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Elbúcsúztunk a nyolcadikosoktól A parkolásról
Mint ahogyan nagyon rendhagyó módon zárult a második félév, olyan rendhagyóan búcsúztunk el végzős diákjainktól. Emlékszem, alig vártuk, hogy a
gyerekek megírják a központi felvételiket, kicsit fellélegezhessünk, majd teljes
gőzzel kezdhessük a táncpróbákat az alapítványi bálra. Tervezgettünk, vitatkoztunk eleget, mire összeállt a koreográfia,
kialakultak a párok, és boldogok voltunk, milyen jól haladunk....
Aztán az élet közbeszólt. Bezártak
az iskolák. "Mi lesz velünk?"- hallottam
számtalanszor a kérdést, azt is csak az
éterben, hiszen személyes kapcsolatunk
nem lehetett. Online izgultuk végig, kit
hová vettek fel, és sokszor hallottam,

milyen jó lenne iskolába járni....nagyon
bíztunk benne, hogy legalább arra lesz
alkalmunk, hogy nekünk is legyen tablónk, és valamilyen módon mi is ünnepélyesen búcsúzhassunk egymástól és az
iskolától. Kollégáimmal, Csörsz Katival,
Hoffer-Szabó Petrával és Horváth Dáviddal létrehoztunk egy külön csoportot ki tudja, hányadik csoport volt ez már az
utóbbi hónapokban. Mindannyian azon
voltunk, hogy a lehető legjobbat hozzuk
ki a gyerekeknek, amit csak lehet. A zárt
ünnepségen csak a végzős diákok és a tanárok vehettek részt. Az ünnepség után
a főtérre "ballagtunk", ahol a szülők már
izgatottan vártak ránk.
Folytatás a 2. oldalon

Tisztelt Nagymarosiak!
Az új parkolási rendeletet a koronavírus járvány okozta megváltozott
közlekedési szokások következtében
nem tudtuk a vonatkozó törvény szerint megalkotni. A képviselő-testület
ezért arról döntött, hogy a parkolási
rendet szeptember 30-ig vizsgálja felül.
A jelenleg hatályban lévő rendeletet a kialakult helyzetre tekintettel az
alábbiak szerint módosítottuk:
Az első féléves parkolási bérlet
2020. július 15-ig érvényes.
A második féléves bérletet 2020.
július 1-jétől, a gyakorlatban 2020.
július 6-tól értékesítjük. Ára változatlan, 2500 Ft. A felhasználás feltételei
is változatlanok.
A második féléves parkolási bérlet
2020. december 31-ig érvényes.
A nem bérlettel parkolók számára
a parkolási díj a jelenlegiről 300 Ft/
órára módosul.
Köszönjük a türelmüket és készségességüket! A nyáron azon dolgozunk, hogy őszre bemutathassuk az
új parkolási rendet.
Nagymaros Város
Önkormányzata

Dunakanyar Kincse Ingatlaniroda
Keresünk – kínálunk:
Grécs Gábor
Családi házakat, nyaralókat, telkeket
+36-30/953-2008,
Szolgáltatásaink:
H-2626 Nagymaros Tégla utca 17.
Ingatlanközvetítés
www.dunakanyar-kincse.ingatlan.com
Értékbecslés
grecsgabor@gmail.com
Ingatlankezelés
Jogi tanácsadás és ügyintézés
Épületenergetikai tanúsítvány készítés
Enteriőrtervezés
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Folytatás az 1. oldalról
Arról is gondoskodtunk,
hogy egy hozzátartozó se maradjon ki az élményből, így az
ünnepséget mindenki láthatta
otthon élő közvetítésen keresztül.
A gyerekek külön meglepetésben is részesültek. Balogh
Nóra kezdeményezésére több
helyi vállalkozó adományozott egy kis "útravalót" a gyerekeknek. Végzőseink vendé-

Nagymaros
gek lehetnek a Sakurában, a
DANU bárban, a Rév Büfében
és a Tandenben! Az önkormányzat felajánlotta, hogy a
gyerekek a bankettet a Mátyás
étkezdében ünnepelhetik, és
néhány marosi, sőt(!) nem
marosi lakos pénzt is adományozott az ünnepi vacsorára!
A gyerekek nevében köszönjük, mindenki nagyon örült
neki! Igazi meglepetés volt!
Mint minden évben, a bal-

lagáson gratulálunk kiemelkedő diákjainknak.
Nyolc éven át voltak kitűnő tanulók: Antal Virág,
Tölgyes Eszter, Harami Dávid
Bendegúz, Zoller Máté és Román Zsófia.
Az év diákja Román Zsófia,
az év muzsikusa és képzőművésze Antal Virág, az év technikusai Papp Árpád és Féja
Lőrinc, az év táncosai Hócza
Dénes és Zoller Máté.

Bízunk benne, mindenki
szívesen emlékszik vissza erre
a szép délutánra. Kívánunk
minden diákunknak sikeres
éveket a középiskolákban és
boldogan várjuk vissza őket
rendezvényeinken!
Az alábbi linken megtekinthető a ballagási ünnepség:
www.youtube.com/watch?v = b Xj 6 L e Hr U 5 Y & fe atu re=youtu.be
Heinczné Cserni Katalin

Nagymaros
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Saját hajójárata lesz a Dunakanyarnak
– utazz a vízen hop on – hop off
Saját hajójárata lesz a
Dunakanyarnak – jelentette be Facebook oldalán
Rétvári Bence államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Mint írja, a
Nagymaros és Zebegény
közötti vonatpótló hajójáratok sikere megmutatta, milyen óriási érdeklődés van a dunakanyari
hajózás iránt. A forgalom
részleges megnyílásával a
pótló járatok ugyan megszűnnek, de új körjárat
indul!
“A MAHART július
3-tól indít egy olyan hop
on – hop off jellegű hajójáratot, amely a dunakanyari településeket köti
össze. A járat lehetőséget
biztosít a dunakanyari
települések közül Visegrád – Nagymaros – Zebegény – Dömös – Nagymaros – Visegrád vonalon
történő hajózásra a nyár
folyamán. A szolgáltatás
remek lehetőséget biztosít azon turisták és helyi
lakosok számára, akik
mindkét part szépségeit
meg szeretnék ismerni. A
kerékpárral érkezőknek
sem kell lemondaniuk a

hajózásról, a járaton kerékpár szállítható” – írja a
képviselő.
A megváltott jegyekkel
lehetőség lesz a hop on –
hop off jellegű utazásra a

a helyi lakosok is örömmel fogadják és igénybe
veszik.
A jegyár egységesen
500 Ft/fő/nap, kerékpár
200 Ft/db. Tárgynap-

A hajó menetrendje:
KEDD – CSÜTÖRTÖK
Visegrád 14.00
Nagymaros 14.10
Zebegény 14.50
Dömös 15.10
Nagymaros 15.20
Visegrád 15.30
PÉNTEK – VASÁRNAP
Visegrád
10.00 12.00 14.00 16.00

települések között az aznapra megváltott bilétákkal. A járatra az utasok
napijegyet
válthatnak,
mellyel az adott napon
bármikor ki- és be is tudnak szállni a hajóra. Joggal reméljük, hogy ezt a
hajós összeköttetést a két
part között a turisták és

ra váltott hajójeggyel az
adott napon bármelyik
állomáson be és ki lehet
szállni.
“Köszönjük
a
MAHART-nak, hogy a kezdeményezéssel egy régóta
fennálló igényt sikerül kielégítenie” – írja végül Rétvári Bence.

