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Nagymaros és Grevesmühlen
már hivatalosan is testvérváros

Szeptember 27-én, szombaton a Sváb sörfeszt és
szüreti mulatságon nagy
közönség előtt írta alá
Petrovics László Nagymaros, és Jürgen Dietz,
Grevesmühlen polgármestere a két település testvérvárosi szerződését.
Petrovics László beszédében kiemelte: a testvérvárosi szerződéssel egy hosszú
barátságot koronáznak meg.
Jürgen Dietz pedig elárulta,
először 1971-ben járt Nagymaroson és azóta már nyolc
alkalommal látogatott el településünkre.
Mindkét városvezető bízik
abban, hogy a szerződés aláírásával számos téren kötődnek majd barátságok a jövőben.
A fesztiválról lapunk 2.
oldalán olvashatnak.

Leköszönt
a testület
Szeptember 30-án, kedden tartotta utolsó ülését
Nagymaros Város Képviselő-testülete. A grémium
köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik 2010-ben bizalmat szavaztak nekik,
és azoknak akik az elmúlt
négy évben segítették munkájukat.
A testületi ülésről tudósításunkat a 4. oldalon találják.

Lapunk közepén választási melléklet található!
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Ha szeptember vége, akkor
Schwabenfest!

Hála az égieknek, egy igazi, napsütéses őszi napon került megrendezésre a Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett ünnepség.
Ismét megtelt a város, vidám,
jókedvű csoportokkal találkozhattunk a tér minden pontján.
Volt ott minden, ami egy tartalmas programhoz szükséges: jó
zene, vidám táncok, finom ételek
és italok.
Fellépett a tarjáni Spitzbaum
együttes, a Dunakanyar Fúvósegyüttes, a Die Blumen, Wildenrosen, majd a tarjáni Forgatag táncegyüttes, köszönthettük a
színpadon az óvodások, a visegrádi és a nagymarosi iskolások fergeteges tánccsoportját.

A szeptember 27-i Svábfeszt
rendezvény eredményességéért köszönet jár a Német
Nemzetiségi
Önkormányzat testületének, különösen
Furucz Anitának, aki tevőlegesen is részt vett a rendezvényen. Horváth Dávid és Toni
vezényletével a Szent Gellért cserkészcsapat a préselést vállalta fel, igen nagy sikerrel, Müllerné Schült Rita,
Harangozó Károlyné, Jaics
Regina a rendezvényen működött együtt, nekik szintén
köszönjük a segítséget.
IVOR ANDRÁSNÉ
NNNÖ ELNÖK

Szép számmal voltak bátor
dirndliruhás hölgyek, akik közül a zsűrinek a legkisugárzóbbat
kellett volna kiválasztania. Ámde
hölgyeink egytől egyig olyan szépek és kisugárzóak voltak, hogy a
zsűri döntésképtelen maradt.
A nagymarosi sváb táncos gyerekek bemutatója után egy nagyon fontos eseményre került sor
a rendezvényen belül. Nagymaros és Grevensmühlen régi vágya vált valóra! Petrovics László polgármester, és Jürgen Dietz,
Grevensmühlen
polgármestere
aláírták a testvérvárosi szerződést!
Az esemény színvonalát emelte, hogy ezen a napon egy 56 tagú
nemzetközi delegáció tartózkodott
a városban egy uniós projekt keretében, melynek témája az esély-

egyenlőség, és amelyben városunk
is részt vesz, így német, lengyel,
svéd és portugál vendégeink is részesei lehettek az ünnepségnek.
Wator Anikó egy nemzeti színű tortával, míg a kürtöskalácsos kürtöskaláccsal kedveskedett a vendégeknek, amitől mindenki meghatódott,
és nagyon köszönjük!
Jürgen Dietz boldog volt, hogy
az aláírás egy ilyen vidám program keretében valósult meg, és
mint ahogyan mondta, ez a szerződés nem a polgármestereknek, hanem az embereknek szól.
Nagy sikert aratott a Sramlikings koncertje, majd egészen
hajnalig a tarjáni zenekar adta a
talpalávalót.
Mustkészítés és kóstolás, népi
játékok, kosárkörhinta, ugrálóvár,

gyerekfoglalkozás Antal Márti, az
óvónők közreműködésével arcfestés, kézműves programok gondoskodtak arról, hogy minden korosztály megtalálja a szórakozását.
Ivor Andrásné, Anikó a Nagymarosi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke fáradtan, de boldogan
és elégedetten térhetett haza.
Köszönjük a szervezést, a sok
munkát, hiszen tudjuk, milyen
nagy feladat egy ilyen színvonalas programot összeállítani. Hoszszú hónapok szervezése, kalkulálás, egyeztetés előz meg egy ilyen
rendezvényt, ahol helyt kell állni
az első pillanattól az utolsóig, ami
nem kis feladat.
Ám a sok munkának végül mindig megvan a gyümölcse, az izgalom, a bosszúság végül mindig háttérbe szorul, amikor a szervező azt
látja, hogy vidám csoportok beszélgetnek, esznek, isznak, táncolnak
és egytől-egyig jól érzik magukat.
Köszönjük Anikó a sok munkát, büszkék voltunk, hogy külföldi vendégeinknek ilyen remek
városi rendezvénnyel büszkélkedhettünk, akik Nagymaros jó hírét
vihetik országaikba.
Tudjuk, Anikó, hogy Neked
még nincs vége a munkának, hiszen még mindent le kell zárni, de
abban is biztosak vagyunk, hogy
már a következő eseményen töröd
a fejed. Mi is lesz az?
Köszönettel a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a város és a
külföldi delegáció nevében:

HEINCZNÉ CSERNI KATALIN,
FOTÓK: KISS PÉTER ÉS
IVOR ANDREA

KÖSZÖNET. Nagymaros város kulcsa átadásra került a
testvérvárosi szerződés aláírásakor. A kulcs beszerzéséért és végső formába öntéséért hálás köszönettel tartozunk Hollósi Gézának és az
Adi Papír-Írószer Boltnak.

Gratulálunk a vállalkozó szellemű hölgyeknek, akik örömömre együttműködtek és vállalták a
"megmérettetést", mint a rendezvény legkisugárzóbb ünnepeltjei. Mindenki győztes volt, én
meg különösen, hogy így együtt lehettünk. Köszönöm NEKIK!!!
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Köszöntötték a helyi időseket
a világnap alkalmából
Szeptember 28-án, vasárnap a művelődési házban
köszöntötték az Idősek Világnapja alkalmából a helyi
nyugdíjasokat. A bevezetőben Mándliné Szabó Katalin
arról beszélt, hogy milyen
fontosak is az idősek mindenki számára.
- Már hagyománnyá vált,
hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy
kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket
és szeretetünket azok iránt,
akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik
megérdemelt nyugdíjas éveiket - mondta és átadta Mihály János, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége elnökhelyettesének és Varagya
Györgynek, a szövetség területi képviselőjének üdvözletét,
akik sajnos nem lehettek jelen
a rendezvényen.
A város nevében Rudolf
Józsefné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta: ez a nap kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk időseink irányába tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat.
- A mindennapi tennivalók
mellett sajnos, hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk róla: törődéssel tarto-

zunk az időseink felé. Pedig a
figyelem kijárna mindennap,
és nem is csak családi szinten. E jeles alkalom mindenesetre kiváló lehetőség arra,
hogy a régen halogatott dolgokat megtegyük szeretteinkért, időseinkért.
Sokszor hallott mondás,
hogy arról ismerszik meg egy
ember, s arról ismerszik meg
egy adott kor, társadalom,
hogy miként bánik időseivel.
A bölcs, az alázatos ember
tudja, hogy tapasztalt szépkorúak nélkül mi magunk sem
lennénk: tőlük kaptuk az életet, a szellemi és kulturális javainkat, az ő kezük munkájából épült fel mindaz, amit mi a
saját munkánkból építhetünk
tovább - mondta.
Már hagyomány, hogy városunk 90 éven felüli polgárait külön köszöntik az Idősek Világnapján. Ebben az év-

ben 22 hölgyet és 9 urat ajándékoztak meg a rendezvényen: Antal Józsefné, Bedő
Istvánné, Bonifert Istvánné,
Döbrössy Józsefné, Fábián Istvánné, Göcze Dezsőné,
Hervai Ferencné, Kálmán Ilona, Kautz Józsefné, Kékedi

Ferencné, Kocsis Gáborné,
Kurchbacher
Ignácné,
Marosvári Nándorné, Menyhárt
Lászlóné,
Mosonyi
Józsefné, Nagy Barnabásné,
Nagymarosi Mihályné, Perbíró Lajosné, Sonkután Gyuláné,
Szilvássy Árpádné, Takács
Istvánné, Zámbó Jenőné,
Adorján Béla, Botond József,
Erdei János, Forgács Ferenc,
dr. Gyaraki F. Frigyes, Jung
Antal, Rixer Károly, Szarvas
Ádám, Zoller Ignác.
Köszöntötték az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő párokat is: Dudás István és
Kontró Ágnes (1964. 04. 04.),
Liptai László és Bősz Magdolna (1964. 08. 15.), Wieszl István és Fidler Matild (1964.
11. 14.). Külön köszöntötték
Rixer Károlyt és Emmer Erzsébetet, akik már 68 éve házasok.
Az ünnepségen közreműködött még a Nagymarosi Nőikar, Hénop Hajnalka zongorán és Hénop Laura énekkel.
F. A.

