dr. Hangyási
Sándor, a vizirendészet vezetője is ismertette az előző évi
mérlegeket.
Petrovics László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt az elmúlt év történéseiről a városban. Elmondta: több fejlesztés
is zajlott a városban, de azért
még vannak problémák is.
- Jó évet zártunk, sok projektet sikerült befejeznünk,
vagy előkészítenünk, ez jól

látszik a településen is. Javult
a város gazdasági helyzete is.
Azt azért el kell mondanom,
hogy nehezen indult a 2010es év, de időközben jól összecsiszolódott a képviselő-testület, nagyon jól együtt tudunk
dolgozni, bízunk egymásban.
Mindenkinek megvan a maga
feladata, és mindenki teszi a
dolgát – mondta bevezetőjében.
Három napirendi pontot
tárgyaltak a nyilvános tanácskozásokon: beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról, az adóbevételek
alakulásáról; rendőrségi tájékoztató; és a lakossági kérdések.
folytatás az 5. oldalon

Újabb szülői összefogásnak
köszönhetően megszépült a Dózsa
György utcai óvoda bejárata
Szülői kezdeményezést követően
a Zöldfa utcai alagút után a Dózsa
György utcai óvoda kapui is megújultak. A közös tervezést követően
négy szülő ügyes kezének köszönhetően csodás motívumok díszítik
október végétől a bejáratainkat.
Az előkészületek során szempont volt, hogy a mintákat hiteles
forrásból, a magyar mintakincsből
merítsük. A kétszárnyas kapun öszszetett virág, az egyszárnyas kapun
pedig egy életfa motívum látható.
Az ő áldozatos munkájuknak és
anyagi támogatásuknak köszönhetően gyermekek és szüleik vidáman
léphetnek be az óvodánk kapuján.
Szeretnék név szerint köszönetet mondani minden segítőnek,
akik szabadidejüket és anyagi támogatásukat ajánlották fel egy jó

ügy érdekében. A készítők: AranyKautz Laura, Psenákné Katona Ági,
Lángné Dubniczky Kati, Hamvasné
Hortoványi Gyöngyvér.
AZ ÓVODA KOLLEKTÍVÁJA
NEVÉBEN:RUDOLF JÓZSEFNÉ

2

Nagymaros

Egy nappal október 23-ika
előtt először a temetőben,
majd a művelődési házban
emlékeztek meg a város polgárai az 1956-os eseményekre. Az ünnepségen Petrovics
László polgármester mellett
Harrach Péter országgyűlési
képviselő idézte fel az akkor
történteket. A Kittenberger

– mondta emlékezésében
Patrovics László. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy
egységet alkotott akkoriban
Magyarország, hiszen mindenki egy dolgot szeretett
volna: szabadságot, önrendelkezést akart az országnak.
- Október 23-ika azt üze-

polgárok Nagymaroson is,
emlékezni 1956-ra.
- Emlékezni az eseményekre, azokra az eszmékre, amelyek akkor felszakadtak a magyarokból, azokra a
személyekre, akik részesei
voltak, és persze arra a történelmi eseménysorra, ami végül oda jutott, hogy forradalom lett – mondta.
Az országgyűlési képviselő felidézte az akkor történeteket, hiszen mint mondta, ő
gyerekként élte át az eseményeket 1956-ban. Az akkori
világot és a mai kort párhuzamba állította Harrach Péter, azt hangsúlyozva, hogy

szerették. És bátrak voltak,
mert kimondták az igazságot. Ha egy pillantást vetünk
a mai világunkra, és ránk, itt
élő emberekre, akkor valami
hasonlót kell nekünk is megélnünk. Hiszen ez a világ ma,
ha nem is olyan, hogy félnünk kell, ha nem is olyan,
hogy rabságban élünk, vagy
külső elnyomás alatt, de vannak olyan vonásai, amelyek
hasonlítanak ahhoz, az 56-os
világhoz – mondta.
Az ünnepség végén az általános iskola tanulói előadását láthatták a jelenlévők,
akik játékukkal megelevenítették 56 szellemét. Köszönet érte felkészítő tanáraiknak: Hamvasné Hortoványi
Gyöngyvérnek és Csörsz Katalinnak, valamint az ünnepségen zongorán közreműködő Lénárdné Patai Zsuzsannának.
A megemlékezés, mint
minden évben idén is az

Kálmán Általános és Művészeti Iskola tanulói pedig
előadásukkal elevenítették
fel a múltat.
- 1956 története mutatja
meg, hogy nem lehet sematikusan, néhány politikai vezető döntésén keresztül bemutatni. Október 23-ika a
mi forradalmunk, a mi sza-

ni nekünk, hogy él a remény,
hogy képesek vagyunk rá,
hogy meg tudjuk csinálni és, hogy nem szabad másokra, a kényszerítő, külső
erőkre hallgatni, nem szabad
széttárni a kezünket, és azt
mondani nem megy. Igenis ott van bennünk az erő, sok a hasonlóság közöttük.
amellyel a történelem me- A szabadság az ember
egyik legnagyobb ajándéka,
ezt belül kell megélni. Az
egyéni szabadságon túl nekik is és mindannyiunknak,
fontos a közösség szabadsága, egy országnak a szabadsága. Ezek az emberek nem
csak szabadság szeretők voltak, hanem az igazságot is

1956-os emlékműnél fejeződött be, ahová mécsesekkel vonultak át az emberek.
Az emlékezés koszorúját helyezte el Petrovics László
polgármester és Harrach Péter országgyűlési képviselő. Közreműködött a 950-es
Szent Gellért Cserkészcsapat.
F. A. ( FOTÓK : K ISS P ÉTER )

Október 23.: a történelem
mi magunk vagyunk

Elhunyt dr. Für Lajos
badságharcunk, és nem lehet leírni anélkül, hogy az
egyes emberi történetekről szólnánk. Nagy Imre, Király Béla, Maléter Pál, Rákosi Mátyás, Kádár János,
Hruscsov vagy Andropov, a
főszerep nem az övék volt

netét alakítani tudjuk. Igenis mi vagyunk magunk a történelem. Tegyünk Magyarországért – mondta beszéde
végén a városvezető.
Harrach Péter ünnepi beszédében arról szólt, hogy
emlékezni gyűltek össze a

Életének 83. évében október 22-én elhunyt
dr. Für Lajos volt honvédelmi miniszter,
aki 1990-ben lett országgyűlési képviselő.
Az Antall- és a Boross-kormányban is honvédelmi miniszter volt. 1994 és 1996 között pártja, a Magyar Demokrata Fórum elnöki tisztjét töltötte be. 1996-tól két évig
független képviselőként dolgozott a Parlamentben. A politikus feleségével egy ideje Nagymaroson élt, és alkotott.

Nagymaros
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A termelői piac ismét téma
volt a testületi ülésen
Az októberi testületi ülésre ezúttal 28-án, hétfőn került sor,
melyen minden képviselő jelen volt. A tanácskozáson többek között döntöttek két intézmény szakmai programjáról és
ismét téma volt a piac házirendje is. Ennél az előterjesztésnél
Szomráky Pál azt javasolta: adják át akár a Kerekegyletnek,
akár valamelyik civilszervezetnek a termelői piacot, mert szerinte az önkormányzat azt nem
tudja kezelni.
A napirend elfogadása után
elsőként beszámolót hallgattak meg a képviselők a már lejárt határozatok teljesítéséről,
majd a Napköziotthonos Óvoda
beszámolóját hallgatták meg a
2012/2013-as tanévről, és a tervekről. Itt került szóba, hogy a
Váci útra költöztettet óvodának
a bejáratához egy korlátot kellene tenni, hogy a gyerekek ne futhassanak ki az úttestre. Zellerné
Gerstmayer Judit megbízott vezető elmondta: sokszor a szülők ott beszélgetnek és ilyenkor veszélyes lehet, hogy nincsen ott korlát. Azonban ennek
elhelyezését gátolja az ételszállítás, amely autóval történik – erre
már Petrovics László polgármester hívta fel a figyelmet. Végül
abban maradtak, hogy megvizsgálják a lehetőségeket.
Fekete Zsolt képviselő arról kérdezett, hogy hogy áll az
Elsővölgyi utcai épület felújítása. A polgármester tájékoztatása
szerint a közbeszerzési pályázatot kiírták, a csúszás pedig annak
tudható be, hogy szerződésmódosításra volt szükség. Szimon
Attila azt kérdezte, hogy nem
életveszélyes-e a Váci úti épület.
Petrovics László röviden, de tömören válaszolt: nem. Erre azért
volt kíváncsi a jobbikos képviselő, mert korábban a rendőrség
azért költözött ki az épületből,
mert életveszélyesnek találta azt.

Szintén elfogadták a Gondozási Központ módosított szakmai programját, illetve azt, hogy
nyugdíjazás miatt a felmentési idő alatt párhuzamosan foglalkoztassanak valakit december 1-től. Ennek 1 435 200 forint
összegű bérköltségét a 2014. évi
költségvetés tervezésekor kell figyelembe venni.
A jövő évi belső ellenőrzési
tervet a következő témák ellenőrzését kérve fogata el a testület, fenntartva korábbi döntését,
miszerint témánként 4 revizori
napot finanszíroz: kötelezettség
vállalás rendjének és a munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése.
Megtárgyalták a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásáról szóló rendelet tervezetet, melyhez a
képviselőktől több javaslat is érkezett. A rendelet fontosabb előírásait lapunk 4. oldalán olvashatják. A teljes rendelet a www.
nagymaros.hu honlapon található meg.
Szintén a testület elé került és
el is fogadta a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi körzetek
megállapításáról szóló rendelet
tervezetet. Ez megszabja, hogy
Nagymaros mely területei, melyik orvoshoz tartoznak. Mivel
azonban szabad orvosválasztás
van, ezért ezek inkább csak tájékoztató jellegű adatok. A rendeletet lapunk 4. oldalán olvashatják!
Elutasítottak egy kérelmet
parkolóhely megváltásával kapcsolatban a szakbizottság javaslatára. A döntésnél tartózkodott
Rudolf Józsefné és Grécs László,
aki szerint felül kellene vizsgálni
az egész rendeletet.
Ismét a képviselő-testület elé
került a piac házirendje. A szeptemberi ülésen tárgyalt beadványban több piaci árus jelezte, hogy méltánytalannak tartja
a közterület-használati díj meg-