Nagymaros
10.10 12.10 14.10 16.10
Zebegény
10.50 12.50 14.50 16.50
Dömös
11.10 13.10 15.10 17.10
Nagymaros
11.20 13.20 15.20 17.20
Visegrád
11.30 13.30 15.30 17.30

"A" típusú tornaterem épülhet
Nagymaroson
A Kormány 1306/2020.
(VI. 12.) Korm. határozata a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési
Program III. ütemének
keretében
megvalósuló
tornaterem-beruházások
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból
történő támogatásáról.
Kedves Nagymarosiak!
Örömmel tudatjuk, hogy a
Nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola egy „A” TÍPUSÚ
TORNATEREM (18×30
méteres pálya) megépítésére kap lehetőséget állami
támogatásból. A beruházás előkészítési szakaszát
az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kijelölt ügynökség 2020. december 31. napjáig fogja
előkészíteni.
A további fejleményekről tájékoztatni fogom
Önöket.
Heinczinger Balázs
polgármester

Tájékoztató a kutak
engedélyezési eljárásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. január 1. napjától hatályos jogi
szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet –
alapján a vízjogi létesítési
engedély nélkül megépített
kutakra (vízi létesítmények-

re) az építtetőnek vízjogi
fennmaradási engedélyt kell
kérni.
Az
építtető/tulajdonos
mentesül a vízgazdálkodási
bírság fizetése alól abban az
esetben, ha a 2020. július 1.
napját megelőzően engedély
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kútra legkésőbb 2023. december 31-ig
fennmaradási engedélyt kér.

www.nagymaros.hu
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Közösségi tervezés: a Magyar utcai
óvoda felújítása kapta a legtöbb voksot
Nemrég indult el a közösségi
tervezés Facebook oldala, melyen az első projekt az üveges
szelektív gyűjtők áthelyezésével
kapcsolatos volt. A téma már
lezárult. A döntés értelmében
több edényzet lesz kihelyezve
városszerte és többször fogja
üríteni a Zöld Híd.
Szintén lezárult az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
pályázattal kapcsolatos véleménynyilvánítás is.
"Nagyon megörültünk, hogy
megnyílt egy pályázati lehetőség „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”. A pályázat célja
a települési önkormányzatok
által fenntartott bölcsődébe és

óvodába járó gyermekek minél
magasabb színvonalon történő
ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek
javítása; továbbá a rendszeres
testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése,
valamint az önkormányzat
tulajdonában lévő, belterületi
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósításának támogatása.
A 3 pályázati alcél (önkormányzati intézményfejlesztés/
sportfejlesztés/ belterületi utak,
járdák fejlesztése) különböző
támogatási összegeket élvezhet.
Egy települési önkormányzat
csak egy pályázati alcélra adhatja be a támogatási kérelmet." - írta Heinczinger Balázs

polgármester.
Abban kérte ezúttal a lakosság segítségét, hogy az alcélok közül melyikre pályázzon a város: a) Magyar utcai
óvoda felújítása; b) Csillag utca
aszfaltozása, járdák felújítása;
c) Alsó iskola tornaszobájának, öltözőinek, mosdójának
felújítása; d) Önkormányzat
udvarának rendbetétele; e)
Nagymarosi SE kajak-kenu
önkormányzati épületének felújítása.
A döntés a lakosság segítségével azóta meg is született.
"Ezennel lezárom az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati lehetőséggel kapcsolatos közösségi

Jogszabályi kisokos
Kedves Nagymarosiak!
Összeszedtem egy csokorba
a település azon rendeleteiből
a lényeget, melyek mindnyájunkra vonatkoznak és jobb
ha tudunk róla.
Ez a rendelet a 18/2013 (X.
29.) önkormányzati rendelet
a Közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A
rendelet teljes szövege a város
honlapján elérhető.
Ezt a jogszabály elnevezést
szinte minden önkormányzatnál megtaláljuk, amit azért
hoztak létre, hogy egy csokorba foglalják a települések
rendjét, ami sok esetben eltérő a helyi adottságok miatt.
A jogszabály Nagymaros
város közigazgatási területére
terjed ki!
A rendelet szerint kötelességünk például:
- A tulajdonunkban vagy
használatunkban lévő ingatlan előtti, vagy melletti járda,
az úttestig terjedő zöldfelület,
árok és ezek műtárgyai, díszés egyéb burkolatai tisztán
tartásáról, síkosságmentesítéséről gondoskodni
- Szintén ezen ingatlanok-

nál kötelességünk megakadályozni, hogy a közútra,
föld, iszap, kő vagy egyéb más
anyag kijusson.
- Ugyancsak kötelességünk
a közterületre kihajló növények gallyazását elvégeznünk.
- Az elavult vagy szükségtelenné vált hirdetést, vagy
hirdetményt a közterületről
el kell távolítani.
- Az állatunk ürülékét a
közterületről el kell távolítani.
- Az ingatlanunkon a házszámtáblát, üdülő területen,
külterületen a helyrajzszám
táblát, karban kell tartani
vagy pótolni.
A rendelet szerint tilos például:
- Közterületi zöld felületre
járművel ráhajtani illetve ott
parkolni.
- Hulladékgyűjtő edényt a
hulladék szállítás nap kivételével a közterületen tárolni.
- A környezetre veszélyes,
vagy dugulást, egyéb hibát
okozó anyagot közcsatornába, vagy annak a víznyelőaknájába önteni vagy oda bevezetni.
- Közterületen cigaretta
csikket, vagy egyéb hulladé-

kot eldobni.
- Szelektív hulladékgyűjtő
edényzetbe oda nem rakható
hulladékot elhelyezni.
- Közterületen ebet póráz
nélkül vezetni.
- Közterületen állatot tartani, legeltetni vagy oda kiengedni.
- Az ingatlanunkon olyan
hulladékot tárolni, amivel a
rovarok, rágcsálók elszaporodását elősegítjük.
A közösségi együttélés szabályait megszegőkkel szemben a közterület felügyelő és a
rendőrség járhat el.
Szankció lehet 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság,
vagy 150 ezer forintig terjedő
közigazgatási bírság.
A szankció, amennyiben
az nem rendeződik többször
is kiszabható.
A szankció végrehajtásának az ellenőrzését és az eljárás lefolytatását a jegyző a
hatáskörében gyakorolja.
Zajrendelet:
Az önkormányzat közigazgatási területén vasárnap és
ünnepnapon robbanómotor-, vagy elektromos motor

tervezésünket.
Nagyon köszönöm a sok hozzászólást, javaslatot.
A korábban felajánlott lehetőségek közül időközben megoldódni látszik a tornaszoba kérdése, hiszen- ahogy korábban
beszámoltunk róla- a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egy „A” TÍPUSÚ
TORNATEREM megépítésére
kap lehetőséget állami támogatásból.
Hozzászólásaik alapján a
Magyar utcai óvoda felújítása
nyert, de természetesen ez nem
nevezhető reprezentatív kutatásnak. Köszönöm, hogy válaszaikkal megerősítettek benne,
hogy ennek mentén kell tovább
haladnunk. Eszerint fogom előterjeszteni a testületnek a pályázati célunkat. Természetesen a
pályázat beadása testületi döntés lesz." - írja a városvezető.

