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Hagyaték 1937-ből a templomtorony csúcsában
Mikor készültünk a 42 méter 
magas templomtorony csúcsáról 
a keresztet és a gömböt felújítá-
suk végett lebontani, az általam 
eddig ismeretlen hagyomány-
ra célozva többen jelezték: fi -
gyeljünk, mert a csúcsgömbben 
rendszerint el szoktak helyezni 
egy üzenetet az előző felújítás 
véghezvivői, így üzenve az utó-
kornak. 

Rekordot döntött 
a Szent István 
napi Borünnep 
látogatottsága

A borünnep augusztus 18-19-én 
rekord számú látogatót vonzott 
idén a városba. Hogy minek volt 
köszönhető a nagy érdeklődés? 

Fotó: Porszász Krisztián
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A munkák so-
rán megtalálták 
a rozsdás fém 
kapszulát és 
benne egy író-
géppel írott (!) 
megsárgult írást 
1937-ből. Az idő 
rágta fémkapszu-
la a felnyitás 
utáni állapotban. 
A javítás után a 
megújúlt gömbbe 
is került egy idő-
kapszula az utó-
kor számára.
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Folytatás az 1. oldalról
Nos, mi néztük, forgattuk, ráztuk a 

hatalmas, 90 centiméter átmérőjű, pus-
kagolyó ütötte fém gömböt, de nem ta-
láltunk benne semmit. Belenézni pedig 
nem tudtunk, mert a gömb belső, kúp 
formájú palástja teljes egészében le volt 
forrasztva. Így abban a hitben vittük 
Gyulára, Kun Lajos országos hírű dísz-
mű bádogos mesterhez a csúcsdíszeket, 
hogy nincs bennük semmi. Megérkezés-
kor ő is azt kérdezte elsőként: találtunk 
e ezekben valamiféle üzenetet? Nemle-
ges válaszom után átbeszéltük a felújítás 
részleteit, és már indultam is vissza Ma-
rosra. Még Pesten sem jártam, amikor 
csörgött a telefonom: a mester a gömb 
megbontása során megtalálta a rozs-
dás fém kapszulát és benne egy írógép-
pel írott (!) megsárgult írást 1937-ből. 
Hogy milyen szövegezéssel, az a mellé-
kelt fényképen elolvasható, mint ahogy 
itt látható az idő rágta fém kapszula is, 
a benne lévő csomagolással és írással, a 
felnyitás utáni állapotban.

Néhány érdekesség a lebontott ke-
resztről és gömbről: 

A bádog kereszt kb. 1.90 m magas, 1 
m széles, és 50-60 kg súlyú. Azért ilyen 
nehéz, mert a kereszt kerületét egy 6 cm 
széles, 1 cm vastag kovácsoltvas váz al-
kotja, erre volt ráerősítve a külső lemez-
borítás. A vastag kovácsoltvas keret teljes 
egészében ép volt, így a régi bádoglemez 
lebontása után „mindössze csak” egy új 
vörösréz lemez borítást kellett a keretre 
rádolgozni. A csúcsgömböt eredetileg 
cserélni terveztük, de a műemlékes ha-

tóság kifejezett kérésére – őrizzünk meg 
minél többet a régi, megtartható anya-
gokból – az eredeti, kissé már deformá-
lódott gömbpalást lett kettébontva. Bel-
sejükben új merevítő rudak elhelyezése 
után a szétbontott félgömbök lettek újra 
összeépítve, helyreállítva. A kereszt és a 
gömb végül a sokoldalú bádogosmester 
fi nom keze munkája által valódi ara-
nyozást, „aranyfüstöt” kapott. (Mint a 
gömbben lévő írásból kiderült, az 1937-
es toronyfelújításkor is aranyozva lett 

Hagyaték 1937-ből a  
templomtorony csúcsában

mindkettő, más dolog, hogy mindennek 
emberemlékezet óta a nyomát sem lát-
tuk.) 

A Nagymarosra történő visszaszál-
lítás után ünnepi szentmise keretében 
lett megáldva, megszentelve a torony e 
két ékessége, majd hímes tojás módjára 
becsomagolva és óvva, kézről kézre to-
vább adogatva kerültek fel a torony áll-
ványzat 20. szintjére. Ezek után már csak 
a toronycsúcs szarufái közül nyársként 
meredező eredeti, méretes kovácsoltvas 
rúdra kellett ráhúzni, visszailleszteni 
először a gömböt, azután a keresztet. 
Természetesen – elődeink hagyományát 
követve és megőrizve – az Egyházközség 
is elhelyezte a maga üzenetét egy lefor-
rasztott kapszulában az utánunk követ-
kező generációk számára. A fém hengert 
közvetlenül a toronyra juttatás előtt, 
2018. augusztus 13-án, a templom szen-
télyében helyeztük el a csúcsgömb öblös 
palástjában, szinte napra pontosan 81 
esztendővel elődeink hasonló cselekede-
te után.  Áldja meg őket gondosságukért 
az Isten, és áldja azokat is, kik majd sok-
sok évtized múltán sorainkat olvassák. 

Heininger Ferenc
Fotók: Kovács Gábor és 

Maurer Péter

 „Városi grill- és 
karaokeparty”

Kedves Nagymarosiak!

A sikeres fehér vacsora után, szeptember 
végén újra asztalhoz invitáljuk a városunk 
polgárait, ezúttal „Városi grill- és karaoke-
party” néven. 

Városunk főterén, szeptember 29-én 19 
órától várunk mindenkit közös grillezésre. 
A grill eszközök letelepítését, és a parázs el-
készítését a szervezők vállalják. Kérés, hogy 
akinek lehetősége van, asztalt és széket ez-
úttal is hozzon magával, illetve azt a húst és 
hozzávalót, amit el szeretne készíteni.

Mivel városunkban nagyon sok rejtett és 
köztudottan jó hangú lakótársunk él, ezért 
bátorítunk minden énekelni vágyót, hogy 
jelentkezzen a karaoke éneklésre. Csak az 
előre bejelentett számokat tudjuk biztosí-
tani. Az éneklésre a gergelytamas1988@
gmail.com címen lehet jelentkezni, legké-
sőbb szeptember 25-ig, név, elérhetőség és 
a kívánt műsorszám megjelölésével.

Az együtt töltött estének nem titkolt cél-
ja, hogy kóstolgassuk egymást főztjét ba-
rátkozzunk, ismerkedjünk, beszélgessünk, 
örüljünk egymás társaságának és érezzük 
jól magunkat.

Mindenkit szeretettel várunk: 
István atya és a szervező team
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Idén is az államalapítás ünnepén, augusz-
tus 20-án adták át a városi kitüntetéseket. A 
szónok ebben az évben is Rétvári Bence or-
szággyűlési képviselő, államtitkár volt, aki 
méltatta Szent István király cselekedeteit.

Az ünnepi szentmise után tiszteletadás 
következett Szent István és Boldog Gizella 
szobra előtt, majd a Fő téren, a gesztenyefák 
alatt folytatódott a megemlékezés. Az egy-
begyűlteket Petrovics László polgármester 
köszöntötte.  

- Az évek, sőt évszázadok során sok 
néven ünnepeltük augusztus 20-kát. Volt 
Szent István ünnepe, új kenyér ünnepe, az 
alkotmány ünnepe. Jelenleg pedig Magyar-
ország hivatalos állami ünnepe, az állama-
lapítás, az államalapító Szent István király 
emlékére. Ami mindig állandó volt és, ami 
miatt ma is az egyik legfontosabb nemzeti 
ünnepünk, az az örömtelisége. A mai nap 
Magyarország létezésének és sok száz, illet-
ve ma már ezer éves történelmének megü-
lése és méltó megünneplése. Ez a történe-
lem természetesen, ahogy azt mindannyian 
tudjuk, nem volt tragédiák, szomorúság és 
bűnök nélküli, de fontos látnunk, hogy a 
magyar nemzet évezredes küzdelmei nem 
eredménytelenek és semmiképpen nem hi-

ábavalóak – mondta.
Rétvári Bence már István király tetteit, 

cselekedeteit méltatva emlékezett. Kiemel-
te: Szent István királyunk személyében 
Magyarország megkapta azt az államférfi t, 
azt a vezetőt, aki a jó döntéseket meg tudta 
hozni és meg tudta őrizni a magyarságot.

