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Ünnep volt a javából: borkóstolók,
programok, elismerések átadása

Hetente egyszer mindenki tegye
rendbe a háza elejét

A Tiszta udvar, rendes ház pályázat
első helyét idén Stadler Klára nyerte,
aki a szépséges Rákóczi úti ház csupa
virágos, mindig tisztára söpört utcafrontjával, és az udvari beton és téglarengetegből kialakított hangulatos
gyümölcsös-virágos udvarral nyert.
A pályázat eredménye: 1. Stadler
Klára, 2. Kakuk István, 3. Némethné
Gelényi Gabriella, 3. Pap Béláné
Pekker Margit, 3. Burgermeister Mária, 4. Hetényi Vilmosné, Müllerné
Schült Rita és Pásztor Csilla, 5. Nagy
Béláné 6. Heincz Tamásné és Roszik
Jánosné végeztek
Folytatás a 3. oldalon

Lapunk 5. oldalán olvashatják a helyi önkormányzati
és nemzetiségi választáson induló jelöltek neveit

Augusztus 20. alkalmából Nagymaros főterén
Petrovics László polgármester díszpolgári címet
adományozott a városból
elszármazott Petrovics Kálmán, a magyar-kajak kenu
sport egyik legjelentősebb
edző-szervező egyéniségének és posztumusz Mihajlik
Natalia Konsztantyinovna
író-mecénásnak.
Petrovics Kálmán Nagymaroson született, itt kezdett
evezni, és első vizes sikerei is
Nagymaroshoz kötik. Később
Szegeden folytatta a versenyzést, az edzősködést és a szervezői, intézményvezetői munkát. Versenyzőként maratoni
távon két világbajnoki aranyérmet, két ezüstérmet és két bronzot mondhat magáénak. A díjjal a város tiszteleg szülöttének
nagyszerű életműve előtt, és
példaként állítja a nagymarosi
ifjúság elé.
Folytatás a 3. oldalon

Irodát kaptak a
körzetimegbízottak
Nagymaroson
Elkészült
a
nagymarosi körzetimegbízottak irodája a vízirendészet épületében
– erről tájékoztatta lapunkat
Kiss Sándor, a Verőcei Rendőrőrs vezetője. Mint elmondta: szeptember 1-től már ebben az épületben tartja a három KMB-s a fogadóóráit, így
minden kedden 9 és 10 óra
között várják a lakosokat, de
szolgálati idejük alatt is megtalálhatóak lesznek itt.
A nagymarosi önkormányzattól kapott Dacia Duster típusú rendőrautó is az épületben kap állandó parkolóhelyet.
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Ünnep volt a javából: borkóstolók,
programok, elismerések átadása
Folytatás az 1. oldalról
Mihajlik Natáliát nem minden nagymarosi ismerte, mert
ritkán tartózkodott itt, de a tűzoltó autót például az ő adományából tudta megvenni a város.
Oroszországban tizenkét kötete jelent meg, ebből ötöt fordítottak magyarra. Irodalmi tevékenységéért Csehov születésének 150. évfordulójára alapított
emlékéremmel tüntették ki. Jótékonyságáért összesen tizenhárom kitüntetést kapott az Orosz,
Ukrán, és Szerb Ortodox Egyháztól.
Pro Urbe kitüntetést vehetett
át Szent István ünnepén Ivor
Andrásné, a Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Méltatásában elhangzott:
„Tíz évvel ezelőtt elhatározta,
hogy tenni szeretne azért, hogy a
múltunk fent maradjon. Sok-sok
munkával felvállalta, hogy öszszefogja és ápolja Nagymaros
sváb múltját, amit lássunk be,
ezt nem teszi, és nem tette eddig sem rosszul. A mottója: ha
nincsenek gyökerek és múltunk,
nem alapozható a jövő sem.”
Posztumusz Pro Urbe díjat
kapott a tavaly elhunyt Zoller
Csaba, „Nagymaros Biciklis Csabija”, aki műhelye körül ligetecskét alakított ki és egy
versfát, amelyen gyakran nagymarosi költők versei is szerepeltek. Fontos szerepe volt a templommal szembeni díszkút felállításában, és ő hozta létre az
Elsővölgy és a Rákóczi út sarkán álló terecskét, ő kezdte el kialakítani a Szent Erzsébet teret.
Tagja volt a képviselőtestületnek és alapító tagja a Kerekegyletnek. Azok között volt,
akik kezdeményezték a termelői piac és a strand létrehozását.
Nagymaros Ifjúságáért kitüntetést vehetett át az ünnepen Végvári Györgyi és Szekeres Ferenc. Végvári Györgyi
1991-ben érkezett Kismarosról
a nagymarosi általános iskolába, mint igazgatóhelyettes, majd
1996-tól 2001-ig az iskola igazgatója volt. Olyan iskolát teremtett, ahol nagyon jó volt a közösség. Volt szakiskola, 9. nyelvi
osztály, kisegítő osztály, nagyon
jól működött a német kapcsolat
a stuttgarti székhelyű DJO szervezettel. Fáradhatatlan szervezőmunkája - és civil összefogáseredményeként a diákok birtok-

ba vehették a felújított tornatermet. A művészeti oktatás bevezetése is az ő munkájának köszönhető.
Szekeres Ferenc a Nagymaros Futball Club elnökeként fontosnak tartja az egészséges életmódra a nevelést és a sport megszeretetését a felnövekvő nemzedékkel. Önkéntes szolgálattal járult hozzá a focipálya infrastrukturális fejlődéséhez, a fiatalok sportba való bevonásához,
valamint az első nagymarosi utcabajnokság megvalósulásához.
Nagymaros Város közszolgálatért ketten vehettek át elismerő oklevelet: Heincz Tamásné és
Rácz Józsefné.
Két napos ünnepet szerveztek az államalapításra emlékezve. Augusztus 19-én és 20-án is
igazi bor- és kenyérünnepre vár-

ták a Nagymarosiakat.
A Szent István napi Borünnep kedden délután vette kezdetét a Magyar utcában. A rendezvényt Petrovics László polgármester és Abasár polgármestere dr. Benei Anikó nyitotta meg
(képünkön jobbra fent). Városunk polgármestere arról beszélt,
hogy a bor hogyan hozta össze a
múltban és, hogyan hozza össze
most is az embereket.
- Van, ami úgy tűnik nem változik, ami örök, és ez a bor szeretete. A bor szeretetével együtt
a borbarátság építő ereje, amelylyel kultúrákat képes egymás
mellé ültetni és összebékíteni –
mondta Petrovics László.
Abasár polgármestere örömét fejezte ki, hogy a két település ilyen jól egymásra talált.
Meginvitált minden jelen lévőt,
hogy látogasson el Abasárra és

ne csak a borospincéket, hanem
a város nevezetességeit is ismerje meg.
A megnyitót követően irodalmi műsorral, egyházi koncerttel,
kiállítás megnyitóval, este pedig az Ismerős Arcok Zenekar
koncertjével várták az érdeklődőket. De megnézhették a Honvéd Táncegyüttes bemutatóját,
a Nagymarosi Motorcsónak SE
lampionos felvonulását, majd a
tűzijátékot is. A keddi nap végül
utcabállal zárult le.
Szerdán is számos műsor
fogadta a megjelenteket: nótaműsorral, a Katáng Zenekar
műsorával, kézműves foglalkozással és végül megint utcabállal várták a helyieket. A rendezvény zárásaként Ferenczi
György és a Rackajam adott
koncertet, ők zárták a programsorozatot. A két nap alatt
a Borutcában bemutatkozott a
Nagymarosi Borbarátok Köre
Egyesület és az Abasári Olaszrizling Borbarátok Nonprofit
Kft is, akik az önkormányzattal együtt közösen szervezték
meg a két napos programot.
(Varga Klára, Furucz Anita,
fotók: Kiss Péter)

Hetente egyszer mindenki tegye rendbe a háza elejét
Folytatás az 1. oldalról.
Klára asszony lányával, Beával és vejével él a Rákóczi út 33ban. Mindannyian nagyon szeretik a növényeket, állatokat. A nehéz munkákat, a téglák alakzatba
rendezését, a hangulatos kis sarkok kialakítását, a felületek cseréppel kirakását a fiatalok végzik.
A járdára a kalocsai óriásvirágokat is Bea pingálta. Tavaly a
házzal és a kerttel a harmadik helyen végeztek, most pedig elsők
lettek. Augusztus elején, amikor a
zsűri körbejárt, csupa virág volt az
udvar. Most a gyümölcsök hívják
fel magukra inkább a figyelmet.
Más kertben vigasztalan, magára hagyott sarok lehetne, ahol
náluk körtefa, almafa hoz termést,
és mögülük egy rózsabokor vérpiros virága is kikandikál. Egy másik fal tele éppen érő szederrel.

