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ÖREGBÍTETTÉK NAGYMAROS HÍRNEVÉT: Jeszenszky Petra világbajnok 
lett, a Vándor és Vackor Lovasterápia csapata országos bajnok lett

Rendhagyó könyvbemutatón búcsúztak  
el dr. Rendessy Annamáriától

Szeptember 12-én Győrben a Maraton Kajak-Kenu Világbajnoksá-
gon a nagymarosi Jeszenszky Petra, társával Fritz Anettel állhatott 
a dobogó legmagasabb fokára. Interjúnkat a 9. oldalon olvashatják.

Rendhagyó könyvbemu-
tatón búcsúztatták dr. 
Rendessy Annamária házi-
orvost, aki nyugdíjba megy.  
Döbrössy Mihályné legújabb 
könyvének apropóján került 
sor a méltatásra. 

Az új művet, mely az 
egészségüggyel foglalko-
zik, most is Tharan-Trieb 
Marianne mutatta be, aki el-

mondta: a téma nem éppen 
népszerű. 

- Nem közhely, hogy az 
egészség a legfontosabb. 
Akik egy közösség egész-
ségéért tettek, azokat mél-
tán megilleti az emlékezés. 
Mert, ahogy nem tudjuk, 
kik gyógyítottak 500 és 1000 
év elteltével, 100 év is ki fog 
esni a kollektív emlékezetből 

a XX. század népességkar-
bantartóinak neve, tevé-
kenysége, munkássága. Ho-
lott nélkülük sok élet rö-
vidült volna meg - mondta. 

Döbrössy Mihályné he-
tedik könyve Az egészség és 
kórság Nagymaroson, a helyi 
orvosoknak, orvoslásnak ál-
lít emléket.

Folytatás a 7. oldalon

Sikeresen szerepeltek Fóton szeptember 26-án, a Ván-
dor és Vackor Lovasterápia Alapítvány tanítványai az 
országos megmérettetésen. Cikkünk a 9. oldalon.
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Pizzák (teljes kínálat: facebook.com/pages/Maros-Yacht-Kikötő)
Pizzakenyér (fűszeres, fokhagymás olívaolajjal sütött pizzatészta) ......................................................... 790.-
Sajtos (pizzaszósz, oregánó, sajt) .....................................................................................................................990.-
Margaritha (pizzaszósz, paradicsom, bazsalikom, sajt) ............................................................................ 990.-
Sonkás (pizzaszósz, sonka, sajt) ..................................................................................................................... 990.-
Sonka kukorica (pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt)  ................................................................................ 1090.-
Sonka gomba (pizzaszósz, sonka, gomba, sajt) ........................................................................................ 1090.-
Chorizo (pizzaszósz, kolbász, kukorica, sajt) ............................................................................................ 1290.-
Bolognai (pizzaszósz, bolognairagu, sajt) .................................................................................................. 1350.- 
Songoku (pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt) ..............................................................................  1390.-
Hawaii (pizzaszósz, sonka, ananász, sajt) .................................................................................................  1390.-
Piedone (pizzaszósz, bacon, bab, vöröshagyma, chili, sajt) ................................................................... 1390.-
Szalámis (pizzaszósz, szalámi, pepperóni, sajt) ........................................................................................ 1390.-
Vega (pizzaszósz, brokkoli, gomba, olajbogyó, paradicsom, sajt) ........................................................ 1390.-
Gyros (tejföl, csirkecsík, paradicsom, uborka, lilahagyma, sajt) ........................................................... 1450.-
Al Pacino (erős tejföl, bacon, kolbász, tarja, hagyma, csípős pepperoni, sajt) ................................... 1490.-
Négy évszak (pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, szalámi, sajt) ......................................................... 1490.-

45-ös méretben is kérhető minden pizza plusz 1000 Forintért!

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

Megújult árú és új ételeink kiszállításra is:
Lasagne                          1090.-
Bolognai spagetti                                              1090.-
Carbonara spagetti                                           1090.-
Rántott sajt sült krumplival/rizzsel              1490.-
Rántott csirke sült krumplival/ rizzsel         1490.-

Brokkolis csirkés penne                                  1190.-
Négy sajtos penne                                            1090.-

Palacsinta (kakaó, lekvár, fahéj)                      450.-
Somlói galuska                                                    650.-

Kiszállítási díjak: Nagymarosra 
ingyenes, Zebegényre 600 Ft, 

Kóspallagra 800 Ft, Kismaros-
ra 350 Ft, Verőcére 500 Ft

Rendelés: 06-70/234-9055
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Nagymaros Város Önkormányzatának képviseleté-
ben Petrovics László polgármester köszönetét feje-
zi ki a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökének, Ivor Andrásnénak és tagjainak Heinczné 
Cserni Katalinnak és Hetényi Andreának a nagy sikerű 
Swabenfest megszervezéséért és lebonyolításáért.

Köszönet

Szeptember 28-án, hétfőn ülé-
sezett a testület. A tanácskozá-
son, melyen mindenki jelen volt, 
döntöttek többek között az Attila 
szobor helyszínéről, valamint ar-
ról is, hogy ismét részt vesz a vá-
ros a Bursa Hungarica Ösztöndíj 
pályázaton (a pályázati kiírást la-
punk 4. oldalán olvashatják). 

A napirendi pontok elfogadá-
sa előtt Heinczné Cserni Katalin 
mondott köszönetet a testület-
nek az iskola fennállásának 100. 
évfordulójára nyújtott anyagi tá-
mogatásért. 

Fekete Zsolt képviselő szin-
tén napirend előtt kért szót. Ő a 
vasúti őrház helyzetére kérdezett 
rá és a hatlópataki vasúti átjáró 
ügyének rendezésére.

Szimon Attila azt szerette vol-
na tudni, hogy akarnak-e Nagy-
maros környékén bevándorlókat 
elhelyezni, amire nemleges vá-
laszt kapott, valamint a hétvégi 
hangoskodásokról beszélt a Fe-
hér hegyen. 

A napirend elfogadása után 

először beszámolót hallgattak 
meg a képviselők a lejárt idejű 
határozatok teljesítéséről, majd 
Döbrössy Mihályné számolt be a 
Nagymarosi Krónika és a Hősök 
könyve alakulásáról. 

Beszámolót hallgattak meg 
Szomráky Páltól a Credo Nyá-
ri Művészeti Fesztiválról, melyet 
az önkormányzat is támogatott 
a részt vevő gyermekek étkezte-
tésével. 

Elhalasztották a döntést a kö-
vetkező ülésre a gyermekjólé-
ti szolgáltatás és családsegítés el-
látására  még 2013-ban létrejött 
társulási megállapodás módosí-
tásáról, esetleges megszüntetésé-
ről, mert meg szeretnék ismerni 
a társulási tanács tagjai álláspont-
ját és a szakmai létszámfeltétele-
ket szabályozó jogszabályt is.

Módosították a Nagymaros 
Város Fejlesztéséért Alapítvány 
alapító okiratát és új kuratóriumi 
tagot is választottak Zeller Zoltán 
személyében. 

Az adóbevételek alakulásának 

tájékoztatójából kiderült, hogy 
jelentősen megnőtt az adóellen-
őrzési eljárásoknak köszönhető-
en, az idegenforgalmi adót fize-
tők köre. Az önkormányzat leg-
jelentősebb adóbevétele tovább-
ra is az építményadó, valamint az 
iparűzési adó. 

A testület felül kívánja vizsgál-
ni a Tiszta udvar, rendes ház ren-
deletét, melynek döntését a kö-
vetkező ülésre halasztották. Eb-
ben az évben is elfogadták, hogy 
a város támogassa a felsőoktatás-
ban tanulókat, így csatlakozott 
Nagymaros is a Bursa Hungarica 
Ösztöndíj Pályázathoz, melyre 
600 ezer forintot különítenek el. 

Kérelmet nyújt be a város a 
szociális célú tűzifa támogatásá-
hoz az illetékes minisztérium-
hoz. Azonnali hatállyal megszűn-
tették Nagymaros tagságát a Du-
na-Ipoly Önkormányzati Terü-
letfejlesztési Programtársulásban. 

Hat igennel és egy nem sza-
vazattal a Széchenyi sétányon a 
Hell Ferenc utca és a Duna utca 

közötti területen lévő volt kikötő 
betont jelölte ki a testület az Atti-
la szobor helyének. 

Az egyebekben Ivor Andrásné 
kért szót, aki köszönetet mon-
dott a Schwabfesthez nyújtott 80 
ezer forintos támogatásért. Is-
mét felhívta a figyelmet a teme-
tő és a halottasház helyzetére, va-
lamint a Csapáson hiányzó jelző-
táblákra. 

