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Tavasszal hirdették meg települé-
sünkön is a Magyarország legszebb 
konyhakertje elnevezésű, országos 
versenyt. Nagymaroson végül 17-
en neveztek, és városunkból került 
ki az egyik kategória országos első 
helyezettje is. Az eredményhirde-
tésre szeptember 30-án, szombaton 
került sor a művelődési ház előtt.

A legszebb 
konyhakerteket 

díjazták

Folytatás a 6. oldalonFolytatás a 6. oldalon
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Nem volt kegyes az időjárás az 
idei évben megrendezett Sváb 
feszt-Sör feszt programunkhoz.

Német önkormányzatunk 
szervezésében a már 13-szor 
megrendezett nemzetiségi kul-
turális program minden évben 
sok vendéget vonzott, országon 
belül és kívülről, most azonban 
az esős idő sok látogatót, akik 
már előre jelezték részvételüket, 
visszatartott.

Nem volt egyszerű a dol-
gunk, mert ugyanúgy készül-
tünk több hónapos szervezés-
sel, mint máskor. A 300 m2 
rendezvénysátor,aminek költsé-
géhez Mészáros András is hoz-
zájárult megfelezve a költséget, 
azonban a megszokott és várt 
nagy létszámú érdeklődő most 
nem fért el a sátorban.

Mindennek ellenére a sze-
merkélő esőben Horváth Dávid 
és csapata rendületlenül présel-
ték a szőlőt a téren. Kitartásu-
kért köszönet.

A hangtechnikát Horváth 
Benedek biztosította költség-
mentesen. A fellépők: az ovis 
csoport, az iskola 1/a nemze-
tiségi osztálya, a másodikos 
2/b nemzetiségi osztály tanulói 

olyan lelkesedéssel, gyermeki 
bájjal adták elő német nyelvű 
játékos, táncos programjai-
kat, hogy néhány nagymama 
könnyes szemmel gyönyör-
ködött és örvendezett az uno-
kák ügyességén, a hagyomány 
követésén és megtartásának 
bemutatásán. Mint az ovónők 
és  tanárok Poldaufné Ambrus 
Judit, Borkó Bálint sokat tet-
tek azért, hogy megtartva és 

bemutatva a nemzetiségi kul-
túrát, a szülőket és vendégeket 
örömteli hangulatba hozza. A 
helyhez illően a kisgyermekek  
olyan fegyelmezettségről és tu-
dásról tettek bizonyságot, amit 
sajnos sok felnőtt nem tudott 
követni. Nehezen kezelhető egy 
program, és fájdalmas, ha azt 
tapasztaljuk, hogy az éppen az 
ünnepélyes megnyitás olyan-
ra sikeredik, hogy a felnőttek 
hangzavarától a köszöntő és be-
mutatkozó vendég a saját szavát 
sem érti. 

A programokat igyekeztünk 
úgy szervezni, hogy az tartal-
mas legyen. Fúvósegyüttesünk 
nagyon szép műsort adott, igazi 
lelkesedéssel és hatalmas zenei 
értékkel, ugyanúgy felnőtt tán-

cosaink  a Wildenrosen és a Die 
Blumen táncegyüttesek is emel-
ték a rendezvény színvonalát. 

A városnéző kisvonat min-
den fordulóban tele volt az uta-
zókkal, aminek költségéhez 100 
ezer forinttal az önkormányzat 
és a Mátyás Étkezde is hozzájá-
rult (204 ezer forint volt a teljes 
bérleti költség.) Dankainé Berg-
mann Marika, mint „idegenve-
zető” olyan tartalmas,-   várost 
bemutató ismertetőt mondott, 
amire sok utazó nagymarosi la-
kos is rácsodálkozott az  újszerű 
információk hallatán. Marika 
ezzel a munkájával járult hozzá 
a rendezvényhez és édesanyja is 
jeleskedett a támogatásban. 

A körhinta és a 21 féle ügyes-
ségi fajátékok mellől nem lehe-
tett elhozni a gyerekeket, annak 
ellenére, hogy a szülők fagyos-
kodva vártak rájuk. Mészáros 
András képviseletében a horgá-
szegyesület, valamint Ormándy 
Nóra és Kocsis Norbi támogatta 
ezt a játékos programot.

Sikere volt a nyugdíjas klub 
sütemény kínálatának, igaz 
sokan számítottak a  mindig 
jelenlévő sváb gasztronómiai 
ételkülönlegességekre, de ez 
most az időjárás miatt nem volt 

„Eg  nemzet ek nem csak az a fontos, hog  vannak- e ér ékei, „Eg  nemzet ek nem csak az a fontos, hog  vannak- e ér ékei, 
hanem az is, hog  vannak- e az ér ékeinek megbecsülői”!hanem az is, hog  vannak- e az ér ékeinek megbecsülői”!

kivitelezhető. A Szomori Fiúk 
zenekar félhétkor kezdődött 
esti bálján, közel éjfélig ropták a 
vendégek a táncot.

Köszönet még Palásti Ildinek, 
az EMMI-nek,  a Spitz Pékesség-
nek a gyerekeknek, fellépőknek 
szánt perecért, a polgárőröknek, 
és a két képviselőtársamnak, 
Hetényi Andreának és Lénárt 
Kittinek az együttműködésért. 
A rendezvény bekerülési költ-
sége tartható volt 1 millió forint 
alatt, melyből a 924 ezer forint 
összköltséget fi gyelembe véve, 
a támogatásokkal sikerült ezt 
az összeget csökkenteni. A kö-
vetkező lapszámban a választási 
regisztrációval kapcsolatos in-

formációval és a Tájház eddigi 
beruházásának beszámolójával  
jelentkezünk.

Minden résztvevőnek, tá-
mogatónak, együttműködőnek, 
és rendezvényen jelenlévők-
nek köszönjük, hogy együtt 
lehettünk ezen a hagyományos 
nemzetiségi kulturális rendez-
vényen.

NNNÖ testületének 
képviseletében: 

Ivor Andrásné
Fotók: Mándli Gyula
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A Helyi Építési Szabályzat 
változásairól tartottak fórumot
Szeptember 20-án fórumot 
tartottak a településszerke-
zeti tervvel, a szabályozási 
tervvel és helyi építési sza-
bályzat módosításával kap-
csolatban. Az érdeklődőket 
Petrovics László polgármes-
ter köszöntötte. A változá-
sokat Varga Csaba főépítész 
ismertette. 

Mint egy korábbi fóru-
mon már elhangzott: a vál-
tozások több területet érin-
tenek Nagymaroson. Többek 
között a Felvonulási lakótele-
pet és a szálloda környékét, a 

sportpálya területét, a Felső-
mezőt, valamint a csónakház 
területét.

A változások ismertetését 
követően a megjelentek fel-
tehették kérdéseiket. Többen 
nem a témában érdeklődtek, 
de a polgármester készséggel 
válaszolt nekik is. 

Érkezett kérdés a Rákó-
czi út állapotával, a szállodai 
tervekkel, a Felvonulási lakó-
telep épületeinek hasznosítá-
sával, és a Dunakanyar fej-
lesztésével kapcsolatban is.

F. A.

Október 2-án tartotta soron 
következő ülését Nagymaros 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, melyen 
minden tag megjelent. A na-
pirendek sorában jogszabályi 
változások miatt több rendelet 
felülvizsgálatáról is döntöttek, 
valamint beszámolót hallgattak 
meg az adóbevételek alakulásá-
ról és hozzájárulásukat adták a 
Bikini együttes koncertfelkéré-
séhez is.

Napirend előtt több képvise-
lő is szót kért. Mándliné Szabó 
Katalin alpolgármester az el-
múlt hetek programbeli törté-
néseit méltatta a településen. 

Grécs László a zártkerti pá-
lyázat alakulásáról érdeklő-
dött. Petrovics László válaszul 
elmondta: a 10 millió forintos 
támogatást gépek, eszközök 
beszerzésére, valamint telek vá-
sárlásra fordítja majd az önkor-
mányzat, ahol az iskolásokkal 
együtt mintakertet alakítanak 
ki, ezzel is ösztönözve az ifj ú 
generációt a kertészkedésre, 
egészséges táplálkozásra. 

A képviselő a Dunakanyar 
fejlesztésével kapcsolatos ál-
lami támogatásról is felvilá-
gosítást kért a városvezetőtől. 
Elhangzott: október 11-én a 
képviselők bevonásával ülést 
tartanak, melynek témája ez 
lesz. Itt közösen összeszedik 
azokat a terveket, amelyeket a 

településen meg kívánnak va-
lósítani. Ezután Rétvári Ben-
ce államtitkárral egyeztetnek, 
majd lakossági fórum kereté-
ben ismertetik a koncepciót – 
hangzott el. 

Szintén szót kért Német 
Imre, aki jelezte többek között, 
hogy több helyen is a telepü-
lésen az üzletek a szemetüket 
a közterületen elhelyezett ku-
kákba teszik. Javasolta, hogy az 
önkormányzat kérje be a köz-
szolgáltatási szerződéseket az 
érintettektől. Felhívta a fi gyel-
met a Hegy utca leromlott ál-
lagára is, valamint rákérdezett, 
hogy hány kilakoltatás folyik 
jelenleg Nagymaroson. 

Fekete Zsolt képviselő az 
önkéntes tűzoltók szertárának 
kialakítási problémáiról érdek-
lődött, mert mint kiderült a 
Belügyminisztérium által adott 
támogatás nem elég a kiépítés-
re. A polgármester elmondta: 
jelezték ezt az illetékeseknek és 
kiegészítő támogatást kértek a 
megvalósításhoz. 