- Nekünk magyaroknak szerencsénk 

van, ezért is vagyunk itt a Kárpát-meden-
cében, hiszen minden döntésnél, minden 
fontos pillanatban meg lett az a vezető, 
évszázadokon keresztül mindig, aki a ma-
gyarság számára a fennmaradást segítette. 
Ilyen volt Szent István is – hangzott el. 

Mint mindig most is az ünnepség kere-
tében adták át az idei városi kitüntetéseket. 
A testület döntése értelmében posztumusz 
díszpolgári címet kapott Pállya Celesztin 
festőművész, akit Petrovics László pol-
gármester méltatott. Elhangzott: „A fes-

tőművész élete alkonyán élt a városunkban, 
nagymarosi származású felesége házában. A 
halálát követően utcát neveztek el a művész-
ről. Majd 1995-ben Nagymaros Város Ön-
kormányzata Pállya Celesztinről emléktáb-
lát készített a róla elnevezett utca sarkán. Ezt 
követően egy rövid tárlat is megnyílott a mű-
vészről az akkor Grécs Galériának nevezett 
kiállítóhelyen Nagymaroson. A feljegyzések, 
újságcikkek szerint a magyar Leonardo da 
Vincinek is nevezték, sokoldalú művészete és 
feltalálói vénája miatt.” A díjat Kazi Róbert, 
a család közeli barátja vette át! 

Pro Urbe díjat vehetett át Müllerné Hont-
vári Mária, a Váci Egyházmegyei Karitasz 
házi szakápolási szolgálatának vezetője, akit 
szintén a városvezető méltatott.

Kiemelte: munkássága folyamán a hos-
pice szemléletű ellátás megismertetését 
tűzte kis céljául, valamint a fogyatékkal élő 
gyermekekkel való foglalkozást.

„Marika szakmájában kiemelkedő: gya-
korlatias és rendkívül empatikus. Munka-
társai szerint az a fajta ember, aki rendkívüli 
helyzetfelismerő képességgel rendelkezik és 
azonnal a megoldást keresi, legyen az hétköz-

napi vagy váratlan probléma. Teszi mindezt 
frappánsan és készségesen és azonnal. Ha 
valakinek szüksége van rá, annak mindig azt 
mondja: „Rögtön jövök!” – Rá illik az a köz-
mondás: Kétszer ad, ki gyorsan ad.”

Szintén Pro Urbe díjat vehetett át Trieb 
Antal, aki korábban évekig vezette a Nagy-
maros Városi Polgárőr Egyesületet. Őt, 
utódja Albert József méltatta. 

„Mindnyájan ismerjük és tiszteljük Trieb 
Antal urat, aki 1996-tól tagja a Nagymaros 
Városi Polgárőr Egyesületnek. Majd 2002-től 
alapító tagja, egyben elnöke az egyesületnek. 
Kitűnő munkásságának köszönhetően az 
egyesület tagjai nem csak szárazföldön, ha-
nem a vízen is ellátnak polgárőr szolgálatot. 
Jó ember és helyismerettel rendelkező lokál-
patrióta, remek vezető, közösségi személyi-
ség. Vezetésével a Nagymaros Város Polgárőr 
Egyesület jó eredményeket ért el a bűnmeg-
előzésbe, valamint a vagyon elleni bűncse-
lekményekben. Fáradhatatlan munkájával 
hozzáállásával vezetőként példát mutatott 
minden polgárőr kollegának, úgy járőrözés, 
rendezvény biztosítás vagy akár árvíz esetén 
is.” – hangzott el.

A képviselő-testület döntése értelmé-
ben ugyancsak Pro Urbe díjban részesült 
Román Sándor, akinek munkásságát Ivor 
Andrásné képviselő, a német önkormány-
zat elnöke méltatta.

"Sanyi eddigi életében keményen dolgo-
zott, dolgozik. Nyugdíjazása előtt Dunake-
szin, az akkor még MÁV járműjavítóban 
dolgozott 40 évig, mint hegesztő-lakatos. Azt 
követően önkéntes falugazdaként járja kis-
motorjával a várost, fi gyeli mi az, ami javí-
tásra, rendbetételre szorul. S bár megtépázta 
az élet, egészsége sem a régi, mégis nap mint 
nap következetesen hajnalban, majd késő 
délután rója az utakat, akár a  Duna-par-
ton, kerékpárúton  egészen a vízművekig, 
és a szedi össze, zsákolja a szemetet. Füvet 
kaszál, és terepet rendez. Megjavítja a te-
mető kapuját, műszertartó polcot készít az 
orvosi rendelőbe, lakatos munkát végez a 
város intézményeiben, de az ő keze munkája 
az orvosi rendelő előtt a korlát is, az aka-
dálymentes feljárás biztosítására. Munkája 
megtalálható továbbá az iskolában, a sport-
pályán a korlátok, kispadok javításában." - 
hangzott el.

Nagymaros Város Képviselő-testülete 
1997-ben alapította a Nagymaros Ifj úságá-
ért díjat a településen dolgozó pedagógusok 
és ifj úsági sportvezetők számára. Ezt az elis-
merést idén két nyugdíjba vonuló pedagó-
gus kapta. 

Nagymaros Ifj úságáért kitüntetésben ré-
szesült Hámori Tiborné. A méltatást Újvári-
né Schindler Mónika olvasta fel. 

„Nyugodt, kiegyensúlyozott egyénisége 
miatt a gyerekek is mindig jókedvűen léptek 
be az ajtón, ha megérkeztek az óvodába. A 
zeneszeretete, a muzikalitáshoz fűződő kap-
csolata különleges légkört eredményezett 
csoportjaiban. Ezt a fajta zenei sokszínűséget 

Szent Istvánra emlékeztünk
Átadták az idei városi díjakat
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nem csak a gyerekekkel való foglalkozás so-
rán, hanem az óvoda nevelőtestületén belül 
is aktívan kamatoztatta az óvónői kórusban 
való részvételével. Éveken keresztül szívesen 
volt tagja annak a csoportnak, amely zenés- 
bábos előadásokat mutatott be a gyerekek-
nek ünnepnapok alkalmával, illetve annak 
a kis közösségnek is, akik a nyugdíjas kolle-
gáknak évről évre adventi szerenádot adott.” 
– mondta.

Szintén ebben az elismerésben részesült 
Palotayné Scheili Mariann, akit Zollerné 
Zoller Ágnes, a Nagymarosi Kittenberger 
Kálmán Általános és Művészeti Iskola igaz-
gatóhelyettese méltatott.

„Szívvel-lélekkel tanított, a gyerekszeretet, 
az empátia, a türelem jellemezte munkáját. 
Az alkotás örömét és izgalmát átélhették a 
gyerekek rajz és technika órákon, a pontos 
iránymutatás mellett szabadon hagyta dol-
gozni a kis művészeket. Folyamatosan ta-
nította a gyerekeknek, hogyan kell tanulni, 
hogyan kell sikereket elérni, mindezt az em-
berségünk megtartása mellett. Segített a diá-
koknak, hogy felismerjék miben tehetségesek, 
és támogatta őket, hogy abban még jobban 
fejlődjenek. Az éneklés is nagyon közel áll a 
szívéhez, ennek szeretetét is szinte észrevétle-
nül adta át a diákoknak. Mi sem bizonyítja 
jobban, mint amikor a „100 éves az iskola” 
rendezvényünkre összeállított egy 100 fős 
énekkart, és gyönyörű dalokat tanított be 
nekik. Példaértékű szakmai felkészültsége, 
elhivatottsága, nyitott és kedves természete 
felemelte őt a nagybetűs TANÍTÓK közé.” – 
hallotuk.