meghajtású gépek használata
tilos.
Avarégetés:
Minden olyan területen, ahol
szervezett háztartási hulladékszállítás folyik, a kerti
hulladék égetése március,
április, május, június, szeptember, október, november
hónap kivételével tilos.
Ezen belül a napi égetést
kizárólag hétfői és szombati napon, nyári időszámítás
szerint 17-20 óra között, téli
időszámítás szerint pedig
12-16 óra közötti időszakban
lehet.
Fontos, hogy május, június és szeptember hónapokban csak hétfői napon lehet
égetni.
Jelenleg a polgármester
rendelete szerint azonban a
kerti hulladékok égetése teljesen TILOS! 2021-től pedig
várhatóan országszerte tilos
betiltják majd.
Közterület használat:
Engedélyt kell kérni, ha
72 órát meghaladóan tüzelőanyagot, egyéb háztartási
felszerelést, tárgyat, vagy mezőgazdasági terményt akarunk tárolni.
Schindler László
képvisel

Nagymaros
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A várost érintő polgármesteri döntések
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a
katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított
jogkörben eljárva, a következő döntéseket hozta
az elmúlt hónapokban:
 Mátyás Étkezde
Nonprofit Kft. (székhely:
2626 Nagymaros, Magyar utca 24., cégjegyzékszám: 13- 09-160900,
adószám: 24209117-2-13,
képviseli: Heinczinger Balázs, munkáltatói jogkör
gyakorlója a munkáltató alapítója, Nagymaros
Város
Önkormányzata
képviseletében),
mint
munkáltató,
Heinczné
Arnold Mónika (ügyvezető) munkavállalónak
a munkáltatónál 2014.
augusztus hó 15. napjától kezdődően fennálló,
határozatlan időtartamú
vezető állású munkavállalói munkajogviszonyát
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. tv.
(a továbbiakban: Munka
tv.) 65-70. §-i és 208-211
§-ai, alapján 2020. június
hó 3. napján kezdődő 45
nap felmondási idővel,
2020.július hó 18. napjára
felmondással megszüntetem.
 Mátyás Étkezde
Nonprofit Kft. (székhely:
2626 Nagymaros, Magyar
utca 24., cégjegyzékszám:
13-09-160900, adószám:
24209117-2-13,
képviseli: Heinczinger Balázs,
munkáltatói jogkör gyakorlója a munkáltató alapítója, Nagymaros Város

Önkormányzata képviseletében), Valentin Mária
Antónia munkavállalót
(anyja neve: Ógel Mária)
2020. június 5. napjától
2020. augusztus 31-ig tartó határozott időtartamra
a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének (ügyvezetőjének) kinevezi.
 A veszélyhelyzet
nyomán kialakult bevételkiesés okozta bér-, járulék
és rezsiköltségek finanszírozási nehézségeinek
áthidalására 5.000.000,Ft tulajdonosi kölcsönt
nyújt a Mátyás Étkezde
Nonprofit Kft. (székhely:
2626 Nagymaros, Magyar
utca 24., cégjegyzékszám:
13-09- 160900, adószám:
24209117-2-13) részére.
A tulajdonosi kölcsönt
a Társaság legkésőbb
2021. június 30-ig köteles
visszafizetni, amely után
a Ptk.-ban meghatározott
mértékű kamatot kell fizetnie évente, vagy a futamidő végén.
A polgármester a tulajdonosi kölcsönszerződést
aláírja, és intézkedik a
kölcsön Társaság bankszámlájára történő azonnali átutalásról.

Nonprofit Kft. kinevezett
vezető
tisztségviselőjét
(ügyvezetőjét), a vezetői
feladatok ellátásáért havi
nettó 50.000 Ft munkabéren felüli juttatásban részesíti.
 Az intézményvezető kinevezésének 2020.
július 31. napján töténő
lejártára tekintettel, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján a
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda „intézményvezető„ munkakör betöltésére pályázatot hirdet.
 A PM KEREKPARUT 2018/17. számú Kerékpárút felújítása című
nyertes pályázat keretein
belül többletköltség igény
iránti kérelmet nyújtásáról született döntés.
A többlet önerőt 297
503 Ft-ot beruházási költségvetési soron belüli átcsoportosítással biztosítják.

 Az Elsővölgy utcai
károk (ebr42 454 514) Vis
Maior pályázat Műszaki
ellenőrzésére az ÉpKör
Bt-vel köt szerződést.
Összege: 450 000 Ft. + 0%
áfa értékben, az összeg a
 Mátyás Étkezde költségvetésben rendelNonprofit Kft. (székhely: kezésre áll.
2626 Nagymaros, Magyar
utca 24., cégjegyzékszám:
 Az Elsővölgy utcai
13-09-160900, adószám: károk (ebr 42 454 514) Vis
24209117-2-13,
képvi- Maior pályázat benyújtáseli: Heinczinger Balázs, sához szükséges szakértői
munkáltatói jogkör gya- munkára Kenesei József
korlója a munkáltató ala- egyéni vállalkozóval (13pítója, Nagymaros Város 1811/13-53819 kamarai
Önkormányzata képvise- ny .sz.) köt szerződést.
letében), Valentin Mária Összege: bruttó 250 000
Antónia munkavállalót Ft, amely a költségvetés(anyja neve: Ógel Mária) ben rendelkezésre áll.
2020. június 5. napjától
2020. augusztus 31-ig
 Az Elsővölgy utcai
tartó határozott időtar- károk (ebr. 42 454 514)
tamra a Mátyás Étkezde Vis Maior pályázat kiviteli

munkáinak megtervezésére a szerződést Rosette
Bt-vel köti meg. Összege:
bruttó 812 800 Ft, amely a
költségvetésben rendelkezésre áll.
 A Mosoly Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat,
Családi bölcsőde 2626
Nagymaros, Rákóczi út
14.udvarán elvégzendő
burkolatcserét a Bálványfa Kft-vel végezteti el.
 A Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai
Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi
Vízirendészeti Rendőrös
vezetője éves beszámolóját elfogadja.
 A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vác
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság vezetője éves
beszámolóját elfogadja.
 A Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Váci
Rendőrkapitányság vezetője éves beszámolóját
elfogadja.
 A 130095071 ÁNTSZ
kódú, 2026 Nagymaros,
Főtér 10-12. szám alatt
megtalálható házi gyermekorvosi praxis elidegenítéséhez kapcsolódó
pályázathoz a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz történő benyújtásra, mint a megvásárolt praxisjoggal ellátni
kívánt házi gyermekorvosi körzetet fenntartó önkormányzat a határozat
mellékletét képező szándéknyilatkozatot adom ki
az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ véleményének beérkezése után.
 A Nagymaros Városi
Könyvtár és Művelődési
Ház 2019. évi beszámolóját és 2020. évi munkatervét elfogadja.
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Nagymaros Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
a Maros Nonprofit Kft.
2626 Nagymaros, Rákóczi utca 37.
ÜGYVEZETŐ
munkakör betöltésére.

Nagymaros Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft.
2626 Nagymaros, Magyar utca 24.
ügyvezető
munkakör betöltésére.