A fura öreg, ezt a verset szavalta az időseknek Ladócsi Blanka, Farkas Balázs, Bedő Lilla és Illés Petra 4. a osztályos tanulók. Felkészítő pedagógusuk Scultétyné Jung Erzsébet

Meghívó
Kedves zeneszerető emberek!

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT
Nagymaroson: OKTÓBER 18-ÁN,
szombaton 9 és 12 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

1904-ben dalos ajkú dédapáink úgy látták jónak, hogy saját örömükre és a falu népének szórakoztatására dalárdába tömörülnek. Talán ők sem gondolták volna, hogy ezen elhatározásuk
2014-ben még mindig követőkre talál.
Alapítóink tiszteletére, a 110 év alatt kórusunkban munkálkodó rengeteg daltársunknak köszönetképp, városunk polgárainak szórakoztatására, és természetesen a magunk örömére ünnepi hangversenyt rendezünk.
Időpont: 2014. november 8.
Az egyházi művek 16 órai kezdettel a nagymarosi római katolikus templomban csendülnek fel, a világi darabok 17 órától a
művelődési házban lesznek hallhatóak.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeret minket, és kedveli a
kórusmuzsikát.
NAGYMAROSI FÉRFIKÓRUS
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Fontos döntések születtek
a testület utolsó ülésén is
Két testületi ülést is tartott
szeptemberben a testület. A
rendkívüli szeptember 9-én,
míg a soron következő szeptember 30-án volt, ahol leköszönt a jelenlegi grémium.
A rendkívüli tanácskozáson két napirendi pontot tárgyaltak meg: a Nagymaros Városi
Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát és a
Zöldpont Egyesület és Szerkesztőséggel való szerződéskötést.
Az igazgatói pályázatra egy
érvényes anyag érkezett: az eddigi vezető Mándliné Szabó Kataliné. A testület egyhangú döntéssel
szavazta meg kinevezését, mely
öt évre szól.
A Zöldpont Egyesület és
Szerkesztőséggel kötendő szerződés már korábban is téma
volt a testületben. Most azonban elfogadták, hogy a módosított együttműködési megállapodást aláírja Petrovics László polgármester. Döntöttek arról is, hogy a Zöldponttal kötendő turisztikai együttműködési megállapodás fennállásáig másik a fél részére a Felvonulási lakótelep ingatlan-együttes ABC épületének hasznosítására kizárólag bérbe adás révén
kíván lehetőséget biztosítani és
a lakótelep ingatlan-együttes
területén elhelyezkedő 2602/2
helyrajzi szám alatt felvett ingatlanon lévő romos, illetve
szerkezetkész épületek értékesítési árát minimum 40 millió
forint összegben állapítja meg.
Szeptember 30-án, kedden utoljára ült össze a jelenlegi testület az október 12-i választások előtt. Napirend előtt
Burgermeister László kért szót,
aki nem indul az önkormányzati megmérettetésen. Először Ivor
Andrásnénak mondott köszönetet, a hétvégén megtartott színvonalas rendezvényért, amely méltó
helye volt a testvérvárosi szerződés aláírásának, majd köszönetet
mondott képviselőtársainak és elköszönt a grémiumtól.
Ivor Andrásné, a Nagymarosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is köszönettel kezdte.
Mint mondta hálás azoknak, akik
támogatták sváb rendezvényüket.
Városi problémát érintve rákérdezett arra, hogy miért nem ke-

rültek vissza a dám után a padok
és szemetesek. Petrovics László
polgármester azt ígérte, hogy tavaszig ismét a helyükre kerülnek.
Az utolsó ülésen 13 napirendi
pontot kellett megtárgyalnia a testületnek. A több mint három órás
ülés első napirendi pontja a lejárt
idejű határozatokról szóló beszámoló volt. Itt kérdezett rá Fekete Zsolt arra, hogy sikerült-e megkötni a szerződést a Zöldponttal.
A polgármester válaszából az derült ki, hogy bár mindent lefektettek már a szerződésben, idő hiányában az aláírásra csak várhatóan októberben kerülhet sor.
Grécs László ennél a napirendnél köszönte meg a korábban többször feltett kérdéseire az
írásban adott válaszokat, ám azok
nagy részével nem értett egyet.
Az első féléves költségvetési beszámolónál Petrovics László elmondta: voltak olyan időszakok az éve elején, amik nehezek
voltak pénzügyi szempontból.
Ennek oka az volt, hogy a pályázatok egy részét előfinanszírozással nyerte meg a város, de az év
eleje óta kérvényezett hitelt ezek
fedezetére nem tudta lehívni a város, mert az MFB még mindig hiánypótlást kér. Fekete Zsolt szerint ebben a ügyben érdemes lenne az országgyűlési képviselőhöz
fordulni.
A helyi adóbevételek alakulásáról is kaptak tájékoztatót a képviselők. Ebből kiderül többek között az is, hogy az idegenforgalmi
adó a június 30-i állapothoz képest nagyot ugrott. Látható az is,
hogy mind az építményadó, mind
pedig az iparűzési adó összege a
júniusi végi állapot óta sokat nőtt.
Döbrössy Mihályné beszámolt a testületnek a Nagymarosi Krónika és a Hősök Könyve alakulásáról. A Nagymarosi Krónikát már 18 éve vezeti, 20 évre kérték fel őt. A Hősök Könyvébe az I. világháborúban elesett nagymarosi katonákat igyekszik összegyűjteni a helytörténész. Itt merült
fel, hogy hasonlóan a II. világháborúban elesett katonákhoz,
emlékezzünk meg az elesettekről. Így, várhatóan a jövőben a
nevükkel egy tábla kerül ki a
temetőbe.
Módosították a Mátyás Étkezde étkezési rezsiköltség megté-

rítéséről hozott korábbi döntést,
mert mint kiderült az előzőekben
megállapított összeg nem fedezte azt és így szállítói tartozásokat
halmozott fel a kft.
Elutasítottak egy parkolási hely megváltása iránti kérelmet, majd döntöttek a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázaton
való részvételről is, melyre ebben
az évben is 600 ezer forintot különít el az önkormányzat. (A kiírást
lapunk 12. oldalán olvashatják.)
Elfogadták a települési véleményezési és bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet kiegészítését és megalkották
- a Pest Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívásának eleget téve – a közterület elnevezés
rendjéről szóló rendeletet. Itt arról is döntöttek, hogy két év alatt
rendezik az utcák számozását.
Elnapolták a döntést a közmunkások kérésével kapcsolatban, akik étkezési utalványt kértek. A következő testület dönthet
majd arról, hogy a város alkalmazásában állók egy egyszeri juttatást kapjanak-e majd.

Az egyebekben fogadták el
a fehérhegyi vízelvezető út vis
maior pályázaton való részvételt, amellyel az útban keletkező károk helyreállításának költségeit szeretné a város megigényelni. Ebben az évben is osztanak tüzifát a rászorulóknak,
melyet igényelni kell – erről is
született döntés. Illetve egyszeri támogatást vehetnek igénybe,
szintén a rászorulók, az önkormányzattól.
Némethné Gellányi Gabriella, az idei Tiszta udvar, rendes
ház pályázaton harmadik lett.
Az önkormányzat által a díjhoz
járó pénzjutalmat azonban felajánlotta a városnak, melyből a
jövőben virágokat vesznek. A
testület háláját fejezte ki a felajánlásért.
A katolikus egyházközség
azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a Szent Mártonról elnevezett közösségi ház
homlokzatán szerepelhessen
a nagymarosi címer is. A képviselők érdemben támogatták
a kérést, azonban a kivitelezés
előtt meg szeretnék ismerni a
terveket is.
A jelenlegi testület utolsó tanácskozása is zárt ajtók mögött
ért véget, ahol szociális és felvételi kérelmeket tárgyaltak
meg.
FURUCZ ANITA