Egy nagy cserépből szamócák piroslanak. A bejáratnál a falon életerős muskátlik, beljebb egy hatalmas cserépben a fukszia ontja virágait, szalmafonatú asztal, székek, kényelem, báj
Bea szerint az számít a legtöbbet a zsűrinek, hogy hangulatos legyen a kert, az udvar. Szépek legyenek a növények, legyen
hova leülni, és az izgalmas, egyedi részletek se hiányozzanak.
Édesanyja figyelte, a polgármester, a háromtagú zsűri egyik
tagja 14 fotót készített a házról és
a kertről, annyira lenyűgözte a látvány.
Bea fontosnak tartja, hogy
a nagymarosiak egész évben
ösztönzést kapjanak ahhoz,
hogy rendben tartsák az utcafrontokat. Mint mondja, sokszor lát olyat, hogy a kert gyö-

nyörű, de az utca csupa gaz.
Panaszkodnak a nagymarosiak, hogy ha szép, értékes bokrokat, virágokat ültetnek, akkor azt
letépik, ellopják, szemetet dobálnak bele, de Bea szerint hetente
egyszer akkor is rendben kell tartani a ház elejét. Tőlük is loptak
már virágot, volt, hogy egy délután az összes rózsájukat lelopta
valaki. Őket azonban mindez nem
kedvetlenítette el, és most nagyon
örülnek az első helyezésnek, hiszen sokszor mondták már nekik
turisták is, idevalósiak is, hogy ez
a legszebb utcafront Nagymaroson.
A pályázat idei eredményei: 1.
Stadler Klára, 2. Kakuk István,
3. Némethné Gelényi Gabriella,
3. Pap Béláné Pekker Margit, 3.
Burgermeister Mária.
VARGA KLÁRA
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A temető kerítésének Építészeti Nemzeti
felújítása
Szalon kiállítás
Nagymaros Város Fejlesztéséért
Alapítvány Búzás Ottó nagylelkű
anyagi támogatásának is köszönhetően elkészíttette a Temető Rákóczi úti kerítésének (az egykori

kolata és azok műkő fedlapja is
elkészült. A belső oldalon a sövények megmaradtak a fal és e-közé javasoljuk a látképi és kegyeleti szempontból sem szerencsés

közterületi konténer rendezetlen
helyén) meghosszabbítását. A támogatás már évekkel ezelőtt beérkezett, de a munka költsége jóval meghaladta ezt, így az alapítvány hasonló összegű támogatása, illetve Nagymaros Város Önkormányzata – mint tulajdonos
– és a Maros NKft – mint fenntartó – jelképes anyagi hozzájárulása is szükséges volt a kerítés
megépültéhez. Az összefogásból megvalósult építés a temető
nagykapujától észak felé haladt,
jellegében a meglévő építményekhez igazodóan tégla anyagból készült, pillérvázzal, műkő
fedlapokkal. Ezen túl a nagykapu
két monolit pillérének téglabur-

zöldhulladék-gyűjtő konténert és
a mobil illemhelyet elhelyezni.
Terveink között szerepel a
nagykapu és a kiskapu acélszerkezetének helyreállítása és mázolása, amint az Alapítványi anyagi
keretek engedik ezek megvalósítására is sort kerítünk.
Még egyszer köszönjük Búzás Ottó úrnak és minden közreműködőnek az anyagi és erkölcsi segítségét, és azt, hogy példát mutattak a közfeladatok öszszefogással lehetséges megvalósítására.
RITZL FERENC
KURATÓRIUMI ELNÖK,
MURÁNYI ZOLTÁN
KURATÓRIUMI TAG

Városfejlesztési,
városüzemeltetési hírek
Árvízi védvonal kiépítése KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001
Hosszas egyeztetések és az
engedélyek frissítését követően
megindult a 3. szakasz kivitelezése. Első lépcsőben a gázszolgáltató által kezdeményezett vezetékkiváltás, majd az alépítményi
munkálatok következnek.
Az egyeztetésekkel párhuzamosan lakossági kérésre egyeztetések, fórumok zajlottak, ahol az
érintettek a védvonal nyomvonalának módosítását kérték. A hatósági és támogatói egyeztetéseket
követően világossá vált, hogy jelen projekt keretében a nyomvo-

nal nem módosítható, a beruházást a döntésnek megfelelően kell
megvalósítani, a jelenleg folyamatban lévő szerződésmódosítás
szerint 2014. decemberéig.
A parti védvonal lehetőségét a
lakossági kérésnek megfelelően a
hatóságokkal egyeztettük, a terület természetvédelmi jellege miatt környezeti hatástanulmány elkészítését követően dönthető el a
létesítmény megvalósíthatósága.
Az árvízi védvonal folyamata 2008-ban indult az akkori pályázat lehetőségekhez, a jogi környezethez, valamint a rendelkezésre álló területekhez képest

A nyár eleji lapszámban beszámoltunk a budapesti Műcsarnokban megnyitott, I.
Építészeti Nemzeti Szalon
– 100% kreativitás című kiállításról. Ahogy írtuk a Magyar Művészeti Akadémia
kezdeményezésére és támogatásával minden idők legjelentősebb kortárs építészeti összefoglaló-kiállítása
tekinthető meg.
Az impozáns tárlaton
több mint 200 épület bemutatása látható makettek,
óriásnyomatok, filmek, tervek és egyéb műalkotások,
illetve dokumentációk révén. Nem feledkeztek meg
az elődökről sem, a közelmúlt 25 jelentős mestere és
egy- egy kiemelkedő épülete, valamint a Magyar Építészet Fája is emlékeztet
nagyjainkra. E-mellett külön teremben kapott teret
a kertművészet, a szerves
építészet és az utódok munkái is megjelennek az építészoktatásnak kialakított
teremben.
A kiállításon Nagymaros
érintettsége miatt kettős érdeklődéssel vettünk részt.
A kiállítás egyik fő pillére az elmúlt évek főépítészi
tevékenységének bemutatása volt, ezen belül kilenc
település kapott lehetőséget az aulában – ezen belül
nagymaros az épület tenge-

lyében, kiemelkedő helyen
- óriási tablókon bemutatni
a közelmúlt fejlesztéseit. A
nagymarosi tablón az elmúlt
két év építéseinek színtere és konkrét eredménye
látható, légifotón és általunk átadott látványos fotókon bemutatva. A fotómontázs mellett elhelyezett terminálokon, digitális tartalomként jóval bővebb képanyag nézhető végig részletesen is ismertetve a Magyar
utca; árvízi védvonal közterületi megoldásait, valamint
a Könyvtár; Galéria; Mátyás
étterem; Mosoly, Dézsma
utcai présház építések – átépítések építészeti értékeit.
Nagymaros az építészeti szemlén való jelenlét mellett idegenforgalmi szempontból sem elhanyagolható lehetőséget kapott, elég
csak a kultúra egyik legszínvonalasabb intézményében,
kiemelkedő helyen megtartott, láthatóan magas - nem
csak szakmabeli, és arányában nagy külföldi részvételű
- látogatottságra gondolni.
A megjelenés lehetősége a település fejlesztésének
kiemelkedő szakmai visszaigazolása, és egyúttal annak
bizonyítéka, hogy a településen zajló fejlesztés külső
szemmel is értékes, érdekes.
Köszönjük a lehetőséget.
M URÁNYI Z OLTÁN

volt szükséges a megfelelő döntés
meghozatala. A Duna-parton húzódó védvonal engedélyezhetőségével kapcsolatos kétségek akkor
is fennálltak – elég csak a természetvédelmi területen a parti feltöltések miatti szükséges fakivágásokra gondolni – ezért az eredményes megvalósítási pályázatot
szem előtt tartva a település legnagyobb részének bevédését lehetővé tevő megoldás lett elfogadva.

tet tető alatt áll, a belső vakolások, felületképzésekkel együtt a
nyílászárók elhelyezése és az aljzatok kialakítása készül jelenleg.
A régi épületrészben már burkolási munkák zajlanak, a gépészeti és elektromos szerelés nagyrészt itt – és az új szárnyban– is
elkészült. A régi épületrész vizesblokkjainak természetes megvilágítását fénycsatornák biztosítják,
a fűtésről pedig faelgázosító kazán gondoskodik - ezek beépítése is megtörtént.
A két épületet összekötő zárt
folyosó vázszerkezete áll, ennek
fedési és az új épület külső burkolási, valamint a külső kerítés beépítési munkái várhatók a következő hetekben.
PETROVICS LÁSZLÓ,
MURÁNYI ZOLTÁN

„Nagymaros, Elsővölgy utcai
óvoda bővítése és korszerűsítése” - KMOP-4.6.1-11-2012-0046
Az építési feladatok a megfelelő ütemben haladva a kb. 70%os készültséget mutatnak. Elkészült az udvari támfal, illetve az
új szárny szerkezete is. Az épül-
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Helyi önkormányzati és Rendkívüli ülés: több ingatlan
nemzetiségi választás
ügyében született döntés
A Nagymarosi Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8-i ülésén
elvégezte a nyilvántartásba vett (a szükséges számú érvényes ajánlást benyújtó) egyéni listás képviselőjelöltek, polgármester-jelöltek,
települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének kialakítását, sorsolás útján.

