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Az államalapításra
emlékeztünk
Ismét átadták a város
díjait, kitüntetéseit
Augusztus 20-án, vasárnap az ünnepi szentmise után Petrovics László
polgármester mellett Rétvári Bence is
lerótta tiszteletét a templom mellett
felállított Szent István és Boldog Gizella
szobra előtt.
Az ünnepséget a rossz idő miatt
ezúttal a művelődési házban tartották
meg, ahol először a városvezető emlékezett meg és méltatta Szent István
munkásságát.
Folytatás a 4-5. oldalon

Az ünnepség keretében adták át a fotópályázat díjait is. Az első helyezett
Szűcs Géza lett két fotójával: Itt élünk
(képünk balra) és Cédrus futás (fotó az
5. oldalon).

 5. oldal

Ulti bajnokság
Ulti bajnokság lesz Nagymaroson október 21-én, szombaton. Részletek hamarosan a
honlapon.
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KARSÁN EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és INGYENES házhozszállítás
Olasz matracok rendelésre 21% árengedménnyel
®

A
új termékei kaphatók!
Ruha-, bőr-, szőrme sz tás és festés, ékszerjavítás és készítés!

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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NYITAS:
szeptember 15. 9 ora

A Börzsönyoptika újra megnyitott
a Király u. 6-ban.
Új szolgáltatás: zöldhályog mérés, havonta egyszer
Szeptember 23-án, szombaton ingyenes látásvizsgálat
Mindkét vizsgálatra bejelentkezés szükséges!
Már kaphatók a legújabb divatú keretek, napfényre
sötétedő lencsék, különböző árban és méretben,
kontaklencse tartozékok,
tartozékok, sportszemüveg minta
szerint, dioptriával is, szürke, zöld, barna lencsével.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS: RÖVIDÁRU (KÖTŐ- ÉS HÍMZŐFONALAK,
CIPZÁRAK, GOMBOK STB.) IS KAPHATÓ
Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-17 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889

Ahány éves annyi kedvezményt kap a keret árából
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III. Szent István Napi
Borünnep Nagymaroson
Városunk sok mindenre lehet
büszke, így szőlészeti-borászati
hagyományaira is. Bár az „aranykor” a XIX. században volt, Borünnepünk a XXI. században kelti
életre ezeket a hagyományokat, ismerteti meg történelmünket látogatóinkkal. Amikor a rendezvényt
hirdetjük, gyönyörű városunkra
is felhívjuk a figyelmet, hiszen az
origo.hu cikke, az Info Rádió és
Esztergomi TV adásai régiónkon
kívül is nagyon sok emberhez eljutottak. A „Hazahúzó” műsor a
Borünnep ideje alatt vette fel műsorát, készített képeket nem csak a
rendezvényről, hanem a városról
és a nagymarosi pincékről is.
A tényt, hogy jó a kezdeményezés mi sem bizonyítja jobban, mint
az évről-évre növekvő látogatók
száma, valamint az, hogy minden
2016-ban kiállító pincészet viszszaigazolta részvételét a 2017-es
Borutcában. További két házzal és
négy pincészettel bővült a Borutca, így a 22 magyarországi borvidékből 11 „látogatott el” hozzánk,
több mint 15 borászat kíváló nedűit kóstolhatták meg vendégeink.
A borok széles kínálata állt rendelkezésre, így volt miből választani
a melegebb délelőtti-délutáni időszakban és az esti órákban is.
A Tokaji Borvidéket két pincészet a Monavin standján kiállító
Áts Károly (2012 Év Bortermelője)
és a Fitomark Tokaj képviselte. Villányból három borászat, a számtalan hazai és nemzetközi díjat
kiérdemelt VinArt és Csányi pincészet, a testes villányi vörös borok mellett ritkaság számba menő
gyümölcsborokat is kínáló Mokos
pincészet érkezett hozzánk. A Balaton északi partjáról Badacsonyból a Laposa Borbirtok, míg a déli
partról a balatonboglári Katona
családi pincészet borait kóstolhattuk meg. A szekszárdi Sárosdi pincészet a borvidék jellegzetes vörös
boraival érkezett sokak örömére,
a Váci Borháló standján a móri
Molnár Borház és az egri Tóth Ferenc borai csalogatták a bort kedvelőket. Tóth Ferenc nemrégiben
vette át az egri borászati tradíciók

megőrzését szolgáló szakmai tevékenysége elismeréseként a Magyar
Arany Érdemkereszt kitűntetést.
A Koch Borászat – 2014 Év Borászata – szintén számtalan díj
birtokosa Hajós-bajai, a Kősziklás
borászat a Neszmélyi, a Gombai
Pezsgőpincészet az Etyeki borvidék, a Monavin standján az erdélyi Balla Géza borait, pezsgőit
kóstolhattuk meg. Végül, de nem
utolsó sorban az Abasári Olaszrizling Borbarátok Köre és Abasári
Bormanufaktúra standján további
6 pincészet (Molnár, Kővágó, Kardos-Kiss, Pálinkás, Levente, Borsika) 1-1 kíváló borával ismerkedhettek látogatóink.
A Dunakanyar Fúvósegyüttes
térzenéjével nyitott meg immár
harmadik alkalommal Nagymaros Város Önkormányzata és a
Nagymarosi Borbarátok Körének
szervezésében megrendezésre kerülő Borünnep augusztus 19-én
délelőtt. Nagy sikere volt, amikor
a Nagymarosi Férfikórus tagjai
spontán „bordalra fakadtak”. Később Pesti Zoltán blues gitáros műsora alatt is akadt hasonló együtt
zenélés – a közönség legnagyobb
örömére. A színpadon többek között a sváb nemzetiségi táncokat
Wildenrosen, Die Blumen, Marus
hagymányőrző tánccsoportok mutattak be. Gyermekes családoknak
mindkét nap során kreatív programokat kínált a Fő tér és környéke, kipróbálható volt a történelmi
játszóház, játékos tudomány, az

ugrálóvár és akinek lehetősége volt
még egy kedves sminkkel is távozhatott az arcfestőktől.
Különleges zenei színfoltot a
Fourtissimo zenekar jelentette. A
tűzijáték előtt Nyári Aliz és Nyári Edit koncertje Budapest Jazz
Szimfonikus Kamarazenekar közreműködésével került színpadra.