Nagymaros Város Önkormányzata 
2011-ben Nagymaros Város Közszolgála-
táért elismerő oklevelet alapított. Az okle-
vél célja az önkormányzat által fenntartott 
intézményekben és a polgármesteri hiva-
talban végzett kiemelkedő szakmai munka 
elismerése. Ebben az évben az oklevelet 
Raszlerné Szalay Katalin, az Idősek Ottho-
na és Klubjának egykori vezetője vehette 
át. Munkásságát Mándliné Szabó Katalin 
alpolgármester méltatta.

„Kati munkája során mindig azt vallotta: 
Nem érthetjük meg a másik ember problé-
máját, ha nincs bennünk szeretet. Együttér-
zés nem létezik szeretet nélkül. Tudta, hogy 
fontos feladata a gondozási tevékenysége 
során olyan komplex segítségnyújtás az ellá-
tottak számára, hogy az idős, beteg emberek 
lehetőség szerint megtartsák önkiszolgálási 
képességüket, önállóságukat. Gondozottjai 
és persze munkatársai is kedves, türelmes, 
ugyanakkor határozott, gyakorlatias em-
bernek tartják. A beteg és idős emberek felé 
mindig nagy empátiával fordult és fordul. 
A beszélgetések alkalmával kedvességével, 
odafi gyelésével és érdeklődésével mentálisan  
gondozta az időseket.”

Szintén Nagymaros Város közszolgála-
táért elismerésben részesült Papp József, a 
gyerekek Szepi bácsija is, akit Horváth Dá-
vid tanár méltatott.

„Az egész iskolaépület állagát, sorsát a 
lelkeden viselted. Havonta végigellenőriztél 
minden ajtót, zsanért, kilincset, csapot. A 
legkisebb hibát is azonnal javítottad. Min-
den nap, - az időtől függően, - söpréssel vagy 
hólapátolással kezdtél. Majd a reggeli pirítós 
illata tette barátságossá az iskolát a gyerekek 

és tanárok számára. Jó pár nebuló még fi -
nomságot is kapott tőled a tanulás előtt. Fém 
veretes cipőd jellegzetes kopogásából mindig 
lehetett hallani, merre jársz, hol keressenek, 
ha gond lenne! És gond volt bőven egy 100 
éves épületben 250 gyerek társaságában.  Az 
egész épület tervrajza a fejedben van, és eb-
ben az iskolavezetés is teljes mértékben meg-
bízott. Csak megkérdeztek, és te mindent 
tudtál!” – mondta.

A kitüntetések átadása után Gáspár Ist-
ván atya áldotta meg az új kenyeret, majd 
átadták a Tiszta udvar, rendes ház elisme-
réseket is. 

Ebben az évben három hölgy lett a díja-
zott (a képen lent). Első lett Sárréti Kornél-
né Barna Éva, második lett Szabó-Lénárd 
Krisztina Anita, míg a harmadik Fekete Edit 
lett.

Jakus Mihály, a Nagymarosi Vének Ta-
nácsa megítélése alapján kimagasló közéleti 
tevékenységéért vehette át a kupát. Méltatta 
unokája Havasi Petra és Illén Panka tanu-
lók.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért 
véget. 

Furucz Anita
Fotók: Porszász Krisztián

Tájékoztatás a parkolási díj bevételekről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy augusztus 31-ig a parkolási díj bevételek a kö-
vetkezőképpen alakultak:

Parkolási bérletek értékesítése: 1 885 000 Ft,
Parkolójegy automaták bevétele: 2 123 600 Ft + szeptember 1-jén ürített 220 e Ft, 

Mobilfi zetés bevétel: 1 229 330 Ft.
Az adatokból látható, hogy az automaták bevétele és a mobil parkolás bevétele 

már elérik a parkoló bérlet bevétel kétszeresét, melyből levonható az a következtetés, 
hogy a terhek nagyobb részét nem a nagymarosiaknak kell viselniük. A cél pedig 
éppen ez volt.

A bevételek terhére terveztettük meg 254 ezer forintért a Millenium soron a Zöld-
fa utcánál kialakítandó parkolót, a Szarvas köz és Őz utca építésének terveit 640 
ezer forintért, valamint a Babits Mihály utca és Deák Ferenc utca hiányzó részének 
terveit 177 ezer forintért. Megrendeltük továbbá a burkolatfestések elvégzését 300 
ezer forintért, továbbá megkezdjük a parkolók kialakítását kőszórással, szegélyezés-
sel, táblázással a Zöldfa utcánál, a Váci úton és a Kossuth soron.

Nagymaros Város Önkormányzata
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Az önkormányzat a tulaj-
donában álló KISTRAK-

TORRAL kisebb terü-
leteken mezőgazdasági 

munkák elvégzését vállalja 
a lakosság részére 

10 000 FT 
ÓRADÍJÉRT. 

Az igényt a hivatal felé 
kell jelezni.

Szálloda utcai lakások értékesítése
A Képviselő-testület 121/2018. (VIII. 13.) számú hatá-
rozatával értékesítésre hirdeti meg a Szálloda utcai iker-
házak üres lakásait. A versenytárgyalás időpontja: 2018. 
szeptember 17. hétfő, 17 óra. Helyszíne a Polgármesteri 
Hivatal.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 300 000 Ft 
összegű bánatpénz versenytárgyalás időpontjáig történő 
megfi zetése az önkormányzat 11742094-15394033 szá-
mú bankszámlájára történő átutalással (megfi zetésnek a 
számlán jóváírás számít). A bánatpénz a vételárba beszá-
mít, illetve a versenytárgyalást követő napon visszautalás-
ra kerül. A 30 napon belül a szerződés aláírását elmulasz-
tó, vagy a vételárat legkésőbb 2018. december 31-ig meg 
nem fi zető pályázó a bánatpénzt elveszti.

A versenytárgyalásra a kikiáltási ár lakásonként a kö-
vetkező összegben lett megállapítva:

2/a lakás: 16 500 e Ft,
4/b lakás: 16 500 e Ft,
6/a lakás: 13 200 e Ft,
10/a lakás: 9 900 e Ft,
10/b lakás: 9 900 e Ft.

A licitlépcső 100 000 Ft.
A vételár részletekben történő megfi zetése – kivéve a 

saját erő és a bankkölcsön két részletben történő megfi ze-
tését – nem lehetséges.

A vételárat legkésőbb 2018. december 31-ig kell meg-
fi zetni.

A lakások előzetes megtekintésére a versenytárgyalást 
megelőző héten előzetes egyeztetést követően lesz lehető-
ség (Városüzemeltetési Csoport, (27) 595-109).

Nagymaros Város Önkormányzata

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a nem vezetékes gázfűtést 
használók esetében a Kormány 
1364/2018. határozatával dön-
tött téli rezsicsökkentési támo-
gatás biztosításáról.

A Korm. határozat szerint 
a természetbeni támogatásra 
jogosult háztartásokat igény-
bejelentés alapján az önkor-
mányzatok útján kell felmérni 
és továbbítani a Belügyminisz-
térium felé. A igénybejelentés 
végső határideje 2018. október 
15. napja.

Kérem, hogy akik a Kor-
mányhatározat 3. pontjában 
foglalt feltételek ismeretében 
támogatást kívánnak igényelni, 
azt írásban, aláírva juttassák el 
a Polgármesteri Hivatalba. Az 
igénybejelentésnek tartalmaz-
nia kell a feltételek (háztartás 
alatt a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény 4. § 
(1) bekezdése alapján az egy 
lakásban együtt lakó, ott be-
jelentett lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező 
személyek közössége értendő, 
az igénybejelentés végső ha-
tárideje 2018. október 15-e, az 
igénybejelentés feltétele annak 
tudomásul vétele a bejelentő 
részéről, hogy az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgató-
ság ellenőrzi, hogy a bejelentő 
háztartása korábban téli rezsi-
csökkentésben nem részesült, 
a természetbeni támogatás a 
fűtőanyagra vonatkozik, a tá-
mogatás nem fedezi az egyéb, 
például a szállítási, darabolási 
költségeket) elfogadására vo-
natkozó nyilatkozatot.