A napirendek között először 
a lejárt idejű határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót fo-
gadták el, majd döntöttek arról, 
hogy a Váci Tankerületi Köz-
pontnak adják át a volt igaz-
gatói lakást. Ismét csatlakozik 
a város a Bursa Hungarica fel-
sőoktatási ösztöndíjrendszer-
hez, melyre 600 ezer forintot 

különítettek el. 
Meghosszabbították a Halas 

üzlethelyiség bérleti szerző-
dését, valamint elfogadták az 
adóbevételek alakulásáról szóló 
tájékoztatót és az idei költség-
vetés I. félévének teljesítéséről 
szóló beszámolót is. 

Jogszabályi változások miatt 
szükség volt két rendelet felül-
vizsgálatára is, a házasságkötési 
és a helyi népszavazásról szóló 
szabályozás aktualizálásra ke-
rült. 

Az ülésen több önkormány-
zati ingatlan értékesítéséről, 
bérbeadásról is határoztak. 
Nem támogatták viszont a Fel-
sőmezőn egy lovas turisztikai 
és sport objektum létrehozását. 

Az egyebekben többek kö-
zött döntés született 5 igen 
és 2 tartózkodás mellett (Ivor 
Andrásné és Grécs László) arról, 
hogy nettó 1 millió forintot ad 
a város a jövő évi Szent István 

Napi Borünnephez, hogy fellé-
pőként a Bikini zenekart hívják 
meg Nagymarosra a szervezők, 
amennyiben ez nem sikerül, 
akkor egy hasonló kaliberű 
együttest kérnek majd fel. 

Szót kért Ivor Andrásné is, aki 
több problémát is felvetett. Az 
egyik a lomtalanítás lebonyolí-
tásával kapcsolatos volt, ugyanis 
szerinte rövid idő áll rendelke-
zésre és a lakók sem látják át a 
kivitelezést. Kérdést tett fel a 
Maibaum-mal kapcsolatban is, 
egyelőre árajánlatok bekérésé-
nél tart az ügy - derült ki.

Fekete Zsolt az ülés végén 
azt kérte, hogy szólítsák fel a 
rendőrséget, hogy a korábban 
egy nagymarosi alapítvány 
által nekik adott autót legin-
kább Nagymaroson használják 
a körzeti megbízottak. Több 
képviselő is jelezte, hogy Bu-
dapesten és Sződligeten is látta 
már a járművet. A szerződésből 
kiderült, hogy a rendőrség csak 
a Verőcei Rendőrörs területén 
és azon belül is leginkább váro-
sunkban kellene, hogy használ-
ja a kocsit.  

Furucz Anita

Ismét lesz Nagymaroson Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázat
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Nagymaroson, Jucus konyhá-
jánál tartott sajtótájékoztatót 
V. Németh Zsolt, a környe-
zetügyért, agrárfejlesztésért 
és hungarikumokért felelős 
államtitkár szeptember 13-

án. A téma az idén a Földmű-
velésügyi Minisztérium által 
már harmadik alkalommal 
meghirdetett Zártkerti Revita-
lizációs Program volt, melyen 
városunk is támogatást kapott. 
Ebben az évben 34 település 

mintaprogramja valósulhat 
meg 300 millió forintos támo-
gatásból – hangzott el. 

Az államtitkár a helyszí-
nen arról beszélt a sajtónak, 
hogy ebben az évben 38 ön-

kormányzat pályázott és 34-
en kaptak támogatást 6 és 10 
millió forintos értékben, a 300 
milliós keretösszegből.

- Azért indítottuk el a prog-
ramot, mert úgy érezzük, 
hogy az a termelési potenciál, 

amit jelent a zárt kertek világa, 
az elveszik a vidék számára, 
hiszen jelentős részük gon-
dozatlan. Ha nem gondozzák 
ezeket a területeket, akkor az 
ehhez tapadó termelési kul-
túra, hagyomány elvész, pedig 
szeretnénk, hogyha megma-
radna, mert értéknek tekint-
jük – mondta. Hozzátette: 
azért Nagymaros a helyszín, 
mert a település is közel 10 
millió forintot nyert a pályá-
zat keretében. A megvalósítás 
fontos eleme, hogy a zártkerti 
kultúrát a gyerekekkel is sze-
retnék megismertetni.

A helyszínen Petrovics 
László polgármester arról be-
szélt, hogy nagy öröm a telepü-
lés számára, hogy olyan üggyel 
foglalkozhatnak, ami Nagyma-
rosra ősidők óta jellemző volt.

- Nagymaroson a bogyós 
gyümölcsűek termesztésének 
nagy hagyománya volt. Sajnos 
az elmúlt időszak az ellenke-
zőjére fordította a lehetősége-
ket, hiszen munkahelyek és a 
földművelés tevékenysége is 

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendelnek el a vörös rókák ve-
szettség elleni orális immunizá-
lása (a csalétek vakcina kiszórá-
sa) miatt Nagymaroson is. A 
szigorúbb szabályok szeptem-
ber 30-tól léptek életbe egészen 
október 21-ig.

Az egyik legfontosabb elő-
írás, hogy az ebzárlat ideje alatt 
a tartási helyén minden kutyát 
és macskát elzárva, illetőleg a 
kutyákat megkötve úgy kell 
tartani, hogy azok más állattal 
vagy emberrel ne érintkezhes-
senek; zárt udvarban a kutyák 
elzárását vagy megkötését mel-
lőzni lehet, ha azok onnan ki 
nem szökhetnek.

További fontos szabályok: 
A kutyát tartási helyéről csak 
pórázon vezetve és szájkosár-
ral szabad kivinni. A település 

területéről kizárólag érvényes 
veszettség elleni védőoltással 
rendelkező kutyát vagy macs-
kát a hatósági állatorvos ked-
vező eredményű vizsgálata 
után és engedélyével szabad 
kivinni. Az érvényes veszettség 
elleni védőoltással rendelkező 
vadászebek, a fegyveres erők 
és fegyveres testületek ebei, a 
katasztrófa-mentő ebek, a se-
gítő és terápiás ebek, valamint 
a látássérült embereket veze-
tő ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk idejére, 
mentesek a fentiekben foglalt 
korlátozás alól. Az ebzárlat alatt 
befogott, kóbor húsevőket ha-
tósági megfi gyelés alá kell he-
lyezni az ebzárlat időtartamára.
Az ebzárlat alatt húsevő állatok 
összevezetésével járó rendez-
vény nem tartható.

átalakult. Ezt a folyamatot sze-
retnénk a visszájára fordítani 
és a fi atalokat bevonni ebbe a 
tevékenységbe. A pályázatun-
kat, ezért úgy adtuk be, hogy 
az iskolásokkal közösen szeret-
nénk gyümölcsösöket telepíte-
ni. Ehhez gépeket és megfelelő 
eszközöket is kívánunk vásá-
rolni – mondta.

A nyertes önkormányzatok 
a szerződéskötést követően, 
támogatási előleg igénybevé-
telével már az idén elkezdhetik 
értékteremtő, tájfenntartó és 
génmegőrző munkájukat. 

Furucz Anita

Tíz millió forintot nyert 
Nagymaros mintakert építésre

Ebzárlat és legeltetési 
tilalom van érvényben

Leaszfaltozzák 
a főtér alatti 
főútszakaszt

A képviselő-testületi ülésen 
elhangzott, hogy október 
12-én kezdi meg a Magyar 
Közút a diszkövek felszedé-
sét és az aszfaltozását a főtér 
alatti főútszakaszon.

A burkolat cseréje mellett 
a vízelvezetést is megold-
ják majd  a szakemberek - 
hangzott el. 

A munkálatokhoz az ön-
kormányzat 5 millió forint-
tal járul hozzá, a felhasznált 
anyagot a Magyar Közút 
biztosítja. 

A kivitelezés alatt félpá-
lyás útlezárások lesznek vár-
hatóak. A munkálatok októ-
ber 23-ig tartanak majd. 

Kérik a lakosság türelmét 
az aszfaltozás befejezéséig. 

BURSA 
Hungarica 
pályázat

Nagymaros Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
149/2017. (X. 2.) számú hatá-
rozatával csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2018. évi pályázati fordu-
lójához.

Az „A” és „B” típusú pá-
lyázatokra a felhívások kiírása 
2017. október 3-án megtörtént. 
A kiírások az önkormányzat 
honlapján olvashatók, és a Pol-
gármesteri Hivatal Hatósági 
Csoportjánál megtekinthetők.

A pályázatok benyújtási 
határideje: 2017. november 7.

Dr. Horváth Béla 
jegyző



Nagymaros                                                                           5

200 éve született Arany János. 
2017-ben emlékévet szervez-
nek a költő tiszteletére ország-
szerte. Nagymarosi művészek 
és kreatív civilek fogtak össze és 
alkották meg ötletüket kora ta-
vasszal. Az ötletből tervek szü-
lettek, majd az NKA-nak írott 
pályázat.  Nyáron értesítették a 
könyvtárat és művelődési házat 
a pályázati támogatás elnyeré-
séről, ami lehetőséget adott az 
terv megvalósítására.

Az Aranyos Nap program-
jának ötletét az Igéző Mesemű-
hely és Heinczinger Miklós adta, 

akik a program megvalósítá-
sában is tevékeny szerepet ját-
szottak.