Ingatlanügyekkel, valamint a
Helyi Választási Bizottság, és
a nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai megválasztásáról tárgyalA sorsolás eredményeként szavazólaponként a következő sorrend tak az augusztus 14-re összehívott rendkívüli testületi ülésen.
alakult ki:
I. Polgármester választás: Tekintettel arra, hogy egyetlen polgármester- A tanácskozást ezúttal a SIGIL
jelölt van), a Helyi Választási Bizottság nem tart sorsolást. 1. Petrovics Galériában tartották meg.
László - független
Az ülés előtt a Mátyás Étkezde
II. Egyéni listás képviselő választás: 1. Német Imre - független, 2.
Mándliné Szabó Katalin független, 3. Szalontai Máté - Kerekegylet Köz- élére szeptember 1-től Heinczné
hasznú Egyesület, 4. Berecz József - Magyar Munkáspárt, 5. Szimon At- Arnold Mónika dietetikust vátila - Jobbik Magyarországért Mozgalom, 6. Rudolf Józsefné - függet- lasztották meg a képviselők. A
len, 7. Fekete Zsolt - Jobbik Magyarországért Mozgalom, 8. Szomráky megbízatása 5 évre szól.
A napirend elfogadása előtt
Pál - Kerekegylet Közhasznú Egyesület, 9. Vajda Pál - független, 10. Ivor
Grécs László kért szót, aki több
Andrásné - független, 11. Grécs László - független.
témát is felhozott. Aggodalmát
III. Települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás:
Német nemzetiség: 1. Lénárt Kitti - Észak-Magyarországi Német Ön- fejezte ki az önkormányzat 2014.
kormányzatok Szövetsége Egyesület (ÉMNÖSZ), 2. Heinczné Cserni évi költségvetésének helyzetéKatalin - ÉMNÖSZ, 3. Hiller Ilona - ÉMNÖSZ, 4. Sukerekné Tóbiás vel, és az abban tervezett ingatKornélia - ÉMNÖSZ, 5. Karsán János - ÉMNÖSZ, 6. Hetényi Andrea - lanértékesítés megvalósulásával
kapcsolatban. Kérte, hogy a képÉMNÖSZ, 7. Ivor Andrásné - ÉMNÖSZ.
Roma nemzetiség: 1. Babos Katalin Jozefina - Lungo Drom Országos viselők minden hónapban kapjaCigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség (Lungo Drom), 2. Balázs Sa- nak tájékoztatást. Ismét felhozrolta Magdolna - Lungo Drom, 3. Balázs Attila Benedek - Lungo Drom. ta a Latorvölgy belterületbe voHELYI VÁLASZTÁSI IRODA násának kérdését, és felhívta a figyelmet a hivatal épületének állapotára is.
Első napirendi pontként a
szálloda épületegyüttes hasznoA Nagymarosi Német nemzetisé- kat a nemzetiségi névjegyzékben. sítására vonatkozó együttműkögi önkormányzati választás hason- A szavazás vasárnap a művelődé- dési ajánlat ismertetésével foglóan a települési helyhatósági vá- si házban történik., reggel 6 órától lalkoztak a képviselők. Petrovics
lasztáshoz október 12-én, vasár- 19 óráig járulhatnak a regisztrál- László polgármester beszámolt
nap lesz. Nagymaroson a német tak az urnákhoz. Kérünk minden- arról, hogy Grécs Lászlóval felnemzetiségi választáson hét jelölt kit, hogy aki kérte felvételét a név- keresték Kraft Pétert, egy ingatlanfejlesztő társaság vezetőindul, közülük a három legtöbb jegyzékbe, az adja le szavazatát.
jét, aki azt a javaslatot tette, hogy
Köszönjük a közreműködést!
szavazatot kapó jut be a testületbe.
Rájuk azok adhatják le voksaikat,
IVOR ANDRÁSNÉ készítessenek egy projektdokuaki korábban regisztrálták maguNNNÖ ELNÖK mentumot, amit ki lehet ajánlani befektetőknek. Az ő cége a
tervet díj ellenében készítené el,
amire idén nem lesz keret, így az
új képviselő-testületnek kellene
döntést hoznia a témát illetően.
A napirendet egyhangú döntéssel
Anikának szeretettel
fogadta el a grémium.
Döntöttek a Zöldpont EgyeHarmincnégy évvel ezelőtt fiatalon, tele lelkesesület turisztikai együttműködési,
déssel kezdtük ANIKÁVAL (TÖRÖK LÁSZLÓNÉ) a gyeringatlan hasznosítási ajánlatáról
mekorvosi alapellátás kialakítását Nagymarois. Az ülésen jelen volt az egyeson. 1980 májusától sokan már nálunk születtek
sület vezetője is, Cziráki Péter,
azok közül, akik mára felnőttként családot alaaki bemutatta elképzelésüket. Az
pítottak. Anika nyugdíjba vonult, az én és a többi
idegenforgalmi koncepciók temunkatárs bánatára. De megérdemli a pihenést!
kintetében áttörő korszak a jelenSzeretettel megköszönjük a lelkiismeretes munkálegi, ezért lenne alkalmas az időját és kedvességét! Hiányozni fog! Néha helyettepont arra, hogy Nagymaros Vásítés alkalmával még fogunk találkozni vele. Jó
ros Önkormányzata és a Zöldpihenést!
pont Szerkesztősége szövetségre
A GYERMEKRENDELŐ JELENLEGI
lépjen. A projekt magában fogÉS RÉGI MUNKATÁRSAI
lalja a felvonulási lakótelep értékesítését, az ABC közösségi térré alakítását, és a pavilonok tartós bérleti konstrukcióját. Egy átfogó turisztikai tervet kell végre-

A nemzetiségi választásról

hajtani, amire egy idegenforgalmi fejlesztő cég, egy nonprofit
kft alkalmas, továbbá meg kell
teremteni egy szakmai és civil
fórumot, ami a nagymarosi öszszefogás jelképe – hangzott el.
Végül a testület egyhangú
döntéssel támogatta az együttműködést az alapítvánnyal. A
szerződéskötésre hamarosan sor
kerülhet.
Tárgyaltak a Vasút utca 49.
szám (338 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant tűzoltó egyesület által nem használandó rész értékesítéséről is. A
grémium 5 igen és 1 nem szavazattal úgy határozott, hogy a Kok
Gábor által benyújtott vételi-bérleti kérelem alapján értékesíteni kívánja az ingatlan egy részét,
de több feltételhez is kötötték. Az
értékbecslés elkészülte után újra
tárgyal a kérdésről a testület.
A Nimród utcában egy támfalat szándékoznak építeni az ott
lakók a ház védelmében, mivel
az autóbejáró megsüllyedt. A terület egy része az önkormányzat
tulajdona, melyet a korábbi tulajdonos már elkerített. A testület
úgy határozott, hogy telekalakítás keretében történő rendezés és
az értékesítés történjen meg a kérelmező részére, az értékbecslésben megállapított, az értékbecslés díjával növelt 157 750 Ft vételárért. A telekalakítás és a közút
esetleges átminősítésének költsége is a kérelmezőt terheli.
Az Őz utcai ingatlanrész jelenleg az önkormányzaté, de
nem hasznosítják, az értékesítéshez telekmegosztásra van szükség. Most jelentkezett egy vevő,
aki gesztenyést akar ott kialakítani. A testület a földrészt végül az
értékbecslésben megállapított, az
értékbecslés díjával növelt 146
750 Ft vételárért adja el. A telekalakítás költsége is a kérelmezőt
terheli.
Megválasztották a Helyi Választási Bizottság tagjait. Tagok lettek: Mészárosné Hutter
Erzsébet, Jórász Istvánné, dr.
Maurer-Morvai Ágnes. Póttag:
Döbrössy Mihályné és Csizmadia Ferencné.
Végezetül pedig a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson közreműködő
Szavazatszámláló Bizottság tagjait szavazták meg. Tagok lettek:
Kerestély Anna, Legény Péterné,
Legény Péter. (F. A.)
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Épül a mobilgát: fórumot tartottak
az utolsó szakaszon lakóknak
Több országos média is cikkezett
Elhangzott az is, hogy a koráb- gétől.
az utóbbi időben Nagymarosról. ban arra a területre nagyvízi me- A kiviteli terveknél miért azt
Először a stranddal lettünk hí- der bejegyzést szerettek volna ten- fogadták el, ami szerintük olcsóbb
resek, majd a szemetes konténe- ni, de akkor a lakosság nyomására, és miért nem azt, ami minden csarek hiánya került az egyik online
újság hasábjaira, most pedig azzal foglalkoztak, hogy a mobilgát építése a Váci út végére nem
oldja meg az ott lévő, többnyire
hétvégi házak védelmét. Ahogy
több médium is fogalmazott: a
kiáradó Duna bekeríti majd az
ott lévő házakat.
Az ügy kapcsán fórumot tartottak, ahova az érintett lakosokat
hívták meg. Petrovics László polgármester arról beszélt, hogy bár
lehet nem úgy látszik, de a probléma közös.
- Onnan indultunk el, hogy egyre nagyobb árvizek jöttek. Ez a
2000 előtti évekhez képest nagy
változás. Az érintett terület a Panoráma parkolótól a benzinkútig terjedő, főút és a Duna közötti
szakasz. A területet a 70-es években parcellázta ki az OTP, és ezután kezdődött el bármiféle építkezés. Kezdetben mivel mindenki tudta, hogy ez egy Duna mederként nyilvántartott terület, csak lábakon álló épületeket lehetett felépíteni. A 90-es évek végéig nem
voltak jelentős árvizek. Több kérelem is érkezett ebben az időben
az önkormányzathoz, hogy lehessen ezen a területen életvitelszerűen lakni. A nyomásnak engedve az akkori vezetés engedélyezte
ezt – mondta a polgármester. Hozzátette: ha ezt lehet hibának nevezni, akkor ez volt az első. Petrovics
László szerint innentől kezdve van
az önkormányzatnak is felelőssége, ezért ők is szeretnék ezt a területet bevédeni.
Jelenleg az összes árvíz által
érintett településen épül mobilgát,
így Nagymaroson is. A harmadik
szakasz – az érintett terület – tervezése még 2008-ban kezdődött
meg. Három verziót készítettek el
a szakemberek: az egyik egy Duna-parti földgáté volt, a másik egy
védvonal terve volt, amely a főút
és a házak között haladt volna, a
harmadik pedig a főút másik oldalán ment volna végig.
- Mindegyiknek meg volt az
előnye és a hátránya – mondta a
polgármester. – Mi ezt a háromféle verziót a hatóságoknak beadtuk.
Erre kaptunk egy választ, amely a
mostani tervet támogatja.