Dr. Horváth Béla
jegyző

A téli rezsicsökkentésről

Augusztusban háromszor 
is rendkívüli ülést tartott a 
nagymarosi képviselő-testü-
let. Először augusztus 7-én 
tanácskoztak, összesen hét 
témát tárgyaltak.

A Mátyás Étkezde Non-
profi t Kft . közétkeztetési re-
zsiköltség kiegészítés módo-
sításáról is született döntés, 
melynek értelmében a 345 Ft 
rezsiköltség térítés összegét az 
emelkedésre tekintettel 20 Ft/
adag összeggel, bruttó 365 Ft 
összegre emelték, 2018. január 
1. napjára visszamenőleg.

Tárgyaltak két önkor-
mányzati telek értékesítéséről 
is, de végül úgy döntöttek, 
hogy a következő ülésen hoz-
nak döntést.

Több mint 8 millió forint-
tal meghaladja a kivitelezői 
árajánlat összeg a Fehérhe-
gyi mélyút című vis maior 
pályázaton a helyreállítási 
munkákra kapott támogatás 
és az önrész összegét, ezért 
úgy döntöttek, hogy a meg-
ítélt pénzről lemondanak és a 
kapott előleget visszautalják. 

Döntés született a Tiszta 
udvar, rendes ház díjazott-
jairól, majd a szociális célú 
tűzifa támogatás iránti igény 
benyújtásáról tárgyaltak, 
melyre idén is pályázik a vá-
ros. Ebben az évben 250 m3 

tűzifa mennyiséget igényel-
nek. A támogatás 1000 Ft/m3 

+ ÁFA összegű önrészét és a 
szállítási költséget az önkor-
mányzat vállalja. 

Döntöttek a Szálloda ut-
cai ikerházak értékesítésével 
kapcsolatban arról, hogy az 
összesen öt darab ikerházat 
társasházzá alakítják. Végül 
pedig a Svábfeszt rendezésé-
hez való területhasználati és 
egyéb hozzájárulásokról szü-
letett meg a támogató döntés.

Augusztus 13-án újabb 
ülést tartottak. Ezúttal csak 
két ingatlan értékesítéséről 
és egy képviselői kérésről tár-
gyaltak. A grémium Rasman 
Miklós és Neubauer László 
kérelmére értékesíti az ön-

kormányzat tulajdonában 
álló 2602/15 helyrajzi szám 
alatti beépítetlen terület meg-
nevezésű, 3877 m2 területű 
ingatlant az értékbecslés sze-
rinti forgalmi értéket alapul 
véve 12 600 ezer forintos vé-
teláron és a 2602/18 helyrajzi 
szám alatti beépítetlen terület 
megnevezésű, 600 m2 terüle-
tű ingatlant 14 900 ezer forin-
tos vételáron. Arról is döntés 
született, hogy a területen 
közösen, 5 napon belül fellelt 
esetleges veszélyes hulladék 
elszállításának költségét az 
önkormányzat viseli.

Ivor Andrásné képviselő 
szerette volna a Váci úton 
lévő virágládák közül min-
den másodikat más helyre 
áttenni, valamint virágokkal 
beültetni. Ezzel a javaslattal 
élt korábban Mándliné Szabó 
Katalin is, akit a református 
egyház keresett meg. Bár a 
javaslatot a képviselők támo-
gatták, de később kiderült, 
hogy nem lehet a ládákat 
mozgatni, de a virágosítás 
nem marad el.

Az augusztus 22-iki ülésen 
ismét két téma volt csupán. 
Az egyik döntés értelmében a 
Fehérhegy utca 14. szám alat-
ti társasházi lakást az önkor-
mányzat, az őt megillető elő-
vásárlási joggal élve 3,5 millió 
forintos vételáron megveszi. 

Végül pedig arról dön-
töttek, hogy a testület ismét 
pályázatot ír ki a Gondozási 
Központ intézményvezetői 
munkakörére.

Három testületi ülés: 
számos döntés
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Folytatás az 1. oldalról
A jól elhelyezett hirdetések-
nek, aktív facebook oldal-
nak? Talán az időben elké-
szített jó programtervnek, 
vagy az ideális időjárásnak? 

Mindenekelőtt a nagysze-
rű összefogásnak!

A Nagymarosi Borbará-
tok Egyesületével való évek 
óta tartó együttműködés 
eredménye, hogy idén 12 
borvidék, több mint 20 pin-
cészete került meghívásra. 
Díszvendég a Mátrai borvi-
dék volt, amelyet Szőke Má-
tyás „2017 év bortermelője” 
képviselt mind a megnyitón, 
mind a hajókirándulás bor-
kóstolóján.

Mivel idén sokkal na-
gyobb hangsúlyt fektetettek 
a szervezők a gasztronómi-
ára, több vendéglátóhely is 
csatlakozott a rendezvény 
meghirdetéséhez és kínálta 
borral kapcsolatos terméke-
it a rendezvény napjaiban. 
Különösen nagy öröm volt 

látni,  hogy a termelői piac-
ról is többen „áthelyezték” 
standjukat a Borutcába.

A kétnapos díjtalan prog-
ramon a színpadra léptek 
hagyományőrző táncosok, 
fúvós együttes, ütősök, ze-

nekarok és az utcabál sem 
hiányozhatott. Különösen 
nagy érdeklődés kísérte Vin-
kó József kora délutáni Fröcs-

cs történet című előadását a 
borutcai kis színpadon. Az 
igazán átütő sikert a Bikini 
együttes szombati koncertje, 
a vasárnapi tűzijáték és azt 
megelőző koncertek hozták 
meg.

A szervezők lelkét melen-
gető Facebook-on tett hoz-
zászólásokból idézve párat 
kínálunk, jó bor mellé:

A 2018-AS 
RENDEZVÉNY 

BORAI:
Fehérbor kategóriában:

 Molnár Borház Mór 
Gold Generosa 2017

Vörösbor kategóriában: 
Balla Géza Ménes Erdély 

Szikla Cuvée 2015, 

2018-ban először édes 
bor kategóriában:

Palkó Borok 
Tokaj/Abaújszántó 
Birtok Édes 2016

Köszönjük szépen a támogatóinknak a szponzorációt és az együttműködést:

Rekordot döntött a Szent István 
napi Borünnep látogatottsága

"Borból sosem elég! LeBO-
Rulok előttetek, szuper szer-
vezés, fi nom borok."

"Akkora sikere volt, hogy 
utána - bár alig hittem el - 
dugóba kerültem Nagymaro-
son."

"Sok hasonló színvona-
lú rendezvényt szeretnénk 
Nagymarosra…"

"Szuper pillanatok!"
"Nagyon jó volt, én már 

most beírom a naptáramba!"
"Igencsak sok augusztus 

20-a körüli rendezvényt meg-
éltem, de ennyien ezen az ün-
nepen soha nem voltunk."

"Minden elismerésem a 
borutca szervezőinek részt-
vevőinek. Nagyon ötletes ki-
alakítás igényes és praktikus 
megoldások, amihez csak 
gratulálni tudok. Nagy ötlet 
volt lehozni a Fő térről."

"Gratulálok a szervezők-
nek! Eddigiek közül a leg-
jobban sikerült rendezvény, 
nagy kalappal a mai naphoz 
is! Kitartás!"

Köszönjük a nagymaro-
siak együttműködését, a tá-
mogatást, a segítséget, a köz-
reműködést és hogy együtt 
ünnepeltünk!

Egyet ígérünk: Jövőre Vele-
tek Ugyanitt!

Konczné Bulyovszki 
Helga, Plentner Katalin 

Fotók: Porszász Krisztián
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Forró nyár, színes
programokkal városunkban
Mindannyian megtapasztaltuk, hogy vá-
rosunk látogatottsága egyre népszerűbb, 
hangulatával, a táj szépségével, ugyanakkor 
az egyre színvonalasabb, sokszínű rendez-
vényeivel is vonzza a látogatókat.

Jó, hogy különböző szervezésben már 
megvannak az együttműködés jelei, és egy-
egy rendezvényen már összekapcsolódnak 
a programok, a helyszínek is.

