Közélet
Kultúra
Mindennapok

2018. november 10.

150 forint

Együtt
emlékeztünk
Az október 23-i események
előzményeit taglalta az idei
szónok, dr. Várkonyi Gábor
történész. A nyolcadikosok
pedig a művelődési ház színpadán felelevenítették 1956
eseményeit.
l 2. oldal

Megszépültek a
virágos ládák a
Váci úton
Képviselők kezdeményezték,
ott lakók és több helyi megvalósította együtt: levendula és
rozmaring került a főúti faládákba összefogással, városi támogatással.
l 5. oldal
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Az októberi forradalomra emlékeztünk
Az idei október 23-iki megemlékezés ismét a temetőben
vette kezdetét, ahol megemlékeztek a hősi halottakról,
valamint azokról is, akik részt
vettek a forradalomban. A város vezetői mellett, pártok és
civilek is elhelyezték az emlékezés koszorúit és mécseseit.
A megemlékezés a művelődési házban folytatódott,
ahol először Petrovics László
polgármester köszöntötte a
megjelenteket és rendhagyó
módon a Legszebb konyhakertek pályázat értékelésével,
díjazásával kezdte. (Részletek
a 4. oldalon)
A Himnusz eléneklése
után a polgármester megemlékező szavai következtek.
- Emlékezni jöttünk ma a
dicső múltra és őseinkre, akik
megteremtették mai szabadságunk alapjait. Egyszerű emberekre, hétköznapi hősökre
akarunk emlékezni, akik a
nemzet minden részéből,
minden rendű és rangú társadalmi csoportjából érkeztek,

hogy harcoljanak a szabadságért. Emlékeznünk kell, mert
a mi nemzedékünknek is meg
kell értenie október 23-a titkát, meg kell értenie október
23-a mondandóját a szabadságról – hangzott el.
Ebben az évben dr. Várkonyi Gábor tanszékvezető,
egyetemi docens, történész
volt az ünnepi szónok. Beszédében arra igyekezett rávilágítani, hogy mi lehetett a
forradalom előzménye.
- Történészek múltbéli
szilánkokból próbálják ös�-

Olvasónk fotója

Zeller Tibor fotója

szerakni azt, hogy mi vezetett
ehhez az elementáris erőhöz,
amit ma méltán nevezünk
forradalomnak. És igenis,
nevezzük nevén a dolgokat, a
forradalom forradalom, a halál halál, a mártíromság mártíromság, a megtorlás pedig
megtorlás. Mert nem lehetne
akkor tisztán látni a történelmet, ha nem lennének tiszta
fogalmaink. 1956. október
23-án vajon egy párton belül, a kommunista párton
belül zajlott le egy hatalmi
harc? A párt vezető testüle-

dr. Várkonyi Gábor, tanszékvezető, egyetemi docens, történész
teinek különböző generációi,
funkcionáriusai számoltak le
egymással, vagy az utca emberének a lázadásai vezettek
ide? – tette fel a kérdést a történész.
Idén is a 8. osztályosok
műsorával zárult a művelődési házban a megemlékezés,
majd a résztvevők közösen
gyújtottak mécsest a főtéri
emlékműnél.
Furucz Anita
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Pályázatokról, kérelmekről döntött a testület
Az októberi testületi ülésen fontos téma volt a szemétszállítás
ügye, de emellett számos fontos kérdést is tárgyaltak a városanyák és –apák.
Napirend előtt többen is szót
kértek. Köztük Grécs László is,
aki a szemétszállítással kapcsolatos problémáról kért tájékoztatást, illetve kérte, hogy a honlapon tegyék közzé Rétvári Bence
országgyűlési képviselő elérhetőségét, hogy a lakók hozzá is
fordulhassanak problémáikkal.
A Zöld Hídnál kialakult akkori helyzetről Petrovics László
adott tájékoztatást. Külön hangsúlyozta, hogy az önkormányzat
is csak jelezni tudja az aktuális
gondokat a szolgáltató felé, más
ráhatása nincsen. A város jelenleg a katasztrófavédelemmel
tartja a kapcsolatot az ügyben.
Ivor Andrásné ismét jelezte,
hogy a Hell Ferenc utca sarkánál
lévő telek parlagfű mentesítése
még mindig nem történt meg,
valamint ismét jelezte, hogy
fontos lenne egy gyalogátkelő
felfestése a Selmecbánya utca
utáni részen, a vasútállomáshoz.
A polgármester válaszából kiderült, hogy jelezték a közútnak
a problémát, de mivel az nem
hivatalos alagút, ezért várhatóan nem hagyják majd jóvá. A
képviselőasszony a szabadtéri
fitnesz parkról is érdeklődött. A
helyszíne a visegrádi utcai játszótér mellett ki lett jelölve, de

a Natura 2000 védettség miatt
meg kellett kérni a nemzeti park
hozzájárulását. Annak megérkezése után kezdődhet az építés
állami beruházásban.
A napirend a lejárt határidejű
határozatok teljesítéséről szóló
beszámoló tárgyalásával kezdődött meg. Majd Döbrössy Mihályné számolt be a Nagymarosi
Krónika állapotáról.
Elfogadták a Humánügyi
Bizottság javaslatára a napköziotthonos óvoda 2017/2018-as
nevelési évről szóló beszámolóját, és a 2018/2019-es év terveit
is. Kérték, hogy a Ceglédi Tankerületi Központnak jelezzék
az óvodapszichológiai ellátás
szükségességét és a logopédiai
ellátás magasabb óraszáma iránti igényt.
A kiemelt rendezvények értékelésénél szóba került, hogy a
jövő évi Kittenberger Napokra,
amely június 1-én lesz, a Balkan
Fanatik-ot szeretnék meghívni,
míg a borünnepen a Beatrice lép
majd fel. Grécs László jelezte,
hogy soknak tartja rendezvényekre szánt költségvetési ös�szeget, a bevételekkel szemben.
Petrovics László elmondta: mivel városunk nem rendelkezik
sok látnivalóval, ezért mással
kell ide csábítani a turistákat.
Ez az augusztusi borünnepen
sikerült is. Ivor Andrásné pedig
kérte, hogy a jövőben vonják
jobban be a helyi vállalkozókat

Pályázati felhívás téli síkosságmentesítési
feladat ellátására
A Képviselő-testület 161/2018. (X. 29.) számú határozatával pályázatot ír ki a téli síkosságmentesítési feladatok ellátására a következő
feltételekkel:
a) A tevékenység időtartama 2018. december 1-től 2019. március
15-ig tart,
b) a díjat készenléti díj, a feladat ellátására fordított munkaidő óradíja, és a fenti időszakon kívüli rendkívüli munkavégzés díja szerinti
bontásban kell megadni,
d) a díjat az önkormányzat tulajdonában álló húzóeke és szóró
adapter felhasználásával, illetve annak mellőzése esetén teljes egészében saját eszköz alkalmazása szerinti bontásban kell megadni,
e) az önkormányzat kizárólag a szóróanyagot biztosítja, annak rakodása a megbízott feladata.
A pályázatokat 2018. november 20-ig kell lezárt borítékban benyújtani „Síkosságmentesítési pályázat” megjegyzéssel a Polgármesteri
Hivatalba.
A pályázatokat a Képviselő-testület november 26-i ülésén bírálja el.
A pályázat részletes feltételei, így a területi lehatárolás is az önkormányzat honlapján olvashatóak.