ez nem történt meg. Az állam azért
engedett, mert tudta, hogy védvonalat szeretne a területen kiépíteni
és csak ezután jegyzi be a nagyvízi
medret, így azok a területek amelyek bevédésre kerülnek azok kerülnek ilyen besorolás alá. Az első
két gátszakasz felépülése után döbbentek sokan rá, hogy a Panoráma
alatti terület nem lesz bevédve.
- 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 a
városvezető.
Ha az építkezést leállítják, akkor felrúgja a város a támogatói
szerződést és 1,1 milliárd forint támogatást kellene visszafizetnie. A
lakosság igénye egyértelmű, a vezetés már több tárgyalást is lefolytatott a megoldás érdekében, de hiába.
- Én nem tudok mást tenni,
minthogy végig viszem ennek a
nyomvonalnak az építkezését, az
önkormányzat lezárja ezt a támogatási folyamatot. A jövő évi költségvetésbe betervezzük az alsó
szakasz tanulmányainak elkészítését, elvi szintű építési terveket
és ezeket a megfelelő helyekre elküldjük – mondta Petrovics László.
A fórumon az ott lakók és a hétvégi ház tulajdonosok is elmondták véleményüket. Egyikőjük öszszefoglalta problémáikat. Mint
mondta nem értik, hogy miért nem
értesítették a Duna-parti lakosokat
még az elején, hogy három terv is
születetett, ezzel megfosztva őket
a vélemény nyilvánítás lehetősé-

ládot és ingatlanjaikat megvédi? A
mai napig nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy a három terv közül
miért ezt választották, és a másik
kettő miért lett elutasítva, és ebbe
nekünk, mint érintetteknek miért
nem volt beleszólásunk? A harmadik árvíznél a víz szintje sehol sem
érte el a 2-es főutat, illetve az eddigi legmagasabb vízállásnál elég
volt pár homokzsák a megvédéséhez, ezért értelmetlen és felesleges
pénzpazarlás az utcafront felöli gát
megépítése. Az úttest Duna-part
felöli, 49 családot és ingatlanjaikat, az árvíztől csak hátul, a kerékpár útnál utó gát tudná megvédeni. A mostani tervezés szerint ez a
gát nem védené meg ezt a 49 ingatlant és az ott élő családokat, sőt a
Duna fogságába rekesztenék. Ezen
kívül a főút túloldalán élő lakókat
sem, mivel az eddig elkészült harmadik gátszakasz alapozását nem
vitték le a vízzáró rétegig, vélhetően az ott futó közművek miatt, így
a talajvíz eddig is és ezután is átszivárog majd a közút alatt, a túloldali
lakóházak pincéjét is elöntve – olvasta fel az egyik ott lakó véleményüket, hozzátéve, hogy a miniszterelnökség szerint a Dunakanyar
kiemelt üdülőkörzet és ezért nem
illeszkedne a tájba a gát, de Szentendrén mégis megépült.
A lakók szerint, ha az utcafronton épül meg a gát, az ingatlanok
eladhatatlanná válnak, ezért kártérítést várnak majd. Úgy gondolják,
hogy mind az önkormányzatnak,
mind pedig az államnak meg kellett volna védenie őket. Egy másik
lakos arról beszélt, hogy szerinte
pénzkidobás az út felöli gát megépítése. Szerinte ha az megépül,
akkor a parton soha nem fog má-

sik épülni.
Az egyik ott lakó a fórumon jelenlévő Harrach Péter, országgyűlési képviselőnek tett fel kérdést.
Arra volt kíváncsi, hogy miért engedték, hogy a helyzet így alakuljon?
- Ez egy hatósági és szakmai
döntés volt. Ez nem egy politikai
döntés volt, a politika az anyagi
hátteret igyekezett megteremteni a
beruházáshoz, de mindenképpen a
törvény és a szakmai vélemények
keretén belül – mondta. Hozzátette: szerinte a kárelhárítás a legfőbb cél. Úgy látja, hogy Petrovics
László javaslata a legésszerűbb,
vagyis az építkezés befejezése
után meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak. De, mint
a település országgyűlési képviselője, a város lakóinak érdekeit kívánja képviselni, ha van egy észszerű javaslat. Ígéretet tett rá, hogy
lobbizni fog ezért.
A Duna-part szakasz a
Natura2000 védelme alá tartozik, a
lakosság szerint ez a terület jelenleg a senki területe, hiszen nincsen
karbantartva. Nem is értik, miért
került az a szakasz védelem alá.
Felmerült az is, hogy a gát megépítésével kárt okoznak az ott lakóknak, ezért kártérítést kérnek majd.
Erre válaszként Petrovics László
azt mondta, hogy ez így ebben a
formában nem igaz, hiszen az önkormányzat három verzió terveit
adta be, de csak egy kapott engedélyt. Visszautasította azt is, hogy
kárt okoznának, mivel szerinte eddig is jött és ment a Duna azon a területen. A képviselő-testület pedig
úgy döntött, hogy az elnyert támogatásból minél több embert védjenek meg, ezt a szakaszt nem tudták
bevenni a projektbe.
Felmerült az is, hogy mi lesz árvíz idején, ha felhúzzák a gátakat
a házak elé, hogy jutnak majd be
a lakosok, hogy megvédjék a tulajdonaikat. A polgármester szerint
előre lehet látni, hogy mekkora víz
lesz és, amint eléri az út szintjét,
felhúzzák a mobilgátat. Ha olyanra
fordul a helyzet, akkor pedig hangosbemondóval értesítik a lakosságot a kitelepítésről, és átmeneti
szálláson helyezik el azokat, akik
igényt tartanak rá.
Egyelőre forgatókönyv nincs
arra az esetre, ha érkezik egy árhullám a Dunán. Egyezség sincs,
hiszen az ott lakók, a hétvégi ház
tulajdonosok továbbra is harcolnak az igazukért, azért, hogy őket
is megvédje a mobilgát szakasza
és ne bezárja őket az áradó Dunába. Többen felvetették, hogy ha ez
így marad kártérítési igénnyel fognak élni a hatóságok felé. (F. A.)
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Társadalmi összefogással Majdnem megfulladt a Dunában
szépült meg a váróterem Életet mentett a képviselő
Társadalmi
összefogásban lyen is el kezdték gyűjteni a
szépült meg a gyermekorvo- pénzadományokat. Így jött öszés a felesége
si és a védőnői váróterem. A sze közel 75 ezer forint.
kezdeményezést Schlenkné
Kovács Tímea indította el
még júliusban, nagy sikerrel.
Ahogy a lenti köszönetben
is olvasható, a gyerekek azóta nem akarnak hazamenni
a rendelőből, inkább maradnának.

Az ötlet akkor vetődött fel
Tímeában, amikor kisfiával sokat kellett a rendelőbe járniuk.
Aztán a kórházi látogatások alkalmával döbbent rá, hogy nem

- Ebből a pénzből sikerült
felújítani a szekrényeket, lefesteni a belső kisebb ajtók keretit,
a falakat kifesteni, a pelenkázót
rendbe tenni, karnist vettünk, új
függönyöket akasztottunk fel
és kidekoráltuk az egész rendelőt. Van aki pénzzel támogatta
a felújítást és van, aki munkájával.
A felújításba az önkormányzat is becsatlakozott, így idő
előtt kifestették a védőnői rendelőt és várótermet, a mellék-

kell sivárnak lennie a helynek.
- Láttam, hogy más helyeken önkéntesek szépítették meg
a kórházi szobákat, várókat és
az jutott eszembe, hogy összefogással mi is megtehetnénk
ugyanezt. Hiszen évekkel ezelőtt Zoller Csabi felhívása is
sikeres volt a játszótér felújítására.
A gondolatokat gyors tett is
követte, a Facebookon létrehozott egy oldalt, ahová leírta az
elképzelését. Sokan csatlakoztak hozzá, míg végül több he-

helyiséget és az előteret és ígéretet tettek arra, hogy hamarosan a nagy ajtókat is lefestik.
- Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki valamilyen módon segítette a kezdeményezést – mondta végezetül Timi, aki már azon gondolkodik két szülő ötlete nyomán,
hogy jövőre hasonló összefogással, vagy egy játszótér felújításába, vagy a felnőtt rendelő várójának felújításába fognak bele.
F. A.

Sokak
örömére
megnyitott nyáron Nagymaroson a
szabadstrand. Augusztus 9-én,
szombaton azonban egy baleset
következményeként ki kellett
menteni egy idősebb hölgyet a
Dunából, aki vélhetően fürdőzés
közben rosszul lett. A megmentői Grécs László képviselő és felesége Ildikó voltak, akik éppen
akkor értek vissza a kenuzásból.
- Nagyon sokan voltak aznap
a strandon, fél hat körül történt
az eset. Kenuzásból értünk viszsza a Panoráma melletti lejáróhoz, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy két-három férfi rohan a
kerékpárúton, hogy valaki menjen be, mert bent lebeg a Dunában
egy idős hölgy, magatehetetlenül.
Hogy mióta volt már így, nem tudom – emlékszik vissza az esetre
Grécs László.
Ő és felesége azonnal a nő segítségére siettek, és ketten sikeresen partra húzták.
- Tudatban felkészültem rá,
hogy újra kell éleszteni, de erre
nem került sor, mert már kifelé
menet éreztem a nyakánál, hogy

van pulzusa. Azok a fiatalok –
nem nagymarosiak – akik üvöltöztek a parton, segítették a partra
húzni. Kivittük a fűre, oldalt fordítottuk és elkezdett lélegezni. Egy
idő után kinyitotta a szemét és beszélni is kezdett – mondta.
Az idős nő egy ismerősénél járt
Nagymaroson, vele jött le fürdeni
a Dunára, de végül mentőhelikopterrel szállították kórházba. Információink szerint azóta jól van.
Grécs László az eset miatt, de
már korábban is arra hívta fel a
testület figyelmét, hogy abból a
szempontból veszélyes a strand,
hogy nincsen segítő felügyelet. A
jövőben mindenképpen szorgalmazni szeretné, hogy a bójákat
rendszeresen a víz szintjéhez mérten állítsák és, hogy legyen strandfelügyelő, aki ilyen helyzetekben
azonnal intézkedhet.
A tapasztalat az esetből számára az, hogy bár sokan voltak akkor
a parton, csak pár ember segített, a
legtöbben inkább nézelődtek. Ahhoz, hogy ilyen a jövőben ne történhessen vízimentőre lesz szükség szerinte a strandon.
FURUCZ ANITA

