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Újabb nagymarosi siker:
a Sakura a legjobb vidéki cukrászdák között

6. oldal

Jubileumi borversenyt tartottak

Megvásárolta
az állam a
Kittenbergerházat
Megvásárolta az állam a tulajdonosoktól a nagymarosi Kittenberger-házat,
a kormány döntése révén 81 millió forintot fizettek az ingatlanért a teljes, a
nagy vadász személyes tárgyait megőrző
berendezéssel együtt a 2021-es vadászati világkiállítás keretéből – jelentette be
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti államtitkára, a város országgyűlési képviselője.
Nagymaros örömmel fogadta a hírt, és
az új tulajdonossal, az Ipoly Erdő Zrt-vel
közösen szeretné hasznosítani a páratlan
lehetőségeket kínáló gyűjteményt, amely
várhatóan sok látogatót vonz majd, s a
diákok számára egy interaktív kiállítás
keretében mutathatja be Kittenberger
Kálmán hat afrikai útján összegyűjtött
anyagot.

Folytatás 3. oldalon

Szemléletválltáska
hoz szemléletváltást
Nagymarosra
7. oldal

Pályázati
felhívás civil
szervezeteknek
11. oldal

5. oldal
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Ülésezett a testület:
Megvásárolta az állam
a Kittenberger- házat beszámoló, rendezvénynaptár,
Folytatás az 1. oldalról
A világhírű vadász az Afrikában eltöltött tizenhat év
alatt több mint háromszáz
állatfajt fedezett fel, s egy
nagyszerű gyűjteménnyel
gazdagította az országot,
ám ez sajnos a világháború

nagymarosiak régóta várták
ezt a napot és hogy eljött ez
a pillanat, köszönet illeti a
kormányt és az Ipoly Erdő
Zrt-t. A város önerőből
nem tudta volna megvenni
a Kittenberger házat, pedig
Nagymaros egy csiszolatlan

poklában jórészt megsemmisült – emelte ki Rétvári
Bence. A Kittenberger-hagyaték megnyitása a nagyközönség előtt erősítheti
büszkeségünket, hogy ilyen
nagyszerű tudóst adtunk a
világnak.
A képviselő kiemelte:
Nagymaros fejlődése tavaly
felgyorsult, hiszen a város
egyetlen év alatt mintegy
324 millió forintnyi pályázati pénzhez jutott. Ebből
épül a sportpark, megszépült a strand, felújítják a
művelődési ház egy részét,
az orvosi rendelő is korszerűsödik.
Heinczinger Balázs polgármester azt mondta: a

ékkő, amely egyre vonzóbb
lehet az idelátogatók számára. Az itt élők egy kifejezetten zöld, minőségi túrizmust
álmodtak meg maguknak, s
ebbe a jövőképbe illeszkedik ez a mai nap – mondta a
polgármester.
Kiss László, az Ipoly Erdő
Zrt vezérigazgatója is azt
emelte ki, hogy a Kittenberger-hagyaték egy páratlan
kulturális érték, amely a várossal közösen működtetve
a felújítása és a látogatóközpont létrehozása után nagy
vonzerőt jelenthet. A tervek
szerint 2021-ben nyitják
meg majd a nagyközönség
előtt.
Furucz Zoltán

vis maior helyzet

Február 25-én, kedden tartotta ülését Nagymaros Város
Képviselő-testülete. Az ülésen
minden képviselő jelen volt.
A napirend elfogadása után
először a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatót
hallgatták meg a képviselők.
Horváth Dávid, a Humán,
Szociális, Kulturális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Szavazatszámláló Bizottság
elnöke elmondta: mindenki
leadta időben a dokumentumot.
A művelődési ház és
könyvtár előző évi beszámolójának elfogadása után az
idei év rendezvénynaptárával
foglalkoztak, majd a testület
éves munkatervét fogadták el.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgálati
tevékenység
végzésére pályázat kiírásáról
döntöttek. Lindmayer Eszter jegyző a témával kapcsolatban elmondta: azért van
szükség a pályáztatásra, mert
eddig jogszerűtlenül működött a rendszer.
Támogatták, hogy módosuljon a civil szervezetek
támogatásáról szóló pályázati űrlap, majd a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság javaslatára elfogadták a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletet.
Egyhangúlag támogatták
az önkormányzat 2021-2023.
évi középtávú tervéről szóló
előterjesztést is.
Az egyebekben többen is
szót kértek. Horváth Dávid

kérte, hogy kapjanak beszámolót a korcsolyapálya működését illetően. Kiss Károly
a testületi tanácskozások videóit hiányolta továbbra is,
melyek technikai okok miatt
nem kerülnek fel a honlapra.
Kosztra Gábor azzal a kéréssel fordult a többiekhez, hogy
vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a temetőben
lévő szovjet emlékműn lévő
szöveg módosítható-e. Ez olvasható rajta: "örök hálánk
jeléül". A jegyző asszony ígéretet tett rá, hogy megnézik,
mit tehetnek.
Schindler László jelezte, hogy
szívesen segítene az óvodai korlát felújításában, valamint az
önkéntes tűzoltók szertára előtti
járda rendbetételében.
Hadi Tamás alpolgármester
kérte, hogy kezdjék el kidolgozni a parkolási koncepciót.
Heinczinger Balázs polgármester szintén az egyebekben
beszélt a Király utcai vis maior
helyzetről és adott tájékoztatást arról, hogy a hiánypótlás
alkalmával kiderült, hogy a
korábbi szakvélemények alapján igényelt összeg nem elég,
ezért 800 ezer forinttal magasabb önrészre lesz szükség.
Ezt a testület el is fogadta.
A VéNégy Fesztivállal kapcsolatban pedig arról tájékoztatott a vezető, hogy sok megkeresést kap a lakosságtól. A
Natura 2000 védettség miatti
állásfoglalás hamarosan megérkezhet az önkormányzathoz,
utána tudnak továbblépni.
Furucz Anita

