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Mint minden évben így idén is
szentmisével vette kezdetét a városi ünnepség augusztus 20-án,
majd Szent István és Boldog Gizella szobrának megkoszorúzásával folytatódott. Az ünnepi beszédre és a díjak átadására most
is a Fő téren került sor.
Folytatás a 3. oldalon
Az 5. Borünnepen 11 borvidék
több mint 20 pincészete képviseltette magát, street food-jellegű
ínycsiklandozó ételek, koncertek,
jazz, rock, blues, operett zene várta a látogatókat. Ismét nagy sikert
aratott villányi Teleki pincészet
borkóstolójával egybekötött hajókirándulás.
A fesztivál kutyabarát mivoltát
mutatja, hogy nemcsak a felelős
kutyatartás hirdeti, hanem játékos
programokkal megfűszerezve csalt
mosolyt a látogatók ajkára.
Folytatás a 4. oldalon

Dunakanyar Kincse Ingatlaniroda
Keresünk – kínálunk:
Családi házakat,
nyaralókat, telkeket.
Szolgáltatásaink:
Ingatlanközvetítés
Értékbecslés
Ingatlankezelés

Grécs Gábor
+36-30/953-2008,
H-2626 Nagymaros Tégla utca 17.
www.dunakanyar-kincse.ingatlan.com
grecsgabor@gmail.com
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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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Augusztus 20-ika a magyar
nemzet legnagyobb ünnepe

Folytatás az 1. oldalról
A megjelenteket Petrovics László polgármester köszöntötte.
Ünnepi beszédében kiemelte az
ünnep lényege az emlékezés és
a tanúságok megállapítása, az
összetartozás megerősítése.
- Szent István tisztelete is így
válhatott az atyák gyámolító
szándéka szerint, a fiak engedelmessége okán, a Kárpát-medence legtávolabbi zugaiban
is, a legnagyobb alázattal ápolt
összetartozásunkra, sorsközösségünkre emlékeztető és figyelmeztető ünnepi eseménnyé,
az önazonosságunk alapjává –
mondta.
Ebben az évben az ünnepi
szónok dr. Juhász Hajnalka, országgyűlési képviselő, a Külügyi
Bizottság alelnöke, az Európa
Tanács Parlamenti Közgyűlése
magyar delegációjának a tagja
volt.
- Augusztus 20-ika a magyar
nemzet legnagyobb ünnepe,
amely megemlékezés Szent István királyunkról és a keresztény
magyar állam megállapításáról.
Európa legrégebbi államát, a
több mint ezeréves Magyarországot ünnepeljük a mai napon.
Ahogy Szent II. János Pál pápa
fogalmazott 1991. augusztus
20-ikán a Hősök terén: István

király az a Szent, aki hasonlatos Krisztus hegyi beszédének
bölcs emberéhez, aki sziklára
építette házát. Ezt a házat Szent
István király ezer évvel ezelőtt
az őseinknek, a magyar nemzet
minden nemzedékének építette. Szent II. János Pál pápa
lelki végrendeletnek nevezte
azt az örökséget, amelyet Szent
István királyunk hagyott ránk,
és amely alapvető, el nem évülő értékek összessége, mert az
igazi haza erre a sziklára épül –
mondta.
A beszédek után következett
a városi kitüntetések átadása.
Ebben az évben a díszpolgári
címet vehetett át Ritzl Ferenc,
akinek a munkásságát Mándliné Szabó Katalin alpolgármester méltatta.
- Ritzl Ferenc életében a
sport nem csak edzőként, hanem játékosként is sokat jelentett. Kézilabdában és fociban
is remekül teljesített. Elismerés
volt számára, amikor 15 éves
korában a felnőtt csapat befogadta őt… A korábbi ciklusokban, és jelenleg is a nagymarosi
önkormányzat gazdasági és
városfejlesztési bizottságában
tevékenykedett, tevékenykedik… 2011. augusztus 10-én,
a polgármester jelölése alapján

nevezte ki a képviselő-testület a
Nagymaros Város Fejlesztéséért
Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi elnökének. Örömmel
tölti el, hogy az alapítványban is
a település érdekében végezhet
feladatokat. Úgy hiszi, csak a
közös és reális gondolkodás vezethet eredményre, bízik abban,
hogy munkája segítségére lehet
a város fejlődésének – hangzott
el.
Idén a város képviselő-testülete díszpolgári címet adományozott Szalma László sportolónak is. Méltatását Petrovics
László polgármester olvasta fel.
- Szalma László, a mi Szalma
Lacink és Magyarország Szalma
Lacija az általános iskolában
sportolói pályafutását Ballagó
József tanár úr növendékeként
kezdte. Budapesten végezte
gimnáziumi tanulmányait a
Petőfi Sándor Gimnáziumban.
A Magyar Testnevelési Egyetemen diplomát, majd ezt követően a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi
Karán atlétika szakedzői képesítést szerzett. Később elvégezte a golf sportedzői szakot is.
1993 óta a Magyar Testnevelési
Egyetem Atlétikai Tanszékén
dolgozik. Először egyetemi
adjunktus, később egyetemi
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docensként, majd tanszékvezetőként dolgozik. Tagja a Sportsegély bizottságnak, a Magyar
Atlétikai Szövetségnek, a Magyar Profi Golfegyesületnek és
a Magyar Golfszövetségben alelnök. Személyes sporteredményeit tekintve, távolugrásban
hétszer javította meg a Magyar
csúcsot, amely jelenleg is fennáll 1983 óta. Négyszer ugrotta
túl a fedett pályás csúcsot is,
amelyet szintén a mai napig
nem tudott megdönteni senki hangzott el.
Nagymaros Város Képviselő-testülete 2019-ben Pro Urbe
díjat adományozott Heinczné
Cserni Katalinnak, akit Horváth Dávid méltatott.
- Sokat köszönhet neked
Nagymaros:
mindenekelőtt
kiváló tanári munkádat, mely
nem ér véget sem a becsöngetésekkel, sem a ballagásokkal.
Megszámolni is nehéz volna,
hány gyerek tanulta meg tőled
a német nyelvet. Tanítványaidat
tárt karokkal várják bármely
középiskola 0. nyelvi osztályában. Nem véletlenül kapcsolódtál bele a Német Nemzetiségi
Önkormányzat életébe sem néhány évre. Azok a programok,
amelyek hagyományteremtés
gondolatával teremtődtek, ma
már az egész városban közkedvelt és sok családot megmozgató események: ilyenek például a
Márton napi felvonulás, a Mindenki karácsonya, a télbúcsúztató, a kútszentelés. Minden
évben éri a résztvevőket valami
meglepetés, sosem unalmasak
vagy egyformák ezek az eltöltött órák, sem felnőttnek, sem
gyereknek. Ráadásul mindezek
fontos közösségteremtő alkalmak – mondta.
Pro Urbe díjban részesült
idén Koncz Ernő és Konczné
Bulyovszki Helga is. Munkájukat Petrovics László ismertette.
- Ritka dolog, hogy egy házaspár kap Pro Urbe kitüntetést,
de a képviselő-testület úgy ítélte
meg, hogy mindkettejük aktivitása miatt ez lesz a helyes döntés. Koncz Ernő és Bulyovszki
Helga városunkba költözésüket követően bekapcsolódtak a
helyi civil életbe és különösen
kedves az, hogy aktivitásukkal
mást is ösztönöztek. Bennük
olyan embereket ismertünk
meg, akik nem csak elmondják
a véleményüket, hanem magu-
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kénak érzik és tesznek is a városért, a közösségért - mondta.
Nagymaros Város Képviselő-testülete 1997-ben alapította
a Nagymaros Ifjúságáért díjat,
melyet ezúttal Ujvári Gábor,
a Dunakanyar Fúvósegyüttes
művészeti vezetője vehetett át.
Méltatását Mándliné Szabó Katalin ismertette.
- A főiskola után játszott a
Budapest Jazz Orchesterben
és közben tanított is a Szobi
Zeneiskola verőcei tagozatán,
illetve az Egressy Béni Művészeti Iskola igazgatóhelyettese
is volt. Jelenleg a Kodály Zoltán
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rézfúvós tanára és rézfúvós munkaközösség vezetője.
A Dunakanyar Fúvósegyüttes
vezetését 2005-ben vette át egy
kori tanárától, Mayer Józseftől,
akinek saját bevallása szerint
nagyon sokat köszönhet. Fontos feladatának érzi a hagyományok ápolását, az élő zenének
megszerettetését, vallja, hogy
„Őseink kultúráját kötelességünk megőrizni és továbbadni”.
Ugyancsak szívügye az ifjúság
zenére oktatása, nevelése, s ezzel szinkronban az értelmi képességek mellett a személyiség
egészének élményszerű fejlesz-