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, teljes munkaidős munkaviszonyos foglalkoztatásban.
A kft vezetői feladatának teljes körű ellátása. A kft gazdaságos üzemeltetése. A vezető jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása. A
dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az vezető felelős a Kft éves
költségvetésének végrehajtásáért és a rendszeres adatszolgáltatásért a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal felé.
Maros Nonprofit Kft. tevékenységi köre: városüzemeltetés,
hulladékudvar, hulladékszállítás, kegyeleti szolgáltatás.

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, teljes munkaidős munkaviszonyos foglalkoztatásban.
450 adagos konyha vezetői feladatának teljes körű ellátása. A
főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése. A konyha
gazdaságos üzemeltetése. A vezető jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása.
A konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az vezető felelős
a Kft éves költségvetésének végrehajtásáért és a rendszeres
adatszolgáltatásért a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal felé.

Pályázati feltételek:
• középfokú végzettség,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgár, cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
• foglalkozás egészségügyi alkalmasság
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• felhasználói szintű Internet alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
városüzemeltetésben szerzett legalább
3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel (vezetői program)
• nyilatkozat, hogy a pályázó személyi adatai kezeléséhez
hozzájárul és az eljárásban résztvevők betekinthetnek
• nyilatkozat, hogy az általa összeállított vezetői programot
a véleményezők megismerhetik és abba betekinthetnek
• képesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör legkorábban
2020. szeptember 1. napjával betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Heinczinger Balázs polgármester nyújt,
a 06-27/595-114-es telefonszámon.

Pályázati feltételek:
• vendéglátóipari vagy élelmiszeripari végzettség előny
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• közétkeztetési szolgáltatás nyújtásban való dokumentált
jártasság, vagy Élelmezésvezető szakképesítés, vagy Dietetikus szakképesítés
• magyar állampolgár, cselekvőképesség, büntetlen előélet
• foglalkozás egészségügyi alkalmasság
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• felhasználói szintű Internet alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• élelmezésvezető,
• közétkeztetésben, vendéglátásban szerzett
- legalább 3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz
• 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel (vezetői program)
• nyilatkozat, hogy a pályázó személyi adatai kezeléséhez
hozzájárul és az eljárásban résztvevők betekinthetnek
• nyilatkozat, hogy az általa összeállított vezetői programot
a véleményezők megismerhetik és abba betekinthetnek
• képesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör legkorábban
2020. szeptember 1. napjával betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: Maros Nonprofit Kft. ügyvezető
• személyesen: Gubacsi Gabriella, 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Heinczinger Balázs polgármester nyújt, a 06-27/595-114-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: Mátyás Étkezde Kft. ügyvezető.
• Személyesen: Gubacsi Gabriella, 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

A benyújtott pályázatról a képviselő-testület a határidő
lejártát követően dönt a soron következő ülésén. A pályázatokat a Humán, Szociális, Kulturális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság készíti elő döntésre.

A benyújtott pályázatról a Képviselő-testület a határidő lejártát követően dönt a soron következő ülésén. A pályázatokat a
Humán, Szociális, Kulturális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi
és Szavazatszámláló Bizottság készíti elő döntésre.
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Teázó nemzet leszünk?
"Ha fázol, a tea felmelegít,
Ha meleged van, a tea felfrissít,
Ha letört vagy, a tea lelket önt beléd,
Ha zaklatott vagy, a tea nyugalmat ad.”
(W. E. Gladstone)

Sokáig alapvetően borivók voltunk, azután begurultak a söröshordók, bennük a forró nyárban
életmentő hideg, páratlan ízű, illatú korsókba valókkal. Nálunk a
tea egyelőre a dobogó harmadik
fokán, de a külvilágban aranyérmes: a víz után ő a legnagyobb
mennyiségben fogyasztott ital.
Minek köszönheti rendkívüli
népszerűségét?
Az immár milliárdnyi iszlám
világban nyilván annak is, hogy
ott tilos az alkohol! Máshol
mindenképpen fontos szerepet
kap a rendkívül gazdag élettani
hatása is. Egy összefoglaló tanulmányban 150 ezer embert
vizsgáltak, kiderült, a rendszeres teafogyasztóknál ritkábban
fordul elő emlő-, petefészek-,
prosztata- és tüdőrák, azokhoz
képest, akik kevés, vagy semmi
teát sem isznak. A tea bizonyítottan védő hatással van a fogak-

ra, ha cukor nélkül fogyasztják.
Magas a fluor- és a mangántartalma is, koffeintartalmának
köszönhetően frissítő, élénkítő
hatású, csökkenti a fáradtságérzést, növeli a testi és szellemi
teljesítőképességet. A teában
rengeteg különféle vegyület található, ezek közül több összetevőnek antioxidáns hatása van.
Jó hír, hogy egyre többen érzik,
ezt a különlegességet közelebb

kell hozni az itthoniakhoz, közöttük van Gaia Ildikó.
A népszerű Piknik Manufaktúra étterméből néhány lépcső
vezet a CHILL TEA TERASZRA (Facebook oldal), ami sokkal
több, mint egy teázó. Közösség
építő, a gyermekeknek, a szülőknek mindenféle izgalmas programot kínáló, pihentető oázis a
nyüzsgő és hangos világunkban.
A bűbáj konyhában szakember

A parlagfű elleni védekezés az ingatlan
tulajdonosának a kötelezettsége
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító
hatása számottevő. A parlagfű
elleni védekezés elsősorban
az ingatlan tulajdonosának,
illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata,
hogy - amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz
eleget a kötelezettségének - a
mulasztók költségén elrendelik
az úgynevezett közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
A belterületen a jegyző,
külterületen (az ingatlanügyi
hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv
tartalma alapján) a növény- és
talajvédelmi hatóság köteles
hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési
kötelezettségüket.
Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló

2008. évi XLVI. törvény. 17. §
(4) bekezdése kimondja: ,,A
földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani."
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű
védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges
a sérelem - egészségkárosodás - bekövetkezése, e körben
elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz
eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai
állapotú parlagfűvel fertőzött,
akkor közérdekű védekezést
kell elrendelni. Amennyiben
a parlagfű elleni közérdekű

védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet
elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az
esetben rendelhető el, ha az
adott területen a kultúrnövény
tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50
százalékot és a parlagfűvel való
felületi borítottság a 30 százalékot meghaladja. A parlagfű
elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008.
(VIII. 30) Kormány rendelet
értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző,
külterületen, Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény-és Talajvédelmi
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a továbbiak-

