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Folytatás a 3. oldalonFolytatás a 3. oldalon

Libegő és a közműalagút megnyitása 
valósulhat meg a kormány támogatásából

Együtt emlékeztünk arra, hogy 
kik voltak 1956 hősei

Mint korábban lapunk is beszámolt róla a Dunakanyar fejlesztéséről dön-
tött a kormány. Így több más település mellett Nagymaros is támogatás-
hoz juthat a 2018-2030-as időszakban. Az egymilliárd forintot azonban 
célzottan kapja meg a település, hiszen az elképzelések szerint ebből libe-
gő kilakítására és a közműalagút megnyitására költhet majd.

A tervekről és a további fejlesztési lehetőségekről Petrovics László pol-
gármesterrel beszélgettünk.

A rossz idő ellenére is sokan ér-
keztek a nagymarosi temetőbe, 
hogy együtt emlékezzenek meg az 
1956. október 23-án elesett, vagy 
a forradalomban részt vett honfi-
társaikról. 

Életútjukat Lénárt Kitti eleve-
nítette fel, majd a város nevében 
koszorút helyezett el emlékhelyei-
ken Petrovics László polgármester 
és Mándliné Szabó Katalin alpol-
gármester, valamint a helyi pár-
tok képviselői és a hozzátartozók. 

Végül pedig mécsesekkel emlé-
keztek az egybegyűltek az 1956. 
október 23-iki események  áldo-
zataira. 

Nemzetiségi
 választás 2018-ban
Ismét nemzetiségi választás lesz 2018 tava-
szán. A Nagymarosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat segítséget kíván nyújtani 
mindazoknak, akik regisztrálni szeretné-
nek, hogy szavazhassanak majd. Jelenleg 
nincs a parlamentben német nemzetisé-
gi képviselő, csupán parlamenti szószóló, 
akinek megerősítése érdekében minél több 
szavazat szükséges.  8. oldal 8. oldal

Fotó: ifj. Bell MártonFotó: ifj. Bell Márton
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A Börzsönyoptika újra megnyitott A Börzsönyoptika újra megnyitott 
a Király u. 6-ban. a Király u. 6-ban. 

November 11-én és 25-én, November 11-én és 25-én, 
szombaton ingyenes látásvizsgálatszombaton ingyenes látásvizsgálat

A VIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!A VIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-17 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Már kaphatók a legújabb divatú Már kaphatók a legújabb divatú keretek,keretek,  napfényre sötétedő napfényre sötétedő 
lencsék,lencsék, különböző árban és méretben,  különböző árban és méretben, kontaklencse tartozé-kontaklencse tartozé-

kokkok, , sportszemüvegsportszemüveg minta szerint, dioptriával is,  minta szerint, dioptriával is, 
szürke, zöld, barna lencsével. szürke, zöld, barna lencsével. 

Á

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS: RÖVIDÁRU (KÖTŐ- ÉS HÍMZŐFONALAK, EGYÉB SZOLGÁLTATÁS: RÖVIDÁRU (KÖTŐ- ÉS HÍMZŐFONALAK, 
CIPZÁRAK,  GOMBOK  STB.) IS KAPHATÓCIPZÁRAK,  GOMBOK  STB.) IS KAPHATÓ

Tel.: 06-30/916-0889

 

A LÁTÁS HÓNAPJÁBAN MINDEN KERET ÁRÁBÓL 50%, MINDEN A LÁTÁS HÓNAPJÁBAN MINDEN KERET ÁRÁBÓL 50%, MINDEN 
LENCSE ÁRÁBÓL 30% KEDVEZMÉNYT ADUNKLENCSE ÁRÁBÓL 30% KEDVEZMÉNYT ADUNK

A LÁTÁS HÓNAPJA MEGHOSSZABBÍTVA A LÁTÁS HÓNAPJA MEGHOSSZABBÍTVA 
NOVEMBER-DECEMBER HÓNAPRANOVEMBER-DECEMBER HÓNAPRA

DB
David Balazic

ART SHOEMAKER
CIPÉSZMESTER

Cipőápolási szerek, cipőfűzők, talpbetétek, 
pénztárcák, csizma és cipő sámfák kaphatók!

Újdonság: saját gyártású női és férfi  
bőrövek, 2 méretben, 4 féle csattal.

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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Folytatás az 1. oldaról
Az ünnepség a szokásokhoz híven a 
művelődési házban folytatódott, ahol 
először a polgármester köszöntötte a 
megjelenteket. Beszédében Papp La-
jos szívsebész gondolatait idézte.

- Sorsdöntő dátum a magyar tör-
ténelemben és fényes, tiszta emlék 
az emberiség újkori történelmében. 
Távol az 56-os eseményektől ismétel-
ten fel kell tennünk a kérdést, kik vol-
tak 56 hősei? Nem politikusok, nem 
tudósok, papok, hanem tiszta szívű 
gyermekek és gyermeki tisztaságú fi-

atal felnőttek. Munkások, parasztok 
és a szellem napszámosai, akiket nem 
kötött béklyóba vagyon, karrier, féle-
lem. Egyetlen saját vagyonuk volt: fi-
atal életük. Ők még érezték és tudták, 
mit jelent a legszentebb közös vagyon, 
a haza, a szülőföld, a falu, a város, a 
Corvin-köz, a zászló és a szabadság – 
hangzott el.

A megemlékezés szónoka ezúttal is 
Hollik István országgyűlési képviselő 
volt, aki beszédében nem csak a pesti, 
hanem a nagymarosi eseményeket is 
megidézte.

Együtt emlékeztünk arra, 
hogy kik voltak 1956 hősei

- Október 23-án nem felejthetjük el 
azokat a bátor nagymarosiakat sem, 
akik kivették részüket a magyarság 
szabadságáért folytatott küzdelem-
ben. A gépgyári munkások felvonu-
lást tartottak, több ezer fő részvéte-
lével. Később nagygyűlést tartottak, 

éppen itt a kultúrház előtt 1500 fő 
részvételével, ahol követelték a TSZ-
ek feloszlatását és a rabok szabadon 
engedését. Mivel a nagymarosi gép-
gyár munkástanácsa megakadályoz-
ta, hogy tiltakozósztrájkot tartsanak 
a pesti események miatt, a munkások 
úgy határoztak, hogy az ablakokban 
gyertyát égetnek és meghúzzák a ha-
rangokat a forradalomban elhunytak 
emlékére. Látszik tehát, hogy egy 
egész nemzet mozdult meg 1956. ok-
tóberében – mondta. 

A visszaemlékezés után Petrovics 
László virággal köszöntötte az egyko-
ri, még életben lévő 1956-os nagyma-
rosi résztvevőket. 

Ebben az évben is a Kittenberger 
Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola végzős diákjainak 
előadásában elevenedtek meg a kora-
beli események. A felkészítő tanárok 
ezúttal Csörsz Katalin és Hamvasné 
Hortoványi Gyöngyvér voltak.

Az ünnepség mint mindig most is 
a főtéri emlékműnél ért véget, ahol a 
koszorúk elhelyezése mellett a megje-
lentek mécseseket is gyújtottak, tisz-
teletadásképpen.  

F. A.
Fotók: Mitrik Dóra
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Szociális tűzifa 
támogatás

Az önkormányzat idén is pályázatot 
nyújtott be a Belügyminisztériumhoz 
szociális célú tüzelőanyag támogatás 
iránt, és 126 m3 tűzifa megvásárlására 
támogatásban részesültünk.

A Képviselő-testület október 30-i 
ülésén elfogadott 14/2017. (X. 31.) 
önkormányzati rendeletével módosí-
totta a szociális célú tűzifa támogatás-
ról szóló 9/2015. (XI. 3.) önkormány-
zati rendeletét.

A rendelet szerint tűzifa támoga-
tásra a rendelkezésre álló keret mér-
tékéig az a rászoruló jogosult, akinek 
családjában az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legalacsonyabb összegének 200 %-át 
(57 000 Ft), egyedülálló kérelmező 
esetében 300 %-át (85 500 Ft).

A kérelem elbírálása során előny-
ben kell részesíteni

a) az 1993. évi III. törvény szerint 
aktív korúak ellátására, időskorúak 
járadékára jogosultat, vagy

b) a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény-
ben szabályozott halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermeket nevelő csa-
ládot,

c) a természetbeni vagy pénzbeli 
települési támogatásban (különösen 
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 
kiadásokra) részesülő jogosultat,

d) az egyedülálló nyugdíjast, vagy 
gyermeket nevelő egyedülállót.

Az azonos lakásban, lakóingat-
lanban élő személyek közül csak egy 
kérelmező részére állapítható meg tá-
mogatás.

A támogatás feltétele, hogy a ké-
relmező rendelkezzen fatüzeléses fű-
tőberendezéssel. Ez a körülmény és a 
jövedelmi, vagyoni adatok, illetve a fa 
felhasználása a helyszínen ellenőrzés-
re kerülhet.

A kérelmet személyesen legkésőbb 
2017. november 14-én 16 óráig lehet 
benyújtani, postai úton pedig úgy, 
hogy legkésőbb november 14-én meg-
érkezzen.

A kérelemre rendszeresített nyom-
tatvány a Polgármesteri Hivatal ható-
sági csoportjánál, valamint a család- és 
gyermekjóléti szolgálatnál vehető át.

