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Nehezen tudott dönteni
a fotópályázat zsűrije

Lezárult az öt év
Utolsó tervezett ülését tartotta szeptember 30-án
Nagymaros Város Képviselő-testülete. Nem vett
részt az ülésen betegsége miatt Ivor Andrásné, egyéb
elfoglaltsága miatt Szimon Attila, de nem volt jelen
önkéntes tűzoltó munkája miatt Fekete Zsolt sem.
Folytatás a 3. oldalon

Őszi mulatság volt a
Svábfeszt- Sörfeszt
Az idei díjnyertes fotó: Ferincz Gyuláné - Hurrá Nyár!

Idén is sikeresen lezajlott
a városi fotópályázat. A
díjátadónak a SIGIL Galéria és Kávéház adott
otthont szeptember 21én, szombaton.
Mint mindig, ismét
csodás képekkel ajándékozták meg a pályázók
Nagymaros városát.
A beérkezett fotókból
készült egy válogatás,

l 5. oldal

amelyet kiállítás formájában megtekinthettek a
galériában október 4-ig.
A képeket hásom tagú
zsűri pontozta: Cservenák Péter fotóművész és a
Forte Fotóklub Vác elnöke, Fekete István szintén
váci fotóművész és Molnár Gyula váci fotóművész.
Folytatás a 6. 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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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

Nagymaros

						

Lezárult az öt év: utolsó tervezett
ülését tartotta a testület

Napirend előtt Német Imre
kért szót, aki köszönetet
mondott az önkormányzatok napja miatt azoknak,
akik 1990 óta dolgoznak a
hivatali munkában.
A napirenden elsőként a
lejárt határidejű határozatok teljesítéséről tárgyaltak,
majd Döbrössy Mihályné
számolt be az 1996 óta készülő Nagymarosi Krónika
és Hősök Könyve állapotáról. Felvetésére egyetértett
a testület abban is, hogy a
névsor teljessé válását követően a temetői emlékhelyen
és a Fő téri emlékműnél az
I. világháborúban elhunyt
nagymarosiak nevét tartalmazó emléktáblát helyezzenek el.
Elfogadták a beszámolót
a helyi adóbevételek alakulásáról is, majd a költségvetés ez évi első féléves
teljesítéséről, a rendelet módosításáról döntöttek.
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára
az önkormányzat 2019. évi
költségvetése I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót
a következő kiegészítésekkel együtt fogadták el: jóváhagyták az intézményekben
2019 szeptembertől havi 10
ezer forint összegű cafeteria
juttatás (SZÉP kártya) biztosítását; valamint a jegyző
kezdeményezésére behajthatatlannak minősít több
köztartozást, összesen 1
230 660 forint összegben. A
többi esetben a felszólítások
eredménytelensége esetén
kérték fizetési meghagyások
benyújtását.
Szintén a szakbizottság
javaslatára megemelik egy
fővel a közterület-felügyelők létszámát, valamint a
Szent István Napi Borünnep
és Kittenberger Kálmán Nap
fellépőjére bruttó kétmillió forintot különítenek el a
jövő évi büdzséből.
Megemelésre került szeptember 1-től az iskolaorvo-

si ellátást biztosító dr. Stuhl
Aranka gyermekorvos díjazása is, 35 000 Ft/hó ös�szegre.
Döntöttek, hogy ebben az
évben is csatlakozik a város
a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz.
A Váci út 32. szám alatti
önkormányzati tulajdonú
ingatlant az egészségház
felújítása alatt a háziorvosok elhelyezésére kívánják
felhasználni. A bizottság javaslatára pedig meg fogják
vizsgálni, hogy a jövőben,
milyen módon működhetne
bölcsőde az épületben.
A településrendezési eszközök (településfejlesztési
koncepció, Településszerkezeti terv, Szabályozási terv,
Helyi Építési Szabályzat)
módosításához
elkészült
tervezői javaslat módosítási
pontjait az alábbi kiegészítésekkel fogadta el: a Foglár
dűlőben a 10567 hrsz. alatti
ingatlant a véderdő (Ev) helyett a Kb-G3 övezetbe kéri
sorolni; a kertes mezőgaz-

dasági terület övezetei esetében 1500 m2 teleknagyságig
az első sorompótól kezdődően a vasút feletti területen gazdasági épület építését
meg kívánja engedni az MkA1 övezethez hasonlóan.
A grémium a Szent Imre
téri pincét egy művészházaspárnak galéria működtetése
céljára térítésmentes használatba adja egy év határozott időre, 3 hónap próbaidő
kikötésével a beadványban
jelzett kiállítások céljára.
Ehhez azonban előbb el kell
végezni a tevékenység folytatásához szükséges karbantartási feladatokat, melyeket
az önkormányzat vállalt el.
Döntés született két
(10827 és 11281 helyrajzi
szám) állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről is,
valamint megtárgyalták a
Hegy utca lakóinak kérését is, mely szerint az utca
burkolatának szükségszerű,
a balesetveszélyt elhárító
javítására lenne szükség. A
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lakók kérték, hogy amen�nyiben lehetséges a Rákóczi
út felújításával egyidőben
történjen a kivitelezés.
A felmerülő költségeket
az önkormányzat áthárítja
a Toborzó pince tulajdonosa és üzemeltetője a DekanTer-Plusz Borturisztikai
Kft részére az általuk a pince építésekor okozott kárra, valamint a parkolóhely
megváltás fennálló tartozására tekintettel.
Több helyi civil szervezet
is nyert utófinanszírozással
támogatást a Leader pályázatokon. Mivel azonban
többségük nem rendelkezik
nagy összegekkel, ezért az
önkormányzat
megelőlegezi az elnyert támogatásokat. Így 18 millió forint
kerül elkülönítésre a jövő
évi költségvetésben. A megelőlegezett támogatást januártól kezdődően, éven belüli
visszafizetés mellett tudják
majd biztosítani.
A tanácskozás zárt ajtók
mögött ért véget, ahol megyei kitüntetési javaslatokról és az idősek otthonába
történő felvételi kérelmekről
hoztak döntést.
Furucz Anita
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Megújult a Nagymarosi
Művelődési Ház több része