Így volt ez a Csípős Fesztivál szervezésé-
ben is, ahol különböző pontokat kijelölve, 
köztünk mi is, vártuk a látogatókat.

Nemzetiségi önkormányzatunk öröm-
mel kapcsolódott be a programba. Tájhá-
zunk egész napos családias, sok látogatót 
vonzó napon van túl. Hagyományos étkek 
kínálatával, kóstolásával és a gyerekek kéz-
műves foglalkozásának lehetőségével, mind 
a látogatóknak, mind nekünk szervezők-
nek, jól sikerült napként telt el augusztus 
25-e.

Rétvári Bence országgyűlési képviselőnk 
is ellátogatott hozzánk családjával. Öröm-
mel nyugtáztuk, hogy másfél éves kisfi a is 
hamar feltalálta magát körünkben. 

S mint legtöbbször, ismét megnyilvánult 
az összefogás ereje, mivel sokan gondolták, 
hogy hozzájárulnak a rendezvény gasztro-
nómiai sikeréhez. Érkeztek a különleges 
fi nomságok, sütemények, egyedi, házias, 
hagyományos kínálatok, így senki nem 
maradt éhen, aki betért hozzánk.

Emlékként hűtő mágnest, szakácsfüzetet 
is vihetett magával.

Tájházunk látogatottsága, kihasználtsá-
ga jól működik. Családi, baráti összejövetel, 
kézműves foglalkozás, gödöllői iskolások, 
a közelben tánctáborban résztvevő ifj úság 
járt nálunk csoportos látogatáson. Szep-
tember 1-én elsősök ismerkedési délutánja, 
majd szeptember 4-én 20 fős felnőtt cso-

port érkezik Budapestről, köztük Tuzson 
Bence szülei is, hogy megismerjék őseink 
életkörülményeit, használati eszközeit. 
Szeptember 8-án a Sváb fesztivál rendezvé-
nyünk keretében tájházunk ismét színteret 

kap, és egyik állomása programjainknak, 
hagyományos autentikus foglalkozásokkal.

 Az 1938-ban a katolikus templomto-
ronyba felszerelt óralapot Horváth János 
közreműködésével megkaptuk (Szadló 
unoka) és segítségével, valamint Román 
Sándorral, Bótz Lászlóval, Ivor Andrással 
összedolgozva felszerelésre került a tájház 
udvarán. Mutatója azt az időpontot jelzi, és 
szimbolizálja, amikor 1947 augusztus 27-én 
a késő délutáni órákban bevagonírozták a 
házuktól, földjüktől, családjuktól elszakított, 
hazájuktól megfosztott nagymarosi sváb la-
kosokat. Megemlékezésként ezen a napon 
koszorút helyeztünk el az óra mellett.

Kárpótlás kifi zetése az egykori kényszer-

munkásoknak adható juttatásként 2.500 
Euro összegben a 14 érintett családból ed-
dig 6-an megkapták az összeget. A 2017 de-
vecmber 31-ig beadott igényekre az elmúlt 
napokban is érkeztek kifi zetések Német-
országból, de többeknek az elbírálása még 
hiánypótlást igényel. Német önkormány-
zatunk az előző évben felkutatta azokat, 
akik még érvényesíthetik ezt a lehetőséget, 
és közreműködött, hogy mindenkihez el-
jusson a tájékoztatás. Fórum, tájékoztatás, 
nyomtatványok, igazolások kiadása is a fel-
adataink közé sorolhatóak.

Fontos számunkra, hogy nemzetiségi 
hagyományainkat fenntartsuk. Törekvé-
sünk egyre nagyobb körben sikerrel mű-
ködik.

Köszönjük a segítséget, együttműködést 
minden területen, mert csak így tudjuk fenn-
tartani, továbbvinni őseink emlékeit, kultú-
ráját, történelmi értékeit.

NNNÖ 
Ivor Andrásné elnök

Tisztelt Váci úti lakók! 
Tisztelt Nagymarosiak!

Képviselői feladatként felvállaltam és a 
testülettől határozatilag felhatalmazást 
kaptam, hogy a lakossági körben sokat 
kritizált Váci úton lévő faládákat rendbe 
tegyük.

Ezt a levelet eljuttatva az ott lakóknak, 
valamint szóbeli beszélgetés során kide-
rült, hogy van funkciója a ládáknak, még 
ha nem is praktikusak, mégpedig a házak 
falának megvédése a latyakos időjárás so-
rán. Viszont jelenlegi állapotában egyálta-
lán nem dísze városunknak. A bokrokat ki 
kell szedni, új növényzetet beültetni, ami 
bírja a viszontagságokat, mint a víz nélküli 
”létet” is. 97 db ládáról van szó, amibe le-
vendula és rozmaring bokor lenne ideális 
a beültetésre, melyeknek beszerzése folya-
matban van.

Tisztelettel kérem a lakosságot az össze-
fogásra. Segítséget a beültetés napjának ki-
jelölésére, ami az Önökkel való egyeztetést 
követően, várhatóan október elején lesz.

Eddigi tapasztalatom alapján a jó ügy 
érdekében minden esetben megtörtént 
az összefogás. Kérem, most se hagyjanak 
cserben. Építsük, szépítsük városunkat 
együtt, számítva kölcsönösen egymásra.

Köszönettel várva a visszajelzéseket: 
Ivor Andrásné képviselő
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Újra feldübörgött a zene augusztus 19-én 
a nagymarosi Duna-parton. Izgatottan ké-
szült minden résztvevő a versenyre, hogy 
a Dunakanyar Kupán jól szerepeljen. A 
verseny előkészítése már napokkal ezelőtt 
megkezdődött, javították a stéget, nyírták 
a füvet, rendezték a vízpartot, az önkéntes 
kukták vagdalták a húst és a sok-sok zöld-
séget, fényesítették az üstöket és még sok 
minden történt annak érdekében, hogy ven-
dégeink elégedettek legyenek. A versenyzők 
azért izgultak, mert a bajnokság befejeztével 
ugyan egy kis pihenő következett, de most 
fi gyelték, hogy ki-ki hol tart a nyári szünet 
után. 20 versenyszámban zajlott a verseny 11 
egyesület részvételével. 

 A szülők és családtagok kitettek magu-
kért, az ételek jól sikerültek, és mindenki iz-
gatottan várta, hogy mi lesz a csapatverseny 

eredménye. Az eredményhirdetésen jeles 
vendégek is részt vettek a díjak átadásában. 
Petrovics László polgármester úr,  a Ka-
jak-Kenu Szövetség elnöke, Schmidt Gábor,  
Hesz Mihály, aki ötven évvel ezelőtt nyert 
olimpiai bajnoki címet és a sokszoros világ-
bajnok kenus, Wichmann Tamás váltották 
egymást. 

A kezdő kenusoknak jó példaként, hogy 
igyekezettel és kitartással milyen szintre le-
het eljutni, - a volt marosi kajakos, majd ke-
nus, aki kenuban harmadik helyezést ért el 
Európa bajnokságon  - Kálmán-Obermayer 
Dorina adta át a díjakat.

A szurkolók is kitettek magukért, mert a 
súlyos beteg válogatott kajakos, Tóth Róbert 
gyógykezelésére 68.000 Ft gyűlt össze. A 
pénzt a Kajak-Kenu Szövetségen keresztül 
juttattuk el részére.

Kajakos hírek
Külön köszönet a verseny támogatóinak 

is: Schült Ferencnek, Niegreisz Zsuzsának, 
Péntek Istvánnak, dr. Drobilich Jánosnak, dr. 
Hollai Zsófi ának, Gaszner Józsefnek, Szabó 
Miklósnak, Gyimesi Leventének, a Krugel 
Exim Kft -nek  és az önkormányzatnak,  Svi-
rinek a zenei aláfestésért és Simák Attilának a 
magas színvonalú műsorvezetésért és ripor-
tokért, valamint azoknak a családtagoknak 
és barátoknak, akik a verseny rendezésében 
idejüket nem kímélve részt vettek.