A döntésre várhatóan november 
végén sor kerül, a tűzifa kiszállítása 
pedig az erdőgazdálkodó szállításá-
nak és az időjárás függvényében vár-
hatóan még decemberben megtörté-
nik.

Dr. Horváth Béla
jegyző

Októberben egy rendkívüli és egy tervezett 
ülésen tanácskozott a város képviselő-testüle-
te. Előbbin két témában született döntés.

Október 26-án a grémium döntést hozott 
a településrendezési terv módosításáról és a 
véleményezési szakasz lezárásáról. Az elfoga-
dás előtti végső főépítészi véleményezésre bo-
csátott dokumentációt a www.nagymaros.hu 
honlapon olvashatják el.

Támogatták, hogy Nagymaros a nemzet-
gazdasági miniszter által az „Önkormányzati 
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” cím-
mel közzétett pályázati felhívásán elinduljon.

Október 30-án ismét ülésezett a testület. 
Ekkor már kilenc napirendet tárgyaltak meg. 

Elfogadták a Nagymarosi Napköziotthonos 
Óvoda 2016/2017-es évről szóló beszámolóját 
és a 2017/2018 év nevelési évre vonatkozó mun-
katervét is. Szintén támogatták a Gondozási 
Központ intézményvezetője által beterjesztett 
alapellátások módosított szakmai programját 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény biztosította hatáskörében.

Döntöttek Szálloda utcai lakás ideiglenes 
bérbeadásáról, meghatározott jövedelmi fel-
tétel igazolása esetén, valamint lakás megvé-
telére vonatkozó kérelemről is. Ez utóbbiról a 
döntést áprilisig elhalasztották.

Egyetértettek abban, hogy a 12-es számú 
főút belterületi szakaszának telekhatárát ren-
dezzék. A Vasút utca esetében pedig elfogad-
ták, hogy akkor veszi át, és vállalja az átminő-
sítési eljárást az önkormányzat, ha az átvételt 
megelőző felmérés alapján rendeltetésszerű 
állapotba hozza a jelenlegi tulajdonos, a köz-
útkezelő. 

Több utca neve is változott lakossági ké-
relemre. A Sólyom-sziget közterületi jelle-
gének módosításáról döntöttek, az ismeret-
len eredetű Sólyomsziget-üdülőtelep helyett 
Sólyomszigeti utcára nevezve a közterületet, 
míg a temető utáni 11235 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott közutat lakossági kérelemre 
(lakcímbejelentés érdekében) Latorvölgyi ut-
caként nevezték el.

Döntés született arról is, hogy a Mező utca 
11. számú társasház előtti közterületet (fedett 
árok) a társasházban lakók parkolás céljára 
bérbe vehetik 2000 Ft/gépjármű/hónap bérleti 
díjért.

Módosult a termelői piac házirendje a Gaz-
dasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára. 
Eszerint a piacon nem árusíthat az az ősterme-
lő, kistermelő és közeli hozzátartozója, akinek 
a tevékenységét hatóság 5 éven belül felfüg-
gesztette vagy megtiltotta.

Módosították a Gazdasági és Városfejlesz-
tési Bizottság azon határozatát mely a Magyar 
utcában 7,5 tonna súlykorlátozó tábla kihelye-
zéséről szólt. Helyette 18 tonnás súlykorlátozó 
tábla kerül kihelyezésre. Ennek megtételéhez 
kérte a testület a Príma üzlet tulajdonosának 
írásbeli nyilatkozatát és intézkedését arra vo-
natkozóan, hogy a szállítások ütemezetten, a 
Magyar utca és a Gesztenye sor forgalmának 
akadályozása nélkül, az eddigiektől eltérően 
fognak történni, valamint a Magyar utca és a 
Gesztenye sor kereszteződésében lévő útsze-
gély javításának elvégzését is.

Az önkormányzat a Zöldpont Egyesülettel 
2015. február 19-én négy szállodai ingatlan 
értékesítésére kötött megállapodást, melynek 
a vételár-részlet fi zetési határideje október 31-
én lejárt. Ezért kérték az elnököt, hogy írásban 
igazolja, hogy a vételár megfi zetésére hitelké-
relmet nyújtott be. Ennek megtörténte esetén 
a késedelem és a szerződés felbontásának jog-
következménye alkalmazásától a vételár 2017. 
december 31-ig történő teljesítése esetén te-
kintenek el.

A szálloda ingatlan megvásárlásával kap-
csolatban a 2017. májusában létrejött együtt-
működési megállapodásra és a beruházó 
szóbeli tájékoztatására hivatkozással úgy dön-
töttek, hogy abban az esetben tartja magát az 
önkormányzat a terület tervezett hasznosítá-
sához és nem hirdeti meg azt más befektetői 
körnek, amennyiben a területek értékesítése 
tárgyában legalább előszerződés megkötésére 
sor kerül a Holdfénykeringő Kft -vel 2017. de-
cember 31-ig.

Út átvételről és utcanevekről is 
döntött a képviselő-testület

Közmeghallgatást tartanak
Nagymaros Város Képviselő-testülete december 1-én, pénteken 18 óra-

kor közmeghallgatást tart a művelődési házban. 
Minden érdeklődőt várnak!

FELHÍVÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy a Nagymaros-Visegrád állomás alatti parkolóból a 

ruhagyűjtő konténer átkerült a P+R parkolóba.



Nagymaros                                                                           5

Nemrég a Duna bal partjá-
nak turisztikai fejlesztéséről 
döntött a kormány. Nagy-
maros a Duna-part fejlesz-
tésére kaphat a 2018-2030 
közötti időszakra 1 milliárd 
forintot, melyet előrelátha-
tólag két projektre használ-
hat fel – derült ki Petrovics 
László polgármester szavai-
ból. 

- Pontosan mi az a két 
projekt, amelyet támogat a 
kormány településünkön?

- Ebből a fejlesztési pénz-
ből szeretnének Nagyma-
roson egy libegőt, hasonlót 
a sátoraljaújhelyihez. Ez 
hozzávetőleg 700 millió fo-
rintból valósulhat meg jelen 
állás szerint. Azt azonban 
tudni kell, hogy Visegrád 
elzárkózott a Dunán átíve-
lő libegő megvalósításától 
és környezetvédelmi-, va-
lamint az örökségvédelmi 
hatóságok sem járulnának 
hozzá a ehhez. Ezzel a VINA 
(Visegrád-Nagymaros közti 
libegő) projekt meghiúsulni 
látszik, viszont azt mindkét 
szerv kimondta, hogy ha ez 
településen belül valósulna 
meg, az elől nem zárkózná-
nak el.

- Városon belül hova kép-
zelték el a libegőt?

- Elképzelésünk szerint 
aközpontból indulna fel a 
Julianus kilátó közelébe. A 
tervezés már elindult, amint 
olyan stádiumba ér, akkor 
lehet a költségekről is be-
szélni.

- A kormány egy másik 
projekt megvalósulását is 
szívesen látná Nagymaroson. 
Mesélne erről is?

- Igen. Rétvári Bence ál-
lamtitkár iránymutatása 
szerint a kormány a libe-
gő megvalósulása mellett 
a közműalagút turisztikai 
célú megnyitását támogatná 
még. Ez jelenleg egy üzemi 
terület és csak engedéllyel 
lehetett eddig látogatni. Ah-
hoz, hogy ezt meg lehessen 
nyitni, olyan állapotba is 
kell hozni. 

- De ez jelen pillanat a 
Duna Menti Regionális Víz-

mű Zrt-hez tartozik, ha jól 
tudom.

- Igen, alapvetően Nagy-
marosnak nincs köze ehhez 
a területhez, de már több-
ször kértük a céget, hogy al-
kalmanként nyissa meg a tu-
risták előtt. Ez azonban nem 
elég, hiszen nagy az érdek-
lődés. A tervek szerint az 
alagútban futó közműveket 
plexivel el lehetne zárni, tö-
résbiztosan a vandálok elől. 
Az is fontos lenne, hogy 
így Nagymaros és Visegrád 
legalább gyalogosan össze 
lenne kötve egymással. Eh-
hez a tervhez természetesen 
az infrastruktúrát is ki kell 
majd alakítani. 

- Nemrég ülésezett a testü-
let, ahol az ön által felvázolt 
jövőbeni fejlesztési tervek 
mellé a képviselők is tettek 
javaslatokat. Ezek a projek-
tek is az egymilliárd forintból 
valósulhatnak meg?

- Ezek TAO-s (társasági 
adóból nyújtható támoga-
tás) és más pályázati pén-
zekből kívánják a jövőben 
megvalósítani. 

