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október 23

A portugáliai 
Loures városában 

jártunk
A nemzetközi  In-Town 
projekt utolsó előtti állomá-
sához érkezett. A portugál 
Loures városa látta vendé-
gül a lengyel, német, svéd és 
magyar delegációt 2015. ok-
tóber 27-31-e között. A ven-
déglátók bemutatták fogya-
tékosok oktatási intézmé-
nyeit, kiemelve a zenei ne-
velési módszereiket.

Rövid sétán Loures kül-
városának szegregált negye-
dét került bemutatásra, ahol 
a vizuális művészet eszközé-
vel próbálják csökkenteni a 
társadalmi elszigetelődést és 
turistákat csalogatni a lakó-
telepre.

Folytatás a 4. oldalon

Közmeghallgatás
Nagymaros Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
2015. november 27-én (pénte-
ken) 18 órakor közmeghallgatást 
tart, melyre minden érdeklődőt 
ezúton tisztelettel meghívok. 

Mindenkit szeretettel várunk.

Az ülés helye: 
Művelődési Ház

Petrovics László 
polgármester

Az 56-os hősökre emlékeztünk

Segítség érkezett német testvérvárosunkból: 
megújulhat a tornaterem padlózata

Beszámolónk  a  3. oldalon olvashatóBeszámolónk  a  3. oldalon olvasható
Fotó: Kiss PéterFotó: Kiss Péter

A fotón az átadás pillanata látható. A képen (balról jobbra): Dorina Reschke, Kristine 
Lenschow, Petrovics László és dr. Udo Brockmann

Fotó: Benny AnderssonFotó: Benny Andersson
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A nagymarosi október sze-
lídgesztenye szakmai ta-
nácskozással indult a Nem-
zeti Agrárkutatási és Inno-
vációs Központ Gyümölcs-
termesztési Kutatóintéze-
te jóvoltából. Jenes Barna-
bás a NAIK főigazgatója és 
Petrovics László Nagymaros 
polgármestere köszöntötte 
a szakembereket, gazdálko-
dókat az érdeklődő közön-
séget a zsúfolásig megtelt te-
remben.

Gesztenye történel-
met írunk ma – kezdte kö-
szöntőjét Jenes Barnabás 
dr. – mert hazánkban ez az 
első szelídgesztenye szak-
mai találkozó, a gesztenyé-
sek egyik történelemi táj-
egységében. Majd Petrovics 
László üdvözölte a megje-
lenteket röviden jellemez-
ve városunkat, kifejezve re-
ményét, hogy a befektetett 
munka eredményeként, a 
nagymarosi gesztenyések is 
újra ékességei lesznek tele-
pülésünknek.

Bujdosó Géza kutatási 
igazgatóhelyettes vázolta a 
gesztenyetermesztés helyze-
tét hazánkban, majd Radócz 
László, a Debreceni Egye-
tem Növényvédelmi Tan-
székének docense, ismer-
tette a szelídgesztenye ké-
regrák tüneteit és a védeke-
zési lehetőségeket. A több 
évtizedes kutatás és óvin-
tézkedések ellenére még 
mindig súlyos probléma a 
szelídgesztenye kéregrák 
(Cryphonectria parasitica), 
amely továbbra is veszélyez-
teti gesztenyéseink jelen-
tős részének a fennmaradá-
sát. A kéregrák okozója egy 
gomba, amelyet a szél, a ro-
varok, madarak, kisemlősök 
is terjesztenek. Sőt a védeke-
zési lehetőségek és a szüksé-
ges óvintézkedési ismeretek 
hiányában az ember is hoz-
zájárul a kórokozó járvány-
szerű terjedéséhez. A gom-
ba sebparazita, tehát a fán 
keletkező bármilyen kis sé-
rülés, természetes kéregre-
pedés is elég a fertőződés-

hez. A kémiai védekezési le-
hetőségek eredménytelenek 
voltak, az egyetlen ismert, 
nagy területen is alkalmaz-
ható módszer a hipovirulens 
törzsekkel való oltás. A sze-
lídgesztenyéseinket ráadá-
sul újabb jelentős veszély fe-
nyegeti, a szelídgesztenye 
gubacsdarázs (Dryocosmus 
kuriphilus). Melika George, 
a NÉBIH, Növény-egészség-
ügyi és Molekuláris Biológi-
ai Laboratórium vezetője is-
mertette a Kínában őshonos 
és hazánkba behurcolt rovar 
elleni biológiavédekezési le-
hetőségeket, a magyarorszá-
gi eredményeket, jövőbeni 
célokat. A biológiai védeke-
zés szempontjából – a kül-
földi (Japán, Olaszország, 
Franciaország) tapasztala-
tok alapján – az egyetlen ha-
tékonynak ismert módszer 

a Torymus siensis betelepí-
tése. E módszerrel ígéretes 
eredményeket értek el Zala- 
és Somogy megyei térségek-
ben. Gesztenyéseink meg-
védése érdekében fontos cél 
országos betelepítési prog-
ram kidolgozása, további 
betelepítések 2016-ban.

A szlovákiai szelídgesz-
tenyések helyzetéről, a zó-
lyomi Szlovák tudomá-
nyos Akadémia  Erdészeti 
és ökológiai kutató intéze-
tének munkatársa, Gabriela 
Juhásová tájékoztatta a rész-
vevőket, amelyből megtud-
hattuk, hogy északi szom-
szédunk szelídgesztenyései 
hasonló kór és kártevő gon-
dokkal küzdenek. Zeller Zol-
tán, a NAIK Gyümölcster-
mesztési Kutatóintézetének 
munkatársa foglalta ösz-
sze a különböző szelídgesz-

Gesztenyés október Nagymaroson tenyés típusok jellegét, öko-
lógiai és ökonómiai értékeit, 
sokoldalú hasznosítási lehe-
tőségeit, mindezek társadal-
mi, gazdasági vonatkozása-
it. Schweickhardt András, a 
PRIMA MARONI Kft . tulaj-
donos ügyvezetője előadá-
sában bemutatta a gesztenye 
felhasználási formáit az ipa-
ri feldolgozástól a cukrászati 
készítményekig, megemlítve 
szerepét az egészséges táp-
lálkozásban. Nagyszerű ter-
mékeikből kóstolhattak is a 
részvevők. A kiváló Maróni 
termékek mellett az asztalo-
kon kihelyezett nagyméretű, 
tetszetős, korai érésű geszte-
nyetermés minták is jól ér-
zékeltették, hogy van helye a 
gesztenyének a magyar gyü-
mölcstermesztés sokszínű 
palettáján.

Az előadásokat geszte-
nyésekben tett – tanulmá-
nyi kirándulásnak is beillő - 
szemle zárta a festői hangu-
latú nagymarosi hegyolda-
lakon. A természetszerű ős-
gesztenyés mellett, cseme-
te mintakertben is járhat-
tak az érdeklődők. Továbbá 
a harmadik meglátogatott 
helyszínen hipovirulens tör-
zsekkel kezelt gesztenyésben 
is lehetőség nyílt szemrevé-
telezni a gyógyulás jeleit és 
folyamatát. A látottak hal-
lottak bíztató képet adtak 
a Kárpát-medencei geszte-
nyetermesztés jövője szem-
pontjából és remélhetőleg 
nyitott fülekre, szemekre ta-
láltak a döntéshozóknál is. 
Összességében sikeresnek 
mondható rendezvény egy 
apró lépés, amely hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy a geszte-
nye újra megtalálja helyét a 
Kárpát-medencei gazdálko-
dásban.

Köszönet minden segít-
ségért a Szent Márton Kö-
zösségi Ház vezetőségének, 
a Nagymarosi Polgármeste-
ri Hivatalnak, a nagymaro-
si iskola igazgatójának, Fá-
bián Szabolcsnak, Horváth 
Benének, Murányi Zoltán-
nak, Cseh Editnek, Zeller Jó-
zsefnek, ifj . Zeller Józsefnek, 
Zeller Norbinak.

Zeller Zoltán
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Mint minden évben most  is 
a temetőben vette kezdetét az 
emlékezés október 23-a elő-
estéjén, majd este hat óra-
kor a művelődési ház is meg-
telt, hogy a helyiek együtt em-
lékezzenek 1956-ra. A rendez-
vényen a Kittenberger Kál-
mán Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola diákja-
inak előadásában elevenedett 
meg a múlt. 

Az emlékezők a Himnusz 
eléneklése után Petrovics Lász-
ló polgármester köszöntőjét 
hallgathatták meg, aki azokra 
emlékezett, akikben 1956-ban 
volt bátorság, hogy a szabadsá-
gért fellázadjanak. 

- Mindig emlékezni és új-

ból értelmezi, ismételten fel-
idézni és örökké észben tarta-
ni a mindenkori jelenünk és je-
lenünk részévé tenni, ez az utó-
dok kötelessége. Ez a mi felada-
tunk. Nagy örökség, amit 1956 
mártírjai és túlélői ránk hagyo-
mányoztak, és egyúttal nagy 
kötelesség. Csak úgy válha-
tunk méltó utódokká, ha tud-
juk, hogy 1956 örök léte, a mi 
örökös létünkhöz van kötve 
– mondta. Hozzátette: nekünk 
okulnunk kell a történtekből és 
vigyáznunk kell a törékeny sza-
badságra és az igazságra.

Az ünnepi beszédet ebben 
az évben a nemrég kinevezett 
országgyűlési képviselő, Hollik 
István tartotta, aki azt mondta, 

hogy az 1956-os szabadsághar-
cosok, a XX. századi magyar 
történelem legnagyobb hősei. 

- Mi magyarok soha nem 
tűrtük el, ha uralkodni akar-
tak felettünk. Harcoltunk a ta-
tár, a török, majd a Habsbur-
gok ellen, és valahogy mindig 
elértük, hogy saját sorsunk fel-
öl, mi magunk dönthessünk. 
Az 56-os hősök is az elődök út-
ján jártak és 10 év szabadság-
tól megfosztott kommunizmus 
után azt mondták: elég volt. 
Egy amerikai mondás úgy tart-
ja, hogy a jövő azoké, akik nem 
félnek. Október 23-án azért 
hajtja meg fejét az egész szabad 
világ, a magyarok és Magyar-
ország előtt, mert az 56-os sza-

badságharcosok, nők és férfi -
ak, lányok, pesti és nagymaro-
si srácok nem féltek – mondta.

A beszédek után a város kö-
szöntötte az 1956 nagymaro-
si, még életben lévő érintetteit, 
majd ismét nagyszerű rende-
zésben elevenedett meg a kö-
zönség előtt a forradalom. Az 
iskolások által bemutatott da-
rabot Hamvasné Hortoványi 
Gyöngyvér és Csörsz Katalin ál-
lította össze és tanította be.

A megemlékezés után a je-
lenlévők közösen vonultak az 
56-os emlékműhöz, ahol elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit 
és gyertyáit. 