Szimon Attila a Nagymaros-
Visegrád vasútállomás botrá-
nyos állapotáról beszélt, valamint 
a Fehér hegyen a reggel és az esti 
órákban falkában garázdálkodó, 
szabadon engedett kutyák veszé-
lyéről. A vaddisznó állomány el-
szaporodásáról, és a számuk gyé-
rítésének szükségességéről is be-
szélt a képviselő.

Szintén az egyebekben dön-
töttek egy vismaior pályázat be-
nyújtásáról, valamint, ingatlan 
rész értékesítésről és bérbeadás-
ról is.

Már zárt ajtók mögött a Gon-
dozási Központ több kérelméről 
hoztak döntést, valamint javasla-
tokat tettek több kategóriában is 
a Pest Megyei kitüntetésekre.

Furucz Anita

Döntöttek az Attila szobor helyéről

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

Nagymaros, Fő tér 9.

Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 14-17-ig KISMAROS

Szerda: 14-17-ig NAGYMAROS
Csütörtök: 14-17-ig KISMAROS
Péntek: 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:
Október 10., szombat  - Kismaros, Október 17., szombat 

- Nagymaros, Október 31., szombat - Nagymaros
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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagymaros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2016. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmá-
nyainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány 
mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati 
forrásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű tá-
mogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként há-
rom forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyúj-
tott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott tá-
mogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa 
Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőok-
tatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített 
forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx.. Azon pályázók, akik már regisztráltak a 
rendszerben a már meglévő felhasználó nevükkel és jelsza-
vukkal léphetnek be. A regisztrációt követően lehetséges a 
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltölté-
sét követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meg-
határozott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia 
szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzat-
hoz papíron történő benyújtásának határideje: 

2015. november 9.
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei 

(2 tanulmányi félévre pályázható):
- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkor-

mányzat területén (lakcím igazolás),
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás),
- felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a 

pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően).
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei 

(6 tanulmányi félévre pályázható):
- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkor-

mányzat területén (lakcím igazolás),
- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás),
- korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intéz-

ménybe.
A pályázat részletes kiírása a www.nagymaros.hu hon-

lapról letölthető. A pályázat benyújtásával kapcsolatban a 
(27) 595-107-es telefonszámon kérhető felvilágosítás.

Elektronikai Hulladékgyűjtés

A vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgálta-
tások 2015-től igénybe vehető 
támogatások jogcímre benyúj-
tott pályázatunkat a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal 7 327 970 Ft támogatásban 
részesítette.

A támogatásból a pályázat-
hoz becsatolt árajánlat alap-
ján egy 8 személyes Citroen 
Jumper mikrobusz beszerzé-
sét valósíthattuk meg, továbbá 
a kötelező arculati elemek (Da-
rányi Ignác terv logó és jelmon-
dat, valamint uniós logó) elhe-
lyezésére került sor. Az önkor-

mányzatnak így kizárólag az 
ÁFA összegét, 1 928 602 Ft ösz-
szeget kellett saját forrásból biz-
tosítania.

A gépkocsit a Maros Autó-
ház Kft váci Citroen kereskedé-
séből vásároltuk, a gyors és ru-
galmas ügyintézésükért ezúton 

is köszönetet 
m o n d u n k . 
Az arcula-
ti elemek el-
helyezését a 
Dunapress Bt 
végezte.

A 
mikrobusszal 
a temetői já-
rat biztosítá-
sát, a Gon-
dozási Köz-

pont idősek szállítási felada-
tait, valamint az óvodában és 
az iskolában felmerülő  gyer-
mekszállítást fogjuk végezni az 
egyéb önkormányzati felada-
tok mellett. Az óvodai úszásra 
való szállítást egyelőre a maga-
sabb létszámok miatt nem tud-
tuk megoldani.

Nagymaroson a Panoráma 
parkolóban 2015. szeptem-
ber 12.-én a Polgármeste-
ri Hivatal és a FE-GROUP 
Zrt. közös szervezésében 
ismételten megrendezés-
re került az éves elektroni-
kai hulladékgyűjtési akció. 
Az utóbbi évek viszonylatá-
ban idén került begyűjtésre 
a legnagyobb mennyiség. A 
helyszínre küldött teherautó 
raktere 25 m3 befogadó ké-
pességű volt, amelyre nem is 
fért fel minden berendezés, 
így más településről kellett 
átrendelni még egy autót.

Az itt begyűjtött hulladé-
kok szétszerelés és váloga-
tás után beolvasztásra ke-
rülnek és az alapanyagokból 
újra használati eszközök ké-
szülnek. 

A sikeres begyűjtési ak-
ció ellenére a Fehérhegyen 
a Foglárdűlőbe felvezető út 
aljánál 2015. szeptember 
15-én 4 db tv készüléket és 1 
db mikrohullámú sütőt ta-

láltunk. A Maros Kft mun-
katársai aznap elszállítot-
ták a kidobott berendezése-
ket, de remélhetőleg jövőre 
már mindenki a begyűjtési 
pontra fogja elvinni a feles-
leges készülékeit. Ezúton is 
köszönöm a Maros Kft ügy-
vezetőjének Genzelmann Jó-
zsefnek és a polgárőrség ré-
széről Trieb Antalnak a köz-
reműködésüket.

Varga Máté környe-
zetgazdálkodási ag-

rármérnök, városüze-
meltetési előadó

Kisbuszt nyert pályázaton a város
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Mindnyájunk számára is-
mert a migráns helyzet. 
Minden nap lélegzetvisz-
szafojtva figyeljük a híreket, 
hogy megint hány illegális 
bevándorló lépte át Magyar-
ország határát. Mi, itt a Du-
na-kanyarban keveset észle-
lünk ebből, de olvasva a déli 
határ mentén élők beszámo-
lóit, megdermedünk a hírek-
től.

Erejüket megfeszítve szol-
gálnak a végeken a magyar 
rendőrök és a katonák. He-
tekig nem láthatják a sze-
retteiket, esőben, hidegben, 
tűző napban néznek farkas-
szemet a betolakodókkal.

Örömmel hallottuk, hogy 
megalakult egy „Zsaruellátó” 
csapat, akik energiadús éle-
lemmel, csokival, gyümölcs-
csel, vagy kötszerrel, gyógy-
szerrel  látják el a határon 
szolgálatot adó rendőröket. 
Vácon is van átvevőpont, 
ahol leadhatjuk a rendőrök-
nek szánt küldeményt. Úgy 
döntöttünk a legutóbbi gyű-
lésünkön, hogy mi is hozzá-
járulunk a határvédők jobb 
ellátásához, és lehetősége-
inkhez mérten összeállítunk 
egy csomagot, melyet majd 
Vácon leadunk. Aki úgy 
gondolja, bátran csatlakoz-

hat hozzánk. A váci átvevő-
pontok a következők: 

- Fónagy & Walter Ven-
dég- és Borházban 

- Sárga fogóban
- Royal Fitnessben
- Angel Star Használtruha 

üzletben
- Dunaweb Computer 

Kft-nél a Március 15. tér 16-
18. szám alatt lehetséges le-
adni az adománynak szánt 
dolgokat.

Hamarosan itt van októ-
ber 23-a, amikor az 56-os 
forradalom kirobbanására 
emlékezünk. Terveink sze-
rint a városi ünnepen együtt 
koszorúzunk a többi meg-
emlékező szervezettel, egye-
sülettel. Majd másnap Buda-
pesten veszünk részt a Job-
bik központi rendezvényén.

Idén is rendbe tesszük 
Halottak napja előtt a te-
metőben található katona-
sírokat, a dömösi átkelésnél 
a hősi halált halt Bótay Ede 
sírját, majd a Királykút utá-
ni erdőben található isme-
retlen magyar katona sír-
ját. Ha szeretne valaki csat-
lakozni a munkánkhoz, ír-
jon, vagy hívjon bármelyi-
künket. Mindenkit szeretet-
tel várunk.

Hollik István 1982-ben született 
Budapesten. 4 éves volt, mikor 
családjával Nagymarosra költöz-
tek, ahol édesanyja háziorvosi 
állást kapott. Iskoláit Nagymaro-
son majd a váci Piarista Gimná-
ziumban végezte. Már egyetemi 
tanulmányai alatt is foglalkoztat-

ta a közélet, saját közösségének 
szolgálata és képviselete. Ennek 
eredményeképpen 2013-ban az 
Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség elnökévé választották. 

2015 szeptemberében a Fi-
desz és a KDNP vezetői úgy 
döntöttek, hogy őt jelölik egy 
nemrég megüresedett parla-
menti képviselői helyre. Kép-
viselőként a magyar fiatalokért 
fog dolgozni egy olyan Magyar-

ország építésével, melyben min-
den magyar fiatal biztonságot és 
lehetőségeket biztosító otthonra 
találhat. 