Az előadása producere Csermely
György, városunk díszpolgára és
Pest Megyei Nívódíjas táncpedagógusának köszönhetően a Váci
Jeszenszky Balett táncosai kísérték
az előadást. Sajnso szombat estére
az időjárás előrejelzés vihart jósolt,
így a szervezők biztonságsabbnak
tartották az Polarys utcabáljának
lemondását. Bízva abban, hogy
hamarosan ismét színpadon látható lesz a Dunakanyar közkedvelt
együttese.
Vasárnap este a Derby zenekar
több, mint kétórás utcabáljával köszönt el 2017-ben a Borünnep.
Tekintsék meg facebook/NagymarosSzentIstvánNapiBorünnep
oldalunkon kis összeállításunkat
az eseményről – aki ott volt annak
kellemes emlék, aki nem jutott el,
annak reméljük, hogy jó ösztönzés
arra, hogy jövőre ellátogassanak.
Köszönjük támogatóinknak, hogy
idén még színvonalasabban tudtuk megrendezni a Szent István
Napi Borünnepet.
Találkozzunk ismét 2018. augusztus 18-19-én a Szent István
Napi Borünnepen!
Koncz Helga
és Plentner Katalin
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Az államalapításra emlékeztünk
Ismét átadták a város díjait, kitüntetéseit
Folytatás az 1. oldalról
- Államalapító királyunk
pontosan tudta, milyen értékeket adhat a magyar gazdasághoz és a kultúránkhoz, a más
népekkel való együttműködés.
Ahogy fogalmazott: az egy
nyelvű és egy szokású ország,
gyenge és esendő. Ugyanakkor azt is szem előtt tartotta,
hogy az egységes vallás és az
ezen belül terjeszthető írásbeliség, műveltség és kultúra,
kulcsfontosságú uralkodása
erősségének megőrzéséhez –
fogalmazott a polgármester.
Hozzátette: Szent István tettei
nem csak vezetőink, hanem
minden egyes magyar ember
előtt példaként állnak.
Rétvári Bence államtitkár
volt ezúttal az ünnepi szónok,
aki beszédében szintén méltatta államalapító királyunk érdemeit és párhuzamot vont a mai
kor történéseivel.
- Egy ország számára belső
és külső fenyegetettségek egyaránt vannak. A belső a Szent
Istváni intelmek alapján is a
széthúzás, vagy a gőg. A külső
pedig, ami manapság fenyegeti
az országot, egyrészről a globalizáció, másrészről pedig az
újkori népvándorlás. A globalizáció jelenségével már évtizedek óta együtt élünk, látjuk,
tapasztaljuk. Szent István ezer
évvel ezelőtt azt hozta törvényben, hogy minden tíz falu építsen egy templomot. Ma pedig
azt látjuk, hogy minden tízedik
falu épít egy bevásárlóközpontot. A másik nagy fenyegetés
a modern kori népvándorlás.
Mindig mondják, hogy tisztelettel kell fordulni az emberek
felé és ez keresztényként természetes is, de ez a kölcsönösségen alapul. Mi tiszteljük őket,
ők pedig tiszteljék a törvényeinket, szokásainkat, kultúránkat – mondta.
A megemlékezésen szintén
beszédet mondott városunk
testvértelepülésének, a kárpátaljai Gejőcnek polgármester
asszonya, Szűcs Pálma is, aki
azt hangsúlyozta, hogy a határon túli település együtt emlékezik Nagymarossal, hiszen ez

számukra is egy fontos ünnep.
Mint minden évben, így az
idén is augusztus 20-án adták
át a város kitüntető címeit.
Ebben az évben a képviselő-testület díszpolgári címet adományozott Csermely
Györgynek, a Váci Jeszenszky®

ismeréseként
táncművészeti
nívódíjat vehetett át. Csermely
György a mai napig – az oktatás
mellett – producerként is fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy
a minőségi kultúrának saját és
iskolája eszközeivel teret biztosítson.”

Balett alapító igazgatójának,
Nagymaros szülöttjének.
A díjazottat Petrovics László
polgármester méltatta: „A tanítási metodikát, az egyediséget
és a Jeszenszky iskola által elért
eredményeket Pest megye közgyűlése 2005-ben „Pest megye
művészetéért” díjjal ismerte el,
az oktatás székhelyét adó Vác
városa pedig Csermely György
negyed százados munkásságát
2016-ban Pro Urbe díjjal jutalmazta. Csermely György a váci
modern táncoktatás és sokrétű
táncélet megteremtésében betöltött úttörő szerepéért, több
évtizedes kiváló táncpedagógusi és produceri tevékenységéért,
Jeszenszky Endre - a jazztánc
magyarországi műfaj alapítója
- szellemi hagyatékának ápolásáért, képzési rendszerének
megőrzéséért és annak továbbadásáért 2016-ban a Magyar
Táncpedagógusok
Országos
Szövetségétől munkássága el-

Pro Urbe díjban részesült
a Nagymarosi Nyugdíjasklub.
Munkájukat Ivor Andrásné
képviselő méltatta.
„Az 1985 évben alakult klub
jelenleg is igen aktív civil szervezete Nagymarosnak. A megalakulás kezdeményezője Kismartoni Ferenc tanár úr volt, aki
felismerve Burgermeister Ferencné, Jutka aktivitását, - felkérte őt a nyugdíjas klub megalakításának megszervezésére.
És Jutka sikerre vitte azt! Rövid
idő alatt 100-150 fő csoportosult
és alakított klubot, ami a mai
napig és azóta is nagyon eredményesen működik. Jutkánk
jelenleg is élen jár a szervezésben. Színházjegyek, előadások,
hangversenyek, kirándulások
kötődnek nevéhez. Közel 20 év
klubvezetői státuszát 2004-ben
Makrai Ferencné, Erzsike vette
át, aki súlyos betegségéből adódóan sajnálatosan véglegesen
eltávozott közülünk. Mindkét

vezetőt az évek során Nagymaros Város Önkormányzata elismerésben részesítette. Makrainé Erzsikét követően 2014-óta
Bethlen Gáborné Marika áll a
klub élén.
Talán nem túlzok, ha azt
mondom, hogy a közel 40 működő civil szervezet között a
legaktívabb a nyugdíjas klub,
akik 60-80 fővel most is teszik a
dolgukat a közéletben a közösségért, városunkért.” - mondta.
Mándliné Szabó Katalin
méltatta Legény Péterné Andresz Grétit, aki szintén Pro
Urbe díjban részesült.
„Mindig aktív ember volt,
rengeteg társadalmi munkát,ma már úgy mondjuk közösségi
munkát - vállalt és vállal napjainkban is.
Nagyon régóta vesz részt a
véradással kapcsolatos munkában, ő maga 50-szeres véradó.
Amíg volt kihelyezett tüdőszűrés
településünkön, az adminisztrációnál mindig lehetett rá számítani.
Bábáskodott a polgárőrség
megalakulásánál, majd hosszú
ideig vállalt ügyeletet, járőrözést
fiával együtt.
A Virágos Nagymarosért
Társadalmi Egyesület munkájában is részt vett (édesanyjával
közösen), így nem véletlen, hogy
a Tiszta udvar, rendes ház elismerő tábla büszke tulajdonosa.
Tudjuk róla, hogy jó ritmusérzéke van, nem csoda, hogy
nem oly régen még két tánccsoportnak is tagja volt: a Wildenrosen Tánccsoportnak, illetve
jelenleg is táncol a Die Blumen
együttesben.
A Dunakanyar Képzőművészeti Egyesületnek megalakulása óta, - ami több mint 30 éve
történt és akkor még Képzőművészeti körnek hívták – aktív
tagja. A művelődési házat látogatók nagy örömére ebben az
évben önálló kiállítással is bemutatkozott.” - hangzott el.
Nagymaros Ifjúságáért kitüntetésben részesült Pataki
Pálné, Marika néni, akit egykori
tanítványa, az ünnepséget konferáló Lénárt Kitti méltatott.
„Marika néni előtt semmi
sem volt lehetetlen. Még a legkezelhetetlenebb, legrosszabb
diákot is meg tudta fogni. Nem
kiabált, nem csapkodott, szép
szóval, végtelen türelemmel,
szelíden bírt minket a munkára,
pedig a mi osztályunk, akiknek
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vábbtanulása, hiszen 2006-ban
szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintézői szakképzettséget szerzett.. Ezek mellé vállalta
önként munkaköre mellett az
anyakönyvvezetői feladat ellátását, amikor Valentin Annabella
szülési szabadságra ment. A feladat elvégzéséhez a második jelentős továbbképzésre volt szükség, hiszen munka mellett 160
órás anyakönyvi tanfolyamot
kellett elvégeznie, melynek végén
eredményes anyakönyvi szakvizsgát tett 2013. decemberében.
Anyakönyvvezetői munkásságát az ifjú párok megelégedettsége mellett 100 házasságkötésben való közreműködés
mutatja.”
Szintén ezt a díjat kapta
Genzelmann József, a Maros
Kft korábbi vezetője, akinek
munkásságát Szimon Attila
képviselő méltatta.
„Józsi 1991 óta igazgatója a
Maros Kft-nek, 25 dolgozó vezetője. Tudomásom és tapasztalatom szerint, ha kell teherautóra ül, ha kell szombaton és
vasárnap, bármikor végzi azt a
munkát, amit a város tisztaságáért meg kell tennie. Munkájával kapcsolatban kifogás nem
merült fel, ezért - és ez személyes megjegyzésem - érthetetlen,