A legjobb eredményeink:
K1 7. korcsoport leány:3. Döbrössy Or-

solya, 4. Illés Panna,  6. Baranyi Barbara 
MK1 0. korcsoport fi ú: 3. Kardos Olivér, 

5, Drobilich Pál, 7. Kovács Máté 
MK1 3. korcsoport leány: 6. Péteri Rozi-

na,
MK1 1. korcsoport leány: 6. Molnár 

Anna, 7. Burgermeister Dorka ,
K1 5. korcsoport fi ú: 6. Patrik Gergő, 9. 

Aradi Álmos, 10 Aradi Bátor,
MK1 3. korcsoport fi ú: 5. Gaszner Ákos, 

6. Molnár Bence,  
 MK1 1. korcsoport fi ú: 5. Siklósi Boldi-

zsár, 9. Petrovics Ákos
 MK1 törpe korcsoport leány- fi ú: 1. Kar-

dos Orsolya , 1. Kardos Olivér, 4. Pollner 
Márk

K1 7. korcsoport fi ú: 2. Drobilich Do-
monkos, 3. Fiam Dávid, 4. Burgermeister 
József

MK1 2. korcsoport leány: 6. Péteri Rozi-
na. 8. Molnár Anna, 9. Burgermeister Dorka 

K1 3. korcsoport fi ú: 2. Gyimesi Levente, 
3. Schwarcz Dávid, 4. Gaszner Ákos, 8. Hadi 
Péter 

MK1 0. korcsoport leány: 1. Kardos Or-
solya, 2. Gaszner Eszter, 

K1 6. korcsoport fi ú: 4. Patrik Gergő, 7. 
Fiam Dávid,

K1 4. korcsoport fi ú: 7. Aradi Álmos. 10. 
Gyimesi Levente,

K1 6. korcsoport leány: 2. Döbrössy Or-
solya, 3. Illés Panna,  5. Baranyi Barbara,

Kenus futam: 1.PC4 Mozga Dorottya, Fe-
renczy Anna, Koszmál János Attila, Lénárd 
István Patrik, 2. TC4 Majoros Diána, Majo-
ros Zoltán, Bogár Botond, Mozga Petra

Csapatversenyben 1. Nagymaros, 2. Göd, 
3. Verőce

A verőcei versenyen a 3. helyezést, a gödi 
versenyen a 2. helyet szerezte meg a csapat.

Gratulálunk a sportteljesítményhez!
Az egyesület vezetősége

Az egyesületünk ebben az évben 60 éves. 
Ezt a december elsején tartandó Kajakos  
Évadzárón szeretnénk megünnepelni. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Akinek olyan emléktárgya, képe 
vagy videofelvétele van, amit szívesen 
megosztana a többiekkel, kérjük jelezze 
az egyesület vezetői felé!  A pontos rész-
leteket később közöljük.

Szántói-Szabó Tamás már a Vasas színeiben öregbíti Nagymaros hírnevét. Társával Szabó 
Dominikkel augusztusban sem pihentek. A Serdülő, Ifj usági és U 23 Magyar Bajnokságon 
augusztus 2-5. között K2 1000 méteren Ifj usági U 17-18 kategóriában a 2. helyen végeztek; 
K2 500 méteren U 17-18 - harmadikok lettek, míg K2 4000 méteren U 17-18 kategóriában 
az első helyen végeztek.

Részt vettek augusztus 13-14-én a Felnőtt, U 23 és Ifj úsági Maraton Válogató 22 kilo-
méteres távján is. Mivel azonban erre a maraton versenyre sem tudtak a fi úk kölcsönkérni 
az MKKSZ-től jobb állapotú hajót, ezért kénytelenek voltak a sajátukkal menni, ami elég 
rossz állapotban van: nehezen kormányozható, 5 kg-al több a súlya mint kellene lenni, rossz 
benne a vízpumpa ezért a futószakaszoknál ki kell önteni a vizet. Végig a 2. helyen voltak, 
az utolsó kis körnél megelőzte őket a 3. egység, amikor kb. 200-300 méter volt még a célig. 
Sajnos így a harmadik helyen végeztek és a maraton  világbajnokságról lecsúsztak. 

Hajszálon múlt a kvalifikáció a világbajnokságra
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Olvasói levél

Köszönet
Kedves Nyugdíjas Klub!

Nagyon köszönöm a szívből jövő, megható búcsúztatást. Ahogy 
a klubnapon is mondtam, fájó szívvel búcsúzom én is Tőletek és 
Nagymarostól is. Hiszen az életem felét ott töltöttem, boldog vol-
tam, és igyekeztem a befogadást meghálálni, és ami tőlem tellett 
hasznosan viszonozni. Nagyon nehéz most - ahogy a közmondás 
is mondja “Öreg fát nehéz átültetni” -, de megpróbálok itt is beil-
leszkedni a közösségbe. Ha már lassabban is megy (s Feri sincs, aki 
segítene nekem), de az idő majd meghoz mindent. Bár már kicsit 
kevés az idő, de remélem még kitart egy ideig. 

Úgy érzem a búcsú nem végleges, vissza fogok én még járni 
Hozzátok, meg a telefont is feltalálták már. Az élet nem áll meg, 
Ti is együtt vagytok. Kívánom, hogy nagyon szép és hosszú éve-
ket töltsetek még együtt közösségben, vidáman, jókedvűen, ahogy 
eddig is.

Nagyon nagy köszönettel és hálával: 
Jutka

Burgermeister Ferencné 

Mivel divatba jött a „csapatépítő tréning”, mi is többször el-
mentünk kirándulni. Bográcsban fi nomat főztünk, máskor 
szalonnát, kolbászt sütöttünk. Volt bor, sör, pálinka, és talán 
üdítőital is. Mivel évek óta építjük a csapatot, már tudunk 
együtt énekelni, szórakozni. Mindig nagyon jó a hangulat. 
A „csapatépítésbe” persze beletartozik a tánc is. Hála szigo-
rú, de igazságos tanárunknak, tánclépéseket gyakorolunk 
igen vidám kedvvel. Fél év alatt már három új táncot taní-
tott nekünk.

Nagyon szépen, szorgalmasan épül a csapatunk, de még 
egy-két pár hiányzik. Szeretettel várunk mindenkit, aki 
szeretne közénk tartozni. „Szórakozva táncolni” – ez a mot-
tónk. Néha nagyon elfáradunk, de ez jó. 

Mivel legtöbben nagymamák vannak közöttünk, szükség 
van a családnak a segítségünkre, tehát napokra nem tudunk 
elutazni. Reméljük, hogy egy ausztriai kirándulást azért 
összehozunk. Szinte mindent meg tudunk oldani, nem le-
het minket leírni.

Ahogy öregszünk, úgy erősödünk. 
   A Die Blumen csoport

A huszonnegyedik alkalommal 
megrendezett két napos tenisz-
verseny eredményei vegyes ér-
zelmeket váltottak ki a résztve-
vőkből. A Zebegenyi Újvölgyi 
Kupa elnevezésű viadalon kü-
lönböző szintű, magyar bajnok-
ságban rendszeresen sportoló 
teniszezők is szerepeltek, vagyis 
“profi k”. Mindkettő verseny-
számban ők hódították el az 
aranyérmeket, de az amatőrök 
csak óriási küzdelmek után szo-
rultak a második, harmadik 
helyre. Jellemző a verseny szín-
vonalára, hogy például a vegyes 
párosban az első három helye-
zett körbeverése után (a zsűri 
hosszas tanácskozása révén) 
csak rövidített játék ismétlése 
végén döntött a végeredményről.

Eredmények: férfi  páros 
1. Bozóki László – Balázsi Géza, 

2. Berczelly Zoltán – Molnár 

Viktor  (Nagymaros),
 3-4. Érdi Bálint – Bozóki Már-

ton és Gosztonyi Jenő – Goszto-
nyi Zoltán.