állapítását, sérelmezve, hogy a
helypénzt a sátrak, napernyők által elfoglalt terület után szedik
be, jóllehet szerintük a stand területe kisebb mint a sátraké. Szóban a kérelem leadásakor kérték
azt is, hogy a nyitva tartási idő
záró része módosuljon 13 órára,
mert szerintük sokan jönnének a
déli vonattal is a piacra – olvasható az előterjesztésben. A vitában Szomráky Pál kijelentette:
úgy látja, hogy az önkormányzat
nem tudja kezelni a piacot, ezért
adják vissza a Kerekegyletnek,
vagy adják át egy civil szervezetnek. Ezt több képviselő is visszautasította, hiszen pont azért került az önkormányzathoz korábban a termelői piac mert több
szabályt sem tartott be a kezelő
szervezet. Szomráky Pál azt is
javasolta, hogy a téli időszakban
egységes legyen a helypénz és ne
kelljen a sátorért fizetni. Ezt elutasította a testület.
Végül a rendelet avval egészült ki, hogy a piacon a nagymarosi lakóhellyel rendelkező
nyugdíjas kistermelő által elfoglalt legfeljebb 2 m2 terület ingyenes részükre. Ez korábban
kimaradt a szabályozásból. A
napirendi pontot öten elfogadták, egy nemmel (Szomráky
Pál) és egy tartózkodással
(Burgermeister László). A többség támogatta azt is, hogy a piac
9 és 13 óra között tartson nyitva
a téli időszakban.
Szóban került sor a közmeghallgatás értékelésére. Elhangzott: ismét kevesen voltak kíváncsiak az eseményre. Tudósításunkat lapunk 5. oldalán olvashatják el.
Az egyebek
napirendnél
több pont is megtárgyalásra került. Ilyen volt többek között a
Váci Rendőrkapitányság új vezetőjének, Latorovszky Gábornak a kinevezéséről szóló támo-

gatás, elvi támogatás nyújtása a
Nagymarosi Borbarátok Körének pályázatához, mely a volt
Proli épületét újítaná fel és használná közösen a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Itt a végleges döntést valamennyi pályázati feltétel ismeretében, a pályázat teljes tartalmú összeállítását követően hozza meg a testület.
Szintén az egyebekben született a döntés arról, hogy a Zöldfa utcában a Vasút utca és a vasút
közötti részen a közvilágítás bővítését, a vasút alatti átjáró kivilágítását a 2014. évi költségvetésbe beépítik, és amennyiben
forrás lesz rá, a fejlesztés meg is
valósul.
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Szálloda utcai ikerházak közül a 8.
szám alatti ingatlan egyik lakásából lezárással egy szoba,
konyha, fürdőszoba használatba adnak Fazekas Ferencnek
szükséglakásként, térítésmentesen, az árvíz miatt lakhatatlanná
vált lakása bontása és újjáépítése
időtartamára. Az árammal történő fűtés költségének egy részét
átvállalta a Katolikus Karitász,
így a várossal közösen fizetik azt
majd. Ezenfelül a testület megbízta a polgármestert azzal is,
hogy mielőbb kezdeményezze
az érintett cselekvőképességet
korlátozó gondokság alá helyezését.
Kiírták a Vasút utca 21. szám
alatti ingatlan hasznosítására is a
pályázatot. Így hamarosan képzőművészeti galéria és kávézó is
működhet az épületben. A kiírást
lapunk is tartalmazza.
Elfogadták – hogy Kismaros és
Szokolya visszalépésével - a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés ellátására 2006. január 2-án
létrejött társulási megállapodás
módosított, felülvizsgált tervezetét úgy, hogy a társult feladatellátást kizárólag Verőce Község Önkormányzatával látja el Nagymaros 2013. november 1-től.
A testület ülése most is zárt
üléssel ért véget, melyen a Gondozási Központ felé való tartozás
elengedéséről és szociális kérelmek elbírálásáról döntöttek.
FURUCZ ANITA

ELMŰ ügyfélszolgálat nyílt Nagymaroson

Ügyfélfogadási idő változás

ELMŰ ügyfélszolgálat nyílt Nagymaroson, a Fő tér 5.
szám alatt. Az ügyfeleket kedden 8-tól 12 óráig, csütörtökön pedig 14-től 18 óráig várják. Az iroda nyitva tartása a www.elmu.hu honlapon is megtalálható!

A Szobi Járási Hivatal reggel 8-tól este 8-ig várja az
ügyfeleket. A járási hivatal nagymarosi kirendeltsége
- okmányiroda, pedig a szerdai napon hosszított nyitva
tartással, egészen 18 óráig várja az ügyeiket intézőket.
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Nagymaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2013. (X. 29.) önkormányzati
rendelete Nagymaros Város háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000.
évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Nagymaros
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott
egészségügyi alapellátási feladatának teljesítése érdekében 2 felnőtt
háziorvosi, 1 házi gyermekorvosi és
1 fogorvosi körzetet alakít ki.
2. § (1) A felnőtt háziorvosi körzeteket és azok területi leírását e
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A házi gyermekorvosi körzetet és annak területi leírását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A fogorvosi körzetet és annak
területi leírását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ

A rendelet kihirdetése a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel
2013. október 29-én megtörtént.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ

Felnőtt háziorvosi körzetek:
1. számú háziorvosi praxis - (PAX
CORPORIS Háziorvosi Szolgálat,
Dr. Rendessy Annamária): Akácos
út, Alsómező út, Arany János utca,
Árpád utca, Babits Mihály utca, Barackvirág utca, Bodza utca, Bogyó
utca, Bokréta utca, Camping üdülő-telep, Csillag utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Dália köz, Deák
Ferenc utca, Dézsma utca, Diósárok utca, Elsővölgy utca, Erdőszél
utca, Fehérhegy utca páratlan oldal, Fő tér páratlan oldal, Galago-

nya utca, Gesztenye sor, Gyöngyvirág utca, Gyöngyvirág köz, Hársfa utca, Hatlópatak utca, Hatlópatak
dűlő, Hegy utca, Hold utca, Hóvirág köz, Hunyadi sétány, Ibolya köz, Jánoshegy dűlő, Kamilla utca, Kantár utca, Kapuhegy
dűlő, Király utca, Királykút utca,
Kisújhegy, Kittenberger Kálmán
utca, Kóspallagi út üdülő-telep,
Kossuth sor, Köbölvölgy dűlő, Latorvölgy, Magyar utca, Mainzi utca,
Mák utca, Málna utca, Mező utca,
Nagyhenc dűlő, Nárcisz köz, Nefelejcs köz, Nimród utca, Nyereg
utca, Őszapó utca, Őz utca, Pállya
Celesztin utca, Pata sor, Pipacs köz,
Radnóti Miklós utca, Rákóczi Ferenc utca, Rókavár köz, Sas utca,
Sóhegy dűlő, Sólyomsziget üdülőtelep, Szálloda út, Szarvas köz, Szekér utca, Szekfű köz, Szőlő utca, Tamási Áron utca, Tavasz utca, Tégla
utca, Törökmező turistaház, Tulipán utca, Tücsök utca, Új utca, Váci
út, Vadász utca, Vadrózsa utca, Villa sor, Viola utca, Vízállás dűlő, Zug
utca.
2. számú háziorvosi praxis (TÁLTOS-2003. Kft., Dr. Zombori
Klára): Aranyos utca, Árokpart
utca, Béla sétány, Bokor utca, Diófa utca, Domboldal utca, Dózsa
György út, Duna utca, Erdőalja út,
Erdőszél út, Fehérhegy utca páros
oldal, Felsőmező utca, Foglár dűlő,
Fő tér páros oldal, Gyár utca, Halász utca, Hegyalja út, Hell Ferenc
utca, Ipolysági utca, István tér, Jókai
utca, Kálvária utca, Katica sétány,
Komáromi utca, Lejtő utca, Lihegő utca, Liliom utca, Magyarvölgy,
Mihály-hegy utca, Millenium sor,
Molnár utca, Monsberger tér, Nap
utca, Napsugár utca, Német utca,
Nyár utca, Őrházak, Pacsirta utca,
Panoráma út, Pince utca, Rigó-hegy
utca, Rigóhegy utca, Rózsa utca,
Selmecbánya utca, Somdűlő, Svábhegy, Szamaras út, Szamaras hegy,
Szent Imre tér, Szív utca, Trampóföld üdülő-telep, Vasút utca, Vasútállomás, Visegrádi utca, Völgy utca,
Zoltán utca, Zöldfa utca.

Erdei Jánost köszöntötték
Még az elmúlt hónapban köszöntötte születésnapja alkalmából Erdei János szépkorú, nagymarosi lakost Petrovics László polgármester Nagymaros idei legjobb borával és Orbán Viktor miniszterelnök oklevelével. Erdély János ma is aktív és mint mondta, minden úgy teljesült életében, ahogy 12 éves korában elképzelte. Isten
éltesse őt még sokáig!

Közösségi együttélés szabályai
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület elfogadta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
18/2013. (X. 29.) önkormányzati rendeletét. A rendelet november 1-jén hatályba lépett.
A rendelet pénzbírsággal (közigazgatási bírsággal) rendeli büntetni azokat a magatartásokat, amelyek nem minősülnek bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétesek.
A pénzbírság 150 000 forintig terjedhet, a közterület-felügyelő pedig 50 000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
Közösségi együttélés szabályait sértő magatartások különösen a következők:
- közterületi zöldfelületre járművel ráhajtás, azon parkolás;
- ingatlan előtti, melletti járda, az úttestig terjedő zöldfelület, árok és ezek műtárgyai, dísz- és egyéb burkolatai tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről gondoskodás elmulasztása, azok, vagy az úttest beszennyezése;
- közterületen cigaretta csikk, vagy egyéb hulladék eldobása;
- szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe oda nem rakható
hulladék elhelyezése;
- avar, kerti hulladék nem engedélyezett időszakban történő égetése;
- a zaj elleni védelemről szóló 14/1995. (IX. 10.) önkormányzati rendeletben robbanómotor-, vagy elektromos motor meghajtású gépek használatára vonatkozó tilalom megszegése;
- hirdetmény nem ez e célra létesített közterületi hirdető
berendezésen történő elhelyezése, és annak felhívásra haladéktalanul, saját költségre el nem távolítása;
- közterületen eb póráz nélkül vezetése;
- állat ürülékének közterületről el nem távolítása;
- lakóterületen a házszámtábla, üdülőövezetben, külterületen az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó tábla elhelyezésének, karbantartásának, pótlásának elmulasztása;
- közterületen – kivéve, ha az rendezvényeket – szeszesital fogyasztása.
A teljes rendelet, így valamennyi közösségi együttélés
szabályait sértő magatartás elérhető az önkormányzat honlapján (www.nagymaros.hu/Önkormányzat/Képviselő-testület/Rendeletek), valamint megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ

Piaci nyitva tartás
Tájékoztatom a Lakosságot és – ezúton is – a piaci árusokat,
hogy a Képviselő-testület módosította a közterület-használat rendjéről szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendeletét.
A téli nyitva tartás (november 1-től március 31-ig) 9-13
óráig tartó időpontra módosult.
Egyúttal a korábbi gyakorlatnak megfelelően a piacon 2
m2 területig díjmentességet biztosított a nagymarosi lakóhelyű nyugdíjas kistermelőknek.
A piac házirendje, valamint a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet az önkormányzat honlapján teljes terjedelemben olvasható.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ
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Kevés ember, kevés kérdés
az idei közmeghallgatáson
Petrovics László elsőként ismertette a helyi adóbevételek alakulását. Elmondta: az idei évben szeptember 30-ig 159 millió forint adó
érkezett be a város kasszájába.
Ez az összeg az előző évihez hasonló, a korábbi évekhez képest
némi emelkedést mutat. Az építmény adóbevétele – a külterületi felderítéseket követően – nőtt.
A telekadó összege– egy tavalyi
jogszabályi változtatást követően – megnőtt, mivel azóta – többek között – a DMRV Zrt-nek és a
MÁV-nak is kell fizetnie ezt a sarcot. Az idegenforgalmi adón nagyon látszik a válság – vélte a városvezető, hiszen az elmúlt években ennek az összege nagyon viszszaesett. Tavaly és idén ez azonban már némi növekedést mutat.
Nagymaros iparűzési adóbevételei növekedtek az elmúlt években, de a jogszabályok miatt most
már arra a területekre kell fizetnie
a cégeknek, ahová a szolgáltatást
nyújtják. Így ez a bevétel jelentősen csökkeni fog. A gépjárműadóban az elmúlt évekhez képest nincsen nagy változás.
A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy akik késve fizetik be az adójukat, azok kérhetik – indoklással -, hogy engedjék el nekik a késedelmi pótlékot.
A kérelem azonban csak december
30-ig nyújtható be az önkormányzathoz. De a vállalkozóknak, kérésre akár részletfizetési kedvezményt is adnak.
A bírságok alakulását is ismertette Petrovics László, aki elmondta: itt csökkenés látszik, mert az
állam ennek a bevételnek a 40 százalékát elvette a településektől.
- Az állami hozzájárulások – a
személyi jövedelem adó kivételével, amit elvitt az állam – az idei
évben is jól alakulnak. Megjelennek itt a vis maior támogatások, de
ebben még nincsen benne az idei
árvízre benyújtott igényünk, bár az
igényelt 65 millióból már 58 megérkezett a számlánkra. Sérelmesnek tartom ezt, mert csak azt akartuk elszámolni, amit ténylegesen
a védekezésre fordítottunk. Kifogást fogunk emelni a különbözet
miatt. A másik sérelem, hogy júniusban volt az árvíz és csak most
kaptuk meg a pénzt. Ez azért kifogásolható, mert mindenki a település segítségére sietett, amikor kellett, de négy hónapig kellett a vállalkozóknak is a pénzükre várni-