hogy eddig miért nem kapott
bármiféle elismerést.
Az ország egyik legkisebb cégét tartotta karban igen nehéz
körülmények között, a feltételek
gyakran nem voltak adottak a
működéséhez.” - mondta.
A díjak átadása után hirdettek eredményt a fotó- és a Tiszta
udvar, rendes ház pályázatában
is. (A fotópályázat eredményeit
lejjebb olvashatják.)
A Tiszta udvar, rendes ház
idei díjazottjai: első lett Honti
Csilla, második Jakus Mihály,
és Szikriszt Gábor, a harmadik
pedig Cseresznye Jánosné. Gratulálunk nekik!
Még egy díj átadásra került
az ünnepség végén: a „vének tanácsa” nevében Voknát Marika
kapott szót. Elmondta: minden
évben a városi ünnepségen kívánnak egy olyan embert díjazni, aki nem kapott elismerést,
viszont sokat tett a városért.
Ebben az évben Ivor Andrást
találták érdemesnek erre, aki a
tájháznál tett munkáiért egy kis
serleget vehetett át.
Az ünnepség végén Gáspár
István atya megáldotta az új
kenyeret, melyet a jelen lévők
között szét is osztottak. (címlapfotó: Szűcs Géza)
Furucz Anita

Több, mint 150 mű érkezett a fotópályázatra

Köszönetnyilvánítás

1990-1994 között osztályfőnöke
volt, válogatottan rossz banda
volt. Szeretettel emlékszünk viszsza rá, örülünk, hogy az ő kezei
között bontogathattuk szárnyainkat. Ő nemcsak ledarálta a
tananyagot, nemcsak megtanította, amit tudni kellett, hanem
szívvel-lélekkel törődött a rábízott gyerekekkel. A jó modort is
igyekezett beléjük plántálni.
Úgy gondolom, számára a
tanítás nem munka volt, hanem a hivatása, el nem tudnám
őt képzelni máshol, mint a katedra előtt.
Marika néni megérdemli a
Nagymaros Ifjúságáért emlékérmet, hiszen egész pályafutása alatt a gyerekekért élt.”
Szintén ezt a kitüntetést vehette át Fábián Szabolcs iskolaigazgató, akinek munkásságát
a polgármester értékelte.
„Magyar pedagógusként és
iskolaigazgatóként tudatosan
és következetesen felvállalja a
konfliktusokkal is teli feladatot,
mely a rendkívül nehéz szociális
helyzetben élők, a kiemelkedően
tehetséges, vagy akár a viselkedési problémákkal küszködő gyerekek esetében egyaránt rendkívül
nehéz feladat elé állítja.
Igazgató úr ezeket a feladatokat kiválóan teljesíti, talán ezért

A 2017-es Szent István napi
Borünnep tiszteletére Nagymaros Város Önkormányzata fotópályázatot hirdetett
Nagymaros
legkedvesebb
mozzanatai és Évszakok, hónapok Nagymaroson címmel.
A pályázatra 170 pályamű
érkezett be, 15 alkotótól.
Ezúton is köszönjük a zsűrinek a sok fejtörést okozó
bírálást. Köszönjük Mándli
Gyulának, a Forte Fotóklub
Vác tagjának, Fekete Istvánnak, váci fotóművésznek és
Cservenák Péternek, a fotóklub vezetőjének.
Önmagával
megosztott
első helyezést ért el: Szűcs
Géza a Cédrus futás és Itt
élünk című képével.
Második helyezést ért el
Nagy Ernő Diófa utca című
képével.
Megosztva harmadik helyezést ért el Kőhalmi Borbá-

is történt idén, hogy bár a már
nem az Önkormányzat az, aki
a kinevezése meghosszabítása
felől dönthet, de véleményezési
jogával élve intézményvezető
úrnak a 2017. augusztus 1-től
pályázati kiírás nélküli, további
5 évre szóló igazgatói megbízását teljes mértékben támogatja.
Egy közmeghallgatáson felszólaló kollégától hangzott el,
hogy Szabolcs személyében egy
új Osztényi Endre került iskolánk élére.”
Nagymaros Közszolgálatáért elismerő oklevélben részesült Lukács Lívi, akit Horváth
Béla jegyző méltatott.
„Lívi 1995. szeptember 1-től
kezdett a hivatalban dolgozni,
első gyermeke megszületését
követően, szülési szabadságról
visszatérve.
Emlékszem még, ahogy Kata
Sándorné, Csöpi néni ajánlotta
a „Honti Jancsi menyeként” a
pénzügyi csoport megüresedett
munkaköre betöltésére. Csöpi
néni ajánlása ebben az esetben
is jónak bizonyult... Heinczingerné, Cseresznye Marika nyugdíjba vonulását követően vette
át a hatósági ügyintézői munkakör ellátását, amelyet azóta is
ellátott. Ehhez kapcsolódott az
első jelentős munka melletti to-

la Felleg–vár című képével,
Szűcs Géza Itt jó biciklizni
és Lévai Katalin Felhők közt
című képével.
Ezúton is köszönjük a
támogatást elsőként a felajánlott hétvégi pihenésért a
Hotel Szarvaskútnak, a fotós
kellékekért és ajándéktárgyakért a Nikonnak, és az Olym-

pus fotós boltnak, a két személyes vacsorákért a Patak
étteremnek, és a a Piknik Manufaktúrának, a kétszemélyes
borkóstolóért a Toborzónak
és a borokért a Bor-piacnak
és Bótz Lászlónak.
A pályázat képeiből kiállítás látogatható a művelődési
ház előterében!