Meghívó fórumra
Tisztelettel meghívjuk Önt, és kedves családját a 2014. szeptember 26-án, pénteken 18 órakor a házasságkötő teremben
tartandó, szokásos fórumunkra.
Beszámolunk az eddig végzett munkánkról, majd az új ciklusra tervezett feladatainkról.
Fekete Zsolt és Szimon Attila,
a Jobbik által delegált önkormányzati képviselők
Egyúttal megköszönjük azoknak a bizalmát, akik aláírásukkal
támogatták a képviselő jelöltek nyilvántartásba vételét.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

Anya, ne menjünk még haza!
Hangzik el a gyermekorvosi és védőnői rendelő várójában július óta. Nagy meglepetésünkre és örömünkre a
lelkes szülők összefogtak és kifestették, kicsinosították
a várószobákat. Gyönyörűek lettünk! Köszönjük szépen
nekik és az adományozóknak, hogy ilyen barátságos,
gyerekszobára emlékeztető várókat varázsoltak ide.
SZERETETTEL: DR. STUHL ARANKA GYERMEKORVOS,
HUNYA ZSOLTNÉ VÉDŐNŐ ÉS CSÁNYI KRISZTINA VÉDŐNŐ

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A
Nagymaroson lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják őket a Jávorszky Ödön Kórházba (2600 Vác,
Argenti Döme tér 1-3. tel.: 06 (27) 620-620/1436. ) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Tel.: 06 (1) 465-3823

A LEHETŐSÉG ADOTT! ÉLJENEK VELE!
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Lakossági panaszok a kábeltévére:
megoldást ígér a szolgáltató
Több panasz is érkezett az
elmúlt időszakban szerkesztőségünkhöz a KalászNet
Kft szolgáltatásaival kapcsolatban. Mivel az ügy sokakat érint Nagymaroson,
megkerestük a céget, és választ kértünk olvasóink panaszaira, amelyek a tévé
csatornák kiosztásával és a
HD szolgáltatás szüneteltetésével voltak kapcsolatosak. Kérdéseinkre Siklósi elérhetővé előfizetőinknek és
Gábor ügyvezető az alábbi Nagymaros lakosainak.
választ küldte.
Ennek érdekében 2014. tavaszától kezdődően több lé„Cégünk,
a
Magyar pésben elvégeztük a közponTelekom Nyrt leányvállala- ti berendezéseink cseréjét, iltaként, mindent megtesz an- letve a település TV hálózatán
nak érdekében, hogy az álta- kijavítottuk, vagy cseréltük az
lunk megvásárolt kábelteleví- elöregedett és hibás berendeziós hálózatokon elvégzett fo- zéseket, kábeleket. A központi
lyamatos műszaki fejlesztések- Internet és TV fejállomás csenek és korszerűsítéseknek kö- réjét követően 2014. áprilisászönhetően magas színvonalú, tól a korábbiaknál stabilabb,
üzembiztos, modern kábeltele- és torlódásoktól, lassulásokvíziós szolgáltatásokat nyújt- tól mentes Internet szolgálsunk előfizetőinknek.
tatást, valamint jobb minőséNagymaroson is az a cé- gű analóg TV jelet biztosíthatlunk, hogy a hálózat korszerű- tunk Előfizetőink számára.
sítésével, a berendezések fejA műszaki fejlesztésekhez
lesztésével, a programkíná- kapcsolódóan 2014-ben két
lat módosításával, majd anya- alkalommal változtattunk a
vállalatunk közvetlen bevoná- csatornakínálaton, melyek kösával napjaink legmodernebb zül a január elejei csak a közdigitális TV szolgáltatását, In- szolgálati csatornák elosztási
ternet szolgáltatásait, és tele- frekvenciáit érintette, tartalfonos szolgáltatásokat tegyük mi változást nem hozott, míg
NAGYMAROSI MIHÁLYNÉT 90. születésnapja alkalmából és
KÁLMÁN ILONÁT 95. születésnapja alkalmából
köszönti Nagymaros Város Polgármestere.

Köszönet
Hálás köszönetünket fejezzük ki dr. Zombory Klára
orvosnőnek, aki nagy szeretettel és lelkiismeretesen
végezte munkáját a feleségem halálának a beálltáig.
Köszönjük a Katolikus Karitász munkatársainak, elsősorban Hontváry Marikának áldozatkész, segítő
munkáját is.
Köszönjük a rokonoknak, a család barátainak, volt
kollégáinak, osztálytársainak, a szomszédoknak és
az összes ismerősnek, akik részt vettek az engesztelő szentmisén és az azt követő temetésen, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot helyeztek.
KÁNTOR PÁL ÉS CSALÁDJA

az augusztus elejei változások
során arra törekedtünk, hogy
olyan nagynézettségű csatornákat vegyünk fel kínálatunkba, melyek gyártóik és tematikájuk alapján méltán tarthatnak számot Előfizetőink érdeklődésére. A műszaki korlátokat is figyelembe véve az új
csatornák felvételével párhuzamosan néhány alacsonyabb
nézettségű csatorna elosztását azonban meg kellett szüntetnünk. A megvalósított csatornamódosítások során figyelembe vettük az országos nézettségi statisztikákat, a csatornák tulajdonosaival kötött megállapodásainkat és az
azokban foglalt feltételeket,
valamint az NMHH által megszabott jogszabályi előírásokat. A változásokkal kapcsolatban Előfizetőinket minden
esetben írásban értesítettük.
A fejlesztések és a programkínálatot érintő változások eredményeképpen 2014.
augusztusában lehetővé vált,
hogy Cégünk és a Magyar
Telekom között létrejött megállapodás alapján a nagymarosi lakosok igénybe vehessék a Magyar Telekom Nyrt
piacvezető távközlési szolgáltatásainak teljes kínálatát, kihasználhassák a Telekom által
biztosított kedvezményeket és
csomagajánlatokat.
A Telekom szolgáltatásainak indulásához kapcsoló-

dóan előfizetőink számára kidolgoztunk egy közös, akciós
ajánlatot is, melynek keretében kedvező feltételekkel, egyszerűen és szolgáltatás-kiesés
nélkül térhettek át az új szolgáltatásokra.
A Telekom IPTV szolgáltatásának augusztusi megjelenése óta minden olyan nagymarosi lakos és KalászNet
ügyfél, aki érdeklődik a modern digitális tévézés, a HD
műsorok, vagy az interaktív
TV szolgáltatások iránt korlátok nélkül elérheti azokat a
Telekom IPTV szolgáltatás keretein belül.
A változások és a Telekommal megjelent új szolgáltatási alternatívák mellett a
KalászNet Kft továbbra is
mindent megtesz annak érdekében, hogy előfizetői számára kiemelkedő minőségű
és stabil szolgáltatásokat biztosítson. Az előfizetőink által
jelzett hibákat minden esetben
megvizsgáljuk, és a lehető leggyorsabban el is hárítjuk.
Mivel a műszaki fejlesztések óhatatlanul változásokat eredményeznek a hálózat
működésében, így a megfelelő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet, hogy
előfizetőink is aktívan közreműködjenek pl. a TV készülékek beállításában, vagy éppen kellő körültekintéssel járjanak el a lakásokon belüli TV
kábelek összekapcsolása és
szétosztása során. Munkatársaink természetesen ezekben
a kérdésekben is szívesen segítenek, és probléma esetén a
helyszínen nyújtanak segítséget, hárítják el a hibákat.”

Nagymarosi sikerek
a teniszpályán
Alkotmány Kupa teniszverseny zajlott a Dunakanyer
festői szépségű zebegényi teniszparadicsomában.
Szobi, zebegényi, nagymarosi és
váci teniszszerelmesek csaptak össze a már hagyományosnak mondható viadalban.
Eredmények: Férfi párosban bajnok: ifj. Gasztonyi
fivérek, II. helyezett Bozóki
László- ifj. Balázsi Gábor,
III. helyezett Raszler Ti-

bor - Balázsi Géza, IV. helyezett: Járai Zsigmond - dr.
Gosztonyi Jenő.
Vegyes párosban bajnok:
Gubacsi Anna - Bereczki
Zoltán (édesanya fiával), II.
helyezett Hajnal Péter - Hajnal Péterné, III-IV. hely megosztva: Jékei Péter - Jékei
Péterné és Bacsó Sándor
- Bacsó Zsuzsanna (édesapa
lányával). Gratulálunk!
BERCZELI CSABA
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1914-2014. Isonzó-völgye és
Doberdó emlékhelyei
2014. augusztus 1-3 között, Magyarországtól sok száz kilométerre nyugvó katonákra emlékeztem egy zarándokcsoport
tagjaként.
Az I. világháború kitörésének
100 éves évfordulója alkalmából
szervezett történelmi és kegyeleti zarándokút fővédnöke a Katolikus Tábori Püspökség, lelki vezetők Bíró László tábori püspök és
Kótai Róbert tábori lelkész voltak.
A három napos zarándokút célja, hogy virággal, koszorúval és
zászlóval emlékezzünk az Isonzó
völgyében elhunyt magyar (és részemről nagymarosi) katonákra.
Augusztus 1-én, péntek hajnalban a Hősök teréről, az Ismeretlen
Katona sírjától, indultunk püspöki áldással és közös imával a hoszszú útra.
Késő délután érkeztünk az
emlékezés első helyszínére. Az
olasz kisváros neve FoglianoRedipuglia, mely két település
egyesülésével jött létre. (Szeptember 13-án Ferenc pápa is felkeresi Redepuglia emlékhelyét, ahol
szentmisét mutat be a világháború
valamennyi áldozatáért).
Foglianoban tűhegyes ciprusok alatt táblák jelölik a katonatemetőt. Német nyelvű tábla jelzi,
hogy a Monarchia sírkertjébe lépünk. Katonás sorrendben táblák
sora jelzi az ismert nevű – köztük
magyar katonák kilétét, számuk
2550. A sírkert főhelyén, a névtelenség homályában, 7000 osztrákmagyar katona alussza örök álmát.
A temetőt egy helyi alapítvány
gondozza. A tábori püspök által
celebrált szentmisén részt vett a település olasz alpolgármestere; két
carabinieri pedig a közlekedésben
segítette a magyar zarándokokat.
A Trieszt felé haladó út választja ketté Redipuglia régi és új emlékművét. A régi emlékhelyen az
ókori Aquileia romkertjéből ideszállított ion oszlop egy kis dombot díszít, amelyre két oldalán kőgúlákkal kísért út vezet fel. A kőgúlákon az egyes fegyvernemek
fegyverei láthatók: gyalogosoké,
kerékpáros lövészeké, híradósoké,
utászoké, tengerészeké, stb.
A domb tetején álló oszlopnál
tette le csoportunk koszorúját Jakab István, az országgyűlés alelnöke, aki magánemberként vett
részt a zarándoklaton.

