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Új önkormányzat: letették az A novemberi
esküt, bizottságokat alakítottak számból:
Három taggal megalakult a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
- 2. oldal
Petrovics László:
a lendület megmaradt a folytatáshoz
- 3. oldal
Napköziből – Szent
Márton
Közösségi
Ház - 11. oldal
Október 20-án tartotta alakuló ülését Nagymaros Város Képviselő-testülete. A tanácskozáson tette le az esküt a grémium, a polgármester és sz alpolgármester is,
aki 6 igen szavazattal maradt Rudolf Józsefné. Meghatározták az illetményeket és
bizottsági tagokat és elnököket is választottak. Részletek a 2. oldalon.

Üzbegisztán,
Kirgizisztán, Pakisztán,
Kína - 12. oldal

Emlékezni gyűltünk össze a forradalom előestéjén
Az október 23-iki forradalomról emlékezett meg
Nagymaros, a nap előestéjén. A Himnusz eléneklése
után Petrovics László polgármester, majd Harrach
Péter országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel. Az
iskola diákjai most is méltóképpen emlékeztek meg az
1956-os eseményekről.
folytatás a 4. oldalon.
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Nagymaros

Új önkormányzat: letették az
esküt, bizottságokat alakítottak

Felülvizsgálták és módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet. Így három bizottságot hoztak létre: az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Szavazatszámláló, a Gazdasági és Városfejlesztési, Humánügyi Bizottságot.
Utolsó napirendi pontként
megválasztották a képviselőtagokat és elnököket a bizottságokba. Az Ügyrendi, Ös�szeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság elnöke Grécs László lett, tagja
Szimon Attila. A Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság
elnöke Fekete Zsolt lett. Tagjai: Ivor Andrásné, Mándliné
Szabó Katalin, Szimon Attila
és Grécs László. Humánügyi
Bizottság elnöke Mándliné
Szabó Katalin lett. Tagjai:
Ivor Andrásné, Szimon Attila
és Fekete Zsolt.

Október 20-án, hétfőn délután tartotta alakuló ülését Nagymaros Város Képviselő-testülete. A tanácskozáson az eskütételek mellett
megállapították a tagok illetményét is, valamint bizottságokat alakítottak.
Az ülés elején Petrovics
László emléklappal köszönte meg a korábbi két képviselő, Burgermeister László
és Szomráky Pál munkáját.
Burgermeister László Zoller
Csabára emlékezve gyertyát
is gyújtott a teremben. Ezután
a Helyi Választási Bizottság
elnöke, dr. Maurer-Morvai
Ágnes ismertette az eredményeket és átadta a megbízóleveleket, majd először a polgármester, utána pedig a képviselők is letették az esküt.
Petrovics László ismertette öt éves programját, amely
mint mondta nem csak a kö-

vetkező évekre szól, hanem
akár egy 25 éves jövőkép is
lehet. Felsorolta azokat a projekteket, fejlesztéseket, amelyek szerinte az elkövetkező
évek feladatai lehetnek. Ilyen
többek között a városi épületek, a Duna-part felújítása,
az utak, kerékpárút rendbetétele, sportközpont létrehozása, egyháztörténeti- és helytörténeti múzeum kialakítása, közterületek rendezése, a
már megkezdett programok
folytatása.
Ebben az évben közel 130
ezer forinttal csökkent a városvezetői illetmény és kiegészítés összege. A polgármester ezért az összeg megállapítása előtt kérte a testületet, hogy valamilyen szinten, ha tudják kompenzálják
ezt a kiesést, amely nem kevés. A képviselők támogatták
kérését, így a 448.700 forintos fizetés és a 67.300 forin-

tos költségtérítés mellett a jövőben üzemanyagot is elszámolhat majd a városvezető és
egy egyszeri béren kívüli juttatást is kaphat majd.
Titkos szavazással választották meg az alpolgármestert, aki maradt továbbra is
Rudolf Józsefné. A pozíció
nem összeférhetetlen az óvoda vezetői tevékenységével,
ezt dr. Horváth Béla jegyző hangsúlyozta. Eskütétele után megállapították az illetményét is, ez havonta 157
ezer forint alapdíj és 23.500
forint költségtérítést jelent.
A képviselők tiszteletdíja
42.200 forint lesz, ha bizottsági tagságot is betölt, akkor 61.625 forint, ha bizottsági elnöki pozíciót tölt be,
akkor 80.750 forintot kap havonta. A külsős tagok díjazása 19.125 forint lesz, akiket a
következő ülésen választhatnak meg.

Három taggal megalakult a Nagymarosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Október 27-én ünnepélyes tag: Ivor Andrásné, Heinczné elnökhelyettesként Heinczné
keretek között a polgármes- Cserni Katalin és Hetényi Cserni Katalint jelölte meg
teri hivatal dísztermében a Andrea. Ők hárman képvise- egyhangú szavazattal.
HVB elnöke, dr. MaurerMorvai Ágnes és dr. Horváth Béla jegyző úr jelenlétében a Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai az eskütételt követően megtartották alakuló ülésüket.
Ebben a ciklusban az eddigi testületi tagok Furucz Anita és Harangozó Károlyné
nem indult képviselőnek, így
őket az eddigi munkájukért
köszönet illeti, amit az alakuló ülésen és itt a sorokban is megteszünk. Az ülésen részt vett az összes képviselőjelölt és néhány szimpatizáns is, ami nagyon megtisztelő volt.
A szavazások eredményeként a három fő testületi

lik, és egyben döntéshozók
a német nemzetiségi önkormányzat feladataiban.
A megalakult testület a tanácskozást követően az elnök
személyében: Ivor Andrásnét,

A jelenlévők biztosították
a testületet, hogy munkájukban segítik, együttműködnek
velük, és támogatják igyekezetüket és az ülésen elhangzott terveket.

Furucz Anita

A testületi ülések videóit
a www.nagymaros.hu
honlapon megnézhetik
Nyomatékosan felkérték
a megalakult testület tagjait
az óvodában és az iskolában
a német nyelv erősítésére, az
intézmények vezetői felé a
hatékony jelzésre, annak fontosságára és a nyelvi gyakorlás hasznosságának megértetésére.
A képviselők ígéretet tettek, hogy városunkban továbbra is a nemzetiségi identitás megtartására törekszenek, közös terveket, hagyományőrzés megtartását tartva
szem előtt.
A megkezdett úton haladva a legközelebbi közösségi
program a Márton napi felvonulás november 14-én 18
órakor, amiben nemzetiségi
önkormányzatunk támogatóan és tevőlegesen is részt
vesz.
Várjuk a jelentkezőket November 16-án vasárnap Törökbálintra a sportcsarnokban
megrendezésre kerülő Északi
Régió XV. Német Nemzetiségi Kultúrgála programjára. Jelentkezési határidő: november 10.
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Petrovics László: a lendület
megmaradt a folytatáshoz
Petrovics Lászlót egyedüli indulóként újraválasztották polgármesternek. Az érvényes
1276 szavazatból 1028-at adtak
le rá. A képviselő-testület korábbi tagjai közül szinte mindenki ismét bizalmat kapott.
- Bontott pezsgőt az eredmények láttán?
- Bevallom, igen. Bár egyértelmű volt, hogy nyerek, hiszen a jogszabály azt mondja
ki, hogy ha egyedüli induló van,
akkor akár egyetlen szavazat is
elég a győzelemhez. Persze bíztam benne, hogy az az egy szavazat meg lesz és nem is egyet
kapok. Nagyon örültem a szavazatszámnak is, hiszen nagyon
alacsony volt a részvételi arány.
Ezek szerint elég magas a támogatottságom. Szeretném itt megragadni a lehetőséget és köszönetet mondani a választóknak,
azért, hogy csak engem jelöltek
és sok szavazatot kaptam. Köszönöm azt is, hogy azokat a
képviselőket, akikkel együtt dolgoztam, őket is beválasztották a
testületbe.
- A képviselő-testületbe szinte ugyanazok kerültek be, mint
az előző ciklusban. Két új tag
ült be most a grémiumba. Hogy
látja, velük is jól együtt tud majd
dolgozni?
- Nagyon örültem annak,
hogy a korábbi képviselőtársak
közül sokan kerültek be a testületbe. Úgy gondolom, hogy az
új képviselőkkel is jól együtt fogunk majd dolgozni. Mint ahogy
az alakuló ülésen is elmondtam:
tudom, hogy mindenki Nagymarosnak szeretne jót, ebben teljesen egyet értünk, és az önös érdekeket nyugodtan elfelejthetjük. Azt, hogy mindenki jól dolgozik, akár képviselőként, akár
nem képviselőként – hiszen nem
véletlenül kapott Mándliné Szabó Katalin díszpolgári címet,
Ivor Andrásné pedig Pro Urbe
díjat – ezt már mindenki bizonyította. Így egy jól együttműködő, célratörő testületről beszélhetünk most.
- Az alakuló ülésen harminc
pontban foglalta össze, ahogy ön
fogalmazott, az elkövetkező 25
év terveit, fejlesztéseit. Mik azok,

amelyeket a következő 5 évben
megvalósítható Nagymaroson?
- Nagyon nehéz erre konkrét választ adni, hiszen csak körvonalakat látunk, hogy a 20142019-es ciklusban milyen fő célok vannak az uniós pénzek elosztására. Ugyanakkor látjuk
azt, hogy a kis- és középszintű
vállalkozások fejlesztése, a turisztika fejlesztése továbbra is
cél. Azt gondolom, hogy ezekre figyelni kell. Továbbra is cél
azonban, hogy a településeknek legyen megfelelő sportháttere, ami a környező lakosságnak
szükséges. Értem ezalatt a tornacsarnokot, illetve a tanuszodát.
Ezeket mindenképpen szeretném kormányzati és uniós segítséggel megvalósítani. Az, hogy
az utakat felújítsuk és a csapadékvíz elvezetés tovább folytatódjon, az nem kérdés. Rengeteg hegyi utcánkat, és a Rákóczi
utat, - ami egy komolyabb feladat – fel kellene újítani. Ezekre
szeretnék egy olyan tervet készíteni, amellyel vagy egyben nagyobb szakaszon, vagy kisebb
szakaszokon, több év alatt tudnánk pénzt fordítani. Arra is fel
kell készülnünk, hogy ha a főúton történik valami, akkor ennek olyan színvonalúnak kell
lennie, hogy a forgalmat el tudjuk terelni a településen belülre.
- Tegnap letette ön is az esküt.
Melyik volt az a feladat, amelyet