Furucz Anita, 
Fotó: Kiss Péter

Az 56-os hősökre emlékeztünk

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testület-
ének 9/2015. (XI.3.) önkormányzati rendeletében fog-
laltak szerint Nagymaroson bejelentett lakóhellyel, tar-
tózkodási hellyel rendelkező rászorult személyek szociá-
lis célú tűzifa támogatási kérelmet nyújthatnak be. A ké-
relem beadásához jövedelem igazolás és a polgármeste-
ri hivatalban kérhető nyilatkozat kitöltése szükséges. A 
kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban 2015. november 
20. 12 óráig lehet benyújtani. A támogatásról bővebb in-
formáció a 27/595-107-es telefonszámon kérhető.

Tűzifa támogatás igényelhető

November 2-án ülésezett  
testület, ahol a beszámo-
lók mellett támogatásokat is 
osztottak. 

A napirend előtt Ivor 
Andrásné kért szót, aki többek 
között megköszönte a teme-
tő rendbetételét, a nemzetisé-
gi önkormányzat programjai-
ra invitált. Szimon Attila a vad-
disznók kilövése felöl érdeklő-
dött, Mándliné Szabó Katalin 
pedig az idősek nevében mon-
dott köszönetet a város ajándé-
káért, melyet az Idősek Világ-
napja alkalmából osztottak szét. 

A zárt napirendi pontokat 
ezúttal az ülés elején tárgyalták 
meg, majd következett a nyil-
vános tanácskozás. 

A lejárt idejű határozatok 
teljesítésénél Grécs László az 
Attila szobor elhelyezéséről ér-
deklődött. Mint kiderült az al-
kotónak kifogásai vannak a 
helyszínt illetően. 

Elfogadták a Napköziottho-
nos Óvoda 2014/2015 évről 
szóló beszámolóját, majd az 
önkormányzat költségvetés-
ének első féléves teljesítéséről 
szólót is. Itt kiegészítésként azt 
is megszavazták, hogy egysze-
ri juttatásban részesítik a köz-
alkalmazottakat és a közfoglal-
koztatottakat, összesen 115 főt. 

Egyhangúdöntéssel 200-200 
ezer forinttal támogatja a város 
a Nagymarosi Polgárőr Egye-
sületet és a Nagymarosi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesületet is, 
korábbi ígéretéhez híven. 

Megtárgyalták és elfogad-
ták azzal a kiegészítéssel a Zöld 
Pont Egyesület beszámolóját, 
hogy a jövőben egy megvaló-

sítandó feladatot jelöljön ki, és 
arról a testület tárgyal majd. Il-
letve kérték, hogy a város köz-
meghallgatásán ismertesse az 
elnök a terveiket a lakossággal. 

Elfogadták, hogy Kisma-
ros is csatlakozzon a Dunaka-
nyar Mikrotérségi Gyermek-
védelmi- és Szociális alapellá-
tási Társuláshoz, és azt hogy a 
gyermekjóléti ellátás feladata-
it továbbra is, melyet tovább-
ra is a Mosoly Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat, Családi 
Napközi lát el. 

Elnapolták a döntést a köz-
temetőről szóló rendelettel 
kapcsolatban, valamint elvi 
hozzájárulásukat adták a Kár-
oly Róbert Társaság kérelmé-
hez, mely névtáblát, vagy szob-
rot szeretne elhelyezni Nagy-
maroson. A kérdésről tovább 
egyeztetnek velük.  

Döntöttek a szociális tűzifa 
támogatásról is, melyet lejjebb 
olvashatnak. A rendeletet 5 
igennel, 1 tartózkodás (Szimon 
Attila) és 1 nemmel (Fekete 
Zsolt) fogadták el.

Az egyebekben többen is 
szót kértek. Fekete Zsolt a Ma-
gyar utcai pékség parkoló he-
lyeiről érdeklődött, valamint 
a vasúti őrház ügyéről; Ivor 
Andrásné pedig átadta a Nagy-
marosi Labdarúgó Club elnö-
kének levelét, amelyben arról 
tájékoztatja a testületet, hogy 
lemond tisztségéről, ezért kérte 
a grémiumot, hogy segítsenek 
a helyére találni valakit. A szak-
ember az okokat is felsorolta le-
velében, mellyel nem mind ér-
tettek egyet a képviselők. 

Furucz Anita

Beszámolók és támogatások 
a testületi ülésen

Kajakos bál a Polarys zenekarral december 5-én este 
8-tól. Jegyek kaphatók a Művelődési Házban.

Kajakos bál
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Folytatás az 1. oldalról
A találkozón szakmai elő-

adásokat tekinthettek meg a 
résztvevők, többek között a 
Váci Egyházmegye Nagyma-
rosi Támogató és Otthon-
ápolási Szolgálatáról készí-
tett kisfi lmet és Varga Kata-
lin logopédus prezentációját.

A program utolsó napján 

templomi hangverseny ke-
rült bemutatásra, ahol a por-
tugál és német fi atalok elő-
adása mellett a magyar Hor-
váth Szabolcs látássérült kis-

fi ú zongorajátéka is bemuta-
tásra került.

Az utolsó estén nagy 
meglepetés érte a ma-
gyar delegációt, amikor a 
grevesmühlen-i alpolgár-
mester asszony Kristine 
Lenschow átnyújtotta 
Petrovics László nagymarosi 
polgármester részére a 6.726 

Euro értékű társadalmi tá-
mogatásból összegyűjtött 
csekket a nagymarosi torna-
terem padlózatának felújítá-
sára.

A portugáliai Loures 
városában jártunk Ahogy az olvasók tapasztal-

hatták az árvízi védvonal alap-
mű 2014. év végével elkészült. 
A legutóbbi minden mérté-
ket maghaladó árvizet követő-
en, 2014. szeptemberében jog-
szabályváltozás következtében 
megemelkedett a mértékadó 
árvízszint, mely a védvonalak 
magasságát és kötelező bizton-
ságát határozza meg. 

Ez a korábbihoz képest je-
lentős mértékű emelés a nagy-
marosi védvonalat nem érin-
tette, azonban a 2013-ban ta-
pasztalt ár mértéke és a kb. 30 
cm-es biztonság mindenkit el-
gondolkodtatott. A jogszabály 
megjelenését követően felme-
rült a magasítás kérdése, de 
erre fi nanszírozás nem volt és 
a műszaki megoldás sem lát-
szott tisztán. Ez év elejére a tá-
mogatóval történt egyeztetések 
után halvány remény látszott 
az esetleges fi nanszírozásra, 
ami márciusban már konk-
rét lehetőségnek látszott végül 
kormányhatározat formájában 
tény lett belőle. A nagyon szo-

ros határidő mellett, az egyéb 
előírások (csak az eredeti mű 
magasítására, az eredeti ele-
mek megtartásával használha-
tó fel a támogatás) is nehézkes-
sé tették a végrehajtást, de a te-
lepülés biztonsága érdekében 
végül belevágtunk a megvaló-
sításba.

A nyár folyamán, több he-
lyen tapasztalt mérések, terep-
kísérletek után megkezdődött 
a kivitelezés – ez fi zikai beavat-
kozást csak annyiban jelent, 
hogy az első, Felsőmező utca és 
a DÁM között a magasító mo-
bil elemek részére egy fogadó-
szerkezet építése készül, illet-
ve a további szakaszon az ut-
cai vég-pillérek kisebb emelése 
szükséges. A szükséges bizton-
sági szint elérése további mobil 
elemekkel lesz biztosítható.

Összefoglalva az építés nem 
az eredeti mű javítása miatt, 
hanem az új jogszabályi kör-
nyezethez igazodó védekezé-
si szint kialakítása miatt zajlik. 
Köszönjük türelmüket.

Murányi Zoltán

Az önkormányzat megkere-
sésére, illetve az ezzel párhu-
zamosan megindított építés-
ügyi eljárás eredményeképp, 
a MÁV a Kossuth soron lévő 
őrház kerített ingatlanán a 
minimális tevékenysége-
ket elvégezte, így a kaszálá-
son túl a kidőlt kerítés és a 
kiskapu lezárása is megtör-
tént. Az épületre vonatkozó-
an az építésfelügyelet ható-
ság helyszíni szemlét tartott, 

ennek eredményéről, illetve 
fejleményeiről a következő 
lapszámban tudunk beszá-
molni.

A MÁV-val az egyezteté-
sek tovább folynak, mind az 
épület, mind az ingatlan to-
vábbi hasznosítását tekintve, 
ebben reményeink szerint 
november hónapban már 
érdemi fejlemények várha-
tók.

Murányi Zoltán

Október hónapban az önkor-
mányzat a közmunkaerő bevo-
násával elvégezte a temető el-
hanyagolt parcelláinak rendbe-
tételét. Többekben felmerült a 
kérdés, hogy miért az önkor-
mányzat? A temető fenntartá-
sát a Maros NKft . végzi, de úgy, 
hogy évek óta a fenntartási te-
vékenységhez szükséges forrást 
a saját bevételeiből teremtette 
elő, különösebb önkormányza-
ti hozzájárulás nélkül. 

A korábbi évek működése 
még lehetővé tette az ilyen for-
májú fenntartást, de ez a hulla-
dékgazdálkodás jelenlegi hely-
zetében a cég részéről már nem 
fi nanszírozható. Nagymaros 
Város Önkormányzata, a Ma-
ros Kft . és a lakosság közös célja 
a megfelelő színvonalú üzemel-
tetés, ennek érdekében a tulaj-
donos a jövőben az elvárt fenn-
tartási feladatokhoz megfelelő 
fi nanszírozást biztosít, az üze-

meltetői és tulajdonosi felada-
tokat lehatárolja, illetve az üze-
meltetéshez megfelelő jogi kör-
nyezetet teremt.

Ezzel párhuzamosan meg-
kezdődött a temetőfelmérés, 
ami az eddigi, és még a hetve-
nes évekből örökölt papírala-
pú nyilvántartást váltja ki, és te-
szi átláthatóvá. A felmérés alap-
ján tisztázható a megváltott sí-
rok helyzete, az elhanyagolt sír-
helyek további sorsa, illetve az 
egész temetőre nézve egy olyan 
alapot teremthet, ami – termé-
szetesen fentiekkel együtt – le-
hetővé teszi az elvárt igények-
nek megfelelő temetőfenntar-
tást. Ennek keretében készül el 
a továbbtemetési lehetőségek 
rögzítése és a zöldfelületi állo-
mány felmérése (és javaslattétel 
fák kivágására) is, végül pedig a 
képviselő-testület határozatával 
zárul és válik végrehajthatóvá a 
nyilvántartás. (M. Z.)

Árvízi védvonal kiépítése - 
KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001

Kossuth sor, vasúti őrház

A temető rendbetétele
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Október 21-én, szerdán ér-
dekes témával várták a mű-
velődési házba az érdeklődő-
ket. Lovas nemzet-e a magyar 
címmel dr. Fehér Károly pro-
fesszor tartott előadást, majd 
Dallos Gyula, a magyar lovas-
sport örökös bajnoka, mes-
tere beszélt az ember és a ló 
kapcsolatáról.