A 2017. szeptember 22-e 
péntek a felsőtagozatos iskolá-
sok számára szóló játékos iro-
dalmi vetélkedővel kezdődött. 
A költő élettörténetét és hőseit 
rendhagyó módon dolgozták 
fel és eredményképpen rajzok, 
szobrok, apróbb kerámiák 
és egy korabeli csoportkép is 
készült az osztályokról. A ve-
télkedő végén a csapatokat az 
Arany-os Naphoz híven arany-
galuskával kínálták a művelő-
dési házban.

Délután „fl ashmobon” le-
hetett részt venni, azaz a költő 
versének spontán elszavalását 

Nagymarosi Aranyos Nap 
jelentő versmobon.

Az esti koncert előtt került 
megrendezésre a csapatvetél-
kedő, melyre öt család jelent-
kezett. a jókedvű vetélkedőn 
kipróbálhatták magukat ifj ak 
és szüleik egyaránt. A főnyere-
ményt, azaz a siófoki aranypar-
ti több éjszakás családi szállást 

a Korbadits család nyerte el.
Az estét Heinczinger Mik-

lós és Sudár Annamária közös 
műsora zárta, Toldi estéje cím-
mel. 

A program kitalálása és 
megvalósítása egy példaér-
tékű, nagyszerű összefogás              
eredménye. Bizonyítékot nyert, 
hogy az álmok valóra válhat-
nak.

Támogatóink a Nemzeti Kul-
turális Alap és az EMMI voltak.

Plentner Katalin

Szeptember 29-én, pénteken ad-
ták át a gyerekeknek a Visegrádi 
utca alatt, a játszótér mellett a 
Duna-Dráva Cement Kft  által 
támogatott tanösvényt, ahol a 
gyerekek a kőzetek világával is-
merkedhetnek meg játékosan. 
Nagymaros is részt vett a váci cég 
Zöld Megoldás Pályázatán, me-
lyen 1 millió forint támogatást 
nyert a kialakításra.

Az átadó ünnepség Szalai Ál-
mos szavalatával vette kezdetét, 
majd Petrovics László polgármes-
ter mondott köszönetet a támo-
gatásért.

- Minden fejlesztésnek örü-
lünk, különösen egy olyannak, 
amely tanít is, amely érdekesség, 
amely bemutatja másoknak az 
életterünket, környezetünket. Mi 
itt a Dunakanyar közepén na-
gyon büszkék vagyunk, hogy az 
ország, de lehet, hogy Közép-Eu-
rópa egyik legszebb részén élünk. 
De ha már itt élünk, érdemes 

megmutatnunk, hogyan alakult 
ki a Dunakanyar földrajzi kör-
nyezete, milyen kövek is azok, 
amiken járunk – mondta. Hoz-
zátette: köszönet a DDC-nek, 
hogy támogatta a kezdeménye-
zést. Végül pedig kiemelte, hogy 
vannak további tervek a tanös-
vény bővítésére, melyhez bízik a 
cég támogatásban is.

Az eseményen jelen volt 
Szarkándi János, a DDC Kft  el-
nök-vezérigazgatója is, aki 20 éve 

Nagymaroson él. Örömét fejezte 
ki, hogy ebben az évben a város-
ban valósulhatott meg a pályázat 
egyik fejlesztése.

- Fontosnak tartom, hogy be-
mutathatjuk a környezet adottsá-
gait. A tizenegy éve meghirdetett 
Zöld Megoldás Pályázaton hét 
tervet díjaztunk, köztük ezt is. 
Nagymaroson ez már nem az 
első ilyen pályázati megvalósítás, 
de úgy gondolom, hogy nem is 
az utolsó. Ennek a projektnek a 

jelentősége túl megy azon, hogy 
le vannak rakva a kőzetek, hiszen 
a legfontosabb, hogy a követke-
ző generációnak, a gyerekeknek 
játékos formában információt 
nyújt, amire mindig emlékezhet-
nek majd – mondta. 

Az ünnepélyes szalagátvágás 
előtt a Kittenberger Kálmán Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola kórusa énekelt, majd 
birtokba vették a tanösvényt a 
jelen lévő gyerekek. 

Furucz Anita

Tanösvényen ismerkedhetnek a 
gyerekek a Börzsöny kőzeteivel
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Folytatás az 1. oldalról
A megjelenteket Petrovics 

László polgármester köszöntöt-
te. Elmondta: büszkeséggel tölti 
el, hogy Nagymarosról került ki 
az országos verseny egyik ka-
tegóriájának győztese. - A leg-
szebb konyhakertek program 
arra próbálja ösztönözni a fi ata-
lokat, hogy ők is ragadják meg a 
kapát, a metszőollót és lépjenek 
apáik, nagyapáik nyomdokába 
– mondta és hozzátette: nagyon 
nagy vágyuk, hogy újra éledjen 
Nagymaroson a Kertbarát Kör, 
melyben még édesapja is részt 
vett.

Koncz Ernő, a verseny helyi 
koordinátora köszöntötte az 
érdeklődőket és arról beszélt, 
több cél is vezérelte abban, hogy 
a várost is be kell vonni a ver-
senybe.

- Először is úgy véltem, hogy 
nagy publicitást tud a verseny 

generálni Nagymarosnak. A 
másik cél a hagyományokon 
alapuló közösségteremtés volt. 
A lelkes kertbarátok, a szak-
értő zsűri és az önkormányzat 
munkája együtt eredményezte 
azt a sikert, hogy noha először 
mérettettünk meg, azonnal 
nyertünk egy országos első 
helyet. Kiemelte: a versenyen, 
amelynek ötletgazdája és prog-
ramigazgatója, Kovács Szilvia, 

Karcag város alpolgármestere, 
minden évben több száz tele-
pülés, több ezer kertje vetekszik 
a címekért. 

A 17 versenyző kertjét a zsű-
ri tagjai – Jórász - Nagy Eszter, 
Plentner Katalin, Nagy István, 
Bea Béla, Veres László – értékel-
ték, majd átadták az elismerő 
okleveleket és az ajándékokat.

Díjazottak lettek: Békefi  
Andrásné Moór Györgyi, Koszt-

ráné Zoller Judit, Bócz József, 
Fleischman Pál, György Ottó, 
Karsai Krisztina, Cservári Gá-
bor, Greff  Istvánné, Schült Rita, 
Koncz Helga, Varagya Lajos, Ve-
res László, Veres Orsolya, Berg-
mann Károly, Kakukk István és 
felesége. 

Különdíjat kapott Burger-
meister László, aki az orszá-
gos versenyben a konyhakert 
kategória első helyezettje lett. 
Kertjét Koncz Ernő méltatta. 
- Burgermeister László kertje 
lélegzetelállító, soha életem-
ben ilyen precizitást, pon-
tosságot, tisztaságot, rendet, 
tervszerűséget nem láttam 
még. Az ő konyhakertjében 
szinte minden fellelhető. Ösz-
szeszámoltuk, 56 féle zöld-
ség-gyümölcs terem nála, 
és ezen belül is több fajta – 
hangzott el. 

A díjátadó végén az Ara-
nyalma Páros zenélt.

F. A. 
Fotók: ifj. Bell Márton

A legszebb konyhakerteket díjazták

Köszöntötték Nagymaros idős korú lakosait

Több, mint húsz éve október 
1-én ünneplik az Idősek Világ-
napját. Nagymaroson már ha-
gyomány, hogy ezen a napon 
köszöntik az 50 éves házasokat 
és a 90-en túliakat is. 

Vasárnap a művelődési házba 
invitálták meg az időseket, hogy 
egy kis műsorral kedveskedje-
nek nekik. A vendégeket Mánd-
liné Szabó Katalin, a Nagymaro-
si Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatója, alpolgármester kö-
szöntötte. Elmondta: az ünnep-

séggel szeretnék hálájukat, tisz-
teletüket, megbecsülésüket és 
szeretetüket kifejezni azok iránt, 
akik hosszú munkával töltött 
éveik után köztünk töltik meg-
érdemelt nyugdíjas éveiket.

Beszéde után Egri-Rónay 
Benjámin, az általános iskola di-
ákjának szavalatát hallgathatták 
meg a megjelentek. 

Köszöntötte a szépkorúakat 
Petrovics László polgármester is.

- Az idősek elismerésének 
legszebb módja az, ha megte-

remtjük a lehetőséget, hogy az 
előttünk járó generáció az élete 
alkonyát napfényben élhesse. 
Ez egyéni és közösségi feladat is. 
Feladata egyfelől a családnak, az 
utódoknak, hogy gondoskodja-
nak az idősebb családtagokról. 
Feladata másrészt a társadalom-
nak  is, hogy létrehozza az intéz-
ményeket, amelyek megvédik 
őket - mondta. 

Mint minden évben, így 
most is köszöntötték azokat, 
akik elmúltak 90 évesek. Sajnos 
közülük betegség és egyéb elfog-
laltság miatt, csak kevesen jelen-
tek meg a rendezvényen. 

Ajándékkal köszöntötték az 
50 éves házasokat is. Ebben az 
évben hat ilyen pár van Nagy-
maroson. Köszöntötték: Maurer 
Józsefet és Matus Zsuzsannát, 
Nádasdi Gyula Józsefet és Torma 
Teréziát, Voknát Lászlót és Sza-
lay Mária Gizellát, Matus Lász-
ló Károlyt és Kocsis Magdolnát, 
Győrrfy Ernőt és Maurer Margi-

tot, valamint Sümegi Sándort és 
Raszler Annát is.  