segít organikus napkencét előállítani, amely nem szennyezi a
Dunát, van hajba tollazás, arcfestés, hennázás, színjátszás, és
muzsikálás is a saját készítésű
hangszerekkel.
A kínálat páratlanul gazdag.
A gyógynövények nagy választékán kívül egyéb különlegességek, kávéfinomságok, szörpök,
a sütemények, a torták között
vegánok, természetesen növényi
tej is. Biztosan nagy kedvenc lesz
a chai tea. (a chai szó kínai, pontosabban a mandarin nyelvből
eredeztethető, amelynek kiejtése
leginkább a cha [vagyis csa’] szóhoz áll legközelebb.)
Maga a chai tea vagy más
néven chai masala Indiában egy
erős fekete teafőzetet jelent alapvetően Assam-teából -, amelyet többek között csillagánizzsal,
fahéjjal, gyömbérrel, zöld kardamommal, édeskömény-maggal,
fekete vagy színes borssal fűszereznek, tejjel (eredetileg bivalytejjel) öntenek fel, és cukor nélkül
fogyasztanak. Tessék mielőbb
megkóstolni!
Teázó nemzet kissé később
leszünk, Nagymaroson nem
múlik!
Kecskeméti Károly
ban: növény- és talajvédelmi
hatóság) rendeli el.
A növényvédelmi bírság
alapja a parlagfűvel fertőzött
terület nagysága. A bírság
mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed.
A védekezési kötelezettségét
nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a - bírságon túl - vele
szemben elrendelt közérdekű
védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is
kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű
védekezés elrendelése után
minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor,
az élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (Vll.31.)
Kormány rendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a
parlagfű-mentesítés minden
állampolgár közös érdeke, és
eredményt csak összefogással,
illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi
kötelezettségüknek.
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A nagymarosi iskola hírei
Köszönet
A két ballagó osztály nevében szeretnénk megköszönni a sok felajánlást, amit a
várostól kaptunk! A gyerekek nagyon örültek a beváltható kuponoknak, valamint az anyagi hozzájárulásnak, melyet a bankettre kaptunk.
A 8/b osztály szülői segítséggel egy kirándulást szervezett Törökmezőre, ahol
a gyerekeket finom bográcsgulyás várta.
A 8/a osztály a Mátyás étkezdében tartotta a bankettet, minket gyönyörűen
megterített asztalok és hidegtálak vártak.
A sok segítséggel mégiscsak sikerült méltóképpen befejezni a nyolc együtt
töltött évet. Sokat beszélgettünk, nosztalgiáztunk, nevettünk, előkerült a sok
fénykép, a kirándulások emlékei...
A nyolcadikosok nevében szeretnénk mindent, mindenkinek megköszönni!
Heinczné Cserni Katalin
Fábián Szabolcsné

Zenetanítás online
2020 márciusában olyan kihívás elé állított
az élet, amit az első 1-2 napban el sem tudtunk képzelni, hogyan fogjuk megoldani.
Azok a kollégák, akik amúgy is „otthon
voltak” az internetes felületeken, hamar
feltalálták magukat, de pár nap alatt a járatlanabb kollégák is kreatívnál kreatívabb
ötletekkel álltak elő. Először az ún. közösségi média által kínált felületeken kerestük
a kapcsolatot a gyerekekkel, később sorra
érkeztek az újabbnál-újabb programok.
A gyerekek kifejezetten élvezték ezt az
új formát. Az iskolai órájuk idejében otthon csörgött a telefon, vagy jelzett a laptop, hogy indul az óra, és ők a kottaállvány
előtt, vagy a zongoránál ülve mosolyogva
várták, hogy bemutathassák, amit saját
erőből, vagy esetleg szülői segítséggel előre haladtak. Volt, aki videó felvételt készített, sőt, a zongorakísérő által felvett, és
átküldött kíséretre rájátszotta a darabot,
és videón átküldte. Számomra az egyik
legkedvesebb óra az volt, amikor egy család, - ahol két gyermek fuvolázik, és az
anyukát is tanítottam -, otthon a kamera
előtt három szólamban kánont játszott, én

pedig a saját otthonomban játszottam rá a
negyedik szólamot.
Mindamellett, hogy a zenetanítás folyamatában a személyes találkozás pótolhatatlan, ez a kihívás mindannyiunk számára
különleges élményeket hozott. Láthattuk,
ahogyan a szülők minden erejüket bevetve segítették gyermekeiket, és ezáltal minket. Hálás köszönet jár érte! A sok kedves,
sokszor humoros helyzet ellenére nagyon
reméljük, hogy szeptembertől már a hagyományos módon, személyesen segíthetjük tanítványainkat minél több zenei
élményhez jutni, és nagyon várjuk, hogy
újra koncerteken, fesztiválokon adhassanak elő zeneműveket!
Szigeti-Benedek Gabriella

Beszámoló –
Néptánc tagozat
A 2019/20-as tanévet a szokott módon
kezdtük el, 50 fő körüli létszámmal.
Az előző tanévben tanultak ismétlése
után, október környékén láttunk neki az
új anyag feldolgozásának, ami az első osztályban gyermekjátékok, a 2-3. osztályban
Szigetközi polgári táncok, a Cselle NTCsban somogyi táncok, a Hérics NTCs-ban
gömöri táncok voltak.
A félévet januárban még a szokott félévi
gálával zártuk le, ahol bemutatásra került
a Szilágysági gyerek vagyok c. koreográfiánk, a második félidőben pedig az újonnan tanultak kerültek színpadra.
A második félévben folytattuk a már
megkezdett anyagot, de sajnos a vírushelyzet közbeszólt és ezt már nem tudtuk
befejezni.
A második félévre a létszám szerencsére nőtt és majdnem elértük a 60 főt.
Az online oktatási rendben a csoportokat kicsit másképpen kellett felosztanunk.
Az 1-3. osztályosok játékos táncokat tanultak, a Cselle NTCs somogyi ugróst, a
Hérics NTCs pedig széki sűrű tempót vett.
A heti két konzultáció közül az egyik
volt online óra, a másik, jellemzően szerdai óra pedig néptáncos videóhoz kapcsolódó feladatmegoldás volt.
A gyerekek a nehézségek ellenére becsülettel részt vettek az órán, annak ellenére, hogy a technika nem mindig indokolta
volna.
Bóna Boglárka és
Borkó Bálint

Digitális oktatás –
gyerekszemmel
Amióta a vírus miatt otthon vagyok, azóta nagyon sok minden történt velem. Jó
volt otthon tanulni, mert anya elmagyarázta a tananyagot, és így könnyen ment
a tanulás. De azért kicsit hiányzott az
osztály és a barátok. Vicces volt az online
néptánc óra, amikor egyedül táncoltam
a nappali közepén. A furulya tananyagot
hangrögzítőre kellett vennünk, nekem a
testvéreim beszélgetése, játszása benne
maradt háttérzajként. Ez viszont Tomi
bácsinak lehetett vicces. A szabadidőmben az udvaron játszottunk, kertészkedtünk, kirándultunk az erdőben és sokat
bicikliztünk. Az volt a jó az új helyzetben, hogy együtt volt az egész család.
Horváth Evila .b
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Tanévzáró 2020 júniusában
Hát véget ért ez a tanév is, és
mi tegnap együtt emlékeztünk
a második osztályban történt
fontosabb eseményekre: Kirándulásainkra, színházlátogatásokra, szereplésekre, rendkívüli
magyar órára, ahol városunk
írója avatott be minket legújabb
könyvének történeteibe.
Eszünkbe jutott sok vicces
pillanat, amiről csak mi tudunk,
és ha valaki elkezdi a történet
elejét, máris fogjuk a hasunkat, nevet az egész osztály. Még
az is, akivel ez történt, hiszen a
poén az poén!
Csacsogtunk, mert ez nem
egy hagyományos tanévzáró
volt, rendkívüli napokat zártunk különleges módon, és nagyon figyeltünk a kötelező távolságtartásra is.
Meghallgattuk
Igazgatónk
gondolatait, aki a ballagási ünnepségen útravalót adott minden korosztály számára. Örültünk a vakáció eljöttének, a
nyári pihenésnek, és ekkor tudtuk meg azt is, hogy lesz olyan
társunk, aki a következő tanévet már egy budapesti iskolában
folytatja majd, mert elköltöztek
a városból. Igaz, megígérték,
hogy augusztus végén itt lesznek az osztály Családi napján,
amikor játszunk, bolondozunk
és bográcsozunk majd!
Ez az év minden pillanatában
különleges volt. Sokat tanultunk
együtt, gyerekek-szülők-tanárok, szorosabb kapcsolat alakult
ki az iskola és a család között.
Kölcsönös tisztelet segítette
napjainkat, és a gyerekek gyakran ismételt kérdései – „mikor
találkozhatunk végre?”
Nagyon hiányoztok már!
„Augusztus végén, ha a vírus
is megengedi.” - hangzott a válasz tegnap este.
Addig is vigyázunk-vigyázzunk egymásra!
Szlépkáné Árvai Ágnes
osztályfnök