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik megadták a végtisztességet DR. GYARAKI FERENC FRIGYESNEK, városunk egykori alpolgármesterének, hajdani középiskolai
és egyetemi tanárnak azáltal, hogy részt vettek a dr. Beer
Miklós nyugalmazott püspök által celebrált búcsúztató
szentmisén és meghallgatták Heinczinger Balázs polgármester úr méltató szavait. A tanár úr valóban sokat tett a
közösségünkért, amint ezt kitüntető Pro Urbe-díj is jelzi.
A gyászoló család

4

			

A polgármester Facebook bejegyzéseiből
Heinczinger Balázs polgármester Facebook oldalán minden héten beszámol munkájáról. A
februári eseményekből
szemléztünk.
Kedves nagymarosiak!
A héten egyeztettem a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
váci vezetőjével a Vasút utca
aszfaltozásának folytatása
ügyében. Elmondása szerint, idén értelemszerűen a
második szakasz felújítására
kellene, hogy sor kerüljön,
de sajnos úgy tűnik, hogy
az elmúlt évek során történt
felelőtlen munkavégzések
miatt ez mégsem valósulhat
meg, mert a korábbi úttest
alatti közműcsere nyomán a
szakszerűtlen tömörítés miatt az út és a járda sok helyen
megsüllyedt, ezért a munkák
egy részét meg kell ismételni. Amint ezek javításra kerültek, csak ezt követően kerülhet sor a tervezett aszfalt
cserére. Emiatt most sorra
kell járnom az érintett közműszolgáltatókat és meg kell
tervezni a további teendőket.
A második szakasszal
kapcsolatos probléma a harmadik ütem - a Rigóhegy
utcától a 12-es főút csatlakozásáig - felújítását nem befolyásolja, az már idén meg tud
történni.
Ezen a héten az ANTSZ
illetékesei is jártak nálunk.
Velük az egészségház felújításával kapcsolatos feladatokról egyeztettünk. Az
összes nagymarosi orvosi
rendelőt szemrevételeztük a
vendégeink által tartott hatósági bejárás során.
Pontosítottuk a kialakításra kerülő ideiglenes rendelőkkel kapcsolatos elvárásokat és teendőket, hogy
városunk lakosai az átmeneti
időszakban is megfelelő körülmények között részesülhessenek majd orvosi ellátásban!
Régóta húzódó ingatlanügyeinkben lépni fogok! Az

évtizedes problémát jelentő
szálloda és a szintén régóta
húzódó termál ügy számomra kifejezetten fontos, ezért a
helyzet áttekintését követően
még ebben a ciklusban ezek
helyzetét rendezni kívánom.
Az önkormányzati képviselő-testület tagjaival erről is
megkezdtem az egyeztetéseket.
Idén is lesz kegyeleti járat,
vagy ahogy a nagymarosiak
nevezik: temetőjárat! A korábbi évek bevált gyakorlata
szerint idén tavasztól is segítjük az arra igényt tartókat
a temetőlátogatásban.
Jövő hét elején újabb pályázatokat teszünk ki a város
honlapjára és Facebook oldalára, melyek között magánszemélyek,
vállalkozások,
civil szervezetek találhatnak
maguknak támogatási lehetőségeket. Ezen kívül február végén nyílik meg újra
a Leader-pályázat helyi gazdaságfejlesztés és vállalkozások együttműködésének
ösztönzése érdekében. A
pályázatokkal kapcsolatban
továbbra is segítséget nyújtunk a 06--20/446-2199-es
telefonszámon.
Kedves nagymarosiak!
Az önkormányzat képviselő-testülete a napokban
elfogadta Nagymaros 2020
évi költségvetését. A korábbi évek tendenciája, egyben
szomorú örökségünk a város
szegényes anyagi helyzete.
Bevételeink szűkösek, az
egyéb források – általában
pályázati pénzek – pedig
nem igazán kiszámíthatóak. Az idei költségvetést az
is terheli, hogy a korábban

nyert pályázatok önrészeinek kifizetése ebben az évben válik esedékessé. Ez
55 millió forinttal szűkíti
egyébként sem nagy anyagi
mozgásterünket, azaz ennyivel kevesebb pénzt költhetünk el más, szintén nagyon
fontos dolgokra.
A városnak hosszú távú
megoldást kell találnia erre
a problémára. Terveimnek
megfelelően azon dolgozom,
hogy belátható időn belül
olyan befektetések és fejlesztések érkezzenek hozzánk,
melyek a város tervezhető
bevételeit is jelentősen növelik. Ilyen a régóta húzódó
termálfürdő építés és szálloda hasznosítási projektje
is, melyek felgyorsításának
érdekében az elmúlt hetekben tárgyalásokat folytattam
több lehetséges befektetővel
is. Remélem, hogy ezekben
az ügyekben hamarosan érdemi dolgokról is beszámolhatok Önöknek.
Látványos fejlődést szeretnék, és a nagymarosiak
életminőségének szemmellátható javulását.
Az elmúlt 2 hétben kormányzati szervekkel is
egyeztettem, minisztériumi
vezetőknek
fogalmaztam
meg helyzetünket, igényeinket, és számba vettük velük
azokat a lehetőségeket, melyek megoldást jelenthetnek
a problémáinkra.
Többek között szó volt
a helyi általános iskola bővítéséről is, ami – a lakosság lélekszámának gyors
növekedése miatt – már a
közeli években elkerülhetetlen lesz. Beszéltünk olyan
egyéb pályázati forrásokról,
melyek a gazdaságfejlesztés
mellett célzott projektek támogatását tennék lehetővé
számunkra. Minden okom
megvan rá, hogy a kormányzati támogatásokat illetően
bizakodó legyek. Az állami
hivatalok segítőkészek és támogatóak irányunkban.
Igyekszem jól kihasználni