Városfejlesztési,
városüzemeltetési hírek
a) „Nagymaros, Elsővölgy
utcai óvoda bővítése és korszerűsítése” - KMOP-4.6.111-2012-0046
A kivitelezés már látványos
stádiumba érkezett, a toldalék épület szerkezete teljesen
elkészült, belső felületképzési, szakipari munkái a „régi”
épülettel együtt párhuzamosan haladnak. A napokban már
az első vizesblokk kompletten
elkészült, és a többi helyiségben is zajlanak a fal- és padlóburkolási munkák. Az épület külső hőszigetelési, illetve
az új szárny esetében a külső
faváz – téglafal kombinációjú felület látványos folyamata
is elindult. A külső tereket tekintve a támfal kiegészítő- és
a kerítésépítési feladatok is befejeződtek.
A lebonyolítással kapcsolatos kellemetlenségek szeptember utolsó napjára elhárultak, a
vállalkozó felé az első támoga-

tási rész kifizetése megtörtént,
biztosítva ezzel az ütemterv
szerinti továbbhaladását.
b) Kátyúzás és útfelújítások
Befejeződött a tavalyi árvízi károk felszámolás. Jelenleg a megítélt vis maior támogatás elszámolás zajlik. Az elszámolás lezárását követően
részletesen is szeretnénk ismertetni az elkészült járdák,
utak adatait.
Az év végéig a likviditási problémák rendeződésével
folytatódnak az útjavítási és
felújítási feladatok. A keretek
nem teszik lehetővé új út építését, de a legégetőbb önkormányzati úthibák felszámolását elvégeztetjük. A forgalmas
utak mellett, a kevésbé frekventált, de annál veszélyesebb
hibák elhárítására is sort kerítünk.
PETROVICS LÁSZLÓ,
MURÁNYI ZOLTÁN

Nagymaros
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Tájékoztató az önkormányzat
gazdasági helyzetéről
Költségvetési elszámolási és állami hozzájárulási bankszámláink, valamint főbb adószámláink
egyenlege
2014. szeptember 23.
napján 40.169.860 Ft.
Az önkormányzat és
költségvetési szervei (intézményei) szállítói tartozással nem rendelkeznek.
A képviselő-testület
szeptember 30-i ülésén
tárgyalt féléves költségvetési beszámoló szerint
a kiadások és a bevételek teljesítése időarányos
volt, kiadási előirányzatoknál jelentős eltérés
nem mutatkozik.
Adóbevételeink szeptember 15-ig a következők szerint alakultak:

építményadó
66.344.407 Ft,
telekadó: 2.563.515 Ft,
gépjárműadó
önkormányzati hányada (40
%): 9.431.106 Ft,
idegenforgalmi
adó:
710.752 Ft,
iparűzési adó:
59.061.613 Ft,
talajterhelési díj:
1.684.678 Ft,
késedelmi pótlék:
1.404.180 Ft.

sult konyhatechnológiai
eszköz beszerzése és légtechnika, valamint udvari
tároló kiépítése költségei
önrészének fedezetére.
Emellett 39 millió Ft
összegben
támogatásmegelőlegező hitelszerződésünk áll fenn az OTP
Bankkal, a gesztenyés
pályázatunk támogatása
tekintetében. A pályázati elszámolást követően,
a támogatás megérkezésével ez a hitel teljesen le
Hitelállományunk je- fog nullázódni.
lenleg nincs. Folyamatban van 42 millió Ft fejJelenleg négy pályálesztési hitel lehívása a zatunk van megvalósíMagyar Fejlesztési Bank- tási szakaszban:
• „Közös Természeti
tól (15 éves futamidejű, kedvező kamatozású, Kincsünk az Európai Szeönkormányzati infrast- lídgesztenye” – 126.445
ruktúra fejlesztési hitel) euró (~ 39 millió Ft) táa Magyar utca 24. alat- mogatás,
•„Nagymaros,
ti ingatlanban megvaló-

A temető
kerítésének felújítása
Nagymaros Város Fejlesztéséért Alapítvány a
Panoráma parkoló területén felállított Maibaum
kialakításában tevékenyen közreműködött.
Az akkori támogatás
az oszlop közvetlen környezetének rendezését
már nem tette lehetővé,
azonban most a parkolót
és környezetét érintő építések befejezését követően, felhasználva a rendelkezésre álló támogatási
összegeket elkészült az
oszlop körülötti kocka-

kő körív. A kisebb domborulat az oszlop köré, a
kétoldali szegélyekig kifutva, teljes kört bezárva,
természetese kőanyagból
készült el.
Szerepe kizárólag esztétikai, de a jelentős támogatással és összefogással elkészített emlékoszlop így nyerte el végső formáját és méltó környezetét.
RITZL FERENC
KURATÓRIUMI ELNÖK,
MURÁNYI ZOLTÁN
KURATÓRIUMI TAG

Elsővölgy utcai óvoda
bővítése és korszerűsítése” – 119.641.105 Ft támogatás, és 6 millió Ft
önerő támogatás,
• „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” –
13.095.462 Ft támogatás,
• „Nagymarosi árvízvédelmi vonal kiépítése”
– 1.157.576.557 Ft.
A
városközpont
(„Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont
komplex környezetrendezésének folytatása”),
a családi napközi („Egy
mosoly a gyermekekért”)
pályázatunk jelenleg a
projekt zárás, elszámolás
szakaszában van, a megvalósult építés tekintetében pedig garanciális időszakban.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER,
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
október 13-án azon utcákban, ahol hétfĘn van a szemétszállítás,
október 14-én azon utcákban, ahol kedden van a szemétszállítás,
október 15-én azon utcákban, ahol szerdán van a szemétszállítás,

lomtalanítást végzünk.
A lomtalanítás térítésmentes mindazok részére, akik igénybe veszik
a kukás hulladékszállítást, rendszeresen fizetik a hulladékszállítási
díjat.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
- a fém hulladékot,
- a nem szennyezett, kötegelt papírt, valamint
- az italos- és befĘttes üvegeket (mĦa. zsákban/dobozban)
újrahasznosítás céljából külön gyĦjtjük.
Kérjük, hogy ezen hulladékokat elkülönítve rakják ki.
Köszönjük, hogy ezzel is elĘsegítik szelektív hulladékgyĦjtési
törekvéseinket!

Polgármesteri Hivatal

MAROS Kft.
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Csipkebokor és
muskátli a kertben
A Mainzi utca 7-ben lakik
Kakuk István és Kakuk
Istvánné, az ő házuk, kertjük, virágaik nyerték a Virágos Nagymarosért pályázat második helyezését. Amikor megálltam az
utca sarkán, a tekintetem
rögtön a gyönyörű csipkebokorra tévedt, amely az
egyik kerítésre simul egy
okkersárga ház udvarán.
Biztos voltam benne, hogy
ott lesz a második helyezett.

ria nagyon várta már, hogy
nyugdíjba menjen, végre
unokázhasson, és a virágaival törődhessen. Férje inkább a zöldségekkel foglalkozik, a paradicsomok most
is két fegyelmezett sorban
sorakoznak a kert szélén. A
sok eső miatt itt-ott megtámadta őket a peronoszpóra.
Én talán észre sem venném,
ha a házigazdák nem mondanák.
A Virágos Nagymarosért
versenyre a házaspárt a lányuk barátnője javasolta,
Kakuk István és Kakuk most indultak először. SzereIstvánné a kertben vártak, a tik, amikor valaki elmegy a
muskátlik, a paradicsomok, ház előtt, és kedvtelve nézi a

a bazsalikomok és a leánderek között. A muskátlik hatalmasak, erősek, a ház mentén állnak hosszú sorban,
cserepeikben, de a kert falára is jutott belőlük virágládákba ültetve. Ha vihar jön,
gazdáik azonnal lefedik vagy
behordják őket, nehogy kárt
tegyen bennük a szél. A kert
és a kapu rácsain át bárki beláthat az udvarukba, és megcsodálhatja a muskátli regimentet. Volt már, aki azt hitte, árulják ezeket a virágokat, „akik” közül néhányan
szerepeltek az idei sváb fesztiválon. Kölcsönkérték őket
a szervezők, hogy díszítsék
velük az ünnepi helyszínt.
Kakuk Istvánné szerint azért
olyan szépek a muskátlik,
mert mindennap gondozza
őket, és beszélni is szokott
hozzájuk, hetente egyszer
tápoldatot is kapnak. Má-

Egy kiállítás, több pillanat
Hamvasné Bohák Mária
nagymarosi festőművész kiállítása nyílt meg a művelődési házban szeptember 13-án,
vasárnap. A tárlatot Zubovits
Győrkös Erzsébet váci képzőművész nyitotta meg.
Hamvasné Bohák Mária naív
festő a Magyar Kézművességért Alapítvány honlapján így
vall művészetéről: „Azért fes-

megteremteni, az embertársaimnak maradandó emléket és
örömet szerezni. Az akvarell
technikát 1987 után, a nagymarosi szakkör és a kollégák
segítségével kezdtem tanulni.
Szeretem a festésmód közvetlenségét, amit szakkönyvek útján is fejlesztek. Az ember küzdelméhez hozzátartozik a festészet kezdete: mára a gyerekek
kirepültek, így megpróbáltam

tek, hogy elmondjak valamit
gondolataimról, érzéseimből.
Az ember küzdelméből, nehézségeimből törekszem a képek
atmoszférájában még meglévő
jellegzetes szín és fényvilágot

tudok-e rajzolni, festeni még,
és ezek mit is érnek? Egy nőnek sok más tennivalója van,
az idő kevés, de sok-sok örömet leltem és talán adtam is a
látogatóim számára.”