uk – mondta.
A bérleti bevételek alakulásával kapcsolatban kiderült, hogy
számos bérlő hagyta el úgy a város ingatlanját, hogy tartozást halmozott fel, ezért az önkormányzat már nagyon körültekintően jár
el ilyen kérésekben. A parkolás díjak bevételénél a polgármester arról beszélt, hogy normalizálódott
a helyzet Nagymaroson. A bevétel idén több, mint 1,2 millió forint volt.
2013-ban jelentősen lecsökkent
a település hitelállománya, köszönhetően az állami konszolidációnak. Így jelenleg adósságmentes az önkormányzat, mindössze
102 millió forintos fejlesztésekre
– az önrészek finanszírozására, a
pályázati összegek megelőlegezésére – fordított hitelállomány van
Nagymarosnak.
A fejlesztésekről tartott diavetítésben bemutatták az elmúlt időszakban végrehajtott projekteket.
A jelenlévők láthatták képekben
és számokban is az árvízvédelmi
védvonal, a Magyar utca, a családi napközi, a könyvtár, a napközi,
a galéria és a Dézsma utcai projekt
alakulását. Két rendezvény is pályázati pénzből valósult meg: ez
a Gesztenye Fesztivál és a Itthon
vagy Magyarország programok is,
mely közös összefogással valósult
meg.
A polgármester részletes beszámolója után Latorovszky Gábor rendőrkapitány ismertette az
előző év számait, melyet korábban már a testület előtt is megtett. Elhangzott: dolgoznak azon,
hogy egy harmadik körzeti megbízott is legyen a településen. Kiemelte: szeretnének – főleg az
egyedül élő időseknek – egy olyan
rendszert kiépíteni, amellyel azonnal riasztani tudják a hatóságokat, ha bármi sérelem, vagy baj
érte őket. Elmondta azt is, hogy
a mentőkhöz hasonlóan hamarosan a rendőrségnél is a bejelentés központosított lesz, vagyis már
nem Vácra fognak befutni a hívá-

sok. Latorovszky Gábor azt mondta: neki az a célja, hogy a rendőri
jelenlét szinte minden településen
meglegyen. A Szent Olga Alapítvány által adományozott autóért
is köszönetet mondott, de elmondta, hogy még a központi engedély
nem érkezett meg a használatára. Amint ez megérkezik, igénybe
fogják venni az autót.
Dr. Hangyási Sándor, a Nagymarosi Vizirendészet vezetője is
beszámolt az elmúlt év történéseiről. Kiemelte: ebben az évben
nem történt még semmilyen bűncselekmény a vizeken. Beszélt az
árvízi védekezésről is, hiszen 70
kilométeren kellett ellenőrizniük
a szabályok betartását. A strand
problémájára is kitért. Mint
mondta: többször is egyeztettek
a szabályos fürdőzéssel kapcsolatban a polgármesterrel. A kijelölt fürdőzőhelynek két akadálya van: az egyik a biztonsági távolságok az úszóművektől, a másik, hogy a partszakasznál hajózási veszteglő hely van kijelölve.

Utóbbi módosítását már kezdeményezték a hatóságoknál.
A fórum részében az eddigi
évekhez képest nem sok kérdés
érkezett. Elsőként egy Szív utcai
lakos tett panaszt az ellen, hogy
az utca alatti panorámás részen
épül egy ház, úgy hogy annak tetőszerkezete eltakarja az eddigi
szép kilátást. Mint mondta már
tettek panaszt az illetékeseknél,
akik le is állították az építkezést,
de szeretné, ha a képviselő-testület is foglalkozna az üggyel. Erre
a polgármester ígéretet tett.
Egy hölgy afelől érdeklődött,
hogy a Magyar utca Váci út alatti szakasza, amely az árvíz után
tönkre ment, mikor lesz megcsinálva. Petrovics László elmondta: igen, mindenképpen javítva lesz, hamarosan. Az árvízi
projekttel kapcsolatban az egyik
lakó a hibákat sorolta. Ezeket az
önkormnyzat megvizsgáltatja.
Kérdések érkeztek Latorovszky Gáborhoz és dr. Hangyási
Sándorhoz is, akik igyekeztek
mindent megválaszolni.
Végezetül Szimon Attila beszélt a közbiztonság helyzetéről.
Mint mondta úgy érzi, hogy a három és fél év munkája eredménytelen volt, mert nem valósultak
meg azok a tervek, amiket szeretett volna. A jelenlét, a helyismeret és a szakmai felkészültség lenne szerinte a legfontosabb a megelőzésben. Mint mondta, neki nem
a végrehajtó állománnyal és a közvetlen parancsnoki állománnyal
van kifogásolni valója, hanem a
döntéshozó pozícióban lévőkkel,
akiknek szerinte fogalmuk sincs
Nagymaros
közbiztonságának
problémáiról. (F.A.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagymaros Város Önkormányzata (2626 Nagymaros, Fő tér
5.) nyilvános pályázatot hirdet a Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában álló Nagymaros, Váci út 21. szám és
1856 hrsz alatti 246 m2 földszinti hasznos alapterületű épület
képzőművészeti központként és galériaként történő üzemeltetése, kiegészítve kávézó működtetésének lehetőségével.
A pályázat nyertesével az Önkormányzat az ingatlan működtetése céljából határozatlan idejű bérleti szerződést kíván kötni.
A működtetésének alapvető célja a helyi és külső kulturális élet
bemutatására lehetőség biztosítása, Nagymaros idegenforgalmának, vonzerejének növelése, kiállító tárlatok működtetése.
A galériát az épületben teljes évben működtetni kell, a kiállítások változatossága mellett (legalább évi négy különböző tartalmú és témájú kiállítás).
A pályázatokat 2013. november 20-án, 12 óráig lehet benyújtani a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar nyelven, két eredeti példányban (cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5.).
A borítékra kérjük ráírni: “Nagymaros Város Önkormányzata,
Váci út 21. ingatlanpályázat”.
A pályázat részletes feltételei az önkormányzat honlapján és
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elérhetők.
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a visegrádi Madaras
A jobbik helyi Ellátogattunk
László Erdészeti Erdei Iskolába
szervezetének hírei
Halottak napján idén ketten mentünk el a marosi temetőbe, majd
a Dömösi átkeléshez, végül a Király kút fölötti erdős részre, ahol
egy ismeretlen magyar katona
alussza örök álmát.
Rendbe tettük a sírokat, elmondtunk értük egy imát, gyertyát gyújtottunk az emlékükre.
Eszembe jutott, hogy milyen jó
lenne, ha jövőre többen is elmennénk ezekhez a sírokhoz. Megbeszéljük addig?
Kicsit más: 3 napos munkaszünet, sok-sok idegen a falunkban, vonattal is sokan jönnek. És
mit látnak, ha lejönnek az állomásról? Egy kidöntött szemetes-

kukát, a környéke teleszórva háztartási hulladékkal, melyből a kutyák lakmároznak nagy örömmel.
3 napig volt így, majd szombaton
arra járva kipattantunk az autóból, munkáskesztyűvel kb. 1 perc
alatt felmarkoltuk, és visszatettük
a felállított kukába a szemetet.
Halkan megkérdezem: hány
épkézláb, egészséges ember kap
segélyt Nagymaroson? És ki tesz
a segélyért akár egy mozdulatot
is? Normális dolog ez? A szemétkupactól kb. 10 m-re szotyiztak 3
napon keresztül a jórészt segélyből élők. És senkinek nem jutott
eszébe, hogy tegyen valamit. De
még azoknak a szakembereknek
sem, akiknek a családok életvezetését, beilleszkedését kéne igazgatniuk a megfelelő irányba.
Ezután még többen fordítják

majd el a fejüket, ha az utcán találkozunk. De nem baj! Túlélem!
November utolsó hetében, Advent első napjaiban, immáron 6.
alkalommal felállítjuk az adventi keresztet. A helyszín a tavalyi ,
vagyis a Fő tér alsó része, az Erdészet előtt. A részleteket ( a pontos időpont, az igehirdető neve,
stb.) később a hirdető táblákon olvashatják. Mindenkit megkülönböztetett tisztelettel várunk!
November 18-án lesz 5 éve,
hogy megalakult a Jobbik Nagymarosi Szervezete. A Bethlen vendéglőben gyűltünk öszsze, nemcsak mi, marosi alapító tagok, hanem a környékbe-

li jobbikosok is eljöttek. Valóságos történelmünk van már, sok
örömmel, bánattal, de büszkék
vagyunk erre az 5 évre!
Sok vendéget hívtunk meg
ez idő alatt, és mindenki örömmel vállalta a felkérést. Itt volt
Wittner Mária, Volner János, ifj.
Hegedűs Loránt, Szilágyi György,
Gyöngyösi Márton, Bertha Szilvia, Csuka Tamás püspök úr,
Schuszter Lóránd, Lenhardt Balázs, Posta Imre...
Köszönjük mindenkinek, aki
lélekben, munkában támogatott,
köszönjük mindenkinek, aki gáncsoskodott, mert az csak megerősített bennünket.

Az erdei iskola által kínált „Őszköszöntő” programon vettünk
részt 2013. október 30-án Visegrádon.
Nagy izgalommal készülődtünk szerda reggel, majd fél 9
után elindultunk a komphoz. Jung
Vilmos nagylelkű felajánlásának
és Deli Orsi segítségének köszön-

visszaérkeztünk az erdei iskola épületébe. Az otthonról hozott
elemózsia elfogyasztása után közös sütés és kézműveskedés várt
a csapatra. Györgyi nénivel sütött majd Kata nénivel fecskét ragasztott a csoport. A busz érkezéséig még egy nagy fogócskázásra
is jutott idő.

hetően a kis csapat térítésmentesen kelhetett át a Dunán és külön busszal mehettünk az erdei
iskoláig. Itt nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk Békefi
Andrásné Moór Györgyinek köszönhetően.
András bácsi és Bikmak egy
gyermek nagyságú báb köszön-

Egy kicsit fáradtan, de élményekkel tele indultunk el haza.
Bízunk abban, hogy a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt
szép emlék marad ez a kirándulás. Szeretnénk még egyszer köszönetet mondani Jung Vilmosnak és Deli Orsinak, valamint
Moór Györgyinek, hisz az ösz-

tötte a gyermekeket, majd kezde- szefogásuknak köszönhetően tudtét vette a zenés mulatság, melyet tunk a gyermekek számára ilyen
kukoricamorzsolás követett. A le- gazdag programot szervezni.
morzsolt kukoricával egy felfeBAZSALYÁNÉ BUGÁR ZSUZSANNA
ÉS RUDOLF JÓZSEFNÉ
A SZEBB JÖVŐ REMÉNYÉBEN: dező sétán vettünk részt egy CsaÓVODAPEDAGÓGUSOK
ba
bácsi
vezetésével.
Séta
végén
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