Otthonának mindig a Duna-
kanyart tekintette. Országgyűlé-
si képviselőként – Harrach Pé-
terrel együttműködve – köteles-

ségének tartja az itt élő emberek 
szolgálatát, boldogulásuk előse-
gítését. 

Képviselői munkájának mot-
tója: Képviselői megbízatásom 
ideiglenes, a Dunakanyarhoz 
való kötődésem örök! 

Számunkra, aki a térség elő-
rehaladását különös figyelem-
mel kísérjük megnyugtató, hogy 
egyre többen vannak azok, akik-
nek e régió kiemelten fontos.

Hírek a nagymarosi 
Jobbik szervezet életéből

Országgyűlési képviselő 
lett Hollik István

Karitász hirdetések
Használt bútor

Nagyon sokszor ajánlanak fel használt bútort a 
Karitász számára. Ez nagyon hasznos dolog – hisz 
mindig akad  gazdája ezeknek- azonban a szállítás és 
raktározás nagyon nehéz feladatot jelent.

Ezért a következő rendet szeretnénk bevezetni. A 
Maros Kft-vel való megállapodás alapján havonta egy 
alkalommal (valamelyik péntek délután) mozgatjuk a 
felajánlott bútorokat- lehetőleg a felajánlótól egyene-
sen a kedvezményezetthez.

A felajánlást és az igényt a 06-30/5004-392-es te-
lefonszámon, vagy a Karitász raktárban lehet jelezni. 
(Dózsa György u. 2. szombatonként 9-11-ig)

A felajánlott bútorokat az elszállítás előtt a Karitász 
munkatársak megtekintik.

Szeretnék köszönetet nyilvánítani az iskolások-
nak a strand takarításban történt segítségükért! 
Mindannyiunkért tették, és a jövő szezon tisztább 
strandjáért! Gratulálok nekik!

Petrovics LászLó PoLgármester

Köszönet a segítségért
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Ha szeptember vége, akkor 
Schwabenfest Nagymaroson! 
Nevezhetjük sörfesztiválnak, 
sváb ünnepségnek, nem az el-
nevezés a lényeg, hanem az a 
tény, hogy évek óta egy nagyon 
kellemes, múltat idéző sváb 
hangulatú rendezvényen vehet 
rész Nagymaros és környéke.

Amikor egy várva várt ese-
mény véget ér, akkor a rende-
zők egyrészt fellélegeznek, hogy 
jaj, de jó, sikerült, mindenki na-
gyon jól érezte magát, minden 
generáció találhatott magá-
nak kellemes elfoglaltságot, de 
ugyanakkor marad egy kis űr 
is, hogy ennek is vége. Persze 
az üresség érzése nem tart soká, 

hiszen amikor az élményeket, 
tapasztalatokat kiértékeljük, 
már percek múlva a következő 
esemény tervezeténél tartunk...

Emlékszem, amikor az ulmi 
skatulyát avattuk, és az avatás 
részleteit beszéltük meg, Ivor 
Andrásné Anikó boldogan kö-
zölte, hogy minden készen áll 
a Schwabenfest-re, összeállt a 
kép, kiállítások, kisvonat, tán-
cosok, sátor, préselés, stb...

Nem szerettem volna pesz-
szimista lenni, hogy jobb, ha 
nyugtával dicsérjük a napot, így 
nem is szóltam semmit, örül-
tem, hogy minden sínen van.

Aztán Anikóval szinte min-
dennapos telefonbeszélgetésem 
volt: a fakörhintás visszamond-
ta, nyomós okra hivatkozva, 
természetesen megértjük, de 

akkor a gyerekeknek sürgősen 
kell találni valami más szóra-
kozást. Anikó 18 tánccsoportot 
keresett meg, hogy ki tud jönni, 
sokan az utolsó pillanatban je-
leztek vissza.

Szeptember lévén nagyon 
sok helyszínen volt rendezvény, 
így nem volt egyszerű a progra-
mot összerakni. Ám, de min-
den jó, ha vége jó, az utolsó nap-
ra minden összeállt. 

A sátor már pénteken ké-
szen volt, "csak" szépen be kel-
lett rendezni, a szereplők mind 
megérkeztek, az utolsó pillanat-
ban még Dunakesziről is beje-
lentkezett egy 50 fős csoport a 
nemzetiségi osztályokból. A 

gyönyörű őszi napsütésben a 
gyerekek már a délelőtt folya-
mán is körhintázhattak, egész 
estig játszhattak a fajátékokkal, 
a vendégeket vidám táncos mű-
sorok, fúvószene szórakoztat-
ta, miközben mindenki evett, 
ivott, beszélgetett kedvére.

Három órakor került sor 
a Sigil galériában két kiállítás 
megnyitására. Tatabányáról ér-
keztek Mózer Ernő faszobrász 
és restaurátor nagyon szép és 
kedves szobrai, melyek a ma-
gyarországi svábság történel-
mét és szokásait mutatták be.

A kiállítás sikerét az is bizo-
nyította, hogy a szobrok Nagy-
marosról nem haza mentek, ha-
nem tovább Zebegénybe.

Miután vendégeink megte-
kintették az alkotásokat, Giller 

Józsefné Nusi néni Berkenyéről 
hozott  babáiban gyönyörköd-
hettek. Azt hiszem, Nusi néni 
szenvedélyes bemutatójának 
legalább olyan sikere volt, mint 
a népviseletben öltözött babák-
nak a gyermekkortól egészen az 
idős korúak viseletéig. Nusi né-
ninek jutott szerep a színpadon 
is: Lénárd Kittit és kislányait öl-
töztette népviseletbe . Így a kö-
zönség kaphatott egy kis „sváb 
divatbemutatót” is, ám termé-
szetesen a célunk az volt, hogy 
minél többen ismerkedjenek 
meg a sváb népviselettel.

A tartalmas programot a 
Die Eber Kapelle Mányról  re-
mek hangulatú muzsikája zár-
ta, ahol a vidám közönség tánc-
ra perdülhetett, és kedvére mu-
lathatott.

Nagyon jó volt a téren a po-
zitív visszajelzéseket hallani, 
látni a sok embert, a sok vidám 
kisgyereket, a körforgást, a jó-
kedvet, a barátságos beszélgető-
partnereket, csoportokat.

Horváth Dávid idén is tö-
retlen lelkesedéssel préselte a 
mustot kis segítőivel, akik nagy 
örömmel segédkeztek tanáruk-
nak.

Reméljük, a városnéző kis-
vonaton mindenki kapott új 
és hasznos információt szép 
kis városunkról. Bízunk ben-
ne, hogy sokan kaptak ked-
vet , hogy az Édeskében egy fi-
nom fagyi vagy egy vacsora 

Schwabenfest 2015

után megtekintsék a jégvermet, 
megkóstolják a marosi borokat 
a Maros pincében, egy séta köz-
ben megálljanak néhány perc-
re Andresz Gréti svábházánál,a  
májusfánál a Panoráma parko-
lóban ,- és még sorolhatnám...

Sok munka, szervezés, idő 
és  idegeskedés előzte meg ezt a 
délutánt, de megérte.

Ismét jót mulattunk Nagy-
maroson, egy jól összerakott, 
tartalmas és emlékezetes napot 
zárva. Mindehhez hozzásegített 
a Maros étterem, mint együtt-
működő partner és támogató, 
továbbá Rasman Miklós, aki 3 
mázsa szőlőt biztosított, a Spitz 
pékség a gyermekek részére ké-
szített 80 db perec felajánlásá-
val. Palásti Ildi  virágokkal a 
díszlet kiegészítéséhez, Nagy-
maros Város Önkormányzatá-
nak, mint szponzornak, az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma, a pályázati pénz biztosítá-
sával, -  Jung Károly és  kedves 
neje Ági néni támogatók. Kö-
szönjük a rendezvény támoga-
tását az OTP Nyrt Banknak.

Köszönjük a főszervező-
nek, Anikónak, aki még nin-
csen egészen készen a munká-
latokkal, hiszen egyrészt az el-
számolást végzi, másrészt pe-
dig ismét égnek a vonalak......
már szervezzük a következő 
eseményt.

Heinczné Cserni 
Katalin
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„Minden bolond tud futni, 
de különleges fajtája az őrü-
letnek az, aki félmaratont 
fut”

Többek között ez a póló 
felirat is motiválhatta a Fut 
a Maros Futóklub tagokat, 
akik 2015. szeptember 13-
án, vasárnap 21 km-t vál-
laltak be reggeli ébresztő-
nek.

Nagymarosról tizen-
egyen a félmaratoni távot 
teljesítették, és a többség 
már sokadik alkalommal, 
két fő a ligetet kerülte meg 

a napsütéses őszi időben. 
Aktív szurkolótábor is kí-
sérte a futókat, akik itt-ott 
fotókat készítettek.