Nagymaros
lehetőségeinket.
Útrekonstrukció
A következő héten várható a 2. útszakasz (Mainzi
utca - Király utca) betonozása, illetve sor kerül ezen a
szakaszon a járdák építésének befejezésére is.
A Király utcától az iskoláig – még korlátozásokkal
ugyan, de – járható lesz a
Rákóczi út. Ezzel egy időben
megkezdjük a 3. szakasz járdáinak felújítását.
Hamarosan elkezdődhet
a beszakadt utcarész helyreállítása is, egyre közelebb
vagyunk ahhoz, hogy véget
érjen az a bosszantó várakozás, amiről az önkormányzat
nem tehetett. (Ezek a műveletek az állami vis maior
alapból lesznek finanszírozva és a különféle állami vizsgálatok, illetve engedélyeztetések tartottak ennyi ideig.)
Mielőbb meg fogjuk kezdeni a kátyúzást is. A tél
csúnyán megviselte a korábbi évek során egyébként is
rendkívüli módon elhasznált
utcáink állapotát, ami nem
csak bosszantó, de egyenesen tarthatatlan állapothoz
vezetett.
Dolgozom rajta, és a testület elé fogom terjeszteni
megoldási javaslatomat: azt
szeretném, ha a kátyúzáshoz
szükséges technika és szakember vagy szakemberek
folyamatosan a város rendelkezésére állnának.
Heteken belül hadat fogunk üzenni a kátyúknak!
Elkezdődtek a Nagymaros-Visegrád vasút állomásunk felújítási munkái.
Kérem a vonattal utazókat,
hogy legyenek kellően körültekintőek a munkaterületen.
Heti, szerdai fogadóóráimon sokan meglátogatnak
és megtisztelnek bizalmukkal! Kérem éljenek a lehetőséggel a továbbiakban
is minél többen, segítsenek, hogy hatékonyabban
végezhessem munkámat!
Időpontot foglalni a 0627/595-118 számon lehet.

Nagymaros

						

Pályázati felhívás civil
szervezeteknek
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2019. (III.
4.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a városban működő, a köz érdekében tevékenységet végző civil szervezetek támogatására. Figyelem: új a pályázathoz
tartozó űrlap!
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó adatait (nevét, székhelyét),
b) a bejegyzési okirat számát, be nem jegyzett szervezet
esetén a szervezet működését igazoló elnöki/képviselői
nyilatkozatot,
c) azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként
az adott évben el kíván látni,
d) a c) pontban meghatározott tevékenységek várható
pénzügyi kiadásait, és az önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését,
e) a c) pontban meghatározott tevékenység végzéséért felelős személy megnevezését, elérhetőségét,
f) a c) pontban megjelölt tevékenység által érintett nagymarosi lakosok számát ennek hiányában egyéb a tevékenységet jellemző mérhető mutatószám ismertetését.
A pályázatokat az önkormányzat honlapján elérhető pályázati adatlapon lehet benyújtani postai úton úgy, hogy
2019. március 31-ig megérkezzen, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Fő tér 5.) 2020. március 31-én 12
óráig. A határidő jogvesztő.
A pályázatok elbírálásáról a Humán, Szociális, Kulturális,
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület az áprilisban
tartandó ülésén dönt.

Pionir Klub - Nemrég
Nagymarosiaknak
Szeretettel hívunk Mindenkit március 14-én (szombaton) 16 órára a Szent Márton Közösségi Házba első ös�szejövetelünkre. Dózsa György utca 2. (bejárat a Szent
István szobor felől).
A Pionir Klub egy információs fórum és egy találkozási hely mindazoknak, akik nemrég költöztek Nagymarosra („NN”- nemrég nagymarosiak). Akik szeretnének
másokkal találkozni és többet tudni arról, hogy városunkban
„Mi hogyan működik?” Ki kicsoda? Mi volt „annak
idején”? Mi a teendő katasztrófahelyzetben (árvíz volt
is, lesz is)? Hova lehet becsatlakozni? Honnan, milyen
segítséget lehet kapni különböző nehéz élethelyzetekben?
Mik az itt szokásos „etikett” szabályai, mik a viselkedési normák? A hozott értékeket, képességeket hogyan
lehet a közösség javára felajánlani?
Szeretettel várunk Mindenkit (nemcsak a nemrég érkezetteket!) egy izgalmas találkozásra!
A Cédrus Egyesület
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Szeretettel búcsúznak
kollégái Mándliné
Szabó Katalintól
Január 19-én vonult nyugdíjba Mándliné Szabó Katalin,
aki 1977. augusztus 1-je óta
vezette a Nagymaros Városi
Könyvtárat és Művelődési
Házat.
Mándliné Szabó Katalin
1977. júniusában végzett
a szombathelyi Tanárképző Főiskolán, könyvtár és
magyar nyelv- és irodalom
tanár szakon, ahonnét a
Pest Megyei Tanács, mint
ösztöndíjasát, Nagymarosra helyezte. 1977. augusztus
1-én kezdte meg a könyvtári munkát Nagymaroson,
s nyugalomba vonulásáig
ugyanitt dolgozott. Számtalan olvasó tudásigényét
segítette, tartott könyvtári
órákat, szervezett rendezvényeket. Rendszeresen köz-

reműködött a Nagymarosi
Női Kar és a Dunakanyar Fúvósegyüttes hangversenyein, valamint a Dunakanyar
Képzőművészeti Egyesület
kiállítás-megnyitóin. Segítette az önkormányzatok munkáját bizottsági tagként, majd
képviselőként, illetve alpolgármesterként. 2009-ben a
Nagymaros Város Díszpolgára címet vehette át.
Negyvenhárom évi munkásság után már megérdemelt pihenés következik számára, családja körében.
Szeretettel
búcsúznak
tőle kollégái a könyvtárból
és művelődési házból. S
ígérik hébe-hóba visszacsábítják az információs pult
mögé őt és Demeter Zsuzsa
kollégáját is.