- Melyek ezek a projektek?
- Az első amelyet TAO-s 

pályázati pénzből kívánunk 
megtenni a focipálya áthe-
lyezése lesz a Felsőmezőre. 
Szintén ilyen támogatásból 
szeretnénk a területen is 
kialakítani egy sportcsar-
nokot. Idén már két korosz-
tályban van kosárlabdacsa-
pata Nagymarosnak, amivel 
már jogosultak vagyunk jö-

vőre megpályázni a sport-
csarnok építését is. Emellett 
részt kívánunk venni hatá-
ron átnyúló pályázatokon 
is, amelyek szintén a Du-
na-part fejlesztését célozzák 
meg. Így többek között fej-
lesztenénk a lapátos turiz-
must, a hajókikötőt, hogy 
szállodahajók is kiköthesse-
nek, de cél lenne az is, hogy 
motoros csónakok is meg-
állhassanak településünkön. 
De szeretnénk a lakosság-
nak is kedvezni. Tervezünk 
a sportközpontba egy ku-
tyafuttatót, egy szabadtéri 
fitneszpályát, játszóteret, 
bringaparkot, futópályát, 
tanuszodát az iskolásoknak, 
melyet a lakosság és a kajak-
pólósok is használhatnának. 
Tárgyalásban vagyunk a 
Magyar Tenisz Szövetség-
gel is, akik egy akadémiát 
hoznának Nagymarosra. 
Ezek a tervek már a sport-
szövetségeknek szánt pén-
zekből valósulhatnának meg 
városunkban. Szóba került 
még egy jégpálya és egy ké-
zilabda pálya kialakítása is. 
Szeretnénk a Felsőmezőn a 
sportolás mellett a megfe-
lelő infrastruktúrát is kiala-
kítani, így vendéglátóegysé-
gekben és egy motelben is 
gondolkodunk.

- Csak sporthoz kapcsoló-
dó fejlesztésekre számíthat a 
település?

- Nem, hiszen a tervek 
között szerepel a termálkút 
megfúrása, a Kittenberger 
múzeum kialakítása a kor-
mányzat segítségével, hely-
történeti múzeum létrehozá-
sa a jól működő Sváb tájház 
mellé, illetve a művésztelep 
újraélesztése. Folyamatos fel-
adatként fogalmaztuk meg a 
Duna-part és a sétány továb-
bi fejlesztését, mint a díszbur-
kolat kialakítása, kertészet, 
játszóterek, padok, szemete-
sek elhelyezése. A következő 
lépés lesz a Dámtól a lakó-
parkig egy korzó kialakítása, 
hogy a gyalogosok ne a bi-
cikliúton közlekedjenek. Régi 
tervünk még egy rózsasétány 
létrehozása is. 

- Vannak azonban olyan 
elképzelések, amelyek már a 
megvalósítás felé haladnak.

- Igen. Az altemplomban 
egy egyházközségi kiállítás 
kialakításáról és a templom 
felújításáról már tárgyalunk 
a püspökséggel. Beer Miklós 
püspökkel abban marad-
tunk, hogy decemberben a 
költségvetések tervezésénél 
felmérjük a lehetőségeket. 
Szeretnénk egy teljes kül-
ső felújítást és belül a két 
freskó restaurálását meg-
valósítani. Az összköltség 
várhatóan 150 millió forint 
lesz. A kálvária felújítása is 
napirenden van. A mostani 
felmérések szerint egy 130 
millió forintos felújításra 
lenne szükség. Ennek a fel-
mérése már megtörtént, a 
tervek készen vannak, ha-
marosan pályázunk a meg-
valósításra. 

A termál projektnél a 
beruházó szerződésére vá-
runk, aki a szálloda terü-
letén egy idősek otthonát 
alakítana ki. A bakancsos 
turizmus fejlesztése miatt a 
ZöldPont Egyesülettel va-
gyunk kapcsolatban. 

Az egész településen egy 
komplett esővíz elvezetést 
szeretnénk a jövőben kiala-
kítani. Ennek első lépcső-
je volt a Fehér-hegy, most 
következik a Diófa utca, 
melyre nemrég szintén pá-
lyázatot adtunk be, majd az 
Elsővölgy és a Kittenberger 
utca következne. Emellett az 
Egészségház felújítására is 
nemrég pályázatot nyújtot-
tunk be.

Nagyon fontos lenne az 
utak felújítása. Tavaly a Rá-
kóczi utat szerettük volna 
támogatásból felújítani, saj-
nos nem nyertünk. Idén újra 
próbálkozunk és bízunk a 
sikerben. 

- A tervek megszülettek. 
Mi a következő lépés most?

- Rétvári Bence államtit-
kár azt kérte, hogy üljünk 
le közösen a testülettel egy 
egyeztetésre. Erre várhatóan 
novemberben sor kerülhet. 
Ezután tervezünk egy la-
kossági fórumot, ahol csak 
ezekkel a fejlesztésekkel 
kapcsolatban várjuk majd a 
lakosság véleményét. 

Furucz Anita

Libegő és a közműalagút megnyitása 
valósulhat meg a kormány támogatásából
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Szeptember 21-én rajtolt el Do-
naueschingenből, a Duna for-
rásától Hidvégi-Üstös Pál, váci 
ultrasportoló, hogy mintegy 70 
nap alatt elérjen a folyó mentén 
a Fekete-tengerig. Vác testvér-
városában Erik Pauly főpolgár-
mester mellett nagymarosiak 
is segítették útnak indulását, 
hiszen Müller (Furucz) Ange-
lika, mint a helyi tourinform 
munkatársa és Fischer Erzsébet 
is jelen voltak az eseményen.

Nagymarosra október 17-én 

érkezett a hosszútávfutó, akit 
Petrovics László polgármester 
mellett az iskola diákjai, testne-
velés tanárai, és az intézmény 
igazgatója is várta. A Dámnál 
először Fábián Szabolcs hívta 
fel az iskolások fi gyelmét arra, 
hogy mekkora teljesítmény, 
amit a sportoló megtesz, hiszen 
naponta teljesíti a maratoni tá-
vot, amely valamivel több mint 
42 kilométer.

Hidvégi-Üstös Pál a hely-
színen számolt be az iskolá-

soknak arról, hogy hogyan 
telt az elmúlt közel egy hónap. 
Elmondta: azzal a céllal indult 
útnak, hogy felhívja a fi gyelmet 
az összefogásra, a környezetvé-
delemre és a Duna tisztaságára. 

- Hetven nap alatt futunk le 
70 maratoni távot. Több tele-
pülésen is találkozunk gyere-
kekkel, sportolókkal. Bécsben 
a követségen tartottunk előa-
dást az ott élő magyaroknak, 
de a Felvidéken és Magyaror-
szágon szinte minden telepü-
lésen megállunk és felhívjuk a 
fi gyelmet a környezetvédelem 
fontosságára – mondta. Hoz-
zátette: a Duna-futás ötlete két 
évvel ezelőtt fogalmazódott 
meg benne, amikor 270 iskolát 
járt végig, köztük Nagymaro-
son is tartott előadást. Akkor 
több gyerek is kérdezte tőle, 
hogy miért nem ússza végig a 
Dunát. Az úszásból végül futás 
lett. 

A sportolót a polgármester 

Nagymaroson járt az ultrasportoló: 
70 maratoni távot fut a Duna mentén

mellett a diákok is elkísérték 
futva a főtérig, ahonnan aztán 
Vácnak vette az irányt. 

2017-ben a Duna Régió 
Stratégia soros elnökségét Ma-
gyarország látja el. A felada-
tokat koordináló Külkereske-
delmi és Külügyminisztérium 
számára fontos, hogy minden 
Duna menti település lakossá-
gához eljussanak az éves elnök-
ség legfontosabb üzenetei az 
"emberek nyelvére" lefordítva. 
Ezért kérte fel a Külkereske-
delmi és Külügyminisztérium 
Hidvégi-Üstös Pált, hogy  fussa 
végig a teljes Duna völgyet a 
Fekete erdőtől a Fekete tenge-
rig.

A program fővédnöke a 
Külkereskedelmi és Külügymi-
nisztérium.

Furucz Anita
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Októberben Nagymarosra láto-
gattak tapasztalat szerzési céllal 
a Klebersberg Intézményfenn-
taró Központ munkatársai, hogy 
megnézzék, hogyan zajlik a Tál-
tos Lovastanyán az oktatás. Mint 
ismeretes az állam már több éve 
szeretné bevezetni a lovasokta-
tást az alsós osztályoknál, így a 
gyerekek akár a testnevelés óra 
kereti között barátkozhatnak 
meg az állatokkal. 

Mészáros Szilviát, a Táltos 
Lovastanya tulajdonosát kérdez-
tem a tapasztalatokról.

- Október 6-án a Táltos Lovas-
tanyán járt a KLIK szakmai el-
nökhelyettese és munkatársa. Mi-
lyen céllal látogattak el hozzád?

- A magyar nép és Magyaror-

szág történelméhez mindig hoz-
zátartoztak a lovak. Az utóbbi 
esztendőkben egyre többen ül-
nek lóra, hódolnak a lovas szen-
vedélynek. A cél az volt, hogy 
megmutassuk a tanítványaim-
mal a lovaglás sokszínűségét, a 
legapróbbaktól a nagyobbakig. 
A ló és az ember kapcsolatát.

- Sok helyi gyerek tanul nálad 
lovagolni. Te, mint szakember, 
miért tartanád fontosnak az is-
kolai lovaglás bevezetését? Milyen 
jótékony hatása van a gyerekekre?

- Azért tartom jónak és élhar-
cosaként küzdök ennek a prog-
ramnak az elindításáért, mert 
így lehetőséget kapnának mind-
azon gyermekek, akiknek anya-
gi helyzetük nem teszi lehetővé, 

hogy lóra ülhessenek. Továbbá 
a program segítene a továbbta-
nulásban, így kerülhetnének ki a 
jövő generációi, mint patkolóko-
vács, belovagló, lótenyésztő. De a 
program á ltal felfedezhető k len-
né nek a fi atal tehetségek is!