			
tése a muzsika segítségével. Ezt
próbálja megvalósítani zenepedagógiai munkája során, zenekari utánpótlás nevelése, oktatása során a kisfúvósok próbái
alkalmával.
Nagymaros Város Önkormányzata 2011-ben Nagymaros Város Közszolgálatáért elismerő oklevelet alapított, melyet
idén Urbán Antalné kapott meg.
A méltatást Szabóné Revák Mária a Gondozási Központ intézményvezetője olvasta fel.
- Én magam csak néhány
hónapja dolgozom vele, ez a
röpke kicsi idő azt a benyomást
keltette bennem, hogy egy nagyon lelkes, dinamikus, temperamentumos személyiség, ami
nagyon nagy pozitívumot jelent
egy idősek otthonában. Hiszen
színt visz a mindennapokba, a
közösségi életbe. Rendkívül jó
humorával többször voltam tanúja annak, hogy megnevetteti
az időseket. Természetesen próbáltam információkat gyűjteni
róla olyan munkatársaktól, akik
sok éve dolgoznak már vele.
Ők is erről számoltak be vele
kapcsolatban. Kiemelték, hogy
mindig lehetett rá számítani
bármilyen feladatról volt is szó.
Szintén Nagymaros Város

közszolgálatáért elismerésben
részesült Budáné Vadkerti Márta. A méltatást dr. Horváth Béla
jegyző mondta.
- 1999-ben közigazgatási
alapvizsgát tett, és azóta számos, a munkaköréhez kapcsolódó (munkaügyi, közigazgatási eljárási, adóügyi) képzést
végzett el sikeresen. Kezdetekben a pénzügyi csoport kereteiben munkaügyi ügyintézői
feladatot látott el, sikeresen
betöltve a Jung Erzsi néni nyugdíjba vonulása után maradt
űrt. 2003 után a munkaügyi
feladatokat a helyi adókkal kapcsolatos feladatok váltották fel,
lett és azóta is maradt adóügyi
ügyintéző… Munkáját mindezen nehézségek ellenére mindig
a legnagyobb precizitással, a
vonatkozó adóügyi jogszabályok betartásával, szorgalmasan
végezte, rá felettesként mindig
lehetett és lehet számítani. 21
éves hivatali munkája, az előző-

Nagymaros
ekben felsoroltak alapján egyértelműen igazolják Mártinak a
Képviselő-testület által adományozott elismerő címre való érdemességét.
Idén a kenyér megáldására már az ünnepi szentmisén
sor került, így az ünnepségen
az új búzából készült kenyeret,
osztották szét a Nyugdíjas Klub
tagjai.
Hagyomány már városunkban, hogy az augusztus 20-iki
ünnepi megemlékezés keretében kerül sor a Tiszta udvar,
rendes ház elismerések átadására is. Ebben az évben a szakmai bíráló bizottság javaslata
alapján táblát és pénzjutalmat
adományozott: Hesz Annának,
mint az első helyezettnek, a
második Szőke Lászlónak, és a
harmadik helyen végző Bea Bélának. A szép portájáért Tiszta
udvar, rendes ház címet és táblát kapott még Bende Zsuzsanna is. (F. A., fotó: Sam Matysen)

A Református gyülekezet
köszönete szolgálatért
Márkusné Láng Ilona lelkésznőnk 17 évi szolgálat után
nyugdíjba kíván menni. A gyülekezet nagyon hálás neki,
mert sok munka van e hosszú években. A prédikációkban
és a bibliaórákon elhangzott Isten szava sokak számára áldássá vált. A pihenés a nyugdíjba vonulás, az egész életen
át végzett kemény munka jól megérdemelt jutalma. De
amíg élünk, Isten mindig tartogat feladatokat számunkra!
A mi lelkésznőnk a szolgálatát mindig nagy szeretettel
és hittel végezte, ami a gyülekezet számára mindig léleképítő volt.
Kívánunk neki sok egészséget, hosszú életet a további találkozások reményében!
Szilágyiné Franyó Emese
gondnok
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5. Szent István Napi Borünnep
2019. augusztus 18-19.

Az idei újdonságok a pajtás
találkozó és az ivócimborák
program voltak, kíváncsiak
voltunk melyik kutya gazdi
páros a legjobb pajtás, vagy ki
tudja a leggyorsabban eltüntetni a jófajta nedűt a poharából,
vagy táljából (szigorúan alkoholmentes húsleves járt a blökinek). A program megvalósításában a Máté Állatvédelmi
Alapítvány szakmai támogatása elengedhetetlen volt.
A rendezvényről idén is
élő kapcsolással tájékoztatott
a MTV1, valamint a Kossuth
Rádió, ezúttal augusztus 19én a 16 órai híreket követően.
Az adás megtekinthető a média honlapjának archívumában.
A könnyűzenei programok
közül természetesen a Nagy
Feró és a Beatrice koncertje
vonzotta a legszélesebb közönséget, ám örömmel kaptuk
a visszajelzéseket hogy több
zenei közreműködő előadása
sikert aratott, mint például:
Ann&RichARt, a Kitti Live,
Juhász Diána és Kurkó József
Kristóf operett műsora és a
Midlife Crisis fesztivál zenekar több órás műsora.
A rendezvény bora címet
2019-ben a fehér bor kategóriában a Koch 2016-os Hajós-Bajai Késői Szüretelésű
Chardonnay bora, míg a vörös
bor kategóriában megosztva
Teleki Villány Teleki Tradíció
1881 Super Premium Villányi
Franc 2015 évjáratú bora és a
Heininger Borászat 2018-as
Néró bora nyerte.

Tájékoztatásul, a versenyen
indultak fehér bor kategóriában: Áts Szent Tamás Furmint
2017, Koch Hajós-Bajai Kései
Szüretelésű Chardonnay 2016,
Lingvay Pincészet Kőszentes
Zöld Veltelini 2017, Varsányi Grand Selection Verpeléti
Olaszrizling 2017, Dóka Éva
Pincészete H8 Furmint 2017,
Borgarázs Manufaktúra Királyleányka 2018.
Vörös borok esetében ezek
közül kellett kiválasztani a "befutót": Balla Sziklabor Feketeleányka 2015, Teleki Tradíció
1881 Super Premium Villány
Franc 2015 (Kopár), Heininger Pincészet Néro 2018, Borgarázs Manufaktúra Elfogadás
vörös cuveé 2017, VinArt Villány Franc 2017, René’s Wine
Heaven Siller Kékfrankos
2018.
A Borünnep úgymond 0.
napján (augusztus 17.) is számos esemény közül lehetett
válogatni a kulturális és gasztronómiai programok közül:

kenutúra borkóstolóval, kirándulás Nagymaros hegycsúcsain, német tájház látogatása,
kiállítás megnyitó, Dagda skót
táncház és koncert.
A Borünnep ötlete és megvalósítása alapvetően a Nagymarosi Borbarátok Egyesületétől és a helyi önkormányzattól
származik, ám ahhoz hogy ez
a program idén is közel 6000
főt vonzott Nagymarosra
több szervezettel működtünk
együtt, akik önkéntesként segítették a rendezvényt.
Hálás köszönettel tartozunk
nekik: Nagymarosi Önkéntes
Tűzoltók, Máté Állatvédelmi
Alapítvány, Nagymarosi Polgárőr Egyesület, Márianosztrai
Fegyház és Börtön.
Partnereinknek: Sigil Galéria és Kávézó, BTZ Kajak-Kenu Kölcsönző, Nagymarosi
Sport Egyesület, Cédrus Művelődési és Sport Egyesület,
Német Nemzetiségi Önkormányzat és az abasári művészeti csoportok, Abasári
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Olaszrizling Borbarátok Köre.
Köszönjük az együttműködő vendéglátó helyeknek, szolgáltatóknak, akik nélkül Nektek kedves látogatóink nem
lehetett volna teljes az élmény.
A rendezvény nem valósulhatott volna meg támogatóink nélkül: hálás köszönettel
tartozunk Nagymaros Város
Önkormányzatának, hiszen
immár 5. éve támogatja a rendezvény megvalósulását.
Köszönjük a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesületnek a Rendezvénylánc
című projekttel való együttműködést, melynek eredményeként a 3,2 millió forintos támogatásban részesült a Borünnep.
Köszönjük, hogy idén is
rendelkezésünkre bocsátotta a
SakkMed Eseményszervező cég
a VIP teraszt és a kaput.
Örömmel vettük a Mahart
idei támogatását a borkóstolóval egybekötött hajókiránduláshoz és a kísérő pogácsát a
Sakura Cukrászdának.
Köszönjük a Vince magazinnak a média partnerséget
és a Biyo Product-nak a támogatását. Valamint köszönjük
Ormándy Nórának, aki csodás
virág dekorációval lepett meg
minket.
Örülünk, hogy idén is
együtt tudtunk dolgozni és jókedvvel teli hétvégét varázsolhattunk Nagymaroson.
Köszönjük, hogy velünk
vagytok! Csak annyit tudunk
mondani: jövőre Veletek
ugyanitt 2020 augusztusában!
Szervezők:
Nagymaros Városi
Könyvtár és Művelődési
Ház és a Nagymarosi
Borbarátok Egyesülete
(Fotók: Sam Matysen)
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Választási tájékoztató

Támogatásokról,
pályázatokról döntöttek

Az ajánlások összegyűjtését – melyre szeptember 9-én 16 óráig volt lehetőség – követően a szükséges számú, érvényes ajánlással rendelkező jelölteket a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vett jelöltek sorrendjét a
bizottság ki fogja sorsolni, és a jelöltek a szavazólapon ebben a
sorrendben fognak szerepelni.
A választás során külön szavazólap szolgál a polgármester, a
települési képviselő és a megyei lista választásra. A szavazólapokon érvényesen egy polgármesterre, legfeljebb 8 képviselőre
és egy megyei listára lehet majd szavazni.
Emellett aki a nemzetiségi névjegyzékben is szerepel, az
részt vehet a nemzetiségi önkormányzatok választásán is. Ebben az esetben külön szavazólap szolgál a települési, a területi
és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására.
Az átjelentkezés lehetősége az önkormányzati választáson
korlátozottabb, mint az országgyűlési képviselők választásán.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet ugyanis kizárólag az a választópolgár nyújthatja be, aki a választás kitűzését megelőző
harmincadik napon (2019. június 26.) és az átjelentkezésre
irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel
rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a
szavazás napjáig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019.
október 9-én 16 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a
választópolgár tartózkodási helyének címét.
Átjelentkezés esetén a választópolgárt törlik a lakóhelye
szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszik a
tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe, és a tartózkodási helye szerinti jelöltekre szavazhat.
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül
elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus
úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy 2019. október 11én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
a lakóhelye szerinti szavazókör szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án,
legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.
A szavazás 2019. október 13-án 6 órától 19 óráig tart.
A szavazókörök száma, helye változatlan az országgyűlési képviselő választáshoz képest, és azt az augusztus 23-ig
megküldött értesítő tartalmazza:
1. szavazókör: Dózsa György utca 25., óvoda
2. szavazókör: Elsővölgy u. 2., óvoda
3. szavazókör: Fő tér 14., művelődési ház
4. szavazókör: Rákóczi út 14., gyermekjóléti szolgálat
A Helyi Választási Bizottság adatai, elérhetősége:
Dr. Morvai Ágnes elnök, Mészárosné Hutter Erzsébet elnökhelyettes, Jórász Istvánné tag, Döbrössy Mihályné póttag.
2626 Nagymaros, Fő tér 5., (27) 595-118, fax: (27) 354245, e-mail: jegyzo@nagymaros.hu
A Helyi Választási Iroda elérhetősége:
2626 Nagymaros, Fő tér 5., (27) 595-118, fax: (27) 354245, e-mail: jegyzo@nagymaros.hu
vezetője: Dr. Horváth Béla jegyző

Augusztus 14-én és 28-án
is rendkívüli ülést tartott
Nagymaros Város Képviselő-testülete. Utóbbin ös�szesen két napirendi pontot
tárgyalt meg a grémium.
Az augusztus 14-iki első
napirendi témája a Mátyás
Étkezde Nonprofit Kft kérelme volt, mely alapján a
gyermekétkeztetés
rezsiköltségét növelték meg, mivel az a kimutatások szerint
emelkedett.
A testület a THÉBA Művészeti Szakgimnázium és
Szakközépiskolával már korábban felmondta a bérleti
szerződést. Most ezt megerősítve, arról született döntés, hogy szeptember 30-ig
el kell hagyniuk az ingatlant. Emellett pedig egy értékbecslést is megrendeltek
az épületre, valamint a szeptemberi ülésen a hasznosításáról is tárgyalnának majd.
Megválasztották a Helyi
Választási Bizottság tagjait
is. Tagok: Mészárosné Hutter
Erzsébet, Jórász Istvánné, dr.
Morvai Ágnes. Póttag: Döbrössy Mihályné.
A grémium pályázat be-
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nyújtását rendelte el a belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázati kiírása
alapján, a 2019. március 1.
utáni települési támogatások fedezetének biztosítása
érdekében, rendkívüli szociális támogatás megállapítása
iránt.
A Cédrus Művelődési
és Sport Egyesület kosárlabda csapat működési támogatása iránti kérelmére
a 2019/2020. szezonra jelzett teljes 3 millió forintos
működési támogatás jövő
évi részét 1,5 millió forintot kérték a költségvetésbe
betervezni. A 2020/2021.
szezon 2020-ra eső további 1,5 millió forint összegű
támogatását a működéstől
függően feltételesen a költségvetésbe betervezik.
Végül pedig a Dézsma utcai présház ismételt pályázat
kiírásáról született döntés.
Augusztus 28-án a Nagymaros, Rákóczi út felújítása tárgyú közbeszerzési
eljárásban hoztak döntést,
majd zárt ajtók mögött két
felvételről született döntés a
Gondozási Központba.