A nagymarosi művelődési ház több részlete az
elmúlt 45 nap során megújításra került.
Régi álma volt az intézménynek a kis termek felújítása és a bejárati ajtók
lecserélése, amely a Magyar Falu projekt keretében megvalósulhatott. Az
augusztusban megkezdett felújítás szinte 90%-a
szeptember végéig elkészült. A figyelmes szemek
már a Facebook és Instagram oldalon folyamatosan tájékozódhattak a
munkálatokról.
Elsőként két kisebb
terem padlózata kicserélődött, a falburkolat
kijavításra került, a villanyhálózat és fényforrások korszerűbbé váltak,
valamint a beltéri ajtók
lefestésre kerültek.
Továbbá a teljes épület
(közel 500 m2) tető szigetelése is megtörtént, ami
a rezsi költségek optimalizálását is jelenheti a jövőben.
Látványos eredmény a
főbejárati ajtó és a hátsó
vészkijáró
(művészbejáró) kicserélése, amely
szintén nemcsak esztétikumban jelentett évek
óta igényt, hanem praktikumát tekintve is (szigetelés, gyakori használatra
tervezve, valamint jelentősebb fényt enged be a

termekbe).
A felújítási munkálatok során több esküvő is
zajlott az intézményben
melyhez nagyfokú egyeztetésre és kreativitásra
volt szükség nemcsak a
vendégek részéről, hanem a kivitelezőtől is,
ezért az intézmény dolgozói különösen hálásak
mindkét félnek.
Igaz, cseppet csalódottak vagyunk néhányan
- hiszen elmaradt a „csuda-lila” színvilágú esküvői dekorációnak szánt
konténer kihelyezése nászajándékba.
A művelődési ház minden munkatársa ezúton is
köszönetet mond a csoportoknak és a civileknek, valamint a látogatóknak a türelemért, amit
a felújítási időszakban tanúsítottak.
Különösen nagy köszönettel és hálával tartozunk a kivitelező cég
– P.D.H Fitter Kft- vezetőjének és munkatársainak, és a hivatal
munkatársainak,
akik
együttműködő partnerként kezeltek minket
„művházasokat”!
Akinek kedve tartja,
jöjjön nézzen be hozzánk
nyitva tartási időben!
Nagymaros Városi
Könyvtár és
Művelődési Ház

Nagymaros

Tájékoztató a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek
2019. évi választásáról
A szükséges számú, érvényes ajánlással rendelkező jelölteket a
Helyi Választási Bizottság szeptember 9-én nyilvántartásba vette.
A nyilvántartásba vett jelöltek sorrendjét a bizottság kisorsolta (a
határozatok az önkormányzat honlapján olvashatók), a jelöltek a
szavazólapon ebben a sorrendben fognak szerepelni. A jelöltek
a lap szeptemberi választási különszámában lettek felsorolva és
mutatkoztak be.
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. Érvényesen
legfeljebb 3 nemzetiségi önkormányzati képviselőre lehet szavazni.
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 kellett érkeznie a helyi választási irodához.
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 11-én 16.00 órát követően
elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13án 12.00 óráig, a lakóhely 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) 354-245,
e-mail: jegyzo@nagymaros.hu
A Helyi Választási Iroda elérhetősége:
2626 Nagymaros, Fő tér 5., (27) 595-118, fax: (27) 354-245,
e-mail: jegyzo@nagymaros.hu
vezetője: Dr. Horváth Béla jegyző
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Nyárutó a német önkormányzatnál
Működésünk folyamatosságát
továbbra is fenntartjuk.
Az augusztus 31-i gasztronómiai bemutató után rohamtempóban szerveződött
részünkről a szeptember
28-ra meghirdetett Svábfeszt
-Sörfeszt és nyárbúcsúztató
programunk.
Mindeközben szeptember
14-én Tájházunk a második
osztályosok részére adott helyet szülő, tanár, gyermek
közös családias programra.
Szeptember 20-án az óvodások vették igénybe egy délelőtti táncpróbára a Tájház tágas udvarát.
Szeptember 28-án sikeres
nemzetiségi programunk zajlott. Elhoztam Berkenyéről

Gill Józsefné Nusi nénit a 30
db nemzetiségi ruhába öltöztetett babáival, és meghívtam
Moser Ernő országos hírű fafaragót a „Svábok élete fába
faragva” című anyagának bemutatására.
Mindkét program már délelőtt a Tájházban kiállítás keretében elkezdődött, és végig
nagy érdeklődés kísérte.
A programot 15 órakor
a Magyarországi Németek
Himnuszával kezdtük, ahol
Petrovics László polgármester
mondott köszöntő beszédet.
A rendezvény „A nemzeti
és helyi identitástudat erősítése„ címmel a Magyar Falu
Program keretében került
megfinanszírozásra Nagymaros Város Önkormányzata és
Nagymaros Városi Könyvtár
és Művelődési Ház közreműködésével. Köszönjük a lehe-

tőséget, támogatást, együttműködést.
Új blokként a színpadra felkértük a Nagymaroson
élő, más nemzetiségű lakoso-

kezetünk ellenére nem tudtuk
bevonni ebbe a programba.
Nem vállalták fel identitásukat, pedig szívesen láttunk
volna egy kis ízelítőt az ő kul-

kat is, evvel bizonyítva, hogy
mennyire színes városunk, és
mennyi hagyomány őrződik
itt. Mindez a 17.30-kor kezdődött hagyományos viseletek bemutatásával, előzetes

turális hagyományaikból is.
Legközelebb rájuk is számítunk.
Akik bemutatkoztak: székely nemzetiségű, sváb, és egy
betyár viseletet bemutató pár
is. Mindannyian településünk
lakosai. Köszönjük, hogy szí-

meghirdetésre. Sajnos a roma
származásúakat minden igye-

nesítették, emelték rendezvényünk színvonalát!
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Köszönöm továbbá mindazoknak, akik támogatták a
rendezvény sikerét: Valentin Mária Antónia muskátlit
hozott a színpadhoz, Kurczbacher Dávid a fellépők vendéglátásához járult hozzá nagyobb összeggel, Hetényi és
Ivor Andrea pedig a diszletezésben, takarításban serénykedett.
Köszönöm
Dankayné
Bergmann Marikának a honismereti idegenvezetést a
városnéző kisvonaton. A diszletezés egy részéhez hozzájárult Palásti Ildikó és Puskás
Róbertné. Nem utolsó sorban
köszönet Pucz Lacikának, aki
kézben vitte fel a székeket a
művelődési házba, még szombat éjjel, és nagyon helyt állt
végig a rendezvényen. Segítő
jelenléte polgárőr és tűzoltó

egyesület részéről biztonságot
adott a rendezvényhez.
A székhordásból nekünk
is kijutott még vasárnap délelőtt, így időben minden a helyére került és rendben adtuk
át a teret.
Úgy gondoljuk, hogy a
Német Önkormányzat 14ik alkalommal megrendezett nemzetiségi kulturális
programja elérte célját. Felvonultattuk az óvoda, iskola
együttműködésével
azokat
a kulturális értékeket, ami a
táncban kifejezhető. Nagy
tapsot és elismerést kapott a
Dunakanyar Fúvósegyüttes
is, remek hangulatot teremtve
a sörsátorban.
Köszönjük mindazoknak,
akik megtisztelték a rendezvényt. Reméljük mindenki jó
élménnyel raktározta el a jövőt tekintve is.
Ivor Andrásné
NNNÖ elnök
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Ars Sacra Nagymaroson