Vegyes páros:
 1. Bozóki László – Bozóki 

Lászlóné, 
2. Miskolczi Mária – Hiller 

Gábor (Budapest), 
3. Gubacsi Anna – Berczelly 

Csaba 
(Nagymaros),

 4. Grécs László – Grécs László-
né (Nagymaros)

A végén (a lecsillapodott 
kedélyek közepette) kiosztott 
kupákba töltött pezsgővel koc-
cintottak a versenyzők, és úgy 
köszöntek el egymástól, hogy 
jövőre, némi szabályváltozással 
újra megmérkőznek egymással, 
nem mellékesen a 25. jubileumi 
tornán. 

Berci

Csapatépítés: 
várják a jelentkezőket 

Amatőrök, kontra profik
Nemcsak az arany fényes

NEMZETKÖZI SARASTVATI JÓGA /torna/
NAGYMAROSON! EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

-JAVÍTÓ GYAKORLATOK, 
rávezető eszközökkel, sok segítséggel. 

KÖZÉP ÉS IDŐSEBB KOROSZTÁLY számára.

Mozgásszervi, szív és érrendszeri, emésztési problé-
mák, valamint a kedélyállapot, erőnlét, 

és állóképesség javítására.

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/380-6233 - Szűcs Éva 

Szeptember 1-jei hatállyal 
tűzoltó főhadnaggyá nevez-
ték ki Kiss Péter c. tűzoltó 
zászlóst a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
állományába. 

Péter a Nagymarosi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület jelenlegi 
megbízott parancsnoka. 

Főhadnagy lett Kiss Péter
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Kiadó garázst keresünk Nagymaroson. 
Rózsa Eszter: 06-30/724-9257

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok: 
Féja TamásFéja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442

Csak a ráncainkat...
Szerencsére Nagymaroson már egyre több kozmetikai 
szalon működik; nagy könnyebbség ez a feleségem-
nek, de főleg nekem.

Eddig a nejem házilag rakta fel arcára a kozmeti-
kai pakolásokat, és ilyenkor mindig megijedtem tőle. 
Egyetlen előny: amíg a pakolás fenn van, nem szabad 
beszélnie. 

Az ágyban is hanyatt kell feküdni, nehogy a pakolás 
megsérüljön, mert akkor nem ránctalanít rendesen! 
Éjszaka többször is felébresztett, hogy a hangos hor-
kolásomtól állítólag megrepedezik a pakolás, és akkor 
az arca nem lesz olyan, mint a baba popsija. Pedig már 
a pakolással is olyan, mert a ránctalanító gezemice 
nem valami jó illatú.

Reggel a svájci bicskámmal lefejtettük a maszkot, 
ilyenkor mindig megkérdezte, hogy látok-e valami 
hatást? Láttam, ugyanis a bicskámnak teljesen kicsor-
bult az éle.

De két-három nap múlva az eredmény szemmel 
látható volt, ugyanis elfogyott a kenőcsnek több mint 
a fele, hál-istennek!

Közben a gyerekek az iskolában dolgozatot írtak 
arról, hogy milyen az ő anyukájuk; az osztályfőnök 
üzent is, hogy sürgősen beszélni szeretne velünk. Vet-
tem egy új bicskát, van rajta csontfűrész is.

Egy ilyen kúra általában két hétig tartott, de nem 
tudtam megállapítani, hogy hatásos volt-e, hiszen két 
hétig nem láttam a feleségemet, és már elfelejtettem, 
hogy milyen volt a viszonyítási alap.

Szerencsére most már profi  kozmetikushoz jár, a 
maradék ránctanító  krémmel pedig  - vasalás helyett 
- bekenjük a frissen mosott trikóimat. 

Köszöntik az időseket
Az Idősek Világnapja alkalmából a szépkorúakat 
köszönti Nagymaros városa szeptember 30-án, 
vasárnap 15.30 órakor a művelődési házban.

Várnak mindenkit szeretettel az ünnepségre, 
nem csak a szépkorúakat!

Várják az 50 éves házasokat
Szeptember 30-án az Idősek Világnapja alkalmából 
köszöntjük az 50 éves házassági évfordulós párokat. 
Kérjük, akik idén töltik be az 50 évet, jelentkezzenek 
a művelődési ház irodájában, vagy a könyvtárban 
szeptember 24-ig. 

Nyugdíjasklub vezetősége 
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KÖNYVAJÁNLÓ

Városunk könyvtárának címe: 
Nagymaros, Váci út 11.

Tel: +36 27 595 106
konyvtar@nagymaros.hu

Facebook: Nagymarosi Könyvtár és 
Művelődési Ház

KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:  
hétfő: ----------

kedd, szerda, péntek:  9-12/13-18                            
csütörtök: 13-16,  szombat:     8-12

Leman, Kevin: Péntekre boldog család
Kevin Leman a védjegyévé vált praktikus bölcsesség-
gel, sok történettel és humorral avatja be olvasóit a jól 
működő  családi élet mikéntjébe, hogyan építsen olyan 
csapatot maga köré, amelyben a szülők és gyerekek egy-
aránt jól érzik magukat, ahová szívesen mennek haza, 
ahol lazíthatnak és feltöltődhetnek, és kölcsönösen a 
legjobbat hozzák ki egymásból. Magyarán, a családi 
boldogság annyit tesz, hogy a csapat minden tagja váll-
vetve dolgozik azon, hogy mindannyian nyerjenek.

Valliéres, Suzanne: Pszichotrükkök 9-12 éves korig
Szülőnek lenni néha komisz feladat! Amikor gyerme-
künk kiskamasz lesz, komoly testi és lelki változások 
indulnak meg benne. Önállóbbá válik, kezdi tudatosan 
alakítani személyiségét. Hogyan alkalmazkodjunk az új 
helyzethez? Hogyan segítsünk neki?

A pszichotrükkök 9-12 éves korig a kiskamaszkor 
kérdéseit veszi sorra, és ad világos, egyértelmű válaszo-
kat.

Meissner, Susan: A körömvirágos sál
Egy nemzedékről, nemzedékre örökül hagyott, gyönyö-
rű sál köt össze két nőt, akik megtanulják, hogy az élet 
nehézségeit elviselhetővé teszi az önzetlen szerelem…

Wolf, Tony: Mesél az erdő a törpékről 
A kötetben ismét az erdő lakóinak izgalmas kalandja-
iról olvashatunk, Az árvíz elől menekülő kis állatokat 
a törpék fogadják be az erdő felső részén elterülő biro-
dalmukba. Az okos, szorgalmas és kedves törpék éle-
tébe vidámság költözik, az állatok pedig nem győznek 
ámulni vendéglátóik zseniális találmányain! Elragadó,  
vidám illusztrációk kísérik a történeteket.

Immár hatodik alkalommal ren-
deztük meg a Nagymarosi Csí-
pős Fesztivált. A fővonalat ezút-
tal is a csípős paprika termesztők 
által készített termékek jelentet-
ték és a piac árusai, akik külön 
csípős fi nomságokkal készültek 
a látogatók részére. Ezen a napon 
nem volt olyan a Nagymarosi 
Termelői Piacon ami ne csípett 
volna, csípett a kürtöskalács, az 
ivólé, a sajt, a méz, minden árus 
a igyekezett a saját termékéből 
a legcsípősebbet kihozni, vagy 
csak kísérletezni a csípős ízekkel.

A fesztiválra Magyarország 
minden szegletéből érkeztek 
chili termelők, sőt külföldről is, 
akik rendkívül színes és változa-
tos palettával jelentek meg. Nem 
hisszük, hogy volt olyan látogató, 
aki ne találta volna meg az ízlésé-
nek megfelelő fi nomságot.

A Fő teret már előző este bel-
engte a BBQ szmókerek lágy füs-
tös illata, hogy már reggeltől fala-
tozhassanak az éhes látogatók, de 
a Bor-Piac pacalja és pörköltje is 
mind elfogyott. A fi nom ételeket 
kézműves sörökkel, jó borokkal, 
hideg fröccsel öblíthették le ven-
dégeink.