Pályázat: Dézsma utcai pince
Nagymaros Város Önkormányzata képviselőtestületének 134/2019. (VIII. 14.) számú határozata alapján hasznosításra hirdeti meg az önkormányzat tulajdonában
álló Dézsma utca 1381 helyrajzi szám alatti présház és
pince ingatlanát.
Az ingatlant az Önkormányzat bérleti díj és a felmerülő közüzemi díjak megfizetése ellenében adja bérbe a
nyertes pályázó számára határozatlan időtartamra azzal,
hogy 90 napos határidővel rendes felmondás illeti meg
az önkormányzatot.
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent az ingatlan
borturizmus céljára történő üzemeltetése, megnyitása a
közforgalom számára turisztikai célok – elsősorban borbemutatók, borkóstolók – teljesítése érdekében, valamint a helyi termékek minél szélesebb skálájának bemutatásának biztosítása. A pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó által ajánlott bérleti díjat is.
Az ingatlan megtekinthető a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályával történt egyeztetést követően.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.
A pályázatok benyújtása személyesen a Polgármesteri
Hivatalban lehetséges.
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Jól sikerült a nyár a Német
önkormányzat köreiben is!
szívalakzatok beszerzési lehetőségének. Azóta már újabb 10
darabot rendeltem.
Igen pozitív hozzáállásról és
együttműködésről tanúskodott
Valentin Annabella a polgármesteri hivatal dolgozója. Köszönet mindannyiuknak, mert
nélkülük nem valósulhatott
volna meg városunk egy újabb
színfoltja.
Vannak még ráadások: augusztus 21-én elkezdődtek a
Tájházban a kerítés építésének
munkálatai, mely a következő

A nagy meleg ellenére volt továbbhaladás Német Önkormányzatunk területén is.
Mindkét virághenger állva
maradt és dísze a Duna-part
környezetének, miközben muszáj volt még a rendezvények
előtt sürgősen körbekeríteni.
Több átutazó neki támasztotta
a kerékpárját, avval az érvvel,
hogy kibírja a virágállvány a
kerékpár súlyát. Ilyen mentalitás mellett nehéz lesz szépíteni,
építeni városunkat.
Sikere lett az ifjú házasok
jelképének a keresztnévvel, dátummal ellátott szívnek az Ulmi
skatulyánál. Matuk Zeller Anettnak köszönhetően megtörtént a
10 darab szív lefestése feliratozás, míg Csuti - Puskás Róbertné, beszerezte a piros festéket és
további felajánlást tett a festésre.
Sukerek Gyöngyös utánajárt a

hét közepére már átadásra is
került. Radics János remek és
gyors munkát végzett. Az előre betervezett költség a városi
önkormányzat költségvetésnek
kiadási oldaláról megtörtént.
Augusztus 31-én a Csípős
fesztivál állomásaként Német
Önkormányzatunk is vendégváró gasztronómiai napot
hirdetett meg. Az étlap a támogatók által nagyon hamar
összeállt. Igazán sok, - 14 féle
választék volt -, ráadás a házi
sütemények. Akik közreműködtek és bemutatták főzés-sütés tudományukat: Valentin
Mária Antónia, Pap Béláné,
Kurczbacher Dávid, Rudolf János, Bognár Czudar Andrea,
Jäger Enikő, Arnold Mónika,
Hliniczky Mária, Laczkó Czelba Viki, Fadgyas Ilona, Lénárt
Kitti, Mándliné Szabó Katalin,
Hetényi Andrea.
Köszönjük a segítő támogatást.
Következő
szervezésünk:
nyárbúcsúztató
nemzetiségi
kulturális program szeptember
28-án Svábfeszt-Sörfeszt a Du-

na-parton.
A sokszínű programban van
városnéző kisvonatozás idegenvezetéssel, nemzetiségi tánccsoportok, a Dunakanyar Fúvósegyüttes, berkenyei és kismarosi,
dunakeszi nemzetiségi csoportok, helyi gyermektáncosok,
körhinta és gyermekjátszó, és
természetesen szőlőpréselés a
helyszínen. Új elemként szeretnénk, ha sváb nemzetiségi
hagyományon felül a városunkban élő más nemzetiségűek is
bemutatnák ruházatukkal a
saját tradicionális öltözéküket.
Szeretnénk bemutatni városunk sokszínűségét ezen kulturális programmal is, egyben
emelve és színesítve a rendezvény színvonalát. Várjuk a jelentkezőket nagy szeretettel.
Találkozunk
SZEPTEMBER 28-án a Svábfeszt-Sörfeszt
kulturális rendezvényünkön.
Ivor Andrásné
képviselő,
NNNÖ elnök

Nagymaros
köszönti a
szépkorúakat
Az Idősek Világnapja
alkalmából nóta műsorral vár minden kedves
érdeklődőt Nagymaros
Város Önkormányzata
2019. szeptember 29-én
15 órától.

Köszöntjük
az 50 éves
házassági
évfordulójukat
ünneplő párokat
Szeretnénk felköszönteni a Nagymaroson élő
50. házassági évfordulójukat ünneplő párokat.
Kérjük, akik idén ünnepelték e jeles alkalmat
és együtt ünnepelnék
velünk, akkor szíveskedjenek jelentkezni a művelődési házban, vagy a
könyvtárban: (27) 354
243, vagy a (27) 594
106-os telefonszámon.
E-mail: konyvtar@nagymaros.hu.
Köszönjük az együttműködést!

Egy közös ügy
2019. szeptember 29. és október 6. között Nagymaroson is
Teremtés Hete – nem csak hívőknek!
Ha aggódsz a holnapért, a Földért, a Dunakanyarért, gyere
el, hogy a csüggedésedet a megoldások és a tettek váltsák fel!
A Földnek szüksége van Rád – a Földre szükséged van!
Kiváló előadások, filmvetítés, és különleges programként
üzemképtelen mobiltelefonok, valamint felesleges, de használható szemüvegek gyűjtése!
Részletek az esemény frissülő facebook-oldalán („Teremtés Hete - Mit tehetsz a holnapért a Dunakanyarban?”), és a
plakátokon!
Halupka Gábor

Friss infók településünkről:
WWW.NAGYMAROS.HU
https://facebook.com/nagymarosvaros
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Zöld Híd – avagy a
fenntarthatóság fontossága
Az elmúlt időszakban
meglehetősen sokat lehet
hallani a klímaváltozásról, a
folyamatos felmelegedésről,
és az ennek következtében
fennálló veszélyekről.
Tanulmányaim és érdeklődési körömnek köszönhetően
sikerült egy kicsit jobban belelátni mindebbe, és rádöbbentem, hogy sem a hírek,
sem az iskolákban lévő lehetőségek, órák nem elegendőek ahhoz, hogy az átlagember
mélyebben megismerkedjen
mindezzel, és rájöjjön a probléma valódi forrására.
A téma meglehetősen
nagy, magába foglalja a népesség ugrásszerű növekedését, az emberiség növekvő
igényét, a klímaváltozást, levegő- és zajszennyezést, vízgazdálkodást, és a biológiai
sokféleség kérdését. Valójában különböző területekről
van szó, de egyvalami mindegyikben közös: az ember, aki
mindegyik területnél jelen
van. Példaértékűen nézzünk
néhány megdöbbentő információt és tényt. Jelenleg az
ember annyi házi- és haszonállatot tart, amelynek össztömege hétszer annyi, mint tízezer évvel ezelőtt a gerincesek
össztömege volt. Az igényünk
és elvárásunk folyamatosan
növekszik, melynek hatására
több állatot tartunk, amelyek
több gázt is bocsátanak ki. Ez
egyértelműen negatívan hat a
klímaváltozásra, nem véletlen, hogy a fokozatos felmelegedés bőrünkön érezhető.
A probléma csak az, hogy a
felmelegedés következtében
a biológiai fajok száma fokozatosan csökken. Az eddig élt
élőlények körülbelül 25%-a
kipusztult, és körülbelül 25%a van jelenleg is veszélyben.
Mindezen kívül nézzük meg
a tengereket, óceánokat, amelyek telis-tele vannak úgynevezett szemétszigetekkel. A
Csendes-óceán szemétszigete körülbelül 4,5 millió m2.
Ezt a számot viszonyítsuk
Magyarország területéhez,