Munkáink a
karantén alatt,
mindegyiknek
története van:

Egy végzős
diákunk levele
az osztályhoz
Amikor márciusban bezárták az
iskolákat, osztályunknak azonnal
lett egy zárt facebook csoportja.
Ebben a csoportban osztottuk meg
egymással az információkat, igyekeztem segíteni a gyerekeknek, ha
valahol elakadtak. Volt, hogy keseregtünk, volt, hogy viccelődtünk,
záporoztak a kérdések, mi lesz velünk, leszünk-e még valaha együtt,
lesz-e tabló, ballagás...
Az élet úgy hozta, hogy azért sikerült elbúcsúznunk egymástól. A
ballagás estéjén Árpi a következő
levelet írta nekünk. Szavai nagyon
meghatottak... őszintén írta, nem a
nagy közönségnek, csak nekünk...
Megkértem, egyezzen bele, hogy
másokkal is megoszthassam kedves
gondolatait.
Nagy örömömre beleegyezett.
Sziasztok!
Biztosan mindenki megette már az
ünnepi vacsoráját, úgyhogy szeretnék
néhány gondolatot kiadni magamból.
Ismertek. Van, aki 12 éve, van, aki 8,
van, aki csak 4 éve. Számomra ez egy
nagyon nehéz nap volt, mivel nagyon
tudok ragaszkodni az emberekhez. A
mai nap, mondhatjuk, meghatározó
volt mindannyiunk számára. Lezárult egy korszak, egy 8 éven át tartó
korszak. Aki úgy érzi, hogy nem fogtok nekem hiányozni, az rosszul gondolja. Nem az iskola, hanem maga
az érzés, az ebben részt vevő emberek
fognak nagyon hiányozni. Az osztályunk az utóbbi időben nagyon öszszetartó közösség lett. Nagyon nehéz
lenne bárkinek is elmondani, milyen
volt ez a közösség. Kati néninél jobb
osztályfőnököt nem kaphattunk volna. Mindig segített, ha bajban voltunk. Az esetek 95%-ban sikerült is
neki. A többi tanárunkról Virág már
mindent elmondott. Remélem, ha
ritkábban is, de fogunk még ebben a
csoportban írni egymásnak. Viszont
nem áll meg az élet, előre kell nézni.
Hiányozni fogtok szeptembertől a teremből.....
Papp Árpád /a
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Duna-parti gondolatok
Alig pár hete, hogy kiszabadulhattunk a karantén fogságából,
a nagymarosi Duna-part élettel
teli színpompás kavalkáddá változott.
Hosszú sorokban várják az
idelátogatók a híresen finom sült
halat, gyerekek kúsznak-másznak az új játszótereken, a tornapályákon ifjak erősítik izmaikat,
hajójáratok szállítják az idelátogatókat és a part (az áradás ellenére is!) tele fürdőzőkkel. Reméljük, hogy minden rendben!
Az önfeledt szabadság mellett
azonban nem árt arra is gondolnunk, hogy a Duna-parti értékeinket (is!) óvni, ápolni kell!
A játékok és sportszerek mellett folyamatosan ügyelni a zuhanyzók vízelvezetésére, az öltözők (nyitva tartására!) tisztán
tartására, a szeméttárolók folyamatos ürítésére, a part menti
virágok gondozására…
Mindezek mellett had hívjam
fel a figyelmet egy zászlóra, ami
a Mainzi utca Duna felőli végén
szakadtan árválkodik.
„Szent István zászlója” - olvasható a talpazaton, s mellette
még az is, hogy 2000-ben állította a Pest megye tanuló ifjúsága.
Mivel jómagam is érintett
vagyok ennek történetében, engedtessék meg egy rövid visszatekintés!
1996-ban indult a Pest Megyei önkormányzat Ifjúsági és
Sport Bizottsága támogatásával
egy túrasorozat, mely a „Magyar
Történelmi Lobogók Nyomában”
címet viselte.
Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy Pest megyei diákokkal, öt éven át olyan történelmi
színhelyeket, látogattunk meg,
amelyek kapcsolódtak az adott

esztendő évfordulóihoz. A Hadtörténeti Múzeum Zászlótárának irányításával történelmi lobogókat vittünk magunkkal. Az
évekkel későbbi visszajelzések is
erősítenek abban a hitben, hogy
tanítványainkban növeltük a hazaszeretet és nemzeti összetartozás érzését.
A honfoglalás kori Fejedelmi
zászlóval 1996-ban, az Árpád
vezér törzsi zászlóval 1997-ben,
majd az 1848-as Hadi lobogóval
1998-ban Magyarország emlékhelyeit kerestük fel. Minden alkalommal sírgondozás, szavalat,
megemlékezés kísérte utunkat.
Így tettünk 1999 tavaszán is,
amikor Görgey tábornok téli
hadjáratának útvonalán haladtunk a Felvidéken, majd 1999
őszén, mikor is Bem tábornok
erdélyi hadjáratának útvonalát
jártuk be. Megható visszagondolni ezekre az eseményekre.
Tanítványaink büszkén vitték
az elődeinkre emlékeztető lobogókat, támogatóink, szállásadóink pedig igaz hazafiaknak
kijáró tisztelettel fogadták őket.
Így történt ez 2000-ben is, amikor szeptember 15-16-17-én
a Magyar Állam megalapító-

jának, Szent Istvánnak zászlaját kísérték a fiatalok a király
szülőhelyétől,
Esztergomból
Nagymaros-Vác
útvonalon.
Esztergomban az egykor Nagymarosról elszármazott Gál Endre rektor úr adott szálláshelyet,
majd utunk Vácott, a Szent Korona és Szent Jobb körmeneten
(!) való részvételünkkel zárult.
(2000. szeptember 17-én).
Az akkori képviselő testület,
- Zoltai Mihály polgármester

úr vezetésével- jónak látta azt a
gondolatot, hogy a túrasorozat
végén, a Millennium évében
Szent István zászlaja a nagymarosi Duna-parton helyet kapjon.
Alpolgármester, Faggyas Ferenc
avató beszédéből idézek: „A mai
naptól ez a zászló is jelzi és hirdeti, hogy államalapító királyunk
itt van és itthon van, Nagymaroson."
Lehet, hogy kissé messziről
közelítettem meg a Duna-parti
zászló ügyét. Tettem mindezt
azért, mert sokszor hallottam
értetlenséget és méltatlanságot
ebben a kérdésben.
Valóban: lehetne jobb, tartósabb anyaggal cserélni, hiszen
a lobogó sajátja, hogy minden
időjárásnak kitett. Az is érthető
lenne, ha minden év augusztus
20-ra anyagában megújulhatna a zászló. Jó lenne, ha a vörös
színről a fejedelmi szín, a zászló csúcsán lévő latin keresztről
pedig kereszténységünk lényege jutna eszünkbe! Itt a nyár,
itt az önfeledt vakációzás ideje.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk értékeinkre!
Varga Zoltánné