A lovaglás pszichológiai és 
szociális hatásai kiemelten fon-
tosak: önbizalom növekedés, 
megküzdés, fi gyelem, összpon-
tosítás. Ami a legfontosabb a ló, 
amit adhat a feltétel nélküli elfo-
gadás megélése! Ami azt jelenti, 
hogy annak a lónak nem számít, 

hogy a hátán ülő gyermek da-
dog, a ló hátán nem számít, hogy 
nem megy úgy a matek,  vagyis 
szavak nélkül "megértik" egy-
mást. A ló a gyógyító "eszköz".

A lovasoktatás tapasztalatait nézték 
meg Nagymaroson a KLIK munkatársai

Mindennapi közlekedésünk 
nem csak abból áll, hogy jár-
művel vagy gyalog haladunk 
valahol, valamerre. Időnként 
megállunk. Ez ugyanúgy hoz-
zátartozik mindennapi köz-
lekedésünkhöz, mint az elin-
dulás, haladás, tolatás vagy az 
előzés. 

A megállásnak alapvetően 
két nagy csoportja van: a for-
galmi okból történő megállás 
és várakozás vagy egyéb célból 
történő megállás.

Forgalmi okból történő 
megállás esetén, semmi más 
nem történik, mint a sebes-
ségemet nullára csökkentjük 
magyarul megálltunk de a 
közlekedési szabályok szerint 
ugyanúgy a forgalomban részt-
vevő jármű vagyok, mint ed-
dig. (Csak egyhelyben van az 
autóm.)

A várakozás vagy egyéb ok-
ból történő megállás közt két 
alapvető különbség van. A jár-
mű egyhelyben van, de ha a jár-
művezető az autónál marad, s 5 
percnél nem marad tovább, ak-
kor megállásról beszélünk. Az 
5 percnél tovább tartó egyhely-
ben tartózkodás a várakozás.

Értelemszerűen minden vá-
rakozás megállással kezdődik, 
s ebből kifolyólag a megállás 
szabályai az irányadóak a vára-
kozásnál is.

- Megállni mindig a me-
netirány szerinti jobb oldalon, 
szorosan az úttest jobb szélén, 
a járdával párhuzamosan kell. 
De nem állhat meg semmilyen 
jármű úgy, hogy táblát vagy 
lámpát takar.

- Gyalogátkelöhely előtt 5 
méteren belül nem állhat meg a 
kézi kocsi, a kerékpár, a segéd-

motorkerékpár, a motorkerék-
pár és a személygépkocsi. Az 
összes többi jármű 15 méteren 
belül nem állhat meg. 

-Legalább 3 méternek kall 
szabadon maradni az autó és a 
másik oldalon parkoló autó kö-
zött, vagy az autó és a záróvonal 
között.  

- Egyirányú utcában lega-
lább 5,5 méternek kell szaba-
don maradnia az autó és az út-
test másik oldala között. 

- Útkereszteződések met-
széspontjától számított 5 méte-
ren belül nem szabad megállni 
sehol.

- Járdán alapvetően tilos 
megállni, tehát várakozni is. Ki-
vétel, ha tábla jelzi, a járda fele, 
de legalább 1,5 méter szabadon 
marad, és a jármű tengelyterhe-
lése kisebb, mint 1 tonna.

Váci Rendörkapitányság

A Jobbik  hírei
Október 23-án egy időben két he-
lyen is megemlékeztünk a forrada-
lomról. Nagymaroson koszorúzás-
sal róttuk le tiszteletünket, míg a 
tagságunk másik része a budapesti 
Corvin közben a központi rendez-
vényen vett részt.

Novemberben folytatjuk a 
béruniós aláírásgyűjtést. Akinek 
nem sikerült megtalálni minket, 
kérjük keressen meg személyesen! 
Fontos, hogy megfelelő mennyiségű 
aláírást gyűjtsünk össze, hisz ezzel 
a fontos üggyel Brüsszel csak akkor 
foglalkozik, ha írásos bizonyítéka van 
bérbeli lemaradásunk jelzésének!

November végén újra várjuk ad-
vent keresztünkhöz a nagymarosiakat. 
Kérjük, fi gyeljék plakátjainkat a pon-
tos időpontról! Szeretnénk, ha minél 
többen kezdenénk ünnepi készülődé-
sünket meghitt, egyben elgondolkod-
tató rendezvényünk keretei közt.

A Jobbik Nagymarosi 
Szervezete nevében: 

Békefi Andrásné

- Szerinted megoldható lenne 
Nagymaroson is az általános is-
kola alsó tagozatosai számára a 
lovasoktatás bevezetése?

- Nagymaroson is termé-
szetesen elindulhatna az alsó 
tagozatosok oktatása, megfelelő 
támogatottság mellett. Nem elit 
hanem a mindennapokban el-
érhető sport és mozgás lehető-
ségének megléte,  az egészséges 
életmódra nevelést segítené elő a 
lovaglás. A program segítségével 
a gyerekek megismerkedhetné-
nek a lovaskultúra keretében az 
anatómia, etiológia, takarmá-
nyozás, tenyésztés és a lovaglás 
alapjaival.

- Milyen tapasztalatokkal tá-
voztak a KLIK munkatársai?

- A KLIK munkatársai meg-
köszönték elhivatottságomat a 
gyerekekkel elért eredménye-
ket.

F. A.

A megállás szabályairól
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Kedves nemzetiségi 
érzületű olvasó!

Fontos fordulathoz érünk ismét. 
2018. tavaszán, mint tudjuk vá-
lasztások lesznek. Nemzetiségi 
képviseletünk jelenleg nincs a 
parlamentben, csupán parlamenti 
szószólónk,akinek megerősítése 
érdekében minél több szavazat 
szükséges, hogy ne csak szószó-
lóként, hanem parlamenti képvi-
selőként is jelen legyen a dönté-
seknél.

Fontos, mert csak akkor tu-
dunk előbbre haladni, támogatá-
sokban részesülni, ha közvetlen 
képviselőnk van a döntéshozata-
loknál. Hovatartozásunkat a re-
gisztrációs lap kitöltésével tud-
juk megerősíteni, mely feljogosít 
arra, hogy szavazatunkat nemze-
tiségiként érvényesítsük továbbá 
a német nemzetiségi választói 
névjegyzékbe felkerülhessünk. 
Csak a regisztrációt követően van 
lehetőség a későbbiekben a helyi 
nemzetiségi választás esetében is 
a szavazati jogra.

Kérem, aki még nem regisztrált 
2014. évben, az jelezze szándékát,  
hogy segíthessünk a kitöltésben, 
vagy az alábbi útmutató segítségé-
vel van rá lehetőség. 

A német nemzetiségi
 regisztráció

A választópolgárnak tehát 
kérnie kell, hogy a központi név-
jegyzéken kerüljön feltüntetésre 
nemzetiségének megnevezése, to-
vábbá az is, hogy az országgyűlési 
választáson a német listára akar 
szavazni.

A kérelem alapján a közpon-
ti névjegyzékbe így regisztrált 
választópolgár a Magyarországi 
Németek Országos Önkormány-
zata által állított országos listára, 
és egyéni választókerületében egy 
képviselőjelöltre (párt- vagy füg-
getlen jelöltre) szavazhat.

Ha a már nemzetiségi vá-
lasztópolgárként nyilvántartott 
polgár valamely más nemzetiség 
tagjaként is kéri a regisztrálását, 
vagy ha ugyanazon nemzetiség 
tagjaként ismételt bejegyzését 
kéri – mert pl. nem emlékszik rá, 
hogy 2014-ben már regisztrált - a 
kérelmét el fogják utasítani.

A regisztráció 
folyamata

Regisztrálni személyesen vagy 

levélben a lakóhelye szerinti pol-
gármesteri hivatalban működő 
helyi választási irodában, illetve 
online lehet a www.valasztas.hu 
oldalon, a „nemzetiségi névjegy-
zékbe vétel” címszó alatt. (kere-
lem.valasztas.hu/vareg/Magyar-
CimKerelemInditasa.xhtml).

A regisztrációhoz szükséges 
nyomtatványt akár kézzel, akár 
géppel is ki lehet tölteni, a ké-
relem-nyomtatványt a mellék-
let tartalmazza, de letölthető a 
www.valasztas.hu/hu/ovi/cont-
ent/21-22_kerelem.pdf oldalról is.

A kérelem benyújtása papírala-
pon, személyesen, vagy meghatal-
mazott útján. A nyomtatvány 1-5. 
pontjában a választópolgár sze-
mélyes adatait kell megadni.

1. sor: Családi és utónév: 
Amennyiben valakinek több csa-
lád vagy több utóneve van, vala-
mennyi családi és utónevet be kell 
írni, és a doktori címet is meg kell 
jelölni az első két kockában (pl.: 
dr. Sommer-Keller Anna Mária)

2. sor: Születési családi és utó-
név: (Nemcsak a nőknek kell be-
írniuk az ún. leánykori nevüket, 
hanem a férfi aknak is szerepel-
tetniük kell a születési nevüket.) 
Amennyiben valakinek több utó-
neve van, valamennyi utónevet be 
kell írni (pl.: Keller Anna Mária)

3. sor: Születési hely: meg kell 
jelölni a születés helye szerinti 
országot: pl.: Magyarország. Meg 
kell jelölni a születési hely szerinti 
települést: pl.: Mohács (Budapest 
esetében a kerület számát is meg 
kell adni.)