Az emlékhellyel szemben, az
út másik oldalán fekvő modern piramist még Mussolini állíttatta az
elesett olasz tiszteknek és katonáknak. A síremlék 140.000 katona holttestét őrzi. A felfelé vezető
úton – az 500 lépcső mindegyikén
- kőbe vésve a „Presente” szó olvasható. A legenda szerint az esti
névsorolvasásnál az életben maradottak a halott bajtárs nevében
is jelentették: „Presente”! Jelen.
Mintha az olasz katona holtában is
szolgálná hazáját.
Következő nap reggelén, Nova
Goricánál, az Isonzó felett átívelő
hídról dobtunk le két koszorút az
elképesztően gyönyörű, smaragdzöld vízre. 1915 májusa és 1917
novembere között az Isonzó mentén, a mai Olaszország és Szlovénia területén az Osztrák-Magyar
Monarchia és Németország, illetve a velük szemben álló Olaszország csapatai között tizenkét csata zajlott le. Az Isonzó vize vörös
volt az elesett katonák vérétől. A
kis területen zajló ütközetek óriási
emberveszteséggel jártak: az olaszoknál több mint egymillió katona halt meg, a Monarchia csapa-

tainak vesztesége is meghaladta a
félmilliót.
Napjainkban a fiatalok, mai nevén a Soca folyón, a vadvízi evezésnek hódolnak.
Utunk következő állomása Kobarid (Caporetto) volt, ahol
megnéztük Szlovénia legnagyobb
I. világháborús múzeumát. Majd a
déli órák tűző napsütése sem tántorított vissza senkit a Szent Antal
templom felé vezető keresztúton.
A templom körüli mellvédben a
caporettói csata során elesett olasz
katonák csontjai porladnak.
Délután újabb helyszín várt
ránk: a Doberdó 287 m magas
fennsíkja, a Monte San Michele
hegye, a „magyar Golgota”. Az út
mentén több tábla jelezte, hogy a
helyszín „zona sacra”, azaz szent
terület.
A területért folyó több csata

sokszázezer fiatal életét követelte
mind az olaszoktól, mind az osztrák-magyar csapatoktól. Számos
olasz emlékmű mellett egy magyar nyelvű áll itt, melyet a Magyar Kormány nevében Jeszenszky Géza külügyminiszter avatott
fel 1991-ben.
Itt szeretném megjegyezni,
hogy amikor 1928-ban az olaszok
a San Michelét a „Haza hálájának
jeleként” minden elesett olasz katona emlékére szentelték, akkor
leplezték le a Hősök terén az Ismeretlen Katona emlékművét. A
Névtelen Magyar Hős földi maradványait a San Michele lejtőjéről hozták haza.
A délutáni szentmise végén, az
előző napihoz hasonlóan, itt is elénekeltük a Himnuszt, valamint a
Boldogasszony anyánk régi nagy
pátrónánk című egyházi éneket.
Ezt követte a koszorúzás, majd
itt helyeztem el a hatalmas vaskeresztre az otthonról hozott pirosfehér-zöld szalagot, melynek felirata: Elesett nagymarosi katonák
emlékére, 2014. augusztus 2-án.
A zarándoklat harmadik napján ismét Bíró László tábori püspök celebrálta a szentmisét, három
magyar és egy olasz pap részvételével.
A zarándokok nevében én olvastam fel a szentleckét.
A település polgármestere is jelen volt a szentmisén.
A parányi, Visintini-ben álló
Magyar Kápolnát, ahol a szertartás zajlott, még a háború alatt
kezdték építeni magyar katonák. A
front megszűnése miatt felszentelésére nem került sor. Közel nyolcvan évig nem rendeltetésszerűen
használták. A pusztulástól helyi és
magyar civil szervezetek összefogása mentette meg.
2009-ben a Hősök Napján
avatta fel dr. Sólyom László köztársasági elnök.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy
erre a zarándoklatra eljutottam.
Tiszteletemet tehettem azon katonák sírja felett, akik fiatal életüket
áldozták a hazáért.
Megfogadva Somlyó Zoltán
„Beszéljétek majd el…” című versében írottakat: Az I. világháborúról, a nagymarosi katonákról, valamint a zarándoklatról fényképes
összeállítás készül, melyet egy későbbi alkalommal láthatnak.
DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ

Helyesbítés
Az augusztusi számban megjelent "Nagymarosi pincék" című
írás egyik mondata helyesen így hangzik:
...Amikor az 1800-as évek végén a filoxéra elpusztította a szőlőskertek többségét,...
DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Nagymarosi Csípős
Fesztivál másodszor

A termelői piacon az árusok
asztalaira újra kikerültek a csípős kóstolókat jelző zászlócskák, még kürtöskalács is kéA világ leghíresebb gasztronómiai epicentrumai: a pári- szült chilivel és vaníliával. Ta-

sebb chilijeit termeszti. Az idei
fesztiválon is nagy sikerrel szerepeltek az ő Gabko Chili termékei. A fesztivál receptpályázatán némi meglepetésre nem

valy is nagy siker volt a Nagymarosi Csípős Fesztivál. Idén
sokkal többen jöttek a jeles eseményre, még az ország másik
sarkából és Ausztriából is érkeztek vendégek kifejezetten
a chilik miatt. Nagymaroson
Nagy Gábor, az országosan ismert chilitermesztő, aki szinte kizárólag a világ legcsípő-

étel nyert, hanem egy jalapenos
gyógykenőcs.
Egész délelőtt szólt az élőzene a Desenvoltura együttes
és barátai jóvoltából, a sokan
nyertek a tombolán és vicces
versenyeken chilis finomságokat, és a fesztivál végén a résztvevők elfogyasztották a világ
legcsípősebb lecsóját. (V.K.)

A marosi hekk

zsi Ritz, a pesti Nobu, és a nagymarosi Halas. Ez utóbbiban a halválaszték áttekinthető: csak hekk van, de az
nagyon finom, bársonyos panírba hempergetik, forró
olajban arany színűre sütik.
A kompkikötő mellett magam is megpróbálok
zsebpecával hekket fogni, de a helybeliek kiröhögnek.
A hekk nem a Dunában él, hanem jégcsákánnyal kell
kibányászni a hűtőkocsiból, mert Norvégiából érkezik.
Rákattintok az internetre: a hekk valóban az Atlanti
óceánban úszkál, 200-300 méter mélyen – ilyen hosszú
horgászzsinórom sajnos nincs. Az interneten fenn van
a profilképe is: a hekk 1,2-1,4 méter hosszú hal, a súlya átlagban 15 kiló.
A hekk ropogtatása közben elgondolkodom: nekünk
miért csak a farka legvége jut? Mi lesz a többi részével? Például a halderékkal, ami a halaknál olyan mint
a bélszín?
Arra jutottam, hogy azt a norvégok mind felzabálják, a farkát meg lefagyasztják, és elküldik nekünk. A
lefagyasztott farkakat a hajóról átrakják a vasúti hűtőkocsikba, onnan kamionokba, és így érkezik meg Nagymarosra.
Elgondolom, hogy a norvégok ott ülnek a fjordok
mentén, egy vízparti halsütő bódé teraszán, jóízűen
lakmározzák a hekkderekat, és közben azon röhögnek,
hogy egy távoli Duna-parti büfében a magyarok a hekk
farkát eszik.
Huncut a norvég!
TRUNKÓ BARNABÁS

Nagymaros 12 arca
Fotópályázat

Köszönetnyilvánítás
Nagyon köszönöm az áldásos munkájukat és segítségüket,
amit értem és családomért tettek! Köszönöm a nagymarosi
Katolikus Karitász önkénteseinek, a Nagymarosi Családsegítő Szolgálatnak, a nagymarosi polgármesteri hivatal dolgozóinak, a Dankó családnak, Dénesnek, Csabának, Gyulának és a sok, kedves önzetlen segítőnek a sok segítséget.
SZILÁGYI ZOLTÁN ÉS SZILÁGYI ZOLTÁNNÉ

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.

