Közélet
Kultúra
Mindennapok

2015. augusztus 10.
150 forint

Csak a Maros! - Ötödik alkalommal
csaptak össze a kajakpólósok
Már ötödik alkalommal szervezték
meg Nagymaroson
augusztus 1-2-án a
kajakpóló kupát. A
két napos rendezvényen a mérkőzések
mellett számos családi programmal is
várták az érdeklődőket.
Az eredményekről és a rendezvényről a 2. oldalon olvashatnak.

A bűnüldözés
legfontosabb
eszköze a
megelőzés

Interjúnk a közbiztonság
alakulásáról Szimon Attila
képviselővel a 6. oldalon olvasható.

Az Attila szoborról és az ulmi
skatulya helyéről is döntöttek
Augusztus végén kerül felállításra a Duna-parton az ulmi
skatulya mása a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából. A júliusi testületi ülésen elvi döntés született egy Attila szobor felállításáról is. Részletek a 3. oldalon.

Tankönyvosztás és tanévnyitó
2015. augusztus 27. (csütörtök) 8.00-13.00
2015. augusztus 28. (péntek) 12.00-17.00
a felső iskolában

Idén is csípd ki magad a Csípős Fesztiválra - ajánlják a
szervezők, akik rengeteg programmal készülnek ebben
az évben is. A csípős fagyi mellett, lesz csípős kűrtős kalács is. Részletek a 8. oldalon.

Az 1. 2. 3. osztályosok alanyi jogon ingyen kapják a tankönyveket. A nagycsaládosok, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a tartós betegek is ingyen kapják; aki esetleg az
ehhez szükséges igazolást még nem adta le, a könyvek átvételénél
pótolhatja. A fizetősöknek az idei évben nem postáznak csekket,
hanem a tankönyvekkel együtt kerül kiosztásra, és utólag kell befizetni. Bármi kérdéssel augusztus 20-a után Horváth Dávid tankönyvfelelőst lehet keresni a 20/452-2376-os telefonszámon.
Tanévnyitó ünnepély: 2015. szeptember 1-jén, kedden
reggel 8 órakor a felső iskola udvarán lesz a tanévnyitó ünnepély, melyre Mindenkit szeretettel várunk!
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Csak a Maros! - Ötödik alkalommal
csaptak össze a kajakpólósok

Idén ötödszörre rendeztük meg
a versenyünket a Maros Yacht
Kikötőben! Lázasan készülődtünk egész héten, hogy mindenki a lehető legjobban érezze magát. Lózs Berci gyönyörű helyszínt biztosít nekünk minden
évben, fesztivál hangulatot teremtünk, izgalmas versenyeket
láthat a közönség, miközben élvezheti a finom ételeket, italokat,
melyeket a kikötő étterme készít!
Sokan voltak kíváncsiak a
meccsekre és a programokra!
Nyolc felnőtt és három gyerek
csapat vett részt a versenyen. (A
csapatok neve után az ott játszó

nagymarosi versenyzők neveit olvashatjátok!)
Eredmények:
Felnőtt: 1. Vidra1 (Madarász
Kata), 2. Nagymaros1 (Antal
Verus, Kiss Miklós, Heininger
Ádám, Szűcs Géza, Jeszenszky Ruben, Farkas Tibor, Ádám
Krisztián), 3. Vidra2 (Antal Eszter), 4. Ybbs (Ausztria) (Tóth
Vera, Valentin Dóri), 5. Vidra3 (Paulik Eszter), 6. Wienna
(Németh Lilla, Kiss Donatella),
7. Nagymaros2 (Németh Imola, Maurer Bence, Tar Bálint,
Kanyó Bence, Lőrincz Balázs,
Havasi József), 8. Nagymaros3

Udine, Castello di Porpetto (Olaszország)
Már megint utaztunk és versenyeztünk egy jót! Július 10-12-én
egy olasz versenyen vettünk részt,
ami az év leginkább várt eseménye, mivel ide utazunk a legtöbben, itt indul a legtöbb nagymarosi kajakpólós külföldi rendezvényen, valamint a tengerparton eltöltött pénteki nap is nagyon em-

lékezetes minden évben! 25 fő vágott neki az útnak, ami kb. 8-9 óra
volt. Csütörtökön éjfél felé indultunk, és reggel 8-ra Lignanóban

voltunk. Fáradtan kászálódtunk ki
a kocsikból, de látva a tengert, rögtön vidámabbnak tűnt minden!
Néhány óra alatt szénné égtünk,
de addigra kitomboltuk magunkat
a vízben, és öldöklő strandröplabda meccseken voltunk túl!
Délután indultunk a verseny
helyszínére, amit kisebb nehézségek
árán meg is találtunk. Sátraink
felállítása után
még volt erő
egy edzésre, utána pedig a többi
magyar csapattal megvitattuk
az esélyeket, a
külföldi ismerősökkel pedig beszélgettünk egy
kicsit.
Szombaton korán keltünk, több
csapatunk egy időben játszott! Nagyon nehezen sikerült áthidalni a felszerelések cseréjét, de megoldottuk!

(Scultéty Dániel, Borkó Máté,
Tóth Tímea, Madár Valentina, Maurer Tamás, Pók Márk,
Maurer Botond)
Kölyök: 1. Mikee (Kiss Miklós csk, Akli Szabolcs, Heier
Ákos, Gózon Dávid, Tóth Bence); 2. Svábok (Heininger Ádám
csk, Schwarcz Gergő, Szalai
Álmos, Szarvas Rebeka, Ha-

többet, jobbat adni!
Fellépők, események: Naszály mentőcsapat, Szalontai
Katáék akrobatikus tornabemutatója, Kitti Live koncert, Testébresztő torna Gabival és a Nagyikkal, sör-virsli; kóla-virsli
verseny, extreme kerékpáros bemutató, önkéntes tűzoltók bemutatója, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás.
Köszönet: Lózs Berci-Maros Yacht Kikötő, Petrovics László polgármester, Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala, Sió
Eckes Kft, CBA Nagymaros,

vasi Máté, Gózon Klára); 3.
Csuvik (Jeszenszky Ruben csk,
Sántha József, Schwarcz Dávid,
Bedő Sebestyén, Jaics Regina,
Fleischman Benedek).
Végül is gyönyörű időben, jó
kedvvel, élményekkel telve telt a
két nap! Már most azon gondolkozunk, hogyan lehetne jövőre

Cservári pálinka, Polgármesteri Hivatal Zebegény, Matuk Pince, Heininger Pince, Spitz Pékesség, Maros-Span, Piramis Építőház Kft., Sanipex Hungária, Szalma László.
Csak a Maros!!!
Ádám Krisztián, Lévai
Kata, Szűcs Géza szervezők

Lány csapatunk tisztességesen helyt állt, pedig Madarász Kata
nélkül versenyeztek, akinek autója
megadta magát félúton! Csapatkapitányukat vesztve a lányok először
megszeppentek, de aztán úgy döntöttek, hogy csak azért is megmutatják! 4 győzelemmel és három vereséggel zárták a csoport kört, ahol a
negyedik helyen végeztek! Jöhettek
a helyosztók! A lengyel csapat nagy
falat volt, ahogy a cseh is a harmadik helyért. Így negyedik helyen végeztek a 8 csapat közül, bizonyítván
mennyi lehetőség van bennük!
Másodosztályú csapatunk rutintalan, de annál lelkesebb tagokból állt. (Heininger Ádám szintén
a lerobbant autóval volt, így kapusunkat veszítettük) Sok tapasztalatot szereztünk itt is, a végére nagyon
szépen összeértünk! Összetartó, jó
társaság volt! Szereztünk győzelmeket, kaptunk ki nagyon, de a lényeg, hogy az utánpótlásunk rendben lesz!
Az első osztályban két nagymarosi játszott a magyar válogatottban.
Nagyon magas színvonalú meccse-

ket láthattunk, ahol büszkén figyelhettük csapattársainkat! Mindenki
láthatta, hová lehet fejlődni, milyen
magas szintre lehet emelni ezt a csodálatos játékot! Negyedikek lettek
egy erős mezőnyben!
Este kezdődött az avatás, ahol
minden évben azoknak kell feladatokat teljesíteni, akik még nem voltak velünk Udinében. Fergeteges
volt, mindenki jól érezte magát, sokáig buliztunk még.
Vasárnap fáradtan, de tele élményekkel, és új motivációval értünk
haza! Jövőre újra ott leszünk!
Eredmények: Lányok: 4. hely,
Nagymaros Ladies: (Németh Imola,
Antal Verus, Németh Lilla, Kiss Donatella, Tóth Veronika, Antal Eszter,
Madár Valentina); Rovigo: Paulik
Eszter, Valentin Dóra (vendég játékosként). Fiúk: 11. hely (2-od osztály), Nagymaros Juniors (MaurerMorvai Bence, Tar Bálint, Havasi József, Jeszenszky Ruben, Ádám
Krisztián, Osváth Pál, Lőrincz Balázs, Kanyó Bence). Magyar válogatott: 4. hely (1 osztály), Vidra "A":
Kiss Miklós, Szűcs Géza.
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Az Attila szoborról és az ulmi skatulya
helyéről is döntött a testület
Július 21-én ismét rendkívüli ülést tartott Nagymaros Város Képviselő-testülete. A tanácskozáson elvi
döntés született egy Attila
szobor elhelyezéséről, valamint a hamarosan felállításra kerülő ulmi skatulya
helyéről is döntöttek.
Először zárt ajtók mögött döntöttek a Gondozási Központ Idősek Otthonába történő felvételről,
majd az ulmi skatulya helyéről szavaztak. A testület
egyetértett abban, hogy a
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat által felállítandó alkotás a Fő
téren, a hajóállomás melletti zöldfelületen kapjon
helyet, úgy, hogy árvíz ese-

zal, hogy állítsanak Nagymaroson egy Attila szobrot. Most elvi döntés született arról, hogy a testület
támogatja a szobor felállítását városunkban. Döntést az alkotás helyszínéről a lehetséges területeken
(Magyar utca Duna-parti vége, Széchenyi sétány
kikötő, Mainzi utca Duna-parti része) a kezelők,
illetve a vízügyi hatóság
előzetes véleményének ismeretében, a szoborterv és
agyag vagy gipszminta benyújtása után, a Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság tagjaival kiegészített
ülésén kívánják meghozni.
A szobor elkészítésének
költségeihez kért 1 millió