A rendezvényt Petrovics 
László polgármester nyitot-
ta meg, aki azzal kezdte, hogy 
bár városunk nem a lovas éle-
téről nevezetes település. 

- De mi most gondoltunk 
egyet és úgy döntöttünk, 
hogy csatlakozunk azok-
hoz, akik ezen a pályán már 
előttünk járnak. Az első lé-
pés mindig a legnehezebb, de 
ezen már túl vagyunk. A fel-
zárkózás nem lesz könnyű, 
de pont azért vagyunk ma 
itt, hogy segítsük ezt a folya-
matot – mondta. Hozzátet-
te: nagyon sok lovasember él 
Nagymaroson, ami ebben az 
évben már a Nemzeti Vágtá-
ig segítette a várost. 

Lovasnemzet-e a magyar? 
Ezt a kérdést már dr. Fe-
hér Károly professzor taglal-

ta. Mint elhangzott a ló és az 
ember kapcsolata több évez-
redes múltra tekint vissza. Az 
előadás fő kérdésre is megad-
ta a szakember a választ.

- Lovas nemzet-e a ma-
gyar? Sokszor vitát kavaró, 
kérdés, téma ez. A válasz? Ha 
abból indulok ki, és miért ne 

tenném, hogy van egy ország, 
Magyarország, ahol az embe-
rek szívében, ereiben, génjei-
ben ott rejtőzik, ott él a ló. Ott 
van a lovak szeretete, hozzá-
értése. Akkor azt mondom, 
hogy igen, lovas nemzet va-

gyunk – mondta. De hozzá-
tette: lovas nemzet voltunk, 
és szeretnénk újból azzá vál-
ni, amire jelenleg is vannak 
törekvések. Ezek közül töb-
bet is kiemelt, például a nem-
sokára megrendezésre kerü-
lő  Lovas Világkupát, vagy 
azt a kezdeményezést, hogy 

az általános iskolákban a tan-
terv keretében is lovagoljanak 
már a gyerekek. 

Dallos Gyula mesteredző 
már a ló és a természet kap-
csolatáról beszélt, témáját ve-
títéssel is illusztrálta. Kiemel-

te: a természet és a ló olyan 
szimbiózisban él együtt, ami 
semmi mással nem összeha-
sonlítható. Szerinte ló és ter-
mészet nélkül élni értelmet-
len, hiszen a ló az egyetlen 
olyan állat, akivel empátiába 
tud kerülni az ember. Ezeket 
saját példáival alá is támasz-
totta. 

- Ma 2015-ben, itt Nagy-
maroson azt mondom, hogy 
a magyar lovas kultúra ak-
kor fog megint egy minőségi 
váltást megtenni, ha minden-
ki által és mindenki számá-
ra létrejön a lovas kultúra ál-
talános iskolai oktatásba való 
integrálása. Ha ez nem törté-
nik meg, akkor ki fog vesz-
ni az a generáció, aki ezt meg 
tudná tenni – mondta és egy 
élő példát is hozott a lovaglás 
ilyen jellegű oktatására. 

A tapasztalatok azon a 65 
településen, ahol már beve-
zették 2012-ben az oktatás-
ba a lovaglást, azt mutatják, 
hogy a viselkedés zavar a gye-
rekeknél 40 százalékban ja-
vult, jobb eredményeket ér-
nek el az iskolában, mint előt-
te. 

A közel másfélórás ren-
dezvény végén a résztvevők 
tehették fel kérdéseiket az 
előadóknak, akik készségesen 
válaszoltak mindenkinek.   

Furucz Anita

Lovas nemzet-e a magyar?
Sok mindenre választ adott a fórum

A képen balról jobbra: Mészáros Szilvia, dr. Fehér Károly, 
Dallos Gyula és Petrovics László

Lakossági fórum az építési 
szabályzat módosításairól Ahogyan idén január-

ban, úgy most január-
ban is szeretnénk le-
róni kegyeletünket a 
Nagymarosról elhur-
coltak előtt. Január 2-4-
ig (szombat-vasárnap-
hétfő) ismét végigjár-
juk azt a 130 kilométe-
res távot, melyet 71 év-
vel ezelőtt az elhurcol-

tak megtettek. A mostani emléktúrán szeretnénk, ha többen 
lennénk, így minden érdeklődőt szeretettel várunk. A to-
vábbi szervezés érdekében szeretnénk tudni, hogy körülbe-
lül hányan leszünk, így kérjük, aki szívesen csatlakozna hoz-
zánk, jelezze azt felénk személyesen, vagy az alábbi elérhető-
ségek egyikén. Az emléktúrával kapcsolatos részletesebb in-
formációkat a decemberi számban közöljük.

Kosztra Gábor és 
Jolánkai Máté 

kosztrag@gmail.com, jolankaimate@gmail.com, 
06-30-561-4744, 06-30-278-2758

Malenkij Robot emléktúra – 2016

Lakossági fórumot tartot-
tak a Helyi Építési Szabály-
zat módosításaival kapcso-
latban október 9-én, pénte-
ken a művelődési házban. A 
rendezvényen csak csekély 
számban jelent meg most is 
a lakosság.

A jelen lévőket Petrovics 
László polgármester kö-
szöntötte, és elmondta ez 
egyeztető fórum, amelyre a 
változások alkalmával köte-
lezi a jogszabály az önkor-
mányzatot. 

A változásokat Varga 
Csaba főépítész ismertet-
te. Mint elhangzott: ez egy 
kisléptékű változás a telepü-
lést tekintve, a nagyobb lép-

tékű a közeljövőben várha-
tó majd. 

- Még márciusban dön-
tött a testület, hogy módo-
sítja a rendezési tervet. Ez 
három fő csoportra osztha-
tó. Az egyik a módosítás-
ra jelentkező területek, rész-
területek. A másodikat ne-
vezhetjük hibajavításnak is, 
a harmadik rész pedig egy 
jogszabályi kötelezettség  a 
kulturális örökségvédelem 
kapcsán - mondta. 

A több mint egy órás elő-
adás után a jelen lévők kér-
dezhettek is, mely lehető-
séggel  többen éltek, így vá-
laszt kaphattak vitás kérdé-
sekre is. (F. A.)
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2015 évben a Nagymarosi S.E. 
számára az utolsó kajakver-
senyre került sor a velencei ta-
von október 3.-án. Ezen a ver-
senyen lehetett még bejutni a 
válogatott keretbe a különbö-
ző korosztályokban, 1000 mé-
teren.

Az Országos Bajnokság 
után, mely július végén volt, két 
hét pihenőt kaptak az ott kivá-
lóan szereplő versenyzők. Az 
augusztusi, régiós versenyek 
után (Verőce Kupa, Dunaka-
nyar Kupa, Göd Kupa és Orosz-
lányban a Vért Kupa, melyen is-
mét sok első és dobogós helye-
zést értek el a gyerekek) kezd-
tük meg a felkészülést a Keret-
feltöltő versenyre. Már az év 
elején, amikor megismerhet-
tem az éves versenyprogramot, 
úgy kellett az éves edzéstervet 
összeállítanom, hogy kétszer 
kerüljenek csúcsformába a ver-
senyzők. Hosszú és fárasztó volt 
ez az év is a gyerekek számára, 
akik közül a többség szorgal-
masan, fegyelmezetten hajtot-
ta végre a heti tíz-tizenegy da-
rab, alkalmanként a két órán fe-
lüli edzésadagot. Nagyon kö-
szönöm nekik, hogy alázattal 
és kitartással végezték az előírt 

munkát, ugyanakkor ezen gyer-
mekek szüleinek is köszönettel 
tartozom azért, hogy lehetővé 

tették gyermekeik számára az 
ilyen magas szintű edzésmunka 
elvégzését. Hiszem azt, hogy ez 
a befektetett óriási munka, és az 

egyéb szórakozásokról való le-
mondás meghozza gyümölcsét, 
és ez  pár év múlva, majd a nagy 

világversenyeken az el-
ért sikerekben manifesz-
tálódik.

Visszatérve az októ-
beri Keretfeltöltő ver-
seny eredményeihez; mi-
vel mindenki csak egyes-
ben és 1000 méteres tá-
von állhatott rajthoz, 
igen szép számú mező-
nyök jöttek össze a kü-
lönböző korosztályok-
ban. Például az U 14 éve-
seknél (kölyök korosz-
tály) kilenc előfutamot 
rendeztek, ami 72 ver-
senyzőt jelentett az or-
szág különböző (kb. 55 
darab) egyesületéből. 
Ebben a korosztályban 
két versenyzővel kép-
viseltettük magunkat, 
Dobó Bálint és Gaszner 
Ádám volt az indulók 
között. Dobó Bálint az 
elő- és középfutamban 
a 2. helyet szerezte meg, 

így részese lett a délutáni kilen-
ces döntőnek. A döntőben az 
előkelő 5. helyet szerezte meg, 
ami kiváló eredmény, ha az in-

dulók létszámát vesszük fi gye-
lembe (72 fő). Ez viszont nem 
volt elég a válogatottba való be-
jutáshoz! A másik U 14 éves 
versenyző, Gaszner Ádám ép-
pen hogy kiesett az előfutamá-
ból, aminek valójában megvolt 
az oka, hiszen a verseny heté-
ben tüszős mandulagyulladá-
sa volt, és valószínű emiatt nem 
tudott maximálisan teljesíte-
ni. Semmiről sem maradtak le 
a fi úk, hiszen kellő kitartással, 
szerénységgel és nagy szorga-
lommal 2016-ban lehetőségük 
lesz ismét arra, hogy kivívják a 
kerettagságot!

Az U 15 éveseknél (ők a ser-
dülő korosztály) hét előfutamot 
rendeztek, ami 56 versenyzőt 
jelentett, akik között volt Szán-
tói Sz. Tamás is, aki az előfuta-
mából másodikként, középfu-
tamából pedig harmadikként 
jutott tovább, és a döntőt hal-
latlan színvonalas versenyzéssel 
nyerte meg! Evvel az eredmény-
nyel bejutott a serdülő váloga-
tottba, és folytatta azt a nagy-
szerű hagyományt, hogy már 
idestova kilenc éve folyamato-
san tagja valamelyik (korosz-
tályos) válogatottnak nagyma-
rosi versenyző! Nagy valószí-
nűség szerint részt vesz majd a 
serdülő keret téli és tavaszi kö-
zös edzőtáborozásán, amelye-
ken az ország legjobbjaival ké-
szülhet a 2016-os év nagy ver-
senyeire.

Nieberl Károly

Keretfeltöltő, korosztályos 
kajakverseny Sukorón!

Az Ulmi skatulya állapota 
számomra  is  meglepően 
és elkeserítően rohamo-
san romlik.

Ezt a helyzetet ismer-
ve a készítővel leegyeztet-
ve az építmény garanciáli-
san  meg lesz javítva. Ké-
rem minden kedves jo-
gosan aggódónak a türel-
mét, mivel a hajó egyelőre 
valószínűleg elkerül a he-
lyéről, mert műhelymun-
kát igényel.