A lábemelgetős sportnak 
egyre több rajongója van 
Nagymaroson. Akad, aki 
kistávon bizonyít, ám néha 
megtáltosodik és 5 km-ből 
egyszer csak 21 km lesz.

Várunk mindenkit az 
őszi szezonban közös fu-
tásokra szombatonként, 10 
órára a fő téri parkolóba.

Fussunk együtt a Duna-
kanyar legszebb tájain!

A Fut a Maros Futóklub a 
félmaratonnál állt rajtoz

Szorgos kezek munkájának 
bemutatója volt

Mándliné Szabó Katalin, a 
művelődési ház és könyv-
tár igazgatója köszöntöt-
te a vendégeket a Nagyma-
rosi Nyugdíjas Klub által 
szervezett kézimunka kiál-
lításon. A tárlaton a hím-
zések, horgolások, köté-

sek mellett, őseink múltja 
is megelevenedett a fali te-
rítőkön.

- Mindannyiunkban él 
az alkotás ösztöne, szeret-
nénk valamilyen maradan-
dót létre hozni, ami tetszik 
másoknak, vagy valamit, 
ami miatt majd ránk fog-
nak emlékezni - mondta 
Mándliné Szabó Katalin. 

A kiállítást már Ivor 
Andrásné képviselő nyitot-
ta meg, aki egy címmel is 
ellátta azt: Szorgos Kezek 
Tárlata.

- Ha körbenézünk sok-
sok munka mutatja meg, 
hogy mennyi tehetség van 

ma közöttünk, körülöt-
tünk. Mindegyik alkotás 
értéket őriz, értéket ment, 
értéket átörökít. Láthatóan 
átörökítjük most is a szé-
pet és a hasznost - mondta.

A rendezvényen fellé-
pett Dudás János aranyko-
szorús nótaénekes, zongo-
rán kísérte Lénárt István. 

Furucz Anita

Rendhagyó könyvbemutatón búcsúztak  
el dr. Rendessy Annamáriától

Folytatás az 1. oldalról
Beszéde után képes össze-

állításban emlékeztek a pes-
tis járványról szóló kiállítás-
ra, melyet szintén Döbrössy 
Mihályné szervezett és mely 
a könyv egyik témája is. 

- Első helytörténettel fog-
lalkozó könyvem még 2004-
ben jelent meg. Nem gon-
doltam volna, hogy a hete-
dik könyv bemutatóján is 
találkozunk. Megköszönöm 
olvasóim hűségét, lelkes tá-
mogatását az eltelt 11 évben. 
Amit az első könyv beveze-
tőjében írtam, ma is aktuá-
lis, mert ez a könyv is főhaj-

tás azok előtt, akik évtize-
deken át tették a dolgukat: 

szültek, neveltek, vettetek, 
arattak, tanítottak, imád-

koztak, vagy sírtak és nevet-
tek - mondta a szerző. 

A rendezvényen hallhat-
tuk a 2014. év Diák Költő-

jének, Marosvölgyi Gergely-
nek a tolmácsolásában Guy 
de Maupassant - Egészség-
ügyi utazás című novellá-
ját, de fellépett még dr. Szi-
geti-Benedek Sándor lánya, 
Szigeti-Benedek Gabriella és 
tanítványai, valamint uno-
kája Samu András is. 

A rendezvény végén bú-
csúztak a nyugdíjba vonu-
ló dr. Rendessy Annamári-
ától. Először Kanyó Ágnes, 
majd Hadi Péter és Gyöngyö-
si Gyula méltatta őt, majd a 
betegeit képviselve Voknát 
Marika adta át ajándéku-
kat. Végül a város nevében 
Petrovics László polgármes-
ter búcsúzott. 

Döbrössy Mihályné leg-
újabb könyvét megvásárol-
hatják a főtéri élelmiszerbolt-
ban, a könyvtárban és nála.

Furucz Anita
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Partmentén
Trunkó BarnaBás rovaTa

Útvonal tervezés
Ha Kolumbusznak lett volna GPS-es útvonaltervezője, egyből 
eljut Indiába, és akkor még mindig a lecsó lenne a legnépsze-
rűbb ételünk, nem a hamburger. 

Karácsonyra én is kaptam egy ilyen masinát, rögtön ki is 
próbáltam: hogy jutok le a Fehérhegyről a kompkikötőhöz?  
A gép jelezte, hogy ez nagyon egyszerű, persze azt nem tudta, 
hogy műemlék kút mellett lakik Rudi bácsi, (lapunk állandó 
levelezője, 56-os bajtárs), akihez mindig be kell ugrani egy jó-
ízű beszélgetésre. A GPS azt sem tudja, hogy a CBA-val szem-
ben meg kell állni egy jó kávéra a „Franciánál.” Kérdezem a 
géptől, hogy hol van a közelben Nemzeti Dohánybolt? Persze 
nem tudja, pedig a Gesztenyesoron egymással szemben kettő 
is van! Mint ahogy zöldséges is. 

Amint kiérek a Váci úthoz, a gép jelzi, hogy haladjak egye-
nesen előre. Mert ez a hülye masina nem tudja, hogy szomba-
tonként a Főtéren piac van, lehúzott ablakon keresztül is ér-
zem a kürtőskalács varázslatos illatát. Azon már nem is cso-
dálkozom, hogy a főtéri bolhapiacot sem jelzi.

A GPS szerint a tervezett utat két perc alatt meg lehet ten-
ni, de elromolhatott a szerkezet, mert én már másfél órája 
úton vagyok. Ilyenkor az ember odalép a gázra, hogy elérje 
a 12-es kompot.

De az a hülye gép még azt sem jelezte, hogy az orvosi ren-
delő előtt egy traffipaxos rendőrautó állt!

Szeptember 1-jén reggel 8 óra-
kor megtelt az iskola udvara 
sok-sok nyüzsgő gyerekkel, ér-
deklődő szülőkkel és lelkes pe-
dagógusokkal. Különösen az 
első osztályt kezdő gyerekeknek 
volt izgalmas ez a nap, próbál-
tunk mindent elkövetni, hogy jó 
élményekkel menjenek haza az 
első nap után.

A tanévnyitó ünnepélyen elő-

ször Petrovics László polgármes-
ter úr kedves szavakkal szólt az 
egybegyűltekhez, majd Fábi-
án Szabolcs igazgató úr köszön-
tőjét hallgattuk meg. Két ver-
set is hallhattunk, Szabad Flóra 

1. osztályos tanuló és az ötödi-
kes Hutter Csenge előadásában, a 
zászlóbevonulást dobszó kísérte 
Ribai András előadásában.

A pedagógusok között né-
hány személyi változás történt. 
Idén nem dolgozik már nálunk 
Kovács Brigitta, Bajor Zsuzsan-
na, Biró Anna és Sánta Gergő. 
További munkájukhoz sok si-
kert kívánunk. Viszont szeretet-

tel köszöntjük 
iskolánkban 
Fejős Anettet, 
aki matema-
tikát tanít, Er-
dei Gabriella 
tánc tanárnőt 
és Mozga Pé-
ter testnevelés 
tanárt. Új is-
kolapszicho-
lógus is segíti 

munkánkat, Váczi Vivienhez for-
dulhatnak a szülők és gyerekek, 
ha szükségesnek érzik.

Mindenkinek sok erőt, kitar-
tást kívánunk az új tanévhez!

Zoller Csabáné

Elkezdődött a tanév…
A legfontosabb cél, hogy ott le-
gyünk, megvalósult! Hogy nem 
jutottunk a döntőbe? Igaz, de a 
lovunkat kiszorították, így nem 
volt esélye. Ez benne van a ver-
senyben. De mi az, ami biztosan 
jó a településnek? Szombaton tíz-

ezer, vasárnap tizenötezer hallga-
tója volt a Vágta Rádiónak! Ösz-
szesen 167 ezer regisztrált látoga-
tója volt a rendezvénynek, mil-
liók látták a TV-ben! Nagyma-
ros zászlaja vonult a nézők előtt a 
megnyitón, rövid történelmünk 
az előfutamok során jutott a né-
zők fülébe. Nagymaros neve a 

hétvége során többször elhang-
zott! Ezzel feliratkoztunk egy 
olyan településmarketing felü-
letre, ahol ezrek és százezrek fe-
jében kerül helyére településünk. 
Bekerültünk a lovasélet közepé-
be, ahol mindenképpen jó he-

lyen vagyunk. 
Jó emberek, jó 
célok, a termé-
szet közelsé-
ge, a lovak jó-
tékony hatása, 
és még sorol-
hatnám, meny-
nyi előnye van 
és lehet annak, 
hogy itt jelen 
vagyunk. Ha 
értékelni akar-

nám, hogy a 65 ezer forintos ne-
vezési díj, és a lovasunk 70 ezer 
forintos költségtámogatása mek-
kora lehetőséget jelent Nagyma-
rosnak, akkor azt mondanám, 
szavakkal nem lehet kifejezni! 
Nyertünk! Mindenképpen nyer-
tünk! Jövőre újra ott a helyünk!