már mint hivatalosan is beiktatott polgármester elkezdett?
- Nyilván azokat a projekteket szeretném tisztességesen lezárni, amelyek még nem fejeződtek be. Ilyen az árvízi védvonal, a 3. szakasz Duna-parti lakóinak kérdése is, az ő problémáik megoldása. Ezek az elkövetkező napok feladatai, Illetve a tervezés. A harminc pontot
elküldtem a városfejlesztési vezetőnek, a jegyző úrnak és a pályázatírónknak, hogy vizsgálják
meg, milyen lehetőségek vannak
a mostani kiírásokban. Arra kell
elkezdenünk tervezni, amelyik
várhatóan hamarosan megjelenik. Gyorsnak kell lennünk, már
az idén el kell indítanunk a tervezést. Ebben benne van többek
között a Dózsa György úti óvoda épülete, egy rendezvénycsar-
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nok, egy tanuszoda létesítése, a
Rákóczi út tervezése, a hegyi utcák felújítása, itt a Diófa utcával
kezdenénk. A termál kút fúrásához nem kell külön terv, a meglévő terv alkalmas arra, hogy
fúrjunk. Nagyon fontos lenne
megterveztetni a sport- és szabadidőközpontot a Felsőmezőben. Erre kaptam már ígéretet a
főépítészünktől, hogy készít egy
olyan tömegtervet, amiben a focipályák, a tenisz- és a különböző multifunkcionális pályák és a
főépület elhelyezése is szerepelne. Ezzel mehetnék a vagyonkezelőhöz, és talán így további területeket tudnánk megszerezni
ott. A legnagyobb akadály ennek
az, hogy az a terület is Natura
2000-es besorolás alá esik, holott egy feltöltött területről van
szó. Véleményem szerint vagy
a törvényt kellene módosítani,
hogy önkormányzat is kaphasson ilyen védelem alatt álló területet, vagy le kellene venni róla
a védettséget. Harrach Péter országgyűlési képviselő is ígéretet
tett rá, hogy kezdeményezni fogja a törvénymódosítást. Nagyon
sok minden van, amit most kell
elkezdeni. A tervezésre nincsen
sok pénzünk, az eddigi jó gazdálkodásnak köszönhetően a következő évekre 10-15 millió forintot tudunk is elkülöníteni erre
majd a költségvetésben.
- Akkor megmaradt a korábbi lendület önben a folytatáshoz?
- Igen, sőt úgy érzem, hogy
nőtt is. Mert most kezdem azt
érezni, hogy azok az utak, amik
ismeretlenek voltak eddig számomra, azok most már ismertek,
kitaposottak. A testület nagyon
jó, a háttér megvan. Úgy érzem,
hogy respektálták a választók
azt, hogy a testület tudott nyugalmat és fejlődést biztosítani, és
ezt meg kell tartani – mondta végezetül Petrovics László polgármester.
Furucz Anita

Tájékoztatás a bicikli út
melletti felújításról
Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a kerékpár út mellett
megkezdett munkálatokat az ELMÜ által megbízott kivitelező
szakemberei végzik, az illetékes hatóság által kiadott engedély, és
az önkormányzattal megkötött megállapodás alapján.
A kábelfektetés oka, Zebegény és Nagybörzsöny települések
energiaellátásának biztosítása, ami mára halaszthatatlan feladat lett.
A kiadott engedély alapján a munka végeztével a kivitelező köteles a terület eredeti állapotát visszaállítani.
Kérjük a lakosság türelmét és megértését a munkálatok befejezéséig. Köszönjük szépen.

4

												

Nagymaros

Emlékezni gyűltünk össze Jobbik hírek: választási köszönet,
a forradalom előestéjén sírok rendbe tétele, koszorúzás
folytatás az 1. oldalról
- Emlékezni gyűltünk ös�sze apáink és nagyapáink nemzedéke előtt - kezdte beszédét
Petrovics László. – Akik több,
mint fél évszázada felkeltek
egy olyan zsarnoki rendszer el-

len, amely elvette tőlük még
a gondolkodás szabadságát is.
Ők voltak az elsők, akik nyíltan szembefordultak a Szovjetunió néven ismert, erőszakkal
összetákolt államalakulattal, a
Kelet-európát gúzsba kötő hatalommal, és ők voltak, akik az
első komoly sebet ütötték rajta – mondta. Szerinte a forradalomnak több üzenete is volt:
soha nem szabad megtörni, soha
nem szabad feladni, soha nem
szabad beletörődni abba, hogy
külső erőnek kiszolgáltatva, a
választás szabadsága nélkül éljük le az életünket. Ma úgy látja – három választást követően
-, hogy választhatunk és változtathatunk.
Harrach Péter Nemeskürty
Istvánt idézve elevenítette fel az
1956. október 23-án történteket.

Az ünnepek, megemlékezések fontosságát hangsúlyozva a
politikus arról beszélt, hogy az
októberi győztes forradalom az
első rést ütötte a kommunizmus
páncélján.
- Ez egy nagyon nagy do-

log, hiszen a mai szabadságunkat tulajdonképpen 56-nak köszönhetjük. A nemzet tudatába,
a magyarság emlékezetébe belevésődött ez az időszak, identitásunk részévé vált. Nagyon fontos, hogy az ilyen emlékezések
a jelen lévő fiatalokban is elültessék ezt – mondta.
A beszédeket követően a
Kittenberger Kálmán Általános
Iskola 7-es diákjai elevenítették
fel egy remek darabbal a forradalom idején történt eseményeket, mutatták be, hogyan élhették meg akkoriban a történteket.
Előadásukat a közönség vastapssal jutalmazta.
A műsor után a közönség átvonult a főtéri emlékműhöz,
ahol elhelyezték a koszorúkat és
mécseseket gyújtottak. (F.A., fotók: Kiss Péter)

Ismét bizalmat szavaztak a
nagymarosi választó polgárok a
két jobbikos képviselőnek, Fekete Zsoltnak és Szimon Attilának.
Ezúton szeretnék megköszönni
az ismételt bizalmat, és ígérik,
hogy becsülettel, tisztességgel
továbbra is mindent megtesznek
a városunk érdekében. „Ahogy
az előző 4 évben, úgy a most következő években is félre tesszük a
pártpolitikát, és csak Nagymaros érdekében dolgozunk. Hiszen
mostanáig példa értékűen tudott együtt dolgozni a jobbikos,
a baloldali, a független képviselő.”
Szeretnénk megköszönni mindenkinek a választások előtti
kampányban, majd a választásokon nyújtott áldozatos , fárasztó munkáját. Aki delegált volt,
és részt vett a szavazatszámlálói munkában, tudja, miről beszélek .
Az előző évekhez hasonlóan idén is felkerestük és rendbe
hoztuk a környékünkön található
katona sírokat. A Hatlópatakban
van egy Ismeretlen Magyar Katona sírja, a dömösi átkelésnél
Bótai Ede pilóta emlékműve, és
a temetőben az itt meghalt német
katonák sírja. Október 22-én este
a városi megemlékezés keretében mi is megkoszorúztuk az 56os hősök emlékművét. A temetőbe aznap nem mehettünk ki a viharos időjárás miatt, ott később
koszorúztunk.
Büszkeség a nagymarosiaknak, hogy még vannak élő 56os hőseink. Arra szeretném őket
kérni, hogy meséljék el, írják le,
hogy mi történt velük, mit tettek
a Forradalom alatt. Jó lenne, ha
mindnyájan megismerhetnénk a
történetüket.
Október 23-án részt vettünk
a Jobbik központi megemléke-

zésén, a lehető leghitelesebb helyen, Budapesten, a Corvin közben. Felemelő érzés volt felvételről hallani Pongrátz Gergely
szavait, amikor 56-ról beszélt.
Majd egy élő legenda, Murányi Levente, aki maga is „pesti
srác” volt, és tevőlegesen részt
vett a fegyveres harcokban , tartott szívbe markoló, emlékezetes beszédet. A megemlékezés
után fáklyás menetben átvonultunk a Magyar Rádióhoz, ahol a
Jobbik Ifjúsági Tagozata tartotta
rendezvényét. Ezzel még nem
volt vége a napunknak, mert a
Bródy Sándor utcából átmentünk a Szabadság térre, ahol november 4-ig minden nap tiltakozó gyűlést tartanak a régen idejétmúlt szovjet emlékmű előtt,
annak elbontását követelve. Befejezésképpen a Batthyány örökmécses előtt hajtottunk fejet.
Tartalmas, szép nap volt.
Öröm volt számunkra, hogy nagyon sokan voltunk, és mindenki
méltósággal, komolyan élte át a
megemlékezést. Köszönet érte!
Szimon Ágota
Jobbik, Nagymaros

Kedves Pályázók!
Köszönettel vettük a sok szép képet, amellyel „Nagymaros 12 arca” fotópályázatra megküldtek.
A pályázat célkitűzése, hogy a tizenkét legjobban sikerült nagymarosi fotóból készüljön a 2015. évi naptár.
A képek jelentősebb része nem a fenti témához illeszkedik, ezért a zsűritagok korábbi évek fotópályázati
anyagából is válogatnak majd a naptár összeállításához.
A kiállítás dátuma: november 21., péntek 17 óra,
SIGIL Galéria
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Nemzetközi projektben
vesz részt Nagymaros

In town címmel 2013 év
végén nyert el az Európai Uniótól támogatást
Grevesmühlen, Ahrensbök
(Németország), Laxa (Svédország), Loures (Portugália) Grzmiaca (Lengyelország) és Nagymaros. A projekt célja a fogyatékossággal élők társadalmi integrációja és ennek megvalósításáról kommunikáció a
nemzetek között. 2014-ben
három helyszínen találkoztak a projekt résztvevői,
februárban és májusban
Grevesmühlenben és szeptemberben Nagymaroson.