a programokba, illetve a borászoktól is kérjenek helypénzt
majd. A szakbizottság javaslatára támogatták azt is, hogy a
városi rendezvényekre kössenek
szerződést a Maros Kft-vel a
szemét elszállítására. A testület
végül elfogadta a napirendet,
tartózkodott Grécs László.
Jóváhagyták a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javaslatára szerződés megkötését a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.vel a Zebegény és Nagymaros
közötti kerékpárút-szakasz üzemeltetésére.
Érkezett egy kérelem is a
grémium elé a Dézsma utcai
közterület-használattal és parkolóhelyek megváltásával kapcsolatban, ám ezt nem támogatták. Viszont arról döntöttek,
hogy amennyiben a kérelmező
megváltja a parkolókat, a bevételből hat darab kőszórásos vagy
gyephézagos
betonlapokkal
alakítanak ki megálló helyeket
a Mező utca és a Babits Mihály
utca között a Papkert alatti területen, vagy a Dézsma utcai
1393/12 hrsz. alatti telken.
Íjász szakkör indulna az iskolában, melyhez támogatást
igényeltek a szervezők a várostól eszközbeszerzésre. A testület
döntése értelmében a kért támogatás 50 %-át biztosítják bizonyos feltételekhez kötve.
Támogatták viszont 900 ezer
forinttal a Cédrus Egyesület
kosárlabda szakosztályát, a működési költségek fedezetére. A
szakosztály által benyújtott TAO
támogatás elnyerése esetén az
önrész biztosítására vissza kívánnak majd térni.
Elfogadták az önkormányzat
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gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2017. évi ellátásáról
szóló átfogó értékelést. Ismét
nyert a város a zártkerti pályázaton több mint 9 millió forint támogatást, melyhez önrész nem
szükséges. A pénzből újabb területet és eszközöket vásárolnak
meg, és egy mintakertet alakítanak ki a Dunamezőben.
Az egyebekben döntöttek arról, hogy újabb pályázaton indul
a város, ezúttal a Regionális helyi
termék piacok fejlesztése címűn.
Ha nyerünk, akkor korszerűbbé teszik a művelődési ház
mellékhelyiségeit. Az igényelt
támogatás 94 694 euro, a szükséges 4 734,71 euro önrészt az
önkormányzat költségvetéséből
biztosítja.
Végül pedig támogatták,
hogy pályázatot írnak ki a síkosságmentesítésre. (F. A.)

Minősítést
kapott a piac

Tíz éves fennállását ünnepelte a
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület október 13-án
Nagymaroson. Tizenhét település vidékfejlesztési pályázatait
koordinlja a szervezet, köztük
Nagymarosét is. Városunk polgármestere, Petrovics László az
egyesület alelnöki posztját tölti
be.
A rendezvény fővédnöke
Rétvári Bence országgyűléi képviselő volt, aki meg is nyitotta a
programot. Az ünnepség keretében kiemelt minőségű helyi szolgáltató díjat kapott a Nagymarosi Termelői Piac is. Fellépőként
részt vett a Suhaj együttes és a
Die Blumen tánccsoport is.

Dézsma utcai présház hasznosítása
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Dézsma utca 1381 hrsz. alatti présház és pince ingatlana hasznosítására
pályázat kiírásáról döntött a 162/2018. (X. 29.) számú határozatával.
Az ingatlant a pályázati célok teljesítése esetén térítésmentesen
adja használatba. A bérlő kötelessége az ingatlan borturizmus céljára
történő üzemeltetése, közforgalom számára megnyitása turisztikai
célok – elsősorban borbemutatók, borkóstolók – teljesítése érdekében, legfeljebb évi 40 óra időtartamban az önkormányzat rendezvényeihez helyszín biztosítása, továbbá a közüzemi díj hiánytalan
megfizetése.
Azon pályázót előnyben részesítheti, aki a helyi termékek bemutatását minél szélesebb skálában biztosítja.
Az ingatlant 2 év határozott időtartamra kívánja használatba adni.
A pályázat részletes feltételei, így a benyújtási határidő az önkormányzat honlapján lesznek olvashatóak.
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A nagymarosi „Legszebb Mozgalmas szezont zártunk a
Tájházban, a zárás kitolódott
konyhakertek”

Nagymaros városa 2017-ben
csatlakozott elsőként az országos felhíváshoz Koncz Ernő
ötletgazda
támogatásával.
Idén már konyhakert klub is
alakult a lelkes kertgazdák és
tavalyi díjazottak közreműködésével. Csatlakozva az aktuális felhíváshoz 2018 nyarán
a zsűritagoknak – Bea Béla,
Nagy István, Jórász-Nagy Eszter, Koncz Ernő, Veress László,
Plentner Katalin - az egyik
legkedvesebb programja volt
a kertek látogatása és szóbeli
értékelése.
Megtekintettek
ötletes,
balkonon termesztett zöldségest, nagy területen művelt
gyümölcsöst, melyet fel is
dolgoznak családilag, iskolapéldának beillő szépen gondozott konyhakertet és szabályos
zártkerti zöldségest, vagy permakultúrát képviselő közösségi kertet. Továbbá meglátogattak szépen gondozott ifjú
gyümölcsöst, valamint több
generáció által megművelt bio
praktikák sorozatát gyakorlatban is alkalmazott vegyes
zártkertet.
A zsűri ajánlásával három
kerttulajdonos kapott nevezést országos díjra: Cservári Gábor, Karsai Krisztina
és Békefi Andrásné Györgyi.
Györgyi különleges praktiká-

ival, társításaival és ősi magok megóvásával gondozott
kertjére az országos díjat is
kiérdemelte, melyet október
15-én vehetett át az Agrárminisztériumban.
A helyi oklevelek átadására az október 23-i városi
ünnepségen került rendhagyó módon sor, hogy minél
szélesebb
nyilvánosságot
kaphassanak a nagymarosi
kertgazdák. Nagymaros célja
a programmal, hogy kiemeltebb figyelmet kaphassanak
azon kertgazdák, akik saját
erőből gondozzák a földjüket
és termelik az élelmiszert. A
kertekben végzett munkáról
szeretettel beszélnek és értéket
teremtenek. Büszkék vagyunk
arra, hogy idén is helyet kapott
nagymarosi kerttulajdonos az
országos díjazott között.
Gratulálunk minden kedves kerttulajdonosnak, aki jelentkezett és kertjébe fogadta
a zsűritagokat: Békefi Andrásné, Bea Béláné, Bócz József,
Burgermeister László, Cservári
Gábor, Fekete Edit, Lukenics
Andrea és Vörös Lászlóné,
Karsai Krisztina.
A nagymarosi oklevél átadáson az emléklapokon kívül apróbb ajándékokat is
átadott a város vezetés a kerttulajdonosoknak, köszönhetően a szponzorok nagylelkű
felajánlásának.
Köszönet illeti az OROSCO
és a Spalax Kft a támogatásért!
Plentner Katalin
helyi koordinátor

Szeptember az utolsó nyitvatartási
időszak, de a remek környezet és a
jó idő lehetőséget adott arra, hogy
október hónap is sűrűn szerepeljen a látogatói programban.
Október 4-én és az általános iskola 3. osztályos tanulói rendhagyó rajzórát tartottak Tájházunkban, készülve egy rajzpályázatra,
melynek témája a régi idők emlékeként adott volt a helyszínen.
Magam is meglepődtem, hogy
milyen otthonosan érezték magukat a tanulók. Igen nagy figyelemmel, koncentrálással rajzoltak
maguk választva ki a témát, ami a
rajzpapíron szinte élethűen jelent
meg. Biztosra vehető volt a siker,
ami a rajzpályázat kiértékelésekor eredményt hozott és nyert az
egyik tanuló rajza. Október 9-én a
2. osztályosok látogattak el, szintén rajzóra keretében, és a törekvésünk, - a „régi idők értékeinek
megtartása, bemutatása”- célba
talált a rajzpapírokon is. Poldaufné Ambrus Judit tanárnő gondolata, ötlete volt, és láthatóan jól
döntött, mert a tanulók eredményesen dolgoztak és ott készültek
fel a pályázatra, ahol adva volt a
témához a környezet is. Köszönjük neki, hogy egyidejűleg lehetőséget kapott az „örökségünk háza”
hogy az ifjúság körében minél
többen visszatekinthettek és mi
bemutathattuk nekik őseik életvitelét, környezetét, tradicionális
használati eszközeiket. Jó volt látni, hogy van egy olyan hely már
itt városunkban, ahol lehet alkotni,elmélyedni, őseink történelmét,
életvitelét megismerni és ennek
részesei vagyunk. Október 13-án
ismét az iskolások vették birtokba az épületet, itt már nagyobb
létszámban, több osztály érkezett
az iskola által szervezett vetélkedő

egyik állomásaként.
Október 17-én a Fritz család
jóvoltából egy méretes mángorlóval gyarapodtunk, amit velünk
együtt az újabb látogatók is örömmel értékeltek.