kertet, a virágokat meg csipkebokrot, amely lehet már
vagy 35 éves, és azért hagyták meg, hogy az unoka igazi
házi csipkeszörpöt ihasson.
Konyhában a kredenc tetején
rózsaszörpös üvegek is sorakoznak. A ház asszonya fontosnak tartja, hogy amit lehet, azt maga készítsen, mert
akkor legalább tudja, mi van
benne.
Amikor a versenybizott- Egy különleges kép a tárlaton: Nagyanyó erről nem mesélt
ság a Mainzi utca 7-ben járt,
megcsodálták a gyönyörű
gyepet, amelyet a férj tart
rendben. Alig mertek rálépni a zsűritagok. Aznap nyílt
ki az eresznél a halványliHálás szívvel mondanak köszönetet mindazoknak
la kaktusz. Másodszor akkor
akik BARNA JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára vinyílt ki, amikor a muskátlik
rágot tettek és osztoztak fájdalmukban.
szerepeltek az ünnepen, harmadszor pedig, amikor én érFELESÉGE BARNA JÓZSEFNÉ (HUTTER STEFI),
keztem, hogy írjak a díjazott
LÁNYA ÉVI ÉS CSALÁDJA
kertről.
V. K.

Köszönetnyilvánítás
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A világ legcsípősebb chilijei
Nagymaroson is megtalálhatók
gyokat nevettem az Street
Foodon is, ahová a Fiktív Pub
vendégeként jöttem, és egy
külön chilibárban kóstoltattam a többi termelővel.
- Kik bírják jobban az erőset?
- Furcsa, hogy azért egy
ennyire csípős szósztól a férfiak könnye kibuggyan, de vannak nők, akiknek oda se neki.

Nagy Gábor tavaly hobbiból kezdett chilipaprikát termeszteni. Aztán mire észrevette, a paprikáira és a GaBko
chili készítményekre már ráépült az első Nagymarosi Csípősfesztivál, meghívták Solymárra tavaly is, idén is, sőt
szeptemberben
Pesten az
Andrássy úton megrendezett
Főzdefeszten és Street Food
Shown, vagyis az igényes utcai ételek kétnapos fesztiválján is sikerrel szerepelt.
- Hogy sikerült az idei csípősfesztivál Nagymaroson?
- Sokkal többen jöttek el,
mint tavaly. Volt, aki Ausztriából kifejezetten a csípősevő

- Tényleg, akkor jalapenot
nem is tart? Pedig most kezd
elterjedni a sajttal töltött rántott jalapeno Magyarországon. Nagyon finom étel.
- Sokan tartanak jalapenot, én inkább maradok
versenyre jött.
a legcsípősebbeknél. Ké- Ezen nem lehet csodál- szítettem én is sajttal töltött
kozni, hiszen ön a világ leg- jalapenot, videón is megvan,
csípősebb paprikáit termesz- finom is lett, de nem nagyon
ti, és ezekből készül szósz is,
krém is.
- A Carolina Reaper, a Trinidad Scorpion és a Naga Jolokia
valóban a Guinness rekorder
csípőspaprikák közé tartoznak, egyiket sem ajánlom arra
a célra, hogy valaki megpakolja vele a zsíroskenyerét. Éttermek is azért keresik, hogy az
ételekbe csak néhány csepp
kerüljön egyszerre. De persze
kóstolni csak úgy lehet, ahogy
egy lekvárt kóstolna valaki.
Nagyon mókás kívülről
nézni, kiből mit vált ki. Na-

Köszönet
A Wildenrosen táncegyüttes ez úton is szeretné
megköszönni a Német Nemzetiségi Önkormányzat
által nyújtott támogatást az új ruháinkhoz, amit a
Svábfeszten láthatott először a közönség.

szeretek panírozni.
- Azt a gyerekekre lehet bízni, nem?
- Csípőset nem adok gyerek
kezébe. Danikám egyszer fölvett a földről egy leesett paprikát, aztán beledörgölte a szemébe, és tejjel is hiába mostuk, nagyon csípte, monoklija lett.
- A csípős paprika akár
égési sérüléseket is okozhat?
- Ha elszakad a kesztyűm
szüret közben, akkor nagyon
sokáig csíp és fáj, de a levegő
is tele van „paprika-spray”val, olyan, mint 2006-ban a

Kossuth téren.
- Gondolkozik terjeszkedésen?
- Igen, a siker erre ösztönöz. De úgy szeretnék többet termelni, hogy ne menjen
a minőség rovására. Jó lenne
a közelben egy kertet bérelni,
és az eddiginél nagyobb területen termeszteni a chiliket.
VK
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Nagymarosi sikerek az országos
lovasterápiás versenyen
A lovasterápia orvosi, pedagógiai, pszichológiai indikáció alapján lóháton
történő gyógypedagógiai
fejlesztés.
10 éves lovasterápiás
munkánk során sokszor
megtapasztaltuk azt a fejlődést, amit gyermekeink
az óvodás kortól a beiskolázásig elérnek. De amikor
elmegyünk egy versenyre,
és ott ügyesen, összeszedetten versenyeznek, sőt
később interjút is adnak, és
látjuk, hogy milyen nagy
örömet szereznek szüleiknek, akkor tudatosul bennünk, hogy a lovasterápia
mennyivel több, mint pusz- is meghívást kaptunk a Ma- ber 27-én rendezett Országyar Lovasterápiás Szö- gos Lovasterápiás és Nemtán képességfejlesztés.
Mint minden évben, idén vetségtől a Fóton, októ- zetközi Díjlovas Versenyre,

Az általános iskola szeptemberi hírei
Szeptember 1-jén, egy
esős, borongós, igazán
őszies napon útjára indult a 2014/2015-ös tanév. A tanévnyitó ünnepélyre a művelődési házban került sor. Petrovics
László polgármester kedves, lelkesítő beszédet
mondott tanítványainknak, ezután pedig Fábián
Szabolcs igazgató megnyitotta az új tanévet.

nyelvtanító, Huszár Krisztina tánctanár, Dudásné
Szegedi Zsuzsanna alsós tanító, Demeter Bálint
földrajz-történelem szakos
tanár.

Elsőseink: Szalai Zselyke,
Burgermeister Dorka, Simon Árpád, Nagy Lili – bátran kiállva a sok résztvevő elé – ügyesen, hibátlanul
szavalták el verseiket, illetve énekelték el dalukat.

Papírgyűjtésre is sor
kerül az ősz folyamán.
Október 15-18-ig (szerdától szombat délelőttig) lehet az összegyűjtött papírokat és a laposra taposott
PET palackokat leadni a
Mainzi utcában: szerdán,
csütörtökön és pénteken
14 és 17 óra között, szombaton pedig 8-12 óráig.
Ezúttal nem a régi pályán,
hanem a vasút alatt, a parkoló végében lesznek felállítva a konténerek. A
vásárlóktól erre a pár nap-

Iskolánkba új pedagógusok érkeztek: Miklós Viktória, Légrádi Alexa, Zirig
Emese utazó gyógypedagógusok, Gulyás Kornélia
zongoratanár, Vidi Andrea
korrepetítor, Döbrössyné
Csernői
Ildikó
német

A gesztenyegyűjtés folyamatosan zajlik, köszönjük a szülőknek is a lelkes
segítséget, hiszen az ebből
befolyt összeg az osztályokat „gazdagítja”.

ra türelmet kérünk a parkolóhelyek lecsökkenése
miatt.
Még szinte el sem indult a tanév, máris komoly sikereket értek el tanítványaink a Kempelen
Farkas Matematika Versenyen, szeptember 26án. A közel 120 indulóból
Nagy Márton 7., Juhász
Ildikó 11. helyezést ért el.
Nagyon büszkék vagyunk
rájuk!
Szeptember 26-án, pénteken délután „Isten hozott ötödikesek” néven bulit szerveztek a 8. osztályosok, így köszöntve az
5. osztályba érkezett diáktársakat. Nagyon jó hangulatban zajlott a mulatság, 100-120 diák vett rajta részt. Egy pohár szőlőlével koccintottak, s ezután
az újdonsült felsősök vicces esküt tettek, amelyből
itt idézünk pár sort:

melynek örömmel tettünk
eleget. Kérésünkre most
először óvodás kategóriát
is indítottak, ahol kis lovasaink várakozáson felül teljesítettek. Az egyéni versenyszámban a 22 indulóból 1., 4., 7., és 16., a csapat váltóversenyben harmadik helyezést értünk el.
Az összesített versenyben
óvodás lovasainkkal az általános iskolás korosztályban 18 csapat közül a tizedikek lettünk.
Az arcokat elnézve, tudjuk, hogy ez a fajta megmérettetés elegendő önbizalommal vértezi fel őket,
hogy új közegben, majdan
az iskolapadban is bátran
megállják a helyüket.
HETÉNYI ESZTER
LOVASTERAPEUTA,
IVOR ANDREA
LOVASTERÁPIÁS SEGÍTŐ