„Az Ars Sacra olyan fura, ingyen
van a művészet, de még a tök
menő koncertek is, és nulla forintért megkapod, mint a levegőt
meg a vizet.”
Lackfi János
Művészet nélkül tud élni az
ember, de nem érdemes s ezt
valószínűleg azok a fiatal tehetségek is így gondolják, akik eb-

ben az évben bemutatkoztak az
Ars Sacra Fesztivál nagymarosi
rendezvényén. Szeptember 14én a zene - és képzőművészet
nyitotta meg az égi kapukat: Ábrám Lili, Fleiscmann Bálint, Gável Klára, Hadi Kornélia, Hadi
Luca, Hénop Hajnalka, Hortoványi Lilla Franciska, Kovács
Gyöngyi, Sárog Kerecsen, Zoller

Anna és Zoller Judit várták alkotásaikkal az érdeklődőket.
Az est folyamán Kökény Zsuzsanna és Madarász József gitárművészek, valamint Madarász
Viktor, Rácz Tamás és Ujvári
Gábor előadása is halható volt.
Nagyszerű este volt, nagyszerű emberekkel, köszönjük!
Dán Ildikó szervező

Fotók: Kovács - Gábor
Easy Design

Nehezen tudott dönteni a fotópályázat zsűrije
Folytatás az 1. oldalról
Értékelésük alapján
kialakult egy rangsor:
3. helyezettek megosztva:
Ferincz Gyuláné: Tájház tánc
Tóth Fanni: Napfelkelte a
Pállya Celesztin utcában
(képünkön)
2. helyezettek megosztva:
Csonth László: Csend
Ferincz Gyuláné: Térapó
Tóth Mária: Etető
Tóth Mária: Túrázók
1.helyezett:
Ferincz Gyuláné: Hurrá nyár!
Minden pályázót megjutalmaztunk
munkájukért,
mely ajándékokat ezúton is
nagyon köszönünk a támogatóknak: Sigil Galéria és

Kávézó, Sakura cukrászda,
Mahart Passnave, Patak Vendéglő, Maros Étterem, Hesztia
Lakberendezés, Piknik Manufaktura, Édeske Cukrászda,
Fekete Tanya, Bor Piac, Nicon,

Olympus Mintabolt.
Gratulálunk mindenkinek
és jövőre is várjuk sok szeretettel a fotósok jelentkezését,
hogy ismét egy szép kiállításban gyönyörködhessünk!

Nagymaros

Beszámoló egy
különleges
kiállításról
Különleges, mert most történt először.
A „Nyitott templomok éjszakája” keretében a Szent
Márton Közösségi Házban
első alkalommal mutatkozott
be tizenegy 14 és 20 év közötti nagymarosi tehetséges,
képzőművészet iránt érdeklődő fiatal.
Örömteljes volt, hiszen egy
új oldaláról ismertük meg, az
- oly sokak által bírált - tizenéves fiúkat és lányokat. Meglepetés erejével hatott azért
is, mert a szabadon választható tematika mellett, változatos technikai megoldásokkal találkoztunk. Voltak
naturális finom ceruzarajzok,
dekoratív felületstruktúrák,
absztrakt és szürreális képek, igényes reprodukciók és
elbeszélő jellegű alkotások,
kinek-kinek az érdeklődése,
képzettsége, fantáziája szerint.
Jó érzéssel töltött el minket
felnőtteket, hogy ilyen értékes
fiatalok élnek a városunkban.
A lelkesedéstől indíttatva megfogalmazódott az az
igény, hogy nyomon kellene
követnünk ezeknek a fiataloknak a fejlődését a jövőben
is. El is határoztuk, hogy fél
év múlva ismét szervezünk
részükre egy kiállítást, melyre előre is szeretettel várunk
minden alkotó fiatalt és érdeklődő nézőt.
Sőt, tovább is tervezgettünk! A kiállító fiatalokkal
elhatároztuk, hogy kéthavonta egy szombat délelőtt összejövünk az iskola rajztermébe
egy közös alkotásra.
A legközelebbi ilyen alkotó
nap november 9-én 10 órától
lesz, melyre szeretettel várunk
minden érdeklődő, középiskolás korú fiatalt, egy közös
rajzolásra- festésre, művészettörténeti beszélgetésre.
Kedves felnőtt társaim! Legyünk büszkék a lakóhelyünkön élő értékes fiatalokra és
érdeklődéssel, odafigyeléssel
támogassuk őket a fejlődésükben.
Garami Mária

Nagymaros

						

Színes programok a művházban,
új informatikai rendszer a könyvtárban

Szeptember 22-től Plentner Katalin vezeti a Nagymarosi Művelődési Ház és
Könyvtárat, ahol eddig is
dolgozott. Rajta kívül új
csapattagok is erősítik az
intézményt: Jele Viktória
informatikus könyvtáros,
és Ivor Andrea, aki a Magyar Falu Program keretében egy évig tevékenykedik
programszervezőként.
Az új igazgató apró lépésekkel kíván nagyot alkotni.
- Szeretném mind a
könyvtárat, mind pedig a
művelődési házat továbbra is egy közösségi térként
használni. Mind, ahogy
most is szívesen jönnek az
emberek hozzánk és egyre több csoport használja a
művelődési házat is. Nyitottak vagyunk, igyekszünk
a program lehetőségeket is
szélesíteni – mondta.
Mivel azt látják, hogy
főként a családi, gyerekes
programokra van igény, illetve az ezoterika is egyre
felkapottabb, ezért mindenképp nyitni kívánnak ezek
felé. Az iskolával és óvodával már évek óta jó kapcsolatot ápolnak, így onnan is
érkeznek ötletek szép számban, amelyeket igyekeznek
is teljesíteni.
- Sajnos a művelődési
ház állapota nem a legjobb,
hiszen évek óta nem volt
pályázat kiírva a felújítására. De szerencsére azért az

önkormányzat segítségével
sikerült egy-két olyan lehetőséget találnunk, amivel
fejleszthettünk. Ilyen volt
a legutóbb a Magyar Falu
Program keretében nyert
pályázatunk, amiben egy
évig a programokat támogatják, illetve megújulhattak a kistermek és a tető
szigetelése is, de kicserélésre kerültek a bejárati és
a hátsó kijárati ajtó is. A
felújítás során a vállalkozó
az egyik terembe felajánlott
egy tükröt is, mivel ott folyna a jövőben a táncoktatás.
A működő egyesületekkel – a Férfi kórus, a Női
kar, a táncosok – az új vezető továbbra is fent szeretné
tartani a jó kapcsolatot, hiszen ők is kiveszik részüket
a kulturális élet szervezéséből, és ötleteikkel tovább
segítik munkájukat.
Plentner Katalin szerint
nem szabad figyelmen kívül
hagyni azt, hogy a művelődési ház és a könyvtár is a Fő
téren van, központi helyen.
A turisták többsége ezért
vagy azért, de betér az intézményekbe. Tervezi, hogy
a jövőben akár turisztikai
információs pontként is
üzemelhetne mindkét hely,
de leginkább a művelődési
ház. A tervek szerint hamarosan a könyvtárban is újítások várhatóak, hiszen Jele
Viktória 16 év után került
Vácról Nagymarosra. Mivel