Reméljük sikeresebb 
lesz Német Önkormány-
zatunk   következő pro-
jektje a Betlehem állítása 
a szokásos helyen, a Fő té-
ren december 12-én. Se-

gítséget jelentene, ha az új 
ötlet szerint próbababá-
kat öltöztetnénk fel, amik-
hez több forrásból sem tu-
dunk jelenleg hozzájutni.

Természetesen az isko-
la – óvoda közreműködé-
sével és Heinczné Cserni 
Kati szervezésében a no-
vember 13-án rendezen-
dő Márton napi program-
ban is  együttműködünk.

Együttműködésünk  a 
december 20-án rende-
zendő „Mindenki Kará-
csonya”  templomi kórus-
programra  is kiterjed. A 
résztvevő női  kar  és férfi  
kórus  Stille Nacht - Csen-
des éj német nyelvű ka-

rácsonyi énekével eme-
li az ünnepi hangulatot. 
Az együttműködést Né-
met Önkormányzatunk  
pénzbeni  támogatással  
köszöni meg.

Közreműködésünk-
kel  az óvoda részére né-
met nyelvű meseköny-
veket juttatott el a Városi 
Könyvtár. Köszönjük  a 
gyors közreműködést, se-
gítséget.

A felsorolt programok-
ra mindenkit szeretettel 
várunk, és az  együttmű-
ködésre, segítségre köszö-
nettel számítunk.   
 Ivor Andrásné,

 NNNÖ elnök

Fontos lehet, mert foglalkoztatja a lakosságot! K Ö Z L E M É N Y 
A Nagymarosi Német Nem-

zetiségi Önkormányzat             
2015. november 12-én 

16 órai kezdettel 
KÖZMEGHALLGATÁST 

tart, melyre tisztelettel 
meghívjuk.

Helyszín: Művelődési 
Ház kisterem.

 

Napirendi pontok: 
1./ Beszámoló 2015. évi mun-
katerv végrehajtásáról, 2016. 

évi tervek. Beszámol: Ivor 
Andrásné elök, Heinczné 

Cserni Katalin, Hetényi And-
rea testületi tagok.

2./ Egyebek ( hozzászólások, 
kérdések)

Ivor Andrásné, 
NNNÖ elnök
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A Zöldpont Egyesület és Szer-
kesztőség 2014-ben kötött 
együttműködési megállapodást, 
majd ennek keretében adásvé-
teli szerződést – a Nagymaros, 
Szálloda utcai lakótelep érték-
mentő hasznosítására –, illetve 
megbízási szerződést a település 
egységes idegenforgalmi fejlesz-
tésének koncepciójára, mely-
ről a novemberi ülésen számolt 
be Cziráki Péter, az egyesület el-
nöke. A tervekről részletesen a 
közmeghallgatáson tájékozód-
hatnak. 

A Zöldpont felvette a kap-
csolatot mindazon vezető ha-
zai és nemzetközi szakértőkkel, 
szakmai szervezetekkel, ame-
lyek/akik érdemben segíthetik 
a nagymarosi törekvéseket, va-
lamint hozzájárulhattak egy ér-
demi, megvalósítható koncep-
ció születéséhez.

A Zöldpont tárgyalásokat 
folytatott a müncheni ISPO és 
friedrichshafeni Outdoor szak-
kiállításokon cégekkel, turisz-
tikai és sportszervezetekkel a 
nagymarosi fejlesztések maj-
dani kiszolgálásáról, bizonyos 
termékek forgalmazásáról, az 
egyes programok nemzetközi 
befogadásáról, szakértői támo-
gatásáról. 

Összesen mintegy 80 szakér-
tői és tanácsadói nap került rá-
fordításra eddig az idegenfor-
galmi programok kidolgozásá-
ra.

Az egyes fő projektek meg-
határozásánál a következő 
szempontok érvényesülését te-
kintettük meghatározónak:  
egyediség – kitűnni a rendkívül 
gazdag, sokszínű turisztikai kí-
nálatból, Nagymarost egyedileg 
beazonosíthatóvá tenni, a nevét 
feltűnő, különleges programok-
kal összekötni. Korszerű, vonzó 
– olyan törekvéseket megfogal-
mazni, amelyekre ma komoly 
kereslet mutatkozik (egészség, 
aktív életvitel, természet-köze-
liség, kulturális kínálat).  Hite-
les – épít Nagymaros adottsá-
gaira, hagyományaira, népsze-
rű kezdeményezéseire (pl. Du-
nai látkép, folyópart, termelői 
piac). Tartós – a fesztiválokkal, 
rövid programokkal szemben 
tavasztól késő őszig vonzzák a 
turistákat. Gyors – rövid távon 
gyorsan megvalósítható, indu-

lás után önfenntartó.
A fenti előkészületek alapján 

három pilléren (művészet, gyü-
mölcs, természetjárás) a követ-
kező főbb projektek támogatá-
sát kérjük a testülettől:

A Duna művészete – Elég 
csak a Művészetek völgyére 
gondolni, a kultúra kiváló hívó 
szó a minőségi turizmus terüle-
tén, ezért szeretnénk a korsze-
rű, ugyanakkor széles tömegek 
számára befogadható, élvezhe-
tő(!) művészeti központtá ten-
ni Nagymarost, melyet eleve pá-
ratlan természeti környezetével 
azonosítanak. 

„A Duna, mint az ihlet forrá-
sa” – mottóval fordultunk 160 
Duna-menti település önkor-
mányzatához, hogy a köztünk 
lévő összekötő kapocs, a folyó-
parton élők sokszínű kultúrá-
ját változatos formában osszuk 
meg egymás közt csakúgy, mint 
hasonló gondjainkat, az azokra 
adott sikeres válaszokat, kezde-
ményezéseket. Ez egyúttal új tu-
risztikai piacokat, vendégkörö-
ket is megnyit Nagymaros szá-
mára. 

Egy feltörekvő művészeti ág, 
a „Landart” méltó befogadója, 
pártfogója lehetne Nagymaros. 
Ennek érdekében felkerestünk 
az egyik legkülönösebb mű-
vészt, az országos sajtó rendsze-
res szereplőjét Kánya Tamást, a 
Római parti kőkert megterem-
tőjét azzal a céllal, hogy esetleg 
egy hasonló dunai kövekből al-
kotott szoborparkot – e viseg-
rádi háttérrel és idegenforgal-
mi vonzerőként – hajlandó vol-
na-e létrehozni, a várost „máso-
dik otthonának” tekinteni. Pozi-
tív válasza nyomán a testület tá-
mogatása esetén, már csak meg-
felelő helyet kell számára kije-
lölni és a vízüggyel elfogadtatni.

Gyümölcsök utcája – Nagy-
maros az ország egyik legna-
gyobb gyümölcstermesztő tér-
ségének középpontjában he-
lyezkedik el. Mind a hagyomá-
nyok, mind a térség törekvései 
alkalmassá teszik a települést, 
hogy akár országos, vagy nem-
zetközi hírre tegyen szeret egy 
„A gyümölcs művészete” mottó 
keretében.

A város Dézsma utcai védett 
pincesora tökéletesen alkalmas 
arra, hogy befogadja, megjele-

nítsen, milyen végtelen gazdag-
ságban lehet terméket előállíta-
ni gyümölcsökből. 

Ugyan KMR támogatást 
közvetlenül aligha kapna a fej-
lesztés, ugyanakkor megfele-
lő együttműködéssel, a nógrá-
di termőhelyeken keresztül le-
hetne támogatást csatornázni a 
projekt számára. Például Berke-
nyével, a hűtőházzal és termelő 
szövetkezettel történt egyezte-
tés, de a Börzsöny-Duna Ipoly 
Egyesület számára is kiváló ki-
törési pont lehet.

Természet  és Egészségköz-
pont – Összesen hét ingatlan 
hasznosításával Magyarország, 
de talán Közép-Európa egyik 
legnagyobb természetjáró köz-
pontját tervezi Nagymaroson a 
Zöldpont. Túl azon, hogy zárt 
térben legalább 200 turista szál-
láshely születik a településen, 
valójában az outdoor világ kul-
turális központját, egy nemzet-
közi találkahelyét alakítjuk ki. 

Három meghatározó ágazat 
– a vízi, kerékpáros, gyalogos – 
találkozási pontja Nagymaros, 
ami így a szokottnál sokkal vál-
tozatosabb programlehetőséget 
kínál az ideérkezőknek.

Egyebek:  • Az egyik legér-
tékesebb idegenforgalmi, egy-
ben közéleti vonzerőnek tartjuk 
nem csupán a település sváb ha-
gyományainak őrzését, gazdagí-
tását, de egyben a német gyöke-
rek és azok 21. századi ápolását.  

• A számos, Duna partot 
érintő terv, elképzelés szüksé-
gessé teszi egy átfogó dunai vá-
rosképi és idegenforgalmi terv 
elkészítését, és egységes kon-
cepcióba foglalja azokat.

• Érdemes volna megvizs-
gálni szarvasi mintára egy vízi 
színház megteremtését a mai 
belvárosi motorcsónak-kikötő 
helyén.

(Szarvason egész nyáron telt-
házas előadások teremtenek 
egyedi hangulatot, pezsgő életet 
a városban…, persze sok min-
den más mellett)  

• Egészen egyedi, akár orszá-
gos hírű fejlesztés lehetne egy 
igazi „Nosztalgia fürdőház” te-
lepítése, legalább egy 50 méteres 
védett úszótérrel a Dunán.

Zöld Pont tervek: gyümölcsök 
utcája és a Duna művészete
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Az aradi vértanúkról min-
den osztály megemlékezett, 
és az esti városi megemlé-
kezésen is sok tanuló vett 
részt.

Az október 23-i ünne-

pélyen idén a 8. osztályo-
sok szerepeltek. Nagyon 
sok munka előz meg egy 
ilyen előadást, melyet ez-
úton is köszönünk a gyere-
keknek és a felkészítő taná-
roknak, Csörsz Katalinnak 
és Hamvasné Hortoványi 
Gyöngyvérnek.

A fi lharmónia bérletes 
előadásra szinte minden al-
sós diák ellátogatott, és a fel-
sősök közül is eljöttek néhá-
nyan. A gyerekek fi gyelme-
sen hallgatták Péter és a far-
kas történetét, közben igazi 
komolyzenei élményben ré-
szesültek.

A 8. osztályosok nyílt 
napon vettek részt a váci 
sportcsarnokban, hogy tájé-
kozódjanak a továbbtanulá-
si lehetőségekről.

Iskolánkban tölti a taní-
tási gyakorlatát néhány hall-
gató az Apor Vilmos Katoli-
kus Főiskoláról. Az 1.b osz-
tályos tanító nénikkel és a 
felsős testnevelő kollégákkal 
folyik a közös munka.

A Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség és a Nagymaro-
si Sportegyesület jóvoltából 
kölcsön kaptunk két 10 sze-
mélyes sárkányhajót. Szin-
te minden osztály kipró-
bálhatta a testnevelés órák 

keretében, és egy kis ízelí-
tőt kaphattak a vízi sportok 
szépségéről. Nagyon tetszett 
mindenkinek. Külön köszö-
netünket fejezzük ki Nieberl 
Károlynak és Döbrössy Ger-

gelynek a szállításért és a 
szervezésért.

Minden évben megren-
dezésre kerül a váci Árpád 
Fejedelem Általános Iskolá-
ban a játékos sportverseny, 
melyen idén is részt vet-
tünk, 5. helyezést értünk el. 
A gyerekek lelkesek és ügye-
sek voltak.

A hagyományokhoz hí-
ven október elején került 
megrendezésre a sződi futó-
verseny. Ezen a színvonalas 
versenyen minden korosz-
tályban általában 100-160 
induló áll rajthoz, és méri 
össze tudását a környező is-
kolák diákjaival. Iskolánkat 
30 fő képviselte. Közülük ki-
magasló eredményt értek el:

2. helyezés: Schäff er 
Maja 4.a, Vén Botond 6.a, 
Wiedermann Levente 8.b

3. helyezés: Schäff er Sán-
dor 2.b

4. helyezés: Cserni Ákos 
3.a

7. helyezés: Squor Bálint 
8.a

9. helyezés: Szilágyi Boró-
ka 2.a

10. helyezés: Szekeres 
Gréta 6.b

Tanév elejétől folyamato-
san gyűjtöttük a gesztenyét 

a szülők segítségével. Min-
den évben a Kittenberger 
Kálmán Vadásztársaság ve-
szi át tőlünk.

A papírgyűjtés a szoká-
sos módon zajlott. A CBA 

parkolójában elhelyezett két 
konténer megtelt a rossz idő 
ellenére is.

Több osztály szervezett 
kirándulásokat és színházlá-
togatásokat az ősz folyamán. 
Ezek az együtt töltött prog-
ramok nagyon jók a csapat-

építés szempontjából is.
A két 8. osztály és a 7.b 

osztály kétnapos kirándu-
lásra mentek a környékre. 
A 6.b és 7.a osztály kerék-
pározni voltak. Az 5.b-sek 
klubdélutánt tartottak.

Az elsősök bérletes elő-
adáson vettek részt a Váci 
Dunakanyar Színházban. A 
3.b osztály a Planetáriumba 
és az Állatkertbe látogatott 
el. A 3.c-sek a Duna Múze-
umban és a Geodában jár-
tak Esztergomban. 

A felsőben a bulik so-
rát az „Isten hozott ötödikes” 
rendezvénnyel nyitottuk 
meg. Ezen a vidám alkal-
mon a nyolcadikosok me-
seerdőt szerveztek az újon-
coknak, ahol új tanáraikat 
kellett felismerniük.

Az őszi szünetben a tava-
lyi nyolcadikosok találkoz-
tak a régi termükben, ahol 
kíváncsian hallgatták egy-
más beszámolóit az új isko-
lájukról, majd megnézték az 
év végi tanárbúcsúztató fel-
vételét.

Idén is lesz Márton napi 
felvonulás! Sok szeretettel 
várunk Mindenkit novem-
ber 13-án este 6-kor a Fő 
térre.

Zoller Csabáné

Az iskola októberi programjai
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Születésnapot ünneplünk: im-
már egy esztendeje, hogy bir-
tokba vette a Nagymarosi Egy-
házközség a közösségi házat! 
Használatba vette, és nem is 
akárhogyan!!!!

Úgy gondolom, egy éve min-
denkiben felmerült a kérdés, va-
jon kellett-e nekünk ez a közös-
ségi ház, ki fogjuk-e használ-
ni, kielégíti-e majd az igényeket, 
egyáltalán milyen igények fog-
nak felmerülni a használatát il-
letően? Belakjuk-e vagy sokszor 
áll majd üresen? Milyen örömö-
ket és milyen nehézségeket hoz-

nak majd a mindennapok?
Hamar kiderült, hogy bizony 

nagy lesz itt a forgalom és sok-
sok eseménynek fog otthont 
adni a ház. Az egész éves állan-
dó programok beosztáshoz ko-
moly „órarendet” kellett készí-
teni és nem kevés egyeztetés és 
kompromisszum megkötésé-
re volt szükség, mire kialakult a 
rendszeres foglalkozások köre. 
Sokszor mindhárom kisterem-
ben párhuzamosan zajlottak a 
foglalkozások. Egy kis ízelítő, mi 
minden történt:

Heti használat: hittanórák, 
énekkar, rajzszakkör, baba-ma-
ma klub, imádkozó közösségek, 
ifj úsági csoportok, cserkészet

Havi használat: közössé-
gek összejövetelei, elsőáldo-
zók szüleinek megbeszélései, 
katekumen csoport

Alkalmi használat: hittanos 
szülői értekezletek, agapék, di-
csőítő imaórák, közösségek ösz-
szejövetelei, társasjátékozások, 
előadások, lelkigyakorlatok, 
hangversenyek, családi rendez-
vények (születésnapozások, ke-
resztelő, esküvő és temetés utá-
ni agapé), éjszakai zenés mu-
latságok, farsangi bálok, hitta-
nosok bulijai, kézműves délutá-
nok, mesedélutánok, jegyes fel-
készítés, stb.

Még néhány esemény a min-
dennapokból: Otthont adott a 
ház a két ifj úsági találkozónak. 

Itt zajlott a Házasság hete és az 
Idősek hete rendezvénysoro-
zata. Volt itt Cursillós és Házas 
Hétvégés találkozó, és az Alpha-
kurzus több hónapon keresztül 
itt tartotta a vacsorával egybe-
kötött heti alkalmait. Végre na-
gyon jó helye volt a disznóvá-
gásnak, a gyertyafényes vacso-
rának, az esős majálisnak, de a 
vihar elől beköltöző fehérruhás 
vacsorának is. Nem egy teadél-
után, borozgatás vagy éppen a 
cserkészlányok, hittanosok fő-
zős délutánja, estéje is remekül 
sikerült a jól felszerelt konyhá-
nak köszönhetően. Beenged-
tük melegedni és szárítkozni az 
agyonázott márianosztrai za-
rándokokat, akik hatalmas há-
lával és köszönettel vették ezt az 
apró szívességet. Itt volt idén az 
iskolai versmondó verseny, és 

a nagymarosi öregfi úk focicsa-
pata is tartott egy jó hangulatú 
találkozót. A decemberi hajna-
li roráték utáni teázás, reggeli és 
játék, csocsózás minden részt-
vevő nagy örömére szolgált. A 
nyári Észak-Duna mente egy-
hetes ifj úsági tábor összes prog-
ramja itt zajlott és a Misztrál 
fesztivál háttérbázisának is köz-
pontja volt. Volt előadás a jó al-
vásról és az olvasás szépségeiről 
is. Lehetőség van vallásos köny-
vek kölcsönzésére a megnyílt kis 
könyvtárunkban.

Szinte kezdettől fogva voltak 

magánjellegű, családi rendez-
vények is. Nem kevés születés-
nap, meglepetés buli, nagy csa-
ládi összejövetel, éjszakai zenés 
rendezvény volt az egy év alatt. 

Jó hírünk és a ház szépsége, 
az ideális körülmények hamar 
elterjedtek mindenfelé. Ennek 
kapcsán teljesen új igény merült 
fel: tudunk-e éjszakai szállást 
biztosítani cserkészeknek, átuta-
zó kirándulóknak, osztálykirán-
dulásoknak. Próbáltunk gyor-
san és a körülményekhez képest 
jó megoldást keresni. Így ha-
marosan egyre többen kerestek 
meg a néhány napos itt tartóz-
kodás igényével. Volt olyan hét-
vége, amikor 70 cserkész szállt 
meg a házban. Ennek kapcsán 
jelentkezett az egyik legnagyobb 
probléma, hogy nincsen meg-
felelő tisztálkodási lehetőség a 

több napig itt tartózkodók szá-
mára. Ennek orvoslása hama-
rosan megtörténik majd, az ősz 
folyamán kialakításra kerül egy 
zuhanyzókból álló helyiség.

Az egy évvel ezelőtti indulás-
hoz képest rengeteg fejlesztés és 
előrelépés történt még. Beüze-
melésre került a riasztó beren-
dezés, meg kellett oldani az ud-
vari világítást, van projektorunk 
hangosítással, minden terem 
megfelelő bútorzattal rendelke-
zik. Pályázaton nyertünk még 
székeket, így már akár 150 fő 
is leülhet egy-egy előadásra. A 
konyhánk nagyon jól felszerelt, 
van nagy hűtőszekrény, mik-
ro, 100 fős programot is kiszol-
gáló tányér-, evőeszköz-, és po-
hárkészlet, kávéfőző, gáztűz-
hely nagy sütővel, alapedény 
készletek, de még két babaülő-
ke is. Rengeteg felajánlás érke-
zett, amelyekkel szebbé tehettük 
a termeket: bútorzat, terítők, ha-
talmas és gyönyörű szobanövé-
nyek, képek a falakra. Néhányan 
virágokat ültettek az udvara és 
gondozzák is őket a nyári forró-
ságban.

Annak érdekében, hogy 
mindenki tiszta és rendezett te-
rembe érkezzen, ki kellett alakí-
tani a takarítás mikéntjét is. Ki-
sebb-nagyobb döccenőkkel, de 
jól működött, hogy mindenki 
maga után takarít, ill. havonta 
két közösség nagytakarítást vé-
gez. 

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni mindenkinek a közös-
ségi házzal kapcsolatos bármi-
lyen munkáját, ötletét, adomá-
nyát, az alapos takarításokat, a 
növények gondozását! Köszönet 
a jól működő fűtésért, a gyorsan 
megszerelt és megjavított dolgo-
kért, honlapon megjelenő tájé-
koztatóért!

És merre is vezet a jövő? Úgy 
gondolom, ez még csak a bíztató 
kezdet volt! Lassan merünk iga-
zán örülni neki, látjuk, hogy mi-
lyen nagy kincs is számunkra, 
és ötletesen, jól és hatékonyan 
tudjuk használni az elkövetke-
ző években is. Adja Isten, hogy 
legyen eszköze és helyszíne még 
sok-sok közösséget építő és csa-
ládi rendezvénynek, szálljon 
imádság és énekszó a falai kö-
zött és nagyon sok örömünk tel-
jen benne!!!!

Dániel Gabi

Egy éves a Szent Márton Közösségi Ház avagy: 
Hogyan is tudtunk eddig élni nélküle?