Nagyon köszönjük Jung Vilmos ügyvezető úrnak, hogy
az Atlantis-Visegrád Club
Kft. a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésünkre bocsátotta kishajóját és kompját, egyúttal vállalta az egyre
szigorodó hatósági előírások
miatt a komp külön vizsgáztatását a dunai tűzijáték megrendezéséhez, amely ismét felejthetetlen élményt nyújtott
sokaknak.
Köszönjük a nyári iskolai táborok diákjainak és sok
további nagymarosi szervezetnek önzetlenül biztosított
ingyenes átkelést.
Örömünkre szolgál ezen
eredményeket biztosító jó
kapcsolat fennállása, és az
együttműködésünkkel
elnyert pályázatok alapján a
nagymarosi révátkelés környezetének várható megújítása is.
Nagymaros Város
Önkormányzata
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Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés Nagymaroson
Településünkön
házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtést végez a Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. Ebből
kifolyólag a szelektív (papír és
műanyag) gyűjtőszigeteken
történő hulladéklerakás megszűnik. A papír és a műanyag
hulladékot az erre alkalmas
és elfogadott zsákokba lehet gyűjteni, amely zsákok a
gyűjtés napján kihelyezhetőek az ingatlanok elé. Az üveg
hulladék leadására a Rákóczi
úti telephelyen is lehetőség
van – külön konténerben.
A szelektíven gyűjtött hulladékok esetében vagy a Zöld
Híd B.I.G.G. által biztosított,
szelektíves zsákban vagy bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetjük a szelektív hulladékokat. A Zöld Híd begyűjtést
végző munkatársai a kihelyezett gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyiségű cserezsákot
biztosítanak ingyenesen.
További zsákokat korlátozott mennyiségben az alábbi
helyszínen lehet beszerezni
térítésmentesen: Nagymaros
Trade Kft., Príma – Nagyma-

ros Áruház, Magyar utca 1.
A településünkön NEM
VÁLTOZIK a szelektív hulladékgyűjtés rendje, változatlanul kéthetente fogják a
szelektív hulladékokat begyűjteni.
Fontos még!
Kérjük, tisztán, kiöblítve és összetaposva helyezze
el a hulladékokat a zsákban,
hiszen csak a tiszta hulladékot lehet újrahasznosítani. A
gyűjtőzsák lehetőleg ne legyen lyukas és legyen a szájánál összefogható!
Minden esetben reggel 6
óráig helyezze ki hulladékait
(edényzetet, zsákokat) az ingatlanja elé!
A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának elérhetőségei
email:
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon +36 40 201 026
posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75
vagy 2661 Balassagyarmat,
Pf.:101
Nagymaros Város
Önkormányzata

Tanösvény épül a
DDC támogatásával
Nagymaros városa 2016-ban
nyújtott be pályázatot a DDC
Zöld Megoldás pályázati kiírására. A kreatív versenyben
a vállalat olyan pályamunkákat kért, amely a helyi közösségnek nyújt információt a
természeti értékekről újszerű
koncepcióval.
A DDC Kft 1 millió forint támogatásról döntött,
amelyet Nagymaros Város
Önkormányzata kiegészít és
együttes erővel a dunai tanösvény megvalósítására fordítunk.

A tanösvény a Visegrádi
utcai játszótér mellett kerül
kialakításra. A főként gyermeknek szóló táblák segítségével játszva megismerhetőek
a Börzsöny kőzetei.
A munkálatokat 2017. augusztus 21. után kezdték meg
és szeptemberben kerül a
kész projekt átadásra.
Kérjük a munkálatok alatt
a lakosság szíves megértését
és türelmét az esetlegesen
okozott kellemetlenségekért.

A tanösvényt szeptember 29-én,
pénteken 10 órakor adjuk át.

FELHÍVÁS!
Nagymaros Város Önkormányzata tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot, hogy
Nagymaros Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és
Helyi Építési Szabályzat módosításának Véleményezési
dokumentációja elkészült.
A módosítás témakörei:
1.1. Szabályozási előírások felülvizsgálata a
K-E/1/A és K-E/1/B övezetekben (Felvonulási lakótelep) szociális intézmény (idősotthon) kialakítása céljából
1.2. Szabályozási előírások felülvizsgálata a K-Z/
RK/1-2 övezetekben (Sportpálya) szálláshely fejlesztés
(szálloda építés) céljából
1.3. Szabályozási előírások módosítása további
építési lehetőség érdekében a Gksz-K1 és Gksz-K2
övezetekben, a szabályozási vonalak felülvizsgálata a
temető térségében
1.4. Területfelhasználás és övezeti rend, valamint
szabályozási előírások felülvizsgálata Felsőmezőn
sportcsarnok és kapcsolódó sport- és rekreációs célú
építmények, parkolók elhelyezése érdekében
1.5. Előkertben garázsok elhelyezési lehetőségének
vizsgálata az Őz utcában
1.6. Az Lke-B5 övezet szabályozási előírásainak
felülvizsgálata, a Szálloda u. északi oldalán a 10835
és 10838 hrsz-ú ingatlanok Lke-B6 övezetből Lke-B5
övezetbe történő átsorolása
1.7. A csónakház (1879/4 hrsz) bővítési lehetőségének vizsgálata a K-E1 övezetben
1.8. Vízmű területeknél az övezeti jelölés és a szabályozási előírások egyértelműsítése
A Településrendezési eszközök módosítási javaslatát Nagymaros Város Önkormányzatának honlapján
(www.nagymaros.hu) közzétett Véleményezési dokumentáció tartalmazza.
Fentiekben leírtakkal kapcsolatos helyi vélemények
megismerésére LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk:
2017. szeptember 20-án, 16 órakor
a Művelődési Házban.
A módosítással kapcsolatosan írásos észrevételeiket a
Lakossági Fórumot követő 8 napon belül
2017. szeptember 28 -ig, a főépítész
nevére címezve tehetik meg:
Varga Csaba főépítész
Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala
2626 Nagymaros, Fő tér 2.
e-mail: foepitesz@nagymaros.hu
Fenti címen az előzetes tájékoztató dokumentáció ügyfélfogadási időben megtekinthető.
A felhívás a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29.§ és
29/A.§ szerinti, a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi
rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 6/2017. (III.28.) Képviselő-testületi rendelet alapján
jelenik meg.
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A nagymarosi szeméthelyzetről…
Sokan és sokat panaszkodnak
a nagymarosi szemét helyzet miatt. Tegyük hozzá sok
esetben joggal. Ezt a helyzetet a hivatal munkatársai és
a képviselők is tapasztalják,
tudják. Az alábbiakban nem
mentegetni akarom a kialakult helyzetet, inkább csak a
gondolataimat írom meg.
A Nagymaroson tapasztalható „szeméthelyzet” sajnos
nem egyedi eset, nem csak
településünkre jellemző. Az
ország több pontján járva tapasztaltam, hogy sok helyen
küzdenek hasonló gondokkal. A kiemelt turisztikai helyeken kialakuló szeméthelyzettel foglakozott az országos
sajtó is. Ezeken a településeken sem vált be a gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés. Műanyag, papír és üveg
helyett lomtalanítási hulladékot, háztartási szemetet,
építési törmeléket találnak a
gyűjtőpontokon elhelyezett
gyűjtőedényekben, valamint
a közvetlen környezetükben.
Más -nálunk jobb anyagi
helyzetben lévő- településeknek is nagy költséget okoz
az illegális hulladéklerakók
felszámolása, a szelektív gyűjtőszigetek takaríttatása.
Tudom azt is, hogy a településünkön
tapasztalható szeméthelyzet minket,
nagymarosiakat zavar. Nem
vigasztalja a nagymarosi polgárokat, hogy más település
is hasonló gondokkal küzd.
Csupán érzékeltetni szerettem volna, hogy máshol is
küzdenek - hozzánk hasonlóan kevés sikerrel- a szemetelés, az illegális hulladéklerakás ellen.
Visszatérve Nagymarosra megállapítható, hogy sok
esetben nem a szemétszállítás
minőségével, gyakoriságával,
hanem az emberek -marosiak, nyaralótulajdonosok- egy
kisebb részével van gond. Ők
azok, akik nem fizetnek a szemétszállításért, nem vásárolnak emblémás zsákokat, éppen ezért nem is részesülnek
a szervezett szemétszállításban. Természetesen vannak
olyan helyek, ahol zsákos szemétszállítás van, azonban a