Tavaly elmaradt Von-Benko 
Ferencnek és feleségének Marian-
nak a köszöntése, így őket is eb-
ben az évben ajándékozták meg.

Verssel köszöntötte szépkorú 
társait Hamvas Marika néni is, 
majd ifj . Horváth Antal tolmá-
csolásában egy dalcsokrot hall-
gathattak meg az ünnepeltek. 

(Fotó: ifj . Bell Márton)

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani az összes 50-ik házas-
sági évfordulóját ünneplő házas-
pár nevében az október elsején, 
az Idősek Világnapja alkalmá-
ból megtartott rendezvény meg-
szervezése miatt, a polgármester 
úrnak és az összes szervezőnek. 
Szeretnénk kiemelni ifj . Horváth 
Antal csodálatos ének előadását, 
mely mindenkinek könnyeket 
csalt a szemébe. Külön szeret-
nénk megköszönni továbbá a 
Nyugdíjas Klub tagjainak az is-
teni házi sütemények kínálatát is.

Nádasdi Gyula és Nádasdi 
Gyuláné
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Lomtalanítás és elektronikai 
hulladék gyűjtés

Kedves Ügyfeleink! Tisztelt nagymarosi lakosok! 
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft ., mint Nagymaros 
község közszolgáltatója, térítésmentesen biztosítja a lom-
talanításba való hulladékok begyűjtését és elszállítását. 

A LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJA: 
2017. OKTÓBER 14., SZOMBAT. A gyűjtőpontokon 
a hulladékot KIZÁRÓLAG 8:00 ÓRA ÉS 14:00 ÓRA 

KÖZÖTT lehet leadni, előtte és utána a 
gyűjtőpontokra hulladék lerakása TILOS! 

A lomtalanítást és az elektronikai hulladékgyűjtést az 
alábbi gyűjtőpontokon végezzük:

• Rákóczi u. 37., Maros Kft . telephelye előtti parkoló
• Panoráma parkoló

• Dózsa György utca - Molnár utca sarok, parkoló
• Széchenyi utca, Zöldfa utca és Duna utca közötti szakasz
• Rákóczi u. (a felső iskola melletti volt virágbolt parkolója)

A lomtalanításkor lerakható hulladékok:
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód, stb.)

• egyéb fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt 
nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben

• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű
• műanyag (linóleum ) padlók, kerti bútorok, műanyag 

medencék, műanyag játékok
• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár 

gumiabroncsok
A lomtalanításkor leadható elektronikai hulladékok:
• háztartási gépek (mikró.konyhai robotgép,hajszárító, 

hűtő, mosógép,mosogatógép)
• távközlési eszközök (telefon, mobiltelefon)

• szórakoztató elektronikai cikkek (laptop, számítógép-
alkatrész, tévé, rádió, tablet)

• barkácsgépek, világítótestek
A lomtalanításkor TILOS lerakni az alábbi hulladékokat:

• vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási)
• zöldhulladék

• szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék
• veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, 

fénycső, elem, akkumulátor)
• hungarocell, fáradt olaj, tintapatron

• inert hulladék (építési törmelék,bontásból származó 
anyag, csempe, járólap)

• nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép 
gumiabroncs)

Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért! Fontos, 
hogy a lomtalanításba való hulladékok ne az erdőbe, vagy 

az árokpartra kerüljenek! Éljünk a Zöld Híd ingyenes 
lomtalanítási lehetőségével!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
www.zoldhid.hu 

www.facebook.com/www.zoldhid.hu

Az alábbi jogszabályi előírásokra 
hivatkozás és azok be nem tartá-
sa esetére a jogkövetkezmények 
ismertetése előtt a sokak által is-
mert, betartott és magától értető-
dő gyakorlatra szeretném felhív-
ni a lakosság fi gyelmét.

Az idősebbeknek, de gyer-
mekkoromra emlékezve az én 
korosztályomnak is természetes 
volt, hogy a háza előtti járdát, 
árkot, utat mindenki heti rend-
szerességgel takarította, tisztán 
tartotta, tavasztól őszig a füvet 
kaszálta, télen pedig a havat do-
bálta el.

Nem lehet tudni, hogy az el-
múlt évtizedeknek köszönhető-e, 
de sajnálatosan meg kell állapí-
tani, hogy a kevés – tiszteletet 
érdemlő – kivételtől eltekintve az 
utcáink nagy része koszos, poros, 
a közterületi árkok gazosak, télen 
pedig letaposott havon közleked-
hetünk a nagyobb forgalmú ut-
cák járdáinak jelentős részén. 

Több képviselő hölggyel és 
úrral együtt az a véleményem, 
ha mindenki csak annyira tarta-
ná rendbe a háza előtti területet, 
mint 40 éve, vagy a második vi-
lágháború előtt (vagy csak annyi-
ra, mint a saját udvarát), nem így 
nézne ki városunk számos utcája.

Nyilván lehet rögtön az ön-
kormányzatra hivatkozni, hogy 
miért nem az önkormányzat tart-
ja rendben a közterületeket, söpri 
össze a szemetet, lapátolja el a ha-
vat, de egyrészt ez az anyagi lehe-
tőségek, a megfelelő alkalmazotti 
létszám hiánya, de legfőképp a 
fentiek tükrében nem indokolha-
tó, és nem követendő magatartás.

Kérek mindenkit, kövesse 
azoknak a lakosoknak a példá-
ját, akiknek a háza előtti terület 
is fontos, ezért rendben tartják, 
gondozzák, virágosítják. A meg-
újult városközponti közterülete-
ink az Angyal néni előtt látható 
virágos kert példájának követése 
esetén gyönyörűek lennének.

Mindezek után felhívom a la-
kosság fi gyelmét, hogy köztiszta-
ság fenntartásáról szóló 21/2004. 
(IX. 13.) önkormányzati rendelet 
mellett az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-
EüM együttes rendelet 6. § (1) 
bekezdése előírja, hogy a tulajdo-

nos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdasza-

kasz (járda hiányában egy méter 
széles területsáv, illetőleg ha a jár-
da mellett zöldsáv is van, az úttes-
tig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt 
árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tu-
lajdonban álló egyes épületek 
gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló terület 
tisztán tartásáról, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltá-
volításáról.

A közösségi együttélés alapve-
tő szabályairól és ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről 
szóló 18/2013. (X. 29.) önkor-
mányzati rendelet 4. §-a alapján a 
köztisztasággal és a települési szi-
lárd hulladékokkal összefüggés-
ben a közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki

a) a tulajdonában vagy hasz-
nálatában lévő ingatlan előtti, 
melletti járda, az úttestig terjedő 
zöldfelület, árok és ezek műtár-
gyai, dísz- és egyéb burkolatai 
tisztántartásáról, síkosság-men-
tesítéséről  nem gondoskodik, 
azokat vagy az úttestet beszeny-
nyezi;

b) a tulajdonában vagy hasz-
nálatában lévő ingatlanról a köz-
területre kihajló növények gallya-
zását nem végzi el;

c) a tulajdonában vagy hasz-
nálatában lévő épületet nem tart-
ja rendszeresen tisztán, a rákerült 
falragaszt, festést nem távolítja el.

A rendelet 13. § (1) bekezdé-
se alapján a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő maga-
tartás elkövetőjével szemben öt-
venezer forintig terjedő helyszíni 
bírság vagy százötvenezer forin-
tig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki. A bírság ismételten, 
többször is kiszabható. A helyszí-
ni bírságot a közterület-felügyelő 
jogosult kiszabni.

Amennyiben a rendezetlen 
területeken nem történik kedve-
ző irányú változás, megkezdjük 
az érintettek bírságolását!

Dr. Horváth Béla
jegyző

Közterületeink rendjéről

Változik a sitt szállítási ára
A Maros Kft  értesíti a lakosságot, hogy a lerakás helyének ok-
tóber 1-jei változása miatt jelentős mértékben nő a sitt szállí-
tási költsége. Érdeklődni lehet a 06-27/354-313-as, vagy a 06-
30/636-6848-as számokon. 

Továbbra is gyűjtik a zöldhulladékot
A Zöld Híd B.I.G.G továbbra is begyűjti településünkön a zöld-
hulladékot, a következő időspontokban: október 23-24-én, no-
vember 6-7-én és 20-21-én. A zöldhulladék gyűjtőzsákok 39 
Ft+Áfa áron a Príma nagymarosi áruházában vásárolhatók meg.
További információ a Zöld Híd honlapján található.
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Az Ars Sacra Alapítvány fel-
kéréséhez csatlakozva nálunk 
is kigyúlt egy fénypont, ezzel 
erősítve a Kárpát medencében 
a szakralitást, a művészeten ke-
resztül.

Ebben az évben a Nyitott 
Templomok Éjszakáját Nagy-
maroson kis énekes lányaink 
nyitották meg, akiknek ebből 
az alkalomból nevet is adtunk, 
ők mostantól a Nagymarosi 
Leánykar. Sokszor fogjuk még 
szép, tiszta hangjukat hallani. 
Tehetségüket most a Kodály-év 
tiszteletére kórusművekkel mu-
tatták meg, Zoltainé Szabó Ildi-
kó, Fehérné Szabó Marianna és 
Molnárné Trieb Mariann segít-
ségével.

Schlögl Zoltán fafaragó mun-
káiból eddig nem láthattunk 
önálló kiállítást, ez volt az első 
felkérése. A NAKE művésze 
változatos témájú alkotásokat 
mutatott be, különböző techni-
kákat alkalmazva formálta meg, 
amit belelátott a fába. Nagy él-
ményt jelentett a fa érintése, az 
apró részletek felfedezése min-

denkinek. Garami Mária mél-
tán dicsérte nem csak munkás-
ságát, hanem egész életútját is.