Ráadásként a rákövetkező héten Maurer János leszállította a
már ott lévő óralap mellé a templom toronyórájának szerkezetét is,
aminek szakmailag is nagy jelentősége van.

Mindeközben csoportos látogatók érkeztek Debrecenből, és
október 30-án Budapestről is.
Mozgalmas nyári hónapok
mellett mindezidáig is szép számmal voltak érdeklődők, amit a
vendégkönyv is igazol.
Nagymaros város gyarapodott
egy értékkel, aminek híre már sok
felé eljutott, és amire büszkék lehetünk témáját és kivitelezését tekintve is. Miután gyűjteményünk
folyamatosan gyarapszik, újabb feladat vár ránk, kibővíteni, megnagyobbítani a bemutató helyiséget.
Az eddigi munkálatokat, készenlétet, nyitva tartást szabadidőmben és lakossági segítséggel
biztosítottuk, de láthatóan hos�szabb távon át kell gondolni a
megoldást, hogy rentábilis legyen
a működtetés.
Köszönünk minden segítséget,
együttműködést, ami hozzájárul
közös értékünk megőrzésére.
Ivor Andrásné
NNNÖ elnök
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Eredményes kezdeményezésre,
eredményes összefogás városunkban

Lakossági észrevételezésre Mándliné Szabó
Katalin és személyemben testületi ülésen
jeleztük a városlakók elégedetlenségét a 12es főút Váci úti szakaszán lévő virágosládák
állapotáról.
A következő testületi ülésen már kész
tényekkel álltam elő, kérve a testület hozzájárulását a virágtartók rendbetételének megszervezésére, melyet a testület a 122/2018.
(VIII.13.) számú határozatával engedélyezett. Az eredeti elképzelés - szintén a lakosság véleményére alapozva -, hogy ritkítsuk a
ládákat, és az intézmények elé helyezzük át
a felesleget. Személyesen és levélben is megkeresve az érintetteket kiderült, hogy ha már
ott vannak a ládák, maradjanak, mert védik a
házak falát a felfröccsenésektől. Mindazonáltal értékelték, hogy véleményük ki lett kérve,
és előre tudhatták a terveket, mely arról szólt,
hogy levendula és rozmaring lesz a ládákba ültetve, miután azokat az önkormányzat
közhasznú munkásai megszabadítják a csúfoskodó, beteg, kiszáradt bokroktól.
Felmérve a ládamennyiséget, - mely 97
darab -, megrendeltem a 240 tő levendulát
Tihanyból, néhány lakos is megkért a beszerzésre, és egy helyi vállalkozó, Palásti Ildi segítségével még 100 tő rozmaring is érkezett.
Közösségi oldalon meghirdetve 24-en
jelezték segítségüket, együttműködésüket a
beültetés napjára, október 14-én vasárnap 15
órától.
A kijelölt napon az előzetes jelzéseket
felülmúlva dupla annyi segítség érkezett.
Lányok, asszonyok, gyerekek, férjek szorgoskodtak a város minden pontjáról érkezve, és
vidám, baráti hangulatban két óra alatt rend-

Az önkormányzat a tulajdonában álló KISTRAKTORRAL kisebb területeken mezőgazdasági
munkák elvégzését vállalja a lakosság részére

10 000 FT
ÓRADÍJÉRT.

Az igényt a hivatal felé kell jelezni.

betettük, beültettük a virágosládákat. Az ott
lakók is kivették részüket és vállalták, hogy
továbbra is gondját viselik a növényeknek.
A református egyházközösség Tölgyesné
Ildikó közreműködésével a hozzájuk tartozó
utcafronton bevállalta az ültetést, ugyanúgy
a városi könyvtár dolgozói és a SIGIL is a saját utcafronti részén.
Az iskola előtt sarkon azon megfontolásból, hogy a kikanyarodás a Fő térről jól belátható legyen, nem bokrosítottunk, hanem
árvácskát vásároltam, és Brücklerné Borika
lelkiismeretes munkájával lett beültetve.
Melts Miklós fúróval, kalapáccsal szorgoskodott, a ládák állagát feljavítva. Török Tibor a zsákokat cipelte, míg felesége ültetett.
Hliniczkyék szintén párban érkeztek, mint
ahogy én is.
A ráadás pedig Kurczbacher Dávid, a Rév
Büfé működtetője, aki üdítővel, nasival járult hozzá a munkához, ami nagyon jólesett
mindenkinek. A polgárőrség képviseletében

Albert József jelenlétére a vasárnapi nagy forgalom irányításának céljából igen nagy szükség volt, köszönjük a közreműködést.
Köszönet továbbá a nagymarosiaknak az
összefogásért, mert csak így tudunk szépíteni, építeni, ha azt közös akarattal tesszük.
Éppen ezért név szerint itt most nincs lehetőségem külön-külön megköszönni mindenkinek, de remélem, hogy az egymásra
számítás, és segítség továbbra is kölcsönös
lesz, én azon vagyok/leszek.
Köszönjük a városi önkormányzatnak,
hogy biztosították az anyagi hátteret, továbbá a városüzemeltetés dolgozóinak, és a közhasznú munkásoknak az együttműködést a
megvalósításhoz.
Ismét a civil összefogás ragyogó példájával találkoztunk és annak eredményessége
máris visszaköszön. A napokban busszal
érkezett 47 fő vendég kirándulásként városunkba és minden bevezetés nélkül, ahogy a
Duna partról felsétáltunk a Mátyás Étkezdében megjegyezték, hogy milyen jó levendula
illat van itt a főúton.
Ivor Andrásné képviselő

NOVEMBER 25. DÉLUTÁN

Közmeghallgatás lesz
November 30-án, 17 órakor Nagymaros Város Képviselő-testülete
közmeghallgatást tart, melyre szeretettel várnak minden helyi lakost.

Árpád-házi Szent Erzsébet felidézése
3 óra: a róla elnevezett téren
Fél 4-től a Szent Márton
Közösségi Házban
Reneszánsz tornaviadal
(Szent György Lovagrend Visegrád)
Képek Erzsébet asszony
Európájából (vetítés)
Korabeli furulyaszó
(a zeneiskolásokkal)
Legendajelenet (az iskolásokkal)
Kiállítás gyerekrajzokból
(A Szent Rókus karitász)
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Októberi iskolai hírek
Október 5-én, reggel megemlékezést tartottunk az iskolaudvaron.
A 8.b osztály tanulói készítették
a műsort Horváth Dávid vezetésével, mely egyben városi megemlékezés is volt. A műsorban
felidézték a 48-as események rövid történetét, majd a megtorlás
áldozataira emlékeztünk.
Nyolcadikosaink 16-án, kedden továbbtanulási kiállításon
voltak Vácon. Nagy érdeklődéssel várták a különböző iskolák
bemutatkozását. Több gyereknek
segített az iskolaválasztásban, illetve a lehetőségek száma nőtt
egy-egy szakra.
A nyolcadikosok szervezésében idén is megrendezésre került
az „Isten hozott ötödikes” suli buli
október 12-én. Az est keretében az
5. osztályosok fogadalmat tettek a
felsős élet szabályaira. A fergeteges
hangulatú rendezvényen reméljük
mindenki jól érezte magát. A következő suli buli november 30án a Mikulás bál lesz. Köszönjük
Horváth Benedek segítségét.
A tavaszi papírgyűjtés elmaradt, ezt sokan hiányolták. Az
őszi gyűjtést ezért megtartottuk,
de nem osztály szinten gyűjtöttünk, hanem iskola szinten két
célt tűztünk ki, és ezekre fordítjuk
a pénzt: Iskola udvarok szépítése,
modernizálása, illetve projektorok vásárlása. Nagyon köszönjük
a marosiak támogatását, 24-én
25-én 3 konténer, kb. 17 tonna
papír gyűlt össze.
Pozsonyi Norbert felajánlásából kapott az iskola 7 négyszemélyes udvari padot. Az rajzterem
előtti kihasználatlan részen ezekből egy szabadtéri tantermet rendezünk be, hogy nyár elején már
a szabadban is lehessen órát tartani, amikor már a tantermekben
elviselhetetlen a meleg. Román
Sándor társadalmi munkában kerítést készített a tanterem mellé,
és rögtön a kaput is megjavította.
A padok szállításában az önkormányzat segédkezett. Petra néni
a diákokkal lefestette a padokat.
A szükséges eszközközöket, vasanyagot Pozsonyi Norbert és az
iskola alapítványa finanszírozta, a
munkákat Horváth Dávid koordinálta. Köszönjük a felajánlásokat
és a segítséget.
Október 13-án szombaton
egy városismereti vetélkedőt rendeztünk, mely össze volt kötve az