VÁNDOR ÉS VACKOR
LOVASTERÁPIÁS
ALAPÍTVÁNY, NAGYMAROS
„Én, az 5. osztály tanulója….. esküszöm, hogy
tisztelem a felsőbb éveseket, nem lesek dolgozatoknál, csak ha muszáj, tisztelem tanáraimat,... nem
bántom a felsőbb éveseket.
A leckémet az órákra
mindig elkészítem és elhozom, ha csak a kutya meg
nem eszi.
Ezt a bulit 8. osztályban
az ötödikeseknek megrendezem….”
A város által rendezett sváb fesztivál –
Schwabenfest rendezvényen szeptember 27-én is
részt vettek az iskola tanulói. Sánta Gergő és Bíró
Anna tánccsoportja sváb
táncot adott elő.
A 4. a osztályból 3 kisdiák kedves verssel köszöntötte a szépkorúakat
az Idősek Világnapja alkalmából.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik adományaikkal
támogatták a Nagymarosi
Iskoláért Alapítványt.
PODAUFNÉ AMBRUS JUDIT
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NÖTE: néhány szó a nyárról és az őszről
Eltelt egy nyár és a sok esőnek köszönhetően nem volt
tűzgyújtási tilalom a környékünkön. A nyár elején
előforduló bozóttüzek után
nem is akadt komolyabb
dolga az egyesületnek ezen a
téren. Egyéb feladatok ellenben igen megszínesítették a
tűzoltóink napjait.
Kezdve ott, hogy a Vacsora fehérbena időpontjában egy
gyorsvonatot vontató szlovák
mozdony motortere kigyulladt. A Nagymarosi ÖTE tagjai elsőnek értek a helyszínre és légzőkészülékben felderítették a füst okát. Egy kábelköteg füstölt a motortérben olyan mértékben, hogy a
mozdony oldalán, tetején kiáramló füst még a vezető fülkét is megtöltötte. Mivel a
felsővezeték áram alatt volt,
nem tudták tűzoltóink a tüzet megszüntetni. A mozdony
áramtalanítása után a vezetékköteg izzása alábbhagyott. A
helyszínre kiérkeztek a váci
hivatásos tűzoltók is.
Augusztus 2-án a Pest-megyei ügyelet kérésére egyesületünk 5 fővel Vácott, Deákváron teljesített szolgálatot, ahol
egy vihar több utcában fákat
döntött autókra, kerítésekre
és felsővezetékeket szakított
le. Tagjaink késő estig segítették a váci hivatásosok munkáját, ezzel értékes tapasztalatokat szereztek a viharkárok elhárításakor felmerülő veszélyhelyzetek terén. Nem mindegy
ugyanis, hogy egy leszakadt
vezeték adatok, vagy energia
továbbítására volt használva
normál körülmények között…
Augusztus
15-én
a
Nomádia Visszavadító Tábor
lakóinak Törökmezőn tartottunk bemutatót eszközeinkről, beszámoltunk munkánkról, feladatainkról és ízelítőt kaptak a gyerekek arról,
hogy milyen érzés tűzoltóruhában tömlőt gurítani, sugarat szerelni. Majd persze mindent előírás szerint visszatekerni. Öröm volt velük dolgozni. Érdeklődőek és aktí-

vak voltak a srácok, és persze
minden második tűzoltó lesz,
ha nagy lesz! Boldogságunkat egy autós szakította meg,
amikor segítséget kért tagjainktól, ugyanis egy idős túrázó
a menedékháznál rosszul lett.
A helyszínre sietve két tagunk
átvette az újraélesztést azoktól, akik addig végezték a feladatot. A kiérkező mentősök
kérésére mindaddig végeztük
az újraélesztést, amíg az orvos
40 perc kemény munka után
megállapította a megváltoztathatatlant. Szívből sajnáljuk.
Szeptember 11-én két tűzoltónk a Nagymaros-Visegrád állomáson egy eszméletlen fiatalemberre figyelt fel.
Átvizsgálták, stabil oldalfekvésbe helyezték és kihívták a
mentőket. A mentősök hoszszasan vizsgálták, majd elszállították. Később kaptuk a hírt,
hogy a fiatalember már jobban
van, aminek viszont szívből
örülünk!
Szeptember 21-én az esti
órákban értesítést kaptunk arról, hogy egy kiránduló csoport egyik tagja a Szív utcai
pincéknél lezuhant és súlyos
sérüléseket szenvedett. A kiérkező mentősök nem tudták

a sebesültet elszállítani, ezért
kérték az önkéntes tűzoltóink
segítségét. Három fő érkezett
a helyszínre, akik segítettek a
sérültet hordágyra helyezni és
elvinni a mentőautóig.
Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy
a kerti hulladékok elégetése
rendkívül környezetszennye-

ző! Aki el tudja égetni a lehullott lombokat, annak nagy valószínűséggel arra is van lehetősége, hogy komposztálót
alakítson ki. Ezzel nem csak
a környezetszennyezés kerülhető el, de még hasznosítani is
lehet a következő időszakban
a komposztált anyagot, a kertben. Kérjük, hogy éljenek ezzel lehetőséggel a kerttulajdonosok!
Szeptember folyamán a
váci parancsnokság bekérette
tömlőinket és nyomáspróbát
hajtott végre rajtuk. Sajnos az
öreg tömlőink nagy része már
nem használható. A közeljövőben egyesületünknek így
nagyobb összeget kell a kiöregedett tömlők pótlására fordítani. Amennyiben a tömlők
pótlásában bárki segíteni tud,
az szívesen fogadjuk!
Motorfűrész kezelő és fakitermelő tanfolyamra lett beiskolázva az egyesület 5 tagja.
Várhatóan még ebben az évben vizsgázott favágók fogják
erősíteni sorainkat.
A végére még egy jó hír!
Két fiatalember döntött úgy,
hogy tűzoltó szeretne lenni
és belépett az egyesület tagjai
közé. Ők név szerint Vágréti
Attila és Német Benedek Gergő. Ezúton is szeretnénk köszönteni őket és sok sikert kívánunk munkájukhoz!

Nagymaros 12 arca
Fotópályázat

Keressük Nagymaros
2015. évi naptárának
fotóit!
Nagymaros Város Önkormányzata
fotópályázatot hirdet „Nagymaros 12
arca” címmel.
A legjobban sikerült képekből készül el Nagymaros 2015.
évi naptára. Az alkotások a SIGIL Galéria és Kávézóban
lesznek megtekinthetőek.
A pályázat leadásának feltételei: a fotó minimális mérete
1 Mb, maximális mérete 6Mb, formátum: jpg. Kérjük minden pályázathoz adják meg a pályázó nevét és elérhetőségét,
a fotó címét (ha van).
A fotókat e-mailen kérjük megküldeni a plentner.katalin@
nagymaros.hu címre 2014. október 10-ig.
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Lomtalanítás
A lomtalanítás jótékony intézmény. Ha megunod a bútoraidat, ócska kacatjaidat, este kirakod az utcára; másnap reggel, a meghirdetett időpontban jön a köztisztasági kft. teherautója és összeszedi a kidobott holmikat
– mondja szomszédom, Béla, a híres pesti főmérnök, akinek pompás nyaralója van a Kálvárián. A törött lábú hokedliktől, elvásott műanyag székektől, megdöglött porszívóktól ő is a lomtalanítás során szabadul meg.
Béla csak amiatt méltatlankodik, hogy az igazi lomtalanítás a cuccok kirakása és azok elszállítás között történik! A környék szerényebb egzisztenciájú lakói ugyanis ilyenkor még átnézik a kidobott lomokat, és ami még
használható, azt magukhoz veszik. Sajátos újrahasznosítása ez a fogyasztói társadalom végtermékeinek. Így van
ez a világon mindenhol, tehát Nagymaroson is.
A kidobott cuccokból egy szociológus pontosan következtetni tud a környékbeli lakók szociális helyzetére.
Abból, hogy a kidobott hűtőgép Szaratov, vagy Bosh márkájú – egy szakértő sok mindent meg tud állapítani az ott
élők anyagi helyzetéről, sorsáról.
A lomtalanítás reggelén autóval jövök lefelé a Fehérhegyen, az egyik kupac mellett Bélát, a híres pesti főmérnököt látom, a kidobott lomok között turkál.
- Nézd meg, miket dobnak ki! - mondja – Ez a koloniál dohányzóasztal még szinte új! Jó lesz a nappalimba,
a kandalló elé!
TRUNKÓ BARNABÁS