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT
Nagymaroson: SZEPTEMBER 20-ÁN,
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

Nagymaros

Kedves
Nagymarosiak!
Nagyon örülök, hogy életem első
kitüntetését kismarosi létemre
Nagymaroson kaptam. Jó érzés
visszagondolni az itt eltöltött 10
évre, a tehetséges marosi gyerekekre, a kitűnő tantestületre, és az
elképzeléseimet támogató szülőkre. Most már tudom, hogy szakmai szempontból a legjobb éveim a nagymarosi iskolában voltak, és jólesik, hogy még mindig vannak, akik gondoltak rám.
Nagy meglepetés volt a két hajdani tanítvány – Burgermeister
Bea és Szomráky Pál – köszöntése; azzal a néhány mondattal sokadszor bebizonyították, hogy érdemes volt ezt a hivatást választanom.
Köszönöm az elismerést, és
kívánom, hogy az idei tanévben
100 éves születésnapját ünneplő
iskola mindig a legfontosabb szellemi műhelye legyen a városnak.
VÉGVÁRI GYÖRGYI
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A Lelki egészség napja Nagymaroson
Az orvosi rendelőben október 5-én délután háromtól
a Nagymarosi Családsegítő
Szolgálat és a Pax Corporis
Alapítvány
szervezésében
megrendezik a Lelki Egészség napját Nagymaroson.
A program ingyenes szűrővizsgálatokkal
kezdődik
Rendessy Annamária vezetésével, melynek célja az, hogy
tudatosan előzzük meg a szív
és érrendszeri betegségeket, a
stresszbetegségeket és a korai
halált. Magyarországon ugyanis a 40 és 60 közöttiek köré-

ben ezek a vezető halálokok.
A korosztály egészségi állapota katasztrofális. Az okok között az első helyeken szerepel
a dohányzás, a mozgás hiánya
és az egészségtelen táplálkozás, és mind ehhez még jön a
hatalmas mértékű stressz, amelyet kevesen tudnak jól kezelni. Az ingyenes szűrésen vércukrot, koleszterinszintet, vérnyomást mérnek. A résztvevők stressztesztet is kitölthetnek, és képet kaphatnak arról is
a reménytelenségi skálán, hogy
mennyire optimistán vagy peszszimistán szemlélik a jelent és

a jövő kilátásait. Délután ötkor
Rekvényi Katalin pszichológus
előadása kezdődik a stressz leküzdéséről. Aki akarja, kipróbálhat egy relaxációs technikát
is, amellyel tizenöt perc alatt
nyugodtnak, kipihentnek érezheti magát. Tehát ezt a technikát a munkahelyén is tudja alkalmazni. A tesztek eredményétől függően lehetőség van
arra, hogy a pszichológus irányításával a továbbiakban többen is ingyenes relaxációs tanfolyamon tanulják meg a kipróbált technikát.
VARGA KLÁRA

Köszönet a
támogatásért
A Dunakanyar Fúvósegyüttes,
ezúton köszöni mindazoknak,
akik felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át. A 2013.
évi befolyt 167 861 Ft-ot az
együttes hangszer-karbantartásra és működési kiadásokra
fordítja. Az egyesület továbbra
is szívesen fogadja adományaikat. Adószámunk: 19180148-113 Támogatásukat előre is köszönjük!

Felhívás!
Keresem azt a kisfiút, aki augusztus 16-án a Bethlen udvarban megvette a bukósisakot, amit árultam. Telefon:
06-30/616-2271

Szűrővizsgálat
Október 10-én, pénteken
szűrővizsgálatok lesznek az
orvosi rendelőben: kardiológia (dr. Al Badani Mohamed), urológia (dr. Kocsis
István). Előzetes bejelentkezés szükséges! Tel: 27/594- Értékelés: aki 149 pont alatt van, annak az élete derűsnek, nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak mondható, akinek az eredménye 300 pont fö391, 27/354-254
PAX CORPORIS ALAPÍTVÁNY lött van, az sürgős segítségre szorul.
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Kismarosi néptánccsoportok képviselték Magyarországot
az olaszországi nemzetközi néptáncfesztiválon
A kismarosi Fényecske és
Abajdóc
Néptánccsoportok képviselték Magyarországot a 2014-es, „38. Incontro di
Folklore Internazionale” nevet viselő rendezvényen, a festői szépségű, hegyvidéki Penna
Sant’Andrea-ban. A Fényecske
gyermekcsoport és a felnőttekből álló Abajdóc összesen 30
fővel utazhatott a rangos olaszországi eseményre.
A magyar színekben felvonuló néptánccsoportok tagjai azonban nem csak Kismarost képviselték, hiszen többen
közülük
Nagymaroson, Zebegényben, Vácott,
Szokolyán, Dunakeszin, illetve Verőcén laknak. Ez a vegyes
társaság igyekezett minél szélesebb képet bemutatni a magyar néptánc rétegeiből, így 48
perces műsoruk keretében sváb
(Kismaros múltjára emlékezve), kalotaszegi, galgamenti,
rábaközi, mezőségi, szatmári
és moldvai táncokat adtak elő
a fesztivál több helyszínén, fergeteges hangulatban. A műsort
szerkesztette és koreografálta
Nagy Izabella; társkoreográfusok Lafkó Tibor és Tóth Zoltán.
A péntek éjszakai nagyszínpadi fellépésen a helyi olasz
néptáncegyüttest a magyarok
előadása, majd a mexikói és
a bolgár csoport táncbemutatói követték. A magyar csoport
szombaton egy közeli tengerparti városka egyik szállodájában mutatta be a műsort, aminek
különlegessége az volt, hogy a
színes viseletek és táncok mellé néprajzi, történelmi bemutatót is kért a közönség. Még aznap este a „Laccio d’Amore” a

helyi hagyományőrző csoport,
betekintést adott egy fergeteges hangulatú olasz táncházba,
ahol gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősek anyanyelvtől függet-

mény zárta a több napos rendezvénysorozatot.
A Fényecske csoport tagjainak visszaemlékezései a felejthetetlen utazásról:

lenül együtt mulathattak. A vasárnap délelőtti misét a fesztiválon résztvevő együttesek énekei kísérték, a délutáni 10 perces bemutatón a Fényecske és
az Abajdóc a moldvai táncokat
adta elő. Ezen a napon a guatemalai, a török, a szárd és a román együttesek valamint a helyi
gyermek csoport előadásait láthatta még a fesztiválozók apraja-nagyja. Ezt követően a rendezvényre meghívott összes ország fellépői hangszeres, énekes
felvonulása következett Penna
Sant’Andrea főbb utcáin, majd
a hagyománnyá vált közös fotózással zárult az eseménysorozat
délutáni programja. A fesztiválhoz hagyományosan hozzá tartozik a látványos „Szalag-tánc”
(Ballo del laccio), amelyet az
Abruzzo tartományra jellemző,
hagyományos hangszereken játszott Salterello zenére táncolnak
a helyiek. Ez a látványos ese-

„Az elválás nagyon nehéz
volt szeretteinktől, de ahogy
odaértünk, szeretettel vártak
minket. Az esti fellépés annyira jól sikerült, hogy meghívtak
minket egy szállodába fellépni.
Felejthetetlen élmény volt a tengerpart és a környék. Szeretném
megköszönni mindazoknak, akik
támogatták, hogy eljuthassunk
erre a fesztiválra.” Prétor Klaudia és Prétor Máté.
„Én legjobban a fellépéseket
élveztem. Nagyon tetszett, hogy
idegenek nézték a táncunkat és
tapsoltak nekünk. Nagyon élveztem a tengert, főleg hogy életemben először láttam és éreztem. Az emberek nagyon kedvesek voltak hozzánk és sok ország néptáncát ismertük meg.
Nagyon sok élménnyel gazdagodtam! Köszönöm mindenkinek, aki támogatta az utunkat!”
Márk Anna Ajándék
„A fellépések után mindig na-

VÁRJUK AZ 1964-ben
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
PÁROK
JELENTKEZÉSÉSÉT!
Jelentkezni lehet:
Városi Könyvtár Nagymaros,
(Váci út 11.), Művelődési ház, Nagymaros, (Fő tér 14.)
Tel: 27/594-106; 27/354-243

HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 20.

gyon nagy tapsot kaptunk, ezért
nagyon élveztük az összes fellépést. Megismerhettük más országok táncait, sőt még közös
fényképet is készíthettünk velük!
Az esti bulikban együtt táncoltunk és nagyon jókat mulattunk!
A városnézés és a tengerpart is
szuper volt! Ez egy remek lehetőség volt, hogy megismertessük
magunkat a világgal! Nagyon
jól éreztük magunkat, nagy élmény volt!” Lucza Bernadett és
Lucza Gergely
A felejthetetlen élmények
átélésében valamint Kismaros, a Fényecske és az Abajdóc
néptáncegyüttesek
nevének
megismertetésében nagyon sokan segítettek. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek. Igyekeztünk összegyűjteni és a lehető legrészletesebben
felsorolni segítőink nevét. Köszönettel tartozunk:
Kismarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat; Kismarosi
Önkormányzat; Kismarosi Művelődési Ház; Kismarosi Nyugdíjas Klub; Pálmai – Burik
Éva; Horváthné Rapolder Ágnes; Manczúr család; Sintár
Józsefné; Balázs Rolandné; Kelemen Ákos; Stedra Sándor;
Stedra Zsolt; Patak Vendéglő, Almási Gábor; Csiti büfé;
Neubauerné Szatmári Zsuzsa;
Papp Évi és még sokan mások.
Köszönjük továbbá Sólyom
Barbarának, aki olasz nyelvtudásával segített át bennünket
sok nehézségen!
JUHÁSZ LILLA ADRIENN