NAGYMAROSI SZERVEZETE
SZIMON ATTILÁNÉ

NEVÉBEN:
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Iskolánk hírei

Októberre már teljes erővel beindult az iskola, versenyek, megemlékezések, ünnepek és osztályprogramok tették változatosabbá a mindennapokat. Mindezek előtt azonban szeretnénk kifejezni köszönetünket a polgárőröknek és a rendőrségnek, akik reggelenként irányították a forgalmat mindkét iskolaépület előtt, hogy a nagymarosi diákok
biztonságosan eljuthassanak az iskolába. Köszönjük munkájukat!
Eseményekben gazdagon telt az
idei tanév második hónapja is. Október 2-án a zene világnapjáról emlékeztünk meg osztálykeretben, október 4-én pedig megható és színvonalas műsorral tisztelegtek iskolánk diákjai az aradi vértanúk emléke előtt. Köszönjük a 6. osztályosok, és felkészítő tanáraik, Csörsz
Katalin, és Hamvasné Hortoványi
Gyöngyvér munkáját, mellyel lehetővé tették az ünnepi megemlékezést! Az október 23-ai ünnepi műsort a két 8. osztály tanulói készítették, az iskolai és városi ünnepélyen egyaránt. Méltóságteljes, komoly előadásuk valódi köszönet
volt az 1956-ban elesettek áldozatáért, azért, hogy ma egy szabadabb
világban élhetünk.
Nyolcadikosaink Pályaválasztási kiállításon vettek részt Vácon, ahol osztályfőnökeik segítségével jobban megismerhették a
környék középiskoláit, és tanácsot
kaphattak továbbtanulásukat illetően. Elsőseink pedig DIFER mérésen vettek részt, melyet a Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa dr. Borkóné Hetényi Eszter végzett el minden egyes tanulón, majd
személyesen tájékoztatta a szülőket az eredményekről. Ennek a mérésnek a lényege, hogy megvizsgálja a gyermekek azon készségeinek
és képességeinek fejlettségi szintjét, melyekre az iskolai tanulás építkezik, segítve ezáltal a iskolai készségfejlesztő munkát.
Felső tagozatosaink már így a
tanév elején is számos versenyen
vettek részt. Matematika háziversenyünket 5. és 6. osztályosoknak
hirdettük meg. Az 5-esek közt első
helyezést ért el Nagy Csanád, második lett Dúro Dániel Attila, harmadik pedig Bognár Berta, Fekete Boglárka és Hevesi Hanna. A
6-osoknál a legeredményesebben
Kovács Gyöngyi szerepelt, második helyen végzett Horváth Ágnes, Ribai Viktória és Szilágyi Bálint, harmadikként pedig Galszter
Gergő Zsolt. Gratulálunk nekik! A
Kempelen Farkas Matematika Versenyen, melyet a váci Boronkay
György Műszaki Szakközépiskola rendezett, Kovács Tünde, Péntek Judit és Ember Andrea képviselték iskolánkat. A 94 fős mezőnyben Ember Andrea az előkelő 8. helyen végzett, öregbítve ezzel iskolánk hírnevét! Gratulálunk nekik!
A szintén váci szervezésű Árpád

Tehetségkutató Matematika Versenyen az 5. évfolyamból Nagy Csanád, 6-ból Kovács Gyöngyi, 7. osztályból pedig Nagy Marci indult,
aki a 6. helyen végzett! Nekik is elismeréssel tartozunk, és sok sikert
kívánunk további munkájukhoz!
Azonban nem csak szellemi téren mérettették meg magukat iskolánk diákjai, sportolásban is! Október folyamán minden testnevelő elkészítette az Őszi fittségi tesztet, mely a tanulók fizikai állapotát méri. Leggyorsabb lábú futóink a Mezei futófesztiválon és diákolimpián vettek részt Sződön. Az
első korcsoportban Schaffer Maja
3. helyezést, Vas Bulcsú 5. helyezést, Vén Áron 8. helyezést, a második korcsoportban Hevesi Hanna 7., Vén Botond 3. helyezést ért
el. A harmadik korcsoportban Dobó
Bálint 5., Gaszner Ádám 9. helyezett lett. Gratulálunk a kiváló eredményekért. Petrovics Béla szervezésében pedig házi Teremfoci bajnokságon mérhették össze tudásukat a futballozni vágyók. Mindenekelőtt büszkén jelentjük, hogy
egy lánycsapat is vállalkozott a nehéz feladatra, név szerint Illés Panna, Kovács Gyöngyi és Trampó
Nóra. Büszkék vagyunk rátok! Az
első helyen végzett csapatok tagjai
pedig: Maurer Máté, Rudnyánszki
Tamás és Szilágyi Bálint, Galszter
Gergő, Hadi Dávid és Wiedermann
Levente, valamint Bada Kornél,
Balázs Krisztián és Gáspár Róbert.
Gratulálunk nekik!
A gyönyörű vénasszonyok nyarát kihasználva a két 4. osztály az
Ipoly Erdő Zrt szervezésében a Bejárható Magyarország túraprog-

ramban vett részt, sőt a 4. b tanulói még a szobi Börzsöny Múzeumba is ellátogattak. A kirándulni vágyók pedig korosztálytól függetlenül bekapcsolódhattak a NAHÁT
túrába, melyen most is számos diák
vett részt Hamvas Brigi néni lelkes
szervezésének köszönhetően egy
gyönyörű, ugyanakkor valódi kitartást kívánó teljesítménytúrán. Az
1. b. és a 2. b. osztály Budapesten
járt a MÜPA-ban, ahol a Vuk című
előadást tekintették meg. Megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról alsó és felső tagozaton egyaránt,
eredményesen lezajlott a papírgyűjtés, köszönjük mindenkinek, aki ezúton támogatta iskolánk diákjait.
Köszönjük Szlépkáné Árvai Ágnesnek a szervezést. Meghallgathattuk
a Filharmónia bérlet első előadását,
melyet Palotayné Scheili Marinna
fáradságos szervezése tett lehetővé. Végül a szünet előtt a nyolcadikosok szervezésében fergeteges Suli-bulin vehettünk részt.
Novemberi programjainkat 8-án
az immár hagyománnyá vált Márton napi felvonulás nyitja 18 órától.
Mindenkit szeretettel várunk! Készülünk a visegrádi Áprily-napokra,
az alsós Versmondó versenyre, valamint az Ifjú zenebarátok napjára, mely november 20-án 17 órakor
kerül megrendezésre a Művelődési Házban. Várunk minden kedves
zenekedvelőt! Iskolánk Nyílt napot
tart november 18-án és 19-én, ahol
a szülők megnézhetik gyermekeiket
az osztályközösségben, megismerhetik iskolánk tanárainak oktatási,
pedagógiai módszereit.
Szeretettel várunk minden zenét
szerető nagymarosi lakost a művelődési házba, az ütős tanszak november 16-án, szombaton 17 órakor kezdődő jótékonysági koncertjére.
AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE

Látogatás a Mesemúzeumban
Mivel már iskolánk sok alsós osztálya járt Budapesten a Mesemúzeumban és mindenki kellemes élményekről számolt be, mi is nagyon
vártuk, hogy elmehessünk. Ez a
gyerekeknek szóló múzeum- mely
Kányádi Sándor ötlete alapján jött
létre- 2012 óta várja látogatóit.
Már megérkezésünk pillanatában meseszereplőnek éreztük magunkat, hisz az egész épület, a kapualj, a belső udvar, a mosdók, és a
szobák is olyan hangulatot keltettek.
Csörsz Kati néni, iskolánk magyar szakos pedagógusa, aki ott múzeumpedagógus és csoportvezető még tovább fokozta ezt a hangulatot a gyerekeknek szánt feladatokkal és próbatételekkel. Az ismerkedős játék után kezdődött a hétpróba: ismert mesék összeállítása képekből, meseszereplők felismerése, fényjátékkal kísért mesehallgatás, meseerdőben az érzékszervek segítségével való tájékozódás, és ügyességi játék után jutalmul beöltözhettek
a gyerekek a pozitív mesehősök jelmezeibe. Mivel mindenki sikeresen teljesítette a feladatokat mesehős igazolványt kapott. Köszönjük Kati néninek
a szervezést és ezt az interaktív délelőttöt! Ezután a jó hangulatú program
után buszunk átvitt a Parlamentbe. Idegenvezetőnk segítségével végignéztük a legnépszerűbb termeket, az őrségváltást, a Szent Koronát, melyekről
röviden mesélt a gyerekeknek. Az itt hallottakkal, látottakkal készítettük elő
a második félévben sorra kerülő történelmi olvasmányainkat.
3.A OSZTÁLY, ERZSI NÉNI ÉS BEA NÉNI

Törvényi változások
iskolánk életében
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 2013. szeptember 1-jétől számos változást eredményezett az általános iskolák életében.
1. Bevezetésre került az új Nemzeti Alaptanterv, melyet felmenő rendszerben kell alkalmazni az első és ötödik évfolyamtól kezdődően.
2. 2013. január 1-jétől módosult
a tankötelezettség időpontja. Ha a
gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben. Az iskolaérettséget alapesetben
az óvoda igazolja, amennyiben azonban kétség merülne fel ebben a kérdésben, nevelési tanácsadáson, illetve
szakértői vizsgálaton kell részt vennie
a gyermeknek. Az a gyermek, akinél
azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig maradhat az
óvodában, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség a tanuló számára annak a tanévnek a végéig tart,
melyben betölti 16. életévét.
3. Azokon az évfolyamokon, ahol
nemzetiségi német nyelvoktatás folyik, első és ötödik évfolyamon kötelező tantárgy a nemzetiségi népismeret.
4. A mindennapos testnevelés ebben a tanévben már az első, második,
ötödik és hatodik évfolyamon kötelező. .Az iskola igazgatója a heti 5 testnevelés órából 2 óra alól felmentést
adhat, ha a tanuló szülője igazolást
hoz gyermeke egyesületi tagságáról.
5. Első és ötödik évfolyamon új,
kötelező tanóra az erkölcstan vagy az
ehelyett választható, egyházi jogi személy által szervezett hit-és erkölcstan
óra (hittan). Az erkölcstan/hit-és erkölcstan órák (hittan) a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkednek. A
többi évfolyamokon a fakultatív hittan órákat kifutó rendszerben kell alkalmazni.
6. Az általános iskolákban a tanulóknak kötelességük 16 óráig szervezett foglalkozásokon részt venni. Az
iskolának pedig 17 óráig ügyeletet kell
biztosítani. Ez a törvényi változás nem
okozott problémát a mi iskolánk esetében, mert alsós tanulóink 98%-a napközis, a felsős tanulók 40%-a tanulószobás. Az elmúlt évekhez hasonlóan
számos programot tudunk biztosítani tanulóink számára: A művészeti iskola zene, tánc, képzőművészeti ága
ad lehetőséget a részvételre. Szakkörön, sportfoglalkozáson, tehetséggondozáson, felzárkóztató foglalkozáson,
korrepetáláson vehetnek részt tanulóink. Azoknak a tanulóknak, akiknek
iskolán kívüli, egyéb elfoglaltsága van
a délutáni foglalkozások ideje alatt, a
szülő/gondviselő írásbeli kérelmére az
iskola igazgatója felmentést adhat.
7. Az a tanuló, aki kötelességét
vétkesen vagy súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető, ami súlyos következményeket vonhat maga után.
A szülők, az Oktatási Hivatal honlapján bővebben olvashatnak a törvényi változásokról.
HEINCZ TAMÁSNÉ IGH.
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Felhívás és jelentkezési lehetőség
A Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti iskola 2014-2015 tanévre tervezett első évfolyamtól
kezdődő német nyelvű nemzetiségi oktatásra!
A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére és az általános iskola támogatásával nyolc évfolyamos, német
nyelvű, nemzetiségi nyelv, irodalom, népismeret, kultúra, hagyomány oktatását van lehetőség elindítani kellő létszámú jelentkezés
esetén a 2014-2015 tanévben.
Az oktatás ingyenes, államilag támogatott, országosan egységes követelmények szerint folyó alapfokú, nyelvoktató nevelési - oktatási formában történik, alsó tagozaton német nemzetiségű szakképzettségű, német
nyelvi szakos tanító, felső tagozaton német nyelvi szakos, német nemzetiségű szakképzettségű
tanár - pedagógusok irányításával az alábbiak szerint.
- az 1. osztályosok játékos
formában; versekkel, mesékkel,
mondókákkal, dalokkal, szituációs játékokkal ismerkednek a német nyelvvel
- a heti 5 német óra (csoportbontásban) remek lehetőséget kínál a hatékony nyelvtanulásra
- a tanulók megismerkedhetnek
a magyarországi német nemzetiségek történelmével , kultúrájával, hagyományaival
- nyári táborozás szervezésével
- irodalmi, ének, zene, tánc, kézműves foglalkozásokkal - lehetőség van a személyes kapcsolatok,
ismeretség ,barátság kiépítésre
- a német nemzetiségi önkormányzat támogatásával részt vehetnek az országos német nemzetiségi versenyeken, az ország
legszebb vidékein .
- az európai , német nyelvterülethez tartózó külföldi országokba
szervezett nyelvi táborokban, kirándulásokon személyes élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek.
- 8 év intenzív nyelvtanulás után biztos nyelvi alapokkal
kezdhetik a középiskolát.
- felső tagozaton 2. idegen
nyelvként az angolt tanulhatják.
A német nemzetiségi nyelvoktatás lehetőséget biztosít egyrészt
a Nagymaroson élő német nemzetiséghez tartozó családok számára, hogy gyermekeiket olyan iskolába járassák, ahol német nyelvű oktatás keretén belül ismerhetik meg az elődök nyelvét, kultúráját, másrészt a nem német
nemzetiségű szülők részére, hogy