állatok világnapjával. A gyerekeknek különböző állomásokon kellett végigmenni, közben nagyon
érdekes feladatokat oldottak meg.
Köszönjük a szervezést Hamvas
Brigittának, Kiss-Demeter Enikőnek és Battyáni Katinkának.
Az október 23-ai műsort idén
a 8. osztályosok előadásában láthatta a nagyközönség. A műsort
Demeterné Vitéz Katalin tanárnő
állította össze és tanította be a
gyerekeknek. A táncosokat Borkó
Bálint készítette fel. Hócza Dénes,
Arnold Kristóf, Zoller Máté, Hadi
Luca, Nagy Csenge, Hadi Teodóra, Molnár Sarolta, Pehartz Réka,
Kis Hanna táncával színesítette
előadásunkat.
Szigeti-Benedek
Gabriella Illés Petrát készítette fel
a fuvola előadásra. A hangosításért ismét Horváth Dávid volt a
felelős. Köszönjük mindenkinek
a segítségét!
Idén is volt gesztenyegyűjtés az
iskolában, a gyerekek több, mint
egy tonna gesztenyét gyűjtöttek
össze. Köszönjük a Dunakanyar
Kittenberger Kálmán Vadásztársaságnak, hogy most is lehetővé
tették ezt.
Több osztály szervezett tanul-

mányi kirándulást. A 2.a osztály
a gyadai tanösvényen járt, mely
a környezetismeret tananyaghoz
kapcsolódott, közben jobban
megismerték az erdészek munkáját is. Az 5.a osztály a százhalombattai régészeti parkba tett
látogatást. A 3.c és a 4.a osztályos
tanulók a szentendrei Skanzenben ismerkedtek meg népi építészettel, hagyományokkal, régi
szokásokkal.
A harmadik és a hetedik osztályos diákok a szobi uszodába
járnak minden héten. Ezúton
is köszönjük a Váci Tankerületi
Központnak, hogy a gyerekek számára ingyenesen biztosították ezt.
Megkérnénk a szülőket, akik
reggel gyermekeiket autóval hozzák az iskolába, hogy körültekintően, a KRESZ szabályait betartva
álljanak meg, és engedjék útjára a
gyermeket. Nem jelenthet problémát a gyerekeknek, ha sétálni kell
pár métert, de a biztonság megőrzése érdekében fontos lenne ez.
Köszönjük!
November 9-én pénteken 18
órakor lesz a hagyományos Márton napi felvonulás a Fő téren.
Mindenkit szeretettel várunk!

Nagymaros

Kirándulás a
Gesztenyés
tanösvényen
Az utolsó szép időt kihasználva osztályunk végigjárta
a Gesztenyés tanösvényt. Vezetőnk Zeller Zoltán volt, aki
nagyon szívesen vállalta felkérésünket.
Utunk során a tanösvény
mind a 22 tábláját érintettük. Vezetőnktől megtudtuk,
hogy Nagymaroson a szelíd
gesztenyés mennyire kihalófélben van, pedig régen ez
sokféle szempontból jelentős
szerepet töltött be az itt élő
családok életében, és többek
között ez tette országszerte
híressé településünket. Ez a
tanösvény arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy
sok erőfeszítés árán talán ez
a folyamat visszafordítható
lenne.
Mindannyian nagyon élveztük a kirándulást az őszi
erdőben,
rácsodálkoztunk
a gyönyörű panorámára, és
szinte észrevétlenül rengeteg
új ismeretre tettünk szert.
Ezúton is köszönjük Zoltán odaadó munkáját, szakszerű tájékoztatását. Szeretettel ajánljuk másoknak is ezt a
3 órás túrát.
4. a osztály
Kedves Mozga Péter!
Az 1.b osztály köszöni azt
a csodálatos, élményekkel
teli Dunán töltött testnevelés órát, amelyben a
gyerekek megismerkedhettek a kenuzás örömeivel.
Megtapasztalhatták az
evezés nehézségeit és a
csapatmunka örömét is
egyben.
1.b osztály tanulói
és tanítói

Köszönjük az 1% felajánlását a Nagymarosi
Iskoláért Alapítványnak. 54 felajánlótól
közel 200.000 forint
érkezett, amivel az iskola munkáját tudjuk
támogatni.
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Egy szombati program
Október 13-án, szombaton az egész iskolának szóló program várt ránk, kirándulni
voltunk mindenféle állomásokon: Kálvárián, nagymarosi könyvtárban, erdészetnél,
a Fő téren, templomban, a kútnál, Kittenberger Kálmán házában, egy pincében, és
még sok más helyen. A helyszíneken városismereti kérdések és állatokkal kapcsolatos feladatok voltak. Sokat gyalogoltunk, ami már egy kicsit fárasztó volt. Én nagyon
élveztem, de a végén már elfáradtam. Vittünk magunkkal táskát, abban vizet, almát,
szendvicset. Nagyon jó volt, a barátaimmal útközben beszélgettünk, és nagyon sokat
nevettünk.
Bessenyei Dávid 3.b

Osztálykirándulás a
Kilátóhoz
Egy szép napos őszi délelőtt kirándulni
indultunk az osztállyal a Hegyes-tetőre.
Az iskola előtt sorakoztunk, a Fehérhegy
utcán mentünk fel. A Csapáson megálltunk, közben gyűjtöttünk terméseket. Egy
kis erdei séta után elérkeztünk a meredek
részhez. Nem volt könnyű dolgunk, mert
a kövek kigurultak a lábunk alól. A fák
között megpillantottuk a kilátót. Amikor
felmentünk, gyönyörű panoráma tárult
elénk. De a legjobban az tetszett, hogy
előttem is és mögöttem is ott volt a Duna.
Horváth Evila 3.b

A Hegyes-tető
Szeptemberben az osztállyal a Hegyes-tetőre kirándultunk. Nagymaros
egyik legkedveltebb kirándulóhelye a
Hegyes-tető. Szép erdei út vezet a hegy
tetejére, a kilátóhoz. Az utolsó szakasz
nagyon meredek és nagyon fárasztó
volt. A kilátó lábánál leültünk pihenni,
és utána felmentünk a toronyba. Láttuk
a Dunát, Nagymarost, Visegrádot, és a
vár nagyon alacsony volt. Lefelé a szerpentin úton jöttünk, találtunk somot és
ettünk belőle. Szép, napsütéses nap volt,
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Nemzetiségi
programok
Október 13-án délután került megrendezésre Kismaroson a kútavató,
német nemzetiségi „Rézi ünnep”. Ez
alkalomból pályázatot hirdettek a
szervezők, amelyre iskolánkból két
nemzetiségi osztály (2.a és 3.b), valamint Hoffer-Szabó Petra felsős diákjai
is színvonalas munkákkal készültek.