A templomban Gáspár István 
plébános szentmisét mutatott 
be, amit a hagyományos torony-
zene követett. Patrik Máténak, 
Rácz Tamásnak és Ribai Péter-
nek köszönhetjük a fanfárokat. 

Innentől mindenki érdeklő-
désének megfelelően választ-
hatott az est hátralevő részére 
elfoglaltságot.

A hagyományokhoz tartozik 
a toronylátogatás is, amit Mau-
rer János vezet szakszerűen és 

fáradhatatlanul. A szerencsé-
seknek ilyenkor lehet a nagy-
harang mellett állni, mikor az 
elüti az egészet, vagy soron kí-
vül harangozni, harangkötélre 
mászni…

A beszélgetés a téren tea és 
szendvics mellett folyt, vagy az 
„Élő könyvtárban” Varga Zol-
tánné segítségével, Dr. Drobilich 
Jánossal, Gyöngyösi Gyulával, 
Hadi Ferenccel, Kanyó Ágnessel 
és Dr. Rendessy Annamáriával, 
akik hozzájuk közel álló témák-
kal készültek.

Balogh Gyuláné eközben a 

Nyitott Templomok Éjszakája 2017
„Ne féljetek!” (Jer 42,11)

művészettörténet iránt érdek-
lődőket vezette körbe a temp-
lomon, bemutatta az ablakok, 
kapuk, szobrok, falfestmények 
és az egész templom történetét.

A gyerekeknek ez az éjsza-
ka a kalandról, bátorságról, fé-
nyekről szólt. Egy izgalmas aka-
dálypályán élhették át az idei 
mottót: „Ne félj!” Azt mondják 
az a legjobb játék, amit a felnőt-
tek is élveznek. A Láthatatlan 
Kiállítás minden bizonnyal an-
nak számított, hiszen gyerekek 
és felnőttek is sorban álltak, 
hogy kipróbálják magukat, ne-
kivágjanak az ismeretlennek, 
majd bekötött szemmel felis-
merjék a tárgyakat. Senki nem 
volt magára hagyva. A segí-
tők, Hortoványi Emőke és Féja 
Lőrinc mellett, apró kis angya-
lok kísérték a kalandvágyókat, 
jelezték a feladatokat, miközben 
bevilágították a sötét éjszakát. 

Este 9 órakor csendült fel 
Tóka Ágoston orgonajátéka. A 
29 éves művész nyáron 2. he-
lyezést ért el Angliában, a St. 
Albans Nemzetközi Orgona-
versenyen és hozzá megkapta a 
Bach előadásért járó különdíjat. 
Hazánkban Junior Prima Díjjal 
jutalmazták. Azt hiszem a fel-
sorolásból is látszik, világszín-
vonalú koncertet hallhattunk 
a nagymarosi római katolikus 
templomban. Bach, Kodály, 
Liszt, Mendelssohn művei szó-
laltak meg a kivételes tehetségű 
előadótól.

A Kismarosi Templom 
Énekkara gondosan, ízlése-
sen válogatott kórusművekből 
mutatta meg tudását. Embey 
Gabriella karnagy vezetésével 
csodálatosan szólaltak meg a 
kortárs, romantikus és régizen-
ei dallamok. Érthető, hogy a 
nagyszámú közönség nehezen 
engedte el a művészeket.

Ez a koncert zárta 2017-ben 
a Nyitott Templomok Éjszaká-
ját Nagymaroson. A művésze-
teken keresztül felfedezhettük 
a sok szépséget magunk körül, 
az alkotásban, a hangokban, a 
játékban és a beszélgetésekben. 
Megtapasztalhattuk az embe-
rek önzetlenségét, összefogását, 
hiszen ezen az estén mindenki 
adakozott tudásából, idejéből.

Köszönet mindenkinek, aki 
hozzájárult a rendezvényhez, 
támogatta a hagyományt, a kul-
túrát és egymást.                                                                                                                               

Dán Ildikó 
Fotó: ifj. Bell Márton

 I. Országos Dunakanyar Ultikupa
2017. október 21.

Az ulti Magyarország legnépszerűbb kártyajátéka, ezért a versenyben 
mindenki részt vehet, aki elfogadja a játék- és versenyszabályainkat.

Kiíró: Nagymaros Város Önkormányzata
A verseny helye: Nagymaros, Mátyás Étkezde (Magyar utca 24.) 

A verseny ideje: 2017. október 21-én 9.30 órától 
– várhatóan 16 óráig.  Nevezési határidő: 2017. október 13-ig.

A helyszínen 9.30-tól 10-ig is elfogadhatunk nevezést.
2017. október 13-ig Nagymaros Város Önkormányzatának 
11742094-15394033 számú bankszámlájára történő befi ze-

téssel: 2000,- Ft, (a közleménybe tüntessék fel, hogy 
„Ulti verseny nevezési díj”; a helyszínen készpénzben: 

2500,- Ft. Ebben az esetben a nevezési lap a 
www.nagymaros.hu-ról letölthető.

Tájékoztatás: versennyel kapcsolatosan felvilágosítást lehet 
kérni: Kain Lajos főszervezőtől (tel.: 06-70/206-1330); és 

Merth László szervezőtől (tel.: 06-30/966-5720; 
e-mail: laszlo.merth@gmail.com).

Díjazás: A kiíró az első 10 helyezetett részesíti díjazásban. 
A legeredményesebb játékos megkapja az év Dunakanyar 
Kupáját. Az első három helyezett pénzjutalomban része-

sül. A további helyezettek tárgyjutalmat kapnak.

A versenyben részt vehetnek: a térség ultizni tudó és 
szerető lakói mellett, más vidékről érkező ultisok is.

Nagymaros 
2017. évi 

demográfiai 
adatai

Nagymaros lakosságszá-
ma 2017. január 1-jén 
4922 fő volt (2016-ban 
4876, 2015-ben 4898, 
2014-ben 4896, 2013-ban 
4909 fő). 

Ebből: 
0-2 éves 163 fő,
3-5 éves 151 fő,
6-13 éves 430 fő,
14-17 éves 177 fő,
18-54 éves 2342 fő,
55-59 éves 287 fő,
60-69 éves 737 fő,
70-79 éves 425 fő,
80 év felett 210 fő.

Dr. Horváth Béla
jegyző
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Nagyszerű gyerektáborban 
vehettünk részt a nyár végén! 
Kárpátaljáról érkeztek hozzánk 
kis vendégeink: Kisgejőcről, 
testvértelepülésünkről, Rátról 
a Szent Mihály Gyermekott-
honból, és Szalókából. 

Először a helytörténeti kör-
sétát jártuk körbe, megismer-
kedve kisvárosunkkal. Legjob-
ban a dunai fürdőzést élveztük, 
hisz az idő ragyogó volt, a víz 
simogató, a strand szenzációs. 
Átkompoztunk Visegrádra is, 
ahol meghódítottuk a várat, 
majd jutalmul kipróbáltuk a 
nyári bob pályákat is. Voltunk 
kenuzni: a Duna közepén 
megtanultunk a vízen járni, 
majd a vadregényes szigetvilá-
got is körbecsónakáztuk. Este 
nagyokat beszélgettünk, há-
zi-moziztunk, énekeltünk…

A tábor főhadiszállása a 
Sváb Tájház volt, köszönjük a 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak. A nyaralás nem-
csak a kikapcsolódásról szólt, 
hiszen vendégeink nagy erővel 
készültek a fellépésükre, mely 
nagyon szépen sikerült. A pi-
acon sokan voltak kíváncsiak 

a produkcióra, és akik látták, 
hallották, tiszta szívből tudtak 
gratulálni. Köszönjük a taná-
rok fáradhatatlan munkáját, és 
barátságát!

Köszönjük a sok segítséget 
és támogatást, amit kaptunk, 
így az alapvetően szükséges 
dolgokon túl boboztunk, ha-
józtunk, fagyiztunk, játszva 
tanultunk, egy szóval szóra-
koztunk belőle kedvünkre. 
Köszönjük, hogy olyan sokan 
támogatják évről-évre mun-
kájukkal, pénzükkel és ked-
vességükkel a tábort, ahol 
magyar-magyar találhat egy-
másra, s köthet határokat áthi-
daló barátságot.

Különösen köszönjük a tá-
bor fő támogatójának: a Nem-
zeti Együttműködési Alapnak. 

Igen jól éreztük magunkat, 
köszönjük, Nagymaros! 

Kerekegylet, 
Szomráky Pál

j

Határtalan Gyerektábor

Erdei iskola Sukorón
A tanítás második hetét Sukorón töltöttük erdei iskolában.

Sukoró a Velencei-tó mellett helyezkedik el. Ebédre érkez-
tünk oda az osztállyal és a tanító nénikkel, Ildi nénivel és Kati 
nénivel. A táborvezető, Kriszti fi nom lencse levessel várt min-
ket és ő szervezte a programokat is. Délután lovagoltunk, íjász-
kodtunk. Másnap Kriszti elmesélte a tó történetét és beszélt az 

élővilágáról. Később bőrkarkötőt készítettünk és elsétáltunk a 
tóhoz. A harmadik napon hosszú túrát tettünk egy barlanghoz. 
Útközben Kriszti gyógynövényeket mutatott. Este a tábortűz 
mellett kisvizsgát tettünk a kiselőadásról. Az éjszakai túra fé-
lelmetes volt, de nem ijedtem meg. Reggel összecsomagoltunk 
és elbúcsúztunk Krisztitől, a kutyáktól és a tábortól.