gyermekeik kiemelt német nyelven történő oktatással megismerkedjenek a német nemzetiségi
kultúrával.
A nem német nemzetiséghez
tartozók csak abban az esetben
vehetik igénybe a német nemzetiségi oktatást, ha az osztálylétszám keretét nem tölti ki a német nemzetiségű tanulók.
A német nemzetiségi nyelvoktatás elindítása iránti igényt

a szülők az alábbi címeken jelenthetik be, ahol a feltételekről
további tájékoztatást és információt kapnak: Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat), Ivor Andrásné elnök, levélcím: 2626, Nagymaros, Ipolysági út. 8., e-mail cím: ivor.aniko@
gmail.com. Telefon: 06-20/4140712
Kittenberger Kálmán Általános és Alapfokú Művészeti Is-

kola, Heinczné Cserni Katalin
német nyelvtanár a Nagymarosi Német Önkormányzat képviselője
Kedves szülők! Mivel az osztályok indításának lejelentése a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ közoktatási intézményébe november 30-a, ezért kérjük,
hogy a mellékelt jelentkezési ívet
a fenti címek valamelyikére, vagy
egyeztetett helyen és időpontban
november 20-ig akár e-mailon is,szíveskedjenek eljuttatni.
IVOR ANDRÁSNÉ
NNNÖ ELNÖKE
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Nagymarosi borász portrék:
Bíró Viktor
Nem mindegy, az ember milyen állapotban lát neki a kóstolásnak. Jóllakva, egy fűszeres étellel dugig eltelve bort
inni még lehet, de bort kóstolni már nem. Ismételten egy öntudatos, elhivatott új generációs borásznál tettem látogatást
október – a szőlő – havában.
E hónapban borászéknál minden a szőlőről szól, itt sem volt
másképp. Már tartályban számos újbor murci formában, és
még dézsában, héján, törkölykalap alatt néhány majdani testes vörös. Viktort a marosi borversenyek egyikén ismertem
meg, midőn éjfél tájban, személyemben mindennel eltelten, túl két-háromtucatnyi bor
kóstolásán szó szerint felvillanyozott fantasztikus Furmintjával. Nem hagyhattam ki a top
12-ből.
- Férfiasan bevallom, egy
jó borokat rejtő borospincéről
az embernek más elképzelései
vannak:
- Mint tudnod kell, életkorom révén borász pályafutásom
hamvas, fiatal éveit élem. Noha
egyáltalán nem tartom magam
zöldfülű borásznak, nem áll,
nem állhat minden olyan infrastrukturális feltétel úgy a rendelkezésemre, mint az e pályán mozgó öreg motorosoknak. Ami a jó bor készítéséhez
kell, - gépek, berendezések,
tartályok, hordók, kapcsolatok – mindennel rendelkezem.
Ám egy igazi hagyományos,
téglaboltíves, hűs marosi pince tulajdonlása egyenlőre még
csak a terveim között szerepel. Most jobb híján itt húzom
meg magam e családi házunk
alatt húzódó „garázspincében”,
és amennyire lehet, igyekszem
ennek előnyeit élvezni (közelség, víz, villany megléte).
Persze amikor ez a ház épült
-1989-90-ben – szüleim még
nem sejthették, hogy egy valódi pincét is illett volna szeretett fiuk számára beleálmodni
a projektbe. Az, hogy ebbe az
irányba indulok majd el, egyetemi éveim benyomásai alapján
vált számomra is egyértelművé.
A Kertészeti Egyetemre jártam
általános kertészképzésre, majd
a gyümölcs szakirány felé orientálódtam, ami nem feltétlen

a szőlőt jelenti. Ugyan a szőlő,
és a bor már akkor is érdekelt,
hamar rájöttem, hogy nem fogok én innen Nagymarosról semelyik borvidékre átköltözni, e
nélkül pedig nem sok babér teremhet egy szőlész-borász számára. Úgyhogy át- áthallgattam a borászképzésre, de maradtam a klasszikus gyümölcs
szakiránynál. Eközben kialakultak a borász karra járókkal
baráti kapcsolataim, melyeket a
mai napig ápolok, és amelyekből - nem titok – a mai napig
profitálni tudok. Kertészmérnöki mivoltomban itt Nagymaroson teljesedhetem ki. Februártól december közepéig kint vagyok a marosi határban, a marosi kertekben. Ültetem, metszem, permetezem, kezelem a
gyümölcsfákat, és (sz)építem a
kerteket. E munkában elég sokrétű tudásra van szükségem,
kreatívnak kell lennem, de ha
úgy adódik, sövényt nyírok, füvet vágok, minden kerti munkát
elvégzek. Szeretem ezt csinálni, ráadásul minden percemet
kinn tölthetem a természetben.
Egy ilyen „munkakör” mellett
persze könnyebb időt szakíta-

nom a borászkodásra is.
- Te is a dalos kedvű borászok sorát gyarapítod, boros
szenvedélyed mellett a dalárdában is énekelsz. A borversenyeken való fellépéseken hallgatva benneteket úgy látom, a kettő egyáltalán nem áll távol egymástól.
- Igen, kölcsönösen hatunk egymásra. Mi borászok
az énekkara, az énekkar pedig ránk. A mi szemszögünkből nézve szépen nyomon követhető egy jó irányú folyamat.
Régebben a próbák utáni levezetéskor minden bor elfogyott,
nem számított milyen volt. Manapság, hogy a kórusból többen műveljük a borászkodást,
és rendszeresen minőségi borokat kóstolunk, kóstoltatunk, a
fiúk érzékelhetően igényesebbé
váltak, és szabályosan megmorogják azt, aki egy gyengébb
eresztésű bort merészel letenni
az asztalra.
- Hol végződik a gyengébb
eresztésű, és hol kezdődik a minőségi bor?
- Először is kalapot igazán azok előtt emelek, akik
úgy készítenek bort, hogy sa-

ját maguk művelik meg a szőlőt. Lehet, hogy 10-20 év múlva, ha ráérősebb leszek, és a
borászkodás alapjait kitanultam, egyszer majd én is megpróbálkozom a saját szőlőtermesztéssel. Egyenlőre azonban volt évfolyamtársaimon
keresztül próbálok beszerzési forrásokra szert tenni. Hol
Szekszárdról, hol Tokajból, hol
Neszmélyből, kacsingatok erre-arra. A lényeg: jó legyen az
alapanyag, mert ez az alapköve mindennek. Sem a mustba, sem a kész borba nem szeretek belenyúlni, inkább csak
finoman terelgetem, ahogy engedi. Szeretem a fahordó által
nyújtott ízeket, íz formációkat,
szívesen kísérletezem ezzel az
iránnyal, noha kezdetben voltak evvel kapcsolatban fenntartásaim. De ahogy kezdek beletanulni, úgy szaporodnak lassan, de biztosan a fahordók a
pincémben.
- Az est folyamán végigkóstoltuk a Nálad fellelhető borsort: Chardonnayt, többfajta
Hárslevelűt és Furmintot, nemes alapanyagú rozét, Merlot
és Cabernet Savignont, majd az
ezekből készült küvét, Kadarkát, végül Kékfrankost. Zavarba ejtő ez a választék!
- Szeretek sokfajta bort készíteni, sokfajta bort kóstolni.
Nyersbort, újbort, óbort, jót és
okulásból a rosszat is. Örülök,
ha mások is ízlelik, kóstolják
a boraimat, és elmondjál róla a
véleményüket: ki mit lát benne,
mit érez ki belőle? Mert nagyjából érzem, tudom, a boraim
milyenek, de csak számos kóstolás, és visszajelzés után tudok képet alkotni a tudásom, és
a boraim fejlődéséről, erényeiről, hibáiról. Mert maximalista lévén legelőször meg szeretnék tanulni jó bort készíteni.
Ezután következőleg az igazán
szép jövő az lenne, ha itt helyben el tudnék kezdeni saját szőlőt termelni. Eljátszom a gondolattal, amint a Gubacsi-hálás
tetején a cserjés, beerdősült terület helyett ismét szőlőtőkék
sorakoznak a teraszokon. A savasabb marosi borokból pedig
– mint egykor régen – kiváló
alapanyag lévén pezsgőt készítenék. Inspirálna itt Nagymaroson visszaállítani a régi bor és
szőlőkultúrát. Az előbbi területen néhány marosi borász társammal meglehet, tettünk előre
néhány lépést. Az utóbbi esetében gyanítom, e csodára még
várni kell.
HEININGER FERENC
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Anya és lánya trombitafája
Most induló sorozatunkban a
Tiszta udvar, rendes ház díjazottjait, „táblásait” mutatjuk be
kertjük kedvencével. A Rákóczi
úton van egy ház, amelyet mindenki megjegyez a sok virág és
a rendezettség miatt. Vajon ki
az, aki a muskátlikat ki meri tenni az utcai ablakokba, és még rózsákat is ültet a ház elé? Stadler
Klára kedvencei ezek a húsos levelű tömött muskátlik. Ő az, aki
Bea lányával még az úttestet is
söpri. Gaál Rafael, Bea testvére,

Ebből a kőrengetegből varázsolt
csupa zöld, csupa szín, csupa virágos kertet anya és lánya szőlővel, körtefával, virágokkal, paradicsomfákkal és egy hatalmas
trombitafával, amely óaranyszínű pompájában áll az ősz közepén túl is, és ontja a vaníliaillatot Mindössze négy-öt éves a
növény, de a gondosan adagolt
marhatrágya – amely a dézsa
szélébe kerül a földben, hogy a
növény annyit szívhasson föl belőle, amennyi szükséges – meg-

aki kertészmérnök, tavaly megnyerte a Tiszta udvar, rendes ház
versenyt. Idén pedig Stadler Klára kapta meg a Tiszta udvar, rendes ház táblát.
A Rákóczi utcai ház utcai
frontja a szépen faragott és rendben tartott kapuval mályvabokrokkal, muskátlikkal figyelemfelkeltő, elegáns, annál meglepőbb bent a szűk udvaron a két
tűzfal, és köztük még egy fal,
amely az ország legszebb panorámáját takarja el az ott élők elől.

tette a magáét.
Stadler Kláráék egyébként
nem teleltetik a muskátlikat,
csak beviszik egy fűtetlen, világos szobába, hogy télen is virágozzanak. Van tíz éves muskátlijuk is. Sőt két éves „paprikafa” is, amely a langyos ősz miatt most új virágokat hozott. A
kert ékességei a téglából rakott
dézsák, amelyekben a virágokat,
paradicsomokat tápláló növényi trágyát konyhai hulladék és
hamu adja. (Varga Klára)

Elveszett pénztárca
Október 30-án, a CBA-ban elhagytak egy fekete cipzáras pénztárcát, mely tulajdonosának sokat jelent,
emlékeket, képeket tartalmaz. Kéri a becsületes megtalálót, hogy a Nagymaros, Német utca 41. szám alatti postalábába dobja be.