Városunkban négy napot
tartózkodott a közel 60 fős
delegáció. A programok a
sport témaköré szerveződtek.
Szeptember 25-i a konferencián Wohner Farkas nagymarosi paraolimpikon mesélt
sportról és életéről. A bemutatkozó prezentációk után az
iskolai tornateremben láthattak a résztvevők egy kosárlabda meccset sérült fiatalok
közreműködésével. Ezt követően a rajzteremben készítettek kisebb tárgyakat bekötött szemmel. A nagymarosi
szociális intézményeket látogatták meg a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő
szolgálatot, valamint a Váci
Egyházmegye Nagymarosi
Támogató és Otthon Ápolási
Szolgálatát.
A második nap délelőttjét
Vácon töltötték a résztvevők
Cházár András Iskolában. A
püspöki palota megtekintése után a váci uszoda adott
helyszínt a portugál úszóbajnokok bemutatójának, melyet a közönség nagy tapssal
díjazott.
A történelmi városnézést követően Nagymarosra érkezvén a Dunakanyar Fúvósegyüttes műsorát tekintették meg a Toborzó
előtt, ahol később a Nagymarosi Férfikórus is rövid koncertet adott.
A nemzetközi projekt utolsó előtti napján lovasbemutatón látták vendégül résztvevőket.

Ízelőt kaphattak magyar
lovashagyományokból, azon
a területen, ahol ötszáz évvel ezelőtt királyi bajvívó
tornák zajlottak. A Kunsági
Csikósok és a Kassai Lajos
Endresz törzsének előadása
előtt egy speciális bemutatót
tekinthettek meg a vendégek
a lovasterápiáról. A lovaglás segít a gyermekek a személyiség fejlődésében, a lelki és testi problémák feldolgozásában.
A Táltos Lovastanya növendékei és oktatójuk Mészáros Szilvia méltán vívta ki a vendégek elismerését.
Sokan nézték meglepetten,
meghatottan, ahogy az icipici nagymarosi gyerekek biztosan ülnek Csoncsó nyergében, és ügyesen mutatnak be
nehéz gyakorlatokat Napsugárral.
Délben a bográcsok köré
gyűlt a közönség birkapörköltre, vaddisznópörköltre,
és a jó nagymarosi pálinka is
fogyott. Köszönjük a nagyszerű nagymarosi szakácsoknak, Schült Ferencnek és barátainak a finom étkeket
Délután a Kunsági Csikósok Betyármutatványokkal szórakoztatták a vendégeket Megtudhattuk, hogy a
lófektetés nem csupán cirkuszi látványosság, hanem a
betyárokat valaha a fekvő lovak védték az ellenségtől és a
széltől. A produkció végén a
marcona lovasok nagy-nagy
szeretettel ültették lovaik
nyergébe a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
A programot Kassai Lajos lovasíjászainak Endresz
Zsolt vezette törzse zárta. Érzékletesen, hatalmas
lendülettel mutatták be a

lovasnomád harc számos elemét, amelyeket eleink nap,
mint nap használtak, nyilaztak célba, dobtak, dobócsillagot. Láthattak közelharcot,
lovas és gyalogos küzdelmet,
ma már azonban ezek harci
technikák inkább mutatványszámba mennek. A produkció
után a lovasíjászok is szívesen vették az érdeklődő közönséget, valamint kipróbálhatóak volt a honfoglaláskori
íjak is.
A lovaglást követően a Fő
téren a Schwaben Fest mulatságából kaphattak kóstolót a vendégek. Egy dunakanyari hajóútra invitálta őket
Nagymaros Város Önkormányzata kora őszi napsütés
időben, melynek látványa lenyűgözte a résztvevőket. Az
iskolások sváb tánc bemutatóját követően este 7 órakor
a Grevesmühlen polgármestere Jürgen Ditz és nagymarosi polgármester Petrovics
László lépett a színpadra,
hogy a látogatók előtt ünnepélyes keretek között aláírhassák a két város régóta
tartó kapcsolatát megerősítő testvérvárosi szerződést.
A városok közti jó partneri viszony évek óta fennáll,
köszönhetően az aktív civi-
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leknek. A jelenlegi pályázati projekt is az együttműködésnek köszönhető. Következő állomása a programnak Svédország és Portugália lesz 2015. májusban és
szeptemberben.
A távozó delegációtól számos köszönet hangzott el
és igazán őszinte szavakkal
méltatták Nagymaros lakosainak aktivitását és természeti szépségeit. Nagymaros Város Önkormányzata
köszönni mindenkinek, aki
részt vett a program tervezésben és lebonyolításában.
Külön köszönetet mondunk Wohner Farkasnak,
Nagymarosi
Kittenberger
Kálmán Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolának, a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak, Váci Egyházmegyei Nagymarosi Támogató és Otthon Ápolási Szolgálatnak, Cházár András Iskolának, Mészáros Szilviának
és a Táltos Lovastanyának,
Schült Ferencnek és családjának, Ivor Andrásnénak és
a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak,
Hollósi Gézának és Adi Papír Írószer Boltnak.

Akik lovagoltak a
programon:
Marafkó Zorka,
Marafkó Panka, Balogh Noémi Léna,
Galavics Dávid, Brunó,
Burgermeister Dorka, Hajós Gergely,
Zoller Luca, Végh Zsófi, Fleischmann Bálint, Balogh Boglárka,
Niedermüller Anna, Mészáros Vazul, Dezső.
Nagyon büszkék vagyunk az ifjú lovasokra!

A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pest megye 2626 Nagymaros, Magyar u. 15.
óvodai dajka

munkakör betöltésére.
Részeletek a www.nagymaros.hu honlapon
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Októberi tűzoltó hírek Negyedik Sramli Parti
Immár negyedik alkalommal került megrendezésre a
Wildenrosen Táncegyüttes szervezésében a Sramli Parti. A
rendezvényen ismét a Lustige
Musikanten (Vidám Fiúk) húzta a talpalávalót. A zenekari
szünetben a közönséget a Die
Blumen, majd a Wildenrosen
kápráztatta el. Természetesen
nem maradhatott el a közös tánc
sem. A vendégek, a törzsvendégek és az újonnan érkezők is,
bátran mondhatom, jól érezték
magukat, hajnalig mulattak.
Éjfélkor a sok szép tombolatárgy mind egy szálig gazdá-

Csiszár család, David Balazic,
Deme Tamásné, Die Blumen,
Dunacent Kft, Balla Réka,
GaBko Chili, Nagy Gábor
(piac), Édeske, Alíz cukrászműhelye, Farkas Tamás, nagymarosi borász, Fekete tanya, Fekete Zsolt (piac), Fő téri patika, Dákay család, Hajek Csilla, Haniberger Szabina, Vác,
Heier és Társa Kft, Heincz
Zsolt (piac), Hód Kft, Karsán
lakberendezés, Karsán János,
Kerestély Katalin, Kis Francia pékség, reggeliző és ínyenc
bolt, Klement László (nagymarosi piac), Kovács Andrásné,

ra talált. A fiatalság leginkább a
12 éves whisky sorsolását várta, bizony sokan fenték rá a fogukat, de hoppon maradtak, mivel a nyugdíjas tánccsoport egy
tagja vitte el az áhított nyereményt.
Szeretnénk köszönetet mondani a résztvevőknek, hogy eljöttek, és vidámságukkal hozzájárultak a jó hangulathoz!
Végezetül álljon itt támogatóink névsora: Alimánné Fazekas Gabriella, Ambrusné Molnár Csilla, Bergmann Margit, Centrum Falatozó, Halápi Marcsi, CBA, Rasmann Mikelértük a célunkat, hogy nem lós, Csajka Andrea, Csányi Adszámítógépen keresztül játsza- rienn, CsiBi Pub, Kismaros,
nak egymással, hanem szemtől szemben mérhetik fel tudásukat gondolkodva nem pedig
a billentyűk kombinációinak
nyomkodásával.
A nyár folyamán minden
klubdélutánon legalább hat A Nemzeti Fenntartható Fejember eljött játszani, és több lődési Tanács, a Magosfa Alamint egy tucat ember látoga- pítvány és a Magyar Természetvédők Szövetsége tisztelettott meg minket a nyáron.
Visszatérve a régi kerék- tel meghívja Önt „Házunk távágásba keddenként délután ján - A helyi termékek szerepe
5-től 9-ig várjuk a társasozni térségünkben” című fórumára,
amely 2014. november 24-én,
és kikapcsolódni vágyókat!
Köszönöm szépen a szer- hétfőn, 16 órától kerül megvezőbrigádnak a polgármeste- rendezésre Vácott, az Apor Vilri hivatalnak és a művelődési mos Katolikus Főiskolán (2600
háznak, hogy támogattak min- Vác, Konstantin tér 1-5.). A fórumon Fehér István, a gödöllői
ket.

Kuha – tanya (piac), Legényné
Andresz Gréti, Lénárd Katalin,
Avon, Lénárt Kitti, Oriflame,
Nagy István, Napkereki Küküllő
Kerékpárbolt, Maros Étterem,
Mészáros András, Mátyás Étkezde Nonprofit Kft, Melts Miklós, Mézes Maros, Horváth
család (piac), Monde Kft, Német család, Panoráma Gyros,
Hénop Zsolt és Rita, Sigil Galéria és Kávézó, Juli zöldséges, Széplasz Júlia, Szilágyiné
Franyó Emese, Vasparipa Falatozó, Zebegény, Vitalitás
Biobolt, Várnagy Béla.
Találkozzunk jövőre az V.
Sramli partin! Mi biztosan ott
leszünk, és Önök?

Október 7-én. 19.50kor érkezett riasztás
alapján a Fehérhegy
utcában tetőtér ég.
Egyesületünk 4 fővel
érkezett a helyszínre
perceken belül. A címen egy elhanyagolt
kémény
találtunk,
amely egy elhanyagolt tetőszerkezetre lőtte a szikrákat. A
ház tulajdonosa nem
nyitott ajtót. Ahhoz, hogy a tűzhöz hozzáférjünk, az ajtót nekünk kellett kinyitni. Közben
egy váci egység is a helyszínre érkezett. Ők háti oltó készülékkel a tetőt locsolták, majd a
kályhából kiszedték a parazsat
és megszüntették a kémény izzását. Köszönjük a szomszédok
figyelmességét és segítőkészségét! Komoly háztüzet sikerült
megelőzni ezzel.