Ehhez hasonló ulmi skatulya lesz Nagymaroson, emléket
állítva őseinknek
tén eltávolítható, áthelyezhető legyen. Elfogadták azt
is, hogy amennyiben a terület még bejegyzett kezelője a fenti helyszínen az
elhelyezéshez nem járul
hozzá, akkor a Dám feletti önkormányzati tulajdonú sétányon biztosít helyszínt. A hajó történetét tartalmazó információs tábla,
valamint a felmászást tiltó
tábla elkészítésének költségét a város állja, és 180 ezer
forinttal támogatják Sváb
fesztivál megrendezését is.
Korábban megkereste a
várost Bethlen Farkas, az-

forintról a következő ülésen akarnak dönteni.
A testület ebben az évben is elfogadta a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 80. §
alapján a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nagymarosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a felülvizsgált együttműködési megállapodást.
Háromszori napi étkezést biztosított egy döntés értelmében Nagymaros, a kárpátaljai testvértelepülésről
(Kisgejőc,

Nagygejőc,
Oroszgejőc)
érkező 85 rászoruló gyermek táboroztatásának időtartamára.
Elfogadták az önkormányzat
tulajdonában
lévő, a Hunyadi sétány
Magyar utca sarkán pavilon bérlőjének kérelmét,
aki az ingatlanon elvégzett helyreállítási költségét
kérte a bérleti díjba beszámítani.
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a polgármester illetményének megállapításáról szóló határozat miatt, amely a városvezető gépkocsi költségtérítésre is vonatkozik. Most
egy döntés értelmében ezt
a részt törölve módosította a testület a döntést, de a
felhívással egyet nem értését is kifejezte. Álláspontja szerint ugyanis a polgármester nem költségvetési
szerv foglalkoztatottja, hanem az önkormányzattal,
a képviselő-testülettel áll
foglalkoztatási jogviszonyban. Erre tekintettel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59.
§ (2) bekezdésében meghatározott legfeljebb bruttó 200 ezer forint cafeteria
keretre vonatkozó korlátozás rá nem vonatkozik.
Döntöttek egy kérelemről is. A Rákóczi Ferenc
úton a tulajdonos azt kérte, hogy a saját költségére,
ám engedély nélkül leburkolt közterületrészt gépkocsi elhelyezés céljára használhassa 500 Ft/m2/hó díjért. A grémium úgy határozott, hogy a kérelmező a
teljes területet az ingatlanában gépkocsi forgalommal járó rendezvény, esemény során használhatja
kizárólagosan, és zárhatja
le, egyéb időpontokban köteles egy gépkocsi parkolá-

sához szükséges területet
szabadon hagyni. Mivel a
burkolást engedély nélkül
végezte el, ezért június, július hónapra a fizetendő
díj a közterület-használat
rendjéről szóló 3/2012. (II.
2.) önkormányzati rendelet
7. § (2) bekezdése alapján
ötszörös mértékben számítottan 2500 Ft/m2/hó.
Törzstőke pótlást kért a
Zöld Híd Régió Nonprofit
Kft a nagymarosi önkormányzattól. Mivel azonban a döntés a város működőképességét
veszélyeztetné, ezért támogatási igénnyel élnek a Belügyminisztérium felé, a rendkívüli önkormányzati költségvetés megállapítása érdekében.
Végül pedig arról született döntés, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
1879/5 hrsz-ú strandfürdő megjelölésű ingatlanon
álló külön bejáratú, szoba,
konyha, mosdó helyiségek ingatlanrészt a kajakpóló szakosztállyal a csónakházról kötendő szerződés keretében, határozott
időtartamra ugyancsak az
egyesület ingyenes használatába adja.
Amennyiben a szakosztály a jövőben kiválik az
egyesületből, akkor az új
szervezettel való szerződéskötésről ismételt döntést kell hozni.
Furucz Anita

Strand
Ezen a fórumon is felhívom a fürdőzők figyelmét, hogy a Duna-parti strand területén tilos
a dohányzás, és oda tilos állatokat, különösen
ebeket bevinni (pórázzal
sem). A tilalom megszegése esetén helyszíni bírságot szab ki a közterület-felügyelő.
Dr. Horváth Béla
jegyző
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Újabb sikeres pályázat zárult
le Nagymaroson

Sikeresen lezárult a KMOP4.7.1-13-2013-0014 azonosító
számmal rendelkező elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Nagymaroson
című projekt.
A
Közép-Magyarországi
Operatív Program „Elektronikus helyi közigazgatási
infrastruktúra
fejlesztése” című projekt lehetővé tette, hogy Nagymaroson a helyi közigazgatási infrastruktúra elektronikus fejlesztésére kerüljön sor. Az
Önkormányzat az Európai
Unió által társfinanszírozott
projekt megvalósításra 13,91
millió forint vissza nem térítendő támogatást használt fel,
100 %-os támogatási intenzitás mellett.
Nagymaroson az önkormányzati informatikai fejlesztések egyik jellemzője volt a
szigetszerű, össze nem hangolt
technikai megoldások, fejlesztések alkalmazása, másrészt
a korszerűtlen, elégségesen
nem karbantartott szoftvereszközök használata. A közigazgatási feladatellátás ugyan
így biztosított volt, de a projekt céljaként az került meg-

határozásra, hogy egy, a belső munkafolyamatokat hatékonyabban működtető, ügyfélbarát rendszer jöjjön létre, amelyek lehetővé teszik
az ASP központhoz történő csatlakozást. A projekt keretében az alábbi szakrendszerekhez történő kapcsolódás előkészítésére, a helyi szintű feladatok biztosítására került
sor: iratkezelő rendszer, gazdálkodási szakrendszer, adó szakrendszer, portál szakrendszer,
ingatlan kataszter rendszer,
iparkereskedelmi rendszer (kizárólag közcélú feladatok).
Az alábbi tevékenységek
valósultak meg a projektben:
ASP szakrendszerhez szükséges hardver eszköz beszerzések, és fejlesztések, valamint
jogi tanácsadási feladatok, és
kötelező nyilvánosság biztosítása.
A
projekttevékenységek
2015. június 30-án lezárultak.
A megvalósítás során kiemelt szempontként tekintett
az önkormányzat a projekthez kapcsolódó esélyegyenlőségi és környezetvédelmi fenntarthatósági szempontok érvényre juttatására.

Az informatikai
pályázatról bővebben
A pályázati konstrukció célja
a helyi önkormányzatok közigazgatási és közszolgáltatási rendszereinek a belső munkafolyamatok
hatékonyabb
működtetéséhez és ügyfélbarát szolgáltatások nyújtásához
szükséges, az önkormányzati ASP központ igényeivel öszszehangolt fejlesztése volt, az
e-közigazgatási eszközök egy-

ségesített szolgáltatásként való
igénybe vételét lehetővé tevő
ASP központhoz való csatlakozás támogatásával.
A pályázatot kizárólag a Közép-Magyarországi Régió önkormányzatai, elsődlegesen pedig a kisebb lakosságszámú települések részére írták ki.
Ennek a célja az is volt, hogy
a pályázat első körének nyer-

tesei körében történik meg az
ASP központhoz való csatlakozás, valamint a szakrendszerek
migrálásának és azok működésének éles körülmények között
történő tesztelése.
Az EKOP 3.1.6. projektben
megvalósuló önkormányzati
célú ASP központ infrastrukturálisan méretgazdaságos formában jön létre, szolgáltatásaiban pedig a legkorszerűbb, támogatott és naprakész szakrendszereket biztosítja.
Az önkormányzati ASP központ nagy teljesítményű és kapacitású, magas biztonságú,
magas rendelkezésre állású,
korszerű eszközökből kiépített
IT központ útján szolgálja ki a
településeket. A rendszer által
nyújtott szolgáltatások, szakrendszerek a következők:
· Gazdálkodás
· Ingatlanvagyon kataszter
· Önkormányzati adó
· Iratkezelés
· Ipar- és kereskedelem
· Település Portál.
A szakrendszerek keretrendszere, valamint az e-ügyintézési modul az igénybe vett
szakrendszerek típusától függetlenül kiépítésre kerül a projektek révén. A szakrendszerek egymással integráltan működnek. A több szakrendszerből összevonható funkciókat
(jogosultságkezelés, naplózás,
stb.), a törzsadat-kezelést valamint a szakrendszerek külső
(más szakrendszer, külső rendszerek) kapcsolatkezelését egy
keretrendszer biztosítja.
A hivatalos sajtóközleményt
és a felhívás célját részletezve a
következő kézzelfogható eredmények valósultak meg a pályázat keretében:
1.
21 darab korszerű számítógépes munkaállomás (PC intel H81, Core i34130 3.4GHz, 4Gb, 500 Gb,
DVD-RW, billentyűzet, egér,
FSP FP400 UPS 400VA szünetmentes áramforrás, Benq
BL702A 17" 1280x1024 5 ms
monitor, Microsoft Windows
8.1 Pro OEM HUN 64bit operációs rendszer, Microsoft Office 2013 Home and Business