Keretfeltöltő verseny Sukoró
október 5-6.
Eredmények:

Adományt kapott
az idősek otthona
2013. október elején új néni
kezdett járni az ÖNO-ba nappali ellátásra, aki Zoller Sándorné
(Muci) hozzátartozója. A nénit minden nap kísérik az intézménybe, ahol a találkozások alkalmával beszélgetünk. Egyik
nap Muci azt kérdezte tőlem,
hogy volna-e szükségünk speciális betegágyakra? Elmondta, hogy sógornője Nieberlné
Ottófi Klára Németországban
idősek otthona vezető. Az in-

pon megállt a bizonyos kamion az intézmény előtt, és hat
darab ágyat rakodtak le. Nagy
volt a meglepetésünk, és örömünk, mert nem számítottunk
arra, hogy szép, fával burkolt
teljesen elektromosan vezérelhető ágyakat kapunk. A lerakodásban és az ágyak szobákba
történő behordásában a városüzemeltetési csoporttól Rudolf
Zoltán és kollégái jöttek azonnal segíteni.

tézményük új ágyakat kap mert folyamatosan cserélik - de
a mostani ágyak is teljesen jók.
Nagyon megörültük a lehetőségnek mert reményünk sincs
új ágyak beszerzésére. Itthon
használtan vettünk egyet 2011ben, és akkor 130.000 Ft volt
az ára.
Három ágy adományozásáról volt szó, de a szállítást nekünk kell intézni. Megkerestük a BATKI TRANS KFT-t,
ahol nagyon segítőkészek voltak. Elmondták, hogy a cég kamionjai nem járnak arra területre, ahonnan hozni kellene
az ágyakat, de szereznek szállítót. Pár napon belül jelezték
hogy van arra egy kamion, ami
jönne vissza, így el tudja hozni az ágyakat. Következő na-

Az adományozó a hónap folyamán itt volt Nagymaroson
rokonlátogatáson, és megragadtuk az alkalmat, hogy meghívjuk intézménylátogatásra. Szerettük volna megmutatni, hogyan rendeztük el az új ágyakat.
Legyengült, fekvő betegeinknek
magasabb színvonalú minőségi
ápolást tudunk így nyújtani.
Klára asszony eljött, és megnézte intézményünket ami tetszett neki. A látogatás alkalmával készült a kép, melyen az
adományozó áll jobb oldalon.
Ezúton köszönjük nagylelkű adományát, és mindenkinek
köszönjük, aki segített, hogy
a helyükre kerülhessenek az
ágyak.
GONDOZÁSI KÖZPONT (ÖNO)
IDŐSEI ÉS DOLGOZÓI

A Vándor és Vackor Lovasterápiás Közhasznú Alapítvány, ezúton
köszöni mindazoknak, akik felajánlották személyi jövedelemadójuk
K1 Férfi Ifi 2000 m: 5. Tar Bálint, 8. Bergmann Dániel, 11. 1%-át. A 2012. Évi befolyt 137 326 Ft-ot az Alapítvány állategészségügyi szolgáltatásra, fejlesztő eszközök vásárlására, mikulásnaGuzsik Dániel.
pi rendezvény költségeire használta fel. Az alapítvány továbbra is
K1 Női V. kcs. 2000 m: 1. Jeszenszky Petra.
K1 Férfi IV. kcs. 2000 m: 2. Szlávik Tamás, 7. Polgár Péter, szívesen fogadja adományaikat. Támogatásukat előre is köszönjük!
10. Polgár Dániel.
MK1 Férfi II. kcs. 2000 m: 10. Dobó Bálint, 11. Gaszner Ádám.
ADÓSZÁMUNK: 18715170-1-13
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Mi történik, ha valaki begyújtja
a kerti „füstgyárat”
Sajnos Nagymaroson is sokan
szenvednek az avarégetés népbetegségétől, néha több órára is elviselhetetlen a levegő a városban.
Ezért Pehartz Tamás olvasónk öszszeszedett néhány fontos dolgot a
füstöléssel kapcsolatban.
Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység
mennyire káros a környezetre és
az emberi egészségre. Egy átlagos
kerti tűz (100 kg zöldhulladék),
melyben vegyesen égetünk avart,
fűnyesedéket és gallyakat, hatalmas légszennyezést okoz. Nagy
mennyiségben keletkezik a fulladást okozó szén-monoxid, rákkeltő részecskék és szénhidrogének,
tüdőkárosító nitrogén-oxidok és az
egyik legmérgezőbb anyag, amit
beszívhatunk, a benz-a-pirén. Sajnos a kerti hulladékkal a mérgező,
perzisztens vegyszermaradvány is
elég, s nem ritka, hogy a meggyújtott zöldbe műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik, tovább
növelve a légszennyezők listáját.
Mit okoz a részecskeszenynyezés? Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) az európai részecske-szennyezésről készített tanulmánya szerint Magyarországon évente 15.865 ember hal
meg idő előtt. Ezek az emberek
nálunk átlagosan csaknem 10 évvel tovább élhetnének, ha nem sújtaná őket a részecske-szennyezés.
Ez azt jelenti, hogy minden évben
153.000 életévet veszítünk. Ebben a tekintetben első helyen állunk Európában. Megjegyezzük,
hogy korábbi tanulmányokból ismert: a légszennyezés miatt betegen eltöltött napok száma ezerszer-tízezerszer magasabb, mint a
halálozások száma. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon évente összesen legalább 16 millió napon keresztül betegeskedünk csak
a PM10 miatt! Az életvesztéseken
és betegeskedésen túl ennek hatalmas gazdasági kárai vannak, veszélyeztetik az ország versenyképességét, így az avarégetés szigorú tiltása lenne indokolt. Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb
kupac avar 6 órás égésével annyi
szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során.
Hazai szabályozás. A környezet védelméről szóló 1995 évi

LIII. törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy szabályozzák az avarégetést. Amenynyiben egy településen az önkormányzat nem alkot rendeletet az
avarégetésről, alapértelmezésben
a tevékenység tilos, ha pedig alkotott rendeletet, az abban előírtakat
kell betartani.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
21/2001-es kormányrendelet további rendelkezéseket tartalmaz
az avar és kertihulladék égetés hatósági ellenőrzésével, bírságolásával kapcsolatban. Kérdéses esetben, vagy az égetési tilalom megszegése esetén a jegyzőhöz fordulhatunk panasszal e rendeletre hivatkozva. A rendelet megszegése esetén komoly bírságokat szabhat ki a hatóság, magánszemélyek

esetén 100.000 forint, vállalkozás
esetén félmillió lehet a fizetendő
összeg.
Érdekesség, hogy Kanadában,
Brit Kolumbia tartományban az
avarégetési szabályokat megszegők akár 200.000 $ bírságot, azaz
35 millió forintot is fizethetnek.
Ha megnézzük az előző fejezetekben részeletezett egészségügyi hatásokat, talán nem indokolatlan a
szigor.
A megoldás – komposztálás.
Valamennyi kerti hulladék és avar
komposztálható. A folyamat során
az elhalt növényi részeket mikroorganizmusok bontják le és alakítják át humusszá. A humusz hoszszú távon tárolja és a növények
számára könnyen felvehető formában adagolja azokat az ásványi anyagokat, melyek a növeke-

déshez szükséges. A komposztálás
során elkerüljük a hatalmas légszennyezést, értékes humuszhoz,
növényi trágyához jutunk. Komposztálni mindenki tud, aki égetni tud. Mindössze időre és néhány
négyzetméter árnyékos helyre
van szükségünk a kertben. Alapvető szabály a megfelelő aprítás,
a komposzt rendszeres keverése,
nedvesen tartása és a tűző nap elleni védelme. Fontos, hogy a komposzt közvetlen kapcsolatban legyen a talajjal, hiszen a lebontó
mikroorganizmusok onnan „költöznek” bele. A komposztálás folyamata általában 1 év, de bizonyos növények (dió, tölgy), vastagabb ágak komposztálása éveket vehet igénybe. Nélkülözhetetlen szerszám a vasvilla vagy ásóvilla, mellyel a komposzt keverését végezzük. Hasznos segédeszköz a komposztálóedény, aprítógép. Ezek hiányában halomba rakva is komposztálhatunk, az aprítást metszőollóval is végezhetjük.
(Forrás: E-misszió Egyesület)

PEHARTZ TAMÁS

Melegházat Gyimesbükkre!
Az idei Erzsébet napi jótékonysági bálunk célja: Csaba testvér
gyimesbükki –csángóföldi- árvaházának támogatása
Miért is olyan különösen fontos ez? Induljunk talán onnan,
hogy kik is a csángók? A név a
„csángálás”- elkóborlás, elvándorlás szóból ered. Azok a székelyföldi magyarok lettek a csángók, akiknek a történelem folyamán, különböző fenyegetések, üldözések miatt el kellett vándorolniuk földjükről, Erdélyből.. Az első
nagy kivándorlás, a „madéfalvi
veszedelem” alkalmával 1764-ben
történt, mikor az osztrák császári
katonaság vérengzése miatt több
falunyi lakosság kényszerült menekülésre. Ők nagyon messzire futottak, be a régi Románia peremére, Moldvába. Most is több falunév őrzi ennek emlékét: Magyarfalu, Hadikfalva, Istensegíts. Ők
a moldvai csángók, akiknek jelen
helyzete is nagyon nehéz.
Az erdélyi történelem azonban később sem volt mentes a
zűrzavaroktól, különböző veszedelmektől, így több hullámban
került sor „elcsángálásra”. Voltak, akik nem menekültek túlzottan messzire, nem mentek ki
a történelmi Magyarország határain kívülre, hanem a gyimesi
hegyek lakatlan völgyeiben húzódtak meg. A gyimes vidék az
ezer éves magyar-román határ
vidéke. Itt tehát gyimesi csán-

gókká lettek az elmenekültek.
Azt lehet tehát mondani, hogy
a csángók a magyarság legelesettebb, legtöbbet szenvedett,
ma is legnagyobb nyomásnak kitett népcsoportja. Nemcsak nehéz
életkörülmények közt éltek és élnek ma is, hanem az elrománosodás, és az erőszakos elrománosítás fokozott mértékben fenyegeti
őket, hisz a román népesség közt
vagy annak határvidékén élnek.
Ezért nagy jelentőségű, hogy
Böjte Csaba testvér pont itt nyitotta meg árvaházát. Ciobotaru
György, a ház vezetője- akinek
cikkét a házról a Nagymarosi Hírek legutóbbi számában olvashatták- így fogalmaz: „Itt, ezen
a vidéken bárhová letennénk
akárhány ilyen házat, azonnal

meg is telne gyermekekkel”
Az Erzsébet bálon adományt
szeretnénk gyűjteni arra, hogy a
házhoz egy melegágyat lehessen
építeni. Ha ez megvan, a termelt
zöldséggel kiegészülne mindaz,
amit már eddig maguk termelnek meg maguknak, -a gyerekek
segítségével- és a ház önellátóvá
válhatna.
Köszönettel fogadunk minden
adományt azoktól is, akik a bálra
nem tudnak vagy nem szoktak elmenni! Pártoló jegyek segítségével tudják támogatni a célt.
Végül, de nem utolsó sorban:
sok szeretettel várunk Mindenkit
bálunkra! A Polarys Együttessel
azon igyekszünk, hogy szép estét
szerezzünk a résztvevőknek.
SZENT RÓKUS KARITÁSZCSOPORT

Erzsébet bál
2013. november 23-án, 19.30-tól

a Nagymarosi Mûvelõdési Házban
ételét
A bál bev YIMESBÜKKI
Táncverseny
G
R
É
V
T
CSABA TESAHÁZA JAVÁRA
Árverés
V
R
Á
FEL
Tombola és büfé
AJÁNLJUK
Csángó hangulatok

programok:

Belépõjegy és asztalfoglalás:
Nagymarosi könyvtárban vagy
a Polarys zenekar a helyszínen, a 27-594-105 és a
játszik
+36-30-412-0124-es telefonon
Mindenkit szeretettel Belépõjegy ára 1600 Ft
várunk!
Pártolójegy (ifjúsági jegy) 700 Ft
Egész este:

www.nagymaros.hu

Rendezõ: Karitasz Csoport
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Sramli Parti harmadszor is
Október 12-én immár harmadjára
került megrendezésre Sramli Partink a Művelődési Házban.
A Gesztenyevirág Fesztiválon nagy sikert aratott Lustige
Musiknaten remek talpalávalót
biztosított, a közönség lelkesen
ropta hajnalig. Nagy meglepetés érte a tánccsoportot: a Német
Nemzetiségi Önkormányzat nevében elnöke és alelnöke anyagi
támogatásban részesített minket.
Az este azonban nem rólunk, hanem a mulatságról szólt, ezért nem
volt hivatalos nyitótánc, hanem az
est folyamán, a zenekari szünetekben kis ízelítőt adott repertoárjából
a Wildenrosen táncegyüttes, majd
később a Die Blumen is. A két tánccsoport által közösen előadott táncban két ifjú táncos, az „utánpótlás”, Fritz András és Lénárt Gabriella is bemutatkozott, nem volt nehéz dolguk, hiszen szüleiktől, akik
a tánccsoport tagjai, örökölték a
tánc szeretetét. E tánc alkalmával,
mikor a bálon résztvevőket is megtáncoltattuk, bizony igen szűkössé
vált a táncparkett.
A két nagycsoportos óvodás
felnőtteket megszégyenítő módon, egy idő után mezítláb ropta egész éjjel. A zenekar a gyerekek kedvéért kétszer is játszotta a
Kacsatáncot. Az est egyik fő attrakciója a meglepetés tánc volt,
melyben két leány táncosunk is
férfiruhába bújt, és férfiakat megszégyenítő módon csapkodta lábát, és rázta a padot a mit sem sejtő hölgyek alatt, kik a pad közepén foglaltak helyet. Ezt a nagy
sikerre való tekintettel meg kellett
ismételni, immár a Wildenrosen
két tagjával a padon.
Éjfélkor tombolahúzás következett, a sok értékes nyeremény
mind gazdára talált, itt is segítettek a gyerekek, ők húzták ki az
első és az utolsó szelvényt.
A III. Sramli partin mindenki
jól érezte magát. Köszönjük részvételüket! Jövőre várjuk Önöket a
IV. Sramli Partira!
Köszönjük
a
tombolát: Ambrusné Molnár Csilla, David Balazic, Belányi Béla,
Bergmann Margit, Bike & Roll
kerékpárszervíz, Jakus Roland,
Bonafort Kft, Cleo Stúdió: Heincz
család, Die Blumen, Dubniczky
István, Dunacent Kft: Balla Réka,
Dunapress Bt: Furucz Anita, Edit
vegyeskereskedés, Édeske, Alíz
Cukrászműhelye, Fazekas Gabriella, Família Csemege, Timi és Peti,
Fitt Life Fitness Stúdió: Maurer

Olvasói levél

Utazás Budapestre

– Morvai Ágnes, Fő téri Patika, Dákay család, Halápi Gabriella, Heier és Társa Bt, Heinz Tamás, Marosnet Kft, Hornyák Hajnalka, Horváth Zoltán és családja, Hód Kft, Ivor Andrea, Jakus Mihály és Felesége, Karsán János, ,
Királyréti Erdei Vasút, Kis Francia Pékség és Reggeliző, Kóka Bt,
Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő és Kutyakozmetika, Lénárd Katalin Avon, Lénárt Kitti Oriflame,
Lionfor Security Kft, Maros Étterem, Maros-Adóstárs Kft, MarosWax Kft, Matuk Bálint, Mátyás Étkezde Nonprofit Kft., MOL benzinkút, Simon Tamás, Nagymarosi Hajózási és Autójavító Kft, Napkereki
Küküllő Kerékpárszervíz, Öreg
Morgó Étterem és Pizzéria, Kismaros, Paduc Kft, Csillag László, Palásti Ildikó, Panoráma
Panzió,Patak Vendéglő, Kismaros,
Rudolf Erika, Sólyomsziget Camping és yacht kikötő, Szent István Fogadó, Szépítő Kezek Kuckó: Maglódiné Dubniczky Barbara, Széplasz Julianna, Szilágyiné
Franyó Emese, Szili Zsoltné,
Tibesz Húsbolt, Tomma - Plast Bt,
Tömör József, Vitalitás Biobolt
a Természet Patikája, Vén Duna
Cukrászda, Verőce, Wildenrosen
táncegyüttes, Zellerné Jung Erzsébet, Zoller László.
Nagymarosi Piac: Császár
Ernő, Dán Ildikó és Féja Géza,
Dombhát
Birtok,
Eszterhás
Emőke, Fekete Tanya, Gombos Ferencné, Jeneyné Dornay
Mária, Klement László, Kuha
- Tanya, Kulcsár Ilona, TILIA
méheskert, Tóth Emese, Tóth Kálmán, Vajsz Csaba.
További támogatóink: CBA
Nagymaros,
Fekete
Tanya,
Janecska György, Klári Kocsma,
Lénárt Zsolt, Nagymaros Város
Önkormányzata, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Panoráma
Élelmiszer, Racskóné Mravik Mónika, Tomi Pékség, Verőce, Várnagy Béla.

LÉNÁRT KITTI

Október 25-én két kisgyerekkel utaztam oda-vissza 2 óra helyett
összesen 5 órát. A jegyet becsületesen megvettem, Vácon a kalauzok tájékoztattak, ha odamentem kérdezni, de hazafelé Istvántelken
se pénztár, se utastájékoztatás nincs, ugye? Fantasztikus élmény volt
két kicsivel. Pesten dél helyett kettőre értünk be az orvoshoz, nem
csak mi, hanem mások is. Miután ültünk egy órát a vonaton Vácon,
várva, hogy talán elindulunk végre, bemondták, hogy 10 perc múlva megyünk, erre 10 perc elteltével megérkezett a pótlóbusz. Persze
nem az állomás elé, hanem a buszpályaudvarhoz. Karomban a kétévessel, az ötéves kezét fogva loholtunk, hogy odaérjünk.
A két vonatnyi embert 2 azaz kettő db normál busz várta. Persze
nem fért fel rá mindenki. Legjobban azt a kisgyerekes (egy - másfél éves fiúcska), babakocsis fiatal párt sajnáltam, akik nem tudtak
a tömegben rohanni, így egyik buszra sem fértek fel, és ők is azon
a vonaton voltak az első kocsiban, amin mi, Pestre tartottak. Én a
falumbeli ismerős nagymamának és két unokájának már messziről
kiabáltam, hogy jöjjenek, itt vagyunk, így ők is felfértek, izgultam,
hogy odaérjenek, hiszen a néni tudta az utat a László kórházba, ők
a Heim Pálba mentek. A buszon álltunk, mint heringek a dobozban.
Itt köszönöm meg annak a két kedves fiatal hölgynek, akik ismeretlenül átadták a helyüket a 4 gyereknek. A buszon fullasztó hőség
volt. A sofőr nem tudta merre kell menni, mindig bevárta a második
buszt. Megjártuk a Vác-alsót, Sződligetet, Felsőgödöt, mire megérkeztünk Gödre 3/4 egykor.
Hazafelé felhívtam kétszer is a MÁV infót, persze érdemi tájékoztatás nuku. Mikor kb. 10-15 perces késéssel jött a gyorsított,
ami ugye csak Gödig jár újabban, nagyon örültem. Gödre megérkezve, kb. 36-szor bemondta egy halk, unott férfihang, hogy az első
vágányról megy a személyvonat Pestre, na azt, hogy a szobi vonat,
illetve még előtte a Petrov EC hol a búsban van, arról nem szólt a
fáma. A vicc az volt az egészben, hogy az EC-t nem is látták a térképükön. Könyörgöm a határtól a Keletiig nem áll meg sehol? Mikor végre befutott a zónázó nagy örömködés közepette, bemondta
ugyanaz az unott férfi, hogy biza még bevárjuk a másikat szemből.
Végigcaplattam a lányokkal a szerelvényen, időnkből úgyis futotta
rá, majd az utolsó kocsiban találtunk két egymástól messzebbi ülőhelyet. Gondoltam, egyik csemete ide, a másik oda, persze a kicsi
az egész napos hajcihő után kézbe kívánkozott (A buszon is végig
fogtam, mert félt leülni). Kedves utasok egyből pattantak, két nő
és egy férfi, átadták a négyesben a helyüket, mondván Felsőgödön
úgyis leszállnak, szegények e nemes gesztus után állhattak még negyed órát. Nekik is köszönöm a segítséget!
Tudom, a kalauzok, pénztárosok és a forgalmisták nem tehetnek róla, de azt magyarázza már meg nekem valaki, hogy a gyorsítottat , ami a 4. vágányon állt üresen, miért nem küldték tovább
Szobra, vagy délelőtt a pótlóbuszt miért nem indították el fél óra
után, józan paraszti ésszel ezt kellett volna tenni, nem? Mit tököltek ennyit az illetékes felsővezetők? Miért kellett kétszer két vonatnyi embert összegyűjteni?! Ez csak egy példa, de egész nap ez volt.
Nem tudják a felújítást végzők, hogy hol a bánatban futnak a biztosító berendezés kábelei? Hol vannak a bakterok? Minden átkelőbe állítottak volna embert, akkor mehetett volna a vonat városnéző tempóban...
A kedves 78 éves nagypapám, este mondta a mamának, mikor
fél nyolcig nem telefonáltam, hogy hazaértük (negyed hatkor indultunk tőlük): Kati, készülj, megyünk, hazavisszük a gyerekeket Marosra. Mindezt a házassági évfordulójukon! Egész nap minket vártak, mert úgy volt papa visz orvoshoz délre, végül csak elhozott onnan, mert Nyugatiból gyorsabb volt.
Köszönöm Titi, hogy megvártál a rendelési idő végeztével is!
Köszönöm mamának és papának, hogy ránk áldozták a napjukat!
November 15-én ismét ugyanezen programunk lesz, remélem, nem
ilyen menetidővel.
LÉNÁRT KITTI
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A bor része az egyetemes kultúrának,
a bor és a hit - élő párhuzam
Dédszüleink idejében – és reméljük, ma is sokak számára - nem (volt) kérdés, hogy
a közvetlen kapcsolatok és az
alapvető emberi értékek ápolása kötelesség. A nagymarosi borászok olyan szakmai és
emberi értékeket megélő kisközösséget alkotnak, melyben
helye van a jókedvnek, egymás ugratásának is, de finom
rezdülésekből és fél mondatokból is értik egymást, képesek különbséget tenni fontos
és kevésbé fontos között.
Az Egyházban élni jó (Isten
meghív téged a vele való közösségre), de erről pusztán beszélni együgyű dolog lenne, viszont érdemes élményt adni és
kapni, együtt lenni másokkal.
Meghitt alkalmakat teremteni

barátságok kialakulására, megerősödésére! Ha képesek vagyunk nyitottan, rácsodálkozni a természetre, Isten teremtett világára, Teremtő gazdag-

ságra lelünk.
De mire is jó egy borkóstoló? Talán, mindenki tudja, hogy nem tivornya, hanem
a szép és nemes italok értése,

MarosPince Esték
Mire is hívjuk az érdeklődőket? Szeretnénk negyedévente egy - egy magyarországi borvidéket
bemutatni és borait megkóstolni. Ezen kívül beszélgetni fogunk arról,
hogyan kapcsolódik össze
a borkultúra és a hit.
A Magyar Borászat történetének rövid áttekintése,
majd a villányi borvidék bemutatása után, borkóstolással
és más szellemi értékek felvonultatása mellett , szeretnénk
„aktív eszmecserét” folytatni

a nagymarosi borászokkal és
vendégeikkel, 2013. november 29-én, a megszépült Maros Pincében! Alapvetően egy
kulturális estre várjuk, plébánosunk, István atya szervezésében, hogy a fehér vacsorát követően, egy újabb nyitás
szándéka váljon valóra a plébánia közösség részéről, városunk felé.
Az esemény házigazdája:
Gáspár István atya, nagymarosi plébános
Meghívott előadók, a kóstoltatást levezénylik:
a
nagymarosi
borá-