ő informatikus könyvtáros,
ezért segítségével újulna
meg az intézmény informatikai rendszere. Terveik
szerint az átállásból – ami
egyébként óriási feladat –
az olvasók majd nem vesznek észre semmit.
- Bízunk benne, hogy
fél éven belül sikerül bevezetnünk az új rendszert,
amellyel átláthatóbb lesz a
katalógus rendszer, gyorsabban tudunk keresni és
jobb lesz a nyilvántartás is
– hangsúlyozta ki Plentner
Katalin.
- Emellett az állományt
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is modernizálni szeretnénk, az elavult könyveket
lecserélni újabbakra – teszi hozzá Jele Viktória. – A
katalógus rendszer jelenleg
nem olyan jól kezelhető. Az
olvasók egy gombnyomással visszakereshetik, mely
könyveket
kölcsönözték
már ki. Bár elveszti azt a
lehetőséget, hogy volt egy
cédulája, ami lehet kicsit
kellemetlen, de számos lehetőséget kap majd az új
informatikai rendszerrel –
mondta.
Szeretnének a jövőben
több író-olvasó találkozót
is szervezni. Az első időpont már meg is van, Bíró
Szabolccsal találkozhatnak
majd az olvasók májusban.
Mivel keresett szerző, ezért
jó előre le kellett kötni a
programot.
Terveik között szerepel
még akár egy nyugdíjasoknak szóló számítógép használati tanfolyam, de a kismamáknak és a három év
alatti gyerekeknek zenebölcsit is terveznek a jövőben
indítani.
A művelődési házban
azonban továbbra is működik egy ötletláda, ahová
várják akár a program, akár
a más jellegű kéréseket is.
De szeretnék a helyi írókat,
költőket a jövőben is fellépési lehetőségekkel segíteni
- mondta Plentner Katalin.
Furucz Anita

A Tiszta udvar, rendes ház
idei kitüntetettjei

Tiszta udvar, rendes ház 2019. évi díjazottjai: Hesz Anna, Szőke
László, Bea Béla és Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy áldozatos
munkájukkal szebbé tették környezetüket! (fotó: Sam Matysen)
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Figyelem!
Tisztelt Német Nemzetiségi Választópolgárok!
Nagymaroson az önkormányzati választásokon 2019. október 13-án német nemzetiségi önkormányzati képviselőket is választhatnak azok a választópolgárok, akik német
nemzetiségiként regisztráltatták magukat.
A német nemzetiségiként regisztrált választók a kijelölt szavazókörzetben adhatják le szavazataikat a német
nemzetiségi jelöltekre is, vagyis nem kell elmenniük külön
máshová szavazni.
Fontos tudni, hogy a német nemzetiségiként regisztrált
választók ugyanúgy választhatnak polgármestert, képviselőjelölteket is, mint bárki más. Az egy plusz jogosultság,
hogy német nemzetiségi képviselőjelöltre is szavazhatnak.
A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 3
tagú lesz. A német nemzetiségi jelölteket tartalmazó 6 fős
listáról legfeljebb 3 képviselőjelöltre voksolhatnak, a nevük
mellett elhelyezett „x”- szel.
Jelöltek:
1. Hetényi Andrea
2. Ivor Andrásné
3. Karsán János
4. Kurczbacher Dávid
5. Lénárt Kitti
6. Skoda Józsefné

Kérem, minél többen menjünk el szavazni. Segítsék
továbbra is értéket teremtő és azt megtartó működésünket!
Tisztelettel: Ivor Andrásné - NNNÖ elnök

Nagymaros

Puer Regius Történelmi
Íjász Sportkör

A szeptemberi becsengetéssel ismét
megkezdődött
az iskolai munka
gyermekeinknek.
Ennek sajnos velejárója a sok ülés
az iskolapadban,
a feszült figyelem,
a stressz, az állandó lekötöttség, a
különórák… és
sorolhatnánk tovább! Ezek oldására és a gyerekek
sikerélményhez
juttatásának kiváló lehetősége az íjász sport,
melyet az idei tanévtől 32 fő
harmadik, negyedik osztályos
tanulónk gyakorolhat iskolai szakkör keretein belül. A
Puer Regius Történelmi Íjász
Sportkör edzésein a gyerekek
folyamatosan ismerkednek a

sport alapjaival, és a kezdeti bizonytalankodást követően már
egyre több gyerek tehetsége
mutatkozik meg. Reméljük sok
örömteli pillanatot szerez Nekik ez a nemes sport!
Egyenes röptű nyílvesszőt
kívánunk a kis íjászoknak!
Sutus-Juhász Tünde

Köszönet
Köszönjük szépen a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány nevében, hogy adójuk 1 %-ával támogatták az iskolát, közel
200 000 Ft érkezett.

Nagymaros

						

Kajakos hírek
A nagy versenyek és a Dunakanyar Kupa
után volt még néhány kisebb verseny.
A Verőce Kupa és a Nőtincsi verseny
eredményeit szeretnénk közre adni. Ez
utóbbi szintén régiós verseny volt, ahol
egész nap tartott a vetélkedés, mert a hagyományos síkvízi futamok mellett több
egyedi szám is megrendezésre került. Bár
a versenybírók sokszor szígorú ítéletet
hoztak azért a csapatunk összesítésben a
2. helyet szerezte meg.
A versenyeken elért legjobb eredményeink:
Verőce Kupa
2019. augusztus 18.
MK-1 fiú 0. korcsoport 2000m 1. Kardos
Olivér, 5. Kis Fülöp; MK1 Női Gyermek
U11 2000 m 1. Gaszner Eszter; K1 Női
Serdülő U15 2000 m 6. Feleki Hanna;
MK1 Női Kölyök U13 2000 m 5. Péteri Rozina; K1 Férfi Serdülő U15 2000 m
5. Veligdán Péter, 6. Gyimesi Levente, 8.
Edöcsény Botond; MK1 Férfi Gyermek
U11 2000 m 4. Drobilich Pál; K1 Férfi
Ifjúsági U17- 2000 m 2. Heincz Sándor,
4. Patrik Gergő, 5. Burgermeister József,
6. Drobilich Domonkos; MK1 Női Gyermek U12 2000 m 6. Berezvai Laura; MK1