Honeywell
XC100
és
CX100D szénmonoxid érzékelők rendelhetőek! A készülékek
a magyar szabványnak megfelelnek.
XC100 típus ár: 15.790,Élettartam: 10 év, Garancia: 10
év
XC100D típus ár: 18.990,Élettartam: 10 év, Garancia: 10
év
Rendelést a nagymarosiote@
gmail.com címen lehet leadni, vagy személyesen Flamich
Figyelem!!! A Nagymarosi Andrásné Pálfalvi Gabriellánál
Önkéntes Tűzoltó Egyesület a (Telefon: 27 354 132). A kivátűzoltóság által ajánlott CO ér- lasztott készülék árát megrenzékelőket forgalmaz.
deléskor kérjük rendezni.

Szerep- és társasjáték klub

Az augusztusi nyílt nap sikereiről beszélnék elsősorban.
A nyílt nap augusztus 13án, egy szerdai napon került
megrendezésre, amire nem kis
meglepődésemre elég sokan
eljöttek és érdeklődtek, mind a
társasok, mind pedig a Nagymarosi Szerep- és Társasjáték
klub iránt. A látogatók egy része azóta is eljár társasozni a
klubba. A nyílt napon, a rendelkezésre álló bő hat órában
olyan hosszabb játékidővel
rendelkező játékok is kipróbálásra kerültek, mint a Drakula
dühe, vagy a nyolc személlyel
hosszúra nyúló Munchkin kártyajáték.
Természetesen a hosszabb
játékok mellett rövidebb beés levezető játékok is előkerültek, úgy mint a BANG!, a
Magblast, az Aranyásók valamint az Elder Sign. Élvezetes
és érdekes játékmeneteknek
voltunk tanúi, mindenki azzal
játszhatott amit éppen szeretett
volna kipróbálni.
Azt elmondhatom a szervezők nevében, hogy nagyon boldogok voltunk a sok érdeklődőt látván és az még nagyobb
örömöt hozott szívünkbe, hogy

„Házunk táján - A helyi termékek
szerepe térségünkben” fórum Vácott
Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi
karának professzora, dr. Farkas
István az NFFT társelnöke, valamint a Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztályának
képviseletében
Kujáni Katalin tart előadást.
A fórumot követően helyi
termékes „Terülj, terülj asztalkám” várja a résztvevőket!
A fórumon a részvétel ingyenes!

Nagymaros
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Szemelvények dr. Seregi György naplójából
Nagymarosi ez meg az

teágazó családból). Nemzetségének
jó tulajdonságait hordozta, a kevésbé
jókat mértékletesen művelte. Megbízható, precíz iparos volt, amelyik
víz- és gázvezetéket ő szerelte, biztos hogy tartós, jó minőségű volt.
Szerszámos táskáját még turista útjaira is magával vitte, és ahol akadt
egy kis valuta szerzési munka (amikor 100 dollárral vágtunk neki egy
hónapos nyugati útnak) megcsinálta, megjavította. Ilyen pedig volt bőven, ha értett valaki a szakmájához.
Még az orosz fokságban is feltalálta
magát, beállt traktorosnak, amit nem
csak vezetni, hanem kijavítani is tudott. Megtanult oroszul, míg a többiek a lágerben tétlenül töltötték el
napjaikat.
Amellett mindig tiszta, vasalt
ingben sétált, családszerető volt,
korán elvesztett feleségének emlékét gondosan őrizte, akinek a helyébe többen is szívesen léptek volna. Ő azonban jobban érezte magát
fia és annak családja körében. Az itteni férfiak kevésbé jó tulajdonságát:
a mértéktelen alkoholizálást nem követte. Szívesen megivott egy fröc�csöt, vagy egy korsó sört, amikor barátaival felelevenítette a múlt eseményeit, vagy akár napjainkban történteket.
Nála senki sem ismerte jobban
Nagymaros múltját, az egykori itteni életet, szokásokat. Beszélgetéseink során szóba jöttek többek között
a marosi házak és a benne lakó emberek. Érdeklődéssel hallgattuk feleségemmel ezek történetét, mely vis�szakanyarodott sokszor évszázadokra. Szinte minden házat ismert kisvárosában, agya ezeknek élő lexikona
volt.
Szerettem volna megírni visszaemlékezéseit, ehhez azonban még
időre lett volna szükség.
Sanyi bácsi, Sanyi bácsi…sajnos
elvitted sírodba ezen emlékeid nagy
részét. Nyugodj békében, meséld
csak tovább életedet odafönn barátaid örömére és közben nyugodtan
igyál meg két nagyfröccsöt, vagy két
korsó sört. De mindkettőt egyszerre
ott sem ajánlom.
Seregi György

Az utolsó cikk
Lapzártánkkor kaptuk a
hírt, hogy november 2-án,
vasárnap egy baleset következtében elhunyt dr.
Seregi György.
Nyugodjon békében!
2014. szept. 20.
Délutáni sziesztámat ezen a békés, ősz eleji délutánon nem zavarta semmi. Szinte éjszakai csend vett
körül. Vagy mégse? Fenyőerdőnk
mozdulatlanságát egy ág rezdülésének szinte alig hallható nesze szakította meg. Erre oda sem figyeltem,
de amikor a mellette lévő fán szintén csupán egy ág billent meg néhány centiméternyit, gyenge suhogására már kezdtem fél álmomból
felocsudni. A harmadik fa ágának
lehajlásán pedig már megállapíthattam, hogy itt valami szabályosságról
van szó. De mi lehet ez? Ilyen keskeny sávon nem fújhat a szél! Minden mozdulatlan csak egy vonal
mentén hajlongnak az ágak! Rejtélyesen mindig csak egy.
A rejtély néhány másodperc multával kiderült. Megoldotta ugyanis az a nyírfa mely a fenyők után
következett. Ennek ága ugyanis, az előbbieknél hajlékonyabb lévén, nem centi-, hanem deciméternyit hajlott le és szinte elrepítette,
mint íj a vesszőét, azt a lompos farkú mókust, mely a látszólagos csodát okozta és végül meg is oldotta.
Gyertek csak mókusok, van még dió
a fánkon.
2014. szept. 23.
Kedves szomszédink voltak (ha
nem is közvetlen) Ritz Ferencék,
akik a Pállya Celesztin utca fordulójában, a sarkon laknak. Feleségeink jól megértették egymást, sokat beszélgettek családjukról, szeretteikről. Ferit én is tiszteltem, bádogos és vízszerelő kiváló szakmunkáját többször is igénybe vettem. Bármikor hívtam azonnal segített, nem egyszer ellenszolgáltatás
nélkül. Emellett értékes ezermester
volt, mindent megcsinált, ami a ház

körül adódott. Gondos kertész volt,
akitől egy pesti ember sokat tanulhatott. Segített metszeni, oltani, tanácsot adni.
Az utóbbi időben mindketten megöregedtünk, már tegező viszonyban voltunk, bár ő még ezután
is kerülte az ilyetén módon történő
megszólításomat. A kelleténél talán
nagyobb volt benne a tisztelet. Sajnálom, hogy így gondolta, mert ha
tudta volna, hogy én szégyellem magam ha tegezem, mert nem biztos,
hogy megérdemeltem azt a megtiszteltetést, hogy így szólíthattam.
Sajnos Feri a napokban váratlanul meghalt. Ez engem is, feleségemet is megdöbbentett. Mindig az
igaz emberek mennek el, akik még
sok boldogságot adhatnának szeretteiknek. Ferikém, nyugodj békében és ha fenn találkozunk, remélem folytatjuk barátságunkat a földi
megkülönböztetés nélkül.
2014. szept. 27.
Hét vége van. Reggeli tornámat
végzem a teraszon, miközben gyönyörködöm, hogy az ég alja fokozatosan vörösödik a Nagyvillám és a
Visegrádi vár között. Kel fel a nap,
enyhe szellő hajlítgatja a fák törzsét,
akár én a derekamat. Enyhén, finoman, óvatosan, mégis ropognak meszes csigolyáim.
Egyszer csak megtöri a békés,
nyugalmas csendet ki tudja hányadik szomszédom fűnyírójának berregő hangja. Majd, akár egy visszhang
válaszol az ő szomszédjának gépesített kaszája is. Hangpárbajt vívnak,
fülsiketítőt, idegborzolót. Nem sokkal ez után, mint ahogy az egykori
mozgalmi dalban hallhattuk: ”Vörös
Csepel vezesd a harcot, Váci út felelj neki”, úgy felelt a Pállya Celesztin utcai völgy hangjaira a Kisújhegy
gépesített fűnyírója. Hasonlóan rossz
érzéseket váltott ki bennem ez a „felelet” mint a mozgalmi dal szövege
fiatal koromban. Megszentségtelenítik a csodálatos Dunakanyart.
Mióta gépesítették a kertészkedést, mely egykor az orvosok által ajánlott „gyógy foglalkozás”
volt elfáradt városi emberek részére,
akik menekültek a nagyváros zajaitól. Újabban annyira elszaporodtak a

Köszönet a gyászoló család nevében
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak akik férjem
Burgermeister Józsefet elkísérték utolsó útjára.
Köszönettel: Burgermeister Józsefné

benzinmotoros fűkaszák (amik még
benzingőzt is árasztanak), a fűnyírók, a motoros kapálók és más csodaszerkentyűk, a méregdrága kerekeken járó fűnyíró kisautók, amik
megtörték a hétvégék nyugalmát,
mely egykor az isteneknek is pihenőnapjuk volt.
A napokban lent jártunk a Tégla utcában. Fiunk éppen kaszálta az
előttük lévő park füvét. Óvta szomszédjait gépi fűnyírójának zajától.
Meséli, hogy bámulták a gyerekek,
az egyik meg is kérdezte: - Bácsi kérem, mit tetszik csinálni? Nem ismerték már a kaszát és annak rendeltetését. Kár. Mert a kaszálás nem
csak hangtalan, hanem a mai embernek jó sportot, friss levegőn történő
mozgást is biztosít. Érdemes volna
a fiataloknak egy kaszálási tanfolyamot indítani.
2014. szept. 28.
Elment a Sanyi bácsi is. Ő is igaz
ember volt. Napi sétánk alkalmával,
ha közelítünk a Dám kanyarhoz, hiába keressük őt a fordulóban lévő padon, hűlt helyét találjuk. Ez volt kedvenc helye, ahonnan belátta a Dunakanyart Verőcétől Dömösig, ahol
elmélázhatott a Vasút utcában lévő
szülői házban töltött, élményekkel
teli gyermekkorán, ahol elmesélhette nekünk a Szovjetunóban töltött fokságának viszontagságos napjait, Nyugat- Európában feleségével
együtt átélt úti élményeit, de még azt
is, hogy mi volt az ebéd az idősek
otthonának konyháján.
A 94 éves kort megélt Zoller Sándor nem egy volt a nagymarosi öregek között. Kivált korosztályából.
Nem csak szaktudásával, széles érdeklődési körével, nyelvtudásával,
lokál patriocizmusával, hanem emberségével is kitűnt az idősebb generáció tagjai közül. Igazi sváb ember
volt, hűen a nagymarosi Zollerekhez
(ismertem egy jó párat ebből a szer-
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Elektronikus közigazgatási infrastruktúra
fejlesztése Nagymaroson
Az Új Széchenyi Terv KözépMagyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése
Nagymaroson” című, KMOP4.7.1-13-2013-0014 jelű pályázatunkat ez év márciusában 13
095 462 Ft vissza nem térítendő
(100 %-os intenzitású) támogatásban részesítették.
A pályázati konstrukció célja a helyi önkormányzatok közigazgatási és közszolgáltatási
rendszereinek a belső munkafolyamatok hatékonyabb működtetéséhez és ügyfélbarát szolgáltatások nyújtásához szükséges, az önkormányzati ASP központ igényeivel összehangolt fejlesztése, az e-közigazgatási eszközök egységesített szolgáltatásként való igénybe vételét lehetővé tevő ASP központhoz való
csatlakozás támogatásával.