Sváb-bál
A nagymarosi Swabenfest messze földön híres: Zebegénytől
egészen Kóspallagig! Ma már senki nem firtatja, hogy a
rendezvénnyel a kisebbség hálálkodik-e a befogadó közösségnek, avagy a helyiek akarják kiengesztelni a szorgalmas svábokat.
Ez ma már nem téma a Duna-mentén. A svábok sokat
köszönhetnek Nagymarosnak: ennél többet talán csak a
város köszönhet a sváboknak!
A Fő tér és környéke ilyenkor a békés egymás mellett
sörözés helyszíne. Ha idegent hozol, ne felejtsd el megmutatni neki a Mainzi utcát, meg a Panoráma mellett a
Maibaum-ot, abból sok mindent megtudhat az itteni németek világlátásáról.
A sátor alatt már javában szól a sramli, az egyik asztalnál Guttenberg városából érkezett németek ürítgetik
a krigliket, megállapítják, hogy a Rajna valójában ugyanolyan, mint a Duna, de itt olcsóbb a parkolási díj. Csak
azt nem értik: a magyarok hogy tudják meginni az alkoholmentes sört?
A vendégek közül sokan felfüggesztik a fogyókúrájukat,
és kérnek még a párolt káposztából. Különben is: minden fogyókúra csak hétfőn kezdődik. A jövő hétfőn! Egy
tájékozatlan gyütt-ment kürtős kalácsot eszik a főtt csülök mellé.
A mellettem lévő asztalnál három asszony trécsel. Az
előkelő pesti dáma receptet diktál egy dirndlis hölgynek,
meg egy csillogó szemű roma lánynak.
Türelmesen magyarázza hogyan készül az igazi sólet...!
TRUNKÓ BARNABÁS

Olvasói levelek
A választásról
Tisztelt Olvasók!
Már két választáson sikeresen túl vagyunk. Most olyan
választás következik, ami a Marosiakat sokkal jobban érinti. Gondoljunk bele, igaz, hogy EU-s segítséggel, de megszépült a Fehérhegy, elkészült a napközis bölcsőde, a Mátyás Király Étterem átalakult kulturált gyermek étkeztető étteremmé. Gondoljunk bele, hogy ha városunk nem pályázik
az EU-nál, bizony nem lenne sétáló utcánk, strandunk, parkoló zónánk, fizető és nem fizető. A Fő tér is megújult, ott van
némi igazítani való. A legtöbb ünnep mindig ott zajlik, no és
ott a piac. Bizony jó szolgálatot tesz az egész a megyének.
Tény, hogy eléggé megszépült Nagymaros. Tudom, nem
mindenkinek szimpatikus a mostani vezetőség. Emlékezzünk
vissza az árvízre. A polgármester úr és a hivatal tagjai mind
részt vettek a többi polgárral együtt a védekezésben. Mindenki megmozdul, ha valahol segítségre van szükség. Tudomásomra jutott, hogy a Rákóczi út rendbe hozására a 2015. évben sor kerül. A temetőre is jobban oda kéne figyelni.
Még mindig van mit csinálni Nagymaroson. Megpróbálunk nem elfeledkezni a szépkorúakról sem. Nemsokára az
öregek világnapja lesz. Próbáljunk számvetést tenni a fejünkben és annak függvényében válasszunk polgármestert és vezetőket!
TISZTELETTEL:
RÓNA RUDOLF POLGÁRŐR,
’56-OS BAJTÁRS
U. i.: A könyvtár megújulását kifelejtettem és még sok minden mást is.

Tanárnak lenni
Iskolai ügyekben járatlan barátom huncut mosollyal állapította meg, jó dolgod van, csak bemész az osztályba, és ha
rossz a kedved, kiosztod az aktuális elégteleneket, ha jó, tanítás helyett beszélgettek. Kényelmes állás sok szabadidővel. Még szerencse, hogy a pedagógusok nagy része nem
így gondolkodik. Mert van olyan is, aki a sok szabadidő reményében választja foglalkozásnak, de nem hivatásnak ezt
az embert próbáló, nagyon nehéz, de szép munkát. Az órák
megtartása is fárasztó. A tanár jó előadó legyen, szép és tiszta kiejtéssel és érthetően adja elő mondanivalóját. A hang
erőssége, színe a gondosan választott szemléltető anyag és a
megfelelő időpontban alkalmazott apróbb szünetek részei a
sikeres órának. Gondolni kell arra is, hogy a diákok figyelme
a tanár monoton és színtelen beszéde következtében csökken, majd megszűnik. A diákoknál az a tanár ér el sikereket, aki változatosan, érdekesen, a diákokat is gondolkodásra késztetően tartja óráit. Különösen az utolsó órákra csökken a tanulók figyelme. Ezen segít a tanulók fokozottabb bevonása (aktiválása). Emlékezünk olyan tanárunkra, aki humorával is élénkítette diákjai figyelmét. És olyanra is, akinek
az óráin lehetett a legkönnyebben elaludni. A tanórai munka
csak egy része a pedagógus munkájának. Rengeteg tennivalója akad órán kívül is. Órára készülés (szakkönyvek, kísérletek, szemléltető anyag kiválasztása, esetleg óravázlat készítése, kirándulás szervezése stb.), szülőlátogatás, beszélgetés a tanulókkal (közösen és egyénileg), ha szükséges, a család segítése tanáccsal vagy más módon. Dolgozatok (kis és
nagy) értékelése. Fontos az önképzés is, mert lépést kell tartani a tudományok fejlődésével. Aki még ezek után is irigykedik a pedagógusokra, vágjon bele és próbálja ki, és aztán
mondjon véleményt!

SCHMIDT SÁNDOR TANÁR
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Olvasói levél

Nyílt levél Nagymaros Város
polgármesterének, Petrovics Lászlónak!
Kérdezzük, mint Nagymaros Duna-parti lakosai - ahogyan polgármester úr elnevezett bennünket
-, hogy most, amikor 2014
szeptemberében az ország
570 kilométeres szakaszán
másodfokú, 180 kilométeres szakaszon harmadfokú az árvízveszély, polgármester úr lelkiismerete nyugodt-e? Ott ezeket a
területeket az utolsó házig
emberfeletti erővel védik.
Kérdezzük, hogy ön mindent megtett Nagymaros
összes lakója, épülete védelmére?
Sajnos Nem!
Nagymaroson a főút
mentén, a Váci út Duna
felőli oldalán folyik a gát
építése, egy olyan gáté,
ami 49 házat, a benne élőket bezárja az áradó Dunába. Az önkormányzat nem
védi, sőt, erre a 49 házra ráépíti a gátat, pedig ezen a
területen az önkormányzat
engedélyével gyermekes
családok, idős emberek és
adófizető polgárok élnek.
„Higgyék el én abszolút megértem az önök felháborodását, hiszen korábban erre a területre kaptak építési-lakhatási engedélyt, így joggal várhatják,
hogy megvédje önöket is
az állandó gát, de nem erre
kaptunk engedélyt - mondta ön, a városvezető az augusztus 12-iki fórumon.
Mi az, hogy nem erre kaptak engedélyt? Arra kaptak,
hogy ez a 49 ház adott esetben tetőig álljon a ráduzzasztott Dunában?
Abban a Dunában, ami
korábban nem árasztotta
el Nagymarost, szabályoz-

va volt és a medrét rendszeresen kotorták. Ennek
a csodálatos folyónak durván beleszóltak az életébe,
elkezdték, de nem építették fel az erőművet. Emiatt eliszaposodott a part
menti rész, a homokos rész
megszűnt, benőtte a nádas.
Ez most nagyobb védelmet kap, mint a területen
élők? Ezt a területet 1960as években Nagymaros tanácsa parcellázta, az értékesítést az OTP váci fiókja végezte, és a teljes vételárat átutalta a Községi Tanács javára. Így a Váci út
Duna-parti oldala teljesen
beépült, majd közel 50 év
alatt egyre több ingatlan
kapott engedélyt állandó
lakhatásra, bővítésre, alsó
szintek és tetőterek beépítésére. Jelenleg is folyik
nagyméretű átalakítás, tehát nem csak az elmúlt időszakban, hanem a jelenben
is, az önök hozzájárulásával családok állandó otthonai lettek ezek az ingatlanok. Egyértelmű, hogy az
önkormányzat, a polgármester úr felelőssége ennek a területnek is a védelme.
Ezzel szemben önök a
sokat emlegetett, de időben
nyilvánosságra nem hozott
három gátépítési tervből
azt valósítják meg, ami 49
ingatlannak megpecsételi a
sorsát.
Kérdezzük, hogy polgármester úr hogyan fogadhatta el ezt a tervet, illetve
egyáltalán hogyan készülhetett egy olyan terv, ami
nem védi, hanem eleve bezárja az árba ezt a területet.
Ez a terület soha nem volt