OEM irodai programcsomag),
továbbá 1 db APC SMC l500I2USMART-UPS C 1500VA
szünetmentes áramforrás a hálózati szerverhez és 1 db HP
LaserJet Enterprise 500 Color
MFP A4 duplex, hálózati, fax,
ADF 30 lap/perc központi
nyomtató beszerzése.
2.
Az ez év tavaszára felállt önkormányzati alkalmazás-szolgáltató
központhoz
(ASP) való csatlakozás, a központ szakrendszerei használatának megkezdése. Sor került az iratkezelő-, a gazdálkodási-, adó-, ipari és kereskedelmi-, ingatlanvagyon-kataszter
szakrendszerekhez a más programokban
rendelkezésünkre álló adatállománya feltöltésére, illetve átemelésére. Ehhez
a bevont külső partner, illetve
a Magyar Államkincstár szakemberei nyújtottak szakmai
segítséget. A szakrendszerek
használatát április 1-től folyamatosan és ütemezetten megkezdtük. Azóta a szakrendszerek működése során felmerülő hibák javítása folyamatosan megtörténik, egyre inkább
zökkenőmentesen működnek.
A település portál új felületen
történő feltöltése folyamatosan
fog megtörténni.
Az általunk is elvégzett nem
kevés többletmunka eredményeként június 1-től további
Pest megyei települések csatlakoztatása kezdődött meg az
ASP központhoz.
Azt gondolom, hogy az országosan egységes programok használatát eredményező ASP központ használatával Nagymaroson is az előírásoknak mindenben megfelelő, a munkavégzést is segítő
korszerű programokat tudunk
használni, egyre inkább szélesítve az elektronikus ügyintézés körét, amelyekkel az ügyfelek elégedettségének növelése
mellett forrást is megtakaríthatunk, mivel a használatukat térítésmentesen biztosítják számunkra.
3.
A pályázat keretében
megtörtént az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságról szóló 2013. évi L. törvény előírásai szerint az IT Rendszer és a
szervezet működésének felmérése kockázatértékelés és osztályba sorolás szempontjából,
IT Biztonsági osztályba sorolás
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elkészítése, teljes körű IT szabályzat kialakítása, Informatikai és adatbiztonsági eljárások
dokumentálása, az elkészített
Szabályzat egyeztetése, jóváhagyását követően a munkatársak
részére oktatása.
4.
A migrálást követően a partner elvégezte a rendszer által megkövetelt böngészők telepítését, beállítását és
az ASP rendszer tanúsítványainak integrálását a tesztkörnyezethez. Az ASP keretrendszer
és az egyes szakrendszerek éles
indulását megelőzően a munkatársak (felhasználók) részére a NISZ Zrt. által kiállított tanúsítványok és a hozzátartozó
autentikációs szoftver telepítése, a böngészőkben a szükséges
beállítások (így különösen biztonsági) elvégzése történt meg
a rendszerek zavartalan futtatása, működése érdekében.
5.
Megtörtént továbbá
az ASP központ informatikusaival a lokális számítógépek
hardver és szoftveres felmérése,
hálózati infrastruktúra ellenőrzése és a szükséges adatkapcsolati paraméterek beállítása, biztosítása, a szükséges szabályzatok módosításához informati-
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kai szempontú tanácsadás.
A pályázat beszerzési és
szolgáltatás szakmai része a
június 30-i határidőt megelőzően megtörtént, jelenleg a
pályázat elszámolása kezdődött meg.
Szeretném még egyszer
hangsúlyozni, hogy a pályázat
által az anyagiakban is jelentős eredményt a munkatársaim
nem kevés többletmunkája, tanfolyamokon való részvétele, új
programok megtanulása révén –
melyhez nem tudok elégszer köszönetet mondani nekik – értük
el, saját forrás biztosítása nélkül,
mivel a pályázatot teljes mértékben támogatta az Európai Unió
és a Magyar Állam a Széchenyi
2020 program keretében.
A támogatók mellett köszönettel tartozunk a Gauss
Kft., a Blue Pumpkins Kft. informatikai közreműködéséért,
a Mönch Bt. kiemelkedő pályázat előkészítő és lebonyolító munkájáért, az ABM Tanácsadó Kft.-nek a nyilvánosság biztosításáért, valamint dr.
Eperjesi Tímeának a jogi tanácsadásért.
Dr. Horváth Béla
jegyző

Kibővült a hadigondozotti
ellátásra jogosultak köre
Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.
A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között
a volt magyar királyi honvédség
és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.
A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott
családtagok – számára is, akiket
1949. január 1-jét megelőzően
nyilvántartásba vettek, azonban
pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai
okból megszüntették, kérelmét
elutasították, vagy kérelmét po-

litikai okból elő sem terjesztette.
Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára.
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak
havi rendszeres járadékának öszszegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.
A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.
Az eljárás során a jogosultság
hadi eredetét egykorú szolgálati,
katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal
dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes
kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában
önállóan.

Avar és kerti hulladék égetés
Ismételten felhívom a figyelmet, hogy az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól szóló
10/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése szerint belterületen kerti hulladékot kizárólag
március, április, október és november hónapokban lehet égetni.
Ezekben a hónapokban is kizárólag szombati és hétfői napokon lehet a hulladékot égetni, a nyári időszámítás szerinti időszakban 14 óra és 18 óra között, téli
időszámítás szerinti időszakban 12 óra és 16 óra között,
szélcsendes időben.
Fentiek betartásával elkerülhető a mások pihenését
gátló, bosszúságot okozó szombat reggeli nyári füstölés.
A szabály megsértése esetén – bejelentésre, vagy hatósági észlelés alapján – 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy 150 000 forintig terjedő közigazgatási
bírság kiszabására kerül sor.
Külterületen (ideértve a zárkertet is) kizárólag a tűzoltóság előzetes írásbeli engedélye alapján lehet egész
évben égetni. Ennek megsértését tűzvédelmi bírsággal
sújthatja a tűzvédelmi hatóság.
Dr. Horváth Béla
jegyző
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Szimon Attila: a megelőzés a
bűnüldözés legfontosabb eszköze
A mostani testületben is
Szimon Attila felel a közbiztonságért. Nemrég megalakult a Közbiztonsági Bizottság, melynek a vezetője lett.
Nagymaros helyzetéről beszélgettünk.
- Többször is hallottuk Öntől, hogy úgy látja, nincsen
elég rendőri jelenlét Nagymaroson. Történt valamilyen
változás az elmúlt évekhez képest?
- Először is megköszönöm a lehetőséget, hogy a
város lakosai is megismerhetik a település közbiztonságával kapcsolatos pozitív és
negatív változásokat. Akkor
kezdeném a pozitív történésekkel. A területileg illetékes
Váci Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatása szerint a
közrendet sértő bűncselekmények száma a statiszti-

kai adatokat figyelembe véve
már több éve csökkenő tendenciát mutat. A konkrét
számokat említve 2012-ben
226 eset, 2013-ban 172 eset,
2014-ben 156 eset volt.
2014-ben az új önkormányzati
képviselő-testület megalakulását követően
létrehoztuk a Közbiztonsági
Bizottságot, mely kéthavonta ülésezik, ahol az aktuális,
közbiztonságot érintő ügyek-

Júliusi kajakos eredmények:
Vidék Bajnokság július 3-5.: K1
Férfi U23 500 m 6. Bergmann Dániel, K1 Férfi Serdülő U15 500 m
4. Szántói Szabó Tamás, 5. Antal Márton, K2 Férfi Serdülő U16
500 m 4. Polgár Dániel, Polgár Péter, K1 Férfi Serdülő U15 1000 m
5. Antal Márton, K2 Férfi Serdülő U16 1000 m 5. Polgár Dániel,
Polgár Péter, K1 Férfi U23 1000 m
5. Bergmann Dániel, K2 Férfi Kölyök U14 1000 m 3. Dobó Bálint,
Gaszner Ádám, K1 Férfi Serdülő U16 4000 m 11. Polgár Péter,
13. Polgár Dániel, K1 Férfi Serdülő U15 4000 m 4. Szántói Szabó
Tamás, 9. Antal Márton, K2 Férfi Kölyök U14 4000 m 1.Dobó Bálint, Gaszner Ádám, K1 Női Kölyök U13 4000 m 17. Illés Panna, K2 Férfi Kölyök U13 4000 m
5.Schwarcz Gergő, Fiam Dávid,
MK2 Férfi Gyermek U10-U11
2000 m 8. Schwarcz Dávid, Gável
Márton, 9. Aradi Álmos, Aradi
Bátor; MK1 Férfi Gyermek U10
2000 m 3. Gyimesi Levente; K1
Férfi Serdülő U15-U16 3x200 m
1. Szántói Szabó Tamás, Polgár