amely körülbelül 90.000. m2,
így könnyen kiszámítható,
hogy majdnem 50 magyarországnyi szemét úszik ma az
óceánban. Ezt a számot látva
mindannyian rádöbbenünk,
mennyire súlyos problémáról
is van szó.
Mind idáig, ha megnézzük
a leírtakat, az emberi igények
és a növekvő népesség miatt
az állatok mennyisége sokkolóan növekszik, amelyek a
közlekedés által kibocsátott
gázokkal egyetemben hozzájárulnak a felmelegedéshez.
A felmelegedés javarészt számos élőlényt pusztít el és irt
ki, amelyek a tengerben és
óceánban az általunk okozott és eldobált szemétmen�nyiségtől is szenvednek, nem
beszélve a víz romlásáról.
A leírtak következtében
kezdünk végre gondolkodóba
esni, hogy lehetséges, tényleg
baj van a világban? S ami a
legmeghökkentőbb, hogy talán velünk van baj a világban?
Egyetlen szóval sem állítom, hogy mi, magyarok fogjuk megváltoztatni a világot,
de azt biztosra tudom, hogy
valahol el kell kezdődnie ennek a változási folyamatnak.
Buzgóságom révén én a
hulladékmentesség kérdésére
kerestem a megoldást, és sikerült beszélnem a Zöld Híd
egyik munkatársával, aki volt
olyan kedves, hogy szemé-

lyesen fogadott a telepen. A
találkozás során lehetőségem
nyílt bepillantani a „színfalak” mögé, mert látni akartam
a saját szememmel, mi lesz a
szemetünkkel, és tudni akartam, van-e értelme szelektíven gyűjteni a hulladékot.
Nem kellett sok hozzá, hogy
lássam, nagyon is van értelme, sőt…
Őszintén
mondhatom,
minden embernek látnia
kellene, ami a való életben
ott zajlik. Hozzáteszem, lehetőség van az iskoláknak,
óvodáknak, különböző szervezeteknek előadót hívni, aki
mesél az ottani munkáról, és
a hulladék problémájáról. Az
egészből mi innen, a városból
csak annyi látunk, hogy elviszik a szemetet. Na de hogy
helyileg hová, mi lesz vele, ki
csinálja az ottani munkát, és
mi zajlik ott, azt senki nem
tudja.
Amikor
megérkeztem,
sokkoló látvány fogadott.
Legalább három, óriási szemétkupac tárult elém. Talán
mindegyik kb. háromnegyed
focipályányi méretű lehetett
20-30 méter magasságba nyúlóan, de ők sem tudták megmondani, milyen nagy lehet.
A három szemétkupacból
kettő be volt temetve földdel,
azokon már kinőtt a fű. Ezek
a dombok azok, amelyeket mi
„termelünk” körülbelül 3 év
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alatt a hanyagságunkkal. En�nyi idő kell, hogy egy ekkora
kupac létrejöjjön, és mindez
telis-tele van nem lebomló anyagokkal. Ide kerül az
összes pelenka, törlőkendő,
fogkefe, fogkrém, a palackos
tejszínhab, fültisztító pálcika,
stb. Ezekkel nem lehet mit
csinálni, eltemetik, mintha
mi sem történt volna. Fontos
viszont, hogy azt a szemetet,
amelyet nem gyűjtünk szelektíven, és ide kerül, futószalagon még átvizsgálják, és ott
ki tudnak szűrni még néhány
dolgot.
A telep másik részén a
szelektíven gyűjtött hulladék
válogatása zajlott emberek által és szalaggal. Körülbelül 30
ember válogatta kézzel, mindenki más-más típust. Valaki
csak konzervet gyűjtött, valaki éppen vizes palackot, vagy
a zacskókat, szatyrokat. A
futószalag a fémet válogatta.
A szétválogatott hulladékot
összetömörítik, felbálázzák,
és úgy megy tovább a különböző gyárakba, hogy újrahasznosítsák. Megemlítendő
viszont, hogy csak azokat a
dolgokat válogatják ki újrahasznosítás céljából, amelyek
viszonylag tiszták. Tehát hiába dobunk be egy zsebkendőt, egy szalvétát, vagy egy
ételes műanyag dobozt, azok
nem lesznek újrahasznosítva. Minimális öblítés kell (ha
épp kezet mosunk, annak a
vize tökéletes erre a célra). A
szalvéta, zsebkendő kérdésre tudnám javasolni a külön
gyűjtést, és bográcsozásnál,
sütögetésnél való elégetését.
A telep legvégében a zöldhulladékot találtuk. A zöldhulladék tartalmazza a növényeket, levágott füvet, illetve
a zöldségeket, gyümölcsöket,
de az ételmaradékot nem.
Maga a zöld szatyor is lebomló anyagból készül, amely 28
nap alatt bomlik le. A zöldhulladékot kupacokba rakják,
időnként öntözik, időnként
pedig letakarják, hogy ne érje
a nap, majd ledarálják. Amikor teljesen összeérik, különböző cégek és boltok tudják
árusítani, így teljes mértékben újrahasznosul.
Az ember azt hiszi, jó, amit
csinál, nem kell odafigyelni a
szemetünkre. Én úgy gondo-

Nagymaros
lom, ez egy olyan téma, amit
viszont nem lehet nem túl
komolyan venni. Sokan védekezően tartják fel a kezüket és mondják, hogy ők nem
szemetelnek. Bármennyire is
fáj, el kell keserítenem mindenkit, mindannyian szemetelünk, amikor a kukába
belerakjuk azt a töménytelen
mennyiségű hulladékot, aminek körülbelül a felét biztosan lehetne még szelektíven
gyűjteni. Attól, hogy nem az
utcára dobom szét a szemetemet, attól az még ott van.
A legmeghökkentőbb pedig,
hogy nagyon sok dolog úgy
kerül a kukába, hogy csupán néhány másodpercig
használtam, majd lemondok
róla, és felszegett orral másra
hárítom annak elszállítását,
eltüntetését. A szomorú benne az, hogy attól az a szemét
még ugyan úgy létezik, csak

						
bennünket már nem érdekel,
mert nincs vele gondunk. Lehet ezt így csinálni, csak tényleg ne csodálkozzunk majd,
amikor néhány év múlva,
mikor a népesség már nem
7,5 milliárd fő lesz, hanem 10
milliárd feletti, és a probléma
egyre súlyosabb lesz. Még
lehet tenni ellene. Rajtunk
múlik, csak egy kis odafigyelés kell. Megnézni, mi lapul
a szemetesben, és elgondolkodni, mit lehetne még szelektíven gyűjteni abból, vagy
mi az, amit esetleg ki lehetne
váltani természetesebbre, lebomlóra. Odafigyelni, hogy a
törlőkendőből lehet elég lesz
négy darab, nem kell az az
ötödik a gyermek tisztába rakásakor. Akár elgondolkodni
a fa fogkefe lehetőségén, ha
már mindegyik darab megy a
földbe, úgy, ahogy van. Igen,
hiába tesszük azt a szelektíves

zsákba, azt nem hasznosítják újra, eltemetik a föld alá.
Persze erre jönnek a kifogások, hogy a fa fogkefe sokkal drágább. Ilyenkor el kell
gondolkodni, hogy valójában
lecseréljük a fogkefénket kevesebb, mint három hónap
alatt? Ha nem, már meg is jött
a válasz: belefér az a fa fogkefe. S talán lehet, hogy még a
palackos tejszínhabról is le
tudok mondani, és keresek
egy másikat, aminek hasonló
az íze. És még akár a műanyag
fültisztító pálcikát is le tudom
cserélni fa fültisztító pálcikára. Ennyi az egész. Szinte
mindennek van alternatívája,
vagy meg lehet oldani, hogy
szelektíven gyűjtsünk még
újabb dolgokat, mint például
komposztáljunk az udvaron.
Egy m2-t igényel, nem többet,
és meg is van oldva. Csak egy
parányi odafigyelést igényel,
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semmi többet.
A cél tehát egyértelműen
egyfajta körforgásos gazdaság kialakítása. Amit megveszünk, azt juttassuk vissza,
hogy újra lehessen hasznosítani. Ha mindenki csak egy
kicsit figyelne oda minderre,
lényegesen kevesebb szemetet termelnénk, és lényegesen
több mindent lehetne újra
felhasználni.
Remélem, néhányunkhoz
eljutott ez az üzenet. Nem kérem, hogy az egész háztartás
180 fokot forduljon a hulladékmentesség irányába, de
kisebb változtatásokra igenis
szükség van. A fenntarthatóság nagyon fontos, főleg
jelenlegi világunkban, mikor
valójában a jövőnk múlik
mindezen. Kérlek, gondolkozz el ezen, és segíts, hogy
együtt változhassunk!
Kovács Roberta