Az EKOP 3.1.6. projektben
megvalósuló országos önkormányzati célú ASP központ infrastrukturálisan méretgazdaságos formában jön létre, szolgáltatásaiban pedig a legkorszerűbb, támogatott és naprakész
szakrendszereket biztosítja.
Az önkormányzati ASP központ nagy teljesítményű és kapacitású, magas biztonságú, magas rendelkezésre állású, korszerű eszközökből kiépített IT központ útján szolgálja ki a településeket. A rendszer által nyújtott
szolgáltatások – szakrendszerek
a következők: Gazdálkodás, Ingatlanvagyon kataszter, Önkormányzati adó, Iratkezelés, Iparés kereskedelem, Település Portál.
Önkormányzatunk vállalta a
fenti szakrendszerek tekintetében az ASP központhoz csatlakozást.

Ehhez a pályázat segítségével először sor került az ASP
szakrendszereket használó 21
munkatárs korszerű számítógépes munkaállomásának (számítógép, monitor, Microsoft Windows 8.1 Pro OEM HUN 64bit
operációs rendszer, Microsoft
Office 2013 Home and Business OEM programcsomag,
szünetmentes áramforrás), valamint egy központi szünetmentes áramforrás és egy központi nyomtató (HP LaserJet
Enterprise 500 Color MFP) beszerzésére 6 200 e Ft értékben.
A második körben az ASP
igénybevételre való áttérés támogatására, adatmigráció elvégzésére, tesztelési tevékenységre,
interface-ek kialakítására, az önkormányzat által használni kívánt ASP szakrendszer és meglévő helyi szakrendszer közötti
felmerülő integrációs tevékeny-

Nagymaros
ség elvégzésére, az ASP bevezetésével kapcsolatos változások
helyi igazgatásszervezési módszertani támogatására, információ- és adatbiztonság megteremtését szolgáló fejlesztésekre, ezzel összefüggő audit elvégzésére, sérülékenység-vizsgálat elvégzésére, szabályzat kialakítására, IT biztonsági továbbképzés biztosítására fog sor kerülni, várhatóan még az idei évben
elkezdve az IT biztonsági kérdéseket.
A pályázat befejezési határideje 2015. június 30.
Az önkormányzati adó szakrendszer esetében már folyamatban van a tesztelés, az adattisztítás és feltöltés (ezért is küldtünk
ki adategyeztető leveleket), majd
kezdődni fog az adatok áttöltése az új rendszerben. Az új adó
szakrendszer az eddigi több évtizedes, DOS alapú Önkadó rendszert fogja felváltani, reményeink szerint az eddigi hibák kiküszöbölésével az ügyfelek elégedettségét is jelentő minőségibb
ügyintézést lehetővé téve.
Dr. Horváth Béla
jegyző

Nagymaros
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A mi százéves iskolánk
Ma már tudjuk, hogy az 1914. július 28-i hadüzenet -mely néhány
hétre, esetleg pár hónapra tervezett hadjáratnak indult,- több mint
négy évig tartó háborúba torkollott. Számos emlékezés szól a
szörnyű időkről, és ennek most itt
az ideje!
A mi településünk azonban a
viharos időszakban egy csodálatos épülettel gazdagodott. Ki hinné, hogy éppen 100 esztendővel
ezelőtt épült az ország legszebb iskolái között számon tartott nagymarosi iskola?!
Úgy gondolom, erre a jelentős
eseményre is emlékezni kell, - ennek most van az ideje! Lapozgatom
Kismartoni Ferenc ötven esztendővel ezelőtt írt szakdolgozatát, s közben arra gondolok, hogy az emberi feledékenység milyen gyorsan
működik. Vajon emlékszünk-e még
Rá, az egykori tanárunkra, kollégánkra, karnagyunkra, művelődési
ház igazgatójára, a mindig elegáns
és jóhumorú barátra?
A következő sorokat Kismartoni Ferenc /1963-ban kelt/ szakdolgozatából idézem: „A mai állami
általános iskola épületét /nagy iskola, Martinovics hegy 2. sz. alatt/
1913-ban kezdték építeni és 1915ben fejezték be. Az egyik telek özv.
Emmer Mihályné tulajdona volt,
aki a ház vételárát hadikölcsönbe

fektette. A mai igazgatói lakás helyén ekkor még kovácsműhely volt,
Heffentréger János kovácsmester
tulajdonában. A kettő között volt
még a Ritzl ház.
Az új iskolaépület dr. Sváb
Gyula miniszteri titkár tervei szerint, állítólag Fiume számára készült, és az ott uralkodó szélre való
tekintettel lapos tetőzettel látták el.
/Megj: valóban sok a hasonlóság
a fiumei és a marosi iskola között,
de méretében és részleteiben több
a különbség! VZ/
….Az új iskola beosztása: 12
tanterem, 2 szertár 1 iroda 2 tanítói szoba, tanácsterem, vendégszoba, egy szolgálati lakás........
A nagymarosi Állami Elemi Iskola és óvóda gondnoksága
214/1916. sz. alatti átiratban köszönti az új intézményt:..
….....a
Gondnokság.....azon

hő óhajának ad kifejezést, hogy a
megnyílt iskola Nagymaros gyerekeit oly polgárokká nevelje, kik
a vallásos és erkölcsös /aláhúzva/
érzületek, a király és a haza iránti
hűséget és szeretetet lelkük mélyébe vésve, az érzelmeket mindenkor megtartva egykor nemzetünk
szilárd védőivé, de hasznos munkás tagjaivá váljanak szeretett hazánknak.
Nagymaros, 1916. okt. 1. Aláírás: Bergmann Antal gondnoksági elnök”
A nemes célok mellett időzzünk egy kicsit Sváb Gyula munkáján! Sváb Gyula építész Lechner
Ödön követője volt, aki szecessziós épületein előszeretettel alkalmazta a kerámiát. A mi iskolánk
gyönyörű kerámiadíszítései a híres Zsolnay műhelyből kerültek
hozzánk.

Kajakosaink augusztusi és
szeptemberi eredményei
A bajnokság után kajakosainknak a tapasztalatszerzés kerül
előtérbe. Ez azért fontos, mert
ezeken a versenyeken azok is
indulhatnak, akik a bajnokságban nem szerepelnek.
Több kupát is sikerült begyűjteni. Augusztusban volt a helyi
Dunakanyar kupa és a Verőce
Kupa, ahol a csapatnak sikerült
dobogós helyet elérni. Ezt követte a Göd Kupa. Itt is jól szerepelt
csapat, több érmes helyezést sikerült begyűjteni. Habár csak egy
táv van, mindenki indulhat a saját
korosztályában és eggyel felnevezve is, tehát nagyon meg kell
küzdeni a helyezésekért.
Következett az oroszlányi verseny, ahol a Kajakpólósok Országos Bajnokságát is megtartották.

Utoljára a Lábatlani sirály Kupáért szálltak vízre a kicsik.
A legnagyobb sikert nemzetközi szinten érte el az egyik versenyzőnk. A szlovákiai Piestanyban (Pöstyénben)szeptember 12
-14 között megrendezett EORV-n
(Európai Olimpiai Reménységek
Versenye), elsöprő sikert aratott
a Magyar Válogatott. A renge-

teg érem között, számunkra mégis csak Jeszenszky Petra bronzérme csillog a legszebben, amit K1
1000 m-en szerzett a 16 éves korosztályban.
Ugyan ebben az időpontban
a masters kategóriában Heincz
Sándor képviselte egyesületünket Linzben, az ICF(Nemzetközi
Kajak Szövetség) által szervezett

Ebben az időben még él a nemzeti építészet eszméje: a népművészet megóvása, megszerettetése. Ez a szándék iskolánk épületéről is jól leolvasható. És figyeljük
meg! A kapubejáratoktól az ablakokat díszítő virágtartókig de akár
a zászlótartókig minden-minden
részlet műgonddal és szeretettel készült. Ne feledjük, ezekben
az években jár erre Kós Károly, s
építi a csodás zebegényi templomot!- A mi iskolánk mellé épített
szolgálati lakás/!/ részleteit figyelve nem lehet nem észrevenni az
erdélyi hatást.
Iskolánk nem „csak” kőből
épült,- benne van az alkotó lelkesedése, szeretete. Száz év alatt sok
mindent láttak, hallottak az iskolafalak. Meggyőződésem, hogy az
egymást követő tantestületek mindig tudásuk legjavát adták, s szándékaikban ők sem akartak mást,
mint azt, amit az 1916-ban kelt
jegyzőkönyvben olvashattunk.
Nyáridőben egymást érik az
osztálytalálkozók, s ilyenkor izgatottan keresik az egykori kisdiákok a tablóképeiket, padjaikat,
megelevenednek a régi emlékek,
diákcsínyek. Mi, „öregedő” tanárok, többnyire büszkén,néha aggódva figyeljük egykori „gyerekeinket”.
A nagyvilágban tombolt a háború, nálunk iskola épült! Szeressük, óvjuk, vigyázzuk iskolánkat!
Falai között mindannyiunk legdrágább kincse!
Varga Zoltánné

nemzetközi versenyen.
K1 2000 m ezüstérmet szerzett. Párosban is jól szerepelt, a
K2 2000 m-es futamban 4. helyezést értek el. Gratulálunk az eredményekhez!
Augusztus 23-án lezajlott a
Dunakanyar Kupa. A helyezések átadásán részt vett Hesz Mihály olimpiai bajnok kajakozó is,
ezzel is hangsúlyozva a verseny
színvonalát. Köszönet a segítőknek, barátoknak, családtagoknak
és minden támogatónknak. Külön köszönet azoknak, akik anyagilag is segítették a verseny megrendezését: Schült Ferencnek,
Gyimesi Leventének, Szabó Miklósnak, a Vodicska családnak, a
verőcei pékségnek, A Fagyöngy
Kft-nek, a Motorcsónak Egyesületnek és a C-Inform Kft-nek. Köszönjük a felajánlott díjakat az
Önkormányzatnak is.
Az eredmények az egyesületünk honlapján - www.
nagymarosikajakosok.hu - megtekinthetők!
Nagymarosi SE vezetősége
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Olvasói levelek