szolgáltató valamilyen oknál
fogva nem végzi el a szemétszállítást. Ezekben az esetekben -amennyiben tudomást
szerzünk róla- jelezzük a közszolgáltatónak a hiányosságokat, kérve annak orvoslását.
Néhány konkrét példát
is említve a marosiak és az
üdülőtulajdonosok felelőtlenségére kívánok rávilágítani. Több alkalommal tapasztaltam, amikor a Maros Kft.
munkatársai a Duna parti
sétányon kiürítették a fém
szemeteseket, a mellettük álló
kukákat és a környékükön
található szemetet is összeszedték. Pár órával később
végigsétálva a parton, azt
láttam, hogy a fém szemetesek nagy része meg van telve
zsákos háztartási szeméttel.
Ami nem fért bele a szemetesbe, az a gyűjtőedény mellé
van dobva, miközben a kuka
üresen áll a helyén (igaz a fedele rá van hajtva, és tudom,
hogy „ciki” felemelni). Nem
gondolom, hogy kirándulók,
vagy üdülőtulajdonosok viszik a partra a zsákolt szemetüket. Azt gondolom, hogy
marosiak az illetők. Hasonló
a helyzet az állomásnál található ruhagyűjtő konténerrel is. Láttam, amikor ürítik,
több esetben a konténer tartalmának jelentős része háztartási szemét volt. Így természetes, hogy gyorsan telik
a konténer. Hasonló a helyzet
a szelektív gyűjtő szigetekkel.
A szelektív hulladék elvitelét
és körülötte található szemét
eltakarítását követően rövid
időn belül újra szeméthegyek
alakulnak ki. Szelektív és
háztartási szemét vegyesen.
Ezeken a helyeken vélhetően nem csak helyi lakosoktól
kerül oda szemét. Lehetnek
üdülőtulajdonosok, kirándulók is.
A helyzet megoldására közösen kell lépéseket tennünk.
Tudom, hogy az önkormányzatnak is van benne még
feladata. Éppen ezért, amiben van lehetőségünk, lépni
fogunk. Az üzlethelyiséggel
rendelkező
vállalkozóktól
bekérjük a szemétszállításra
vonatkozó közszolgáltatási

szerződéseiket. Amennyiben
ilyennel nem rendelkeznek,
kötelezzük a megkötésre,
amennyiben nem tesz ennek eleget, szankcionálni
fogunk. A ruhagyűjtő konténernek új helyet jelöltünk
ki a Mainzi utcai P+R parkolóban. Amennyiben szemetelést tapasztalunk -a
parkoló kamerafelvételeit felhasználva- büntetni fogjuk az
elkövetőket. A szelektív gyűjtőszigeteket lehetőség szerint
az év végéig megszüntetjük.
Bízom abban, hogy ezek
a lépések is hozzásegítenek
ahhoz, hogy Nagymaros rendezettebb képet mutathasson
a város lakóinak és vendégeinek.
Azonban amíg a fejekben,
ebben a kérdésben nem lesz
rend, addig a közösséget irritáló szemét problémája nem
lesz véglegesen megoldható.
Tudom azt is, hogy a várost
helyenként elborító szemét

leginkább minket nagymarosiakat érint. Tudom azt is, sokan úgy gondolják, ezt a problémát az önkormányzatnak
kell megoldani. Törekszik is
erre az önkormányzat, ebben
az évben eddig már több mint
3,5 millió forintot költöttünk
az utcai szemetesek rendszeres ürítésére, valamint a városban illegálisan elhelyezett
hulladékok elszállíttatására.
Ez nagyon megterhelő a költségvetés számára, más fontosabb feladatok megoldása elől
veszi el a szükséges forrást.
Sok esetben az önkormányzatnak nincsen lehetősége a
szemetelők, illegális hulladéklerakók ellen eljárni. Éppen ezért azt gondolom, hogy
állami szinten is kellene lépni
ez ügyben, jogszabály módosítással.
Amíg ez nem történik meg
kérek minden nagymarosit,
üdülőtulajdonost,
turistát,
hogy tegyünk közösen a városunkat elcsúfító környezetszennyezés ellen.
Német Imre önkormányzati képviselő

Fejlődhet a nagymarosi
Duna-part környezete
A kormány meghatározta a
Dunakanyar kiemelt turisztikai
térségbe tartozó településeket,
valamint elfogadta a térségben
megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló, a 2017-2030 közötti
időszakra vonatkozó stratégiai
fejlesztési programot – derül ki
a Magyar Közlönyben közzétett
kormányhatározatból.
A határozat szerint 70 település tartozik a Dunakanyar
kiemelt turisztikai térséghez,
ahol a következő években 35
fejlesztést terveznek 69,81 milliárd forint hazai forrásból származó támogatással. A döntésből
Nagymaros is profitál.
Fejlesztik egyebek között a
Börzsöny kerékpárút-hálózatát
(1,5 milliárd forint támogatással), bővítik a börzsönyi kisvasutak útvonalait (2,28 milliárd
forintból), fejlesztik a dunai
gyorshajózást (12,5 milliárd
forintból), a dobogókői kirándulóközpontot (1,5 milliárd
forintból) és sípályát (0,98 mil-

liárd forintból), az esztergomi
Szent István műemlékfürdőt (5
milliárd forintból), a komáromi
Monostori erődöt (0,3 milliárd
forintból) és a nagymarosi Duna-part környezetét (1 milliárd
forintból).
A fejlesztések között szerepel
továbbá autós panorámapontok
kialakítása (0,5 milliárd forint),
gasztronómiai és borturisztikai
mesterközpont létrehozása (0,50
milliárd forint) és az e-mobilitás
élénkítése, töltőállomások létesítése a térségben (1 milliárd
forint).
A nemzeti fejlesztési miniszternek és a belügyminiszternek
meg kell vizsgálnia az esetleges
átfedéseket a térségben már
megvalósult, illetve megvalósítani tervezett vízügyi beruházások által és a fejlesztési programmal érintett területek között.
Hogy Nagymaros mire fordítahatja majd az elnyert összeget,
arról következő lapszámunkban
számolunk be.
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Sokan csípték idén is a
Nagymarosi Csípős Fesztivált
Mikor öt évvel ezelőtt kitaláltuk
a Nagymarosi Csípős Fesztivált,
fogalmunk sem volt róla, hogy
mit indítunk el. Annyi volt a terv,
hogy öltöztessük csípősbe a Termelői piacot. Készüljenek az árusok csípős termékekkel és legyen
chili kóstoló és valami kis utcazene.
Akkor hárman voltunk chilisek és sokkal több chilitermelő sem volt még az országban.
Következő években egyre több
embert fertőzött meg a chili és a
chilitermesztés szeretete. Tavaly
17, idén viszont már több mint 30
kiállító érkezett az ország különböző pontjairól, hogy bemutassa
csípős termékeit.
A chilis kiállítók minden évben előre készülnek a Nagymarosi
Csípős Fesztiválra és itt mutatják
be az újdonságaikat. A piacosok
többsége is szívén viseli a csípős
fesztivált és ők is csípős és paprikás termékekkel készülnek erre
a napra, velük teljes a kép. Chilis
kürtőskalács, chilis gyümölcslé,
chilis méz, chilis sajt, chilis kol-