Nagyon jól éreztem magam, sok érdekeset tanultam Suko-
rón.

Berezvai Laura  4.a

Nagy Sportágválasztó:
Szeptember 15-én pénteken 
112 diákkal indultunk útnak 
Budapestre, a Nagy Sport-
ágválasztóra. Az időjárás is 
nekünk kedvezett, tanulóink 
napsütésben ismerkedtek 105 
-féle sportággal ezen a napon. 
Híres sportolókkal, olimpi-
konokkal találkozhattak, au-
togramot kérhettek tőlük, be-
szélgethettek velük.  Sok-sok 
sportot kipróbáltak, voltak 
akik fél órát is sorba álltak, 
csak, hogy kipróbálhassanak 
egy-egy népszerű  sportá-
gat, de megérte! Az idő ha-
mar elszaladt, de a gyerekek 
aláírásokkal, ajándékokkal 
megrakva, élményekkel gaz-
dagodva szálltak fel a buszra. 
Megyünk jövőre is!

Suli-buli:
Az immár hagyománynak 
számító szeptemberi suli-bu-
lit a nyolcadikosok rendezték 
az ötödikeseknek.

A nyolcadikosok körében 
már a buli hetében nagy volt 
a készülődés, egy tréfás eskü 
szöveget mondattak el az ötö-
dikesekkel. Ezután egy tortá-
val lepték meg őket, mellyel 
„hivatalosan” is felsősökké 
váltak. 

A tavaly végzett diákok is 
szép számmal meglátogatták 
a rendezvényt. 

A buli jó hangulatban 
telt, sok-sok zenével, tánccal, 
tombolával, a büfében fi nom-
ságokkal. Mindenki jól érezte 
magát. 

Mezei futóverseny:
A sződi futóversenyen 27 fő-
vel vettünk részt. Az első há-
rom korcsoportban 120-150 
fős induló létszámok voltak a 
fi úknál, lányoknál egyaránt. A 
negyedik korcsoportban kb. 
80-an álltak a rajthoz mind-
két nemben. Óriási ered-
mény, hogy mindössze négy 
versenyzőnknek nem sikerült 
bekerülni az első 50 közé. 
Négy dobogósunk és hat 10 
közé került versenyzőnk lett. 
A legjobbak: Hevesi Rebeka és 
Kardos Olivér 1. hely, Szomrá-
ky Cili 2. hely, Kardos Orsolya 
3. hely, Szilágyi Boróka 6. hely, 
Vas Bulcsú 7. hely.

Gratulálunk nekik!

Sváb fesztivál:
A sváb fesztiválon szerepel-
tek nemzetiségi német nyel-
vet tanuló diákjaink. Sváb 
táncokat láthattunk az 1.a és 
2.b osztályos gyerekek előa-
dásában. Az elsősök szép kis 
köténykéket kaptak a német 
nemzetiségi önkormányzat-
tól, melyet ezúton is köszö-
nünk.

Arany János vetélkedő:
Szeptember 29-én a felső ta-
gozatos tanulóink részt vet-
tek a város által szervezett 
Arany János vetélkedőn. Az 
osztályok több helyszínen 
oldottak meg ötletes, kreatív 
feladatokat a költő életével 
kapcsolatban. A gyerekek 
festettek, rajzoltak, képeket 
raktak ki, élő fotót elevenítet-
tek meg, megismerkedhettek 
Arany János műveivel, mi-
közben szorgalmasan gyűj-
tötték az aranyat, és a vetél-
kedő végén pedig boldogan 
fogyasztották a fi nom arany-
galuskát. Egy lelkes kis csapat 
délután egy ma divatos fl ash-
mobon is részt vett, ahol egy 
verset szavaltunk el közösen. 
Köszönjük a szervezőknek a 
vidám és tartalmas délelőt-
töt, mindannyian nagyon jól 
éreztük magunkat!

 
Rendhagyó irodalomóra 

iskolánkban:
Szeptember 29-én a Ma-
gyarországi Német Írók és 
Művészetek Szövetsége egy 
rendhagyó irodalomórát tar-
tott a nyolcadikos osztályok 
számára. Az óra keretében 
tanulóink a hazai német iro-
dalmi művekből hallhattak 
meséket, verseket, elbeszé-
léseket. Köszönjük Johann 
Schuth úrnak, a Neue Zeitung 
főszerkesztőjének, hogy gon-
dolt ránk, és megtisztelték is-
kolánkat. 

 
Alapítvány:

Az alapítvány nevében kö-
szönetet szeretnénk mondani 
az adóból felajánlott 1% -ért.

Papírgyűjtés:
2017. november 7. 8. 9. dél-
után 2-től 5-ig az állomás 
alatti parkolóban lesz a pa-
pírgyűjtés.

Az iskola szeptemberi hírei
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Nőtincsi Kajak - Kenu 
Kupa, szeptember 2.

Nagyon jól kezdték kajakosa-
ink a szeptembert, mert kivá-
lóan szerepeltek a Nőtincsen 
megrendezett egész napos 
versenyen. Volt olyan futam, 
ahol a teljes dobogót meg-
töltötték versenyzőink. Az 
országos versenyeken szoká-
sosnál több versenyszám ke-
rült megrendezésre. Speciális 
váltók, hosszú és rövid távok 
váltakozva szerepeltek.

Legjobb eredményeink: 
K-1 férfi  U17. korcsoporttól 
2000 m 1. Bergmann Dániel 
2. Heincz Sándor 3. Burge-
imeister József 4. Edöcsény 
Ákos. MK-1 leány U10. 
korcsoport 2000 m 7. Bur-
germeister Dorka, 10. Mol-
nár Anna. K-1 leány U15. 
korcsoport 2000 m 3. Illés 
Panna, 4. Döbrössy Orsolya. 
K-2 fi ú U15-16. korcsoport 
1000m 4. Schwarcz Gergő- 
Fiam Dávid. MK-2 fi ú U12. 
korcsoport 1000m 4. Molnár 
Bence-Edöcsény Botond 7. 
Schäff er Gábor-Hadi Péter. 
MK-2 fi ú U10-11. korcsoport 
1000m 3. Kardos Olivér-Dro-
bilich Pál, 9. Péntek Márton- 
Petrovics Ákos. MK-2 leány 
U10-11. korcsoport 1000m 
5. Gaszner Eszter-Kardos 
Orsolya, 6. Molnár An-
na-Burgermeister Dorka. 
K-2 fi ú U17-től korcsoport-
tól 1000m 1. Bergmann Dá-
niel-Gaszner Ádám, 3. He-

incz Sándor-Burgermeister 
József, 5. Drobilich Domon-
kos-Edöcsény Ákos. K-1 fi ú 
U15. korcsoport 2000 m 2. 
Fiam Dávid, 4. Schwarcz 
Gergő. MK-1 fi ú U12. kor-
csoport 2000 m 4. Gyimesi 
Levente, 8. Schwarcz Dávid, 
10. Gaszner Ákos, K-2 leány 
U15-16. korcsoport 1000m 
2.  Döbrössy Orsolya-Il-
lés Panna. MK-1 fi ú Törpe 
korcsoport 2000m 2.Kardos 
Olivér Nagymaros, 3 Drobi-
lich Pál. MK-1 leány Törpe 
korcsoport 2000m 1. Kardos 
Orsolya, 2.Gaszner Eszter. 
K-1 leány váltó U14. 15. 
16. korcsoportosok 3x200m 
5. Havasi Petra-Illés Pan-
na-Döbrössy Orsolya. MK-1 
fi ú váltó U11. 12. 13. korcso-
portosok 3x200m 2. Petrovics 
Ákos-Schwarcz Dávid-Gyi-
mesi Levente, 9. Hegyi Ven-
cel-Féja Lőrinc-Kardos Oli-
vér. MK-1 fi ú váltó U11. 12. 

13. korcsoportosok 3x200m 
5. Edöcsény Botond-Molnár 
Bence-Drobilich Pál. K-1 fi ú 
váltó U14. 15. 16. korcsopor-
tosok 3x200m 6. Gersonde 
Olivér-Fiam Dávid-Gasz-
ner Ádám. MK-1 fi ú U10. 
korcsoport 200m 8.Siklósi 
Bendegúz, 10. Péntek Már-
ton. MK-1 fi ú U10. korcso-
port 200m 6. Petrovics Ákos, 
7. Siklósi Boldizsár. MK-1 
fi ú U12. korcsoport 200m 
1. Gaszner Ákos, 3. Gyimesi 
Levente, 5. Schwarcz Dávid, 
9. Schäff er Gábor. MK-1 fi ú 
U12. korcsoport 200m 4. 
Edöcsény Botond, 8. Molnár 
Bence,  9. Féja Lőrinc. K-1 le-
ány U14. korcsoport 200m 5. 
Havasi Petra. MK-1 fi ú/leány 
U9 korcsoport 200m  2. Dro-
bilich Pál, 3. Gaszner Eszter. 
MK-1 fi ú/leány U8 és fi a-
talabb 200m 2. Kardos Oli-
vér, 3. Kardos Orsolya. K-1 
fi ú U15. korcsoport 200m 

2. Fiam Dávid, 5. Schwarcz 
Gergő. K-1 leány U15. kor-
csoport 200m 2. K-1 leány 
U15. korcsoport 200m 7. Illés 
Panna. MK-1 leány U10. kor-
csoport 200m 6. Burgermeis-
ter Dorka, 7.  Molnár Anna. 
K-1 férfi  U17. korcsoporttól 
200m 1. Bergmann Dániel, 2. 
Drobilich Domonkos, 3. He-
incz Sándor, 6. Burgermaister 
József, 7. Edöcsény Ákos. K-1 
fi ú U16. korcsoport 200m 1. 
Gaszner Ádám.