Az önkormányzati választásról
Hosszú vezetői múlt, nyitott szemmel járás, jó szándék az emberek és a város felé. Ezek a motivációk késztettek arra, hogy induljak az önkormányzati választáson.
Nem sikerült bejutnom az önkormányzatba, ami nem nekem
tragédia, inkább a város veszített ezzel. (Nem beképzeltség!) Mit
is akartam elérni, miben akartam segíteni a polgármesternek,
jegyzőnek, építési osztálynak?
- Munkahelyteremtésben. Ha nincs munkahely, nincs, aki
megtermelje a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen javakat,
fejre áll az ország, Nagymaros. A központi elosztásból el lehet
vegetálni egy ideig, de ha az elosztónak (kormány) sem lesz miből osztani, az bukás mindenkire nézve. Eljárnak az emberek korán reggel és későn érnek haza, holt fáradtan, holott helyben is
meg lehetne oldani azt, hogy munkája legyen a helyi, dolgozni
akaró embernek. Ez sok utána járást, felelősséget, plusz munkát
jelent a város vezetésének, de ezért is kapják a fizetésüket. A kihasználatlan szálloda, kis átalakítással könnyűipari üzemmé alakítható át.
- Azt is szerettem volna elérni, hogy a polgármesternek, jegyzőnek a szava hiteles legyen. Legyen súlya az ígéretüknek. Az
önkormányzat határozatát kötelesek legyenek végrehajtani. Az
nem megy, hogy az önkormányzat hoz egy határozatot és még
egy év után sincs végrehajtva. Ez esetben az önkormányzat csak
díszletként szerepel, a felelősök meg súlytalanná válnak.
- Szerettem volna segíteni abban is, hogy a nagymarosi vasútállomáson egy lejárót építsen a MÁV a Duna felőli városrész részére. Mi van most? A Budapestről érkező vonatról leszálló utasok letapossák az elválasztó kerítést és a síneken át bukdácsolva jönnek le a Duna-part felé, holott ez könnyen megoldható lenne. Rákosrendezőn a sínek közei ki vannak építve, dísztéglákon
lehet átmenni a síneken. Persze ez nagyobb odafigyelést igényel
a MÁV-tól, az állomás személyzetétől is. Az aluljáró jeges úton,
sárban megközelíthetetlen, én kiegyenesedve nem is tudok átjönni.
- Szeretném, ha a Fő tér és áruház utcája rendben lenne. A polgármesteri hivatalról, a kínai boltról hull a vakolat. Fel kellene
kérni az ott lakókat, hogy legalább az utcafronton tegyék rendbe
házaikat. Anyagi lehetőség híján segítsen a város, ha erre nincs
fedezet, kérni kell az Európai Uniótól.
- A Duna-parti sétány természeti adottságai szerint Európa
egyik legszebb sétánya lehetne. Most az év 60-70 százalékában
gondozatlan. A kiszáradt platánokat pótolni kellene.
- Az önkormányzatnak, a város vezetésének azon kellene
munkálkodni, hogy az itt élő embereknek segítsen minden téren
boldogulni. Egyre nagyobb horderejű döntés előtt ki kell kérni az
emberek véleményét. Nem lehet egy-egy rossz döntéssel lenullázni az emberek értékeit.
- Átgondolt döntéseket kell hozni az adóztatás terén is. Nem
szabad olyan nevetséges döntéseket hozni, mint például megadóztatják a reklámtáblákat a kis boltok előtt.
- Észre kellene venni, hogy bezárnak a butikok, kis boltok. Eladják a házakat az emberek Nagymaroson.
- A szemétgyűjtők környékén néha rettenetesen sok a papír
hulladék, összetört üveg, legutóbb már egy fotel is díszelgett az
egyik helyen.
Most csak ezek jutottak eszembe, a beígért fürdőről, stb. nem
is írtam, mert ugyan nagy szükség lenne rájuk, de a felsoroltak
most fontosabbak.
Az nem baj, hogy én nem jutottam be az önkormányzatba, az
lenne a baj, ha az új önkormányzat nem fordítana gondot az itt
felsoroltakra. Az lenne a baj, ha nem járnák a város utcáit, nem
beszélgetnének az emberekkel, gondjaikról, ötleteikről.
Polgármester úrnak, az önkormányzati képviselőknek gratulálok a választásuk sikeréhez.
További jó munkát és egészséget kívánok.
Vajda Pál

A temető rendezetlensége

Gratulálni szeretnék a megválasztott polgármester úrnak és a képviselőknek! Azt hiszem ezt az eredményt várta Nagymaros! Most talán
nem csak a saját nevemben szeretném kérni önöket, hogy még jobban
viseljék szívükön a marosiak problémáit. Sajnos mindjárt van is egy,
ami nagyon aktuális, igaz egy kicsit későn fog megjelenni, de a temetőről van szó. Megint azt látom és más is, hogy a temetőnk sokkal több
odafigyelést igényelne. Ha le van kaszálva a fű, akkor nincs egy-egy
halomba gereblyézve.
A konténerek körül még mindig nincs rendben semmi. Állandóan tele vannak, körbe szeméttel és elszáradt koszorúkkal. Most, hogy
megint itt a halottak napja sokan járnak ki és hozzák rendbe szeretteik
sírját. Nagyon sok idegen is megfordul a temetőben és nagyon rossz
véleménnyel távoznak.
Miért nincs egy temetőcsősz, aki a temető tisztaságára, rendezettségére odafigyelne? Talán nincsen rá pénz? A hozzátartozók hiába hozzák rendbe a sírokat, a temető összképe őszintén szólva borzalmas. A
legjobb, ha a problémák felelevenítésével kezdjük az új ötéves ciklust.
Elnézésüket kérem, hogy mindig a problémákat említem.
Tisztelettel, Róna Rudolf polgárőr

Ötven éve házasok
Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen tiszteltük
meg azokat a házaspárokat, akik az 50 éves házassági évfordulójukat tartották. Balról: Dudás János és Ági, Liptai László és Magdi, Wiezl István és Matild. Nagy boldogság mindenkinek! A jó Isten éltessen Benneteket még nagyon sokáig erőben, egészségben
együtt még legalább 50 évet. Azt is mi örökítsük meg.
Fotó és képaláírás: Róna Rudolf

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT
Kismaroson: november 15-én
Nagymaroson: november 29-én
szombaton 9 és 13 óra között

Nyitva tartás:

H: 14-17
Sze.: 10-12,
14-17
P: 10-12,
14-17

Előjegyzés szükséges a vizsgálathoz! Telefon: 06-30/916-0889
Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/354-808
Börzsönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022
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Napköziből – Szent Márton
Közösségi Ház
Régi álmunk teljesült, midőn ez
év őszén színvonalas épületkomplexummal gazdagodott helyi Egyházközségünk: a mindenki által jól
ismert, veterán, viseltes „Napközi”
egy alapos ráncfelvarrás, mindenre kiterjedő felújítás után barátságos, melegséget sugárzó, sokoldalú közösségi házzá vált. Pedig az
időpont, mikorra az önkormányzati konyha-ebédlő költözése miatt az
épület megüresedése datálódott, inkább nyomasztónak, mint örömtelinek tűnt. Persze, mindenki mondta,
remélte: lakjuk be, legyen szép élő,
új közösségi házunk. Újítsuk fel,
töltsük meg tartalommal, használjuk ki az ölünkbe hullott lehetőséget. De ki vegye kézbe, ki alkosson
stratégiát, szerezzen forrást, ki újítsa föl, és tegye élettelivé, ki rakja le
a megnyugtató hosszú távú működés alapjait?
2012 őszétől ez év tavaszáig gyűrte, formálta, alakítgatta az
Egyházközség számos – a feladatot magáénak érző – tagja azt az
ideát, elképzelést, amelyet aztán
koncepcióként megálmodtunk: az
épület teljes átalakítása, átformálása - tetőtér beépítéssel, zarándok és lelkigyakorlatos szállással,
100 fős rendezvényteremmel, kápolna szobával, számos közösségi teremmel és élettérrel, Karitász
főhadiszállással, hangulatos kávé
és könyvtár szalonnal, melegítő
konyhával, udvari rendezvény sarokkal.
A hosszú vajúdásnak végül kettős eredménye lett. Előttünk állt
Philipp Frici által papírra rajzolva
egy jövőbeni, nagyléptékű, merész
elképzelés a XXI. század közösségi házáról, amely mind színvonalában, mind szolgáltatásaiban a legkényesebb igények kielégítését lesz
hivatott szolgálni. De földön járó
emberként – látva az ennek meg-