Köszönetnyilvánítás
Kedves Barátaink, Ismerőseink!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az egész
család nevében, hogy annyian szorítottak Misi gyógyulásáért. Éreztük annak az erejét is, hogy annyi
kéz kulcsolódott imára, hiszen megadatott, hogy
vele legyünk az utolsó földi perceiben. Köszönjük,
hogy mellettünk álltatok utolsó útján és álltok a mai
napig. Hisszük, hogy egyszer újra mind együtt lehetünk!
Köszönettel: Maurer család
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Újabb nagymarosi siker: a Sakura
a legjobb vidéki cukrászdák között
Nemrég jelent meg a Dining
Guide kiadványa a hazai cukrászdák rangsorával. A vidéki
cukik TOP 10 kategóriájában
helyet kapott a nagymarosi
Sakura Cukrászda is, országosan pedig a TOP 25-be került
be a Balogh Nóra által megálmodott üzlet.
- Mikor meghallottad a hírt,
hogy a Dining Guide top 10 vidéki cukrászdájában szerepeltek, mi volt az első gondolatod?
- Még most is nehezen
hiszem el. A díjátadó estéjén hívott egy barátom, hogy
szerinte vegyem meg másnap
a kiadványt. Maroson nem
kaptam sajnos, de a férjem
megvette a benzinkúton. Felhívott, hogy ott van a kezében, nekem meg a torkomban
dobogott a szívem, hogy jól
van, de olvasd már! Felolvasta és még mindig azt hittem,
hogy biztos félreolvasta, vagy
kettőt lapozott, vagy ilyesmi.
Este hazahozta és vagy ötször
lapoztam át, mire tényleg felfogtam.
- Pár éve nyitottatok meg és
szinte minden hétvégén sorban
állás van nálatok. Most pedig
nagy sikert könyvelhettek el.
Mikor elindultatok, hittél abban, hogy ez lesz a jövő?
- Öt éve nyitottunk kávé-

zót egy kedves barátommal
Budapesten. Ez adott némi
önbizalmat ahhoz, hogy egyáltalán el merjek indulni. A

lent, hogy tudom, hogy a kedves vendégünk kisfia a csoki
tortát szereti, a kislánya laktóz
érzékeny és a kedvenc mesé-

budapesti üzlet nagyon frekventált helyen van, de sosem éreztem sajátomnak. Én
Nagymaroson itthon vagyok.
Mindenképp itt szerettem
volna megvalósítani az álmomat. Nekem sokkal többet je-

je a Jégvarázs. A jövőképem
csak annyi volt, hogy szeretnék jó és minőségi süteményeket adni a vendégeinknek.
De a valóság aztán minden
képzeletet felülmúlt.
- Leginkább a francia süte-

Jó hangulatú farsangi bál
A nagymarosi Nyugdíjas
Klub február 8-án tartotta
a művelődési házban fergeteges hangulatú farsangi
bálját. Ez már a hatodik alkalom volt, melyet a klub
vezetője, Bethlen Gáborné
Marcsi irányításával szerveztek.
A teltházzal zajló eseményre nemcsak a helybéliek jöttek el, hanem Verőcéről
és Zebegényből is érkeztek
vendégek. A báli hangulatot színesítette a nagymarosi
nyugdíjasok – country-táncosok, tengerészek, vonatozás - és a verőcei Őszikék
táncegyüttes fellépése.
Köszönet a támogatóink-

nak: Főtéri patika, Gyógynövény Magyar utca, Drobilich János állatorvos, Manyi
bolt, Julika zöldséges, Hesztia

ajándék, Mátyás Étkezde,
Nokedli étterem, Karsán lakberendezés, Maros étterem,
Alice cukrászda, Bethlen

Nagymaros
ményeket találjuk meg nálatok,
de kapható fagylalt is, sokak
örömére, legutóbb pedig retro
hétvégét tartottatok, igazi régi
finomságokkal. Hogyan tudtok
ennyire sokrétűek lenni?
- Szerencsére nagyon jó kis
csapatunk van, akik szeretik
a szakmájukat és nyitottak a
kihívásokra. Sok technológia nekik is újdonság volt, de
pillanatok alatt megszerették
és nekik is motiváló, hogy a
vendégek is elvárják, hogy
folyamatosan új termékeket
fejlesszünk.
- Azt hiszem ez az elismerés
azt mutatja, hogy nem csak
nekünk nagymarosiaknak ízlik, amit csináltok. Honnan
szoktak hozzátok még betérni?
- Az ország minden tájáról
vannak vendégeink. A bicikliút miatt sok a holland, osztrák
turista is, valamint a visegrádi
várhoz igyekezve rendszeresen vannak Japán vendégeink
is, akik szívesen fotózzák is a
cégtáblát az ismerős név miatt.
- A Sakura jelszava a „minőség mindenekfelett”. Neked
van személyes kedvenced a sütemények közül?
- Alapvetően mindent
szeretek, amiben sok krém
van. A francia vonalon a
pisztácia-málna desszert a
kedvencem, de aminek nem
tudok ellenállni soha, az a
franciakrémes.
Furucz Anita
Gábor, Rudolf Erika lottózó,
Edit zöldséges, Fazekas Gabi,
Szesz-Donald's, Csillag Laci
horgászbolt, Sakura cukrászda, Bor-Piac, Várnagy Béla,
Lénárt Kitti Melisek Péter,
Korbaditsné Anikó, Heininger Károly.
Köszönetet mondunk a
fellépőknek és Kakas Évának, aki a country-tánc
koreográfiáját betanította,
Bethlen Gáborné Marcsinak, s nem utolsósorban köszönjük a klub aktív segítőinek a munkáját.
Kakas Éva, a Die Blumen
táncegyüttes művészeti vezetőjeként nagy szakmai
hozzáértéssel, szeretettel látja el feladatát, melyért külön
köszönetet mondunk neki.
Nyugdíjas Klub
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Szemléletválltáska hoz
szemléletváltást Nagymarosra
Talán már sokan találkoztak
a nagymarosi zöldségesekben, vagy Manyi boltjában is
a Szemléletválltáska kifejezéssel, valamint a hozzá tartozó
cekkerekkel, amikbe zöldséget-gyümölcsöt is lehet pakolni.
Hat nagymarosi és gyüttment, - ahogy sokan hívják a
betelepülteket - célul tűzte ki,
hogy lakókörnyezetének felhívja a figyelmét az újrahasznosításra, és ezen belül a környezetvédelemre is.
Kocsis Júlia, a Szemléletválltáska mozgalom egyik alapítója azt mondja, arra törekednek,
hogy a legfiatalabbaknál kezdjék el a szemléletváltást. Ezért a
jövőben workshopokat terveznek tartani az iskolásoknak is.
- Adománydobozokat helyeztünk el a város több pontján is, a Magyar utcában Julika
zöldségesében, és a Gesztenye
soron a vasútállomásnál, Ágikánál. A bevétel az iskola ala-