 Olimpiai Reménységek 
Versenye, Racice, 

szeptember 15-17.
Ezt a nemzetközi versenyt 
azoknak a sportolóknak ren-
dezik, akik még utánpótlás 
korúak, de az országos  ver-
senyeken elért eredményeik 
alapján a szövetség vezetői 
érdemesnek tartják őket arra, 
hogy nemzetközi szinten is 
megmutathassak tudásukat, 
tapasztalatot szerezzenek.

A száz fős magyar delegá-
cióban két versenyzőnk har-
colt ki magának helyet.

Szántói-Szabó Tamás 1000 
m-es távon indult és bejutott 
a döntőbe, ahol a nyolcadik 
helyet érte el. Gaszner Ádám 
pedig 200 m-es távon indult, 
ahol a középdöntöben a har-
madik helyen végzett.

Köszönjük a versenyző-
inknek azt a sok munkát és 
lemondást, amelynek árán 
ezeket az eredményeket el-
érték! Gratulálunk és további 
sportsikereket kívánunk!

Nagymarosi SE 
elnöksége

A kajakosok szeptemberi eredményei

Szeptember 29-én tartott la-
kossági fórumot Nagyma-
roson ifj . Hegedűs Lorántné, 
a Jobbik országgyűlési kép-
viselője a hazai egészségügy 
helyzetéről. Bevezetőjében ki-
hangsúlyozta azt a tényt, ami-
vel nap mint nap szembesü-
lünk: egészségügyünk bizony 
beteg. Kiemelte a kórházi higi-
éniai állapotok tarthatatlansá-
gát. Sajnos ma, a 21. században 
sem juthat megfelelő orvosi 
ellátáshoz lakóhelye közvetlen 
környezetében. Nincs egysé-
ges minőségi felügyelet, nincs 
önálló minisztériuma ennek a 
minden embert érintő terület-

nek. A Jobbik az állami egész-
ségügy megfelelő és méltó 
fi nanszírozásában látja a meg-

oldást. Ám képviselő asszony 
kiemelte: a feladat kétoldalú: 
minden ember felelős a saját 

A Jobbik őszi hírei egészségéért, ezért mindenki 
lehetőségeitől függően tegyen 
meg mindent! 

Szintén mindenkit érin-
tő ügyben, a béreink uniós 
szintre való felzárkóztatása, 
a bérunió érdekében aláírás-
gyűjtést folytatunk. Aki még 
nem írta alá az ívet, de szeretné 
ezt megtenni, keresse szemé-
lyesen tagtársainkat. Október 
folyamán standolni is fogunk, 
így megkönnyítjük az elérést. 
Kérjük támogassák aláírásuk-
kal a kezdeményezést, hiszen 
mindannyian szeretnénk uni-
ós bérből kifi zetni az uniós 
szintű fogyasztói árakat!

A Jobbik Nagymarosi 
Szervezete nevében: 

Békefi Andrásné
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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

Goldin, Kat:  Horgolt ajándékok nagyoknak, kicsiknek

Van valami különleges abban, ha saját készítésű tárgyat 
ajándékozunk valakinek.
A könyvben található tárgyak közül minden szeret-
tünknek, férfinak és nőnek egyaránt, az újszülöttektől 
kezdve gyerekeken át a barátokig, bármilyen alkalomra 
készíthetünk valamit.

Blake, Susannah:  500 saláta

Az 500 saláta azoknak szól, akik szeretik a gyorsan el-
készíthető, egészséges és friss ételeket. Azoknak, akik 
pillanatok alatt köretet vagy főételt szeretnének az asz-
talra tenni, mert a saláták minden alkalomra megfelel-
nek.

Putney, Mary Jo: Fekete özvegy

Mary Jo Putney regénye finoman és érzékenyen ábrá-
zolja azt, hogy két óvatos, a múltban sokat szenvedett 
ember is képes az újrakezdésre, és a régi fájdalmakat 
leküzdve boldog szövetségben élhet.  Romantikus tör-
ténetek kedvelőinek ajánljuk.

Moriarty, Liane: A hipnotizőr szerelme

Kellemesen humoros, finoman megrendítő, mégis meg-
nyugtató történet csalódásról és megbocsátásról ….  
Moriarty stílusa lefegyverző: egyszerre pezsdítően eszes 
és mélységesen lélektani. Átmelegít.

Ludwigse-Kaiser, Ute: Első rajzolókönyvem

A szerzőnő jól átgondolt módon, kedves motívumok 
segítségével vezeti be a kicsiket a rajzolás művészetébe. 
Az egyszerű  alapformákat – a kört, a négyzetet vagy a 
háromszöget használja a formák felismeréséhez és le-
rajzoltatásához. Így hamar kiderül, hogy nem is olyan 
nehéz rajzolni!

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

A kormány
Karcsi, a nyugdíjas rendőr a Panoráma teraszán mesél egy 
pohár sör mellett:

- Fogadjunk, nem tudtátok, hogy a nagyszerű komika, 
Csala Zsuzsa, tiszteletbeli rendőr ezredes volt! Önkéntes-
ként a gépkocsilopások felderítésében segédkezett nekünk, 
volt egy gyönyörű rendőrkutyája is! A művésznő  mesélte 
nekem, hogy kitűnő kollégája, Garas Dezső, még a rend-
szerváltás előtt egy különleges vagyonvédelmi módszert 
dolgozott ki az autólopás ellen. Nem riasztót, kütyüket vagy 
bilincseket szerelt a kocsijára, hanem a kormánykereket 
szerelte le, ami egy bajonett-zárral működött. 

Valahányszor leparkolt, lepattintotta a volánt, és egy ron-
da, kockás szatyorban magával vitte mindenhova; a ször-
nyű kinézetű csomagot már az egész színházi világ ismerte.  

Garas Dezső fi lozófi ája az volt: ha a tolvaj benéz az ő au-
tójába, és meglátja, hogy nincs benne kormánykerék, nem 
az ő  kocsiját, hanem a mellette parkoló Kállai Ferenc járgá-
nyát fogja ellopni!

A megoldás remekül működött, egészen addig, amíg 
Garas valahol el nem veszítette azt a baromi ronda kockás 
szatyrot a kormánykerékkel együtt, amit egyébként – nem 
is gondolná az ember! - akkoriban igen nehéz volt pótolni.

Garas a színházi társalgóból végigtelefonálta az összes 
javítóműhelyt, hogy kéne neki egy új kormány! Másnap fél-
rehívta őt a színház párttitkára: 

„Nagyon kérlek Garas elvtárs, hogy a színházi telefonról 
ne mondj olyanokat, hogy neked egy új kormány kellene!”

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 

Eladó lakás Vácott!
46 m2-es, erkélyes, téglaépítésű, egyedi gáz-és vízórás, első 
emeleti, jó állapotban lévő lakás eladó. Tömegközlekedés 
- vasút, autóbusz - 10 perc alatt elérhető. Érdeklődés: 06-
20-4687-163.

Eladó hordók
Hét darab használt, 60 literes műanyag cefrehordó el-
adó. Telefon: 06-20/490-5578.



12                                                                                                                 Nagymaros

Olvasói levelek

Válasz egy segítő szándékú olvasói levélre, 
mely igaztalan alapokra épül

Sajnálom, hogy meg kell írnom ezt a levelet, hogy szembesülnöm kell az 
igazságtalansággal akkor, amikor valójában a hálának kellene felülemel-
kednie. Meg kell írnom, mert nem akarom, hogy a gyermekeim apátiá-
ban nőjenek fel, amit többek között az ilyen hamis vádak szülnek.

Arra az olvasói levélre refl ektálok, amely a szeptemberi számban 
jelent meg.  Felelek rá úgy, hogy részese voltam a tűzkárnak, mert kö-
zös udvarban élek az érintettekkel: a házunk tető- illetve falszerkezete 
összekapcsolódik. Hangsúlyozom, hogy csak ennyi a kapcsolat közöt-
tünk: Molnár Józsefné családja nem azonos az enyémmel, és semmi-
lyen tettük, reakciójuk sem. 

2016 novemberében arról értesültem a vonaton ülve, hogy ég a há-
zunk. Csakis az önkéntes tűzoltók gyors reakciójának és helytállásának 
volt köszönhető, hogy nem égett le az egész Rákóczi utca egy felelőtle-
nül használt, napok óta szikrázó vezeték miatt. Öt percet adott nekünk 
a váci tűzoltóparancsnok, hogy összeszedjük a számunkra fontos hol-
mikat, mert a házat életveszélyessé nyilvánították, és ugyan mi kisebb 
mértékben sérültünk, a bejárást határozatlan időre megtiltották. (De 
legalább volt öt perc.)

Nehéz volt elfogadni, hogy akik a tüzet okozták, még csak azt sem 
kérdezték, mihez kezdek most, novemberben két iskolás gyermekkel, 
hátizsákkal a hátunkon. Önkéntesekből azonban akadt bőven. Azonnal 
kaptunk szállást, befogadtak minket; volt, aki egy egész házat ajánlott 
fel; a tűzkárt nagyban megélő családnak is azonnal szállást biztosított 
az önkormányzat; a nagymamát a helyi idősek otthonában fogadták és 
lehetővé tették számára, hogy állandó lakója legyen.( Rövid időn belül 
oly mértékben javult is az állapota, hogy az előtte évekig használt járó-
keret nélkül tudott újra sétálni.)