11
6-i össznépi takarítás után vehették birtokba az Egyházközség hívei, közösségei, és a hittanosok. A
„hivatalos” átadás pedig október
utolsó szombatján történt, midőn
dr. Beer Miklós püspök atya méltató szavak kíséretében személyesen áldotta meg a házat a nagyszámú hívő és érdeklődő testvérünk jelenlétébe. A megújult házhoz a jó öreg „Napközi” elnevezés helyett új név dukált. Egyházközségünk és városunk így ez év
őszétől egy értékes tevékenységeknek helyet adó, szépen felújított épülettel, egy reménybeli műhellyel, és egy bárki által igénybe, bérbe vehető színvonalas épületegyüttessel lett gazdagabb: a
Szent Márton Közösségi Házzal.
Lakjuk be örömmel, tegyük élővé, és szolgálja Mindannyiunk
épülését.
Heininger Ferenc
Az Egyháztanács
világi elnöke

valósításához szükséges igen jelentős összegű forrás hiányát – el kellett készíteni egy azonnal elinduló,
rövidtávra szóló forgatókönyvet is
a ház mielőbbi tényleges birtokbavétele érdekében.
Így készült el egy, a meglévő
épület alaprajzára húzott felújítási terv is, majd az ehhez szabott kivitelezői költségvetés. Ezeket látván a Testület és István atya úgy
döntött: az időközben elnyert állami és egyházi támogatásokból, az
Egyházközség anyagi tartalékaiból,
valamint a többszöri célzott adománygyűjtésből reális célnak tűnik
a teljes épület egyszerű, de minőségi felújítása. Az Önkormányzat
napra pontosan 2014. május 19-én
adta át kiürítve az épületet, május
20-án pedig már megkezdődött a
munkavégzés. Számos falbontással, válaszfal áthelyezéssel, teljes
fűtéskorszerűsítéssel, a gépészeti és elektromos vezetékhálózat teljes felújításával, új burkolatokkal,
új beltéri és bejárati ajtókkal, teljes
festés és mázolás felújítással. Végül

három - egyenként 15-30 fő befogadására alkalmas - kisterem, egy
100 fős rendezvényterem, egyszerű
melegítő konyha, és a vizesblokk
teljes felújítása került megvalósításra. A házat berendezve, bebútorozva kulcsrakészen a szeptember

A Közösségi Ház létrejöttének
finanszírozói: Emberi Erőforrások
Minisztériuma: 2013 - 2 millió Ft
támogatás; 2014 - 4 millió Ft támogatás; Váci Egyházmegye: 2014 –
2.7 millió Ft támogatás; Nagymarosi Egyházközség: a rendelkezésre álló önerőből, és a hívek adományaiból.

„Rendezvények szervezése, lebonyolítása a
Szent Márton Közösségi Házban”
A Nagymarosi Egyházközség ezúton tudatja városunk
minden kedves lakójával, hogy a Szent Márton Közösségi Ház termei különféle rendezvényekre (keresztelő, esküvő, ballagási bankett, osztálytalálkozók, családi és céges rendezvények), és oktatási célokra (nyelvtanfolyamok, szakkörök, önképző körök) igénybe és bérbe vehetők.
A különböző termek méretei és bérleti díjai:
Kistermek (3 db):
20 m2 - 25 m2 - 40 m2 – bérleti díj egységesen 1500 Ft/óra
100 fős rendezvény lebonyolítására alkalmas nagyterem:
1-4 óra igénybevételig- 5000 Ft/óra;
4 órán túli igénybevétel – 4000 Ft/óra
Kapcsolat:
Dániel Gabi - 30/564-8936
Döbrössy Gellért – 30/258-4437
E-mail: gabigellert@freemail.hu
A Közösségi Ház címe: Nagymaros, Dózsa Gy. út 2.
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Partmentén
Trunkó Barnabás

rovata

Szemetes zsák

Üzbegisztán, Kirgizisztán,
Pakisztán, Kína
Az
üzbég
hőség
után
Kirgizisztánban havazott. Talpunkon szaporodtak a vérhólyagok, pedig még csak egy hónapja gyalogolunk. Szerencsére
itt még 8 literes sört is lehet kapni (!), de szerencsétlenségre lépten-nyomon erjedt lótejjel itatnak a vendégszerető jurták lakói.
Több bolha már el se férne rajtunk. Aztán autóstop, vergődés
a Pamír hegységen át Kína legnyugatibb részére, ősi rokona-

A Foglárdűlőről is hétfőn reggel viszik el a szemetet, ha a felirattal ellátott nejlonzsákban kiteszed a nyaraló elé. Mi általában
vasárnap este hazamegyünk, és ilyenkor már kirakjuk a zsákot.
Akkor jön Konrád! Konrád egy jó kétmázsás kan vaddisznó, imádja a fekete nejlonzsákokat, először a helyi köztisztasági
kft. cégfeliratát kajálja ki belőle, a többit meg szétszórja. Kiválogatja a szemétből a még fogyasztható csemegéket, krumplihéjat,
száraz kiflit, szottyadt paradicsomot, a maradékot pedig elteríti a környéken.
A következő hétvégén a szomszédok szemrehányását kell
hallgatnom: kénytelenek voltak ők összeszedni a mi szemetünket.
Beláttam, hogy meg kell állapodnom Konráddal a közösségellenes magatartás beszüntetése céljából. Konrád egyébként krakéler alak, alig hajlandó tárgyalni, úgy gondolja, hogy este 21
óra után övé az egész Foglárdűlő.
Alapvető higiénia normákra hivatkozom, de erre ő szarik! (A
szó szoros értelmében.) Rájöttem: érdekeltté kell tenni Konrádot a jogszabálykövető magatartás betartásában.
Azóta, amikor vasárnap este kirakom a zsákot, mellérakok
két cső főtt kukoricát is. A szemtanúk szerint Konrád a szokott
időben megjelenik, felfalja a főtt kukoricát, majd lefekszik a zsák
mellé, és őrzi reggelig, pontosabban kb. 7 óráig.
Ekkor jön a köztisztaságiak teherautója összeszedni a zsákokat...
inkhoz, az ujgurokhoz (Peking
Trunkó Barnabás a főváros légvonalban 4500km).
A Pakisztánba való átkelést próbáljuk megszervezni, de nem találunk olyan hátizsákost rajtunk
kívül, aki vízumot kapott volna a
Tiszta szívből együtt érzek azzal a 49 nagymarosi ingatlantulaj- világ legveszélyesebbnek tartott
donossal, akiknek a telkét kikerüli az épülő mobilgát. Szegények országába. Irigyelnek is erősen.
az árterületre szorultak, és azóta folyamatosan a vízállásjelenÍgy kettesben, két nap múltést hallgatják a rádióban. Én a magam részéről mindent el fogok va már a 4900 m magas határkövetni, hogy a Duna vízszintje soha ne emelkedjék az indokolt övezetben hiányoljuk az oxigént.
szint fölé; a nyáron sem engedtem meg, hogy a srácaim belepisil- Óránként botlunk kínai határvajenek a folyóba, mert megmutattam nekik a Halas-bódé oldalán dászokba, a motozás olyan alaa tavalyi árvíz szintjét jelző vonalat. Többet sajnos nem tehetek. pos, hogy a vámosoktól tudom
A gát egyébként észrevehetően javítja Nagymaros lakóinak meg, van lyukas fogam, aranybiztonságérzetét, kivéve az enyémet, mert én nem vettem észre erem…
a játszótér mellett a mobilgát felállításához kialakított síneket, és
Csupa 7-8000 m-es csúcs köakkorát estem, hogy odaát a visegrádi fagylaltárus még a tölcsért rülöttünk, gleccserek, hegyomis kiejtette a kezéből.
lások, a világ legszebb helye!
A 49-ek közül az egyikkel a Panoráma teraszán sörözünk, Aztán egy rozsdás tábla a hóban:
próbálom vigasztalni, rendelek még egy kört. Győzködöm, hogy Welcome to Pakisztán! Előkerül
szemlélje pozitívan a dolgokat! Igaz, hogy árvíz esetén meg fog- egy Bin Laden kinézetű katonaják szívni, de annyi másféle természeti katasztrófa is van! Itt van tiszt a közeli bunkerból, kezében
például, ha mondjuk, a Börzsöny felől jön egy hólavina, vagy egy faszenes vasalót lóbál = hordozható kályha, megfagyás ellen.
vulkánkitörés! Akkor a mobilgát éppen őket fogja megvédeni!
Látom rajta, hogy nem nagyon tudtam megvigasztalni, de a Széles mosollyal mondja: legnagyobb tiszteletem a két vándor
következő kört ő rendeli...
Trunkó Barnabás

Mobilgát

Egy utolsó REMÉNY!
Az év augusztus 19-én elvesztettem egy kék köves pecsétgyűrűt! A becsületes megtalálótól MEGVESZEM!!! Önnek csak
arany, nekem kedves emlék!
Kérem Hívjon fel az alábbi telefonon 06-30-3508759
Köszönettel Nemesapáti Antal

Nagymaros

előtt, akik nem ragaszkodnak a
földi élethez (???)
Telnek a napok, derekasan
gyalogolunk, az ájulás határán a gyönyörű tájtól, valamint
fáradtságtól, éhségtől. Pont a
Ramadán böjtös időszakot fogtuk ki. Mindent megadnánk egy
pohár pálinkáért is.
Aztán nyugat felé vesszük az
irányt, a Karakorum hegységből
a Hindukus felé. Itt már katonai védelmet kapunk, a marcona

géppisztolyos velünk is alszik.
Ha néha lakott területre érünk,
leáll az élet, a döbbent szakállas
férfiak hihetetlenkedve bámulnak minket (nő nem mehet az utcára), aztán lelkesen esküdöznek a vendégjogra: megvédenek, előbb ők halnak meg, csak
utána mi, és gyilkosaink soha
nem fognak a Paradicsomba kerülni (!!!). Mire az afgán határhoz érünk már alig látjuk a pazar tájat, a talibánoktól minket
féltő fegyveresek gyűrűjéből.
Aztán mint egy látomás: tarkaruhás, rövid szoknyás mosolygó
nők közelednek, kezükben tíz
literes zománcvödrökben 50°-os
barackpálinka!!!
Jaj de gyönyörű ez a bolond
világ! Életünk talán legszebb hónapjait éljük át!
A többit az utolsó diavetítésen
Nagymaroson a kertészetben:
2014. november 15-én, szombaton 17.30 órakor
biggypisti (06-30/558-7211)

Karácsonyra EZÜST és LUC fenyő vásárolható Váchartyánban a termelőtől, december 10-től a készlet erejéig. Ezüstfenyő: előre kivágott 2000 Ft/db ártól
(kb.1500 Ft/m), helyben vágott vagy kiásott 4000 Ft/db
ártól. Lucfenyő vágott 1200 Ft/db ártól. Tel.: 06-20/5772189 vagy a 06-27/367-107 (este). Cím: Váchartyán, József Attila u. 40. (Rudnaykert MÁV megállótól 300m).