fiú II. korcsoport 2000m 6. Siklósi Boldizsár. 8. Petrovics Ákos; K1 Női Kölyök
U14 2000 m 4. Feleki Hanna; MK1 Női
Gyermek U10 2000 m 1. Kardos Orsolya;
K1 Férfi Serdülő U16 2000 m 7. Patrik
Gergő; K1 Férfi Kölyök U14 2000 m 2.
Gyimesi Levente, 5. Edöcsény Botond, 8.
Mészáros Benedek.
Nőtincsi Kajak-Kenu Kupa
2019. szeptember 1.
PC-2 U8-9 futam: 1, Zoltai Mauks
Álmos - Balázs Gergely, 2. Czoch Dániel - Czanka Boldizsár, 3.Grécs Arnold
– Czoch Botond; K1 Férfi Serdülő U16
2000 m. 8. Patrik Gergő; K1 Férfi Ifjúsági
U18 2000 m , 1. Drobilich Domonkos,
2. Burgermeister József, 5. Edöcsény
Ákos; MK1 Férfi Gyermek U11 2000
m 6. Drobilich Pál; MK1 Női Gyermek
U10 2000 m 1. Kardos Orsolya; C1 Férfi
Kölyök U14 2000 m 4. Szűcs Péter; C1
Női Kölyök U13 2000 m 2. Poholányi
Szonja; MK-1 fiú 0. korcsoport 2000 m 1.
Kardos Olivér, 4. Kis Fülöp; K2 Férfi Serdülő U15-U16 1000 m 4. Patrik Gergő,
Veligdán Péter, 6. Drobilich Domonkos,
Edöcsény Ákos; MK1 Női Gyermek U11
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2000 m 1. Gaszner Eszter; MK2 Férfi
Gyermek U12 1000 m 9. Siklósi Bendegúz, Siklósi Boldizsár; MK1 Női Gyermek U12 2000 m 9. Berezvai Laura; K1
Férfi Kölyök U14 2000 m 6. Edöcsény
Botond, 10. Gaszner Ákos; MK2 Férfi
Gyermek U10-U11 1000 m, 3. Kardos
Olivér, Drobilich Pál, 5. Kis Fülöp, Kovács Máté; MK1 Női Kölyök U13 2000
m 5. Péteri Rozina; K1 Női Kölyök U14
2000 m 4. Feleki Hanna; MK2 Női Gyermek U10-U11 1000m 1. Kardos Orsolya,
Gaszner Eszter; MK1 Vegyes Gyermek
U12 3X200 m (2 Férfi 1 Nő) Váltó 5.
Berezvai Laura, Péntek Márton, Siklósi
Boldizsár; C1 Férfi Kölyök U14 200 m 6.
Szűcs Péter; K1 Női Kölyök U14 200 m
5. Feleki Hanna; MK1 Női Kölyök U13
200 m 2. Péteri Rozina; K1 Férfi Ifjúsági
U18 200 m , 3. Drobilich Domonkos, 5.
Edöcsény Ákos, 6. Burgermeister József;
K1 Férfi Serdülő U16 200 m. 7. Patrik
Gergő; K1 Férfi Serdülő U15 200 m 9.
Veligdán Péter; K1 Férfi Kölyök U14 200
m, 5. Gaszner Ákos, 8. Mészáros Benedek, 9. Edöcsény Botond.
Diákolimpia Fadd-Dombori
U 10-12 PC2 2000 m 4. Solti BendegúzCzoch Dániel. 			
Gratulálunk a sportteljesítményhez.
Az egyesület vezetősége

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

10

			

Az áthelyezett nagymarosi strand
engedélyeztetésének története
Az események felidézése előtt
célszerűnek látszik néhány
megjegyzés. Az egyik, a címben szereplő „áthelyezett” szó
magyarázata. A fiatalabb generációk kedvéért érdemes megemlíteni, hogy Maros eredeti,
történelmi strandja mintegy
300 méterrel lejjebb volt, ahol
ma motorcsónak kikötő és hajótároló működik.
Az engedélyeztetés bonyodalmai egy félreérthetően megfogalmazott jogszabályra vezethetők vissza. Ugyanis „a szabad
vízen való tartózkodás alapvető
szabályairól” szóló 46/2001.
(XII.27.) BM rendelet 2.§(1)
f) pontja így fogalmaz: „Tilos
fürdeni: a kijelölt fürdőhelyek
kivételével a határvizeken és a
városok belterületén lévő szabad
vizeken.” Ezt az összetett mondatot úgy értelmeztük, hogy a
határvizeken akkor lehet fürdeni, ha van kijelölt fürdőhely,
a városokon belül pedig egyáltalán nem lehet.
Amíg Maros község volt,
gondtalanul lehetett fürdeni a
Dunában, de a városi rang vis�szaszerzésével megszűnt ez a
lehetőség. Ezt tudomásul véve,
türelmesen viseltük a jogszerűen eljáró vízirendőrök intézkedéseit és szurikáta módjára
a nyakunkat tekergetve lestük
a rendőrségi motorost, hogy
időben ki tudjunk menekülni
a vízből. A naponta úszó „Rozmárunknak”, Jakus Misinek ez
nem mindig sikerült. A hosszú
huzavona után végül befizetett
pénzbírsággal sikerült elkerülnie a letöltendő börtönbüntetést.
Ekkor olvastuk a Dunakanyar újságban, hogy Gödön
megnyitották a második Duna-parti strandjukat. Még aznap este írtam egy e-mailt a
polgármesteri hivatal címére.
Érdeklődtem, város létükre
hogyan tudták ezt elintézni?
Másnap reggelre megérkezett
az aljegyző válaszlevele:
Tisztelt Gödi
Polgármesteri Hivatal!
Örömmel olvastuk a hírt, miszerint a gödi Duna-parton két
szabadstrand nyílt meg.