A helyi polgárőrök (akik szintén önkéntesek) egész éjjel fi gyelem-
mel tartották a házat, a megmaradt értékeket őrizték. 

A tűzeset másnapján – mivel dolgozni ebben a helyzetben nem tud-
tam menni, mert el kellett intéznem, hogy mihamarabb visszatérhes-
sünk az otthonunkba – alkalmam nyílt újabb önkéntesekkel találkozni. 
Megállítottak az utcán, és fél órán belül már a házamon dolgoztak, vala-
mint elkezdték Molnár Józsefnéjék házának elszenesedett tetőgerendáit 
eltávolítani. Napokon keresztül folyt az önzetlen munka, önkéntes he-
lyi vállalkozókkal, akik saját munkájukat félretéve bontották a tűzfalat, 
pakolták a sittet, töltötték a szintén felajánlott konténereket.  Közben 
rengeteg tárgyi adományt, használati cikket és pénzt kapott az érintett 
család, szinte mindennap érkezett a házhoz csomag. Gyűjtött a helyi 
Caritas, a Sigil Galéria és különböző magánemberek. A Mátyás étte-
rem meleg ebédet biztosított számukra (és számunkra is) hónapokon 
át. Aztán a nagy mínuszok előtt elkezdődött az ideiglenes tető felrakása, 
hogy az önkéntes nagymarosi vállalkozók, illetve a barátok és ismeret-
lenek megóvják a család számára az otthonukat.

Arról, hogy mindeközben Molnár Józsefné kívül a család többi tagja 
hol volt, illetve hogy a határtalan támogatások után miért néz ki még 
mindig így ez a ház, talán Columbo felesége tudna hiteleset mondani.

Mert valóban szégyen, hogy ez az épület, mely az utca egyik leg-
szebb homlokzata volt az elmúlt évszázadban, ilyen állapotban van, de 
ez már a tulajdonos feladata, nem az önkénteseké. 

Fotósként (mert gyakran képekben gondolkozom) első reakcióként 
az jutott eszembe, hogy minden egyes önkéntest, kisnyugdíjast, barátot, 
vállalkozót, aki karácsony előtt – ahelyett, hogy a maga ünnepét tette 
volna fényesebbé – azon volt, hogy segítsen egy bajba jutott családnak, 
találkozóra hívnék a nagymarosi Fő térre, és készítenék róla egy fény-
képet. Szép volna, és amúgy sem készült még olyan kép, melyen egész 
Nagymaros rajta van.

 Hiszek benne, hogy a hála nem vész el, sőt át sem alakul.
Tisztelettel: Ekési Orsolya

 Az olvasói levelek nem tükrözik a szerkesztő/kiadó véleményét, 
és azért felelősséget nem vállal.

Hálás köszönet
Ismét itt jártam, ebben a csodálatos Tájházban, ahol meg-
nyugvást és lelki feltöltődést találok. 

Életem legjobb döntése volt, amikor úgy döntöttem, hogy 
támogatom Osváth Anikó álmát. Neki köszönhetően lett 
Nagymaroson még egy otthonom. 

Hálás vagyok érte neki!
Brückler Tíme

A Vándor és Vackor Lovasterápiás Alapítvány 
2016. évi jövedelemadó 1%-nak 

felajánlásából 113 828 Ft-ban részesült.
A felajánlás hozzájárult a terápiás lovak állategészségügyi 
ellátásának, takarmányozásának és a fejlesztési  eszközök 

bővítésének költségeihez.
Kérjük a továbbiakban is támogassák személyi 

jövedelemadójuk 1%-val Alapítványunkat!

ADÓSZÁM: 18715170-1-13
Köszönettel: 

Az Alapítvány kuratóriuma

Vadasdi látogatás
Szeptember elején másodízben utaztak a nagymarosi refor-
mátusok Erdélybe, viszonozva ezzel a vadasdi testvérgyüleke-
zet korábbi látgatásait. A szívélyes fogadtatáson és a fejedelmi 
vendéglátáson túl jutott idő számos természeti és kulturális 
látványosság megtekintésére. Felkeresték Parajdon a sóbányát 
és az Áprily emlékházat, megtekintették Segesváron a várat és 
Fehéregyházán a Petőfi  emlékparkot.

Gubacsi László
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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 - Tel.: 06-20-9425-822 - Facebook oldalunk: Máté Állatvédelmi Alapítvány

„Minden macskatulajdonos tudja, hogy macskatulajdonosok nincsenek.” 

Bilétaakció
A reméltnél kevesebben, eddig mindössze tízen rendel-
ték meg a kutya tulajdonosának telefonszámát megmu-
tató bilétát. Röviden összefoglaljuk, miért életmentő 
olykor ez az olcsó lehetőség.

A chip (ha már beültették), az eb valamennyi lénye-
ges adatait őrzi, az otthoni telefonszámon kívül többek 
között azokat is, amelyek például egy baleset után élet-
bevágóan fontosak lehetnek az orvos számára. Tartal-
mához azonban csak leolvasó segítségével juthatunk 
hozzá, az viszont főleg az állatorvos birtokában. Vagyis 
bármikor, bárhol talál valaki egy csatangolót, a doktor 
nélkül tehetetlen. Ha tudja is a telefonszámát, aligha 
valószínű, hogy a rendkívül elfoglalt, gyakran operá-
ló, a külterületen is dolgozó orvos gyorsan segíthet. 
A problémát a nyakörvekre erősített, a telefonszámot 
feltüntető biléták szüntethetik meg. Ezek segítségével a 
megtaláló azonnal kapcsolatba léphet a tulajdonossal, 
napok helyett olykor percekre rövidülhet a hazatérés.  
Az alapítványunk szeretné ösztönözni a lakótársakat, 
hogy nyugodtabb jövőt építsenek maguknak és a ked-
vencüknek.

Találtunk egy igen jó áron dolgozó gravírozót, 
mindössze hatszáz forint egy biléta ára, ebből az ösz-
szegből KÉTSZÁZAT AZ ALAPÍTVÁNY ÁTVÁLLAL.

Az akciónak szüksége volt egy lebonyolítási szín-
helyre, ezúttal is a Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő se-
gít. A telefonszámok rendelési időben leadhatóak, vagy 
e-mail-en (marosvet75@gmail.com) elküldhetőek. A 
biléták érkezéséről értesítést küldünk.

Máté a Facebookon
A jelek szerint végre megtaláltuk azt a helyszínt, ahol köz-
vetlenebb is gyors kapcsolatot építhetünk a lakótársakkal. 
A keresőbe beírva a „Máté állatvédelmi közhasznú alapít-
vány” címet, megismerkedhetünk az időszerű események-
kel, akciókkal, találkozhatunk gazdit keresők,  elveszett és 
megtalált kedvencek hirdetéseivel. Egyre jobban szeretnénk 
felhasználni az állattartási kultúra javítását segítő anyagok 
közlésére, de várunk minden olyan tudósítást is, amelyek 
bepillantást engednek az állatokkal együtt élők boldog hét-
köznapjaiba. 
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Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, 

Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100, 

fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztői 
munkák: 

Dunapress Multimédia Bt 
2626 Nagymaros, 
Mihályhegy u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)
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
október-november

Október 13. 18 óra - Könyvbemutató - „Világjáró Trabant”
Október 16. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Október 17. de: Vásár
Október 19. de: Vásár
Október 20. de: Iskolai ünnepi megemlékezés
Október 20. 18 óra - „A vidám ősz” – a Dunakanyar Képzőművé-
szeti Egyesület kiállításának megnyitója
Október 23. 18 óra - 1956. – városi ünnepi megemlékezés
Október 24. de: Vásár
Október 28. 17 óra - Könyvbemutató
November 6. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
November 9. de: Vásár
November 10. de: Vásár
November 11. 20 óra - Sramli parti

Születtek: Agárdi György és Méhes Lilla lánya: Franciska, Kur-
nász Balázs és Pál Zsanett fi a: Botond, Balázs Kálmán Ákos és 
Kárpáti Henriett lánya Szófi a.
Házasságot kötöttek: Vida Zsolt és Liebhardt Ildikó, Gál Balázs 
és Dr. Dákay Zsuzsanna.
Elhaláloztak: Osztényi Endre Leander (1975), Horváth Béla 
(1984).

Helyreigazítás: az augusztus havi anyakönyvi hírekben 
az elhalálozottak között tévesen szerepelt Rothbauer György 
(1931) az elektronikus anyakönyvi rendszer hiányosságaiból 
adódó adminisztratív okok miatt. Az érintettől szíves elnézést 
kérünk. Továbbá részvétünket fejezzük ki felesége, Rothbauer 
Györgyné sz. Albert Juliánna (1937) halála miatt.
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NYITVA TARTASNYITVA TARTAS: H-P 9:00-17:00: H-P 9:00-17:00
Sz 8:00-12:00 V: alkalmiSz 8:00-12:00 V: alkalmi

A Börzsönyoptika újra megnyitott A Börzsönyoptika újra megnyitott 
a Király u. 6-ban. a Király u. 6-ban. 

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJAOKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA
Október 14-én és 28-án, szombaton ingyenes látásvizsgálatOktóber 14-én és 28-án, szombaton 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, 
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
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