bász és megannyi csípős finomság, paprikás ékszerek és szépséges portékák. Itt aztán mindenki
megtalálhatta, ami az ízlésének
megfelel.
Természetesen nem csak a
kiállítók és látogatók számát tekintve növekedett a fesztivál.
Évről-évre egyre színvonalasabb
programokat és gasztronómiai
különlegességeket kínálunk az ide
látogatóknak.
A nagymarosi önkormányzat
támogatásának
köszönhetően
tavaly óta színvonalas színpadi
technikával tudunk koncerteket
tartani. A színpadon továbbra is

főként helyi, környékbeli fellépők
kapnak helyet. Egy régóta dédelgetett vágyunk is teljesült az idén,
azzal, hogy a Randa-Lear is összekapta magát egy fellépés erejéig és
a siker sem maradhatott el!
Idén is itt volt velünk rendszeres fellépőkén a helyi Wildenrosen sváb táncegyüttes és a Suhaj
népzenekar, valamint Bene Annamária, fuvola koncertjével. A
sokszínűséget biztosította a Laci
akusztik punk és Denver Bob Hobbes Psyhedelic rockzenekar, továbbá Danny Rockabilly és az estét
záró Dabi Tibor band. A színvonalas gyermekprogramról ismét az

Igéző Meseműhely gondoskodott.
Az ételekre sem lehetett idén
panasz. Itt volt velünk a ZsamBBQ
csapata, akik már péntek délután
bedurrantották
szmókereiket,
hogy szombatra igazi barbecue
különlegességekkel kápráztassák
el az éhes közönséget. A fantasztikus hamburgerről a Trafik Burger
gondoskodott és természetesen a
Csípős Pontként csatlakozó vendéglátóhelyek is kitettek magukért.
A főtéri Bor-Piac csülkös pacaljáról ódákat zengtek, de a Maros Étterem, Piknik Manufaktúra,
Mátyás Étkezde, Édeske Cukrász-

műhely és Sigil Galéria és Kávézó
csípős kínálata is tömegesen vonzotta be az idelátogatókat. Idén
is nagy sikere volt a NagyMarós
csípős evő versenyek és a paprika
szépségversenynek is.
Nem csak a kiállítók, de az
idelátogatók is az ország minden
szegletéből érkeztek, sőt külföldről is. Jó volt látni, ahogy egy-egy
vonattal mennyi ember érkezik és
olyan emberrel is találkoztunk, aki
életében először járt a Dunakanyarban és ez most a csípős feszti-

válnak köszönhető. Már hetekkel
ezelőtt nem lehetett szállást találni
a környéken és ilyen hömpölygő
tömeget még nem láttunk a nagymarosi főtéren. A rendezvény elérte a célját. Egy igazán pikáns bulival búcsúztattuk idén is a nyarat
Nagymaroson.
A VI. Nagymarosi Csípősfesztivál szervezésénél is figyelembe
vesszük a korábbi rendezvényeken szerzett tapasztalatokat.
Köszönjük szépen a segítséget
a termelői piac árusainak, Nagymaros Város Önkormányzatának,
a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek, a Nagymarosi Polgárőr Egyesületnek, Német Imrének, a Nagymarosi Könyvtár és
Művelődési Háznak, Jórász-Nagy
Eszternek, Ormándy Nórának,
Czerovszki Zoltánnak, Bors Szilárdnak, Mészáros Péter Mohának,
Mester Péternek, a közmunkásoknak és minden önkéntes segítőnek,
akik nélkül ez a fesztivál nem valósulhatott volna meg.
Azt is köszönjük, hogy már
most nagyon sokan felajánlották
segítségüket, hogy jövőre is lehessen, és még jobb lehessen a Nagymarosi Csípős Fesztivál.
Nagy Gábor
szervező

2017. szeptember 30. szombat
15.00 Spinning
16.00 Aerobic
17.00 Kangoo
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A kajakosok augusztusi eredményei

Augusztus elején a fiatalabb korosztályok
egy kis pihenőt tartottak az eredményes
Magyar Bajnokság után. Most az IFI versenyzőknek kellet készülni az ő bajnoki futamaikra, amelyen egyúttal az ORV-re való
kijutás sorsa is eldől.
A legjobb eredményeink:
Ifjúsági és U23 Magyar Bajnokság
Szeged, augusztus 04-06.
K2 Férfi Ifjúsági U17-U18. 200m 3. Szántói
Szabó Tamás, Polgár Péter 6. Gaszner Ádám,
Matyus János; K1 Férfi Ifjúsági U17-U18.
1000m 7. Szántói Szabó Tamás, ezzel megszerezte az ORV-n az indulás jogát; K2 Férfi
Ifjúsági U17-U18. 500m 8. Szántói Szabó
Tamás, Polgár Péter.
A hónap második részét mindenki izgatottan várta, mert a környékbeli versenyeken
még a kezdők is indulhatnak. Ezeken a versenyeken mindenki két számban indulhat, a
saját korcsoportjában és eggyel felnevezve.
Augusztus elején a kicsik bajnokságának
befejeztével egy kis pihenő következett, de
ez nem tartott sokáig, mert megkezdődött a
felkészülődés a Dunakanyar Kupára, amely
az egyesületünk életében jelentős szerepet
tölt be. Itt azok a sportolók is indulhatnak,
akik még nincsenek leigazolva. Mindenki

két számban indulhat, a saját korcsoportjában és egy korcsoporttal felnevezve. Ez a
legkisebb korosztályoknál nagy különbséget jelent. Ezt figyelembe kell venni az elért
eredményeknél.
A szülők és barátok is kitettek magukért
hogy emlékezetes legyen a verseny. Zajlott
a takarítás, beszerzés, sütés és főzés. Így a
versenyen a szakácsok kiválóan teljesítettek, az ebéd
is nagy sikert aratott a vendégek körében. A sportolóink is kitettek magukért. Az
összesített pontversenyen a
2. helyezést szereztük meg a
11 egyesületet felsorakoztató mezőnyben.
Külön kiemelem a törpe
leányokat és fiúkat, akik elfoglalták a dobogó két legjobb helyét.
Legjobb eredményeink:
MK-1 fiú Gyermek 0
2000m 7. Petrovics Ákos
8. Siklósi Bendegúz 9. Péntek Márton 10. Siklósi Boldizsár 11. Farkas Áron; K-1 leány Serdülő V 2000m 4.
Döbrössy Orsolya; MK-1 leány Gyermek
I 2000m 9. Pehartz Réka;
MK1 Férfi Gyermek III.
2000m 8. Gyimesi Levente
9. Schwarcz Dávid; MK-1
leány Törpe 2000m 1. Gaszner Eszter 2. Kardos Orsolya; MK-1 fiú Törpe 2000m
1. Drobilich Pál 2. Kardos
Olivér 7. Bertényi Sebő;
K-1 férfi VII 2000m 3. Bergmann Dániel 4. Gaszner
Ádám 5. Heincz Sándor 8.
Drobilich Domonkos 10.
Edöcsény Ákos; MK-1 leány Gyermek 0 2000m 5.
Molnár Anna 6. Burgermeister Dorka; K-1 fiú Ser-