10                                                                                                               Nagymaros

Nem rég meghívó érkezett az Egy-
házmegyei Karitásztól egy tovább-
képzésre, ami a „Helyi élelmiszer-
bank” címet viselte. Ahogy átfu-
tottam a tájékoztatót, hogy meg-
értsem, miről is van szó, felvidul-
tam! „Hisz mi ezt már feltaláltuk!” 
Pontosabban nem mi, hanem dr. 
Morvai Ágnes és Maurer Tamás, a 
SPITZ Pékség tulajdonosai. A pék-
ség megnyitásának első napjától 
ugyanis a maradékot zárás után el-
juttatják (helybe hozzák!) a karitász 
részére. Ahogy számolgattuk, ez át-
lagosan napi 1000 Ft, vagyis havi 30 
000 Ft értéknek felel meg!

Szerencsére a karitásznak már 
megvan a kapcsolatrendszere ah-
hoz, hogy azonnal el tudjuk juttatni 
a rászorulókhoz. Kik kapnak belő-
le? Sokszor továbbítjuk a közmun-
kás csapatok felé – mind az önkor-
mányzatiak, mind a vízügyesek ré-
szesülnek belőle. Bizonyos napo-
kon a családsegítőbe visszük az 
adományt, ahol az oda járó ügyfe-
lek kapják meg. Mivel romlandó fi -
nomságról van szó, sajnos nem tu-
dunk bárkit, bármilyen távolság-
ban elérni. Néha mégis az utcán 
jön szembe az, akinek éppen jól jön 
egy zacskó péksütemény. Tehát ez a 
dolog magától működik jól!  

Nagyon hálásak vagyunk a 
SPITZ Pékségnek!

Szóval a „helyi élelmiszebank” 
ilyesmit is jelent – de ennél sok-
kal tágabb fogalom. A lényeg az, 
hogy a feleslegek és a szükséglet 
egymásra tudjon találni. Ne óriá-
si dolgokra gondoljunk, hanem pl. 

arra, hogy a kertben terem valami-
ből több, ami ráadásul romlandó is. 
Hogyan tudjuk sürgősen megtalál-
ni, hogy melyik nagycsalád, mun-
kanélküli tudná ezt felhasználni? 
Hogyan juttatjuk el hozzá?

Aztán ott van a magas szintű 
társadalmi együttműködés a civil 
– a gazdasági és az állami (önkor-
mányzati) szféra között. Pl. ha egy 
vállalkozó a civil szféra rendelkezé-
sére bocsát javakat, érdemes arra, 
hogy az állami szféra ezt valami-
lyen módon értékelje (pl. adóked-
vezmény formájában), hisz a civil 
szféra (ez esetben a karitász) a ka-
pott javakból olyan problémát old 
meg, ami állami feladat lenne ( a 
szociálisan rászorulók támogatá-
sa). Csak az ilyen módon gondol-
kodó közösségek lehetnek hosszú 
távon sikeresek, hisz a szolidaritás 
a legnagyobb összetartó és előre-
vivő erő!

Nyilván ezen kívül sok más fon-
tos dolgot fogunk hallani a tovább-
képzésen. De az élet is tanít – jó öt-
letekkel és példákkal. Nemrég hal-
lottunk a „Zöld ládikó” nevű kez-
deményezésről, mely Pécsről in-
dult, de már több helyütt működik. 
Ez egy egyszerű zöld ládikó a plé-
bánia kerítésén, amibe bármikor 
bárki tehet bele élelmiszert és bár-
ki, bármikor kiveheti azt. Egysze-
rű, nem?

Tehát foglalkozzunk ezzel a kér-
déssel, és nagyon örülünk, ha vala-
kinek bármi jó ötlete támad ezen a 
területen!

dr. Rendessy Annamária

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagymarosi 

Napköziotthonos Óvoda 
ÓVODAI DAJKA MUNKAKÖR

betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2626 Nagymaros, Magyar utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok: dajkai feladatok

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- 8 Általános,

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- helyismerettel rendelkező, dajkai képesítés

Elvárt kompetenciák:
- Jó szintű önállóság, együttműködési készség

 és felelősségtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz, szakképzettséget igazoló okirat másolata, 

sikeres pályázat esetén
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától 

tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-
ót Csengery Hajnalka nyújt, a 06/27 594-055 -os tele-

fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Nagymarosi 

Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésé-
vel (2626 Nagymaros, Magyar utca 15. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 54/2015, 

valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.
- Személyesen: Csengery Hajnalka, Pest megye, 2626 

Nagymaros, Magyar utca 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. december 7.

Élelmiszerbank: köszönet 
a SPITZ Pékségnek

Börzsönyoptika Nagymaros - Börzsönyoptika Kismaros 
Tel.: 06-30/916-0889

Nagymaros, Fő tér 9.

Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 9-16-ig KISMAROS

Szerda: 10-12-ig, 14-17-ig NAGYMAROS
Csütörtök: 9-16-ig KISMAROS

Péntek: 10-12-ig, 14-17-ig NAGYMAROS
Szombaton változó az orvosi látásvizsgálat miatt!

Kismaros, Szokolyai út 10/B

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

A látásvizsgálat időpontjai:
November 14., szombat  - Nagymaros, November 21., 

szombat - Kismaros, November 28., szombat - Nagymaros
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Kereszttel a vállamon nem a fáj-
dalom, hanem a gyönyörű feladat 
tölti el a lelkemet. Rám bízatott 
a volt Pince Tárlat Galéria, hogy 
töltsem meg tartalommal (köszö-
net és tisztelet az Anna klubnak, 
akik létrehozták).  A helyiség nevét  
mégis szeretném megváltoztat-
ni, szeretném, ha TRIPTICHON 
cím alatt működne. A triptichon 
szárnyas oltárt, hármas oltárt je-
lent. Logónk egy háromszög, kö-
zepén a HON, a szárnyak a lesza-
kított nemzetrészeinket és a lelki 
rokonainkat jelképezzék. A helyi-
ség egy nagyon erős lelki tér egyik 
záró pontja, ezért is szeretném 
megáldatni mind a helyet, mind 
pedig a munkánkat. Nem szeret-
ném, ha politikai, vagy akár vallási 
töréspont lenne, helyet  szeretnék 
adni a jó szándéknak, a szépnek és 
a szeretetnek. Igenlő választ kap-
tam a katolikus egyház részéről, a 
református és az unitárius egyház-
tól is, hogy megáldanák. Az idő-
pont nem rögzített, de a decem-
ber 12.-i adventi kiállításunk idő-
pontján elképzelhető.  A további-
akról folyamatosan itt, illetve pla-
káton tájékoztatok. Mindeddig ál-
dás kísérte a munkámat, híres ha-
zai és világhírű művészek adták a 
nevüket a kísérő kulturális esemé-
nyekhez. Csak példaként: Lovász 
Irén, Petrás Mária, Andrejszki Ju-
dit, Mika, helyi kórusok, várt a 
Credo Kárpátaljáról, Detti a vág-
tázókból, Mérei Anita, Mille Zsiga 
és sorolhatatlanul sokan mások, itt 
kérek elnézést azoktól, akiket nem 

említek. Teszem hozzá, mindeddig 
önzetlenül, a lelkünkért  jönnek el. 
Sok támogatói ígéretet kaptam, de 
a megvalósulás lassú, én teszem a 
dolgomat és igyekszem akár saját 
erőből is a váltót jó irányba állíta-
ni. Ha a pince kicsinek, vagy pá-
rásnak bizonyul a koncerteket a 
katolikus, vagy a református temp-
lomban rendezzük meg. Három 
eseményünk ideje rögzített, a töb-
bi a plakátokon hirdetett időpont-
ban lesz.

1. BUKFENC Bálint Zsombor,  
november 14. du. 17 óra, Dobai 
Márti, Orbán Szilárd,  megnyit-
ja: Jankovics János, záró esemény: 
ELVAGO (plakáton pontosan).                                                                            

2. Adventi kiállítás: A FÉNY 
VELÜNK, (2015 dec. 12.) külho-
ni magyarok részvételével és az ál-
dás   fogadásával, református kó-
rus, zárás Mika. Áldást ad István 
atya katolikus plébános Nagyma-
ros, Márkusné Láng Ilona refor-
mátus lelkész Nagymaros, Kászoni 
József unitárius lelkész Budapest. 

3.  KARNEVÁL,  2016. janu-
ár 23. du. 5 óra a nagymarosi gyer-
mekek kiállítása, megnyitja a pol-
gármester, vagy az iskolaigazgató, 
műsor: Simbola, záró a esemény: 
Mile Zsiga                                                                                                                                           

4. KŐ, EURÓPA SZEGLET-
KÖVEI, határon túl nyúló felké-
résekkel, megnyitja Köpöczi Rózsa, 
kísérő koncert: Andrejszki Judit, zá-
ráskor: a Nagymarosi Férfi kórus.                                                                                  
5.  Petrás Mária - KERÁMIÁK, 
kísérő esemény Petrás Mária kon-
cert a katolikus templomban. Meg-

nyitja: Beke Zzsófi a, Zárás:Detti, a 
vágtázó csodaszarvasokból. 

6.  MI NEKED MAGYAROR-
SZÁG? MI NEKED EURÓPA?  
Kárpátaljai és csángó gyermekek 
munkáiból   megnyitja Szomráki 
Pali, fellép a Credo, zárásképpen a 
Zurgó zenekar.

A változtatás jógát fenntar-
tom, minden változást a barackvi-
rág színű papíron és a háromszög-
gel jelezve közlöm. Hálás köszönet 
minden támogatónak, elsősorban 
a Polgármesteri Hivatalnak, sze-
mély szerint Petrovics László pol-
gármester úrnak. A támogatóim: 
Koller Péter Visegrádról, Maurer 

BARACKVIRÁG és HÁROMSZÖG

A Gobbi
Nagymarosi teraszomról pont átlátni Visegrádra, oda, 
ahol egykor Gobbi Hilda villája állt. Nem akármilyen ház 
volt, kapuja a régi Nemzeti Színház színészbejárójából ké-
szült, a belső sötétítőkárpitok is a teátrum egykori függö-
nyeiből. Hildácska amint lehetett rohant le Pestről a viseg-
rádi menedékbe.

Volt azonban volt egy házi betörője, aki többször is be-
tört a villába. A tettes a zárat roncsolás nélkül ki tudta nyit-
ni, de nem vitt el semmit, csak a művésznő konyakját itta 
meg az utolsó cseppig.

Kezdetben azt tervezte, hogy villanyáramot vezet a ki-
lincsbe. Erről lebeszéltük, mert a villát sok ismerős is felke-
reste, és őket kár lenne végigrázatni a 220 volttal, meg az-
tán a villanyszámla is magas lenne!

Aztán azt tervezte, hogy a konyakba erős altatót tesz. 
Erről is sikerült ledumálni, mert ha a művésznő esetleg el-
feledkezik az altatóról, és belehúz a konyakosüvegbe, hát 
akkor aznap este biztosan elmarad egy színházi előadás!