pítványához folyik be, és velük
egyeztetve a diákoknak tanítanánk újrahasznosítási technikákat.
A csapattal már többen találkozhattak a Nagymarosi
Termelői Piacon is, ahol varrógépek segítségével hasznosítják
újra a pólókat, függönyöket.
Júlia azt mondja, hogy sokan
már javaslatokkal is megkeresik őket, hogy több méretben is

varrjanak cekkereket.
- Nemrég bartereztünk a
méhészekkel és tiszta méhviasz segítségével, amelyet egy
sütőpapír használatával egy
textilre vasaltunk, már csomagolóanyagot is készítettünk.
Ebbe akár a gyerek uzsonnáját,
akár a piacon vásárolt sajtot,
kolbászt is tehetjük. Próbálunk
olyan praktikákat kitalálni, ami
nem a pénzről szól.

Támogassa adójával a helyieket
Támogassa adója 1 százalékával a helyi civil szervezeteket, hogy programokat szervezhessenek, eszközöket szerezhessenek be és szebbé, élhetőbbé tegyék városunkat.
18680157-1-13 Cédrus Művelődési És Sport Egyesület
19180148-1-13 Dunakanyar Fúvósegyüttes
18687264-1-13 Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület
191785491-13 Dunakanyar Motorcsónak Szabadidő Ifjúsági És Tömegsport Alapítvány
18709711-1-13 Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete
18040300-1-13 Jeszenszky Alapítvány - A Korszerű Táncoktatásért
18147524-1-13 Kerekegylet Egyesület
18700767-1-13 Máté Állatvédelmi Alapítvány
18701139-1-13 Misztrál Fesztivál Alapítvány
18711949-1-13 "Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány "Nafia"
18673168-1-13 Nagymaros Futball Club
18713570-1-13 Nagymaros Város Fejlesztésért Közhasznú Alapítvány
18695230-1-13 Nagymaros Városi Polgárőr Egyesület
18688698-1-13 Nagymarosi Férfikórus Alapítvány
18681897-1-13 Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány
19182779-1-13 Nagymarosi Iskoláért Alapítvány
19173290-1-13 Nagymarosi Motorcsónak Sport Egyesület
19185222-1-13 Nagymarosi Óvodáért Alapítvány
18138564-1-13 Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18669103-1-13 Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány
19836533-1-13 Nagymarosi Sportegyesület
18669969 Pax Corporis Alapítvány
18721034 Reménycsillag Gyermekeikért Alapítvány
18715170 Vándor És Vackor Lovasterápiás Alapítvány
18273689 Ybl Egyetemi Alapítvány
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Nemrég egy gerillaakció
keretében új függönyöket
adományoztak a gyermekorvosi rendelőnek is, az anyagot
adományként kapták. Júlia úgy
látja, hogy össze lehet hozni az
emberek segítségét, összefogását a jó ügyekkel.
A Szemléletválltáska küldetése szerint fontos a lépték és a
mérték, az összkép és az érték.
Önkéntes munkacsoportukkal
szemléletet váltanak, közérdekű, ingyenes tevékenységekkel hatva világunkra.
De nem csak ilyen jellegű
szemléletváltásra ösztönzik a fiatalokat, hanem Karsai Krisztina és Pantali Marci segítségével
az iskolai tankertet igyekeznek
rendbe tenni, hogy tavasszal a
fiatalok is ki tudják venni a részüket a gondozásából.
- Úgy gondolom, hogy a
Szemléletválltáska mankója lehet sok feladatnak, de még sok
tervünk van – teszi hozzá Kocsis Júlia. Elárulta, készülnek
még a jövőben közösségi szemétszedéssel, és a magbörzére
tároló ötletekkel.
Újabb gerillaakciót is terveznek, szeretnének Nagymaroson belül padokat, oszlopokat behorgolni, ezzel is egy
időre esztétikussá tenni. Itt is
újrahasznosítanák a megunt
pulóvereket.
Júlia nagyon fontosnak tartja azonban felhívni a figyelmet
arra, hogy rossz szokásaink,
hétköznapi dolgaink megváltoztatása nem könnyű, hiszen
ezek mind berögződtek már.
De összefogással, a szemléletváltásra való figyelemfelhívással szépen, lassan eljuthatunk
oda, hogy nem használunk
nejlont, vagy csomagolóanyagokat. Inkább a régit újra hasznosítjuk.
Hosszútávú elképzelésük
még az is, hogy egy közösségi teret kialakítva a város
egy helyiségében lehetőséget
adnának bárkinek arra, hogy
megvarrja magának akár a
cekkerét, vagy táskát, vagy éppen, amire szüksége van. Ehhez helyet keresnek.
Aki el szeretné érni őket, az
megtalálhatja őket szombatonként a piacon, vagy a nemrég
indult honlapukon keresztül
is felveheti a kapcsolatot velük:
www.szemleletvalltaska. hu
Furucz Anita
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Csodálatos Február!
Évek óta a legnehezebb hónap az iskolában a február.
Túl vagyunk az első féléven.
Már vennénk le a meleg kabátokat, sapkákat szünetekben a játéknál, de még tél
van. Igaz, a természet ezt
elfelejtette ebben az évben,
hetek óta érezni lehet már
a tavasz lassú lépteit. Ez a
február azonban csupa meglepetést tartogatott a számunkra.
Egy pénteki napon eltemettük a telet. Csörögtünk,

után már inkább csak a gyümölcsöket kívántuk.
Hétfőn megint várt minket egy meglepi. Színházba
mentünk Vácra, és megtudtuk a darab végére, hogy
mi lett a királylány cipőivel.
Szép táncok tették látványossá az előadást, nem beszélve
a szebbnél szebb ruhákról,
amiben mi is szívesen táncoltunk volna.
Szerdán vendég kopogtatott az osztályunk ajtaján.
Megismerkedtünk egy Nagy-