Petrovics László

Ott voltunk a Nemzeti Vágtán!
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Szeptember 12-én egy 
nagymarosi lányért is 
szurkolhattunk a győ-
ri Maraton Kajak-Kenu 
Világbajnokságon. Je-
szenszky Petra a junio-
rok között, társával Fritz 
Anettel világbajnok lett.

- Hogyan kerültél kap-
csolatba a kajakozással? 

- Másodikos korom-
ban kezdtem el kajakoz-
ni. Anyáé szerették volna, 
hogy mindenféleképpen 
sportoljak valamit, mert 
nagyon izgő-mozgó gye-
rek voltam. Így lementünk 
beiratkozni, és hamar ott is 
ragadtam.

- Miért váltottál Nagy-
marosról Vácra?

- Én nagyon szerettem 
Nagymaroson kajakozni, 
egyszerűen imádtam a tár-
saságot. Nekem az, hogy fi-
úkkal edzhettem előnyt je-
lentett, mert volt kikkel 

megküzdenem az edzé-
seken. Aztán ahogy tel-
tek az évek megfigyeltem, 
hogy más egyesületekben 
mi hogy zajlik, és fejlődés 
céljából, pl.: edzőtábori le-
hetőség, más edzéstervekre 
vágytam, és tudtam, Nagy-
maros egy nevelő egyesü-
let. Nem Vácra terveztem, 
pesti egyesületbe szerettem 
volna menni, de nem tud-
tuk volna összeegyeztetni 
az iskolával. Így maradtam 
Vácon Csernák Andiéknál, 

aki egyben a suliban az 
osztályfőnököm is.

- Milyen fontosabb verse-
nyeken át vezetett az utad a 
világbajnoki győzelemig?

- Számomra az összes 
verseny fontos, mert még 
a legkisebb versenyen is 
lehet valami újat tanulni, 
de természetesen a vb-re 
megrendezett válogató 
volt a legfontosabb. Meg 
nekem nagyon nagy löke-
tet adott az idei maraton 

Nagymaros büszkesége: 
Jeszenszky Petra világbajnok lett

Európa bajnokság is.

- Milyen emlékeid van-
nak a döntőről?

- Első sorban ami 
eszembe jut, az a hangulat, 
még mindig kiráz a hideg, 
ha arra gondolok, mekkora 
szurkolótábor volt, és fan-
tasztikus érzés volt így ver-
senyezni. Ha visszapörget-
hetném az időt, tuti, hogy 
az utolsó 200-300 métert 
élném újra, mert ott kezd-
tem el felfogni, hogy más 
nagyon beleszólni a győ-
zelmünkbe már nem fog. 
Meg az eredményhirdetés, 
az volt még nagy élmény. 

Köszönöm a családom-
nak a támogatást, és a ne-
velő edzőmnek Nieberl 
Károlynak a 7 év munkáját!

- Hogyan tovább, milyen 
terveid vannak a következő 
hónapokra?

- A következő hónap első 
sorban a pihenésről, kikap-
csolódásról fog szólni, meg 
el kell kezdenem bepótolni 
a sulis hiányzást. Október 
közepétől meg kezdődik a 
téli alapozás.

Furucz Anita

Az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is meghívást kap-
tunk a Magyar Lovasterápia  
Szövetség országos verse-
nyére. Az időjárás nagyon 
nem volt kegyes hozzánk, 
hideg volt, esett az eső, de ez 
nem szegte kedvünket. 

Esőkabát, gumicsizma, és 
irány a pálya. Egyik gyerek 
került a másik után a már 
bőrig ázott lóra, de a kicsi-
ket így is elragadta a ver-
senyszellem. Nagyon ügye-
sek voltak, tudásuk legjavát 
nyújtották. A 6 évesek egyé-
ni versenyszámban, a 7 éve-
sek pedig csapatversenyben 
indultak. Sorsolt lovukkal, 
szakadó esőtől felázott pá-
lyán, a szülők és csapattár-

sak lelkes buzdításától kí-
sérve tornáztak a lovon, 
és remekeltek az ügyessé-
gi versenyszámokban. A vá-
rakozás perceiben arcfestés-

sel, repülőgép szimulátorral, 
buborékfújással, rajzolással 
múlatták az időt. 

Az eredményhirdetés is-
mét nagy örömet okozott 

Köszönjük az elmúlt évek 
SZJA 1% felajánlásait. Kérjük, 
2015-ös évben is támogassák 
alapítványunk munkáját.

Vándor és Vackor 
Lovasterápiás Alapítvány

  Adószám: 18715170-1-13

Sikeresen szerepeltek a nagymarosiak 
az országos lovasterápia versenyen 

Fót, 2015. szeptember 26. 

versenyzőinknek.
A kicsik egyéni verseny-

ben - számukra hatalmas lo-
von - 2., 5., 7. és 15. helyezés 
értek el.

A nagyok csapatverseny-
ben, középhaladó kategóri-
ában a tavalyi harmadik he-
lyezés után idén bajnokok 
lettek. 

Hetényi Eszter 
(lovasterapeuta), 

Ivor Andrea 
(lovasterápiás segítő)
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Szeptember 3-án 11:50 Ri-
asztás: Vasúti szerelvény sze-
mélygépkocsival ütközött a 
II. sorompónál. Egyesületünk 
4 fő tűzoltóval vonult a hely-
színre, ahol a mentők már in-
tézkedtek és a rendőrség biz-
tosította a munkát. A tilos jel-
zés ellenére a sínekre hajtott 
a pick-up sorfőrje és autó-
ját egy vasúti munkagép elgá-
zolta. Az ütközés ereje az au-
tót a vasút melletti töltésbe re-
pítette. Az autót vezető fiatal-
ember könnyebb sérülésekkel 
megúszta, őt a mentők elszál-
lították. A váci műszaki men-
tő szer is a helyszínre érkezett 
és annak segítségével sikerült 
a töltésről levontatni a sérült 
járművet. 14:45-kor vonul-
tunk vissza.

A riasztást követően a Mi-
tsubishinket műszaki hiba mi-
att szervizbe kellett vinnünk. 
Itt a futómű és a fékrendszer 
teljes felújítást kapott, ékszíja-
kat, olajat és szűrőket cserél-
tettünk. Sajnos a munka igen 
sokáig tartott, ezért szeptem-
ber 12-én 11:15-kor érkezett 
értesítésre saját autóval vo-
nult ki Egyesületünk 2 tag-
ja. Ahol Zebegényben az Ady 
E. úton villanyszekrény égett. 
Egy porraloltóval a kézben ér-

keztek ki tűzoltóink. Tüzet a 
lakóknak sikerült eloltani. A 
helyszínre érkezett a váci 1. 
szer is. A házat átvizsgálták, a 
jegyzőkönyvet felvették. Na-
gyon nagy szerencse, hogy a 
lakók otthon tartózkodtak és 
persze az is, hogy volt kéznél 
tűzoltó készülék.

Szeptember 21-én a 
Kóspallagi úton egy autó fel-
borult. Egy személy megsé-
rült a balesetben. 4 fővel vo-
nultunk a helyszínre, ahol fél-
pályás útlezárás mellett kellett 
a forgalmi akadályt megszün-
tetni, az útra folyt üzemanya-
got eltakarítani.

Szeptember 25-én a szobi 
művelődési házban és a Duna 
partján Egyesületünk részvé-
telével zajlott a környékbeli te-

lepülési mentőcsoportok ok-
tatása és vizsgája. A Nagyma-
rosi ÖTE szállította a szivaty-
tyút, valamint bemutatta an-
nak működését és kezelését. A 
program a kora délutáni órák-
ban sikerrel zá-
rult. 

Megérkezett 
az Emberi Erő-
forrás Támoga-
táskezelő pá-
lyázatának se-
gítségével be-
szerzett eszkö-
zök első cso-
magja. 10 db 
PX-728-as ipa-
ri adó-vevő ké-
szülék, övto-
kokkal, 1 autós 
csomaggal, tar-

talék akkumulátorokkal. A rá-
diókból azok a tagok vehettek 
át egyet-egyet, akik rendsze-
resen reagálnak a napi esemé-
nyekre és riasztás esetén azon-
nal vonulnak. Az eszközöknek 
köszönhetően csökkenni fog a 
reakcióidőnk, a vonuló állo-
mány összes tagja egyszerre 
értesülhet minden fontos in-
formációról és hatalmas segít-
séget nyújtanak a rádiók sze-
mély keresésnél valamint ren-
dezvény biztosításnál is.