dülő VI 2000m 5. Gaszner Ádám 8. Drobilich Domonkos 10. Fiam Dávid; K-1 leány
Serdülő VI 2000m 3. Döbrössy Orsolya;
MK1 Férfi Gyermek II. 2000m 3. Gyimesi
Levente 5. Schwarcz Dávid 10. Molnár Bence; 11. Edöcsény Botond.
A versenyzőknek ez úton is gratulálunk
és köszönjük a sportszerű küzdelmet.
Külön köszönet a Dunakanyar Kupa
támogatóinak és segítőinek: Batki László,
Gyimesi Levente, Neubauer László, Horváth
János, Derger Róbert, BTZ, Smaly Szerviz,
Csatári Endre, Cserenyec Antal, Varga Zoltán, Schült Ferenc, Spitz Pékesség, Tibesz
Húsbolt, Stedra Zsolt zölséges, Szabó Miklós,
Niegreisz Zsuzsanna, Nagymaros Város Önkormányzat valamint a szülők és hozzátartozók.
Verőce Kupa, augusztus 20.
MK-1 fiú Gyermek 0 2000m 5. Petrovics
Ákos 6. Péntek Márton 7. Siklósi Bendegúz
8. Siklósi Boldizsár; K-1 leány Serdülő V
2000m 5. Döbrössy Orsolya; K-1 fiú V. korcsoport 2000m 10. Fiam Dávid; MK-1 leány
Törpe 2000m 1. Gaszner Eszter 2. Kardos
Orsolya; MK-1 fiú Törpe 2000m 2. Kardos
Olivér 3. Drobilich Pál 4. Kovács Máté; K-1
férfi VII 2000m 3. Bergmann Dániel 6. Drobilich Domonkos; MK1 Férfi Gyermek II.

2000m 3. Gyimesi Levente 6. Gaszner Ákos;
MK-1 leány Gyermek 0 2000m 4. Molnár
Anna 5. Burgermeister Dorka; K-1 fiú Serdülő VI 2000m 4. Gaszner Ádám; K-1 leány
Serdülő VI 2000m 3. Döbrössy Orsolya.
Az egyesületek közötti pontversenyen a
4. helyezést szereztük meg.
Göd Kupa, augusztus 28.
MK-1 fiú Törpe 2000m 3. Kardos Olivér
5. Kovács Máté; MK-1 leány Törpe 2000m
1. Gaszner Eszter 2. Kardos Orsolya; MK-1
fiú Gyermek II 2000m 5. Schwarcz Dávid;
K-1 leány Serdülő V 2000m 4. Illés Panna;
K-1 leány Serdülő VI 2000m 4. Illés Panna;
MK-1 leány Gyermek 0 2000m 7. Molnár
Anna 8. Burgermeister Dorka; K-1 férfi
Ifjúsági VII 2000m 3. Szántói Szabó Tamás.
A versenyzőknek ez úton is gratulálunk.
Döbrössy László

Nagymaros
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Becsengettek: elkezdődött
az új tanév

Szeptember 1-én a Nagymarosi Kittenberger Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is becsengettek. A 2017/2018-as tanévet 355 diák, köztük 36 első
osztályos kezdte meg.

Róza aranyérmes lett

Várkonyi-Nickel Róza 2. b osztályos tanuló aranyérmet
szerzett az országos Baradla Trail Terepfutóversenyen
1000 méteres távon a 7-8 éves korosztályban (szeptember 2-án, Aggteleken). Gratulálunk!

Köszönet a cserkészeknek
Köszönet a 950. számú Szent Gellért Cserkészcsapat tagjainak, amiért az önkormányzati segítség fejében kitakarították
a Diófa utca végén található árkot. A fiatalok két óra alatt megtöltöttek egy konténert az ott eldobott hulladékkal.
Petrovics László
polgármester

Marosvölgyi Gergely – Ősztündér
Sétálni voltam utcán, téren,
s az ősztündér jött szembe vélem:
mi virág nyílt még, hajba fonta,
s egy csókot adott homlokomra;
kacérkodva rám nevetett,
megölelt volna, de sietett:
hullni vágyó lombok hívták
(már levelüket alig bírták) –
hát szép ecsetét kézbe vette,
és mind, mi zöld volt, összekente
pár varázslatos mozdulattal:
barnával, vörössel, arannyal
fák koronáját díszítette –
a szőlőt, almát megérlelte,
táncát járta ligeten, réten,
majd lepihent a folyószélen,
simogató fűzfa alatt –
ölbe vette fiát, a nyarat:
játszott vele, babusgatta,
karjába zárva elaltatta...
S míg ölelte anya gyermekét,
békével néztem szerteszét:
új illatok jártak a szélben,
fecske suhant fenn az égen,
s ’hogy hunyorgott a napfény mélán:
tündökölt a kert, a sétány...
Már levelek hulltak előttem,
s lágy mosollyal eltűnődtem:
hogy hiába szép a nyár, míg ég,
az elmúlás is lehet szép...
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Olvasói levél
Tisztelt nagymarosi Polgárok!
Történetem mondanivalója 2016 novemberében kezdődött.
Ugyanis akkor égett le Nagy Vilmos és családja háza. Lassan
eltelik egy év még mindig nincs kész a ház. Beázik a tető, az
egész vályogház lassan az enyészeté lesz, ha egy kis társadalmi
munkával a vállalkozók (akik elég sokan vannak Nagymaroson), nem segítenek ezen a bajba jutott családon. Tudom, hogy
senki sem szeret ingyen dolgozni, főleg ha túl van egy szép
nyaraláson!
A kérésem a következő lenne a vállalkozókhoz: dolgozzanak egy-két napot fejenként a házon. Valamennyi pénz már
van Rendessy Annamária doktornőnél. Ami elég kevés, ezért
kéne az önzetlen segítség. Kb. 300 darab cserép is van, csak
nincs aki felrakja. Ezenkívül még sok más munka is lenne, de
csak egy kereső van a családban, egy gyermek, egy idős nagymama és egy munkanélküli feleség. Még senkinek nem jutott
eszébe, hogy segítsen?
Meglett, erős vállalkozók, ha összefognak, akkor egy-két
hét alatt teljesen rendbe tudnák hozni a házat az esős idő előtt.
Én személyesen csak így tudok segíteni, mert már idős vagyok.
Hölgyek, urak, nagymarosiak felebaráti szeretetből becsületünkön ne essen csorba. Tegyük meg, hogy segítünk! Ne sokáig legyen az utca csúfja! Az iskola közelében van, ideje, hogy
példát lássanak a diákok?!
Tudom nagy kérés, de véghez vihető. Aki tud, segítsen a Rákóczi út 6. szám alatti házat rendbehozni! Mi 5000 forinttal
járultunk hozzá a munkához.
Tisztelettel:
Róna Rudolf és felesége Éva

Liebhardt Jánosnét köszöntötték

Liebhardt Jánosnét, Lonci nénit 90. születésnapja alkalmából Petrovics László polgármester köszöntötte otthonában és
átadta neki a miniszterelnök úr által aláírt ünnepi emléklapot
is. A város nevében virággal is köszöntötte szépkorú honfitársunkat.