Egyik nap Hildácska a szokásosnál korábban ért haza 
Visegrádra, mert elmaradt egy rádiófelvétele. Látta, hogy 
ajtó megint nyitva van, és látta a dohányzóasztalon a fris-
sen kibontott konyakosüveget is, ami arra utalt, hogy a be-
törő még az épületben tartózkodik. Sőt azt is észrevette, 
hogy egyik sötétítő függöny alól – mint a krimikben – ki-
lóg két tornacipő orra. A művésznő nem sokat cicózott, 
fogta az állólámpát, és odacsapott! 

Szerencsére a mentők hamarabb érkeztek ki, mint a 
rendőrök, és az újraélesztés is sikeres volt. A tettes folytató-
lagosan elkövetett konyaklopásért két és fél év végrehajtha-
tót kapott. A sitten egész idő alatt csak egyetlen látogatója 
volt. Természetesen Hildácska, akit a smasszerek minden 
látogatás alkalmával diszkréten megmotoztak, mert már 
az első beszélő alkalmával be akart csempészni az elítélt-
nek egy kis üveg konyakot.

Tamás- Spitz pékség, Juli zöldsé-
ges, Alíz csodaországa- az Édes-
ke, Maros Étterem, Kalmár József, 
Ocsenás Tibor, Zengő kert (a volt 
Nagymarosi Művésztelep)… és a 
türelmes családom…

A továbbiakban egyéni kiál-
lításokat tervezek, illetve egy na-
gyon provokatív kiállítást ameri-
kai egyetemisták műveiből, a téma 
legyen az én titkom egyelőre. Meg-
hívtam az erdélyi képzőművésze-
ti egyetemistákat: tematikus kiál-
lítást szeretnék rendezni. Várom 
a magyarországi fi atal keramiku-
sokat, szobrászokat, a kecskeméti 
kerámia stúdiót…. Minden véle-
ményt , ötletet és segítséget is  sze-
retettel fogadok.

Bálint Zsombor  

A futás nagymarosi hősei
Októberben a budapesti nemzetközi maratonon négy nagy-
marosi is teljesítette az elképzelhetetlennek tűnő 42 km-es 
távot egyéniben: Ormándy Judit, Naményi Krisztián, Matuk 
Bálint, Schwarcz Gábor. Gratulálunk kitartásukhoz!

„Vasárnap futottam életem első maratonját. Néhány évvel 
ezelőtt, amikor elkezdtem rendszeresen futni, az 5 km alatt 
meg kellett állnom többször is. Akkor csak álmodni mertem 
arról, hogy egyszer sikeresen teljesítem a maratont. Nagyon 
jókor jött, hogy megalapult a Nagymarosi Futóklub. A futó-
társak nagyon nagy motivációt adtak, így végül vasárnap az 
egész éves tudatos felkészülés eredményeképp (egy hetes be-
tegség, szakadó eső ide, vagy oda) rajthoz álltam a Budapest 
Maratonon. Az idő is kegyes volt hozzánk, az eső elállt, így 
komolyabb gond nélkül 3 óra 50 perc alatt a kisfi ammal a ka-
romban célba értem. Megható érzés volt és jó visszaigazolás, 
hogy a befektetett munka mindig megtérül. Nincs megállás....
vannak még merész tervek.„ - foglalta össze Matuk Bálint ér-
zéseit a közösségi portálon.
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Olvasói levél

Október 15-én Szobon leégett 
egy lakóépület. Sajnos a ház-
ban tartózkodó férfi  életét nem 
lehetett megmenteni. Az épület 
lakhatatlanná vált. A helyszínen 
a váci és rétsági egységek végez-
ték a munkát. A Nagymarosi 
ÖTE tagjait másnap vezényel-

ték a Szobra az utólagos beizzá-
sok oltására.

Miután tagjaink az oltásból 
hazafelé tartottak érkezett az ér-
tesítés, hogy Nagymaros és Kis-
maros között a 12-es úton sze-
mélyautó és kisteherautó ka-
rambolozott. A balesetben egy 
személy sérült meg, akit a hely-
színre érkező mentősök ellát-
tak.

Ezt követően október 17-
én 7:22-kor érkezett a riasztás, 

hogy Nagymarosról Szob irá-
nyába közlekedő személyvonat 
vadat gázolt és a vonalon emi-
att áll a forgalom. Egyesületünk 
három tagja vonult a balesethez, 
ahol a váci egyes szer, a műsza-
ki mentő szer, a rendőrség és az 
Ipoly Erdő szakemberei is in-

tézkedtek. A vonat egy szarvast 
ütött el.

November hónap folyamán 
lehetőség van a kerti hulladé-
kok égetésére. Kérünk minden-
kit arra, hogy tartsa be az ön-
kormányzati égetési szabályzat 
előírásait, illetve éljen a kom-
posztálás lehetőségével. A zöld-
hulladék újrahasznosítható. Ne 
terheljük környezetünket lég-
szennyezéssel!

Marafkó Márk

Erdélyi reformátusok látogatása Nagymaroson
Már harmadik alkalommal találkoztak a nagymarosi és az 
erdélyi Vadasd református gyülekezet tagjai. A tavalyi láto-
gatást viszonozva idén ismét a vadasdiak látogattak Marosra. 
A hosszú hétvégén a festői Dunakanyar mellett megtekintet-
ték Budapest és Szentendre néhány nevezettességét. Megha-
tó volt látni azt a hatást, amit a történelmi ereklyékkel való 
személyes találkozás tett rájuk a Parlamentben, a Baziliká-
ban és a Hősök terén. A felejthetetlen élményeket a rekord 
magasságba szökő hőség sem tudta csökkenteni. De azért jól 
esett megmártózni a Duna hűsítő habjaiban.

Külön szerencse volt, hogy látogatásuk időpontja éppen 
egybeesett a kárpátaljai Credo együttes fesztiváljával. Estén-
ként lelkes törzsközönséget alkottak a nagy sikerű koncerte-
ken. Ott, a csonkaországi Nagymaros főterén talált egymásra 
az elcsatolt Erdély és Kárpátalja két református tiszteletese.

Gubacsi László

A Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület hírei

Jung Antalt  nagymarosi lakost köszöntötte 95. születés-
napja alkalmából Petrovics László polgármester  a mi-
niszterelnök által aláírt oklevéllel és a Nagymaros város 
legjobb borával.

Jung Antalt köszöntötték

A karitász fennállásának 25 
évében csaknem minden no-
vemberben volt jótékonysági 
Erzsébet bál. Ezeknek a bálok-
nak a fő célja az adománygyűj-
tés volt Böjte Csaba ferences 
atya árvaházai számára de cé-
lul tűztük ki azt is, hogy örömet 
szerezzünk az  adományozók-
nak. Nagyon sok szép pillana-
tot éltünk át ezeken az esteken 
és évről évre elcsodálkoztunk 
azon a nagylelkűségen ami 
ilyenkor megnyilvánult. Sokan 
voltak, akik a bálon ugyan nem 
vettek részt, de adományaikkal 
hozzájárultak azokhoz az ered-
ményekhez, melyeket együtt el-
értünk. (Ld. a gyimesbükki kö-
szönőlevél az újság októberi 
számában)

Az utóbbi években kezdtük 
azonban úgy érezni, hogy egy 
kicsit „elfáradt” ez a program. 
Ezért úgy döntöttünk, hogy  
idén nem szervezünk bált. Ta-
lán felbukkan majd egy friss 
erő, aki új lendülettel tudja fel-
lendíteni ezt a műfajt.

Nem szeretnénk azonban el-
venni a lehetőséget azoktól, akik 

bár nem szoktak bálozni,de to-
vábbra is szívesen támogatnák 
ezt az ügyet. Meg persze azok-
tól sem, akik a bál keretében 
adományoztak eddig.

Így hát 
MEGHIRDETÜNK EGY 
ERZSÉBET NAPI GYŰJ-
TÉST CSABA TESTVÉR 
GYIMESBÜKKI HÁZA

 JAVÁRA.
Ennek keretében adomá-

nyokat lehet leadni a könyv-
tárban, a templomban a szent-
misék után,a karitász kuckó-
ban, bármelyik karitász tag-
nál és a Szent Márton Közös-
ségi házban található Szent Er-
zsébet könyvtárban. Az ado-
mánygyűjtési időszak novem-
ber 19-től 29-ig.

Az időszak lezárásaként pe-
dig nagy szeretettel hívunk 
Mindenkit november 29-én, 
vasárnap du. 4-re a szent Er-
zsébet szoborhoz, ahol kis em-
léktábla felállítására kerül sor, 
ez után pedig előadás és műsor 
lesz a Közösségi Házban.

„Jót tenni jó!”
 Szent Rókus karitász

Jótékonysági bál nélkül: támogassuk 
továbbra is Csaba testvér árváit!
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

A nagymarosi MÁTÉ Állatvédelmi Alapítvány
 és a MME Börzsönyi helyi csoportja

 tél eleji, karácsonyi
MADÁRETETŐ-ÉS FÉSZEKODÚ 

VÁSÁRT RENDEZ
a nagymarosi Művelődési Házban
november 28-án 9 és 14 óra között.

A KÜLÖNFÉLE ETETŐKÖN,
  ODÚKON KÍVÜL LESZ:

OLCSÓ MADÁRELESÉG, TANÁCSADÁS,
KÖNYVVÁSÁR, FIMVETÍTÉS,
MADÁRHANG BEMUTATÓ.

Fő támogatónk az 
ALTOTERRA Kft .  

Web: http://matealapitvany.blogspot.hu/ - E-mail címünk: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Telefonszámunk: 06-30-434-8481.

Itt van az tél. Ne feledkezzünk el gondoskodni a kutyák és macskák meleg, száraz búvóhelyének biztosításáról és a hideg idő be-
álltával adjunk kicsit több, energiadúsabb táplálékot a kint tartott állatoknak. A fázás és a reszketés, nagyon sok energiába kerül!

„Az igazán nagy ajándék az, 
amikor az érintetteken kívül 
egy harmadik is boldog!”                                                              
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Nagymaros
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!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
november-december

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

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos

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

Tisztelt Osztálytársak!

MAKRAI JUDIT végakarata szerint lett örök 
nyugalomra helyezve. A temetőben bárki, bármi-
kor leróhatja kegyeletét!

Makrai család

November 11. de: Vásár
November 12., 10 óra - a 
Szociális Munka Napja - az 
ágazatban dolgozók köszön-
tése
November 12., 16 óra - A 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat közgyűlése
November 13.,  18 óra -    
Márton napi felvonulás
November 17. de: Vásár
November 19. de: Vásár
November 23., 17 óra - Vá-
rosi Nyugdíjasklub - klubfog-
lalkozás
November 27. de: Vásár
November 27., 18 óra - Köz-
meghallgatás

November 28., 9-12 óra - 
MÁTÉ BAZÁR + madárete-
tő, madárodú vásár 
November 30., 9 óra - Ko-
molyzenei hangverseny fi ata-
loknak (Filharmónia bérlet)
December 1. de: Vásár
December 3. de: Vásár
December 5., - Kajakos buli 
December 7., 17 óra - Vá-
rosi Nyugdíjasklub - Mikulás
December 8. de: Vásár
December 8., 18 óra - Zon-
gora hangverseny
December 11. de: Vásár
December 12., 17 óra -  Ka-
rácsonyi koncert - Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes

Karácsonyra EZÜST; LUC (15db) és NORMAND (15db) fe-
nyő vásárolható Váchartyánban a termelőtől, december 10-től 
a készlet eréig. Előre kivágott ezüstfenyő 2500 Ft/db ártól, luc-
fenyő 1500 Ft/db ártól, normand fenyő 5000 Ft/db ártól. Előre 
kiásott 4000 Ft/db ártól. Helyben vágott a kertből 3000 Ft/db 
ártól, ami előre is kiválasztható. Tel.: 06-20/577-2189 vagy 06-
27/367-107. Cím: Váchartyán József Attila u. 40. (Rudnaykert 
MÁV megállótól 300 méter). 