Gratulálunk: dr. Zoller
József 80 éves lett
Július 1-én volt 80 éves dr.
Zoller József, Aranydiplomás mérnök, egyetemi tanársegéd, négy találmány
tulajdonosa. A két diplomás
és két nyelven beszélő mérnök műszaki doktori címe
birtokában
eredményesen
megtervezte, legyártatta és
eladta szabadalommal védett
optikai mérőberendezéseit
külföldön is. A világ 27 országában járt tudományos
konferenciákra, üzleti ügyeinek intézésére. Mindezekről
a „Nagymarosról a nagyvilágba” című könyvében olvashatunk. 2009-ben bőkezű
mecénásként támogatta az
iskola német nyelvű tanítását
és emléktáblát helyezett el a
Szív utcai családi ház falára
a „malenkij” robotot túlélő
édesapja születésének 100
éves évfordulójára. 2011-ben
egy „GRABMAL” emlékművet avatott fel a temetőben
a marosra bevándorolt Zol-

ler ős és a saját leszármazási
rokonságának
tiszteletére.
Könyvének az „Időről” szóló
fejezetéből idézünk:
”Nincs az ember életében
semmi, amiből kevesebbel
rendelkezik, illetve értékesebb,
mint az IDŐ." Kedvenc mondásával köszöntjük: az időmből bár 80 évem elszállt, de
hitem és váram erősen áll.
Barátai nevében:
Villányi Aurél
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A karantén alatt is zajlottak a munkák a
könyvtárban és a művelődési házban
A Magyarország kormánya
által március 16-án kibocsátott 46/2020-as rendelet
szerint a Városi Könyvtár és
Művelődési Ház március 17től június14-ig zárva tartott.
Azonban ez idő alatt olyan
munkálatokat tudtunk elvégezni, melyek nyitva tartási
időben nem voltak megvalósíthatóak.
A művelődési házban a
kollégák nagytakarítást végeztek, beleértve az ablakok
pucolását, a nagyterem, a két
kisterem és az előtér kitakarítását. Az összes kárpitos
bútort és a nagyterem mintegy 200 darab székét kitisztították és a felkészítették az
intézményt a jövőbeni nyitásra.
A ház előtt kialakítottunk
egy könyves asztalt, melyre a könyvtár számára felajánlott könyvek, illetve az
állományból törölt könyvek
kerültek, melyek bárki számára szabadon elvihetőek.
A könyvek felöltését azóta is
folyamatosan végezzük. Bár
ezt a lehetőséget csak a zárva tartás idejére szántuk az
olvasóknak, a nagy sikerre
való tekintettel tervezzük az
állandóvá tételét. A könyvekért cserébe hagyott 60380,Ft pénzadományból az intézmény számára eszközöket és
kényelmi felszerelést (pelenkázóbetét, evő- és tálalóeszköz stb.) vettünk, amelyek
magasabb színvonalú szolgáltatást tesznek lehetővé a
használók számára.
A könyvtárban szintén
nagytakarítást
végeztünk,
virágosítottunk, az ablakokra új függönyök kerültek.
A gyermekkönyvtárba és
a felnőtt kölcsönzőtérbe új
polcokat helyeztünk, illetve
átcsoportosítottuk a meglévőket és átrendeztük a kölcsönző pultot.
Leválogattuk az állományban nem szereplő köteteket,
szükség szerint selejteztük,
illetve későbbi állománybavételre félretettük őket.
Mintegy 20.000 kötetet láttunk el a tájékozódást és visz-

pótló tartalmakat szolgáltatni. Heti több alkalommal
tettünk közzé facebook oldalunkon különböző online
elérhető színházi előadást,
ingyenesen elérhető adatbázisokat, e-book könyveket
tartalmazó odalakat, könyvajánlókat. Hírt adtunk az
intézményben folyó munkálatokról, illetve bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk városunk néhány
tehetséges emberének.
A veszélyhelyzet végével
a könyvtárat június 16, a
művelődési házat június 20
óta használhatják újra a művelődni, olvasni vágyók.
Jele Viktória

Eladó:

szasorolást segítő jelzetekkel.
Közel 1500 kötetet készítettünk elő selejtezésre.
Április közepén üzembe
helyeztük a Szikla IKR ideiglenes változatát, melynek
adatbázisába a nyitásig öszszesen 4637 tételt sikerült
berögzíteni.
Az emeleti versolvasó
részen kialakítottunk egy
munkaállomást, mivel gyakran van szüksége az olvasóknak csendes, a nyugodt
munkavégzést lehetővé tévő
asztalra. Amennyiben az
emeleti terem és a galéria
használható válik, a tervek
szerint a jelenlegi gyermekkönyvtár területe fogja betölteni a munkára, tanulásra
használható helyiség funkcióját.
Az emeleti rész többi helyiségében szintén megkezdtük a rendrakást. Számos hagyatékból származó anyagot
találtunk, melyeknek átválogatása és a nagyközönség
számára hozzáférhetővé tétele a jövőben fog megtörténni.
A zárva tartás alatt az olvasók számára házhozszál-

lítást és egyéb szolgáltatásokat a fenntartó utasítására
nem végeztünk, azonban
igyekeztünk könyvtári szolgáltatásokat és művelődési
lehetőségeket
valamelyest

1 darab fürdőszobai dupla
ajtó és az ehhez tartozó ablak teljesen új állapotban, 1
darab négy kecskelábon
álló különlegesen ritka
kiskályha, samott belsővel, kis tűztérrel, valamint
felajánlanék 2 darab nagyméretű belső ajtót, mely
régifajta sváb házakban
használható elsősorban.
Érdeklődni 9-15 óráig
lehet telefonon a 06-27354-330, vagy a 06-30-32186-04-s telefonszámokon.

HÓD KFT.
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési
munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3
0 km-es vonzáskörzetéből.
Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy
kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. 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 27/354-195 telefonszámon.
HÓD KFT.
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es
vonzáskörzetében keres;
 kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező
szakembert,
 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.
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Köszönet a nyugdíjas klubnak a
Duna-part további szépítéséért

Partmentén

TRUNKю BARNABЕS ROVATA

Temze-parti story

Az elmúlt hónap folyamán a Nagymarosi Nyugdíjas Klub folytatta a már megkezdett munkát a Duna-part Béla király sétányán: takarítottak, rózsákat metszettek.
Köszönjük, hogy a munkában résztvevők a Dunakanyar
legszebb parti sétányává varázsolják a területet minden évben.
Heinczinger Balázs
polgármester

Köszönet
Hálásan köszönjük Jung Csabának, az Atlantisz Visegrád Kft. igazgatójának, hogy a nagymarosi plébánia
közösség csoportjait (énekkar, ministránsok) ingyen
szállította az elmúlt évek során.
A nagymarosi közösség nevében:
Gáspár István plébános