Dániel, Polgár Péter.
Gyermek, Kölyök, Serdülő
Magyar Bajnokság, Kolonics
György emlékverseny kajak-kenu verseny: K1 Férfi Serdülő U15
500 m 4. Szántói Szabó Tamás,
6. Antal Márton; K2 Férfi Serdülő U16 500 m 7. Polgár Dániel, Polgár Péter; K1 Férfi Serdülő U15-U16 3x200 m 1. Polgár
Dániel, Antal Márton, Polgár Péter; K1 Férfi Serdülő U15 1000
m 7. Szántói Szabó Tamás, 8. Antal Márton; K2 Férfi Serdülő U16
1000 m 9. Polgár Dániel, Polgár
Péter; K2 Férfi Kölyök U14 1000
m 5. Dobó Bálint, Gaszner Ádám;
K1 Férfi Serdülő U15 4000 m 2.
Szántói Szabó Tamás, 6. Antal
Márton; K1 Férfi U15 2000+200
m (2000 m) 4. Szántói Szabó Tamás; K1 Férfi Kölyök U14. 3x200
m 1. Schwarcz Gergő, Dobó Bálint, Gaszner Ádám; MK1 Női Kölyök U13 3x200 m 3. Havasi Petra,
Illés Panna, Döbrössy Orsolya; K2
Férfi Kölyök U14 4000 m 1. Dobó
Bálint, Gaszner Ádám; K2 Férfi

ről tárgyalunk.
- Most már három körzeti
megbízott van Nagymaroson.
Ön szerint ez érezhető a közbiztonságban?
- A körzeti megbízotti (KMB-s) létszám véleményem szerint nem elegendő, többek között azért sem,
mert a teljesíthető szolgálati órák száma nem biztosítja
a folyamatos jelenlétet a területen, ezzel csökkentve a
személy és helyismeret megerősödését. Az előbbiekben
említettek pedig csökkentik a megelőzést, ami szintén
fontos tényező. A kieső órákban a területre vezényelt
rendőrök nem tudják olyan
mértékben pótolni a KMBsek eredményességét, éppen
a személy és helyismeret kisebb vagy nem létező volta
miatt. Megjegyezni szeretném, hogy a városunkban
Kölyök U13 4000 m 7. Schwarcz
Gergő, Fiam Dávid.
A legkisebb versenyzőink is kiválóan helytálltak, annak ellenére, hogy négyesben két idősebb
korcsoporttal együtt versenyeztek
és nem volt külön értékelés: MK4
Férfi Gyermek U10-U12 2000 m
15. Schwarcz Dávid, Gável Márton, Aradi Bátor, Aradi Álmos;
MK1 Férfi Gyermek U10 2000
m 4. Gyimesi Levente; MK1 Férfi Gyermek U10-U11. 5. 4x500m
Gyimesi Levente, Schwarcz Dávid
,Gável Márton, Aradi Bátor
Az idősebb versenyzőink is jól
szerepeltek a bajnokságon: K2 Férfi
Masters 500 m 2. Heincz Sándor,
dr. Urbán István; K2 Mix Masters
500 m 1. Hirl Jánosné, Gröb János; K4 Férfi Masters 200 m 2.
Heincz Sándor, dr. Urbán István,
Horváth Gábor, Boros Zoltán; K1
Férfi Masters 200 m 4. Gröb János;
K2 Férfi Masters 200 m 4. Heincz
Sándor, dr. Urbán István.
Szántói Szabó Tamás az idősebb
korosztályban is remekül helytállt:
K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 4000 m
8. Szántói Szabó Tamás.
Gratulálunk a versenyzőinknek !

működő vízirendészet állományától is elvárható egy
kicsit több megelőzést szolgáló jelenlét a Duna partján
kívül is.
- Legutóbb a rendőrséggel
közösen az időseknek tartottak előadást a rájuk leselkedő
veszélyekkel kapcsolatban. Segíthet a megelőzés a bűnüldözésben?
- A harmadik kérdésre
válaszolva, az idősekkel kapcsolatos tevékenységről anynyit szeretnék még elmondani, hogy az ön által említett előadáson kívül a körzeti megbízottal meglátogatjuk az egyedül lakó idős
helybelieket. A látogatás alkalmával hívjuk fel a figyelmüket a veszélyes helyzetek elkerülésére - kapuzárás
(kulcs kivétele a zárból, idegen személyekkel kapcsolatos óvatosság stb.) Ne feledjük, a megelőzés az egyik
legfontosabb eszköz a bűnüldözésben, hiszen csökkenti a bűncselekmény elkövetésének lehetőségét.
Furucz Anita

Megújult a
csónakház
Mint azt már sokan láthatták, a csónakház az elmúlt
egy két évben jelentősen
megújult, köszönhetően az
önkormányzat és a KajakKenu Szövetség támogatásainak. A támogatásokból
felújításra került az épület gépészeti rendszere, vizes blokkok, nyílás zárókat
cseréltünk és megújult az
épület külső-belső felülete
szinte teljes egészében.
Az ünnepélyes átadáson részt vett a Petrovics
László polgármester és
az MKKSZ képviseletében Barát Etele elnök úr és
Schmidt Gábor főtitkár úr
is.
Ezúton is köszönjük a
támogatásokat.
Nagymarosi Se
elnökség
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Összefogás a jobb közérzetért,
élhető lakhelyünkért!
Lehet véleményt alkotni, kritizálni, mondani – és mondani! Jó és köszönöm, hisz előbbre viszik a problémák megoldását. Lett már javítva a körülményeken, városunk élhetőségének javításánál, de nem elég!
És ez nem csupán a város
vezetőin múlik! Rajtunk is,
akik itt élünk, hisz mi látjuk
és lakjuk azokat a helyzeteket,
amik jók vagy nem elfogadhatóak részünkre.
Tudom, tudjuk, hogy sokan tesznek a jobbításért. Van,
aki Panoráma parkolóban lévő
szemetet rendszeresen elpakolja van, aki virágot rak az ablakába, és van, aki azt sem locsolja, amit a háza elé ültetnek.
Vannak, akik padokat raktak a Duna-partra, hogy megoldják azt a problémát, ami
egyébként az árvíz után két évvel másnak nem sikerül.

Apró lépések, és még biztosan lehetne példálózni, ha tudnék róla.
Az viszont érthetetlen, hogy
miért nincs felelőse a vasútállomáson beültetett virágoknak?
Miért nem mennek locsolni, és virágot ültetni a Magyar

jogosan!
De: ha azok is gépjárművel járnak be, akiknek nincs
rokkantkártyájuk, ha a sírokat
nem gondozzák a hozzátartozók, ha a már az új elhelyezése
után feleslegessé vált régi sírköveket a tulajdonos nem szállíttatja el,- akkor azon felül, hogy
valóban rendezetlen, tenni kell
és lesz is téve ez ügyben,- tegyünk mi is!
Valószínűleg sokan bírálni
fognak ezért az írásért, mondván, „ne osszam az észt”!

Nem osztom! A tényeket
„mondom” el, azt tükrözve,
hogy bár a sok kritika jogos,
kell is rajta javítani, de amit
magunk is meg tudunk oldani tegyük meg, és máris jobb
a közérzetünk, és szebb a környezetünk, a saját és mások
örömére.
Köszönöm az együttgondolkodóknak az elfogadást,
és kérem segítségüket, együttműködésüket azoknak is, akik
szeretnék jobbítani, szépíteni
városunkat.
Ivor Andrásné
képviselő

Meghívó
A Visegrádi utcától felfelé az ott lakók gondoskodtak,
hogy az utcák végében a támfal
mögé a panorámában is gyönyörködhetően padokat helyezzenek el.
Megoldódott ugyanezen a
részen a kutyaürülék elhelyezése 2 darab tároló kihelyezésével.
És van, aki/akik rendszeresen karbantartják a város beköszöntő táblájánál a környezetet,
továbbá önkéntes virágültetés
és karbantartás van a benzinkútnál és a kajakkölcsönzőnél.

utca és Váci utca lakói?
A fő út mentén elférne a faládákba némi színesítés és víz
is, nagyon nagyot lendítene a
látványon.
A városközponton kívül
senki nem várhat a közmunkásokra, mert oda nem jönnek, ezért mindenki teszi a
dolgát. Háza előtt füvet nyír,
virágot-, fát ültet és locsol,
ami a legtöbb településen természetes, és magától értetődő. Lásd: Kismaros, Zebegény,
Dunabogdány stb.
Sokan véleményezik a temetőben lévő körülményeket,