Duna-meder. Most sem az!
Árvízveszélynek kitett terület, mint ahogyan Nagymaroson árvízveszélynek
volt kitéve az összes Dunaparti ingatlan, illetve még a
város belső területe, fő útvonala is. Ezért vált szükségessé a város gáttal történő védelme.
Nem mondható korrekt
eljárásnak az, hogy ebből
a védelemből 49 ingatlant
kihagytak, sőt! Az augusztus 12-i fórumon felmerült
a sok tiltakozás és megoldást kereső hozzászólások mellett a kártérítés kérdése is. Mire ön ezt viszszautasítva azt válaszolta,
hogy „a Duna eddig is jött
és ment" tehát senkit nem
illet kártérítés. Ez igen cinikus és minden együttérzést nélkülöző válasz volt,
viszont ígéretet tett, hogy
a 2015 évi költségvetésbe
„betervezzük az alsó szakasz tanulmányainak elkészítését, elvi szintű építési terveket, és ezeket megfelelő helyekre elküldjük."
Az elhangzottakat mindenki megkérdőjelezte és polgármester úr ígéretét szinte cáfolja is Nagymaros önkormányzatának lapjában
megjelent városfejlesztési, városüzemeltetési hírekben az, amely ennek a
védvonalnak megvalósítását kétségessé teszi. Ismételten előtérbe helyezi a fák
kivágásával, természetvédelemmel kapcsolatos akadályokat. Szükséges emlékeztetni arra, hogy e terület
felső részén, sok évvel ezelőtt korhadásuk miatt életveszélyessé vált fák mind
kivágásra kerültek és ha-

sonló sorsra jutottak azok
is, amelyek a kerékpárút
nyomvonalába estek.
Szomorú, hogy mindezeket, emberek élete, vagyona elé helyezi az, aki a
döntéseket hozza. További
kérdések is felmerülnek. A
gát építése a víz, csatorna
és gáz nyomvonalán épül,
mely nehezíti a munkálatokat. Ez volna az olcsóbb és
egyszerűbb megoldás? Fárasztó és elszomorító ennek az egész esetnek a leírása és minden, ami a 49
ingatlannak a semmibevevéséről szól. Ha ezt egy kívülálló hallja, nem hiszi el,
hogy Magyarországon ez
2014-ben megtörténhet, de
Nagymaroson sajnos megtörténik.
Bár ez szorosan nem tartozik a témához (személyes ügy), vagy még is?
Magyarságunk miatt 1947ben Felvidékről kitelepítettek bennünket. Édesapánknak felajánlották, hogy hasonló sorsra jutott kitelepített nagymarosi sváb család házát fogadja el kártalanítás címén. Édesapánk
visszautasította, mondva,
hogy más vagyonát nem
fogadja el. (A kártalanítás
elmaradt.)
A család élete most mégis Maroshoz kötődik, de...
onnét is kirekesztettek vagyunk.
Polgármester Úr! Várjuk
válaszát, hiszen ön Nagymaros minden polgárának,
adófizetőjének felelős polgármestere.
VÁC, 2014. SZEPTEMBER 24.
DR. INCZÉDY REZSŐNÉ
2600 VÁC, KERT U. 4.
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Gyermekkonyha és rakétakályha:
a Nyár utcában már működik a
Nagymarosi Művésztelep
Nagymaroson
mindenki
emlékszik arra, hogy valaha működött itt művésztelep, és hogy a művészekkel
valahogy mindig jól megvoltak az itteniek. Amikor egy-egy est vagy fesztivál felidézi a múltat, szinte
hallani, ahogy sóhajt a város, mintha hazatértek volna hozzá azok a régi művészek, akiket megszeretett,
és akikkel a legszebb történetek itt estek meg.
Ha nem is régi helyén, az
egykori Kék Duna vendéglő épületében, hanem a városon kívül, a domboldalban életre kelhet még a művészek paradicsoma. Bartus
Babett és Bánházi Gábor azzal a tervvel érkeztek a vá-

rosba, hogy egy hathektáros
területen önfenntartó nemzetközi művésztelepet hoznak létre. Addig is, amíg a terepen elkezdődhetnek a munkák, a SanTeam házban berendezték a hangstúdiójukat,
amely Budapesten már sikerrel működött. Ebben a stúdióban vették fel például Vígh
Mihály zenéjét, amelyet egy
angol filmrendező filmjéhez
komponált.
A művészlemezek, filmzenék mellett arra is szívesen
vállalkozik a stúdió, hogy
különleges családi ajándékot
készítsen. Gábor rögzíti bárki éneklését, versmondását,
muzsikálását, és a hangfelvételt utána haza lehet vinni,
ajándékba lehet adni.
Nagymarosi
Művészte-

lep néven a Misztrál Fesztivál idején, vagyis júliusban
megnyitották a házat, miután önkéntesekkel sikerült
szépen felújítani. A megnyitón zenélt a Balaton együttes,
Kökénylovas és Gaia, Kettős Tamás és a Vadszamarak. Babett és Gábor körül
elkezdtek gyülekezni a nagymarosi művészetkedvelők és
azok is, akiket Budapestről
vagy a környékből vonzott
az inspiráló környezet, amelyet maguk körül kialakítottak. Olyan párok is vannak,
akik az ő hatásukra mostanában költöztek a környékre.
A házban vasárnap délelőttönként alkotóórát rendeznek, amelyre gyerekeket
vártak eredetileg, de azt látják, hogy inkább a felnőttek

jönnek. Az alkotóórán kézműves munka is folyik, de
gyermekkonyhával is szeretnének foglalkozni. Méghozzá úgy, hogy a résztvevők maguk szedik az erdőben, a mezőn, a levendulásban, amit azután megfőznek,
megsütnek. A tervek között
olyan zenei program is szerepel, amelyben a gyerekek zenét, szöveget írnak. Van univerzális emberük: Nagy József, aki szakács is, zenész is.
Szívesen fogadnak be
olyan programot, amely
megmozgatja a kultúra iránt
érdeklődőket. A tervek között filmklub és könyvbemutató is szerepel.
Az utolsó akciójuk az volt,
hogy önkéntesekkel Budapesten a Szimpla Termelői piacon húsos káposztát
és cukkinis lecsót főztek a
Nagymarosi Művésztelep javára, hogy befolyt összegből
rakéta kályhát építsenek, és
így az épület télen is jól fűthető legyen, sőt kemenceként is megállja a helyét.
VARGA KLÁRA

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagymaros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2015. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx..
Azon pályázók, akik már regisztráltak a rendszerben a már meglévő felhasználó nevükkel és jelszavukkal léphetnek be. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz papíron történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.
Bursa Hungarica "A" típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. pályázati kiírás)
- felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)
Bursa Hungarica "B" típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):
- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím igazolás)
- hátrányos szociális helyzet (ld. pályázati kiírás)
- korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe
A pályázat részletes kiírás a www.nagymaros.hu honlapról letölthető.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban a 27/595-107-es telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
Heinczné Cserni Kati, aki gyerekkorában
is már állatokkal játszott
Az elmúlt hónapokban
indult “Máté és akik mögötte állnak” cikksorozatunk októberi részében
a Máté Alapítvány egyik
legfőbb segítője és önkéntese Heinczné Cserni Katalin válaszolt kérdéseimre.
- Mi az első meghatározó élmény az életedben állatokkal kapcsolatban?
- A macskák. Halványan még emlékszem is,
de a fényképek megerősítenek, hogy már egész kicsi koromban nagymamám
macskáival játszottam. Valahogyan a macskák álltak
nagyon közel hozzám, én
a babakocsiban nem babát,
hanem cicát sétáltattam.
- Miért tartod fontosnak,
hogy a gyerekek tanuljanak a felelősségteljes állattartásról?
- Azt gondolom, minden a gyerekkorban dől el.
Azok a gyerekek, akik állatokkal együtt nőnek fel,
sokkal empatikusabbak társaikkal szemben is. Azonban nagyon jó, ha rendszeresen beszélünk is a felelős állattartásról, hiszen
ők még csak gyerekek. Elsősorban a szülők feladata, hogy jó példát mutassanak, de az iskola is nagyon sokat tud tenni. Szerintem egy kisgyerek kezdje a „gazdiszerepet” egy
kis hörcsöggel, vagy tengerimalaccal. Azon túl, hogy
szereti, tisztában kell lennie azzal, hogy a kis állat
élete tőle függ, tudnia kell
a helyes etetést, gondozást. Az iskolában a gyerekek gyakran hallják tőlem,
hogy élő állat nem játékszer! Nem egy tárgy, hogy
ha megunom, kidobom!