Már közösségi tervezéssel Nagymarosi Csípős Fesztivál
nap, immár hetedszer a Nagymarosi Önkéntes
valósulhat meg a Duna-part Egy
Nagymaroson, amikor az Tűzoltókat, a Nagymarováros csípett. Legyen si Polgárőr Egyesületet és
fejlesztésének projektje egész
az kürtöskalács, ékszer, azon támogatókat akik már
Nagymaros Város Önkormányzata több önkormányzattal,
köztük az óbudaival is folytatott
tapasztalatcserét a közösségi
tervezéssel kapcsolatban. Ennek kapcsán fogadta az Urban
Dialog Kft képviselőit Petrovics
László polgármester, hogy a Duna-part fejlesztése már így valósulhasson meg.
A közösségi tervezés azt
jelenti, hogy a tervezési folyamatba már annak egészen korai
szakaszában is bevonják az érintetteket. Nagymaros városa azt
tervezi, hogy jövőben lehetőség
szerint minél több projektbe
megpróbálják a közösséget is
bevonni, akik a látványba és a
funkciókba is beleszólhatnának.

Érdekességként az óbudai
önkormányzat tapasztalatcseréjén az is kiderült, hogy sokszor
nem is a lakosság és az önkormányzat között kell közvetíteni,
hanem lakos és lakos között. Az
Urban Dialog Kft munkatársai
5-7 találkozón vállalják egy-egy
projekttel kapcsolatban, hogy
meghallgatják a résztvevőket és
kezelik a kialakult konfliktusokat. Ezalatt a tervek pedig úgy
alakulnak, ahogy a lakosság
igényli, természetesen az észszerűség határain belül.
A Duna-part fejlesztésével
kapcsolatban hamarosan fórumot szerveznek a szakemberek,
ahol már a közösségi tervezés
elvei érvényesülnek majd.

kávé, fagyi, ami és aki csak

előzetesen is támogatták a

a városban járt-kelt csípte a
Nagymarosi Csípős Fesztivál.
Gabko alias Nagy Gábor
és Bors Szilárd ötletéből
megvalósult program mögött már évek óta Nagymaros Város Önkormányzata
áll fő támogatóként és szervezőként a közművelődési
intézményével együtt.
Kiemelt köszönet illeti
az önkénteseket és minden támogatót, különösen

fesztivált felajánlásukkal: Sigil Galéria és Kávézó, Piknik
Manufaktúra, Édeske Cukrászda, Sakura Cukrászda,
La fleur by Nora, Fekete
Zsolt.
Gabko facebook bejegyzését idézzük: "Kedves vendégek,
kedves kiállítóink, kedves piacosok, kedves segítőink! Köszönjük szépen, hogy eljöttetek,
segítettetek és jól éreztétek magatokat! Szerintünk fantasztikus volt! Jövőre ugyanitt?"
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Szeptember 29. – műemlék templomunk
megújulásának ünnepe
Az ünnepség időpontja:
2019. szeptember 29. – vasárnap

Kedves Nagymarosiak!
A városunk jelképének számító monumentális műemlék templomunk az elmúlt fél évtizedben minden elemében
megújult. A templomhajó boltozatainak
statikai megerősítése, a templom külső
minden elemét érintő homlokzat felújítás, a közel 100 éves Lóhr Ferenc szekkók színvonalas restaurálása, a szószék,
a főoltár és a templomszobrok restaurálása pályázati támogatásból, püspökségi
támogatásból és a nagymarosiak nagylelkű adományaiból valósult meg. Mivel
ennek a szép ívű folyamatnak szeptemberben a végére érünk – ekkorra készül
el az utolsó szekkók restaurálása, és tűnik el a belső állványerdő – szeretnénk
ezt a nagy pillanatot egy ünnepség kíséretében megragadni.
Erre a közösségi napra hívjuk ezúton
minden nagymarosi és Nagymaroshoz
kötődő testvérünket szeretettel.
Heininger Ferenc
az Egyháztanács világi elnöke

Főbb programpontok
- 9 óra – Templombúcsúval egybekötött ünnepi szentmise Marton
Zsolt püspökatya részvételével
- Színes beszámoló a felújítás és a
restaurálás folyamatáról
- Gyermekprogramok, valamint találkozási lehetőség a valaha Nagymaroson szolgált atyákkal
- Délben közös ebéd a plébánia
udvaron
- 14-15 óra között – Lehetőség a
templom és a templomtorony vezetett megtekintésére
- 15 óra – Egyházzenei koncert a
Szobi Kodály Zoltán Művészeti
Iskola közreműködésével
- 16 óra – Templomi zenés dicsőítés
– Laudate zenekar

FELHÍVÁS
Nagymaros Védelméért Egyesület (NVE)
Tisztelt Nagymarosi Lakosok!
2018-ban ötven nagymarosi lakos megalakította az NVE-t, melynek kiemelt célja, hogy árvízi helyzet
esetén a védelmi munkálatokat elvégezze, a Nagymaros Város Önkormányzat megbízása alapján.
A védekezés felelőse a mindenkori polgármester, a lebonyolításért az egyesület vezetősége felel.
A sikeres védekezéshez széleskörű szervezett társadalmi összefogásra van szükség (kb. 400 fő).
A védekezési feladatok legnagyobb része a mobil elemek felépítése.

A lakosság nélkül nincs árvízi védekezés.
Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené munkájával a védekezést.
Fontos már most nyilvántartásba venni a jelentkezők elérhetőségét.
Az NVE elérhetőségei
E-mail: iroda@nmve.hu
Telefon: +36 27/354-195
(munkanap 8:00 – 16:00)				
Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
							

Az egyesület vezetősége
elnök:
Mihály Gábor
elnökségi tagok: Edöcsény András
Heininger Ferenc
Dr. Morvai Ágnes
Murányi Zoltán
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Kajakos hírek
Augusztus hónapban lezajlott az év számunkra legfontosabb versenye, az országos
bajnokság. Erre készültek a versenyzőink
egész évben. Örömmel tudatjuk, hogy ebben az évben is van Magyar Bajnoka egyesületünknek Kardos Orsolya és Gaszner Eszter (képünkön) személyében.
Az bajnokságot egy kis pihenő követte,
majd jöttek a környező versenyek. Verőcén,
Nagymaroson és Nőtincsen is. Számunkra
a legfontosabb a Dunakanyar Kupa volt,
amelyet mi rendeztünk. Megemlékeztünk
egy kiváló versenyzőnk Krix Judit halálának
évfordulójáról. Az MKKSZ képviselői egy
emlék tablót adtak át a családtagoknak. Kajakosaink a kupa megnyerésével tisztelegtek
a kiváló sportoló emléke előtt.
Bár a szegedi világbajnokság miatt kicsit kevesebben jöttek el a korábbi évekhez
képest, de nagyszerű és sportszerű versenynek lehettünk tanúi. A szél is lecsendesedett
mire a törpe versenyzők futama jött. A kicsiknek az evezés mellett ügyességi feladatot
is kellett teljesíteni.
Támogatóink: MKKSZ, Nagymaros Város
Önkormányzata, Libri, Krugel Exim Hungary Kft., Nagymarosi Iskoláért Alapítvány, 2M
Design Kft., ifj. Schült Ferenc, Gyimesi Levente, Cserenyec és Társa, Niegreisz Zsuzsanna.
Külön köszönet a szülőknek, családtagoknak és barátoknak, akik nélkül nem jöhetett
volna létre ez a verseny.
Közreadjuk a Magyar Kajak-Kenu Szövetség rövid összefoglalóját a megemlékezésről:
Krix Juditra emlékeztünk
2019. augusztus 19-én rendezték a Dunakanyar - kupát Nagymaroson. A hatalmas
szélben és az igen sűrű hajóforgalom ellenére a rutinos idősebbek mellett rengeteg
kisgyerek küzdötte le a több kilométeres
versenytávot.
A verseny végeztével a nagymarosi
egyesület kiváló versenyzőjére és edzőjére
a tragikus körülmények között elhunyt Krix
Juditra emlékeztek. Az MKKSZ képviseletében Zakariás Éva tartott rövid megemlékezést, majd átadta a nemrég elhunyt Balogh
Anikó által készített tablót Krix Judit testvéreinek és családtagjainak.
A verseny szervezői Döbrössy László
szakosztályvezető javaslatára kora délutánra
tolták az eredményhirdetést, hogy a megemlékezésen a versenyen részvevők mindegyike jelen lehessen. Felemelő érzés volt
mikor a sportolók, edzők, sportvezetők és a
sok vendég egyperces néma vigyázzállással
adóztak Krix Judit emlékének.
Budapest,
2019. augusztus 22.
A versenyeken elért legjobb eredményeink:
Gyermek, Kölyök
Magyar Bajnokság