4. sor: Anyja születési családi 
és utóneve: Amennyiben az anyá-
nak több utóneve van, vagy dok-
tori címmel rendelkezik/rendel-
kezett, valamennyi utónevet és a 
doktori címet is meg kell adni (pl.: 
dr. Kreis Barbara Mária)

5. sor: Személyi azonosító (ko-
rábbi közkeletű nevén személyi 
szám): Ebbe a sorba kell beírni a 
személyi azonosítót, mely egy 11 
jegyű számsor, és nem keverendő 
össze a személyi igazolvány szá-
mával. A lakcímkártyán, régi sze-
mélyi igazolványok esetében a 11. 
oldalon található meg, első száma 
a nemet (férfi aknál 1-es, nőknél 
2-es), második és harmadik szá-
ma a születés évét, negyedik és 
ötödik száma a hónapot, míg a 
hatodik és hetedik száma a szü-
letés napját jelöli. A nyolcadik-ti-

zenegyedik négy darab szám egy 
technikai szám.

Ezt követően már csak a vá-
lasztási iroda döntéséről szóló ér-
tesítő részt kell kitölteni: azt, hogy 
hova kérjük a döntés postázását, 
továbbá a kérelmet dátummal és 
aláírással kell ellátni!

Fontos változás a 2014. évhez 
képest, hogy a választási iroda az 
apróbb elírásokat, pontatlanságo-
kat már nem „bünteti” automati-
kus elutasítással, de azért töreked-
jünk a kérelem minél pontosabb 
kitöltésére!

A kérelmet ledátumozva, aláír-
va, személyesen, meghatalmazot-
tunk útján, vagy postai úton kell 
eljuttatni a lakóhelyünk szerint 
polgármesteri hivatalba, a helyi 
választási irodához (jegyzőhöz).

A kérelem benyújtása on-
line úton

1. Az online regisztrációt a 
www.valasztas.hu honlapon kezd-
hetjük meg. 

2. Az oldalt megnyitva, a köz-
ponti névjegyzékkel kapcsola-
tos kérelmek szövegrész alatt a 
nemzetiségi névjegyzékbe vétel 
szövegre kattintva megjelenik a 
Nemzeti Választási Iroda közpon-
ti névjegyzékkel kapcsolatos ké-
relmek oldal, az alábbiak szerint: 
www.kerelem.valasztas.hu/vareg/
MagyarCimKerelemInditasa.xht-
ml

3. Amennyiben rendelkezünk 
ügyfélkapus regisztrációval, be-
léphetünk az ügyfélkapunkon ke-
resztül is a rendszerbe: www.gate.
gov.hu/sso/ap/ApServlet?part-
nerid=kekkhvugy&target=TAR-
GET. Ebben az esetben meg kell 
adnunk az ügyfélkapus felhaszná-
ló nevünket és jelszónkat.

Az ügyfélkapun való belépését 
követően megjelenik a kérelem 
első oldala: www.kerelem.valasz-
tas.hu/vareg/MagyarCimKerele-
mInditasa.xhtml.  Az oldalon a 
baloldali felső fehér alapú négy-
zetben lévő központi névjegyzék-
kel kapcsolatos kérelem kockára 
kell kattintani.

Megjelenik az első oldal, ahol a 
személyes adatokat kell megadni. 
Külön sorban jelenik meg a csa-
ládi név (doktori cím), az első és 
második utónév, a születési csalá-
di név, az első és második utónév, 
a személyi szám és az anya szüle-
tési neve.

Itt kell megadni a személyi 
azonosítót is, amely egy 11 jegyű 
számsor, és nem keverendő össze 
a személyi igazolvány számával. 
(Mint az előzőekben jeleztük, ez a 
lakcímkártyán, régi személyi iga-
zolványok esetében a 11. oldalon 
található meg.) Ha valamennyi 
adatot kitöltöttünk, a tovább négy-
zetre kattintva léphetünk a követ-
kező oldalra. 

Ha a személyi azonosítót rosz-
szul adtuk meg, akkor a rendszer 
nem engedi tovább a kitöltőt!

A második oldalon kell az A 
és B jelet beikszelni ahhoz, hogy 
a névjegyzékbe az országgyűlési 
választásokra kiterjedően is fel-
vegyék a regisztrálót, illetve a lap 
tetején le kell görgetni a kérem, 
válasszon címszó alatt a német 
nemzetiséget.

A harmadik és negyedik olda-
lon kérheti a választópolgár, hogy 
Braille-írással készült értesítőt, il-
letve szavazósablont biztosítsanak 
a részére, akadálymentes szavazó-
helyiséget, illetve könnyített for-
mában megírt tájékoztató anyagot 
kérhet.

A negyedik oldalon a szemé-
lyes adatok kiadását tilthatja meg. 
(érjük, ne tiltsa le a személyes 
adatok kiadását, mert ez esetben a 
Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata részére kiadásra 
kerülő német listában az Ön nevét 
és adatait nem fogják megadni.)

Az ötödik oldalon meg kell je-
lölni azt a címet (lakcím, e-mail, 
fax), ahová a kérelmező a válasz-
tási iroda döntését küldetni sze-
retné. (A kérelem elbírálásának 
határideje jelenleg 5 munkanap, a 
választás kitűzését követően pedig 
egy munkanap lesz.).

Az egyes oldalak között a to-
vább, illetve vissza ikonra való kat-
tintással lehet mozogni.

Figyelni kell arra, hogy a ki-
töltés folyamatos legyen, mert a 
kérdőív néhány perc után eltűnik, 
és ebben az esetben a regisztrációt 
újra kell kezdeni! A kitöltést tehát 
úgy célszerű megkezdeni, hogy 
tudjuk az összes szükséges adatot, 
illetve előttünk vannak az ezeket 
tartalmazó okmányaink. 

A választási iroda – akár sze-
mélyesen, akár online kértük a 
központi névjegyzékbe való felvé-
telt - írásban dönt a felvételi kére-
lemről, melyet a kérelmező által 
megadott címre (e-mail-címre, 
faxra) küld meg.

Az online regisztrációt a benyúj-
tás gombra kattintva fejezzük be.

Ivor Andrásné

Nemzetiségi választás 2018-ban
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Szeretném megköszönni a nagy-
marosi és nem nagymarosi lako-
soknak, civil szervezeteknek azt 
a segítséget, támogatást, melynek 
pénzbeni összege 2017. évben  
828.500 forint.
 Eddigi ráfordítás, ami sürgős és 

azonnali beruházást igényelt: 
Falak rendbetétele, festés-mázolás, 

és ehhez kapcsolódó anyagkölt-
ség:1.288.338.

Udvar parkosítás, anyagköltség: 
43.975.-

Homlokzat anyag és munkadíj: 
48.000.-

Anyag és eszközbeszerzés: 
147.368.-

összesen: 1.527.681.-
A villany és vízvezeték szerelés 

szakipari munkáinál munkadíj 
nem lett fi zetve, azok felújítása fel-
ajánlásként történt meg.

További beruházás a fűtés meg-
oldása, a bejárat, kapu rendbetéte-
le, ereszcsatorna csere és festése, 
tető egy részének rendbetétele, fé-
szer építése, a téglakerítés  egy ré-
szének újraépítése, mert láthatóan 
befelé dől és életveszélyes.

Mint tudjuk egy háznak folya-
matos költségei vannak, közmű és 
egyéb fenntartási költségek.

A felajánlóknak nem kell bi-
zonygatni, hogy milyen nagy 
munkával sikerült használhatóvá 
tenni az épületet. Nem egészen 

egy év alatt igen kemény logisz-
tikai-szervezési munkával, fi zi-
kai-pénzügyi ráfordítással tartunk 
ott, hogy látogatható a „mesélő” 

ház. 
Egy múltat idéző életformát 

mutat be az épületben található 
bútorzat, használati eszközök se-

gítségével. Segít megismerni és 
megismertetni egy közösség tör-
ténelmét, hagyományait, nemzeti-
ségi értékeit. Mindehhez kellett az 
a közösségi összefogás, ami pénz-
beni és az eszközök, berendezések 
felajánlásaként sikerre vitte váro-
sunk tájház-közösségi házának 
létrehozását.

Eddig 41-en anyagi-, és ameny-
nyire követni lehet, több mint 50 
fő tárgyi eszközzel támogatta  a 
tájház létrehozását.

Volt aki egy stoppolófával –ol-
lóval, ágytakaróval, terítővel je-
lent meg, vagy „csak” nagyapánk 
sétabotját, kalapját „hagyatékolta” 
ránk, és volt aki nagyobb bútorzat-
tal, használati eszközzel bővítette 
a gyűjteményt. A napokban pedig 
egy több funkciós bébi etető szé-
ket kaptunk  a régmúlt idők em-
lékeként, amit mindeddig családi 
ereklyeként őriztek. Legtöbben 
szüleik, nagyszüleik emlékét átö-
rökítve hozták el személyes, féltett 
és eddig őrzött „kincseiket”, ami 
ugyan másnak használhatatlan 
bútordarab, de itt megbecsülést, 
értéket képvisel. 

Mindezen gesztusok azt tük-
rözik vissza, hogy nagy szükség 
volt városunkban a múltat idéző 
közösségi házra, ahova belépve a 
visszaemlékezés könnyei bizony 
sokszor elcsordulnak.