A csípős ízek kedvelőinek 
idén sem csak a főtéren nyúj-
tottunk örömöket, hanem egész 
Nagymaros szerte megtalálható 
Csípős pontokon. Ez a kezdemé-
nyezés óriási sikernek mondha-
tó, mert az idelátogatók, így egész 

Nagymarost körbejárják és szé-
lesebb képet kapnak szép váro-
sunkról. Nagymaros szinte ösz-
szes étterme, cukrászdája, büféje 
csatlakozott a rendezvényhez, sőt 
idén még a Német Nemzetisé-
gi Tájház is sváb fi nomságokkal 
várta a látogatókat. Támogatónk  
volt Nagymaros Város Önkor-
mányzata.

A csípős színpadon már reg-
geltől változatos programokkal 
szolgáltunk. Délelőtt népzene, 
néptánc, majd délután belecsap-
va a lecsóba, jött az őrült latin 

hangulat majd  a Red Hot Chili 
Peppers Tribute Band, azaz az 
Erős Pista és a Countaktus Count-
ry fokozta a hangulatot.

A fesztivál elérte célját, ismét 
rengeteg ember érkezett az or-
szág több pontjáról és akadt aki 
külföldről jött, hogy csípős ter-
mékeket kóstoljon, vásároljon. 
Turisztikailag is nagy eredmény, 
hogy az idelátogató vendégek be-
járták a települést, a Duna-par-
tot, itt-ott megpihentek és egész 
napos vagy egész hétvégi prog-
ramba illesztették a rendezvényt. 
Sokan először jártak városunk-
ban, és nem győzték dicsérni, 
hogy milyen gyönyörű! Nekünk 
szervezőknek ez a legjobb érzés, 
hogy aki idelátogatott a Dunaka-
nyarba, olyan élménnyel távozik, 
ami még vissza fogja hozni, és 
nem csak a csípős fesztivál miatt.

Nagy Gábor

Hatodszor is csípett!
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ÁLLATVÉDÕ SOROK

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705  ÉS 06-20/942-5822 Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu 
E-mail:  mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com  
Facebook oldalunk: Máté Állatvédelmi Alapítvány

„Szeretem a disznókat. A kutyák felnéznek ránk. A macskák lenéznek bennünket. A disznók 
egyenrangúnak kezelnek." Winston Churchill

Korábban jeleztük, hogy a 
szerencsének és a komp 
melletti büfé állatbarát 
munkatársainak, megtalál-
tuk az emblémánk másik 
tagját, Mócit. Ezt a nevet 
választották a közvéle-
mény kutatáson résztve-
vők. Örömmel várja a láto-
gatókat!

2018. ŐSZI AKCIÓ
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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, 

Mihály u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64. 

Telefon: 06-20/911-9077

A CIKKEK LEADÁSI 
HATÁRIDEJE: MINDEN 

HÓNAP VÉGE

Anyakönyvi hírek

RENDELÉSI IDŐ:     
HÉTFŐ: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG   
KEDD: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZERDA: 8-10 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZOMBAT: 9-10 KÖZÖTT GYÓGYSZEREK ÉS 
TÁPOK ÁTADÁSA, RENDELÉS 10-12 ÓRÁIG

RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM

BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK. 

www.kutyakanyar.hu • marosvet75@gmail.com

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Nagymaros, Radnóti M. u.  1.

06-20/468-2846

A művelődési ház programjaiA művelődési ház programjai
Szeptemberpp

2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

PROGRAMOK 
Szeptember 22. 17 óra 

Itt és most - Deák Veres Mari kiállítása

Szeptember 22. 14 óra
Konyhakert klub: szemzés gyakorlati előadás

Szeptember 27. 12-18 óráig
Véradás

Szeptember 30. 15.30 óra 
Idősek Világnapja alkalmából ünnepi műsor

Egyéb programok:
Szeptember 8. 

Schwaben Fest - Duna-part

Szeptember 22. délelőtt
Panorámafutás - fordítópont Nagymaros, Fő tér

Vásárok: 
Szeptember 4., 10., 14., 18., 25. délelőttLAKRÉSZT, KIS KERTES HÁZAT BÉRELNE hosz-

szú távra, vagy eltartási szerződést kötne középkorú, 
grafi kus hölgy a kisfi ával. Tel.: 06-20/942-5822

KIADÓ FAHÁZ
NAGYMAROSON a Katica sétányon, bal oldalon, 
nagyméretű, csehszlovák típusú, télen is használható 
FAHÁZ KIADÓ KERTTEL. Víz, villany, cserépkályha 
van. Tel.: 06-20/438-2961.

Születtek: Rási László és Egri Edina fi a: Larion, Oláh 
Mónika Eugénia fi a: Zoltán Szebasztián, Szabó Sza-
bolcs és Bódi Barbara fi a: Bálint, Bachát István és Ke-
rezsi-Szabó Noémi lánya: Zsófi a, Pogonyi Csongor és 
Dr. Herr Annamária lánya: Lili Anna, Papp Csaba és 
Raszler Orsolya fi a: Ákos, Matysen Sam Helena Willy 
és Mitrik Dóra lánya: Lea, Müller Dirk és Furucz An-
gelika lánya: Eliza Marie.

Házasságot kötöttek: Váradi Bence Máté és Szénási 
Eszter, Papp Tamás és Süveges Adél Mária, Vég Lász-
ló és Rudolf Melitta Krisztina, Dian Nándor és Bera 
Csilla, Müller Attila és Viczencz Adrienn, Kántor Pál 
és Gacs Ibolya, Molnár Huba és Mészáros Krisztina, 
Balogh János Ádám és Horváth Erika Erzsébet.

Elhaláloztak: Néder Jánosné sz. Heim Mária Margit 
(1933), Melts Sándor Ferenc (1954), Bossányi Vilmos-
né sz. Takács Erzsébet (1931).
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A Maros Kft . vállal sitt- és lomszállítást: 
3, 5, 6, 8 m3-es konténerben. Ennél kisebb 

mennyiségért házhoz megyünk, de 
behozhatja telepünkre is, térítés ellenében.

Temetkezési szolgáltatást is nyújtunk.
Vállalunk továbbá sírgondozást 

(egyszeri alkalom, vagy folyamatos 
karbantartás). Ár megegyezés szerint. 

MAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFTMAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFT
Nag aros, Rákóczi út 37.Nag aros, Rákóczi út 37.

Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848
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  Börzsönyoptika - Király u. 6. Börzsönyoptika - Király u. 6. 
Szeptember 22-én, október 6-án Szeptember 22-én, október 6-án 

és 20-án, szombaton ingyenes látásvizsgálat és 20-án, szombaton ingyenes látásvizsgálat 
A VIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!A VIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-16.30 óráig nyitva

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889

 

Az üzletben mindennemű rövidáru kapható: 
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő fonalak, 
cérna, tű, gomb, cipőfűző, diszkötöző, selyem 

szalag, cipzár, gumi, díszítők fehér és arany színben. 
Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.

FOLYAMATOS AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!FOLYAMATOS AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!

MEGHIBÁSODOTT?  ELROMLOTT?MEGHIBÁSODOTT?  ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?ÚJAT SZERETNE?

ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS 
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVÍZEKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVÍZE

MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEKMÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVÍZESZERVÍZE

GÁZMEÓ ÁTADÁSGÁZMEÓ ÁTADÁS
GÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLATGÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLAT
VÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉSVÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉS

KONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁSKONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁS
SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSSZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁSDUGULÁSELHÁRÍTÁS
0620/407-1874, 0620/407-1874, 
0620/330-02830620/330-0283

ÉPÍTÉSZETÉPÍTÉSZET
FESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁSFESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁS

0670-626-79020670-626-7902

EMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COMEMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COM

HÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMALHÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMAL

Veszélyes fák kivágása, gallyazása, Veszélyes fák kivágása, gallyazása, 
ágdarálás és tuskómaráságdarálás és tuskómarás

Tel.: 06-30/202-3505Tel.: 06-30/202-3505

e-mail: favagas1@gmail.come-mail: favagas1@gmail.com

web: favagas1.huweb: favagas1.hu

A 2018-as szemüvegkeretek és A 2018-as szemüvegkeretek és 
napszemüvegek megérkeztek!napszemüvegek megérkeztek!