Sukoró
2019. augusztus 3-4.
MK2 Női Gyermek U10-U11 2000 m 1.
Gaszner Eszter, Kardos Orsolya (képünkön);
MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m 2. Kardos
Olivér, C4 Férfi Kölyök U14 1000 m 3. Kata
Petra, Mozga Petra Viktória, Szűcs László
Péter, Lénárd István Patrik; C4 Férfi Kölyök
U13-U14 2000 m 4. Kata Petra, Mozga Petra Viktória, Szűcs László Péter, Lénárd István Patrik; MK1 Férfi Gyermek U12 4x200
m váltó 4. Petrovics Ákos, Kis Fülöp, Péntek
Márton, Siklósi Boldizsár József; K1 Férfi
Kölyök U14. 3X200m váltó 5. Edöcsény Botond, Gyimesi Levente, Gaszner Ákos, K1NK1-C1 Kölyök U13-U14. 3x200m vegyes
váltó 5. Mészáros Benedek, Feleki Hanna,
Lénárd István Patrik, PC4 Vegyes Gyermek
U10-U12 2000 m 7. Mozga Dorottya Réka,
Ferenci Anna Mónika, Cserni Ákos, Szántai
Szebasztián, MK1 Férfi Gyermek U11 2000
m.13. Drobilich Pál.
Dunakanyar Kupa,
2019. augusztus 19.
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Csapatversenyben 1. Nagymaros (képünkön); MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m. 1.
Kardos Olivér, 2. Kis Fülöp; K1 Női Serdülő U15 2000 m 3. Feleki Hanna; MK1 Női
Gyermek U11 2000 m 1. Gaszner Eszter,2.
Kardos Orsolya; K1 Férfi Serdülő U15 2000
m 6. Gyimesi Levente; MK1 Férfi Kölyök
U13 2000 m 3. Péntek Márton 4. Petrovics
Ákos, 6. Siklósi Bendegúz; MK1 Férfi Gyermek U11 2000 m 2. Kardos Olivér 4. Drobilich Pál, 5. Kis Fülöp; MK1 Női Kölyök U13
2000 m 2. Péteri Rozina, 3. Berezvai Laura,
6. Kis Hanna; K1 Férfi Ifjúsági U17-U18
2000 m 5. Patrik Gergő, 6. Heincz Sándor;
MK1 Női Gyermek U12 2000 m 5. Gaszner
Eszter, 6. Berezvai Laura; K1 Férfi Serdülő
U16 2000 m 5. Patrik Gergő; K1 Női Kölyök U14 2000 m 2. Feleki Hanna; MK1 Női
Gyermek U10 2000 m 1. Kardos Orsolya;
K1 Férfi Kölyök U14 2000 m 2. Gyimesi Levente, 5. Edöcsény Botond.
A masters-ek világbajnokságának is Szeged adott otthont ebben az évben. Nagymarosról Heincz Sándor szerepelt az indulók
között. Nem is akár hogyan!
KayakFirst Masters
Gyorsasági Világbajnokság
Szeged
2019. augusztus 29-30.
K2 Férfi 1000m 50-54 4. Heincz Sándor/
Metz László; K1 Férfi 1000m 50-54 6. Heincz Sándor. Gratulálunk a sportteljesítményhez.
Az egyesület
vezetősége

Szántói-Szabó
Tamás sikerei
Augusztus 8-11-ig,
Sukorón rendezték
meg a Serdülő Ifjúsági
és U23 Magyar Bajnokságot. Az U23-as
korcsoportban nehéz
jó eredményeket elérni, mert itt 19 éves
kortól 23 éves korig
versenyeznek egymás
ellen a fiatalok.
Szántói-Szabó Tamás 19 éves, első korcsoportos az U23-ban. A gyorsasági számok
közül K1 vagy K2 1000 méteres futamban
szokott a legtöbbet versenyezni, mert ez
ment eddig a legjobban neki.
Ezen a versenyen minden számban szerepelt, mert ha valaki bejut a döntőbe, ahol
már csak 9-en versenyeznek, mindenki szerez pontot az egyesületének. Természetesen
a helyezésektől függ hány pontot hoznak.
Tamás OB eredményei: K1 200 m 7. hely,
K4 200 m 6. hely, K1 4000 m 7. hely, K2 1000
m 6. hely, és K1 1000 m-en pedig ezüstérmet
szerzett. Gratulálunk neki!
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Olvasói levél

"Csendélet" a Rákóczi úton

Nagymaros

Partmentén

Trunkó Barnabás rovata

Tiltott szerencsejáték

A napokban örökítettem meg ezt a szégyellni való "csendéletet" a Rákóczi úton, a Radnóti utca felett. Ilyen látvánnyal (is)
ünnepelte Nagymaros a legnagyobb magyar nemzeti ünnepet!
Szégyellem ezt az önkormányzat vezetői helyett is! Hogyhogy nem tűnik fel egyetlen illetékesnek sem ez a tűrhetetlen
állapot? És ez nem először történik!
Nieberl Ferenc

Tisztelt Nieberl Ferenc!
Higgye el, nekünk sem öröm látni a megmaradt szelektív (üveg palack) hulladékgyűjtők körül kialakult, az
önkormányzatnak kizárólag anyagi terhet jelentő állapotokat.
A hulladékkezelés rendszerének átalakítását követően jelenleg kizárólag folyamatos kérésünkre végzi el, a
mindennapokban tapasztalhatóan is nehézkesen működő Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. a szelektív gyűjtők ürítését.
A gyűjtők megtelését követően sajnos sok polgártársunk mellé helyezi el az üvegeket, ami vonzza a nem
odavaló hulladékokat is, és pluszmunkát ró az ürítést
végző munkásokra.
A gyűjtők környékén táblán figyelmeztetünk mindenkit, hogy kizárólag üvegpalack hulladék helyezhető
el a gyűjtőben, minden más hulladék lerakása tiltott,
büntetést von maga után.
Az idei évben már számos alkalommal került sor
bírság kiszabására a tilalom megszegése miatt, csak a
Rákóczi úti helyszínen 2019. augusztus 11-20. között 8
személlyel szemben indítottunk eljárást. A bírság 150
000 forintig terjedő összegben szabható ki, jelenleg már
30 000 Ft a bírság általános mértéke.
A gyűjtők mellett található illegális hulladék elszállítása a hulladékról szóló törvény és a közszolgáltatási szerződésünk alapján az önkormányzat kötelessége,
ami éves szinten 5-6 millió forint kiadást jelent. Ezt az
összeget közvetetten a hulladékát szabályszerűen elhelyező, a díját megfizető lakosság is kénytelen megfizetni a jogsértők helyett.
Ezt szeretnénk megakadályozni, melynek egyetlen
útja jelenleg a szankcionálás, de a végső megoldás a
gyűjtőhelyek megszüntetése is lehet. A szelektív hulladékot ugyanis háztól kell begyűjtenie a szolgáltatónak,
illetve annak átvételére (az általa árusított termék üvege
esetében) köteles minden kereskedő is.
Nagymaros Város Önkormányzata