kiabáltunk az iskola tanulóival közösen, alsósok és felsősök együtt és még az óvodás tesóink is eljöttek az óvó
nénikkel erre az ünnepségre.
Szuper volt nagy tesónak
lenni!
A móka kedden folytatódott tovább az iskolai farsanggal. Mindenki beöltözött
valaki más bőrébe, együtt
bolondoztunk, játszottunk.
Erika néni mesélt nekünk,
alsósoknak a régi farsangi
hagyományokról, téltemetési szokásokról, busókról, és

maroson élő írónővel, aki az
utóbbi években meséket ír
a gyerekeknek. Végh Nóra
néni mesélt a könyvéből, és
mi kértük, hogy ne hagyja
abba, meséljen még egyet,
mert annyira szép ez a Tündérország. Nagyon sok szép
dolog történt velünk februárban, kíváncsian várjuk,
hogy mit hoz majd a március. Biztosan akkor is csuda
dolgok történnek majd.
Tanítóink erre csak annyit
válaszoltak, hogy a március is szuper jó lesz, de előre

sok szép régi fényképet is láttunk. A sok finomság, amit
a szüleink sütöttek nekünk
erre a napra igazi ajándék
volt, mindenki azt ehetett,
amit akart, igaz egy kis idő

nem árulnak el semmit, mert
akkor az nem lesz meglepi!
De mi azért nagyon kíváncsiak vagyunk már. Mikor
érsz ide Március?
2.b osztály

Nagymaros

Téltemetés
Idén február 14-én temettük
el a telet, a régi nagymarosi
szokáshoz híven, mint minden évben. Nagyon örülünk,

Petrovics Béla már a kajakban
várta, hogy jó messzire vihesse a bábunkat és végleg búcsút vegyünk a hosszú téltől.

hogy az óvodások is csatlakoznak hozzánk ezeken
a kedves, hagyományőrző
programokon.
Gyönyörű napsütésben,
vidám sváb zenére vonultunk
a Dunához, Plentner Katalin
és Mozga Péter vezetésével.

Köszönjük Antal Mártinak
a kedves babát /kicsit sajnáltuk is vízre engedni/, Papp
Ervinnek a teknőt, Horváth
Dávidnak a hangosítást.
Igazi csapatmunka volt!
Heinczné Cserni
Katalin

Farsang
A felső tagozat farsangi mulatságát az iskola Diákönkormányzata szervezte. Ebben
az évben a felsősök egy igazi
időutazáson vettek részt. Az
5/b osztály az őskorba kalauzolt minket. Egy vidám jeleneten keresztül azt is megtudtuk,
hogyan keletkezett az emberi
hang. Majd a 6/b osztály az
ókorba vezetett bennünket.
Görög istennők tánca, gladiátorok harca szórakoztatta a
közönséget. Ezután érkeztünk
a sötét középkorba. A 8/a osztály szerzetesei, lovagjai, úrhölgyei, boszorkányai jelentek

meg, míg el nem varázsolták
őket. A varázslat után nagyot
ugrottunk az időben, jöttek
az 1920-as évek, Amerika
alvilága, melyet az 5/ a osztály csapata mutatott be egy
vidám jeleneten keresztül. A
nyolcvanas évek következtek,
az igazi pop korszak, hozzánk
is megérkezett a limbó hintó,
a 6/a osztálynak köszönhetően.....
Köszönjük
Hoffer-Szabó
Petrának és a diákönkormányzatnak a szervezést!
Heinczné Cserni
Katalin

Jól sikerültek a félévi tanszaki koncertek. A képen fuvolások és furulyások láthatók
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Alapítványunkról
Az elmúlt időszakban többen is támogatták az iskola alapítványát. Köszönetet szeretnénk mondani a Misztrál Együttesnek
és több Facebook közösségnek, valamint magánszemélyeknek
az önzetlen támogatásért.
Az önkormányzat segítségével egy több milliós utánfinanszírozott pályázat valósul meg, mellyel iskolánk 14 személyes
kenukat szerez be.
A jövőre nézve több pályázat és együttműködési lehetőség
megvalósításán dolgozunk, mely az egészséges életmódot valamint a környezettudatos gondolkodást erősíti a gyerekekben.
Az alapítvány néptáncos ruhakollekciója tovább bővült egy
felajánlásnak köszönhetően, ezáltal még színesebben tudják
bemutatni néptáncosaink a magyar és a német nemzetiségi
táncokat.
Emellett természetesen a rászoruló és tehetséges gyerekeket
továbbra is támogatjuk lehetőségeinkhez mérten.
Köszönjük a belénk vetett bizalmat és a további támogatásokat.
Horváth Dávid
az alapítvány titkára
KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-VAL A NAGYMAROSI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT
ADÓSZÁM: 19182779-1-13

Nagymarosi lány lett 2019
legjobb U18-as játékosa
2020. február 8-án, a váci
sportcsarnokban, a Váci
NKSE – Motherson Mosonmagyaróvár felnőtt NB 1-es
női kézilabda mérkőzés szünetében, ünnepélyes keretek
között jutalmazták a 2019-es
év legjobb utánpótláskorú játékosait.
A klub szakmai vezetése
minden korosztályban 2-2 játékost díjazott az elmúlt naptári év kiemelkedő teljesítményéért. A díjakat a felnőtt

csapat jelenlegi játékosairól
nevezték el, ezzel is példát állítva az utánpótlásban edződő játékosoknak.
A Váci NKSE U18-as korosztályában, a 2019-ben mutatott kiváló teljesítményéért
az év játékosának másodmagával, a nagymarosi Mátrai
Nórát választották, ezzel kiérdemelve a Kácsor Gréta Díjat.
Gratulálunk, és további sok
sikert kívánunk!
Fotó: @vmanphoto
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Nemzetiségi szavalóverseny
Február 17-én szerveztük iskolánkban az ÉMNÖSZ által

meghirdetett
nemzetiségi
szavalóverseny házi fordulóját. A versenyen tizenegy
kisdiákunk vett részt, német
versekkel és mondókákkal.
Minden évben nehéz a döntés, mivel az alsó tagozatból
csupán két tanulót juttathatunk tovább a körzeti fordulóra. A gyerekek ügyesen,
bátran és szívesen vettek

részt a versenyen. Idén Baláti
Anna és Papp Zsófia jutott tovább, ám gratulálunk minden
résztvevőnek!
Köszönjük,
hogy a Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzatból Ivor Andrásné és Hetényi
Andrea is részt vettek az eseményen és kedves ajándékokkal díjazták a résztvevőket,
ezzel is biztatva a gyerekeket
a szereplésre.
Heinczné Cserni Katalin
Február 26-án megrendezésre került a verseny második, kistérségi fordulója Dunakeszin.
Két továbbjutó diákunk
hibátlan, szép versmondással, színvonalasan képviselte
iskolánkat, nagyon büszkék
vagyunk rájuk.
Nemzetiségi viseletüket
pedig - amiért a Német Nemzetiségi Önkormányzatot illeti a köszönet - sokan megdicsérték.
Poldaufné Ambrus
Judit