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Svédkopek
Már mindenki a tavaszt várja, néha már a presszó
teraszára is kimerészkedünk. Szemben egy finn
rendszámú Volvo vár a visegrádi kompra. Géza, a
világjáró újságíró, rögtön megjegyzi:
- Én is jártam Finnországban még a 70-es években! Leningrádban töltöttem egy pár napot, majd
vonattal érkeztem Helsinkibe. A finn kollégák azt
javasolták, hogy átmehetek Svédországba is, az átkelő kompon senki nem kéri az iratokat, hiszen a
fedélzeten mindenki piál. Már akinek volt pénze,
de nekem csak a hajó folyosóin sorakozó automaták jutottak, amelyek svéd koronás pénzérmékkel
működtek.
Amint előkotortam zsebemből a fémpénzeket,
nem lehetett nem észrevenni, hogy a szovjet ötkopekes, alakra és súlyra is megegyezik a svéd egykoronással. Az vesse rám az első követ, aki nem
próbálta volna ki…
A gép befogadta a komcsi pénzérmét, majd a kiadónyílásban megjelent egy doboz sör. Sajnos, csak
egy pár darab ötkopekesem volt, viszont hazaérkezésem után elmeséltem élményeimet egy éppen
Finnországba készülő újságíró küldöttségnek.
A kollégák is a Szovjetunión keresztül érkeztek,
ahol alaposan feltankoltak ötkopekesekből; a stockholmi kompra már mindenki egy nejlonszatyornyi
orosz érmével szállt fel. Jó ütemben dolgoztak, már
majdnem kipukkantak a sok sörtől, amikor egyikük
felfedezett a hajón egy játéktermet is.
A félkarú rablók nyerési esélyei ismertek, de a gépek még így is jól váltották a kopejkákat. A magyar
újságírók csak akkor álltak le, amikor már a saját
ötkopekeseiket kezdték visszanyerni a gépekből…
Abban az évben – azóta sem publikus, hogy miért –, de lemondott a Svéd Nemzeti Bank elnöke.

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
„Nem igazságos, hogy az emberek a mennybe mennek, az állatok pedig nem, mert az állatok sokkal kedvesebbek, mint nagyon sok ember.” (Francine Rivers)

Máté hírek
SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
A Máté Állatvédelmi Alapítvány
kuratóriuma:
Kecskeméti Károly (elnök)
Bethlen Gáborné (alelnök)
Csányi Adrienn (titkár)
A Felügyelőbizottság:
Szentgyörgyiné Mészáros
Szilvia (elnök)
Heinczné Cserni Katalin
Molnár Éva

AZ ELSŐ IDEIGLENES
BEFOGADÓ!
Egyik nyugdíjas lakótársunk kutyája elhunyt, azonnal jelentkezett
befogadónak az alapítványnál.
Kutyaház, zárt udvar van, ennivalót vittünk és megérkezett az első
lakó is, tulajdonosa ismeretlen. A
Facebook oldalunkon megtekinthető a fényképe, szerencsére van
idő megtalálni a jó új gazdit.
Kóborló kutyákat az alapítvány
két telefonszámán (06-30 522
0705 és 06-20 9425 822) lehet bejelenteni.
Várjuk az újabb jelentkezőket!

BILÉTA AKCIÓ
Továbbra is várjuk az új jelentkezőket a marosvet75@gmail.com
e-mail címen, a hívható telefonszámmal. (A hatszáz forintos árból kettőszázat az alapítvány átvállal.)
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

14

Nagymaros

Anyakönyvi hírek
Születtek: Schült Ferenc és Gubacsi Judit fia: Bence, Léva
Antal Márk és Tarcza Eszter ikergyermekei: Koppány
Márton és Virág Borbála, Nemes Szilárd és Tóth Mária
lánya: Anna Izabell, Varga Tamás és Kis Orsolya lánya:
Léna, Baranyi Sándor Péter és Halász Judit fia: Márk Junior, Istvánffi Péter Pál és Ferenczi Tünde lánya: Abigél,
Scheperman Marinus és Riczová Renáta lánya: Szófia,
Zsofka Zsolt Valér és Hui-Fen Lin fia: Olivér.
Házasságot kötöttek: Szeles Zoltán és Török Judit, Gálócsy Dávid Elek és Brunner Theresia Maria, Horváth Zsolt
és Csorba Klára Zsuzsanna, Jele Gábor és Bednárik Brigitta, Dely László Kálmán és Pecha Klára, Voknát Gábor
és Giczi Dóra, Mészáros Máté és Zoller Melinda, Csécsei
Sándor és Kiss Rita Mária.
Elhaláloztak: Takács László Istvánné sz. Kiss Ilona Mária
(1948), Flamich Rezső (1947), Stadler Klára Erzsébet sz.
Simon Klára Erzsébet (1947), Rothbauer György (1931),
Thaly Koppány Horka (1942), Ruff Jánosné sz. Lám Katalin (1947), Dr. Czimmerman Márton (1942).

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: 0620-4687-163.

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik SZALAY
RÓBERT temetésén részt vettek, illetve gyászunkban osztoztak.
Szalay és Raszler család

A művelődési ház programjai
Szeptember-október
Szeptember 16. 17 óra - Férfikari Találkozó - kórushangverseny
Szeptember 18. 17 óra - Városi nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Szeptember 19. de. - Vásár
Szeptember 20. 16 óra - Fórum (Helyi Építési Szabályzat)
Szeptember 21. de. - Vásár
Szeptember 22. 11-15 óra Arany-os Nap (vetélkedő, játék) 19 óra Arany-os Nap - Arany: Toldi estéje - Sudár
Annamária és Heinczinger Mika előadása
Szeptember 23. 9-12 óra - MÁTÉ Bazár
Szeptember 28. 12-18 óra - Véradás
Szeptember 29. de. - Vásár
Október 1. 15 óra - Idősek Világnapja
Október 2. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Október 5. de. - Vásár
Október 6. 18 óra - Megemlékezés - Aradi vértanúk
Október 7. - Keresztény ifjúsági Találkozó

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
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

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

Nagymaros
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Megújult a
Mátyás Étkezde!

MEGSZÉPÜLT KÖRNYEZET
KÖRNYEZETBEN VÁRJUK MINDEN KEDVES VENDÉGÜNK,
A KÖZÉTKEZTETÉST IS ELLÁTÓ MÁTYÁS ÉTKEZDÉBE!
Családi rendezvények, esküvő, osztálytalálkozó, keresztelő teljes körű megszervezését vállaljuk!
Reggelente rántott húsos-, szalámis-, sonkás- szendvics, friss kávé kapható.
Minden hétköznap 12- 14 óra között napi menü 990 ft-ért, akár kiszállítással is!
Igény esetén diétás étkezés biztosítunk.
Előrendelés esetén kedvező árak.
Házias ízek, barátságos környezet várja Önöket!
Térjenek be hozzánk, nem fognak csalódni!

Elérhetőség, rendelésfelvétel: Heinczné Arnold Mónika ügyvezető
2626 Nagymaros, Magyar utca 24. - 06-27-354-354 - 06-20-291-4332 - konyha@nagymaros.hu
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