és nagyon jól éreztük magunkat.
Berezvai Soma 3.b

Színházlátogatás
Az osztálytársaimmal és a 2.b-sekkel a
budai Várkert Bazárban jártunk, ahol
a Sárkánymese című darabot néztük
meg. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes
adta elő, melyben szerepelt Sánta Gergő is, aki régen itt tanított az iskolában.
A mesében volt egy háromfejű sárkány,
három szegény legény, egy kapzsi fogadós és lányai. Nagyon tetszett az előadás,
sokat nevettünk. A hazafelé úton esett az
eső, estefelé értünk haza, szüleink a Fő
téren vártak minket.
Pálmai Anna 3.b

A kenuzás

Egy szép őszi napon az osztállyal elmentünk kenuzni. Amikor odaértünk,
két csapatra osztottak minket. Amíg az
egyik csapat kenuzott, a másik játszott
a parton. Amikor visszajöttek, átadták
a mentőmellényt, és ekkor mi következtünk. Miközben hajóztunk, láttunk egy
vitorlást, és mellette fordultunk meg.
Visszafelé nagy hullámokon mentünk
át. Nagyon jó élmény volt. Köszönjük
Mozga Péter tanár úrnak a lehetőséget!
Selényi Vilmos 3.b

A „Nagyanyáink öröksége” című pályázat kapcsán felkerestük a nagymarosi tájházat, és ott helyben készültek
el a gyerekek alkotásai. Két diákunk
is komoly sikert tudhat magáénak:
Várkonyi-Nickel Róza az alsósok és
Román Zsófia a felsősök között lett 1.
helyezett. Nagyon büszkék vagyunk
rájuk.
A 2.a osztályosok, akik német nemzetiségi nyelvet tanulnak, október 24én ellátogattak a kismarosi Falumúzeumba, és megtekintették a Kismarosi

Sváb Muzeális Gyűjteményt. Nagyon
sok újdonságot tanulhattunk elődeink életéről, szokásairól és magáról
a német betelepülésről is. Köszönjük
a kedves vendéglátást! És ezúton köszönjük Ivor Andrásnénak a támogatást!
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Gyereknap….utólag! Mert nem lehet elég
korán kezdeni….

Sajnálatos módon a tavaszra
tervezett gyereknapi rendezvényünket elmosta az eső,
így nem tudtuk megtartani.
Utólagosan szeptember 24-én
került megrendezésre óvodánkban.
A gyermekek megismerkedhettek a tűzoltók munkájával és beülhettek az autójukba. A mentősök feladatairól
is ismereteket, közvetlen tapasztalatot szerezhettek. Gyümölcs kóstolással hívtuk fel
figyelmüket az egészséges táplálkozás fontosságára. Játékos
vetélkedőkkel, ügyességi játékokkal gyűjthettek matricákat
a különböző állomásokon,
jutalmul az alapítványunk
fényvisszaverős karpereccel

ajándékozta meg őket.
Az interaktív délelőtt megvalósulásához
támogatást
kaptunk a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől
Psenák Tiborné, Szakmári
Zsolt és Grexa Norbert személyében. A Hungary Ambulance Kft. képviseletében Grécs
László és Grécs-Lajtai Rita
mutatta meg a gyermekeknek
mentőautójukat és a mentősök munkáját.
Alapítványunk és a gyermekek nevében köszönjük a
két szervezet élménydús bemutatóját!
A Nagymarosi Óvodáért
Alapítvány
Kuratóriumának nevében:
Hetényi Andrea

„Vendég vagy a világban, és ez
a világ szép vendégfogadó. Van
napsugara, vize, pillangója,
madara. Van virágja, rengeteg
sok. Tanulj meg örvendeni nekik.”
Wass Albert gondolatában
jól megfogalmazódik mi is a
feladatunk gyermekeink természethez való pozitív viszonyulásának megalapozása érdekében.
Az idei évben, városunkban
meghirdetett „Tiszta udvar,
rendes ház” cím 2. helyezettjei
Fekete Edit és Szabó-Lénárd
Krisztina felajánlották jutalmukat óvodánknak. Közös faültetéssel, verseléssel ünnepeltük vendégeinket.
A díj szellemiségét közvetítve parkosításra fordítottuk

ezt az adományt. Az elsővölgyi
telephely udvarán két facsemete és öt tuja került telepítésre.
A növények beültetésében a
gyermekek is részt vettek, így
játékos formában szerezhettek
közvetlen tapasztalatot.
Köszönjük a támogatást!
Gerstmayer Judit
intézményvezető

A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1
évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, Nagymaros, Magyar utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Német nemzetiségi óvodapedagógus,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: december 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Gerstmayer Judit nyújt, a 0627/594-055-os telefonszámon
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Új kezdet, új szabályok

Nemsokára ismét nyit a Karitász Kuckó

Bár még javában folyik a felújítás, reményeink szerint nemsokára újra megnyithatjuk a Karitász Kuckót.
Sok munka van még hátra, de amit már
elvégeztünk, az sokkal több! Negyedik
hónapja keményen dolgozunk, és eközben folyvást azon töprengünk, hogyan
is legyen tovább. Amit ugyanis az elmúlt
hónapokban megtapasztaltunk, annak
következménye kell, hogy legyen a jövőre
nézve! Az elmúlt évek alatt raktárunk egy
lomtalanító hellyé vált, aminek környezete, belseje már olyan volt, hogy nem is
szívesen ment be oda az ember. Idáig még
egyszer nem szabad eljutni! Teherautó

számra hordtuk el a ruhászsákokat, fél pár
cipőket, csorba tükröket, törött lábú fotelokat.
ITT SZERETNÉNK KIFEJEZNI KÖSZÖNETÜNKET AZ ÖNKORMÁNYZATNAK, ÉS A MAROS KFT-NEK,
hogy segítségükkel meg tudtunk szabadulni a lomhalmaztól. Becslések szerint
piaci áron mindezek elhelyezése kb. 300
000 Ft-ba került volna!
Bizony meg kell értenie városunk minden lakójának, hogy a hulladék elhelyezés
ma már nagyon drága dolog! A karitász
ezt a feladatot semmiképp sem vállalhatja
fel, hisz meghaladja erőnket és nem is a mi
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dolgunk. Mi a rászorulókért dolgozunk
(akiknek továbbadni akarunk dolgokat),
nem pedig azért, hogy „legyen hova lepakolni” a szükségtelen dolgokat.
Tehát VÁLOGATNUNK, SZŰRNÜNK KELL DE LEGFŐKÉPP CSÖKKENTENI A MENNYISÉGET! Annak
alapján fogadunk be dolgokat, hogy men�nyit tudunk belőle hasznosítani. (Idáig kb.
a háromszorosa került be annak, mint
amit tovább lehet adni!) A sokéves tapasztalat alapján már tudjuk, mi és mennyi a
legkelendőbb, csak azt fogadjuk el.
Ezeket figyelembe véve alakítottunk
az alábbi szabályokat, amelyek alapján a
működést folytathatjuk. ”Szőrősszívüek”
leszünk a befogadásnál, cserébe viszont
ígérjük, hogy egy rendezett, tiszta Kuckóban fogadhatunk majd mindenkit nagy
szeretettel!

A Karitász raktár (KUCKÓ) régi/új működési szabályai

A Karitász KUCKÓ célja: a rászoruló testvéreink támogatása ruhaneműkkel, háztartási eszközökkel, esetenként egyéb lakberendezési
tárgyakkal, háztartási gépekkel: bútorokkal, konyhai felszereléssel, tűzhellyel, kályhával, stb.
A KUCKÓ-nak nem célja a nagymarosi polgárok lomtalanítási problémáinak megoldása – és a Karitász vezetése és önkéntesei nem
is tekintik azt feladatuknak.
Az alábbi szabályokat azért hoztuk, hogy a Kuckó működése a fenti célt tudja szolgálni, és ne lehetetlenüljön el. (Az utóbbi időben
tömegével kerültek be olyan dolgok, melyek használhatatlanok, senkinek nem jelentenek értéket, segítséget. Ilyen módon tovább sem
adhatók csak óriási lomhalmazként gyűltek a Kuckóban – jelentős többletmunkát és költséget okozva) A LOMOKTÓL A KARITÁSZ
(IS) CSAK LERAKÁSI DÍJ FEJÉBEN TUD MEGSZABADULNI!!!
Nagy tisztelettel kérjük a felajánlást tevőket, hogy csak működő és használható eszközöket, tiszta, és viselhető ruhákat ajánljanak
föl – amit ha maguk kerülnének rászorult helyzetbe maguk is örömmel fogadnának.