Nagymaros 										
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Miért fontos a macskák ivartalanítása?
A lakásból kijáró macskáknál az ivarzás alatt mes�sze elkalandozhat kedvencünk, és egy sor veszélynek
vannak kitéve. A többi macskával való érintkezés során
gyakran megsérülnek, de fertőződhetnek is különféle vírusokkal (leukózis, macska
AIDS), bolhákkal stb. Ezen
kívül természetesen számolni kell a nem kívánt szaporulattal is. A macskák körülbelül 6-7 hónapos korra válnak
ivaréretté, az ivarzás szezonális, általában tél végén és
nyár végén jelentkezik, több
hét- akár több hónapon át
tart. Ivartalanításra az ajánlott életkor 5-8 hónapos kor,
kandúrok és nőstények esetében egyaránt (az első ivarzást nem kell megvárni). A
legtöbb gazdának leginkább
azaz “álhumánus” gondolat
okozza a legnagyobb problémát, hogy beleszól a természet dolgába és megcsonkítja az állatot. Pedig ez sokkal emberségesebb megoldás, mint a felesleges kölykök elpusztítása, melyre
előbb-utóbb sor kerül, hiszen egy macska 4-8 kölyköt ellik egyszerre, évente,
melyek közül ha csak egyet
nem sikerül elajándékoznunk, akkor a következő évben már két macska fog elleni, az legrosszabb esetben 16
kölyök...és így tovább. Ame-

rikai kutatók kiszámolták, hogy
ha egy macskapár ősszel és tavasszal is 4 kismacskát hoz csupán világra és az utódok is hasonló potenciállal szaporodnak,
akkor 9 éven belül 11 MILLIÓ
macska lesz belőlük! Magyarországon kb. 2 millió macska
és 2,5 millió kutya él társállatként. A kóbor macskák létszáma legalább duplája hazánkban, mint az egyéb európai országok statisztikájában!
De sokszor a csak lakásban
tartott macskák ivartalanítása
is ajánlott. Az ivarérett kandúrok vizelete erőteljes, kellemetlen szagúvá válik, viselkedésük

megváltozik: agresszívvá válhatnak és vizeletükkel megjelölik életterük számukra fontosabb
pontjait. Nőstény macskák esetében szintén találkozunk vizelet-jelöléssel, illetve a sűrűn jelentkező ivarzás során a szokatlan nyávogás zavarja a tulajdonos nyugalmát. A nem ivartalanított nőstény macskáknál gyakrabban találkozhatunk emlődaganattal és méhgyulladással is.
Mivel a mellékvese is termel
tesztoszteron hormont, így a kandúr cicák nem veszítik el “férfiasságukat”, csupán a fogamzásgátlás terhét és az időskori prosztatagondokat vesszük le a vál-

lukról. A cicus az alacsonyabb
tesztoszteron szint miatt várhatóan kevesebbet fog verekedni és hosszabb ideig fog
élni. Szuka macskák esetében
az ivartalanítás komolyabb
műtétet jelent, mélyebb, alhasi sebbel. Azonban a macskák
gyorsabban gyógyulnak mint
a kutyák, így egy héten belül
teljesen felépülnek a lány cicák is.
A nagymarosi cicák ivartalanításához anyagi segítséget nyújt a Máté Alapítvány!
Legyünk józanok és tegyük azt ami a legjobb kedvenceinknek!

Beköszöntött a tél. A kutya és a macska is fázik. Gondoskodjunk, meleg,
száraz vacokról és megfelelően energiadús táplálékról a számukra!
Az ivóvízre is legyen gondunk, rendszeresen cseréljük a kinti kutyák és
macskák táljában, mert ha befagy az állat nem tudja meginni!!!
*****

Bővebb információ honlapunkon: www.matefoundation.hu
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Gyászjelentés

Anyakönyvi hírek

Születtek: dr. Balogh Béla és Fehér Szilvia lánya Jázmin Laura,
Istvánffi Péter és Ferenczi Tünde fia Ábel, Szabó Tamás és Zeller
Petra fiai Balázs és Tamás.
Elhaláloztak: Bossányi Vilmos (1930), Burgermeister József
(1945), Cseresznye János (1926), Forgács Ferenc (1924), Kádár
András László (1954), Krichenbaum Antal (1924), Ritzl Jánosné
sz.n.: Rudolf Margit (1926), Trampó Antal (1953)

A művelődési ház programjai
november-december

Nov. 10. de:
Vásár
17 óra:
Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Nov. 13. 9-12 óra: Vásár - angol használt ruha
Nov. 14. 18 óra:
Márton napi felvonulás
Nov. 15.
Erzsébet bál a Karitász szervezésében
Nov. 18. de
Vásár (vegyes) + munkaruha
Nov. 20. de
Vásár
Ifjú Zenebarátok Napja
Nov. 20. 17 óra:
Nov. 21. 18 óra:
Varga Klára: Múzsakarbantartási
		
alapismeretek- könyvbemutató
Nov. 24. 17 óra:
Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Nov. 26. de:
Vásár
Nov. 27. 9-12 óra: Vásár - angol használt ruha
Vásár
Nov. 28. de:
Nov. 29. 16.30 óra: Kiállítás Micsei László munkáiból
		
(a Városi Nyugdíjasklub Szervezésében)
Dec. 02. de:
Vásár
Dec. 04. de:
Vásár
Vásár
Dec. 05. de:
Dec. 06. 9-12 óra: Mikulás bazár - Máté Állatvédelmi
		
Alapítvány szervezésében
Kajakos buli - zene: Polarys
Dec. 06. 19 óra:
Dec. 08. 17 óra:
Városi Nyugdíjasklub - nyugdíjas Mikulás
Vásár
Dec. 09. de:
Dec. 10. 11 óra:
Komolyzenei hangverseny fiataloknak
		
(Filharmónia bérlet)

Nagymaros

Fájdalommal tudatjuk, hogy Bajor Tamás életének 78. évében, szeptember 23-án elhunyt. Gyászolják felesége, gyermekei, testvére és dr. Bajor Rudolfné Márta.

Helyesbítés

Előző lapszámunkban rosszul írtuk az Idősek Világnapján
köszöntött egyik házaspár nevét, melyért ezúton elnézést
kérünk! Helyesen: DUDÁS JÁNOS és KOTRÓ ÁGNES
Cikkünkből kimaradt, hogy a rendezvényen Dudás János
énekelt, zongorán közreműködött Lénárd István, verset
mondott Hamvasné Bohák Mária.

Köszönet

Kedves Emberek! Köszönjük mindazoknak a választóknak
a bizalmát, akik megtiszteltek bennünket szavazatukkal. Az
új képviselő-testület tagjainak gratulálunk, és eredményes
munkát kívánunk.
Szalontai Máté és Szomráky Pál; Kerekegylet

Kajakos bál
Kajakos bál a POLARYS együttes
közreműködésével december 6-án este
a művelődési házban.
Disznóöléshez szükséges teljes felszerelés eladó.
Telefon: 06-27/354-056, az esti órákban.

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
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

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihályhegy u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 27/305-581
HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
AZ ANYAGOKAT CSAK
A HÓNAP ELEJÉIG
TUDUNK ELFOGADNI!

Nagymaros
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A Dunakanyar és a múzsák,
megjelent Varga Klára könyve

A könyv borítója. Varga Klára, a Nagymaroson élő újságíró saját életének apró
mozzanatait is beleszövi regényébe

Budapesten a Szatyor
Bár és Galériában bemutatták a Nagymaroson élő Varga Klára Múzsakarbantartási
alapismeretek című regényét. Kötetet, amely a
Napkút Kiadó gondozásában jelent meg, Egyed
László, az egyik legelismertebb magyar grafikus illusztrálta.
A regény számos jelenete Nagymaroson játszódik: szerepel benne a
nagymarosi
Duna-part,
a temető, a Sigil Galéria
elődje, vagyis a régi Kerekegylet épülete, a Kálvária-domb, és az alkotó faragott kapuja. A visegrádi királyi palotában
is játszódik néhány jelent.
A budapesti bemutatón a

zebegényi-verőcei
illetőségű Aranyalma páros
(Gebri Bernadett és Vaskó
Zsolt) zenélt.
A kötet kapható az Írók
boltjában, a Napkút kiadó

honlapján és számos internetes könyváruházban. A
többi könyvesboltban november második felében
lesz megvásárolható.
A kötet megjelenését tá-

mogatta a Nemzeti Kulturális Alap, a Nagymaros
Város Önkormányzata és
a Terézvárosi Önkormányzat valamint az Édeske
Cukrászda.

A Mátyás Étkezde nyitva tartás:
Hétköznap: 12-14 óráig, szombaton 11-20 óráig,
vasárnap 11-17 óráig.
Kedves Vendégeink!
Szeretettel várja Önöket a Mátyás Étkezde 2014. november
14-én pénteken este Márton napi libavacsorára.
Menüajánlatunk a következö:
Roston libamáj lilahagymalekvárral,
rozscipóval, libaleves gazdagon, rozmaringos libacomb, almás párolt káposztával, hagymás törtburgonya
ágyon, Lúdláb szelet.
A menü 3300 ft/fő
Vendégeinknek egy pohár borral kedveskedünk.
Asztalfoglalás: 06-27/354-354, 06-20/291-4332
A vacsorát min.30 fő jelentkezése esetén tartjuk meg,
Jelentkezési határidő: 2014. november 12.
Az étkezde a téli hónapokra hétvégenként zárva tart.
Rendezvényeket továbbra is vállalunk
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éve az Önök szolgálatában!
százalék engedménnyel várjuk!
		

®

mintaboltunkban!

Paplanok, párnák, ágyneműhuzatok, takarók rendelése esetén további 2% engedmény akciós ágyak, gyógymatracok
rendelhetők.
Szőnyegtisztítás akciós áron 1.100 Ft/m !
2

Cím: Nagymaros, Váci u. 18.
Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006
E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu

David Balazic
Cipő készítő és javító mester
Új férfi és női bőr övek érkeztek!
Kiárusítás: minden esernyő
féláron kapható!
Hátitáskák, pénztárcák, csizma és cipő
sámfák, talpbetétek, cipőfűzők és cipőápolási kellékek kaphatók!
Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 13-17,
szombat 8-12, vasárnap zárva
Tel.:0620/350-3605 • david@luxuscipo.hu