Aznap Dombi, a nyugdíjas rendőrszázados mesélt a Duna-parti teraszon:
– Még fiatal nyomozó voltam, amikor több bejelentés is
érkezett, hogy Maroson, a szombati piacnapokon feltűnt
egy alak, aki „Itt a piros, hol a piros?” játékkal fosztogatja
a gyanútlanokat. Civilben indultam akcióra, a tér sarkánál
éppen munka közben találtam a szélhámost. Behúzódtam
az emlékmű mögé, onnan figyeltem a történéseket.
Először egy bajuszos úr érkezett, és ujjongva jelezte a
körülötte állóknak, hogy nyert száz forintot! Én persze sejtettem, hogy ő a „beetető” ember, hamarosan odalépett egy
kalapos bácsi is, aki már egy ezrest tett fel, de ő is nyert.
Én természetesen ismertem a trükköt: a játékos előbb
engedi nyerni a beépített kuncsaftokat, majd akkor csap le,
amikor már nagy a tét! Egy tudálékos képű, szemüveges úr
is bekapcsolódott a játékba, sokáig figyelte a téteket, majd
feltett ötezer forintot. Elvesztette...
Ekkor előléptem a leshelyemről, szolgálatba helyeztem magamat, és az egész társaságot igazoltattam. Azonban árnyékra vetődtem, mert a bajuszosról kiderült, hogy
NAV- ellenőr, hiszen a tiltott szerencsejáték is adóköteles. A
kalapos bácsi az OEP-től jött az egészségbiztosítási járulék
miatt, a szemüveges meg az önkormányzattól a területfoglalási engedély ügyében.
Így aztán csak a tetten ért hamiskártyást tudtam lefülelni, akivel ismertettem a jogait, a bilincs alkalmazásától eltekintettem, és az elkövetőt a közelben parkoló járőrkocsihoz
vezettem. A piac közönsége megtapsolta a sikeres rendőri
akciómat.
A lefülelt tettes csak a sarkon túl szólalt meg:
– Nem ismersz meg, Dombi? Tatai főhadnagy vagyok a
váci kapitányságról. Elszúrtad az akciónkat, mert csapdát
akartunk állítani a szerencsejátékosoknak!

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„A ló szebb, mint az ember, a madár bájosabb, a macska kecsesebb, a kutya hűbb, a kígyó kitartóbb, az oroszlán bátrabb és a
termesz okosabb. Mivel vesztegettük meg a természetet, hogy nekünk adta mégis a legveszedelmesebb fegyvert, az aljasságot,
amely lehetővé teszi, hogy a többi állat fölé kerüljünk?” (Karácsony Benő)

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822
FRISS HÍREINK A FACEBOOK OLDALUNKON: Máté Állatvédelmi Alapítvány
SZÁMLASZÁMUNK: 66000114-10109375
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Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai

Házasságot kötöttek: Dudás Szabolcs és Evarics Regina
Eszter, Szentesi Imre Illés és Tar Luca, Turai Árpád Márk
és Szabó Fanni, Kelemen István és Koncsek Anna, Borkó
Bálint és Beta Melinda, Dibusz István Gábor és Szamosi
Rita, Horváth Gergely és Bálint Réka, Szilágyi László és
Szarvas Alexandra, Solti Balázs és Tóth Alexandra, Heincz Martin és Vas Viktória.

Szeptember 11. 17 óra - Egészség klub
Szeptember 28. egész nap - Schwaben Fest a Fő téren
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
együttműködésben
Szeptember 28. 16 óra - Vecsey Annamária mandalák
és pasztell képek kiállítás megnyitója
Szeptember 29. 15 óra - Nóta est és köszöntés az
Idősek Világnapja alkalmából. Közreműködik: Faludi
Szilvia nótaénekes, Schmidt Mátyás tangóharmonikás

szeptember-október

Születtek: Major László és Elek Csilla lánya: Boglárka,
Nemes Szilárd és Tóth Mária ikerlányai: Eszter és Szófia,
Halmos Ádám és Tesfaye Sara fia: Zénó, Brázovics Norbert és Lakatos Alexandra lánya: Aliszia Damiána.

Elhaláloztak: Féja Károly (1931), Gergely Béláné sz.
Zeller Teréz (1927), Bergmann Károly (1966).

Figyelem! Dr. Zombori Klára háziorvos
rendelői telefonszáma megváltozott:
06-27/639-601
HÓD KFT.
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetében keres;
l kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező szakembert,
l betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.
A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú
biztos állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
a 06 27/354-195 telefonszámon.

Októberi előzetes
Október 2. 18. óra - Német Társalkodó Klub
Október 3. 13-18 óra - Véradás
Október 5. - Katolikus ifjúsági Találkozó
Október 12. 14 órától - Állati nap
Vásárok: szeptember 11. de.; 19. de., 24. de.
Kedves Látogatóink!
A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból
megkezdődött a művelődési ház két kisebb termének a
felújítása 2019. augusztus 12-től várhatóan szeptember
20-ig tart. Sajnálattal tájékoztatjuk a állandó látogatóinkat, hogy a felújítás időszakában korlátozottan, vagy
gyakran egyáltalán nem tudja fogadni az intézmény a csoportokat és civileket. Kérjük szíves megértésüket!
Bővebb információ: Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Nagymaros, Fő tér 14. Tel.: (27) 354 243,
Facebook: www.facebook.com/nagymarosikonyvtar/

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
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Börzsönyoptika - Király u. 6.
Szeptember 14. és 28-án, szombaton
ingyenes látásvizsgálat!
előjegyzés szükséges!
20% kedvezmény a napfényre sötétedő lencséből és az
új divatú keretek is 50%-os árengedménnyel kaphatók.
Napszemüvegek 70%-os UV szűrősek, 30 százalékos
kedvezménnyel kaphatók. Védje szemét a naptól!
Továbbra is az üzletben mindennemű rövidáru, tű, cérna,
hímző, kötő fonalak, gobelinek, szalagok kaphatók!
Az üzlet nyitva tartása nyáron:
kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, du. 14-16.30-ig,
péntek 10-től 12-ig
Szombaton csak a szemvizsgálatra tartok nyitva!

Előjegyzés: 06-30/916-0889

Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos

MEGHIBÁSODOTT? ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?
ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVIZE
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

FEKETE & FIA
Szállítás,
gépi földmunka
Tel.: 06-20/934-2069
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KARSÁN - EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI
ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és
INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak,
ágykeretek, paplanok,
párnák
Gyermek ágynemű garnitúrák
és huzatok kaphatók!
Ruha-, bőr-, szőrmetisztítás és festés,
ékszerjavítás és készítés!
A

®

új termékei kaphatók!

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

Nagymaros

Magyar állampapírok
garantált hozammal
Nagymaroson, helyben intézhető a vásárlás
ingyenes Államkincstári számla nyitásával.
- garantált visszafizetés,
- magas hozam ( éves kamat 3-6 % )
- kamatadó mentes
- magas visszavásárlási érték
- 1,3,5 éves futamidő
Fajtái: egyéves magyar állampapír
(kamatozó kincstárjegy),
Prémium Magyar Állampapír,
Magyar Állampapír Plusz
Az állampapír vásárlásnak és a számla
nyitásnak nincs díja. A vásárlás ellenértéke
az Államkincstárhoz utalandó.
Érdeklődni : Nágay Márta 30/269 0946

Veszélyes fák kivágása, gallyazása,
ágdarálás és tuskómarás
Tel.: 06-30/202-3505
e-mail: favagas1@gmail.com
web: favagas1.hu