Működési szabályok

A Kuckóban ruhát, használati tárgyakat és tartós élelmiszert raktározunk – a beérkező igények kielégíthetősége érdekében és
függvényében
1. Kérjük, akinek támogatásra van szüksége, az elsősorban a Karitász tagoknak vagy a KUCKÓ megadott nyitvatartási rendje szerint
(PÁROS HETEKEN) helyben jelezze.
2. Bútort és háztartási gépet illetően internetes felajánlás lehetőségét kínáljuk a Szent Rókus Katolikus Karitász facebook oldalon.
Bútort, háztartási gépet a 30-5004-392-es telefonszámon lehet felajánlani, innen kerül fel a facebook oldalra. Létezik egy másik facebook
csoport is, az „Ingyen elvihető Nagymaroson”
3. Bútort, háztartási gépet az említett facebook oldalakon lehet keresni vagy a karitász tagoknál jelezni az igényt: 30-5041 871 vagy
30-5004-392
4. Ruhát csak hordható minőségben fogadunk el, névvel, telefonszámmal megjelölt zsákokban, a PÁROS HETEKEN.
Az át nem vehető ruhát a Mainzi utcai P+R parkolóban található ruha konténerbe lehet dobni, vagy a Maros kft-nél térítési díj ellenében leadni. Elhunyt idősek ruhatárát csak kivételes esetben, megtekintés, válogatás után vesszük át, ezekért a felajánlóhoz egyeztetett
időpontban kimegyünk. (Ilyen ruhákra csak nagyon kis mennyiségben van szükség!)
5. Hagyaték esetén egyes dolgok felajánlását (pl. ágynemű, konyhai eszközök, háztartási gépek) előzetes megbeszélés és megtekintés után
elfogadunk az átvételről ekkor egyeztetünk.
6. Hagyaték felszámolását, lakások kiürítését nem tartjuk feladatunknak, ezért nem is vállaljuk! Erre szakosodott vállalkozók tudnak
ebben segíteni.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a mi feladatunk a rászorulók segítése, ellátása! Mindent ebből a szempontból nézünk!
Köszönjük nagylelkű és támogató együttműködésüket!
A KUCKÓ NYITVATARTÁSA: SZOMBATON 9-11-IG
PÁROS HETEKEN FOGADJUK AZ ADOMÁNYOKAT
PÁRATLAN HETEKEN LEHET VINNI
Nagymarosi Szent Rókus Karitász

LABDÁTÓL A LAPÁTIG című legújabb könyvem bemutatójára várom a kedves érdeklődőket
2018. december 9-én délután 16
órára a művelődési házba.
Döbrössy Mihályné Valentin Kriszta

Kedves Nagymarosiak!
Idén is elindul a felnőtt NÉPTÁNC OKTATÁS!
Időpontja: minden szerdán 19-20.30ig a művelődési
házban. Oktatók: Bozóki Marianna és Borkó Bálint
Bővebb információ: 30/5445652

Borkó Bálint
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KÖNYVAJÁNLÓ
Nyáry Krisztián: Fölébredt a föld. Levelek, hősök,
történetek 1848/49-ből.
Az író legújabb könyvében 1848-49-ben született levelek
segítségével meséli újra a forradalom és szabadságharc történetét.
A kötetben szereplő 162 levél mindegyikéhez egy-egy
rövid történet is társul a Nyári Krisztiántól megszokott stílusban.
Maticsák Sándor: A mókusbőrtől az euróig
(Pénznevek etimológiai szótára)
A pénz fontos szerepet tölt be az emberek életében. Van, aki
boldog a meglététől, van, aki szenved a hiányától. Mindennap használjuk, de vajon elgondolkodunk-e azon, honnan
származnak a pénznevek? A könyv választ ad sok-sok kérdésre, 400 pénznév eredetével és történetével foglalkozik.
Flessner, Bernd: Vasút. Kötött pályán előre
(Mi micsoda sorozat)
Fújtatva, hatalmas gőzfelhőbe burkolózva indul el a gőzmozdony…. Vajon elbírják-e a sínek a hatalmas vasparipát?
Ebből a MI MICSODA kötetből megtudhatod, hogy milyen
nehézségekkel kellett megküzdeni az első vasútépítőknek,
hol vannak a világ legkülönlegesebb vasútvonalai vagy azt
is, milyenek lesznek a jövő vonatai. Utazz velünk térben és
időben!

Nagymaros

Kajakosok októberi hírek
Az év utolsó kajakversenye a Diákolimpia volt. Itt kevesebb
versenyzővel vettünk részt és az eredményeken is látszott,
hogy ez már a szezon vége.
Országos Diákolimpia, Fadd-Dombori, szeptember 29-30.
A legjobb eredményeink:
K2 leány U15-U16 500m 1. Illés Panna, Tóth Rebeka
K1 fiú U15 200m 3, Patrik Gergő
K1 fiú U18 200m 4. Gaszner Ádám
K2 fiú U13-U14 1000m 5. Schwarcz Dávid, Gaszner Ákos
K2 leány U15-U16 2000m 8. Illés Panna, Tóth Rebeka
MK1 fiú U10 2000m 10. Drobilich Pál
K1 fiú U13 2000m 11. Gyimesi Levente
MK1 fiú U13 2000m 11. Edöcsény Botond
A szabadidős versenyzők eredményei:
K1 fiú U14 500m 1. Hadi Péter
MK1 leány U12 500m 2. Péteri Rozina
Gratulálunk a sportteljesítményhez!
Kis lépésekben folyik a csónakház és környéke karbantartása. A stég padozatát már a Dunakanyar Kupára sikerült felújítani a városfejlesztési alapítvány támogatásával. Most a rendkívül alacsony vízállást kihasználva a balesetveszélyessé vált
csónaklejáró betonját javítottuk ki. Köszönjük a segítséget!
Az egyesület vezetősége

Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés
Vajon a család jelentheti-e nekünk az otthont az időben,
vagy minden alkalommal újra meg kell küzdenünk ezért
az otthonosságért? Grecsó Krisztián történetei legszemélyesebb emlékeinket idézhetik fel: a nagymamákkal töltött
nyarakat, a szabálytalan karácsonyestéket vagy az önálló élet
első bizonytalan lépéseit. A szerzővel ismerős terepen barangolhatunk, mégis minden más.
A Harminc év napsütés olyan, mint egy varázslatos kalendárium, a velünk élő múlt kiismerhetetlen történetei.
Fejős Éva: Csak egy tánc
Fejős Éva új regénye mindannyiunk kedvenc helyszínére kalauzol: a Balatonnál leshetünk bele egy hangos család
mozgalmas életébe.
Balaton, nyár, szerelem, vágy féltékenység, titkok…

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

Meghívó
Kedves Kajakosok és Kenusok! Ünnepeljünk együtt!
A Nagymarosi Kajakegyesület 2018. december 1-én délután 4
órától ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a nagymarosi Művelődési Házban.
Szeretettel várunk mindenkit, akinek jelentett valamit az itt eltöltött idő.
Ha valaki szeretné valamelyik sztoriját megosztani, vagy a
régi emlékeit, fényképeit megmutatni a résztvevőknek, kérjük jelezze előre a laszlo.dobrossy@gmail.com e-mail címen vagy a 30415-3640 telefonszámon, hogy a programba be lehessen iktatni.
Nagymarosi SE vezetősége

Nagymaros

						

Olvasói levelek

Köszönet

2018. október 18-án 12.30-kor a nagymarosi CBA-ban voltam
vásárolni. Először, mióta férjem betegsége miatt a beszerzés és
autóvezetés is rám maradt. Első hiba az volt, hogy nem vettem
magamhoz a bevásárló kocsit, viszont a guruló kosarat nyakig
tömtem, nehezemre esik a cipelés és a botra támaszkodás.
Az 1-es pénztárban levő pénztáros hölgy kijött és szó nélkül
a szalagra pakolta portékáimat. Mondom neki, talán jobb lett
volna kocsit hoznom, mert nem volt nálam száz forint, kártyát
hoztam be. Ő erre igennel válaszolt, a zsebébe nyúlt és adott
egy száz forintost, hogy könnyebben tudjak pakolni.
Köszönettel visszaadtam a száz forintot és szinte megkön�nyeztem, ennek a kis fiatal hölgynek a figyelmességét, segítőkészségét.
Ne szidjuk a fiatalokat, szeressük őket és tudjunk köszönetet mondani nekik, én most ezt teszem.
Lendvainé Pesti Emese
optikus
Ui.: Vivien maradj ilyen és köszönöm!