2015. augusztus 29-én, szombaton 15-órakor kezdődő, a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
által szervezett, a helyi gyökerek (svábok) be -és kitelepítésének emléknapjára.
Program:
Hajóállomásnál elhelyezett Ulmi skatulya (Ulmer
Schachtel) leleplezése.
Közreműködnek: Nachtigal énekkar - Kismaros,
Wildenrosen táncegyüttes - Nagymaros, Dunakanyar Fúvósegyüttes
A megemlékezést követően a Mátyás étkezdében szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, - svábot és nem svábot - ilmvetítésre, és
egy baráti beszélgetésre, szíves vendéglátás keretében.
NNNÖ ęĊĘęűđĊęĊ
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Csípd ki magad ismét a
Nagymarosi Csípős Fesztiválra

„Csípd ki magad, és hozd el
a paprikádat!” – hirdettük
az első alkalommal, a második azt ígérte, hogy kétszer fog csípni, a harmadik
már egész napos programot kínál, sok érdekességgel. A program a továbbra
is a méltán híres nagymarosi termelői piacra épül,
de most az önkormányzat
jóváhagyásával és segítségével, kibővített helyszínen
és hosszabb időtartamban,
egészen estig fog tartani.
Sok ember közös munkája, sok ember segítsége
kellett hozzá, hogy a fesztivál idén hosszabb és tartalmasabb lehessen. Egyeztetések a város önkormányzatával, a helyszínek tulajdonosaival, de szerencsénkre az előző két csípős fesztivál sikerére való tekintettel
mindenki pozitívan állt a
rendezvényhez és segítséget
és további ötleteket adott a
programok színesítéséhez.
Csípős programok, amik
az idelátogatókat várják
(néhány versenyszámra nevezés szükséges!) paprika
szépségverseny, csípős piz-

za evőverseny, csípős főzőverseny, tombola, közös
csípős ebéd, chili, chili termékkóstoló, előadás a chili-csípős paprika pozitív
egészségügyi hatásairól.
Idén is több ismert és kevésbé ismert chilitermelő
érkezik az ország különböző szegleteiből, hogy a közönséggel megismertesse
különleges csípős termékeit.
Többek
között
itt
lesz Chilivilág, Robchi,
Dankachili és a Solymá-

ri Chili fesztiválkülönítménye, azaz Sir Morlock és társai. Itt lesz továbbá a Chili Hungária Manufaktúra
is, akik idén a The World
Hot Sauce Awards világversenyen lettek kategória
világbajnokok Spirit of Attila nevű chili szószukkal,
amit a többi termékükkel
együtt szintén megkóstolható. Természetesen a házigazda nagymarosi GaBko
Chili sem marad háttérben
és igyekszik könnycseppeket csalni mindenki szemébe. Itt biztosan mindenki
megtalálja, ami az ízlésének
megfelel!
A csípős élmény fokozásában a helyi vállalkozások
is részt vesznek. Alíz cukrászda, Sigil kávéház, Kis
Francia pékség, Maros étterem, Bethlen söröző erre a
napra külön csípős finomságokkal, ételekkel, italokkal készülnek, ahogyan a
piac árusai is. A résztvevő helyszínek, illetve a piac
árusai csípős fesztivál zászlókat kapnak, hogy felhívják a figyelmet csípős termékeikre. Lesz csípős fagyi,
csípős péksütemény, csípős
kürtőskalács, csípős sör,
csípős lekvárok, sajtok, kolbászok…
A csípős gasztronómi-

ai programokon felül napközben koncertek is lesznek: Desenvoltura, utcazenészek. Gyerekeknek kézműves sarok, illetve bicikli verseny a Royal Fixi Club
szervezésében.
Aki ezt követően még
bírja szuflával, azt várjuk a csípős fesztivál esti
záró programján, a Nyár
u. 2-ben. Beszélgetés, zene,
tánc, itóka.
A városban ezen a napon több párhuzamos rendezvény is lesz, amit szintén ajánlunk az idelátogató közönségnek. Ekkor
tartják a 17 km-es Panorámafutást, melynek fordulóállomása
Nagymaros lesz és Zebegényből indul, valamint este 19 órától
az „ADYTON Szabad Zene
Műhely és Alkotó Együttlét
Szabados György szellemiségében” jazz táborának esti
koncertje lesz a templomkert színpadán.
Tehát Csípd ki magad,
csípj meg egy vonatjegyet
és hagyd, hogy csípjen! Ezt
csípni fogjátok!
A rendezvény továbbra is díjtalan! Több információ/regisztráció: www.facebook.com/
nagymarosicsiposfesztival,
csiposfesztival@gmail.com
Támogatók:
Nagymaros Önkormányzata, Művelődési Ház, Alíz cukrászda, Sigil kávéház, Kis Francia pékség, Maros étterem,
Bethlen söröző, Nagymarosi Művésztelep, Nagymarosi Termelői Piac, Pandal
Egyesület, Babylon Grow.
(a szervezők)
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Már várja a jelentkezőket a
Silverstar Művészképző Iskola
pést követően szeptemberben már bemutatóórával
készülnek a helyieknek. A
kezdés szeptember második hetében lenne, melyre
már akár most is lehet jelentkezni.
- Mindkét tanárunk
Nagymaroson kezd elsőként oktatni, de hosszútávra tervezik a munkát. Saját
maguknak is bizonyítaniuk
kell. Már júniustól kezdve
Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk,
szeptembertől két új tánccal is megismerkedhetnek a
nagymarosiak. A Silverstar
Művészképző Iskola jóvoltából latintánc és hip-hop
oktatás is indul városunkban.

Jócsik Bernadett (képünkön) a latin táncot fogja ok-

tatni a jelentkezőknek. Már
nagyon várja, hogy elkezdje
tanítani a nagymarosiakat.
- Tizenhárom éve táncolok már, és az iskola felkért,
hogy Nagymaroson én tanítsam a latin táncot. Szeretek gyerekekkel és fiatalokkal is foglalkozni, a célom,
hogy óvónő legyek. Míg ez
a vágyam teljesül, addig egy
tánctanári képzést végzek el
– mondta. Hozzátette: bár
a latintánc páros tánc, de
mivel kevés fiú jelentkezik,
ezért formációban oktatják
már.
Bernadett
mindenkit
buzdít arra, hogy merje kipróbálni magát, hiszen a
tánc az egyik legjobb mozgásforma és már fél év alatt
nagy eredményeket lehet
elérni.
Bordásné Györgyi, a
Silverstar iskola vezetője már arról beszélt, hogy
az augusztus 19-iki fellé-