Nagymaroson, a Mező utca környékén GARÁZST BÉREL-
NÉK, vagy vennék. Telefon: 06-20/338-9512.

Nagymaroson, Diófa utcában BÚTOROZATLAN LAKÓ-
HÁZ KIADÓ garázzsal. Érdeklődni hétköznap 8:00-16:00 
a 70/940-3381. 

MEGNYÍLT A VOLT „TONO KOCSMA” a Dézsma utca 
13. szám alatt, a Mező utca tetején. Billiárd, csocsó. Családi 
ünnepeket, baráti összejövetelek, osztálytalálkozók és egyéb 
bulikat vállalunk. Telefon: (27)354049; (20) 491 2015; (30) 
8355 480; (30) 329 7013;

APRÓHIRDETÉSEK

Születtek: dr. Horváth Béla és Bessenbacher Ildikó fi a 
Bence, Simon Szabolcs és Pehartz Zsuzsanna lánya Sarol-
ta, Demeter Bálint Szabolcs és Vitéz Katalin fi a Demeter 
Barna Mátyás.

Elhaláloztak: dr. Bódy Géza (1935), Czinkoczki Pál 
(1954), Zsombok Melinda Éva (1965), Szilvássy Árpádné 
sz.n.: Györi Anna (1920), Udvarnoky József (1963).
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KARSÁN 
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

         

®

Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás

P , , -
,  

20 százalék kedvezménnyel,
megrendelés esetén 

 5 % !

Akciós  ágyak, 
gyógymatracok rendelhetők. 

Ú     
 !

Szőnyeg  sz  tás akciós áron 1.100 Ft/m2!

Tel.: 06-20/482-0705, 
06-30/854-0006

E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu

David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Cipőápolási szerek, cipőfűzők, 
talpbetétek, pénztárcák, 

csizma és cipő sámfák kaphatók!
MINDEN HÉTEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!MINDEN HÉTEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!

Nyitva tartás: hétfő zárva, 
kedd-péntek 8-12 és 
13-17, szombat 8-12, 

vasárnap zárva

Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu, 
Nagymaros, Vasút u. 3.

zőn
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Pizzák Pizzák (teljes kínálat: facebook.com/pages/Maros-Yacht-Kikötő)(teljes kínálat: facebook.com/pages/Maros-Yacht-Kikötő)
Pizzakenyér (fűszeres, fokhagymás olívaolajjal sütött pizzatészta) ......................................................... 790.-Pizzakenyér (fűszeres, fokhagymás olívaolajjal sütött pizzatészta) ......................................................... 790.-
Sajtos (pizzaszósz, oregánó, sajt) .....................................................................................................................990.-Sajtos (pizzaszósz, oregánó, sajt) .....................................................................................................................990.-
Margaritha (pizzaszósz, paradicsom, bazsalikom, sajt) ............................................................................ 990.-Margaritha (pizzaszósz, paradicsom, bazsalikom, sajt) ............................................................................ 990.-
Sonkás (pizzaszósz, sonka, sajt) ..................................................................................................................... 990.-Sonkás (pizzaszósz, sonka, sajt) ..................................................................................................................... 990.-
Sonka kukorica (pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt)  ................................................................................ 1090.-Sonka kukorica (pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt)  ................................................................................ 1090.-
Sonka gomba (pizzaszósz, sonka, gomba, sajt) ........................................................................................ 1090.-Sonka gomba (pizzaszósz, sonka, gomba, sajt) ........................................................................................ 1090.-
Chorizo (pizzaszósz, kolbász, kukorica, sajt) ............................................................................................ 1290.-Chorizo (pizzaszósz, kolbász, kukorica, sajt) ............................................................................................ 1290.-
Bolognai (pizzaszósz, bolognairagu, sajt) .................................................................................................. 1350.- Bolognai (pizzaszósz, bolognairagu, sajt) .................................................................................................. 1350.- 
Songoku (pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt) ..............................................................................  1390.-Songoku (pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt) ..............................................................................  1390.-
Hawaii (pizzaszósz, sonka, ananász, sajt) .................................................................................................  1390.-Hawaii (pizzaszósz, sonka, ananász, sajt) .................................................................................................  1390.-
Piedone (pizzaszósz, bacon, bab, vöröshagyma, chili, sajt) ................................................................... 1390.-Piedone (pizzaszósz, bacon, bab, vöröshagyma, chili, sajt) ................................................................... 1390.-
Szalámis (pizzaszósz, szalámi, pepperóni, sajt) ........................................................................................ 1390.-Szalámis (pizzaszósz, szalámi, pepperóni, sajt) ........................................................................................ 1390.-
Vega (pizzaszósz, brokkoli, gomba, olajbogyó, paradicsom, sajt) ........................................................ 1390.-Vega (pizzaszósz, brokkoli, gomba, olajbogyó, paradicsom, sajt) ........................................................ 1390.-
Gyros (tejföl, csirkecsík, paradicsom, uborka, lilahagyma, sajt) ........................................................... 1450.-Gyros (tejföl, csirkecsík, paradicsom, uborka, lilahagyma, sajt) ........................................................... 1450.-
Al Pacino (erős tejföl, bacon, kolbász, tarja, hagyma, csípős pepperoni, sajt) ................................... 1490.-Al Pacino (erős tejföl, bacon, kolbász, tarja, hagyma, csípős pepperoni, sajt) ................................... 1490.-
Négy évszak (pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, szalámi, sajt) ......................................................... 1490.-Négy évszak (pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, szalámi, sajt) ......................................................... 1490.-
Róma (pizza szósz, szalámi, sonka, parmezán, olívabogyó, sajt) .......................................................... 1490.-Róma (pizza szósz, szalámi, sonka, parmezán, olívabogyó, sajt) .......................................................... 1490.-
Firenze  (mustáros tejföl, kolbász, bacon, kukorica, vöröshagyma, sajt)..............................................1490.-Firenze  (mustáros tejföl, kolbász, bacon, kukorica, vöröshagyma, sajt)..............................................1490.-
Genova (fokhagymás tejföl, csirkemell csík, kolbász, csípős pepperóni, tükörtojás, sajt) ............... 1490.-Genova (fokhagymás tejföl, csirkemell csík, kolbász, csípős pepperóni, tükörtojás, sajt) ............... 1490.-
Négy sajtos (pizza szósz, feta, parmezán, füstölt sajt, mozzarella) ....................................................... 1 490.-Négy sajtos (pizza szósz, feta, parmezán, füstölt sajt, mozzarella) ....................................................... 1 490.-
Garnélás  (fokhagymás tejföl, fűszeres garnéla, sajt) ............................................................................... 1550.-Garnélás  (fokhagymás tejföl, fűszeres garnéla, sajt) ............................................................................... 1550.-
Tonhalas  (pizza szósz, tonhal, lilahagyma, olívabogyó, sajt) ............................................................... 1 550.-Tonhalas  (pizza szósz, tonhal, lilahagyma, olívabogyó, sajt) ............................................................... 1 550.-
Magyaros  (pizza szósz, bacon, kolbász, vöröshagyma, paradicsom, hegyes erős, sajt) .................. 1 590.-Magyaros  (pizza szósz, bacon, kolbász, vöröshagyma, paradicsom, hegyes erős, sajt) .................. 1 590.-
Húsimádó  (pizza szósz, tarja, szalámi, bacon, kolbász, sajt) ................................................................ 1 590.-Húsimádó  (pizza szósz, tarja, szalámi, bacon, kolbász, sajt) ................................................................ 1 590.-
Juhtúrós (tejföl, csirkecsík, juhtúró, kukorica, sajt) ................................................................................ 1 650.-Juhtúrós (tejföl, csirkecsík, juhtúró, kukorica, sajt) ................................................................................ 1 650.-

45-ös méretben is kérhető minden pizza plusz 1000 Forintért!45-ös méretben is kérhető minden pizza plusz 1000 Forintért!
Plusz feltétek:Plusz feltétek:    Választható alapok: Választható alapok: pizzaszósz, tejföl, fokhagymás tejföl, mustáros tejföl, erős tejföl. Piz-pizzaszósz, tejföl, fokhagymás tejföl, mustáros tejföl, erős tejföl. Piz-
záinkat 100 Ft-os felárral félbehajtva is lehet kérni!  - záinkat 100 Ft-os felárral félbehajtva is lehet kérni!  - 190 Ft:190 Ft:  gomba, tejföl, ketchup, fokhagyma, paradi-gomba, tejföl, ketchup, fokhagyma, paradi-
csom, hegyes erős, lila hagyma, bab, kígyóuborka, kukorica, oregánó, szárított bazsalikom, vöröshagyma, csom, hegyes erős, lila hagyma, bab, kígyóuborka, kukorica, oregánó, szárított bazsalikom, vöröshagyma, 
chili - chili - 290 Ft:290 Ft:  sajt, füstölt sajt, feta, ananász, bacon, tarja, kolbász, szalámi, sonka, bolognai ragu, brok-sajt, füstölt sajt, feta, ananász, bacon, tarja, kolbász, szalámi, sonka, bolognai ragu, brok-
koli, olíva bogyó, friss bazsalikom, csemege pepperóni, csípős pepperóni, tükörtojás - koli, olíva bogyó, friss bazsalikom, csemege pepperóni, csípős pepperóni, tükörtojás - 390 Ft:390 Ft:  juhtúró, par-juhtúró, par-
mezán, feketeerdő sonka, csirkemell csík, ruccola, koktélparadicsom, tonhal, garnélamezán, feketeerdő sonka, csirkemell csík, ruccola, koktélparadicsom, tonhal, garnéla

Kiszállítási díjak: Nagymarosra ingye-Kiszállítási díjak: Nagymarosra ingye-
nes, Zebegényre 600 Ft, Kóspallagra 800 nes, Zebegényre 600 Ft, Kóspallagra 800 
Ft, Kismarosra 350 Ft, Verőcére  500 FtFt, Kismarosra 350 Ft, Verőcére  500 Ft

 Rendelés: 06-70/234-9055 Rendelés: 06-70/234-9055

Az étterem nyitva tartása: Az étterem nyitva tartása: 
H-P: 12-19 óraH-P: 12-19 óra