Funkciójában az elvárások-
nak megfelelően működik: a táj-
ház-közösségi ház, mely közösségi 
színtérként családi összejövetelek-
nek is helyt adott, de itt vendéges-
kedtek augusztus hónapban a kár-
pátaljai gyermekek is. Sok külföldi 
látogató is járt nálunk, ugyanúgy 
az  iskolákból, még Budapestről is. 
Legutóbb busszal érkezve a  Du-
nakeszi iskola tanítványai tettek 
látogatást nálunk.

Tervek és munka nélkül to-
vábbra sem maradunk. Igyek-
szünk fenntartani és megtartani 
azt az értéket, amit egy közösségi 
akarat és igyekezet sikerre, ered-
ményre vitt. A tavaszi nyitásra 
terveinkben szerepel közösségi 
összejövetelek megtartása, hagyo-
mányos programokkal, mint pl: 
disznótoros, vagy/és hagyomá-
nyos étkek bemutatása, közös óvo-
dai, iskolai programok stb. Örü-
lök, hogy részese voltam-vagyok 
az értékteremtésnek, a hagyomá-
nyok átörökítésének.

Köszönjük ezt a lelkes lakossági 
hozzáállást, ami sokat lendített és 
lendít a mai napig is a működéshez. 

Ivor Andrásné NNNÖ 
elnök és képviselő

A látogatói vélemények néhány sora a vendégkönyvből:

A tájház „bemutatkozása”: Nyár utca 2.

Decemberben, ahogy hidegebbé 
válik az idő, és egyre hamarabb sö-
tétedik, úgy lesz mind fontosabb a 
belső tűz életben tartása, az ünnep-
várás. Ilyenkor különösen jó érzés 
elmenni a Váci Dunakanyar Szín-
házba, ahol jóleső meleg, benső-
séges hangulat és kiváló előadások 
várják a nézőket egész hónapban.

December 9-én szombaton 19 
órakor A padlás című musical ked-
ves története, emlékezetes dallamai 
nem csak a gyerekeket, a felnőtte-
ket is magukkal ragadják. Az "Ég és 
föld között" elhelyezkedő padláson 
minden megtörténhet, akárcsak a 
mesékben. A Vígszínház legsike-
resebb darabja az 1988-as premier 
óta már túl van a 800. előadáson. A 
félig mese félig musical a közked-
velt Magyarock Dalszínház előa-
dásában 9-99 éves korig minden 
korosztály számára ajánlott.

Másnap, december 10-én vasár-
nap 15 órakor a Suszter és a kará-
csonyi manók zenés mesejátékban 

megleshetik a gyerekek a jézuska 
segédeit, a kicsit rövidlátó Csálét, 
az  állandóan tüsszögő Prüszőt, és a 
szerteágazó fogú Zizit. A feldolgo-
zás klasszikus formában mutatja be 
a gyerekeknek – karácsonyi hangu-
lattal fűszerezve – ezt a tanulságos, 
megható és mégis vidám, kacagtató 
Grim mesét.

A színház idei évadának harma-
dik bemutatójaként Yasmina Reza: 
Művészet című háromszemélyes 
komédiáját viszi színre. A magyar 
származású írónő darabja, amely 
a világ és Európa színpadain is ha-
talmas sikernek örvend, fi nom hu-
morral és mesteri érzékenységgel 
tárja fel a baráti háromszögek in-
goványos talaját. A sodró lendületű 
szatíra Bakos-Kiss Gábor rendezé-
sében, Csórics Balázs, Karalyos Gá-
bor és Kis Domonkos Márk előadá-
sában kerül bemutatásra december 
16-án szombaton 19 órakor.

December 22-én pénteken 19 
órakor újra látható lesz a salgótar-

jáni Zenthe Ferenc Színház és a 
Váci Dunakanyar Színház közös 
produkciója, a Még egyszer hátulról 
című bohózat. Vándor Éva, Kautz-
ky Armand, Bozó Andrea és Kovács 
Vanda, Albert Péter, Máté Krisztián, 
Baksa Imre, Házi Anita és Farkas 
Zoltán a színház „mennyét és pok-
lát” is megmutatják ebben a reme-
kül megírt, helyzetkomikumokra, 
kettős értelmekre építő fergeteges 
vígjátékban.

A színház karácsony elmúltával 
is gondol a nézőkre, Török Tamás 
Táncdalfesztivál című zenés múlt-
idézésével búcsúztatja az óévet 
december 30-án, szombaton 19 
órakor.  A 60-70-es évek táncdal-
fesztiváljainak hangulatát idézi fel 
Gaál Laura, Szabó Kimmel Tamás 
és még sokan mások élő zenei kí-
sérettel, fatáblás zsűri szavazatok-
kal, korhű jelmezekkel, és a korra 
jellemző fi nom humorú konferá-
lással. 

Fehérvári Fruzsina

December a váci színházban
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Környezetismeret óra a Fekete tanyán
Teri néni meglepett 
minket, hogy elme-
gyünk kirándulni a 
Fekete tanyára, mi-
vel a házi állatokról 
tanulunk. Aznap 
gyönyörű, napsüté-
ses idő volt. Odafelé 
menet csodálhattuk 
az őszi erdő szépsé-
geit. Zsolt bácsi és 
Kata néni nagy sze-

retettel várt bennünket. Zsolt bácsi a lovakat mutatta meg nekünk, 
melyeket meg is simogathattunk. Kata néni körbevezetett a tanyán, 
minden háziállatot bemutatva. Láttunk lovakat, teheneket, tyúkokat, 
kakast, libát, nyulakat, sertéseket, sőt lógó hasú malacokat is. Séta 
közben megbeszéltük az állattartás fontosságát. Beszélgettünk az 
állatok élőhelyéről, testfelépítéséről, táplálkozásáról, szaporodásáról 
és hasznáról. A bemutatás után feladatlapokat oldottunk meg. Kós-
tolhattunk igazi, házi tehén sajtot. Nagyon jó volt így tanulni, hogy 
közelről ismerkedhettünk meg ezekkel az állatokkal. Mindenki vidá-
man tért vissza az iskolába.

Köszönjük ezt a különleges tanórát, Teri néninek, Kata néninek és 
Zsolt bácsinak. Köszönjük a szülőknek, hogy autókkal kivittek bennünket.

Gyimesi Johanna
4. b osztályos tanuló

Mindenki próbálja összehasonlíta-
ni a kajakot a kenuval. Ez egy ősré-
gi rivalizálás a két sportág között, 
de még a legbőszebb kajakpártiak 
is elismerik, hogy a kenusoknak 
keményebben kell helytállni fél 
térden, mint a kajakosoknak ülve.

Az életem első nagy szerelme 
az a 10 év verseny kenu volt, ami 
átformálta a személyiségemet: 
megtanított küzdeni, győzni és 
veszíteni, alkalmazkodni, és nem 
megalkudni, tisztelni és megbe-

csülni, és még megannyi értékre, 
amit csak a sport taníthat meg.

A Dunán felnőni számomra a 
világot jelentette. A sport szeretete 
vezérelt a későbbi testnevelő tanári 
pályára is.

A Riói Olimpia után a nagyma-
rosi két testnevelő közötti spontán 
beszélgetésből indult el a lavina.

Petrovics Béla kollegámmal 
megállapítottuk, hogy hiába ol-
vasható a feliraton: Nagymarosi 
Kajak- Kenu Klub, évtizedek óta 
nincs versenykenus a Dunaka-
nyarban, bár korábban Nagyma-
roson Grécs László segítségével élt 
ez a sportág.  

Megjegyeztem, hogy még érzek 
annyi energiát, hogy elindítsam az 
edzéseket. Pár hétre rá Döbrössy 
László szakosztályvezető telefon-
hívása azért egy kicsit váratlanul 
ért. „Szia Péter, hallottam, hogy 
szeretnél kenusokkal foglalkozni, 
mert ha igen, a Kajak- Kenu Szö-
vetség támogatná.” Ez volt az a 
pont, ahonnan már csak előre le-
hetett haladni.

Az életünket próbáljuk tudato-
san felépíteni, de néha az élet írja 
helyettünk a forgatókönyveket. 
Egy járatlan útra rálépni mindig 
veszélyes, de ha van CÉL, akkor a 
többi már könnyű.

Az elkövetkező hetekben, hó-
napokban rendszeresen beszélget-

tünk D. Lacival. Terveket, célokat 
formáltunk, majd szép lassan el-
kezdtük őket megvalósítani.

A nyár nagy része avval telt el, 
hogy az ország lehetséges kenus 
klubjait megkeresve használt ha-
jók és eszközök felkutatásával, be-
szerzésével töltöttem. Pályázatokat 
adtunk be a szövetség felé, amiből 
az egyik pályázatot pozitívan bí-
rálták el, és 445 000 forint hozzá-
járulást nyertünk a kenu szakág 
beindítására.

Polgármester úr is biztosított 
bennünket az önkormányzat tá-
mogatásáról.

Mi kell a háborúhoz: pénz, 
paripa, puskapor. A politikusok 
szerint meg: pénz, pénz és még 
több pénz.

Megvolt minden a kezdéshez. 
Augusztusban sorra kerestem fel 
az aktív kenus edző pályatársai-
mat. Volt, aki pár használt lapáttal, 
térdeplővel, volt, aki pár lerobbant 
versenyhajóval, de volt, aki jó ta-
nácsokkal látott el. A legtöbbel 30 
éve nem találkoztam, de mindenki 
fellelkesedett, és sok sikert kívánt 
nekünk, nagymarosiaknak.