Tisztelt városvezetők és vállalkozók!
Nagyon nehezen szántam rá magamat, hogy amit most ebben
a levélben írok közöljem önökkel, hisz már megszoktuk, hogy
csak pozitív és szép dolgokat közöljünk a nagymarosi emberekkel. Máris rátérek a lényegre, ami az itteni állampolgárokat
foglalkoztatja.
A természettől és őseinktől hatalmas kegyelmet örököltünk, hogy szépen fekvő övezetben élhetünk. De a természettel visszaélünk, hisz nem becsüljük meg a tisztasággal. Azt már
észrevettük mi, itt lakó emberek, hogy a rendezvények sokaságával az idegenforgalmat ki is használjuk. De mi itt lakók
rengeteget mérgelődünk a piszkos és szemetes belső területek
miatt.
Kezdem azzal, hogy amit beültettek fákat, - gyümölcsfákra
gondolok -, azok nem a falu belterületére valók, hanem valami
benzinmentes területre, oda bármikor az egész iskola gyerekei
mehetnek gyümölcsöt szedni, enni.
Nagyon csúnya például, amit beültettek a belterületen,
rózsák és gazvirágok. Ember legyen a talpán, aki tudja rendezetten tartani. Amikor megérkeznek hozzánk a turisták
vonattal, hihetetlenül szégyen az üveges konténer a lejárattal
szemközt. Ezt egy semleges, nem látható helyre kellene tenni,
és helyette ládába szép örökzöldet ültetni, hisz ott víz bőven
esik rá, vagy táblát kihelyezni a falu látványosságaival.
Visszatérve a fákra, azok csak rengeteg szemetet termelnek,
amit már nem bírnak a lakók takarítani, a gazos, virágos részt
csak a kutyák használják ki, ami borzalmas büdös, az étterem
és a gyerekek “örömére”. Sajnos a kockakövek az étterem bejáratánál és a Nap utcánál ki vannak fordulva, amit körbekerítenek és sokáig nem csinálják meg. Miért nem keresnek egy
vállalkozót, aki ezt gyorsan és szépen megcsinálja?
Most pedig rátérek a nagymarosi vállalkozókra: azt bizonyára tudjuk, hogy a jó munka jó eredményt hoz, vagyis több
munkát és pénzt. A jó vállalkozónak mindig van és lesz munkája. Ezért – hasonlóan Pécshez – jó lenne megszervezni, hogy
az emberektől beérkező vélemények alapján a város adjon
évente elismerést Nagymaros legjobb vállalkozója címen, akár
minden szakmában is. Így mi, marosiak tisztában lehetnénk
azzal, kiben bízhatunk.
Egy Nagymarost szerető állampolgár:
Burgermeisterné Erzsike néni
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TrunkóBarnabásrovata

Tengeri sün
Ha az ember megunja a nagymarosi strandolást,
leutazhat az Adriára. Valaha egy ilyen tengeri kirándulást országon belül is meg lehetett oldani!
A nejem nem sokat vacakolt, a tengerpartra
megérkezve rögtön belelépett egy tengeri sünbe:
állapota délre válságosra fordult. A rutinos tengerparti nyaralók ilyenkor hasznos tanácsokat adnak:
mit kell csinálni a tüskével, illetve a feleséggel. Az
öreg tengeri rókák szerint legjobb újranősülni, de
sajnos előtte még végig kell csinálni az előírt koreográfiát. Először is a pácienst be kell vonszolni
egy árnyékos helyre; ez ellen tiltakozni fog, mert
ott nem fog lebarnulni. Meg kell nyugtatni, hogy
a lábujja viszont már olyan lila, hogy a barátnői
odahaza meg fognak pukkadni az irigységtől.
A tüske házilagos, műtéti eltávolítására legalkalmasabb egy varrótű, mert ezzel lehet a legjobban
beljebb gyömöszölni a tüskét. A műtéthez kell még
két füldugó is!
Ezután tegyünk rá vizes borogatást, és látogassunk el egy helyi borozóba, ahol újabb jó-tanácsokat kapunk. A konzílium után folytassuk a
megkezdett műtétet, de most úgy, hogy a bemeneti nyílás ellenkező oldaláról próbáljuk a tüskét
kitolni. A páciens valószínűleg üvölteni fog, de ez
már a gyógyulás jele, bár a környéken le fognak
zuhanni a telekárak.
Orvoshoz a negyedik napon célszerű fordulni, a
rendelő tele lesz lila-lábúval. Mi lenulláztuk a horvát kórház teljes antibiotikum készletét, de a nyaralás további része pompásan sikerült, de az utolsó
napon én léptem bele egy tengeri sünbe.
Hazafelé a nejem vezetett, így a szabadságunk
némileg meghosszabbodott, de idehaza az orvosi
ügyeleten a doki irigykedve állapította meg, hogy
nyilván a tengernél nyaraltunk.
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Nagymarosi termelők a Duna-forrásánál
Vác ebben az évben ünnepelte 25 éves testvérvárosi kapcsolatát a Fekete-erdei német várossal Donaueschingennel. A Duna
eredeténél lévő településen ezt az Őszi Fesztiválon ünnepelték meg, ahová magyar piacot is szerveztek. Nagymarosról ketten képviselték településünket, Nagy Gábor Gabko és felesége chiliszószaival és Heininger Ádám és testvére Ivett, boraival.

- Milyen volt a terméked
fogadtatása Donaueschingenben?
- A németek nagy része
nem igazán fogyaszt csípős
ételeket, akik viszont többre vágynak mint a sültkolbász vagy virsli mustárral
és kecsappal, azoknál nagy
sikere volt a termékeknek.
- Hogyan fogyott a chiliszósz?
Elégedettek voltunk még
ha volt is mit bőven hazahozni a kivitt készletből.
- Melyik volt a legnépszeNagy Gábor Erik Pauly fő- rűbb közülük?
- Érdekes, hogy ahhoz
polgármesterrel
képest, hogy az enyhébb
termékek is túl csípősnek bizonyultak a többségnek, mégis
a legerősebb szósz és krém iránt volt a legnagyobb kereslet. Ezeket a termékeket fűszerként lehet alkalmazni és kívánt mértékben csípőssé tenni az ételeket és folyton az volt
a kérdés, hogy "Melyik jó a gulyásba?" Hát ez. Az enyhébb
termékek közül a mangós sörös habanero szósz volt a legnépszerűbb a német vásárlóknál.

- Milyen élményekkel, tapasztalatokkal tértetek haza?
Fantasztikus volt a vendégszeretet. A vendéglátók igazán kitettek magukért. Nagyon élveztük a városi sétát és
nagyon szép helyeket láthattunk. A Duna és a Dunakanyar
szerelmesként, nagyon nagy élmény volt a Duna forrása,
valamint a gyönyörű belváros és városháza. A program
elég kötött volt, így sajnos a környék felfedezésére már
nem jutott időnk. Az oda-vissza úton is fantasztikus helyeken mentünk keresztül, de csak egy-két helyen álltunk
meg rövid időre. Így biztosan visszatérünk még Németországba, hogy mindent megnézhessünk, amire most nem
jutott időnk. Az is jó érzés volt, hogy a váci és környékbeli küldöttségből is sikerült jó emberekkel megismerkednünk, akikkel nagyon jól éreztük magunkat.
F. A.