Nyugodt hónapja volt a
Nagymarosi ÖTÉ-nek!
Ebben a hónapban mindöszsze kétszer kellett vonulniuk a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak.
Október 11-én, hétfőn
Nagymaroson egy pincében
a szellőzési rendszer elromlott, itt kellett a helyi önkéntes tűzoltóknak légzőkészülék használata mellett - a

mustgáz miatt – a hibát elhárítani.
Október 25-én, pénteken
18:23 perckor a Budapesti
Katasztrófavédelmi központ
riasztotta a nagymarosiakat,
hogy Zebegényben egy tűzjelző készülék beriasztott.
A vonulás közben kiderült,
hogy téves riasztásról volt
szó. (NÖTE)

méltatása, kóstolása, kortyolgatása. Mögötte válik lehetségessé, megismerni azt a tudást,
tapasztalatot, elvégzett munkát, melyet évről-évre a szőlő művelői és a pincék mesterei maguk mögött tudhatnak, s
melynek eredménye a bor. S a
bor olyan, mint az emberi kapcsolat, ha szép, ha jó egyre jobban engedjük elmerülni magunkat benne, s ha valami hibája van, nem élünk vele. A jó
bort nemcsak szeretjük, hanem
tiszteljük. A bor része az egyetemes kultúrának, a bor és a hit
- élő párhuzam…

Heinczinger Balázs
Helyszín:
MarosPince - Dézsma utca
Időpont:
2013. november 29., Péntek este, 7 óra (érkezés a
kezdés előtt 10 perccel)
Öltözet:
Kényelmes, a pince hőmérsékletét (14°C) figyelembe
vevő öltözet
Jelentkezés:
Heinczinger Balázs szervezőnél a +36-20/919-1005-ös telefonszámon.
szok prominens képvise- A pince befogadóképességélői, Heininger Károly és re való tekintettel, az első 40
fő jelentkezését tudjuk elfoOcsenás Tibor
Énekel és hangszeren játszik: gadni. Az eseményen a borkóstoló fedezésére adományt
Heinczinger Mika
gyűjtünk! (Gerardus)
Verset mond:
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Állatok Világnapja az iskolában
tesen az állatok, az állatszeretet és a helyes gondozás. Szeretnénk a gyerekeket tudatosan
a szépre és a jóra nevelni, és
azt hiszem, akinek állata van,
az tudja, mennyi szeretetet,
kedvességet kaphatunk tőlük.
Azonban azt is meg kell tanulnunk, hogy segíthessünk! Vegyük észre, ha a környezetünkben egy állat szenved, beteg,
ne menjünk el szó nélkül a kidobott, csellengő, szomorú állatok mellett! Aki már mentett
meg egy kis élőlényt, az tudja,
milyen jó érzéssel tölt el, hogy
segíthettünk.
Rékával közösen reméljük,
hogy vidám, lelkes kis csapat
jön létre, akik az aktív utánpótlást jelenthetik az állatvédő
ben! A jó hangulathoz termé- alapítvány számára. Minél töbszetesen Füttyös is hozzájárult, ben vagyunk, minél több kis seaki aktívan működött közre a gítséget kapunk, minél több figyelő szem irányul az állatokbemutatón.

Idén október 10-én ünnepeltük az iskolában az állatok világnapját. Vendégünk
Várkonyi-Nickel Réka, a
Máté Alapítvány elnöke

kas 5/a osztályos tanulónk volt
a segéd, akinek vezényszavakra kellett megérteni, hogy Réka
mit is szeretne elérni. Bizony
volt nagy nevetés a tornaterem-

volt. A beszélgetést egy kis
fotópályázat előzte meg ,
gyermekeink indultak kedvenceik fényképével. A pályázaton Horváth Benedek
ért el első helyezést tengerimalaca fényképével, második helyezett Tompkins
Charlotte lett gyönyörű lovával, a harmadik helyezést
pedig Gratzál Sára kapta kiskutyája fényképével.
Réka nagyon érdekes előadást tartott nekünk az állatokról, a helyes állatszeretetről, majd egy vidám ízelítőt kaptunk Füttyös kutya
közreműködésében, hogy
miként tudjuk kedvencünket tanítani. A gyerekek
ámultak Füttyös "tudományán", és amint láthattuk,
nem könnyű feladat szavak
nélkül megértetni a másik
lénnyel, hogy mit is szeretnénk. Ezt igazolta az a kis
bemutató, melyen Kiss Far-

Nagyon köszönjük Rékának, hogy eljött, és megbeszéltük, hogy rendszeresen fogunk
találkozni egy kis klub keretében, melynek témája természe-

Lezárult az
őszi akció

Sikeresen lezárult az őszi
akció. Az alapítvány 21
állatnak és gazdáiknak
nyújtott anyagi segítséget.
15 macska és 6 kutya ivartalanításának 40%-át finanszírozta az Alapítvány,
amelyre összesen 87.100
forintot költöttünk.
Különleges segítségként az állatok világnapja
alkalmából kutya és macskatápot adományoztunk
15.000 forint értékben befogadó, rászoruló gazdiknak, egy rászoruló gazdi
cicájának műtétjének költségeit 50%-ban magunkra vállaltuk illetve átvállaltuk az Aranyos utcában
kóborló kis testű kutyus
oltásának és chipp beültetésének költségeit az őt
befogadó új gazdától. Ezzel sajnos anyagi kereteink végéhez értünk, újabb
jólelkű adományozók segítségére szorulunk, hogy
továbbra is segíthessünk!
Kérjük
támogassák munkánkat adójuk
1 %-ával, illetve a gyűjtődobozokba
helyezett
adományokkal, amelyek
a CBA-ban, az Édeske
ra, annál nagyobb esélye van a
Cukrászdában, a patikászerencsétlen, gazdátlan állatkáknak, hogy szerető otthonra ban, illetve az angol ruha
boltban is megtalálhatótaláljanak.
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN ak.

Munkásságunkról bővebben az alábbi honlapon tájékozódhatnak, illetve az itt található
galériában tekinthetik meg a gyermekekről és Füttyös kutyáról készült további fényképeket is:
WWW.MATEFOUNDATION.HU
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Bíró Szabolcs és Kiss Katalin lánya Hanga Zsuzsanna, Fazekas Balázs és Együd Nikolett fia Bálint, Füle
Mária lánya Kitti, Jórász Csaba és Nagy Eszter fia Vendel
István, Tóth Tibor és Virág Judit lánya Rebeka Johanna, Dr.
Zoller Zoltán és Patocky Andrea lánya Panna.
Elhunytak: Bajnógel János, Bartal Oszkár, Csolákné Zöld
Beatrix, Karikó Mihály, Tass Anna.

A művelődési ház programjai
November-december
Nov. 09. 9-12
Nov. 9. 18-tól
Nov. 11. 17 óra:
Nov. 12. 8-11
Nov. 13. 9-12
Nov. 14. 10 óra:
Nov. 14. 14-15.30
Nov. 14. 17 óra:
Nov. 16. 17 óra:
Nov. 21. de:
Nov. 23. 19.30
Nov. 25. 8-15
Nov. 25. 17 óra:
Nov. 28. 14-16
Nov. 30. 19.30
Dec. 3. de.
Dec. 5. de:
Dec. 5. de:
Dec. 6. 9-12
Dec. 9. 17 óra:

Dec. 10. 8-11
Dec. 11. 9 óra:

Vadász közgyűlés
Batyubál a Városi Nyugdíjasklub szervezésében
Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Vásár (angol gyermekruha)
Vásár (használt ruha)
A Szociális Munka Napja
Látásvizsgálat
KRESZ tanfolyam
Jótékonysági hangverseny az ütőhangszeres
növendékek közreműködésével
Vásár (vegyes)
Erzsébet bál (a Karitász szervezésében)
Egészségnap (az Impulser Kft szervezésében)
Városi Nyugdíjasklub - Mikulás
Vásár (vegyes)
Polarys buli (a kajakosok szervezésében)
Vásár (vegyes)
Vásár (vegyes)
Baba börze
Vásár (használt ruha)
Városi nyugdíjasklub - klubfoglalkozás

Kajakosok jótékonysága bálja
Idén is megrendezzük a kajakosok jótékonysági
bálját. november
30-án, szombaton 19.30-tól 24
óráig a Művelődési Házban
Mindenkit
szeretettel
várunk, aki táncolna és bulizna egy jót a Polarys együttes remek zenéire, aki szívesen támogatja a nagymarosi kajakosok egész éves edzéseit, versenyeit és eredményeit vagy egyszerűen csak egy hangulatos szombat esti
programra vágyik.
Belépőjegy ára: 1500 forint.
Büfé, sütik, italok a helyszínen.

Vásár (angol gyermekruha)
Komolyzenei hangverseny fiataloknak
(Filharmónia)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
2013. szeptember 17-én, 77. életévében elhunyt Tury Imre.
Felesége, Tury Imréné, gyermekei és családja köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik fájdalmukban osztoztak és részt
vettek Tury Imre utolsó búcsúján.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Városközpontban üzlethelyiség kiadó!
Tel.: 06-30/962-3302

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja

Dr. Drobilich János állatorvos

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,
Mihályhegy u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 305-581

Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
RENDELÉSI IDŐ:

HÉTFŐ: 16-18 ÓRÁIG
KEDD: 16-18 ÓRÁIG
SZERDA: 8-10 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 16-18 ÓRÁIG
PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
SZOMBAT: 10-12 ÓRÁIG
RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM
BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK.
WWW.KUTYAKANYAR.HU

• LAPALY@KUTYAKANYAR.HU

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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Nagymaros, Fő tér 9.
A BÖRZSÖNYOPTIKA ÜZLETET NYIT
NAGYMAROSON A FŐ TÉREN!

KEDVEZMÉNY!
%
0
7
50- MINDEN KERETTÍPUSRA

ZEISS - HOYA - NOPTIKER
SZEMÜVEGLENCSÉK,
MULTIFOCALIS LENCSÉK NAGY ÁRENGEDMÉNNYEL
A BÖRZSÖNYOPTIKÁBAN!

Mindenkit szeretettel várunk!
Dr. Kispéteri Éva
szemészorvos

Börzsönyoptika Kismaros
Nyitva tartás:
K:10-18-ig
Sz: Zárva
Cs: 10-18-ig
P: Zárva
Páros szombat: 9-12-ig

Lendvainé Pesti Emese
aranykoszorús látszerészmester

Gépkocsivezetők
ingyenes orvosi
látásvizsgálata igazolással
a rendőrségi ellenőrzésre
a Börzsönyoptikában!
Telefon: 06-30/916-0889

Börzsönyoptika Nagymaros
Nyitva tartás:
H: 10-18-ig
Sz: 10-18-ig
P: 10-18-ig
Páratlan szombat –
látásvizsgálat: 9-12-ig

David Balazic
Cipő készítő és javító mester
Kibővített üzlettel várja vendégeit!
Karácsonyra EZÜSTFENYŐT
az idén, a kertből lehet választani
Váchartyánban, a készlet erejéig,
darabárban, ami kiválasztás után
kerül kivágásra vagy kiásásra,
igény szerint. (december 9-től).
Tel.: 06-20/577-2189 vagy
06 -27/367-107 (este)
Cím: Váchartyán, József Attila u.
40. (Rudnaykert MÁV megállótól
300 méter).

Bőr, műbőr táskák, pénztárcák, textil és bőr
kesztyűk, gyerek és felnőtt esernyők érkeztek!
Csizma és cipő sámfák, talp betétek,
cipőfűzők, cipő ápolási kellékek kaphatók!
Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 13-17,
szombat 8-12, vasárnap zárva
Tel.:0620/350-360-5 • david@luxuscipo.hu