HIRDETMÉNY
Nagymaros Város Önkormányzata ezúton értesíti a lakosságot, hogy 2014. szeptember 20-án, szombaton 8.00-13.00
között ingyenes elektronikai hulladékgyűjtési akció kerül megrendezésre a Panoráma parkoló területén.
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, elektromos árammal, elemmel,
vagy akkumulátorral működő eszközeit, berendezéseit, lemerült akkumulátorait!
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Természet szeretetére nevelés kutyával (?)
Augusztus utolsó szombatján a nagymarosi piacon különös párosok nézelődtek, vásároltak. Jól láthatóan nagyon élvezték a forgatagot, de mindebből alig láttak valamit. És
nem is hallottak szinte semmit.
Talán kevesen tudják,
hogy Visegrád adott egy hétre
otthont az európai siketvakok
találkozójának. Belga, finn,
német, spanyol és más nemzetiségű férfiak és nők, természetesen magyarok is jöttek át Visegrádról, hogy megismerkedjenek városunkkal.
Legnagyobb örömömre a
legnagyobb piaci tömegben
is megtalálták Panni kutyámat, és nagy-nagy örömmel
üdvözölték.
De honnan ez az ismeretség? Pannit, drótszőrű magyar vizslámat sokan ismerik, és tudják, hogy minden
nap elkísér munkahelyemre,
Visegrádra, a Mogyoróhegyre. Élete eddigi hét éve alatt
több ezer gyerek nyúzta-húzta, simogatta - s Panni nemcsak tűri, de igényli is ezt a
népszerűséget. Idén talán a
véletlen hozta, hogy elvégeztem a "Bevezetés a kutyával
támogatott programok elméletébe és gyakorlatába" címet
viselő pedagógus továbbképző tanfolyamot, és ettől függetlenül nagyon sok fogyatékkal élő gyermeket és felnőttet fogadtunk erdei iskolánkban.
Mivel nem vagyunk
gyógypedagógusok,
kissé
félve fogtunk neki az új feladatnak, miszerint természetismereti foglalkozásainkat átformáltuk aszerint, hogy látás- vagy mozgássérültek,
értelmi fogyatékosok vettek
részt a programon. S hogy
a továbbképzésen tanulta-

kat is gyakoroljam, természetesen Panni kutyát is bevontam
a munkába. Így történt, hogy a
gyógynövényekkel való ismerkedés egyben kutyával asszisztált foglalkozássá vált. De mit
is tehet a kutya akkor, amikor
a természet egy másik részét, a
gyógyító növényeket szeretné
az ember megszerettetni a gyerekekkel?
Lássunk egy példát! A kakukkfűből készített tea sok be-

adat, de ha belegondolunk, hogy
egy mindig éhes kutyus a nyakunkról eszik... Hát kell a bátorság! Nyár elején kaptam egy
levelet a Siketvakok Egyesületétől. Ebben felkértek minket,
hogy az augusztus végi nemzetközi találkozójukon valamilyen
természetismereti programmal
örvendeztessük meg a résztvevőket.
Őszintén szólva, először fogalmam sem volt, hogy is kezd-

tegséget - légzőszervi és emésztőrendszeri problémákat - gyógyít. Ezt fel lehet sorolni a gyerekeknek, de mennyivel hatékonyabb, ha Panni segítségét, no
meg egy bátor gyerekét kérjük!
A vállalkozó szellemű gyermek hanyatt fekszik a szőnyegen, és egy kis jutalomfalatot
helyezek el azon a testrészén,
melynek betegségét kakukkfűvel lehet orvosolni. Ekkor jön
Panni, aki a többi gyermek szeme láttára végigszimatolja a földön fekvő nebulót, és testéről
- hasáról, mellkasáról, nyakáról
- eszi le a falatkát. Így rögzül,
hogy a gyomorbántalom, hörghurut, torokfájás - mind gyógyítható ezzel a növénnyel.
Egyszerűnek látszik ez a fel-

jünk hozzá. Olyan emberekkel,
akik se nem látnak, se nem hallanak, hogyan tudunk foglalkozni? De fő az optimizmus! Ha
szemük, fülük gyenge, akkor tapintásuk, szaglásuk, ízlelésük
biztos sokkal kifinomultabb,
mint az ép embereké. A kommunikációt pedig biztos segítik a kísérők... Tehát olyan tevékenységeket kellett kitalálnunk
munkatársaimmal, amit ritkábban használunk.
Mert miért tapintsuk meg a
falevelet, ha úgyis látjuk, milyen a felülete, a formája? Minek szimatoljuk meg a friss citromfüvet, ha meg akarjuk különböztetni a kakukkfűtől? Hát
nem gyorsabb ránézni és felismerni? Ezektől kellett egy kis-

sé elvonatkoztatni, és azt is figyelembe venni, hogy ezeknek a felnőtt embereknek a
kicsinek tűnő élmény is lehet
óriási.
S ha már Panni is van, tegyük játékossá a gyógynövényekkel való ismerkedést.
Augusztus 28-án izgalommal készültünk a visegrádi Telgárthy-réten a mintegy
180 fős társaság fogadására. Volt madarászunk, vadismereti állomás szőrökkel-bőrökkel, trófeákkal, fakérgek,
levelek, termések, na meg a
gyógynövényes asztal.
Ez utóbbitól nem messze
három kis gyógynövénycsokrot kötöttem fel egy fa ágára. Ez lett az elvarázsolt fa,
melyhez Panni kutya vezette el a bátrabbakat pórázon. A
feladat több részből állt. Először egy kis kóstolót kapott a
vállalkozó szellemű résztvevő a menta- majd amikor ez
elfogyott, a citromfűteából.
Alapos ízlelgetés során mosoly jelezte, ha felismerte a
tea alapanyagát, de ezt nem
volt szabad előre kimondani! Mert jött Panni, aki, miután fejét-arcát-hátát jól kitapogatták, elvezette a siketvak
embert az elvarázsolt fához.
A három gyógynövényt végigszimatolva szinte mindenki megtalálta a tea párját, azaz
a friss alapanyagot.
Leírni nagyon nehéz azt
az örömöt, ami fiatalabb-idősebb arcokon megjelent a feladat sikeres teljesítésekor!
Panni ezután visszakísérte
a játékost az asztalhoz, ahol
kézből megkapta jó munkájáért a neki járó jutalomfalatot.
Hát ez a kis találkozás, közös felfedezés hagyott olyan
mély nyomot bennük, hogy
az újabb találkozás itt a nagymarosi piacon ekkora örömöt
okozott.
BÉKEFI ANDRÁSNÉ
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AKCIÓ

Születtek: Balázs Sándor és Oláh Erzsébet lánya: Jemima
Terézia, Brázovics Norbert és Lakatos Alexandra fia:
Eduárdó Norbert, Farkas Gizella lánya: Tifani, Siklósi Péter és Burgermeister Judit lánya: Blanka Anna, Szabó Zoltán
és Lénárd Krisztina Anita lánya: Lili Boglárka, Szobonya
Zsolt és Ujj Georgina lánya: Zsóka Hanna, Szurmán Gyula
és Fabi Zsuzsanna fia: Marcell, Bunda Gergely és Ormándy
Nóra lánya: Flóra.
Házasságot kötöttek: Halápi Kornél és Háry Anikó.

2014 szeptemberében
Újra kampányt hirdetünk nagymarosi macskák és kutyák
ivartalanítására, valamint macskák veszettség elleni oltására. A
kampány során az alapítvány átvállalja a mĦtétek költségeinek nagy
részét, így a rászoruló gazdák az alábbi összegekért végeztethetik el a
mĦtéteket/beoltásokat. Az akcióban való részvétel feltétele a nagymarosi
lakcím és kutyák esetében a kötelezĘ veszettség elleni védĘoltás
megléte.

Elhaláloztak: Csomár Béláné sz: Kobza Mária (1923), Nádor István (1943).

A művelődési ház programjai

MĥTÉT

szeptember-október

Szeptember 10. 9 - 12 óra - Vásár - Angolt használt ruha
Szeptember 11. de. - Vásár (vegyes)
Szeptember 13. 17 óra - Hamvasné Bohák Mária kiállításának
megnyitója
Szeptember 15. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Szeptember 16. 9-12 óra - Vásár (vegyes)
Szeptember 18. 12-18 óra - Véradás
Szeptember 19. 9-12 óra - Vásár
Szeptember 25. de. - Vásár (vegyes)
Szeptember 28. 15 óra - Idősek Világnapja
Szeptember 29. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Szeptember 30. 10-12 óra - Vásár
Október 4. - Keresztény Ifjúsági Találkozó
Október 7. de. - Vásár
Október 9. de. - Vásár

OLTÁS

NĘstény macskaKandúr macskaSzuka kutyaKan kutyaMacska veszettség

6 000 Ft.
2 500 Ft.
11 000 Ft.
8 500 Ft.
2 000 Ft.

CHIP BEÜLTETÉS Csak a mĦtétre jelentkezĘknél : 2 500 Ft.
A mĦtéteket dr. Drobilich János végzi,
Nagymaros, Radnóti u. 1. alatt található rendelĘjében.
Jelentkezési lapok találhatók:
Horgászbolt, Könyvtár, Polgármesteri Hivatal

A jelentkezések leadhatók ugyanott,

szeptember 17-ig.

Az alapítvány a mĦtéteket meghatározott keretösszegbĘl tudja támogatni, az
alapítvány kuratóriuma bírálja el a jelentkezéseket és annak eredményérĘl
értesítést küld az érintetteknek.
A MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

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!
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Ajándék autó a
közterület-felügyeletnek

A LIONFOR Vagyonvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft a képen látható Suzuki Swift gépkocsit
biztosította a Nagymarosi
Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete részére
térítésmentesen üzemeltetésre.
A gépkocsi feliratozását a 2M Design Kft végez-

te el, felajánlásként térítésmentesen.
Mindkét cégnek ezúton
is köszönjük a felajánlást,
és reményeink szerint ez a
gépkocsi is hozzájárulhat a
közbiztonság javításához,
a közterületek rendjének
fenntartásához.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ

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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Nagymaros