Még egy jó hír! A NAV ér-
tesítése alapján az adó 1 %-ok 
felajánlásának köszönhetően 
285 000 Ft-ot fordíthatunk a 
következő időszakban az alap-
szabályban meghatározott cé-
lokra. Ezúton köszönjük is-
mét minden kedves támoga-
tónknak a felajánlást!

Marafkó Márk

Az önkéntes tűzoltók szeptemberi hírei

Húsz éves lett a Zsófi trafik
Október 1-én ünnepelte szüle-
tésnapját a Vasút utcai Zsófi tra-
fik. Horváth Máriával - akit so-
kan ismernek városunkban - ar-
ról beszélgettünk, hogy mi tör-
tént az elmúlt húsz évben. 

- Húsz évvel ezelőtt azért vág-
tunk bele, mert a csatorna társu-
latnál lévő munkahelyem meg-
szűnt. Férjemmel beszélgettük, 
- mivel sok hétvégi házat átépí-
tettek akkoriban családi ház-
zá - hogy érdemes lenne egy új-
ságost  létrehozni. Sokan ismer-
tek, így sokan jöttek is hozzánk 
- mondta.

Az internet elterjedése azon-
ban a Zsófi trafiknál is érződik, 
hiszen egyre kevesebben vesz-
nek újságot. De, mint azt Mária 
mondja, a törzsvevői megma-
radtak.

- Hatvan-hetven helyi törzs-
vásárló család van, akiknek kü-
lön mappát tartok. Nagyon há-

lás  vagyok nekik, hűségükért, 
hiszen jóban, rosszban, télen, 
nyáron, mindig jönnek újságért. 
Vannak olyan hétvégiház tulaj-

donosok, akiknek télen elteszem 
a városi lapot és tavasszal jönnek 
érte - meséli. 

A Zsófi trafik egyébként lá-
nyukról Gorzás Zsófiról kapta a 
nevét, aki nagyon tehetségesen 
rajzol és fest. 

- De, vajon szeret még újságot 
olvasni egy újságárus - tettem fel 
a kérdést?

- Igen, szeretek újságot olvas-
ni. A Természetgyógyász maga-
zintól kezdve a Lakáskultúráig, 
de szeretem a Kertbarát maga-
zint és a receptújságokat is. Sze-
retek ötleteket meríteni belő-
lük, de szívesen olvasom a plety-
kamagazinokat is. Ezen a téren 
előnyben vagyok, mert este be-
hozom a lapot és reggel visszara-
kom - mondta. 

Mária addig szeretné folytat-
ni az újságárusítást, amíg egész-
ségileg bírja, mert szereti az em-
bereket, szívesen osztozik örö-
mükben és bánatukban is, sokan 
a szemei előtt nőttek fel és váltak 
felnőtté az elmúlt húsz évben.

Horváth Mária jó egészséget 
és hosszú életet kíván minden 
kedves vásárlójának és továbbra 
is szeretettel várja őket.

Furucz Anita



Nagymaros                                                                             11

Az ötvenes évek elején is ke-
mény nyári aszály pusztított. 
Éppen ekkor látogatott Ráko-
si Mátyás sleppjével a bada-
csonyi borgazdaság központ-
jába. Panaszkodtak is a főnö-
kök: a nagy melegtől beszárad 
a bogyó, nincs benne lé, nem 
cukrosodik. „Bizony”, sóhaj-
totta az egyik, „ha így megy to-
vább, őszre nem lesz maligán.” 
A nagy vezér, Sztálin legjobb 
tanítványa azonnal replikázott: 
„Nem baj, ha nem lesz maligán, 
majd terem helyette olasz rizling 
bőven.” 

Évtizedekkel később átgon-
dolva, ugyan, miért is kellett 
volna tudni egy, a nemzetközi 
munkásmozgalom közhelyein 
edződött „homo sovjeticusnak”, 
hogy mi a különbség rizling és 
maligán között? A baj az volt, 
hogy az őt kísérő sleppnek, sőt 
a kiépülő proletárdiktatúra sző-
lészetet-borászatot befolyásoló, 
nagyüzemi csőlátásban szenve-
dő „szakembereinek” sem volt 
lényegesen több fogalma er-
ről. Lefordítva a tételt a Duna-
kanyarra, ekkor tűntek el vég-
képp a XIX. század végi filoxé-
ravész idején egyébként is jócs-
kán megtépázott nagymaro-
si szőlők a Dunára tekintő lan-

kákról. S ezekkel együtt odalett 
sok minden más is. Például a 
marosi lányok, menyecskék ma 
már feltámaszthatatlan szaktu-
dása, amellyel művészi szinten 
csomagolták az itt termett cse-
megeszőlőt, útnak indítva azt 
a bécsi piacok felé. Végképp el-
tűnt néhány régi szőlőfajta, és 
eltűnt az a szaktudás is, ami a 
vörösborkészítés során az otel-
ló – direkttermő lévén - még il-
domos részét felhasználható-

nak tartotta. 
Megmaradtak vi-

szont a gyönyörű 
pincék. Györköny, 
Buzsák, Ostoros, stb. 
pincefaluinak külön-
leges értékeivel eltel-
ve, a kétezres évek 
elején Nagymaroson 
járva az első élmé-
nyünk ez volt: „holt 
pincék városa.” Az 
első benyomás után 
az első gondolat: kár 
értük. A többnyire 
tégla-és mészkőbur-
kolatos, tekintélyes 
méretű, a Börzsöny 
lankáiba mélyen be-
nyúló monstrumok 
évtizedeken keresz-
tül ásítoztak kihasz-

nálatlanul, egyféle mementó-
jául egy hamvába holt társada-
lom- és gazdaságpolitikai ku-
darcos kísérletnek.

Szinte csoda, hogy a tetsz-
halott állapotból mégis van éle-
dés. Az ezredforduló után, mint 
az áprilisi langyos esőt követő-
en a réten kipattanó élet, egy-
más után népesültek be a kü-
lönböző pincék, hasukban öb-
lös hordókkal, merülőfedeles 
acéltartályokkal. De a koráb-

bi hagyományokkal szemben 
új alapokon. Úgy tűnik, a régi 
marosi szőlőművelés ma már 
csak nyomokban támasztha-
tó fel, a helyi borászkodók zö-
mének bázisa Gyöngyös kör-
nyéke, onnan vásárolják a sző-
lőt. Másfelől a minőségi bor-
kultúra – az országos és euró-
pai trendek megismerése - egy-
re több helybélit vonz a Nagy-
marosi Borbarátok Körének 
rendezvényeire, a kör vezetője, 
Heininger Károly fáradhatatlan 
szervezőmunkája révén. So-
kat számítanak Dávid György 
és Koncz Helga (utóbbi képzett 
sommelier) első osztályú pin-
cészetében megrendezett rend-
szeres borbemutatók is. 

Így érkeztünk el az idén 
nyáron megjelent kis füzet-
hez, amelyben az agyonsztárolt 
Abasár mellett tizenhárom 
nagymarosi borász is igen elő-
kelő helyen vallhatott a nemes 
nedűk iránti ihletett érzelmei-
ről. A borbarát kör társkiadásá-
ban megjelent füzet kivitelében 
profi termék, tartalmában szí-
nes és tanulságos. Értékét eme-
lik a Heininger Károly által ösz-
szeállított archív fotók. Aki sze-
reti a jó bort, érdemes nemcsak 
a poharat, hanem ezt a gusztu-
sos kis kiadványt is forgatnia.

(Méltóság és tisztelet min-
den pohárban. Abasár és 
Nagymaros szőlő-és borkultú-
rája 2015.) 

Csupor Tibor

Történelem minden pohárban
Nagymaros szőlőkultúrája

A tavaly Erzsébet bálon ösz-
szegyűlt adományt, 320 000 
forintot most sikerült eljut-
tatni Gyimesbükkre, Csaba 
testvér ottani háza javára.

A ház vezetője, Ciobotaru 
György az alábbi levélben 
köszönte meg az adományt:

„Kedves Nagymarosiak, 
Kedves Annamária!

Ez úton szeretnénk 
őszinte, szívből jövő hálá-
val megköszönni ezt az óri-
ási adományt!  

Régi vágyunk, hogy gyer-
mekeinknek egy kis buszt 

vegyünk, úgy néz ki, ha a jó 
Isten is úgy akarja az őszre 
megvehetjük és ha nincs el-
lene kifogásotok az általa-
tok gyűjtött pénz összeget 
erre a célra fordítanánk.