Telefon: 06-30-300-6073
www.silverstartarsulat.hu
facebook: Silverstar LLLL

készítjük fel őket a tanításra.
Heti két foglalkozással
készül az iskola Nagymarosra, melynek díja 1000 forint óránként, de havonta is
lehet fizetni kedvezményesen, ennek összege 6000 forint lesz.
A tánciskola bemutatkozik augusztus 19-én, szerdán 17.30-kor és 18 órakor
a Karakter Társulattal közösen. A rendezvényen mindkét tánctanár is fellép, így
akinek még kérdése lenne a
szeptemberben induló képzésekkel kapcsolatban, az
felteheti a helyszínen is.
Furucz Anita
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Olvasói levelek
A vasúti őrházról
A Nagymaros című lap júniusi számában jelent meg egy figyelemfelhívó szándékkal
írt cikk Szimon Attila jobbikos képviselő tollából, szóvá téve az épület elhanyagolt állapotát. Nem vonva kétségbe a képviselő úr jóhiszeműségét, határtalan megütközéssel olvastam azon javaslatát, miszerint e jobb sorsra érdemes épületet célszerű lenne lebontani. Az tagadhatatlan, hogy az őrház állaga sokat romlott az utóbbi években
(tönkrementek a nyílászárók, megbomlott a tetőzete, elhanyagolttá vált a környezete), azonban összességében, és főként statikailag, messzemenően nincsen olyan állapotban, ami a képviselő finoman szólva is szerencsétlen és irracionális javaslatát alátámasztaná. Egy dolog ugyanis az őrház lepusztult külleme, a mérleg másik serpenyőjében ugyanis olyan fajsúlyos érvek sorakoznak, melyek – remélhetőleg – immár
végre valóban elodázhatatlanná teszik érdemi lépések megtételét.
Nagymaros fekvése – mint tudjuk – valóban gyönyörű, s noha építészeti öröksége is gazdag, a gótikus templomon és néhány – nem látogatható – középkori eredetű pincén kívül műemlékekben nem bővelkedik. Az őrház azonban történetesen az
(ezért is rendelkezik – elméletileg – védettséggel). Azon túl pedig, hogy műemlék/
műemlék jellegű, tagadhatatlan esztétikai értékkel is bír: fekvését és építészeti megoldásait tekintve egyaránt szemet gyönyörködtető, szép épület. Sőt, aki a Mainzi utca
felől közelíti meg, láthatja, hogy egy egész utca hangulatát meghatározza: azt egyedivé, különlegessé teszi, némiképp a régi Tabán vagy Óbuda hangulatát is felidézve. Ha lebontanák, a településrész mostani varázsa is szertefoszlana: az utcakanyar
funkciótlanná válna, s maradna a helyén egy sivár, vigasztalan foghíjtelek a csupasz
vasúti támfallal.
Jól ismerjük persze az oly sokat hangoztatott, ám valójában rendkívül unalmas
és kiábrándító ellenérvet, miszerint semmit sem lehet tenni, hiszen az épület a MÁV
tulajdonában van. Na és? Ez a tény vajon mindennemű tehetetlenségre magyarázat?
Vajon belenyugvó semmittevés által mikor ment a világ előre? A dolog ugyanis úgy
fest, hogy valójában rengeteg eszköz lenne az önkormányzat kezében, hogy e régóta
húzódó áldatlan helyzetben eredményt, áttörést érjen el. Mik is ezek?
1. A telek, az épület gazdájának újabb és újabb nyomatékos felszólítása a helyzet
orvoslására. Nem egyszer, nem kétszer. És immár nem is csupán semmitmondó általánossággal és virágnyelven. 2. Önkormányzati bírság kivetése a tulajdonosra. Nem
egyszer, nem kétszer. És önkormányzatilag akkora összeget állapítva meg, ami idővel már a MÁV ingerküszöbét is átlépi. Ok is akadna bőven: a városkép rontása, a
rágcsálók elszaporodása, parlagfű stb.). 3. A téma hathatós mediatizálása az országos sajtóban, internet-kampány, tévécsatornák kihívása (hogy az ügy a vasúti társaságnak minél kellemetlenebb legyen). 4. A választókerületben illetékes politikai korifeusok megszólítása. 5. Az épület birtokba vétele. Akár jogszerű keretek között (jelképes összegű vételi ajánlat megtételével), akár a polgári engedetlenség egy formájaként egyszerű birtokba vétel által. Amit az idő és a józan ész úgyis igazol majd). Sőt,
intenzív önkormányzati pressziók hatására még az sem kizárt, hogy az állami cég illetékes hivatalnokai/döntéshozói is belátják, hogy immár nekik is lépniük kell ez
ügyben.
Mindehhez azonban – tetszik, nem tetszik – kell egy potens és kompetens önkormányzat is. A kényelmes konfliktuskerülést feladva rá kell szánni némi energiát
és időt. Vállalni akár az összeütközést is a „fényességes” bürokráciával. És igen, nem
árt, ha mellé akad valamiféle jövőbe mutató koncepció is: felvázolva az épület majdani közösségi funkcióját (pl. helytörténeti kiállítás, galéria, alkotóház stb. – bármely értelmes felvetés releváns lehet). És hogy minderre különféle pályázati források
is bevonhatók, az megint csak aligha kétséges. Úgyhogy munkára fel végre ez ügyben
is polgármester úr, képviselő hölgyek és urak – elvégre az építés, építkezés és nem a
bontás végett választottuk meg és fizetjük Önöket!
Dr. Magyar Zoltán

Nagy napra
ébredtünk
2015. július 7-én nagy
napra ébredtünk! Kotrica
Istvánné Zimmermann Katalin ezen a napon lett 90
éves! Bizony már elég ritka, hogy manapság elérjük
a 90 évet. Katica ezek közé
a szerencsések közé tartozik. Özvegyen éli az életét már elég rég óta. Kedvessége, mosolya mindenkit meggyőz arról, hogy
egy aranyos, fiatalos szépkorú hölggyel beszélgetünk. Kilencven év nagy
idő, ez alatt az idő alatt
bizony nagyon sok minden történt. Átlagos családba született, a háborúk
megnehezítették az életüket. Édesapja még gyerekkorában elhagyta a családot. Édesanyja két öccsével együtt egyedül nevelte őket. Elég nehéz volt a
megélhetésük.
Katica szép, fiatal lány
volt, hamar férjhez ment,
de sajnos elég rossz választás volt. Mostanában
sokat betegeskedik, elég
komoly betegségben szenved. Ennek ellenére korához képest fiatalos és csinos. Igaz az idő vasfoga
megtette hatását.
Nagy örömet okozott
neki Orbán Viktor miniszterelnök oklevele és a
vele járó jutalom. Az öröm
tovább fokozódott, amikor gyerekkori jó barátja
is felköszöntötte egy szép
csokor virággal. Ez a barát én voltam. Nagyon sokat beszélgettünk, hiszen
volt miről. Sajnos az idő
nagyon elszaladt, így elköszöntem kedves Katicától,
akit az Isten éltessen még
nagyon sokáig közöttünk!
Róna Rudolf
polgárőr
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Olvasói levelek
Egy életmentés margójára Egy emlék a sok közül
Tavaly egy hölgy életét mentette meg Grécs László képviselő, akinek levelét most nyilvánosságra hozzuk, ezzel is felhívva a figyelmet a Dunában fürdőzés veszélyeire.
Kedves Grécs László! (ide aztán igazán az a jelző illik: Mélységesen Tisztelt Életmentőm!)
Még a kórházban, de onnan elbocsátva különösképpen keresem és személyesen szeretném megköszönni azt,amit megköszönni nem is lehet.Új életet adott nekem, és egyre nyomaszt a
tudat, hogy még most: hónapok múltán is csupán eddig jutottam. Kaubek Pétertől tudtam meg a nevét, és azt, hogy mely utcában kereshetem. Hogy csak most ülhetek a zónázó vonaton; a
választások lezajlása után. Legalább nálam lehetne a virágkosár,
ami talán a legjobban illene ide. Ügyetlenül próbáltam, próbálok
valami, inkább férfihoz illő apróságot eljuttatni.
Amennyiben csodák sorozata volt a teljes életmentésem,
olyan akadályok sora gátolja, hogy utolérjem önt. Utóvizsgálatok sora, adminisztrációk, határidős kötelezettségek borítottak
el.
Mindez fokozottan bánt, hiszen nem rózsacsokor lenne a kellőbb köszönet. Elsőként a polgármestert kellett volna megkeresnem, vele beszélnem, az lett volna a leggyorsabb tennivalóm. Az
Életmentő Kitüntetés a legkevesebb, amely magától értetődően
megilleti. Bár ott a csónakház előtt fölocsúdva, magamhoz térve
hallottam, hogy többször is elhangzott az, nem tudom: megtörtént-e az ehhez szükséges lépés, maga a fölterjesztés. Valószínű,
hogy saját kísérleteim önmagukban nem elegek ehhez. Immár
élő tanúja vagyok a történteknek, mégis én, és a nálam lévő orvosi bizonylatok mellett, egy hivatalos utat kell végigjárni.
Eddig ott tartok, hogy létezik ilyen: „Életmentő emlékérem”.
Interneten kerestem meg, hol, hova tartozik. Eszerint: Debreczeni
Attiláné főelőadó, Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály, 4024 Debrecen, Piac
u. 54. A főelőadónak írtam e-mailt, naivan, hogy még a választások előtt lebonyolódjon ez a folyamat, újabb nyomósérvként a
képviselőjelöltséghez.
Ehelyett jelenleg a vonaton ülök Nagymarosra igyekezve, és
itt is az újabb akadály: csak egy túl későn induló vonatot értem
el. Azért megpróbálom eljuttatni ezt a levelet a rózsacsokrot jelképező kis csomaggal, és eljuttatni a kórházi bizonylatokat a polgármesterhez, Petrovics Lászlóhoz, neki e-mailben írtam levelet.
Többszörösen szégyenkezem. A jelzett hivatalos ügyintézés
során és elkésetten, cserben hagy még a fogalmazókészségem is.
Így ezek a sorok is csak dadogni tudnak. De nem mondok le arról, hogy helyrehozzam, s jó/jobb úton alaposan utánanézzek,
mi is történt, vagy történhet ezen a vonalon. Nyilván szemtanukat kell keresnem, kinyomoznom, hogy kik voltak jelen az igazán hősi eseménynél.
Biztos, hogy önmaga nem tulajdonít nagy jelentőséget egy
plecsninek, de saját lelkiismeretem nem fog megnyugodni addig, amíg legalább ez a társadalmi, állami megbecsülésnek legalább egy szimbóluma el nem kerül a helyére: Grécs Lászlóhoz.
Különösen elnézést kérek, hogy ilyen hosszadalmasan keresem a szavakat, és oly nehezen, alig találom, rosszul találom
őket.
Marad csak addig is ez a küldemény és az, hogy kifejezhetetlen az igazi köszönetem, megbecsülésem.
Továbbra is keresem.
Dr. Szélcs Klára