Tatamikat kapott az iskola
Közel hatvan négyzetméter
tatami szőnyeget adományozott egy Nagymaroson élő
vállalkozó a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános
Iskolának, hogy a diákok az
önvédelmi- és a testnevelés
órákon használhassák.
Busák Attila, a Szimpla
Kert egyik vezetője 400 ezer

forint értékben ajánlotta fel
segítségét, amely sokat jelent
az intézménynek, de leginkább a diákoknak, akik így
nem a padlón edzenek. De
nem csak nekik segít, hanem
a tornatermet használó más
csoportoknak is.
Köszönet az önzetlen segítségért!
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Óvodai bál

Az idei évben is nagy sikerrel
tudtuk megrendezni óvodánk
jótékonysági rendezvényét.
Örömmel
tapasztaljuk,
hogy egyre több szülő csatlakozik hozzánk és választja
kikapcsolódásul a bálon való
részvételt, amely remek alkalom a kötetlen ismerkedésre,
beszélgetésre.
A kiváló zenei hangulatról
most is Nani (Németh Sándor) gondoskodott.
Az est megnyitásaként egy
fiatalos, fiús fellépést láthattuk Szobról érkezett sportolókból és táncosokból alakult
amatőr csapattól, valamint az
idei bálon sem maradt el az
óvodai dolgozók szórakoztató, meglepetés produkciója.
Az ízletes vacsora után a
szülők által készített zamatos
sütemények nagy választéka
várta vendégeinket. Köszönjük a támogató szülőknek és
dolgozóknak a finom édességeket!
Köszönjük az aktív közreműködőknek, hogy utánajártak tombola felajánlásoknak.
A terem egyedi dekorációját
az óvodai dolgozók készítették, köszönjük az igényes
munkát.
Köszönjük adományozóinknak a sokszínű és értékes
tombola felajánlásokat, me-

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
Az egyesület vezetősége
E-mail: iroda@nmve.hu
elnök:
Mihály Gábor
Telefon: +36 27/354-195
elnökségi tagok: Edöcsény András
(munkanap 8:00 – 16:00)				
Heininger Ferenc
Cím:
2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
Dr. Morvai Ágnes
							
Murányi Zoltán

Nagymaros
lyekkel nagy örömet okoztak
vendégeinknek!
Köszönjük a Művelődési
Ház dolgozóinak, hogy biztosították a helyszínt és segítették a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását!
Szülők, nagyszülők, óvodai dolgozók, vállalkozók és
nagymarosi lakosok hihetetlen együttműködésének
eredménye volt ez a remek
hangulatú, sikeres bál.
Köszönjük, hogy támogatják munkánkat, jövőre is szeretettel várjuk Önöket!
Nagymarosi Óvodáért
Alapítvány Kuratóriuma
Az értékes tombola felajánlásokat köszönjük: Alíz Édeske
Cukrászda, Balazic David, Bali-Vali Kft. Balázs Róbert, Benett
papírbolt, Borháló Vác Nagy Viktor, Bor-piac, Czoch András és
családja, Csajka Andrea, Deme
Tamásné, Dolgozói felajánlások,
Élesztőház Tóth Imre, Elsővölgyi
SZMK, Fő téri Patika, Franciska
Portája, Gabko Chili, Gauss Kft.,
Halász András, Halupka Gábor
és Deme Katalin, Harangozó
Károly és családja, Házépítők
Boltja Fancsek Zsuzsanna, Heinczinger Balázs, Heinczingerné
Szűcs Erika, Heininger Ádám,
Hesztia LakásVarázs, Horváth
Zoltán, Ipoly Erdő Zrt., Jakus
Mihály, Karsán Lakberendezés
üzlet, Kiss Károly, Kutyás Pólók
Webáruház, La Fleur by Nora,
Lénárt Kitti, Lyra Könyvesbolt,
Manyi boltja, Maros Autóház
Kft., Maros Wax, Marosi ABC,
Marosi Richárd, Máté Alapítvány, Mátyás Étkezde, Nagymaros Város Önkormányzata,
Nagymarosi Könyvtár, Napkereki Küküllő, Nokedli Önkiszolgáló Étterem, Palásti Ildikó, Patak
Étel-Vitel, Patak Étterem, Patrik
Angéla, Péntek István, Piknik
Manufaktura, Regösvölgyi Regina, Rév Büfé, Rudolf Erika és Rudolf János, Sakura, Schlenk család Bútoralkotás, Sigil Galéria és
Kávézó, Siklósi Péter és családja,
Sukerek Gyöngyös, Svajlina Kft.,
Szekeres Ferenc és a Nagymaros
FC, Szemlélet Válltáska, Szépség
Kuckó Raszler Orsolya, Szépség
Kuckó Szalay Tünde, Szépség
Kuckó Zilinyi Nikolett, Szeszdonald's, Szilágyi Emese, Szimpla
Kert, Szűcs Géza, Valentin Mónika, Vasparipa Falatozó, Vitalitás Biobolt, Záhorszky Zoltán és
családja, Zana Tamás Péter.
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XX. Nagymarosi Borverseny,
I. Borászbál
Igazán ünnepélyes díszben fogadta az érdeklődőket a város
Művelődési Háza a XX. Jubileumi Nagymarosi Borverseny alkalmából. A huszadik évforduló alkalmából megelevenedett
a múlt is: az előtér vitrinjeiben
helyi borászat-történeti kiállítást, a nagyterem paravánjain
pedig az elmúlt 20 év borversenyeinek történetét láthatták a
vendégek. Az elmúlt 20 év emlékeit a régi és újabb fotókból a
rendezvény ideje alatt vetített
válogatás idézte fel. Megható
volt látni a képeket, felidézni az
elmúlt évek borversenyeit.
A program Nagymaros
város, az esztergomi Vinum
Ister-Granum Regionis Borlovagrend, a Zsigmond Király
Borlovagrend, a Nova Roma
világszervezet, a Familia Gladiatoria és a Szent János Szuverén
Máltai Lovagrend tagjainak és
képviselőinek bevonulásával
kezdődött. Vendégünk volt
Hollik István parlamenti képviselő és kedves családja is.
Ezután a Nagymarosi Férfikar borhoz kötődő dalokkal, a
Kismaros Táncegyüttes ifjúsági
csoportja pedig székely táncbemutatóval szórakoztatta az egybegyűlteket.
Egy rövid, hagyományőrző
szertartás keretében Cn Cornelius Lentulus a Nova Roma
világszervezet pannóniai helytartója Libernek / Bacchusnak,
a Bor Istenének áldását kérte
a jubileumi borversenyre és a
Heininger Pincészet által elkészített római típusú borra.
Heinczinger Balázs polgármester úr megnyitó beszéde
után elérkeztünk az eredményhirdetéshez. Mojzes Péter a
borverseny főbírája, Heininger
Ádám a verseny szervezője átadta a győzteseknek járó díjakat
– szokás szerint a borok emléklapot, bronz, ezüst és arany
érmet nyerhettek, majd kategóriánként a 3 legmagasabb pontszámot elért borász kupát is
kapott (fajtatiszta fehér, vegyes
vörös, fajtatiszta vörös, rosé kategória).
Fehér boroknál arany érmet
nyert Simon János Olaszriz-