Tavaly melegágyat vette-
tek nekünk, kimondhatat-
lan segítség ez számunkra. 
A tavaly nyári termés egész 
évre ellátta a gyermeke-
inket, sőt még most is van 
savanyúság a tavalyiból. 
Idén tavasztól már nagyon 
sok mindent be takarítot-
tunk, zöldborsót, paszulyt, 
hagymát, retket, sárgaré-

pát, céklát, uborkát, pet-
rezselymet, paradicsomot, 
hagymát, salátát, karfiolt. 
Amint kiürül egy ágyás né-
hány nap múlva újra be-
vetjük. Talán el sem kép-
zelitek mekkora jót tettetek 
a gyimesi otthonnal, az itt 
élő gyermekekkel.  Köszön-
jük, hogy segítetek nekünk 
gondoskodni a gyermekek-
ről, áldjon meg érte a Jó Is-
ten, és jóságával fizesse meg 
fáradozásaitokat, nagylel-
kűségeteket!

Hálával gyermekeink ne-
vében: Gyuri”

Idősek 
Hete 2 015                                                                                                                                            
- Október 18., vasárnap 8 óra 
- nyitó szentmise

- Október 19., hétfő 10.15 
óra -  dr. Török Iván pszicho-
lógus előadása a templom-
ban Derűs öregség címmel

- Keddtől-péntekig kiscso-
portos találkozások külön-
böző helyszíneken

- Október 25., vasárnap - 
záró szentmise, majd  „Ami 
az életemben fontos” kiállí-
tás megnyitása

Megköszönte a nagylelkű adományt 
a gyimesbükki árvaház
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Olvasói levél

Idillihez közeli 
állapotok a Dunán

Legalább két előnye volt a rendkívül alacsony dunai víz-
állásnak. Az egyik, hogy az előtűnő csodálatos homo-
kos partok és szigetek a Balatonnal vetekedő fürdési le-
hetőséget nyújtottak a hűsölni vágyók ezreinek. 

A másik, hogy átmenetileg ismét lehetőség nyílt a 
klasszikus vízisportok zavartalan űzésére. Ugyanis az 
alacsony vízszint miatt a kikötők öbleiben rekedtek a 
nagy testű motorcsónakok. Ezek az eredetileg tenger-
öblökre tervezett gyönyörű járművek a hatalmas hullá-
maikkal nagyon meg tudják keseríteni a kisebb mére-
tű csónakokban hánykolódók sorsát. Ha valaki vakme-
rő módon szombat vagy vasárnap délután Dömös felé 
próbálna felevezni, igazi túlélő kalandtúrában lehet ré-
sze. A pilismaróti öbölből és a fenti szigetekről hazafelé 
igyekvő hajórajjal találja szembe magát. A gyorsvona-
tot megszégyenítő sebességgel száguldó 60-70 motor-
csónak hullámait átvészelni komoly sportteljesítmény, 
de nem tartozik a gondtalan kikapcsolódások közé.

A „live and leave to live” (élni és élni hagyni) köl-
csönös együttélés szellemében érdemes lenne újra gon-
dolni a Dunára szabadítható motorcsónakok (vagy na-

szádok?)  paramétereit: méret, sebesség, darabszám, 
stb…)     a félve vízre 

merészkedők sokasága

Mimi néni
(Egy nagymarosi szülésznő Kismaros szolgálatában)

A napokban történt, hogy egy űrlap kitöltésekor, visszakérdezett a hivatal-
nok: „lehetséges, hogy Kismaroson született”? Először nem értettem a kér-
dést, majd tisztáztuk:  én ahhoz a generációhoz tartozom, akik még otthon 
születtek. Engem is, mint sok kortársamat,  elsőként a szülésznő tartott kezé-
ben, s nyújtott át az édesanyámnak. 

Azóta sok év telt el, s mára  -elvétve ugyan-,  ismét jogosultsága lehet  az 
otthonszülésnek. Ezt a fontos népegészségügyi kérdést először Mária Terézia 
szabályozta a XVIII. században, s igaz, hogy egyre magasabb színtű szakér-
telemmel és képesítéssel, az un. „bába asszonyok” segítettek a világrajövetel 
nagy pillanataiban, egészen a XX. század közepéig.

A  kórházban való szülés  csak az 1950-es évek elejétől vált általánossá, 
majd kizárólagossá. Korábban nem beszéltek az asszonyok annyit a szülés-
ről, mint manapság. Természetes része volt az életüknek, mint ahogy az asz-
szonyi hűség, és helytállás is. 

Pedig  a születés akkor is, ma is, az egyik legnagyobb  esemény, ami csak 
emberrel megtörténhet! Ma nagy körültekintéssel választja meg nőgyógy-
ászát a  kismama, régen pedig majd minden településnek volt a bábája, aki 
segítette az anyát a várandósság hónapjaitól a szülésig, sőt, azon túl is. 

Hozzánk, Kismarosra, a Jóisten Nagymarosról  rendelte azt az asszonyt, 
akinek óvó kezei között  két generációnyi  gyermek siratta el az anyaméh biz-
tonságát, megtapasztalva ezt a fényes világot.  

A faluban mindenki MIMI néninek ismerte. Ő volt a SZÜLÉSZNŐ. 
Csupa nagybetűvel!  Oklevelét a Szekszárdi Bábaképző Intézetben szerezte, 
1931-ben. Ekkor költözött  Kismarosra, s még ugyanez év októberében az ő 
segítségével jött világra a ma is köztünk élő, jó egészségnek örvendő  Néder 
Teri néni.

Mimi néni csak a hivatásának élt, egész lényével az élet tiszteletét sugá-
rozta. Nem csak a várandós asszonyt készítette elő a születés nagy esemé-
nyére, hanem az egész családot.  Hirdette, hogy a gyermek Isten ajándéka, 
még akkor is, ha sokadikként, szűkös körülmények közé érkezik. Erősítette 
az anyában a méltóság, apában a büszkeség, a családban az összetartozás ér-
zését.  Előfordult, - szükség esetén -, hogy az újszülöttet ő keresztelte  meg. 
(Erre az un. „szükségkeresztelésre” az egyház felhatalmazást adott).

Szülés után rendszeresen látogatta az anyát és csecsemőjét. Segített a fü-
rösztésben, szoptatásban, s mindenben,  amire a „gyermekágyas” anyának 
szüksége volt. Kényesen ügyelt a tisztaságra, az anya és gyermek nyugalmára.  

Mindig mosolygott.  Derűt és biztonságot hozott  a félelem vagy a bizony-
talanság helyébe, megkönnyítve ezzel a szülés körülményeit, vagy az azt kö-
vető időket. Saját nehézségeiről sohasem beszélt, de  mások  életének tiszte-
letére, becsületére nagyon vigyázott. Munkájából adódóan,  közelről ismer-
te a falu apraját-nagyját, a családok belső életét,különösen az asszonyi sorso-
kat. Ismerője volt Ő az örömöknek és bánatoknak, s a titok, melyek feltárul-
tak előtte, örökre titkok maradtak. Mindezek mellett segítségére, őszintesé-
gére, erkölcsi eligazításaira mindig lehetett számítani. Ezért élvezhette a falu 
őszinte szeretetét, megbecsülését.

Engem Mimi néni a család negyedik gyermekeként segített a világra. 
Szoros barátságban, majdhogy  „tőszomszédságban” éltünk egymás mellett. 
Sokat tanulhattunk  Tőle. Színes anekdótáira a mai napig emlékszem. Min-
dig büszkén emlegette nagymarosi rokonait. 

Nővéremet kézimunkázni tanította, nekem pedig a német levelek írásá-
ban, fordításában segített. Akkoriban már  nem „bábáskodott” a születések-
nél, de a falu életét, az egykori „csecsemők” sorsát érdeklődve figyelte. Kis 
otthona mindig patyolat, kertje virágos, és kezében sorra születtek a csoda-
szép horgolások. Nem múlt el nap, hogy az esti szentmisén, a szokott he-
lyén ne láttuk volna. Erős istenhitével, imádságos életével példa volt előttünk.

Idős korában sokat betegeskedett. Segítséget csak nagy ritkán fogadott 
el.  Küzdött az erejével, az élettel. Elérkezett az idő, amikor elköszönt tő-
lünk. Vácra költözött, az idősek otthonába. Úgy lépett ki egykori otthonából, 
hogy vissza sem nézett. Lezárta ezt a korszakot is. Pár év után végleg elköl-
tözött közülünk. A nagymarosi temetőben nemrégiben találtam rá a sírjára. 
Halálával haza talált Övéihez. Amikor megállok sírjánál, úgy érzem, hogy 
Burgermeister Mária életéből egy kicsit  én is kaptam.

Köszönöm, köszönjük a Teremtőnek, hogy nekünk adta Őt!
                                                                        Varga Zoltánné

Szemét a temetőben
Tisztelt Olvasók!