Azért egy kis irigységgel és
csodálkozással fogadtuk a jó
hírt, hiszen mióta Nagymaros
visszanyerte ősi városi rangját, a
vízirendőrök a korábbi szabadstrandon fürdőzők üldözésével
töltik a szolgálati idejüket. A
"szabad vizeken való tartózkodás alapvető szabályairól" szóló
46/2001. (XII. 27.) BM rendelet
2.§ (1) f) pontjára hivatkoznak:
"Tilos fürdeni: ... és a városok
belterületén lévő szabad vizekben." Lelkiismeretes jogalkalmazóként szorgalmasan osztják a
büntető csekkeket.
Sok nagymarosi fürdeni vágyó nevében kíváncsian kérdezem, hogyan sikerült megnyitniuk a szabad strandokat, hiszen
Göd is városi rangú település.
Amíg Nagymaros község volt,
gond nélkül lehetett fürdeni
ugyanezen a szabadstrandnak
minősülő partszakaszon.
Várom szíves válaszukat,
hogy milyen hatóságnál jártak
el és milyen engedélyeket szereztek be a szabadstrandjaik megnyitásához?
Tisztelettel:
Gubacsi László
Tisztelt Uram!
A közeljövőben alaposabb válaszra is számíthat főépítészünktől (aki az ügy egyik "anyja"),
addig is röviden a következőket
tudom leírni:
bár nem bonyolult a dolog. és
igazából sokba sem kerül, mégis
harmadik éve próbálkozunk mi
is azzal, hogy időre engedélyeztessük mindkét strandot. Eddig

hol az idő volt kevés rá, hol valami hozzájárulás hiányzott, hol
a bóják...
Belterületi szabad vízen általában nem lehet fürdőzni, ez
igaz. Azonban az ÁNTSZ (az
egyszerűség kedvéért ezt a nevet használom) engedélyével
szabadstrand alakítható ki. Ehhez kell a part tulajdonosának
hozzájárulása (többnyire ezek
önkormányzati közterületek),
kell vízminőség mérés, kell (vízi)
rendőrségi áldás, biztosítani kell
WC-t (most már akadálymentesítettet is), zuhanyzót (akár a
szabadban) öltözőt (akár csak
amolyan bújocskázóst), árnyékot és a vízálláshoz igazítva
kellenek kijelölő bóják is. 500
fő/nap várható vendégig nem
kell úszómester, fölötte igen. A
strandnak megfelelő távolságra
kell lennie révtől, stégtől, hajózóúttól, vízisportolásra kijelölt
vízfelülettől, stb. Az engedélyt
egy-egy szezonra adják meg,
a kérelmet már kora tavasszal
(legelső esetben akár még korábban) célszerű benyújtani.
Mindezek előtt valószínűleg a
partot és az érintett meder-részt
ki is kell tisztítani.
Sok szerencsét!
Üdvözlettel: dr. Nagy Atilla
aljegyző
Tisztelt Aljegyző Úr!
Köszönöm gyors és értékes tájékoztatását. Várom a főépítészük
részletes válaszát.
A nagymarosi fürdeni vágyók nevében üdvözlettel:
Gubacsi László

Nagymaros
Tisztelt Gubacsi Úr!
Levelében helyesen idézte be a
jogszabályt, a városok belterületén tilos a fürdés. *(Kivéve a
kijelölt fürdőhelyeket.)*
A fürdőhelyek kijelölésére a
78/2008. (IV. 3.), a természetes
fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló kormányrendelet vonatkozik.
Sajnos az engedélyeztetés
nem egyszerű. Ráadásul minden évben újra és újra engedélyeztetni kell.
Nagy vonalakban a következő előírásokat tartalmazza a
kormányrendelet:
- 100 métert el kell hagyni a
komptól, közhasználatú kikötőtől
- öltözőkabin 2 db (ez lehet
szabadtéri öltöző is)
- 4 állásos hidegvizes zuhany
(ez is lehet szabadtéri)
- WC (Nekünk van wc mindkét területen, Dunabogdányban
a vendéglők biztosítják a wc
használatot)
- elsősegélyhely, bóják, táblák
- akkreditált laboratórium
által végzett vízvizsgálat.
Az engedélyező hatóság a
területileg illetékes ÁNTSZ. A
szakhatóságokat ők keresik meg.
Az engedélyeztetés nem ingyenes, (cca 100 e Ft), az indítás feltétele a képviselő-testület
határozata.
A Dunakanyar térségében
csak Gödnek és Dunabogdánynak van engedélyezett szabadstrandja. Göd hasonló gondokkal küzd, mint Nagymaros, a
korábbi népszerű szabadstrandokon a várossá válással tilossá
vált a fürdés.
Dunabogdányban nem lenne
kötelező, mivel nem város, de a
part adottságai miatt feltehetőleg védik a fürdőhelyet a kikötő
motorcsónakoktól.
Mint régi vízitúrázó, meglehetősen ismerem a nagymarosi
partot.
Nagyon kellemes partja van,
a város közepén, ritka szép kilátással Visegrádra.
Ami a rendőröket illeti, sajnos jogszerűen jártak el a csekkek osztásával, ráadásul nagyon
közel is vannak, nem mondhatják, hogy nem látják a fürdőzőket.
A 2013-as szezonnak vége,
ha szeretne 2014-re szabadstrandot, azt javasolom, kéré-

Nagymaros
sével keresse meg a Nagymarosi
Önkormányzatot.
Sok sikert kívánok és jövőre
kellemes, nyugodalmas fürdőzést.
Üdvözlettel:
Tarjányi Judit
főépítész
Tisztelt Főépítész Asszony,
Kedves Judit!
Nagyon köszönöm kimerítő
válaszát, és a kedves szavait a
marosi Duna-partról. Nekünk is
tetszik a több száz kirándulóval
együtt.
Tájékoztatni fogom az önkormányzatunkat és jövőre beszámolok az eredményről.
Még egyszer köszönet a segítségükért.
Gubacsi László
Az útmutató forgatókönyv
és a kapott bíztatás felcsillantotta a strand engedélyeztetésének lehetőségét. Abban az
időszakban önkormányzati
képviselő volt Burgermeister
László barátom, aki felvállalta,
hogy a testületen belül szószólója és mozgató rugója lesz az
ügynek. És ezzel kezdetét vette az engedélyeztetés hosszú
folyamata. Szépen haladtak az
események, ám egy februári
napon hívott telefonon, hogy
baj van, elakadt az engedélyeztetés, mert kijelölt hajózási
veszteglőhely van a tervezett
strand helyén. Kérte, hogy
próbáljak belső segítséget szerezni az akkori munkahelyem,
a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál. Felkerestem a hajózási
osztály vezetőjét, aki a tervek
és az engedélyek áttekintése
után ezzel biztatott: „Jöjjön be
a polgármesteretek, biztosan
találunk megoldást.”
Ezt írtam Burgermeister
Lászlónak: Látom, jól beleástad magad a témába. Kezd
tisztulni a kép. Ha még mindig indokolt a veszteglőhely
fenntartása, akkor a rövidítését kell kérni a Hajózási
Hivataltól. Vigyék lejjebb a
felső táblát 3-400 méterrel.
Erről kellene megírnia a
levelet Petrovics Lacinak.
A napokban kaptam egy
ide illő Henry Ford mondást:
"Akár azt hiszed, hogy képes
vagy rá, akár azt hogy nem,
igazad lesz." Van benne valami. Add tovább Lacinak,
hogy legyen bátorsága bele-