Tisztelt Olvasók!
Nemrégen jártam a szálloda soron, fel egészen a vízmű által bekerített részig. Eszembe jutott egy régi emlék, amit most
huszonöt év távlatából leírok önöknek.
A kilencvenes évek elején itt vettem egy elhanyagolt, kisebb területet, azzal a szándékkal, hogy rendbe hozom és a
gyerekeimmel majd építünk egy nyaralót, hogy élvezzék ők
is a Dunakanyar csodálatos panorámáját. A terület teljesen
el volt gazosodva: kökény, vadrózsabokor, néhány sarj akác
volt rajta.
Szabadságom alatt és munkaidő után igyekeztem ezt a területet rendbe hozni. A haszontalan bokrokat kivágtam és
helyettük nyírfákat, diófát, duglász és lucfenyőt ültettem. Mivel már akkor is aszályos évek voltak, a vizet Wartburg gépkocsival hordtam fel, hogy meg tudjam öntözni az elültetett
csemetéket. Ma már hatalmas méretű, gyönyörű fák nőnek
rajta. Néhány rózsabokrot is telepítettem, mert szerettem,
hogy az asztalomon élő virág illatozzon.
Egyik ilyen munkálkodásom alkalmával az alattam lévő
szomszéd, bizonyos Balaskó Jenő szemrehányást tett, hogy
kivágom a bokrokat mondván, így már nem dalolnak rajta a
madarak. Igyekeztem megnyugtatni, hogy az ültetetett fákon
is lesz módjuk a madaraknak fütyörészni. Ennek ellenére a
szomszédságból barátság nem lett, amit igazán sajnáltam, de
nem tehettem róla.
Már az elültetett csemeték szépen nőttek, a rózsabokrok
szépen virágoztak, amikor ebédszünetben egyszer kiszaladtam kocsival virágért, kell a vázába, gondoltam. Ahogy elhaladtam a szomszéd háza előtt érdekes zajra lettem figyelmes,
gyalugép, vagy köszörű, gondoltam.
Szedegettem a rózsákat, amikor a szomszédból segélykérő
kiabálást hallottam meg:
- Vajda úr! Vajda úr! - kiabált a szomszédom.
Mindent ledobva szaladtam át Balaskó úrhoz. A kis helyiségben szörnyű kép fogadott: a fehér falak véresek voltak, a
szomszéd csupa vér volt. Pillanat alatt körülnéztem, mi lehet
a baj, és mit lehet csinálni.
A szomszédom egy elektromos szerszámmal négy ujját levágta. Mivel a balesetes már az ájulás határán volt, a vérzést
kellett elállítani, ezt egy fogason lógó nadrágszíj segítségével
megoldottam, a felkaron erős kötést alkalmaztam. A szintén
a fogason függő fehér inggel bekötöttem a csonkolt kezet és
irány a váci kórház. Megjegyzem, elérhető közelségben egy
lélek sem volt. A gépkocsiban Balaskó úr az ájulás határán
volt, de sikerült úgy beérni a kórházba, hogy nem vesztette
el az eszméletét.
Borzalmas látványt nyújtottunk, mert azonnal hozzáfogtak a mentéshez, egyből vitték a műtőbe. Jó tíz nap múlva
írt egy levelet, amiben megköszönte, hogy megmentettem az
életét.
Kedves Olvasó!
Ne vegye ezt dicsekvésnek, ha annak szántam volna, már
huszonöt évvel ezelőtt megírtam volna.
A fenti esemény után még sokszor találkoztunk, barátok
nem lettünk, csak köszöntünk egymásnak, azt is leginkább
én kezdeményeztem.
Azért tanulságos a történet, mert leszűrhető belőle: barkácsolni csak hozzáértőember és biztonságos helyen végezzen.
Vajda Pál
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Nagymarosi ÖTE június és júliusi eseményei

Június és július első felében
a Nagymarosi ÖTE több bemutatót tartott. Felkéréseknek eleget téve különböző
rendezvényeken
mutattuk
be Egyesületünket, valamint
azon felszereléseket melyekkel feladatainkat teljesítjük.
Ipolydamásdi
gyermeknapon, Verőcén céges rendezvényen, Szobon városi ünnepségen és Nagymaroson gyermek táborban színesítettük
a programot. Apróbb ajándékokkal jutalmaztuk a tűzmegelőzési ismereteket oktató tesztlapokat kitöltő gyerekeket.
Június 17-én 19:13-kor érkezett riasztás, ahol Egyesületünk három tagja a sólyomszigeti út végén egy kitört villanyoszlopnál biztosította a
területet a hivatásos állomány
kiérkezéséig.
Július 7-én 16:13-kor a
zebegényi Újvölgyben egy
diófa szakadt rá egy háztetőre, ahová két fővel vonultunk ki. A váci hivatásos tűzoltók érkezéséig megkezdtük
a leszakadt fa darabolását és
az ágak eltakarítását, majd a
munkát átadtuk a hivatásosoknak.
Július 17-én 16:19-kor egy
heves vihart követően ismét
Zebegénybe irányították tagjainkat. A Márianosztrai úton
egy termetes juharfa dőlt
melléképületre. A fa méretei
és elhelyezkedése indokolttá tette, hogy tűzoltóinkkal
és eszközeinkkel segítsük a
helyszínen dolgozó váci egy-

ség munkáját. Köszönjük a
Vaspraipa Falatozónak a védőitalt, ami igen jól esett a
hőségben!
Július 19-én 11:30-kor
kaptuk a felkérést, hogy tagjaink segítséget nyújtsanak egy
eltűnt személy keresésében,
melyet az esti órákig különböző létszámmal egyénileg
folytattunk. Éjszaka kaptuk
az információt, hogy az eltűnt személy holttestét megtalálták. Ezúton szeretnénk
részvétünket kifejezni a hozzátartozóknak.
Július 22-én 21:30-kor érkezett a riasztás, miszerint
Zebegény és Szob között a
Duna parton valami nagy
lánggal ég. Egyesületünk 6
tagja vonult a helyszínre, ahol
250-300 m2-en égett a növényzet. A váci "erdő" szer legénységével közösen sikerült
a tüzet megfékezni.
Július 23-án 19:00-kor a
megyei ügyelet és a járási védelmi bizottság elnök-asszonya egy időben kereste meg
Egyesületünket azzal, hogy
Szob városát pusztító viharkárokat segítsünk felszámolni. A váci egységekkel egy
időben érkeztünk a városba, 8 fő tűzoltóval. Az óvoda
tetőszerkezetére szakadt fát
kellett levennünk úgy, hogy
további károk ne keletkezzenek, valamint a 12-es út mellett egy felsővezetékre tört fenyőfa koronáját levágni. A
munkát 22:00-kor a sötétedés
miatt be kellett fejeznünk. 24én tagjaink ismét munkába

álltak és a csónakház tetejéről,
melléképü letről, távolítottak
el faágakat, továbbá egy utcára
dőlt meggyfát is
feldaraboltak.
Július 28-án
városunk Duna
szakaszán került
megrendezésre a
"vízből mentési
gyakorlat" (képünkön), melyre a szentendrei
és váci tűzoltók
mellett Egyesületünk is meghívást kapott. A
vizirendészet szárazföldi oktatását követően tagjaink a vízen gyakorlatban is kipróbál-

hatták a mentési fogásokat.
A sok káresetet követően a
happy end érdekében a végére hagytam a jó hírt. A Nagymarosi ÖTE az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázaton 1 430 000
Ft értékű támogatást nyert
el, melyet 10 % önrésszel kiegészítve, eszközbeszerzésre
fordíthat. Ennek köszönhetően alkalmunk nyílig megvásárolni a hiányzó B és C
tömlőket, felszerelni tagjainkat gyakorló egyenruhákkal, valamint a riasztható állományt kézi rádiókkal ellátni, így beavatkozásaink minősége és gyorsasága is jelentősen javulni fog. Nagyra értékeljük és most külön megköszönjük az 1%-os felajánlásokat, melynek segítségével
a pályázathoz szükséges önrészt is biztosítani tudjuk.
Marafkó Márk