Szeptember 7-re meghívtam 
iskolánkba Opavszky Réka sződi 
8. osztályos válogatott kenus tanu-
lót. Rékában egy hihetetlenül am-
biciózus sport ikont ismerhettek 
meg a nagymarosi gyerekek. Réka 
többek között arról is mesélt, hogy 
a legnagyobb vágya a Tokiói Olim-
piai részvétel. 

A beszélgetés utáni héten 5 
lánnyal és 2 fi úval elkezdtük a 
munkát. Az elmúlt hetekben a 
stégen való gyakorlások után min-
denki kipróbálhatta a kenuzást a 
vízen is.

Nagymarosnak újra vannak 
kenusai a Dunán.

Mozga Péter
testnevelő

Október 23.
Idén a két 8. osztály készült az ok-
tóber 23-i ünnepélyen való szerep-
lésre. Olyan előadást láthattunk, 
mely könnyeket csalt sok néző 
szemébe. Köszönjük a gyerekek 
felkészítését Hamvasné Hortová-
nyi Gyöngyvérnek és Csörsz Kata-
linnak.

Sportversenyek
Október 6-án Vácon az Árpád na-
pokon vett részt lelkes kis csapa-
tunk, ahol az alsós sorversenyben 
1. helyezettek lettek.

A labdarúgó diákolimpián na-
gyon jó eredmények születtek. Fo-
cistáink az I., II. és III. korcsoport-
ban is 1. helyezést értek el! A IV. 
korcsoportban pedig 2. helyezet-

tek lettek. A leányaink a labdarúgó 
diákolimpián 3. helyezést értek el.

Gratulálunk a szép eredmények-
hez!

Márton nap
November 10-én, pénteken 18 
órakor kezdődik a hagyományos 
Márton napi felvonulás a Fő téren. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Október 16-án hétfőn a Budake-
szi Vadasparkban jártunk.

Busszal mentünk. Nagyon 
sokféle állatot láttunk: hiúzt, 
medvét, vaddisznót, lovat, őzet, 
rókát, patkányt, macskabaglyot 
és sok mást is. Sokat kellett sé-
tálnunk, hogy megnézzük az 
összes állatot. Ezután ettünk, fel-
szálltunk a buszra és elmentünk 
a csúszdaparkba. Ott nagyon 
nagy csúszdák voltak.

Jól éreztük magunkat, na-

gyon jó nap volt.
Mészáros Dorina, 
Balogh Noémi 2.b

Újra vannak kenusok 
a Dunakanyarban!

Az iskola októberi hírei

Osztálykirándulás
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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: ----------
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

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 

Férfi szolidaritás
Remek volt a vacsora, és gyönyörű a szemközti visegrádi 
panoráma, dr. Sipeki ügyvéd is fi zetni készült, és közben 
belelapozott a noteszébe. Tudjátok – mondta – csapnivaló 
a memóriám, mindig ide írom be, hogy hol parkoltam le a 
kocsimmal. Gondoltuk, hogy ebből is egy pikáns történet 
kerekedik:

- Kálmán, a barátom nagy nőcsábász volt. Egyszer közöl-
te a nejével, hogy Ceglédre kell mennie, de esze ágában sem 
volt oda utazni, mivel randevúja volt Pesten egy csinos tán-
cosnővel. Vacsoráztak egy budai vendéglőben, majd a hölgy 
belvárosi lakásához hajtattak Kálmán kocsiján. Az éjszaka a 
tervezett módon zajlott, hősünk másnap reggel elbúcsúzott 
barátnőjétől, hogy kocsijával hazahajtasson. 

Az autó azonban eltűnt a ház elől. Autótolvajt így még 
nem szidtak, és nem átkoztak el, mint ahogy azt Kálmán 
tette. A nejének persze azt mondta, hogy a kocsit a vidéki 
kiküldetés helyszínén, Cegléden lopták el, sőt együtt írták 
meg a feljelentést az ottani rendőrkapitányságnak címezve, 
amely a nyomozást 30 nap múlva – eredménytelenség mi-
att – megszüntette, mert a lopás bejelentett helyszínén hasz-
nálható nyomot nem sikerült rögzíteni. A biztosító fi zetett, 
Kálmán vett egy másik használt kocsit, de néhány hónap 
múlva újra felkereste pesti barátnőjét. Kétszer is megkerülte 
a háztömböt, míg végre parkolóhelyet talált egy nagyon ko-
szos autó mellett, amelyben egyből felismerte az ő régi ko-
csiját, amit természetesen nem loptak el, csak Kálmán azon 
a mámoros éjszakán elfelejtette, hogy hol is parkolt. 

Nekem – mint ügyvédnek – hónapokig kellett dolgoz-
nom azon, hogy a biztosítási csalás és a hatóság félrevezeté-
sének büntette alól tisztázni tudjam a barátomat. A nyomo-
zó rendőrszázados részéről ebben nagy szerepe volt a férfi  
szolidaritásnak is.

A sör füveskönyve: sörben nincs hazugság!
„A sör talán a legkülönlegesebb ital a földön – hideg, mégis felmelegíti 
a szívünket, keserű, mégis megédesíti az életünket, folyékony, mégis 
kenyérként táplálja a testünket, habja van, mint az óceánnak, mégis 
mi nyeljük el őt.”
„A sörnek is megvan a maga szakrális matematikája: két sör példá-
nak okáért nem létezik. Vagy megállunk egynél, vagy jön a harmadik 
is.”

Greson, Julia: Jázmin éjszakák
A JÁZMIN ÉJSZAKÁK nemcsak egy magával ragadó szerel-
mi sztori, hanem a második világháborúban kémnek használt 
előadóművészek igaz történetén alapszik, mely főként olyan egzo-
tikus városokban játszódik, mint Kairó és Isztambul. 
A szerző lenyűgözően ötvözi a szerelmi történetet a kalandregény-
nyel, és mindezt a Közel-Kelet egzotikus forgataga teszi még kü-
lönlegesebbé.

100 magyar népmese: a Magyar népmesék
 sorozat teljes kiadása 

A Magyar népmesék sorozat valódi kulturális kincsünk: ezeken a 
meséken több generáció felnőtt már, a sorozat zenéje, a főcím ágról 
ágra szálló madara mindannyiunk közös élménye és emléke. A 100 
magyar népmese kötet egyedülálló gyűjtemény, melyben a sorozat 
valamennyi darabja helyet kapott.

Hajós Erika: Illem Kata és a varázsfogkefe és más történetek
Illem Kata történeteit elsős kislányának kezdte írni az írónő, ami-
kor még a hajmosás visítva történt és az öltözködés is nehezen 
ment. Az első meseírást interaktív mesesorozat követte, mely a ki-
csik játékos oktatását és fejlesztését szolgálja. Illem Katát szeretők 
tábora egyre bővül.

Lackfi  János: Szóvihar: összegyűjtött versek, 1988-2003.  
A vers véresen komoly játék. Lackfi  János Kosztolányi és Weöres 
szellemében bukfencezik a szavakkal, szárnyat igéz rájuk, röpteti 
őket. A vers elröpít ezer kilométerekre, ezer évekre, szinte szédü-
lünk. Egy irodalmi estre várva valaki így szólt a mellette ülőhöz: 
„Tudod miért akartam eljönni? Mert ez a Lackfi  olyan mostani köl-
tő.”  Mostani és mindenkori

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

Tel.: 06-20/220-9442
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Olvasói levél

 Az olvasói levelek nem 
tükrözik a szerkesztő/kiadó 
véleményét, és azért fele-

lősséget nem vállal.

Garázs kiadó
Jókai utcában garázs olcsón kiadó! Érdeklődni lehet a 
06-20/398-5809-es telefonszámon.

Október 23-ka alkalmából több kitüntető címet és elismerő 
oklevelet is átadtak. A nagymarosi Sántáné Madlovics Erzsébet, 
az Eures Consulting Kft  szakképzési szakértője miniszteri elis-
merő oklevélben részesült, melyet Varga Mihály nemzetgazda-
sági minisztertől vehetett át.  Az I. Géza Király Szakközépiskola 
egykori tanárának szívből gratulálunk az elismeréshez.

Egy nagymarosi is kitüntetést 
vehetett át október 23-án

És Zeteváralja? Mindkettő Har-
gita megyében (Erdélyben) egy-
mástól kb. 20 km-re.

A nagymarosiak körében 
ismert lehet mind a település, 
mind Mátyás  Gábor atya, hiszen 
évek óta betérnek hozzá útban a 
csíksomlyói búcsúra, ahol akár 
meg is szállhatnak a plébánián.

Gábor atya korát megha-
zudtolóan aktív, amire nagy 
szükség is van errefelé, hiszen 
a magyar közösséget össze kell 
fogni, arra pedig a legalkalma-
sabb a templom környéke. De 
ezek a templomok megfárad-
tak, kornyadoznak,  vagy ép-
pen a lakosság igényel nagyobb 
templomot. Márpedig a felújítás 
pénzbe kerül, sok pénzbe. Gá-
bor atya minden követ (minden 
ismerőst) megmozgat, hogy tá-
mogatókat találjon: adakozásból 
nagyobbították meg Zeteváralja 
templomát,  öt és fél hónapig /!/ 

tartott, és  orgonát is kaptak a 
hívek. A kis Ivó falucska lakói is 
megszépült templomba járhat-
nak hála Gábor atya lelkes tevé-
kenységének.