						
vágni és végigcsinálni.
A veszteglőhely áthelyezését kérő levél elküldése után
Petrovics László polgármester
személyes közbenjárása és sikeres tárgyalása eredményeképpen „felszállt a füst”, elhárult az utolsó akadály a strand
engedélyezése elől.
Aki eddig elolvasta a levélváltásokat, képet alkothat arról, milyen kiterjedt szervezési
munkát, egyeztetést igényelt a
számtalan engedély megszerzése. Ez főleg a fanyalgók és
örök elégedetlenkedők számára lehet tanulságos, hogy a kis
eredmények mögött is mennyi
munka húzódik meg.
Nyárra összeállt a rengeteg
engedély és elkezdődhetett a
strand tényleges kialakítása,
amelyről László barátom így
adott hírt:
Szépen alakul a strand környezete, igaz hogy hétfőre a
négy bójából csak egy maradt,
hála istennek nem ellopták,
hanem a tartókötél elkopott,
így az elúszott háromból kettő
meglett. Köszönet a kitartó, szívós strandteremtő lobbizásért
és ösztökélésért!
És hivatalosan megnyílt
Maros áthelyezett strandja!
Örömmel mondtunk köszönetet az engedélyeztetésben közreműködőknek:
Tisztelt Osztályvezető Úr,
Kedves Gyula!
Köszönöm a személyes segítségedet a szinte lehetetlennek
látszó engedély megszerzésében. Jó példáját adtátok annak,
hogyan kell egy „ügyfélbarát”
hivatalnak működnie. Sok embernek szereztetek örömet ezzel a hozzáállásotokkal.
Üdvözlettel:
Gubacsi László
Kedves László!
Örülünk, hogy rendeződött a
strand helyzete. Szerencsére a
lekötő helyét ki tudtuk úgy jelölni, hogy a hajók továbbra
is tudjanak ott vesztegelni, a
fürdőzők pedig biztonságban,
kijelölt helyen fürödhessenek.
Üdvözlettel: Gyula
dr. Nagy Atilla aljegyző és Bertáné Tarjányi Judit főépítész
részére:
Tisztelt Aljegyző Úr,
Főépítész Asszony!
Ha még nem jutott volna el

Önökhöz a jó hír, a közelmúltban megnyílt a szabadstrand
a nagymarosi Duna-parton.
Ebben nagy szerepet játszott
az Önök segítőkészsége, bátorítása és útmutatása. De legfőképpen a strandjuk követendő
példája és a szükséges hatósági
engedélyek listája.
A közel egy éve történ e-mail váltásunk alapján és az elküldött forgatókönyv szerint
indult el az engedélyeztetési
folyamat.
Köszönjük a segítséget és
a biztatást. E nélkül nem sikerült volna újra megnyitni
a méltán híres strandunkat a
Dunakanyar legszebb helyén.
Sok helybélinek és idelátogató
turistának szereztek örömet az
önzetlen közreműködésükkel.
Üdvözlettel és köszönettel:
Gubacsi László
Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Eljutott a hír, köszönöm. Örültem is, de a magas vízállás miatt még nem jutottam el oda.
Minden évben megállunk
ott lefelé a Dunán, és árgus
szemünket a vízirendőrörsön
tartva meg is szoktunk fürödni. Gratulálok. Sajna minden
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évben újra engedélyeztetni kell.
Másodszor már könnyebb.
Üdvözlettel:
Tarjányi Judit
Tisztelt Gubacsi Úr!
A hírt olvastuk, gratulálunk!
Részünkről inkább Judité az
érdem, ám ő is sikeres példák
alapján dolgozott. Mindegy, az
eredmény a lényeg.
Most már csak valamilyen
klaszterbe kéne szervezni a
Duna-menti szabadstrandokat, gondolok itt elsősorban a
több napos utakat vállaló vízitúrázók kiszolgálására. Ahogyan a versenyre edző kajakosok oda-vissza megjárják egy
nap Gödről Nagymarost, úgy a
hobbikenusok is egy irányban
képesek lennének rá.
Addig is jó strandidőt kívánok Önöknek!
dr. Nagy Atilla
Végül nem maradt más
hátra, mint megköszönni valamennyi közreműködőnek,
akik munkájukkal lehetővé
tették, hogy a Nagymarosnak
újra van strandja, talán a világ
egyik legszebb helyén.
Köszönet érte!
Gubacsi László

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
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A nagymarosi „Legszebb
konyhakertek„
2019-ben harmadik alkalommal csatlakozott az önkormányzat a „Legszebb
konyhakertek”
országos
projekthez, melynek keretében meghirdetésre került
több kategóriában a kertművelők közti játékos verseny.
A nagymarosi zsűritagok:
Veress László, Bea Béla, Nagy
István, Koncz Ernő és koordinátor Plentner Katalin
júniusban és júliusban sorra

járták a kiskerteket, mindösszesen 10-et. Különféle
méretű és típusú területeken
többségében vegyes gazdálkodás folyik, ám akadt, aki
évek óta fajta védelemmel
foglalkozva csakis gyümölcsöt termel a nagymarosi
hagyományok szerint.
A nagymarosi díjkiosztóra 2019. október 23-i ünnepség keretén belül kerül
sor. Várjuk szeretettel az érdeklődőket.

Egy nagymarosi lány is a
nemzetközi döntőbe került

Szeptember 27-29 között Budapesten rendezték meg a III.
Nemzetközi Akrobatikus Torna versenyt, ahol 15 ország
31 egyesületéből közel 300 sportoló vett részt!
A váci Puente Sportegyesület színeiben indult Schäffer
Maja (Nagymaros), Csepregi Lilla és Nyerges Lilla. Első
nemzetközi versenyükön, korcsoportjukban 26 csapat közül, a szombati versenynapon egységük bejutott a vasárnapi döntőbe, ahol a 10. helyen végeztek! Gratulálunk a szép
eredményhez és további sportsikereket kívánunk!

Köszönet a segítségért
A visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia hálás köszönetét fejezi ki az Atlantis Club Kft-nek,
Jung Vilmosnak és Jung Csabának azért, hogy
lehetővé teszik a nagymarosi hitoktató heti egyszeri, ingyenes utazását a kompon immáron
harmadik éve.