- Milyen volt a terméked
fogadtatása Donaueschingenben? - A vendéglátóink,
ismerőseink kíváncsisággal,
nagy érdeklődéssel várták a
lehetőséget, hogy megkóstolhassák boraimat. Erre két
alkalommal nyílt lehetőség:
a Vác-Donaueschingen 25
éves évfordulójának megünneplését célzó zártkörű
rendezvényen, valamint a
szombati Herbstfesten. A
zártkörű rendezvény állófogadásán sajnos történt egy
kis malőr: nem vették figyelembe a pincérek, hogy kétfajta
fehér borom van, és sajnos csak az egyiket kínálták a vendégeknek. A szombati őszi fesztiválon, ahová kb. 10 ezer
látogatót vártak, elég sokan jöttek hozzánk, és kóstolták
meg boraimat. Sokan vörösbort kerestek, de tavaly még
csak fehérbort és rosét készítettem, ezért nem tudtam ezt
az igényt kielégíteni. Az mindenesetre szerencse volt, hogy
a fabódénk a sétálóutca mellett volt közvetlen, és sokan így
látták meg a lehetőséget a kóstolásra.
- Hogyan fogyott a bor?
- A szervezők kérték, hogy sok bort vigyek ennek eleget
is tettem. A nagy érdeklődés javarészt csak a helyi kóstolásban mutatkozott meg, a kivitt mennyiség kb felét hoztuk haza.
- Melyik volt a legnépszerűbb közülük?
- Ha jól emlékszem a rosé fogyott a legjobban. De sokan dicsérték és vásároltak Nagymaros Város Borából is. A
borra visszatérve: aki megkóstolta boraimat, annak ízlett.
Viszont egy probléma volt ezen a téren, hogy a bort kóstolni, kóstoltatni kell ahhoz, hogy az ember el tudja dönteni,
hogy vásárol-e belőle vagy sem.
- Milyen élményekkel, tapasztalatokkal tértetek haza?
- Nagyon meglepő volt, hogy többen jöttek oda, akik
magyarul beszéltek. Az egyik hölgy néhány éve költözött
ki a családjával, orvosként dolgozik ott, és jobban élnek,
mint egykor Magyarországon. Még meglepőbb volt, hogy
odajött egy hölgy, aki elmondta, hogy édesapja Nagymaroson volt német katona. De amikor az oroszok bejöttek a
településre, édesapjának vissza kellett térnie Németországba. Ha ez nem történt volna meg, akkor ő most magyar
lenne. De volt egy olyan magyar találkozás is, amikor kiderült, hogy az illetőnek Nagymaroson vannak rokonai a
Kittenberger utcában.
Összességében nagyon hasznos volt ez a pár nap, kicsit belekóstolhattam a borkínálásba, sőt gyakorolhattam
a nyelvet. Illetve körvonalazódott bennem, hogy a donaueschingeniek zömében a vörösbort szeretik, de a rosét sem vetik meg. Aki magyar bort akart kóstolni ezen
a Herbstfesten (ahol valljuk be, az emberek zöme inkább
sört iszik), az megtalálta a módját, hogy felkeresse a mi
standunkat, és tudott is kóstolni.
Köszönet illeti a szervezőket és a vendéglátóinkat, akik
segítsége nélkül nem juthattunk volna el Donaueschingenbe!
F. A.

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„Nem számít, milyen kevés pénzed, vagyonod van. Ha kutyád van, gazdag vagy!” (Louis Sabin)

MÁTÉ TUDÓSÍTÁS
Alapítványunk egyik fő tevékenysége a gazdátlan kutyák
visszajuttatása a tulajdonosaikhoz, illetve, ha az nem sikerül, gondoskodunk az ideiglenes elhelyezésükről. Gyakran
találunk sérült, beteg ebeket, ilyenkor az első út az orvoshoz, az ügyeletre vezet.
Miután évről-évre több adományt és adó 1%-ot kapunk, indokoltnak látszik, hogy folyamatosan beszámoljunk a gyakorlati állatvédelmi munkánkról. Az esetleges
költségekről is tudósítunk, reménykedve, hogy néhány
látványosabb mentésünkhöz anyagilag is hozzájárulnak.
A fenti címen jelentkezünk majd a Facebook oldalunkon.
A viszontolvasásra!
AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822 Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu
E-mail: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com
Facebook oldalunk: Máté Állatvédelmi Alapítvány
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Anyakönyvi hírek

Születtek: Fehérvári Imre és Kurja Klaudia lánya: Maja
Bettina, Balogh Gyula Benjámin és Mihály Anett fia:
Benjámin, Járik Tamás és Zoller Ágnes Adrienn fia: Olivér, Gergely Péter és Bajzát Orsolya lánya: Lujza Boróka,
Kiss Ádám és Smolczer Andrea lánya: Rozina, Oravecz
Imre és Fekete Fanny lánya: Johanna Panka, Bódi László
és Maduda Nikoletta lánya: Nóra.
Elhaláloztak: Csernus István (1934), Brückler Imre János (1955), Hoffmann Mihály (1941), Horváth Gusztáv (1940), Bócz Erzsébet (1930), Dr. Bucsy László Béla
(1922), Győrffy Ernő (1939), Hutter Ferenc (1960).

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442

KARÁCSONYRA EZÜST; LUC ÉS NORMANN FENYŐ
vásárolható Váchartyánban a termelőtől, november 10-től
a készlet erejéig. Előre kivágott ezüst 2500 Ft/db ártól; luc
1500 Ft/db ártól; normann 5000 Ft/db ártól. Előre kiásott
4000 Ft/db ártól. Helyben vágott 3000 Ft/db ártól. Tel.: 0620/577-2189 vagy 06-27/367-107. Cím: Váchartyán, József
Attila u. 40. (Rudnaykert, MÁV megállótól 300 méter).

LAKRÉSZT, KIS KERTES HÁZAT BÉRELNE hos�szú távra, vagy eltartási szerződést kötne középkorú,
grafikus hölgy a kisfiával. Tel.: 06-20/942-5822

Nagymaros

A művelődési ház programjai
November
PROGRAMOK
2018. november 10., 11-én szombat és vasárnap
9-16 óráig (2 x 6 óra szünetekkel)
Kriston Intim Torna tréning
2018. november 13. 11:30 óra
Szociális Munka Napja alkalmából köszöntés
november 16. péntek 18 óra
Konyhakert klub: Gyógynövények és egyéb boszorkányságok
Előadó Békefi Andrásné Györgyi környezeti nevelő
november 17. szombat 20 óra
Sramli parti
Közreműködnek: Wildenrosen táncegyüttes, Lustige
Musikanten, Soroksári Vidám Favágók
2018. november 21. de
Zenebarátok Napja
2018. november 23. de
Filharmónia bérlet
november 24. szombat 20 óra
Polarys együttes nosztalgia estje - az est batyusbál jellegű
november 30. 18 óra
Lakossági fórum
Vásár: november 7., 13., 26.
2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
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: 9-10 között gyógyszerek és
tápok átadása, rendelés 10-12 óráig
Rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel fogadom
betegeimet, végzem a műtéteket, kiszállást vállalok.

www.kutyakanyar.hu • marosvet75@gmail.com

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros,
Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihály u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 06-20/911-9077
A CIKKEK LEADÁSI
HATÁRIDEJE: MINDEN
HÓNAP VÉGE

Nagymaros

						

MAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFT
Nagymaros, Rákóczi út 37.
Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848
A Maros Kft. vállal sitt- és lomszállítást:
3, 5, 6, 8 m3-es konténerben. Ennél kisebb
mennyiségért házhoz megyünk, de
behozhatja telepünkre is, térítés ellenében.

Temetkezési szolgáltatást is nyújtunk.
Vállalunk továbbá sírgondozást
(egyszeri alkalom, vagy folyamatos
karbantartás). Ár megegyezés szerint.
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Nagymaros

MEGHIBÁSODOTT? ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?
ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVÍZE
MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVÍZE
GÁZMEÓ ÁTADÁS
GÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLAT
VÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉS
KONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁS
SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0620/407-1874,
0620/330-0283
ÉPÍTÉSZET
FESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁS
0670-626-7902
EMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COM
HÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMAL

Börzsönyoptika - Király u. 6.
November 10-én és 22-én , szombaton
ingyenes látásvizsgálat !
A vizsgálatra bejelentkezés szükséges!

A 2018-as szemüvegkeretek és
napszemüvegek megérkeztek!
Az üzletben mindennemű rövidáru kapható:
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő fonalak,
cérna, tű, gomb, cipőfűző, diszkötöző, selyem
szalag, cipzár, gumi, díszítők fehér és arany színben.
Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.
Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-16.30 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889