Vasárnap kint voltunk a temetőben a férjem sírjá-
nál, ami már hat éve a ravatalozó ház mögött kút mel-
lett fekszik! Régen szemétlerakó hely volt. A férjem sír-
jánál nyitották meg a parcellát, akkor megszűntették a 
lerakóhelyet. Én tettem akkoriban egy táblát ki, hogy 
ne oda hordják a szemetet. Egy ideig volt is foganatja! 
Mostanában már megint kezdik odadobálni a szemetet, 
vasárnap elhordtunk egy csomót! 

24-én, tegnap megint kimentünk, hogy mi a helyzet!? 
Hót siralmas, elszomorító helyzetet találtunk! Most 
nem csak egy-kettőt öl szemét volt, hanem út széléig 
vastagon volt.

Tisztelt temetőt üzemeltető vállalat igazgatója - fá-
radjon ki egy-két munkással és takaríttassa el a szeme-
tet, mert ha én, akkor akárkit  - bárki is legyen az ille-
tő -, akit meglátok, nem állók jót magamért. Tegyenek 
ki táblát, hogy ez már megszűnt, mint szemétdomb. Jön 
az ünnep és megint a mi temetőnk lesz a legpiszkosabb 
és a szeméthegyekben fog megint állni. 

Miért gondolják a marosiak, hogy csak az ő sírjuk 
környéke legyen rendben! Kérem, tartsák tiszteletben 
az én sírom környékét is és ne dobálják oda a szemetet! 
Minél hamarabb intézkedjenek, mert ha nem, felsőbb 
fórumhoz fogok folyamodni.

Tisztelettel: özv. Radics Károlyné 
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

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

Kedves Nagymarosi Állatbarátok!

A Máté Alapítvány nem minden-
napi segítségre szorul. Az Alapít-
vány további irányítása számomra 
munkahelyváltoztatás miatt súlyos 
akadályokba ütközött. Sürgősen új 
elnököt keresünk az Alapítvány élé-
re, aki érez magában kellő energiát, 
kedvet és persze felelősséget a hiva-
talos ügyvitel irányításához. Mivel 
Alapítványunk kicsi, így az alapvető 
feladatok sem megterhelőek, a to-
vábbi tevékenységet pedig minden-
ki a saját habitusának, szabadidejé-
nek és kreativitásnak megfelelően 
alakíthatja.

Új tagot keresünk a 
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉLÉ-
RE is! Úgy is mondhatnám, hogy az 
Alelnöki szék is megüresedett, miu-
tán Csányi Krisztina, szeretett védő-
nőnk elköltözött a városból, így to-
vább nem tudja ellátni a tisztséget. 

Amennyiben nem sikerül betöl-
tenünk a hiányt, az Alapítvány saj-
nos működésképtelen lesz. Nagyon 
várjuk a tenni kész állatbarátok se-
gítségét, hiszen a város egy jelentős 
civil kezdeményezéséről van szó!

Az alapítvány legfőbb tevékeny-
sége az ivartalanítási akciók meg-
hirdetése évente kétszer, hogy ezzel 
megelőzzük a nem kívánatos szapo-
rulatokat és megkíméljük a nem kí-
vánt állatkölyköket a szenvedéstől 
és a méltatlan elpusztítástól. 2003 és 
2015 között az őszi és tavaszi akci-
ókon keresztül 518 állat ivartalaní-
tását támogatta az alapítvány. (Ak-

ción kívüli segítséget közel ugyan-
ennyi esetben nyújtottunk műté-
ti beavatkozással kapcsolatban.) 
Ha gyorsan utána számolunk, hogy 

minden általunk támogatott ivarta-
lanított állat csak egyetlen nem kí-
vánt almot is a világra hozott vol-
na és egy alomba csak átlagosan 5 
kölyköt számolunk (5x518), ak-
kor egészen pontosan legkevesebb 
2590 kölyökállatot mentettünk meg 
a gazdátlanságtól, utcára kerülés-
től vagy az értelmetlen pusztulástól. 
Ezeken kívül 2003 és 2015 között a 
Máté Alapítvány közel 150 kóbor, 
sorsára hagyott kutya megmenté-
sét és gazdához kerülését segítette 
ideiglenes befogadókon keresztül. 
Ezek mind erőn felüli segítségnyúj-
tások voltak, hiszen alapítványunk 
nincs felkészülve állatok fogadásá-

ra, sem menhellyel, sem megfelelő 
személyzettel, sem anyagi háttérrel 
nem rendelkezik hozzá. Az ideigle-
nes befogadóknak kb. a fele az ala-
pítvány tagja vagy önkéntese volt, a 
másik fele olyan nagymarosi állat-
barát, aki helyet adott a rászoruló 
állatnak kertjében, az alapítvány pe-
dig az állat oltásait, orvosi kezelését 
állta, illetve kutyaeledellel és hirde-
téssel (plakátolás, internetes hirde-
tések) támogatta az állat új gazdá-
hoz kerülését.

A számokban ki nem mutatható 
haszon pedig a gyermekek nevelé-
se, akik a Heinczné Cserni Kati néni 
által vezetett Máté Kuckó foglalko-
zásain szerzett ismereteikkel talán 
már felelősségteljes állattartók lesz-
nek ha felnőnek. 

Ennek szellemiségében szeret-
né a Máté Alapítvány továbbra is 
folytatni munkáját, hiszen mindaz, 
amit azért a közösségért teszünk, 
amelyben élünk, nekünk is javunk-
ra és örömünkre szolgál. 

A jelentkezéseket várjuk az ala-
pítvány minden elérhetőségén, il-
letve ha ez akadályokba ütközik, 
üzenetet lehet nekünk hagyni Dr. 
Drobilich János állatorvosnál.

E-mail címünk: mate.
allatvedelmi.alapitvany@gmail.com 
Telefon: 06-30-434-8481.

Segítségüket előre is nagyon kö-
szönöm.

Várkonyi-Nickel Réka
(leköszönő) kuratóriumi 

elnök

A Máté Állatvédelmi Alapítvány ÚJ 
TAGOKAT és ÚJ ELNÖKÖT KERES!

Itt van az ősz. 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!
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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
október-november

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

Köszönetnyilvánítás

Búcsú Makrai Jutkától
Volt egy jókedvű lány a gimi nagyszájú kedvence, aki 
még Drezdában is képes volt elveszni a tanárok nagy 
rémületére. Ahogy telt az idő, komolyodott, de gye-
reki jókedvét mindig megőrizte. 

Egyedül pap, barátok nélkül temették el, de mi az 
osztálytársai, ha már méltó módon nem tudtunk, ak-
kor az újság hasábjain szeretnénk elbúcsúzni!

A Szobon 1975-79 között 
végzett osztálytársai

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szere-
tett halottunkat JÁRIK ZOLTÁNT utolsó útjára el-
kísérték. Sírjára virágot, koszorút helyeztek, bána-
tunkban őszinte szívvel osztoztak.
Külön köszönöm azoknak, akik betegsége elején su-
gárkezelésre vitték, betegsége utolsó heteiben - kol-
légáimnak -, a sok-sok segítségét, támogatását és 
mindenkinek, akik együttérzésükkel, imáikkal segí-
tettek bennünket az elmúlt fél évben!

Járik Évi és családja

Október 9., 18 óra - Lakossági fórum
Október 10., 16 óra - Őszi tárlat - Dunakanyar Képzőmű-
vészeti Egyesület - kiállítás-megnyitó
Október 12., 17 óra -Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Október 13., de: Vásár
Október 16., de: Vásár
Október 17., 20 óra - Sramli parti
Október 20., 9 óra - Komolyzenei hangverseny fiatalok-
nak (Filharmónia bérlet)
Október 22., de: Ünnepi megemlékezés - iskola
Október 22., 18 óra - Városi ünnepi megemlékezés
Október 26., 17 óra - Városi nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Október 30., de: Vásár
November 5., de: Vásár
November 6., de: Vásár
November 9., 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás

Születtek: Marafkó Béla és Tomasek Tímea fia Béla, 
Czoch András József és Maurer Bernadett fia Ádám,  
Grécs László és Lajtai Rita lánya Izabella, Grexa Gábor 
és Ternay Tímea fia Gergő Gábor, Vorák Krisztián és 
Radics Dalma lánya Amanda.

Házasságot kötöttek: Kórik Tamás és Novák Eszter.

Elhaláloztak: Járik Zoltán István (1956), Erdei Lajosné 
sz.n.: Kis Lujza (1926).
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KARSÁN 
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

         

®

mintabolt

Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás

Paplanok, párnák, ágyne-
műhuzatok, takarók 

20 százalék kedvezménnyel,
megrendelés esetén 

további 2% engedmény!

Akciós  ágyak, 
gyógymatracok rendelhetők. 

Új típusú olasz matracok 
kedvező áron!

Szőnyegtisztítás 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!

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.
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