Nagymaros

Partmentén

Trunkó Barnabás rovata

Columbo kutyája
Zalai főtörzs – amióta a rendőrségnél dolgozik – mindig is Columbo hadnagyra szeretett volna hasonlítani. Már csak a rendfokozata miatt is.
Hosszasan böngészte az autóhirdetéseket, hogy a
megkímélt állapotban lévő Wartburgját lecserélje egy
öreg vászontetős Peugeot-ra, de ezeket a modelleket
már mind felvásárolták a Columbo rajongók. Szivarozni is megpróbált, de a tüdőgyógyász letiltotta.
Végül vett egy basset hound típusú ebet, pont olyat,
mint amilyen a példaképének van. A megpróbáltatásai ekkor kezdődtek. Konstrukciós hiba miatt a kutyának feltűnően rövid lábai voltak, a teste viszont
akkora, mint egy villanybojler. A jószág állítólag vadászkutya; ez lehet az oka egyes vadfajok túlszaporodásának, talán a teknősbéka kivételével. A kutyus
állandóan rálépett a saját fülére, éjszaka pedig irgalmatlanul horkolt.
Ráadásul rengeteget zabált, egy éttermi betörésnél
a helyszínelés alatt kiette a hűtőszekrényből az összes
bélszínt és jégkrémet.
Szexuális identitásával is probléma lehetett, mert
válogatás nélkül kikezdett minden szembejövő kutyával, majd letagadta. Szerencsére szobatiszta volt,
viszont a konyhában és a spájzban végezte el a napi
dolgát.
Zalai főtörzs kifejezetten megkönnyebbült, amikor
a dögöt sikerült eladnia egy másik Columbo rajongónak.
A pénzből vásárolt magának egy eléggé lestrapált
ballonkabátot, meg egy noteszt.

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek tőlünk, mint a gyerekek;
ezt a gyámságot ránk ruházták.” (James Herriot)

Az állatokat ünnepeljük
Közeledik az állatok világnapja, amelyet Nagymaros is szeretne méltóképpen megünnepelni. Ez alkalomból október 12én, szombaton 15 órakor egy állati délutánt szervezünk a művelődési házzal közösen, amelyre nagy szeretettel várunk
minden állatbarátot!
Az egyik, várhatóan igen népszerű program a szelfik bemutatója a kedvenceikkel lesz, ezeket nyolcadikáig kinyomtatva
kérjük leadni a könyvtárba. De nem marad el a kis állat bemutató, a kézműves foglalkozás, vidám kvízjáték, szóval sok
minden, ami az állatokkal kapcsolatos!
Kis városunk lakói büszkék lehetnek arra, hogy itt sok állatbarát él, számtalan gazdátlan, kidobott, szomorú sorsú kutyusnak és cicának adunk szerető otthont. Ezen a délutánon a kis ketreclakókat látjuk szeretettel, egérkéket, hörcsögöket,
tengerimalacokat és társaikat. Reménykedünk, hogy a gazdik érdekes, tanulságos beszámolói, élményei sokaknak adnak
kedvet, hogy ők is állattartók legyenek, megtapasztalva, milyen jó egy kis élőlényről gondoskodni, megélni a sok örömet,
amit kapunk tőlük. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy állatok nélkül lehet élni, de nem érdemes... Jöjjenek minél többen!
Heinczné Cserni Katalin

A többi állatvédelmi egyesület, alapítványhoz hasonlóan a Máté sem csupán a két legnagyobb kedvenc, a kutya és a macska jóllétéért érez
felelősséget. Az állatok, különösen az emlősök, a madarak hozzánk hasonlóan érezni, szorongani, szenvedni képes élőlények, egyértelmű,
hogy nem mondhatunk le róluk. A fenti fotó és a jelzett rendezvény is erről tanúskodik, szeretnénk segíteni, hogy minél több otthont tegyen
még vidámabbá a társaságuk.
Szerencsés körülmény, hogy még kis lakásban is nagyszerűen tarthatóak, és az is, hogy sokféle apró, okos, szelíd, kedves állat közül lehet
választani. A döntéshez viszont feltétlenül ismerni kell az állat igényeit, szokásait, természetét és életmódját. Ezért fontos kisállat-kereskedésekben kezdeni, ott tudnak segíteni abban is, létezik-e az adott állatból fajtamentő szervezet, ők ugyanis amellett, hogy megkönnyítik a
választást, az örökbefogadásban is segíthetnek.
A törpenyúl, a tengerimalac, a csincsilla, a degu, a patkány (igen, az egyik legokosabb, legkedvesebb!), a hörcsög, a vadászgörény, a csíkosmókus, a kaméleon és társaik az élő bizonyítékai annak, hogy nem csak a kutya és a cica lehet igazi, örömteli egyéniség.
BŐVEBBEN 12-ÉN!

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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Nagymaros

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai

Házasságot kötöttek: Müller Zoltán és Vitkó Viktória,
Jawad Forat és Heincz Gerlinde Mercédesz, Császár Ferenc és Ember Dorottya, Kecskés Sándor és Szobonya
Ágnes, Mészáros András és Rátkai Zsuzsanna, Bada
Roland és Halász Szilvia Anna, Batki Martin és Zoller
Teréz.

Október 12. 15 óra - Állati nap
Október 17. 10 óraFurfangos csodadoktorok Maszk bábszínház
(ingyenes)
Október 20. DUKE Kiállítás megnyitó
Október 23. 17.30 óra - Ünnepi megemlékezés
Október 25. 9-14 óráig Borostyán felvásárlás
November 8. 18 óra - Márton napi felvonulás

október-november

Születtek: Haniberger Zoltán és Varga Szandra fia: Máté,
Bodnár István és Ritzl Renáta Adrienn fia: Botond, Nagy
Béla és Nagy Tünde Erzsébet lánya: Borbála Luca, Bakonyi Péter és Nádas Dalma Diána lánya: Emma Luca,
Mészáros Máté és Zoller Melinda fia: Milán Máté.

Elhaláloztak: György Károly (1949), Müller András
(1954), Brázovics János (1940).

Novemberi előzetes:
November 9. 10.30 óra - Bábszínház
November 9. 17 óra A Nagymarosi Női kar 15 éves
jubileumi koncertje

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.

Vásárok:
Október 14. 9-12 óráig - vásár
Október 11. 14-16 óráig - vásár
November 4. 9-12 óráig - vásár
November 8. 14-16 óráig - vásár
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.
OKTÓBER 19-ÉN, szombaton
ingyenes látásvizsgálat!
előjegyzés szükséges!
OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA!
50% KEDVEZMÉNY a keretből és
30% KEDVEZMÉNY a lencséből
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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Nagymaros

2019. OKTÓBER 23.
Emlékezzünk együtt az
'56-os forradalom hőseire!
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az
1956-os forradalom tiszteletére rendezett
MEGEMLÉKEZÉSRE
16 órakor Megemlékezés '56 nagymarosi érintettjeiről a temetőben
(Eső esetén elmarad!)
17.30 órakor Ünnepi megemlékezés a művelődési házban
Ünnepi szónok: Striker Sándor
művelődéskutató, irodalomtörténész
A műsor közreműködői:
Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
Mécsesek meggyújtása és koszorúzás a Fő téri emlékműnél a
950-es számú SzentGellért Cserkészcsapat közreműködésével.
A rendezvényen résztvevők elfogadják, hogy róluk kép és videó felvétel készülhet!