- Mióta vagy a Máté Alapítvány önkéntes segítője?
- Azért emlékszem pontosan a dátumra, mert amikor
Feri bácsi felhívott, hogy segítsek egy rendezvényen, akkor az államvizsgám előtt álltam, és abban egyeztünk meg,
hogy a diploma után jelentkezem. Ennek már lassan 10 éve.
Hány szervezetnek vagy
még önkéntese? Közel 17 éve
vagyok a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány elnöke, négy
éve pedig a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzatban vagyok képviselő.
- Mit gondolsz az önkéntes
segítségnyújtásról?
- Nagyon jó érzés másokon segíteni. Számomra azok
az emberek a legértékesebbek, akik név nélkül, a háttér-

ben segítenek, akiknek nem
az számít, hogy a nevük ott
legyen valamilyen fórumon.
Szerencsére nagyon sok ilyen
embert ismerek. Fontos, hogy
az ember tudjon csapatban
dolgozni, ne azt nézze, hogy
kivel dolgozik együtt, hanem
azt, hogy mit tesz. Mindanynyian más és más képességekkel, anyagi háttérrel rendelkezünk. Van, akinek egy
apró kis segély jobban felborítja a családi költségvetést,
mint másnak a sokszorosa. Az
a lényeg, hogy mindenki úgy
segítsen, ahogy tud. És, ha
együtt tudunk működni, csodákra vagyunk képesek, és ez
nem pénz kérdése.
- Mi az életfilozófiád?
- Nehéz röviden összefoglalni. Család, gyerekek, ál-

latok, ők a legfontosabbak számomra. Olyan foglalkozást kell találni, amit
szeretünk, és akkor a munka is öröm lesz számunkra. Ne álmodozzunk olyasmiről, ami elérhetetlen, vegyük észre környezetünkben a szépet, tudjunk örülni
minden apróságnak! Ha így
élünk, észre fogjuk venni,
hogy nincs nap, amikor ne
örülhetnénk valaminek. És
itt visszatérnék az állatokra: akinek van otthon kutyája vagy macskája, azt
mindig várják otthon. Egy
kutya veled örül, ha boldog
vagy, és fantasztikus érzékkel tudja, ha valami bánt.
És meg is vigasztal, ha lehetősége van rá. Sokáig lehetne ezt a témát boncolgatni, de talán ez a lényege.
- Köszönöm szépen, hogy
válaszoltál a kérdéseimre
és további sikeres munkát
kívánok neked.

Sok kicsi sokra megy – avagy a Máté Alapítvány
tevékenysége a számok tükrében
Bár a Máté Állatvédelmi Alapítvány mind a tagok és önkéntes segítők létszámában, mind az
éves költségvetését tekintve kis alapítványnak számít, mégis ha az elmúlt 11 év statisztikai adatait megnézzük kiderül, hogy egy Nagymaros méretű településen is bizony sok kicsi nagyon sokra
megy. Az alapítvány legfőbb tevékenysége az ivartalanítási akciók meghirdetése évente kétszer, hogy ezzel megelőzzük a nem kívánatos szaporulatokat és megkíméljük a nem kívánt állatkölyköket a szenvedéstől és a méltatlan elpusztítástól. 2003 és 2014 között az őszi és tavaszi akciókon keresztül 469 állat ivartalanítását támogatta az alapítvány. (Akción kívüli segítséget közel ugyanennyi esetben nyújtottunk műtéti beavatkozással kapcsolatban.) Ha gyorsan utána számolunk, hogy minden általunk támogatott ivartalanított állat csak egyetlen nem kívánt almot is
a világra hozott volna és egy alomba csak átlagosan 5 kölyköt számolunk (5x469), akkor egészen pontosan legkevesebb 2345 kölyökállatot mentettünk meg a gazdátlanságtól, utcára kerüléstől vagy az értelmetlen pusztulástól. Ezeken kívül 2003 és 2014 között a Máté Alapítvány közel 150 kóbor, sorsára hagyott kutya megmentését és gazdához kerülését segítette ideiglenes befogadókon keresztül. Ezek mind erőn felüli segítségnyújtások voltak, hiszen alapítványunk nincs
felkészülve állatok fogadására, sem menhellyel, sem megfelelő személyzettel, sem anyagi háttérrel nem rendelkezik hozzá. Az ideiglenes befogadóknak kb. a fele az alapítvány tagja vagy önkéntese volt, a másik fele olyan nagymarosi állatbarát, aki helyet adott a rászoruló állatnak kertjében, az alapítvány pedig az állat oltásait, orvosi kezelését állta, illetve kutyaeledellel és hirdetéssel (plakátolás, internetes hirdetések) támogatta az állat új gazdához kerülését.
A számokban ki nem mutatható haszon pedig a gyermekek nevelése, akik a Máté Kuckó foglalkozásain szerzett ismereteikkel talán már felelősségteljes állattartók lesznek, ha felnőnek. Ennek
szellemiségében szeretnénk továbbra is folytatni munkánkat és mindenkit bíztatunk a segítségnyújtás legapróbb formáira is, hiszen mindaz, amit azért a közösségért teszünk, amelyben élünk,
nekünk is örömünkre és épülésünkre szolgál.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Maglódi Krisztián és Dubniczky Barbara lánya
Luca, Marosfalvi Ákos és Krichenbaum Éva lánya Boróka,
Molnár Szabolcs és Trieb Mariann lánya Sára, Maurer Tibor és Hornyák Hajnalka fia Ákos, Matuk Bálint és Himmer
Nóra fia Vince.
Házasságot kötöttek: Horváth Dezső és Lakatos Julianna.
Elhaláloztak: Barna József (1934), Czerman Anna (1945),
Dévényi Ádámné sz.: Holtság Mária Anna (1922), Farkas
László (1946), Maurer József (1927), Ritzl Ferenc (1929).

A művelődési ház programjai
október-november

Október 9., de. - Vásár (vegyes)
Október 11., 16 óra - Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület,
Őszi tárlat - Kiállítás-megnyitó
Október 12. - Önkormányzati választás
Október 13., 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - irodalmi délután
Szűcs Ildikó előadóművésszel
Október 14., de. - Vásár (vegyes)
Október 15., de. - Vásár (használt angol ruha)
Október 17., 11 óra - Komolyzenei hangverseny fiataloknak
(Filharmónia bérlet)
Október 18., 20 óra - Sramli parti
Október 21., 10 óra - Bábszínház gyerekeknek
Október 22. de. - Ünnepi megemlékezés, iskola 18 óra Október 27., 17 óra - Városi Nyugdíjasklub
Október 29., de. - Vásár
Október 31., de. - Vásár
November 4., de. - Vásár
November 6., de. - Vásár
November 10., de - Vásár
November 10., 17 óra - Városi Nyugdíjasklub

DISZNÓÖLÉSHEZ SZÜKSÉGES teljes felszerelés eladó.
Telefon: 06-27/354-056, az esti órákban.
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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!
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AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE
VÁROSI MEGEMLÉKEZÉST RENDEZ
A MÁTYÁS ÉTKEZDE NYITVA TARTÁS:
Hétköznap: 12-14 óráig, szombaton 11-20 óráig,
vasárnap 11-17 óráig.
NAPI MENÜT HÉTKÖZNAP 900 FORINTÉRT, HÉTVÉGÉN 10901390 FORINTÉRT KÍNÁLUNK.
OKTÓBERI AJÁNLATAINK A KÖVETKEZŐK:
október 11-én, szombaton - disznótoros vegyes tál, párolt
káposztával, almás rétes - 1190 forint;
október 12-én, vasárnap - vadgomba krémleves, wokban
sült zöldség, sült csirkemell - 1390 forint;
október 18-án, szombaton - paradicsomleves, csülök
Pékné módra, kovászos uborka – 1190 forint;
október 19-én, vasárnap - olasz zöldségleves, rántott hal,
tartármártás, párolt rizs - 1290 forint;
október 25-én, szombaton - spárgakrémleves, vörösboros
vadpörkölt, főtt burgonya - 1500 forint;
október 26-án,vasárnap - szárazbableves kolbásszal, mákos gőzgombóc - 1290 forint;
november 1-én, szombaton - zöldségleves, harcsapaprikás, olasz tésztaköret - 1190 forint;
november 2-án, vasárnap - sajtkrémleves, sült kacsacomb, vegyes köret - 1490 forint.
A HÉTVÉGI MENÜKRE ELŐRENDELÉST FELVESZÜNK!
TELEFON: 06-27/354-745;

NAGYMAROS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2014. OKTÓBER 22-ÉN, SZERDÁN
16.30 óra - Megemlékezés ’56
nagymarosi érintettjeiről
Helyszín: Nagymarosi temető
18 óra - Ünnepi megemlékezés
Helyszín: Nagymarosi művelődési ház
A műsor közreműködői: Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola tanulói
A műsor végén gyertyás átvonulás és koszorúzás
lesz a Fő téri emlékműnél a 950-es számú Szent Gellért Püspök Cserkészcsapat közreműködésével.

KARSÁN
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
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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.
Szőnyeg sz tás akciós áron 1.100 Ft/m2!

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!

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

Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 13-17,
szombat 8-12, vasárnap zárva
Tel.:0620/350-360-5 • david@luxuscipo.hu
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2626 Nagymaros
Váci út 58.
Tel.: +36 27 354 204
Fax: +36 27 354 699

ÁRUHÁZUNK EMELETÉN FÜRDŐSZOBA BEMUTATÓ TEREM
A KÉPEKEN LÁTHATÓ TERMÉKEK MEGVÁSÁROLHATÓK