Az Angliából hazatelepedett Jenő bácsi mesél Maroson, a parti sörözőben:
– 1668-ban Londonban, a Temze partján is volt egy
ilyen söröző. A britek még a kocsmáros nevét is feljegyezték: Edward-nak hívták. Szorgalmasan mérte a
sört a hajósoknak, de hát mit is lehet csinálni a ködös Albionban egy kikötői kocsmában? Hát például
fogadásokat kötni arra, hogy a Londonból kifutott három-árbócos hajó szerencsésen visszatér-e Indiából?
A téteket Edward mesternél helyezték letétbe.
Ha katasztrófáról érkezett hír, a kocsmáros megkongatta a söntés fölötti harangot, a matrózok ittak
egyet társaik emlékére, majd elszámolták a fogadásokat.
Hanem ez az Edward mester rájött arra, hogy az
évek során nagy kincs birtokába jutott, és ez a kincs:
az adat, az információ! A befutó hírekből és az adatokból Edward mester kiszámolta, hogy a londoni kikötőből kifutó 100 hajó közül minden évben 5,73 szenved katasztrófát. S ha ez így van, akkor ő előre meg
tudja mondani, hogy jövőre hány hajó fog elsüllyedni.
Csak azt nem, hogy melyik lesz az az 5,73 hajó. Az
unaloműző foglalatosságnál hasznosabb lenne – gondolta a kocsmáros –, ha nem a matrózok, hanem a hajótulajdonosok „fogadnának”, s a „nyereményalapból”
a pórul jártakat kártalanítanák. Ebben a pillanatban
Edward mester feltalálta a biztosítást! Majd’ elfelejtettem mondani! –, Edward mesternek persze volt tisztességes családneve is. Edward Lloydnak hívták, ő lett
a híres LLOYD'S biztosítási világbirodalom megalapítója. A Temze parti kocsmából csak azt a bizonyos harangot vitte magával, s az még ma is ott van a székház
aulájában. Csak akkor kongatják meg, ha a biztosítót
valami nagy kár éri. A harang alatt a cég főkönyve látható, annál az oldalnál kinyitva, amelyen az első nagy
katasztrófát regisztrálták: „1912 – TITANIC.”
A sors iróniája, hogy a Titanic elsüllyedéséről készített katasztrófafilm gyártási költségei – mai áron
– meghaladták a Lloyd’s által kifizetett kártérítést! –
fejezte be történetét Jenő bácsi.
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Napirenden a macskák
Nem csupán az utóbbi időben egyre gyakoribb mérgezések, lövöldözések (?!?),
eltűnések miatt, de időszerű rögzíteni
néhány fontos tényt a tartásukkal kapcsolatban. Például azt, hogy ez a sokunk
által imádott lény gyakran nagyobb károkozó, veszélyesebb lény, mint a kutya.
Ha az utóbbiakat megfelelően neveljük,
megkapják a szükséges orvosi ellátást és
megakadályozzuk a közterületre jutásukat, semmi gond velük. A macsekokkal
otthon is, de különösen az erdő melletti
környezetben egészen más a helyzet! A
kertünkből eltűnnek a gyíkok, a pillangók, az egyéb apró élőlények, a megközelíthető madárfészkek lakói, elriadnak
a téli etetésre érkezők.
Miután szinte képtelenség benn tartani őket, kisebb-nagyobb távolságokra,
gyakran veszélyekkel teli helyszínekre
kalandoznak el, ahol elpusztíthatják,
súlyosan megsebesíthetik őket, de ahol
komoly fertőzéseket is begyűjthetnek.
A legtöbb macskabetegség csak őket
érinti, de némelyek, az állat széklete,
nyála, vagy fertőzött bolha és kullancs
csípése útján átterjedhetnek az emberekre, a fonalféreg fertőzést is elkaphatjuk. A fertőzött macska ürülékében
lévő féreglárva az emberi szervezetben
kifejlődve a szemben, a májban, az agyban vagy a tüdőben is megtelepedhet.
A gyermekekre a legveszélyesebb, akik
könnyebben érintkezésbe kerülhetnek
a macskaürülékkel, például a homokozókban. A folyamatos orvosi ellátás náluk tehát különösen indokolt. A másik
gond velük a kutyáknál sokkal nagyobb
szaporulat. A legtöbb újszülöttnek nem
sikerül gazdit keresni, jobb híján csatlakoznak a külterületen kóborló csapatokhoz. Ezért fontos az ivartalanítás, az
alapítványunk sok éve szervezi, támogatja, nehéz a végére jutni.
Az előbbiek miatt érthető, nem
mindenki örül, ha megjelenik nála egy
idegen macska. A mérgezések aligha
mindig szándékosak, főleg nem miattuk

teszik ki, de miután hozzáférnek, belekóstolnak ők is. Örömhír: van biztonságos megoldás:
A házaspár nyolc családtag cicával
költözött ide a fővárosból, hogy elkerüljék a tragédiákat, egy huszonöt
négyzetméteres, teljesen zárt kifutót
építettek a ház mellé. Akácfa oszlo-

pokra erősítették a drótfonatot, az alsó
részt deszkákkal, kővel erősítették,
cicaháló a tető. Van fa, bokor, fű és
BIZTONSÁG! Az anyag költség cca.
hetvenezer forint mindössze. Lehet
utánozni, különösen azoknak, akik
most építkeznek.
Kecskeméti Károly

KUTYASÉTÁLTATÓK!
A fő téri BOR-PIAC előtt itató van! Az állatbarát munkatársak gondoskodnak a mindig friss vízről!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Jung Bálint és Dobronay Katalin lánya: Mira,
Sógrik József Ádám és Haniberger Szabina Ildikó fia: Dániel, Tóth Pál és Kovács Bettina fia: Pál, Sári Péter Károly
és Kovács Krisztina fia: Leó Attila, Berczelly Zoltán és
Szilágyi Réka Dorottya fia: Zoltán Csaba.
Házasságot kötöttek: Mateovics György és László Orsolya.
Elhaláloztak: Heincz Tibor (1944), Kiss Károly Imréné sz. Veress Ildikó (1954), Gaál László Józsefné sz. Dr.
Nyárádi Éva (1943), Krakó János (1946), Zeller Istvánné
sz. Psenák Erzsébet (1933), Pinczinger János Antalné sz.
Wiezl Magdolna (1956).

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442
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 • marosvet@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.

Tel.: 06-30/916-0889
TISZTELT VÁSÁRLÓK!
Az optikában a nyitva tartás egyelőre a következő:
keddtől péntekig 10-12-ig és 14-16 óráig.

LÁTÁSVIZSGÁLAT JÚLIUS 11ÉN ÉS 25ÉN,
SZOMBATON 1012 ÓRÁIG.
A vizsgálat továbbra is ORVOSI és INGYENES!
A vírus miatt az üzletben mindig csak egy személy
tartózkodhat, kesztyű és maszk használata kötelező.
Az üzletben folyamatos a fertőtlenítés.
Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző
arany-, ezüst horgolófonalakkal. A Piroska fonal újra
kapható fehér és ekrü színben. Kézimunka kapható!
Kötfonalak katalógusból rendelhetk!

Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos
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KARSÁN EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI
ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és
INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak, ágykeretek,
paplanok, párnák
Veszélyes fák kivágása, gallyazása,
faápolás, ágdarálás és tuskómarás

Gyermek ágynem garnitúrák
és huzatok kaphatók!

Tel.: 06-30/202-3505

Ruha-, bőr-, szőrme sz tás és festés,
ékszerjavítás és készítés!

e-mail: favagas1@gmail.com
web: favagas1.hu

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