Sikaszó egy romantikus kis 
hegyi falu fenyők közé rejtve. Itt 
készül Gábor atya új vállalása, a 
sikaszói templom, de akadozik 
az adakozás. Márpedig jön a tél, 
kellene a tető a falakra.

Ha valaki úgy érzi, hogy tud-
na tenni valamit a célért, erre a 
számlaszámra küldhet hozzájá-
rulást. Minden forintnak örülnek!

Banki adatok: 
BANCA COMERCIALA 

ROMANIA S.A.
SWIFT: RNCB RO BU

Cont Nou: 2511.
A01.0.1634787.0156.HUF.6

Cod IBAN Nou: RO36R-
NCB0156016347870006

TITULAR:  PAROHIA 
ROMANO CATOLICA SUB-

CETATE
CUI/CUP:7922334

Hegedűs Sarolta, 
Hegedűs Klári 

és Pinczinger Magdi

Ki tudja hol van Sikaszó?
Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!

(Reményik Sándor)     

Világbajnoki 
győzelem az 

USA-ban
A Livewire Team versenyzője, a 
Nagymaroson élő Bíró Péter egy 
nagyszabású versenyen vett részt a 
Jet-ski hazájában. Szeptember 30-
tól október 8-ig az USA-ban váltotta 
bajnoki címre az egész éves felké-
szülését a 2017-es IJSBA világbajno-
ki döntőn. A versennyel kapcsolat-
ban így nyilatkozott:

„A kinti felkészülés egy nagyon 
nehéz szakasz volt. Elkeveredtek a 
csomagjaink és abban voltak a hajó 
felszerelések. Az egésznek az volt a 
pikantériája, hogy bérelnem kellett 
egy hajót, mert a sajátommal Vir-en 
edzőtáboroztunk és versenyeztünk, 
tehát úgy volt összerakva. Az egyik 
versenyzőtársamtól béreltem a hajót, 
aki szintén indult a megmérettetés-
ben csak más kategóriában. A beállí-
tás három napot vett igénybe, de csak 
90%-osra sikerült. A többit pedig úgy 
gondoltam, hogy meg tudom oldani 
technikából és erőből. Arra összpon-
tosítottam, hogy egy VB-n vagyok, 
és ha 100%-on vagy esetleg az felett 
teljesítek, akkor sikerülni fog. 
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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

 „Aki képtelen szeretni egy kutyát, nem szereti az embereket sem.” (Alain Delon)

Az alapítvány a nevét a híres révész 
kutyáról kapta. A kidobott csavar-
gó Mátét a révészek  a kilencvenes 
évek derekán magukhoz fogadták, 
és ő hűséges társként szolgálatot 
teljesített a napi kompközlekedés-
ben. Ha nem érte el az induló hajót, 
előfordult, hogy szorgos tempóval 
hazaúszott a visegrádi partra, emb-
lematikus figurájává válva ezzel kis-
városunknak. Utolsó éveiben a Von 
Benko házaspár fogadta magához 
és biztosított számára boldog öreg-
kort. 2002. októberében, bennük 
merült föl egy nagymarosi állatvé-

delmi alapítvány megalakításának 
gondolata és valósult meg 2003 áp-
rilisára. Von Benko Ferenc 12 évig 
volt az alapítvány elnöke.

Bár a Máté Állatvédelmi Ala-
pítvány mind a tagok és önkéntes 
segítők létszámában, mind az éves 

költségvetését tekintve kis alapít-
ványnak számít, mégis ha megnéz-
zük az elmúlt 14 év statisztikai ada-
tait kiderül, hogy egy Nagymaros 
méretű településen is bizony sok 
kicsi nagyon sokra megy.  

Az alapítvány legfőbb tevékeny-
sége az ivartalanítási akciók meg-
hirdetése évente kétszer, hogy ezzel 
megelőzzük a nem kívánatos sza-
porulatokat és megkíméljük a nem 
kívánt állatkölyköket a szenvedéstől 
és a méltatlan elpusztítástól. 2003. 
és 2017. között az őszi és tavaszi ak-
ciókon több, mint 500 állat ivartala-

nítását támogattunk. (Akción kívüli 
segítséget közel ugyanennyi esetben 
nyújtottunk műtéti beavatkozással 
kapcsolatban.) Ha gyorsan utána 
számolunk, hogy minden általunk 
támogatott ivartalanított állat csak 
egyetlen nem kívánt almot is a vi-

lágra hozott volna és egy alomba 
csak átlagosan 5 kölyköt számo-
lunk (5x500), akkor egészen ponto-
san legkevesebb 2500 kölyökállatot 
mentettünk meg a gazdátlanságtól, 
utcára kerüléstől, vagy az értelmet-
len pusztulástól. 

Az előbbieken kívül az alapítvány 
közel 150 kóbor, sorsára hagyott 
kutya megmentését és gazdához ke-
rülését segítette ideiglenes befoga-
dókon keresztül. Ezek mind erőn fe-
lüli segítségnyújtások voltak, hiszen 
alapítványunk nincs felkészülve ál-
latok fogadására, sem menhellyel, 
sem megfelelő személyzettel, sem 
anyagi háttérrel nem rendelkezik. 
Az ideiglenes befogadóknak mint-
egy a fele az alapítvány tagja, vagy 
önkéntese volt, a másik fele olyan 
nagymarosi állatbarát, aki helyet 
adott a rászoruló állatnak kertjé-
ben, az alapítvány pedig az állat ol-
tásait, orvosi kezelését állta, illetve 
kutyaeledellel és hirdetéssel támo-
gatta az állat új gazdához kerülését. 
Ez úton is köszönjük mindenkinek 
a segítséget, önkéntes felajánlást, 
adományt, amellyel alapítványunk 
működését és a segítségnyújtást le-
hetővé tették.

A számokban ki nem mutatható 
haszon pedig a gyermekek nevelé-
se, akik a Máté Kuckó foglalkozása-
in szerzett ismereteikkel talán már 
felelősségteljes állattartók lesznek, 
ha felnőnek. Alapítványunk példa 
értékű összefogást jelent városunk 
társállatai mellett, reményeink 
szerint egyre színvonalasabban és 
egyre nagyobb körben tudjuk köz-
vetíteni a felelősségteljes állattartást 
a fiatalok és az idősebbek körében 
egyaránt.

Várkonyi-Nickel Réka

15 éve a nagymarosi állatvédelem szolgálatában

Alapítványunk megálmodója a Von-Benko házaspár és a kedvenceik
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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: 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

A művelődési ház programjai

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

NOVEMBERI PROGRAMOK
November 10. - vásár

November 10. 18 óra - Márton napi felvonulás 
a Fő téren (rossz idő esetén a művelődési házban)

November 11. 20 óra - Sramli parti Wildenrosen Tánc-
együttes szervezésében bál

November 15. - vásár
November 18. 18 óra - „Dalok Misztrál első 20 évéből” 
Misztrál koncert. A belépőjegyek ára elővételben 1100 

Ft, az előadás napján 1500 Ft. 
(Belépőjegyek korlátozott számban kaphatóak)

November 22. 8-16 óráig - Konferencia
November 23. 8-18 óráig - Arany -200 busz. Arany János 

emlékév kapcsán a PIM kiállítása. A program díjtalan!
November 23. -  vásár
November 24. - vásár

November 25. - Kajakos bál a Nagymarosi 
Sport Egyesület szervezésében

DECEMBERI ELŐZETES
December 2. - Máté bazár, a Máté Állatvédelmi 

Alapítvány jótékonysági vására
December 2. 10 óra - Mikulás futás

A Dunakanyar Fúvósegyüttes, a Nagymarosi Női Kar 
és a Nagymarosi Férfi kórus közreműködésével

Kardos Orsolya első lett
Előző lapszámunkban a Kajakosok szeptemberi eredményei 
című cikkben tévesen szerepelt Kardos Orsolya eredmé-
nye a nőtincsi kupán. Helyesen: MK-1 fi ú/leány U8 és fi a-
talabb 200 méteren első helyezett lett Kardos Orsolya.

Gratulálunk az ifj ú tehetségnek és elnézést kérünk a té-
vedésért!

Születtek: Bell Márton és Furucz Anita fi a: Alexan-
der, Papp Áron és Dett Liliána fi a: Áron, Matskássy 
Gábor Ákos és Lambek Nikoletta fi a: Zalán, Bedő 
Ádám és Lővey Katalin fi a: Botond, Kálmán Ferenc 
és Obermayer Dorina lánya: Eliz Anna. 

Elhaláloztak: Olaszi Rudolf Mátyás (1936), Zoller 
István Károlyné sz. Flamich Teréz Julianna (1928), 
Orcsik Ferencné sz. Arató Terézia (1934).

Köszönet a művelődési ház grafi kájáért Ujvári Gábornak.

Évadzáró Kajakos Bál
 a Nagymarosi Művelődési Házban

2017. november 25-én 19 órától

A jó hangulat mellé a zenét NANI biztosítja!
Tombola, Büfé

Jegyek elővételben a művelődési házban 
megvásárolhatók!
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A tárgyak leadhatóak: hétfőtől péntekig 2017. november A tárgyak leadhatóak: hétfőtől péntekig 2017. november 
24-ig Manyi Főtéri boltjában24-ig Manyi Főtéri boltjában
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