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Intelligens mosópor
A feleségem leküldött a Magyar utcai közértbe, hogy hozzak neki
intelligens mosóport, mert pörköltszafttal leettem a trikómat.
A boltban nem könnyű megtalálni egy ilyen intelligens mosóport, mert nagyon szerény, és ott a polcon nem akar kérkedni a
szellemi fölényével. De nekem jó szemem van, rögtön kiszúrtam
a sok bunkó mosópor közül a intelligenset. Még betettem a kosaramba egy halmozottan hátrányos helyzetű pálpusztai sajtot,
meg egy közepesen képzett üveg sört, majd fizettem.
A mosópor elég sokba került, de a tudást mindenhol meg kell
fizetni. Ez a mosópor olyan intelligens volt, hogy például a használati utasítás cseh és norvég nyelven is szerepelt rajta – hiába:
ahány nyelv, annyi mosópor!
Otthon nem a fürdőszobába raktuk a többi pályatársa közé,
hanem a könyvespolcra egy Kant-kötet mellé. Este a mosóporral
együtt néztük a tévét, majd egy kávé mellett jól elbeszélgetünk
vele a korai impresszionista festőkről. Látszott rajta, hogy értelmiségi, mert egy pohár konyakot kért, egy kicsit be is csípett, és
kétértelmű megjegyzéseket tett egyes calgonizált mosóporokra.
Reggel az intelligens mosópor egy kicsit másnaposan ébredt,
megivott egy doboz sört, összetegeződtünk, még a feleségem fenekére is rápaskolt. Hiába, ilyenek ezek a bohém értelmiségiek!
Aztán kipróbáltuk a mosógépben is. A nejem elégedett volt,
mert a mosás után a trikómnak olyan illata volt, mint a Széchényi-könyvtár olvasótermének. A zsírfolt egyébként benne maradt a textíliában, de határozottan halványodott.
Úgy döntöttem, hogy a jövő héten inkább az intelligens pörköltszafttal próbálkozom…
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
Tisztelt Nagymarosi polgárok!
Alapítványunk sajnos egyre több nehézséggel küzd, mind anyagi, mind emberi erőforrás terén. A sikeres működéshez a segítségüket kell kérnünk. Az Alapítvány kizárólag jószívű adományokból működik (adománygyűjtő dobozok
bevételei, adók 1%-a, felajánlások, jótékonysági vásár). Az Alapítvány minden
tagja, a lelkes alapítóktól kezdve a kuratóriumon át az elnökig önkéntes alapon,
mindenféle honorárium nélkül végzi
munkáját, így adományaikat az utolsó
forintig a nagymarosi társállatok gazdáihoz, rajtuk keresztül pedig a nagymarosi közösségbe forgatjuk vissza. A támogatottságunk az elmúlt két évben csökkent, bár őszinte örömünkre, a segítségkérők köre ezzel ellentétben bővült, tehát a Máté Alapítvány munkája révén
egyre többen jelentkeznek ivartalanítási
akcióinkra, ezzel együtt a felelősségteljes
állattartók száma is növekedett. Költségeinket ebben az évben csökkentenünk
kellett, de nem akartunk visszautasítani egyetlen gazdát sem, aki hozzánk fordult segítségért. Mivel minden tagunk
önkéntes, az egyedüli költségcsökkentést a honlapunk és a domain nevünk
felmondása jelentette. A legfontosabb
adatokat és híreinket ezek után az alábbi
ingyenes blogon olvashatják az érdeklődők: http://matealapitvany.blogspot.hu/
Szeretnék nyilvánosan köszönetet
mondani annak a nagylelkű, anonim
adakozónak, aki a CBA üzletben elhelyezett adománygyűjtő dobozban az elmúlt hónapban 10.000 forintot hagyott,
lehetővé téve ezzel egy szuka kutya kedvezményes ivartalanítását és megelőzve egy újabb nem kívánt alom kiskutyáinak hányattatásait. Az adománygyűjtő
dobozban egy év alatt sem szokott ennyi
pénz összegyűlni. A kuratórium minden tagja nevében hálásan köszönöm.
Az anyagi nehézségeken felül a Máté
Alapítvány egyre inkább idő és energia
hiányával is küzd. Sokan közülünk családot alapítottak, munkába álltak, az is
előfordul, hogy több munkahelyen is
helyt kell állniuk. Sajnos sokunk számára egyre nehezebben sikerül az állat-

védelemre szükséges időt előteremteni.
Pedig az Alapítvány munkáját fontosnak és hiánypótlónak tartom. Aktív tevékenységének hiánya a város életében
jelentős romlást indítana el. Nagy szükség lenne energikus, lelkes, időt és energiát nem sajnáló állatbarát emberekre,
akik szívesen tevékenykednének hivatalosan is a város állatvédelmi alapítvá-

adják.
Végül szeretném rá felhívni a figyelmüket, hogy az augusztus a nagy meleg, a viharok és a tűzijátékok hónapja.
Nagyon fontos, hogy kutyáinkra még
több figyelmet fordítsunk. Legyen előttük mindig friss víz, naponta többször
is cseréljük a táljukban. Legyen több árnyékos hely is, ahová elbújhatnak a nap

nyában. Számos lehetőség rejlik egy alapítvány irányításában, tevékenységének
koordinálásában. Az anyagi segítség
nem minden! Ugyanolyan súllyal esik
a latba, ha valaki munkáját, kreativitását, tudását és idejét szenteli a jó ügynek. Nagyon várjuk olyan lelkes állatbarátok jelentkezését, akik szívesen átvennék a jelenlegi kuratóriumtól a stafétát, hogy az alapító tagok által meghatározott küldetést: azaz a nagymarosi állatok életkörülményeinek javítását és a
felelősségteljes állattartásra nevelést. Az
Alapítvány minden jelenlegi és volt tagja, segítője természetesen továbbra is támaszt nyújt és segít az ötletek megvalósításában, bármikor lehet hozzájuk fordulni tanácsért. A lelkes, ötletekkel teli,
új tagokra azonban elmondhatatlanul
nagy szükségünk van. Amennyibe valaki jelentkezni szeretne, elérhetőségemet a szerkesztőségben készséggel meg-

elől. Ne kerülje el a figyelmünket, hogy
az árnyék nap közben „vándorol”, a kutya soha ne maradjon árnyékos búvóhely nélkül, mert a napon komoly kínok
között akár el is pusztulhat. A tűzijátékok és a viharok idejére pedig biztosítsunk számukra biztonságos, zárt helyet,
mert pánikba eshetnek és akár a kerítést is átugorva elmenekülhetnek, vagy
a láncukon fennakadva megfojthatják
magukat.
Őszintén, szívből köszönöm eddigi támogatásukat nem csak a pénzadományokat, de még inkább a bíztató szavakat, a jóindulatot és a városunkban
lakó állatoknak nyújtott segítségüket,
legyenek bár gazdások vagy gazdátlanok. Kellemes nyári napokat kívánok
Mindannyiunknak.
Barátsággal és tisztelettel:
Várkonyi-Nickel Réka
kuratóriumi elnök
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Horváth Zsolt és Csorba Klára Zsuzsanna fia Zsolt
Brájen, Légrádi Dávid és Kovács Alexa fia Joel, Balázs István és
Gulyás Dalma Mira fia Vince, Nagy Mihály Jácint és Kerestély
Anna fia Botond, Farkas Ferenc és Maurer Krisztina Orsolya fia
Ábel, Kovács Norbert és Kurja Klaudia lánya Mira Dorina, Dirk
Müller és Furucz Angelika fia Benedikt.
Házasságot kötöttek: Ujvari Gábor és Schindler Mónika, Berki
Zoltán és Varga Ágnes, Horváth Norbert és Tóth Tímea, Jetzin
Gábor és Buda Barbara, Raszler Zsolt és Rotter Csilla Éva.
Elhaláloztak: Heinczinger Frigyes (1933), Dubniczky Istvánné
sz.n.: Tátrai Margit (1940), Rudnyánszki Vilmosné sz.n.:
(Heincz Zsuszsanna) (1948).

A művelődési ház programjai
augusztus - szeptember
Augusztus 11. de Vásár
Augusztus 12. 9-12 óra Vásár (angol használt ruha)
Augusztus 13. de Vásár
Augusztus 17. de Vásár
Augusztus 19. 19 óra Nagymaroson élő, Nagymaroshoz kötődő alkotóművészek kiállításának megnyitója
Augusztus 20. de Ünnepi megemlékezés
Augusztus 26. 9-12 óra Vásár (angol használt ruha)
Augusztus 27. de Vásár
Augusztus 31. de Vásár
Augusztus 31. 17 óra Városi Nyugdíjasklub - kezdés
Szeptember 3. 9-12 óra Vásár (angol használt ruha)
Szeptember 4. de Vásár
Szeptember 7. de Vásár

Nagymaros, Fő tér 9.

Kismaros, Szokolyai út 10/B

AKCIÓ: 30 % kedvezmény a napfényre sötétedő lencse árából

Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 13-17-ig KISMAROS
Szerda: 13-17-ig NAGYMAROS
Csütörtök: 13-17-ig KISMAROS
Péntek: 13-17-ig NAGYMAROS
Szombaton változó az orvosi látásvizsgálat miatt!

Látásvizsgálat Nagymaroson: augusztus 15-én és 29-én, szombaton. Előjegyzés szükséges!

Börzsönyoptika Nagymaros - Börzsönyoptika Kismaros
Tel.: 06-30/916-0889
Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

Szobi Járási Hivatal tájékoztatása
Ezúton értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Szobi Járási
Hivatal Nagymarosi Kirendeltsége (2626 Nagymaros, Fő
tér 5.) Okmányirodai ügyfélszolgálatán 2015. augusztus
18-án (kedden) az ügyfélfogadás szünetel. Ezen a napon
az elkészült okmányok átvételére sincs lehetőség.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és
megértésüket kérjük.
Kempfné dr. Dudás Hilda
járási hivatalvezető

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
RENDELÉSI IDŐ:

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

www.kutyakanyar.hu • lapaly@kutyakanyar.hu

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja

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

Nagymaros
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KARSÁN
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
„BOLHA” GARÁZSPIAC.
GARÁZSPIAC. Könyvek, bakelit lemezek, ruhák, cipők, használati tárgyak, festmények, régiségek és még sok minden kapható
a hét minden napján!

Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás
Szőnyeg sz tás akciós áron 1.100 Ft/m2!

Nagymaros, Vasút út 31. Tel.: 06-30/616-2271, 06-30/990-3830.

P

GYERE! BIZTOSAN TALÁLSZ VALAMIT!

Jung Bálint
Villanyszerelő
tel: 06-30-975-08-90
e-mail: jungvill@gmail.hu

,

-

,
20 százalék kedvezménnyel,
megrendelés esetén
2%
!

VILLANYSZERELÉS:
- Új lakások, családi házak villanyszerelése
- Régi lakások, családi házak villamos felújítása
- Régi elavult lakáselosztók cseréje
- Elektromos hálózati hibák javítása
- Villanybojlerek javítása, tisztítása
- Kaputelefonok szerelése, javítása
- Munkavégzés hétvégén is

,

Akciós ágyak,
gyógymatracok rendelhetők.
Ú
!
®

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