lingje, Heininger Károly Irsai
Olivér és Chardonnay bora,
Ungár Zoltán Rajnai rizlingje,
Dér Norbert Traminije. A vörös
boroknál egyetlen arany érmes
volt a fajta tiszta borok kategóriájában, Heininger Károly
Turán bora, viszont 14 ezüst
érem talált gazdára, így Szottfried Csaba három Cabernet
Sauvignon bora a 2017-es 18as, 19-es évjáratból, Tölgyes Erhard Cabernet Franc, Heininger Ádám Néró, Kocsi Zoltán
Cabernet Franc, Solymár János
Kékfrankos, Gubacsi László
Zweigelt, Heininger Károly
Néró, Zámbó Jenő Kékfrankos,
Kurucz Tibor Cabernet Sauvignon, Kocsi Zoltán Merlot,
Behofsits Antal Oportó bora. A
vegyes vörös kategóriában egy
2016-os Cabernet Franc-Merlot bor érdemelte ki az aranyat
ami a Tölgyes-Heininger pincészetek együttműködéséből született. A rosé kategóriában Heininger Károly Néró és Farkas
Tamás Kékfrankos siller bora
gyűjtötte be az arany érmet.
Az idei borverseny egyik nagy
nyertese Farkas Tamás volt, aki
2019-es Chardonnay borával
arany érmet nyert, a fajtatiszta
fehér kategóráiában a harmadik
legmagasabb pontszámot kapta, siller bora szintén arany érmet kapott legmagasabb pontszámmal, Kékfrankos rosé bora
ezüst érmet nyert. A Vándor
Kupa a versenyen legmagasabb
pontszámot elért bor készítőjének jár, idén Heininger Károly
2017-es Turán vörös bora érte
el ezt az eredményt.

Heinczinger Balázs, városunk polgármestere kihirdette
hogy idén mely bor nyerte el a
„Nagymaros Város Bora” kitüntető címet, ez pedig nem lett
más, mint Farkas Tamás 2019es Chardonnay bora.
Mojzes Pétert, aki a kezdetektől ott bábáskodott a bírálat
és a borverseny mellett, a szervezők Ember Mihály „Szüreti
felvonulás Nagymaros Fő terén” képével lepték meg. De a
borverseny „atyja”, Heininger
Károly is meglepetés ajándékot
kapott: egy díszoklevelet és egy
emlékkönyvet, amelybe a jelen
lévők az este folyamán mind
beleírhatták gondolataikat és
gratulációikat.
Megemlékeztünk azokról a
borászokról, akiket az elmúlt
húsz év alatt elvesztettünk és
már csak „fentről” drukkolhatnak barátaiknak, hogy minden
évben jobbnál-jobb borokat készíthessenek.
Ezután már csak a fesztelen
szakmai beszélgetés következett
a borászok és bor fogyasztók
között, akik „kiértékelték” a nevezett borokat. Finom vacsora,
borral ízesített ínyenc sütemények kényeztették a vendégeket, majd jöhetett a tánc amihez
a talpalávalót a Cine zenekar
szolgáltatta.
A tombola során - melynek
teljes bevételét a helyi általános
iskola alapítványa kapta a korábban a borversenyen is fellépő Ütőegyüttes javára - sok értékes nyeremény talált gazdára.
Végtelenül jó hangulatú,
kellemes este volt, méltó meg-
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koronázása az elmúlt 20 év
munkájának, melynek eredményeképpen a borverseny évről
évre magasabb színvonalúvá
vált.
Köszönet a Heininger családnak áldozatos munkájukért
ami nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Azzal a
20 évvel ezelőtti borversennyel
kezdődött a folyamat, melynek
célja volt, hogy a nagymarosi
borkultúrára, történelmi hagyományainkra ismét felhívjuk
a figyelmet. Sikerült! A történelmi 20. mérföldkövet hagytunk magunk után.
Gratulálunk minden borásznak, a szervezőknek, és köszönjük minden velünk ünneplő-

nek, valamint a rendezvényt
támogatóknak: Heinczinger Balázs polgármester, Raab Zoltán,
Rasmann Miklós, Nagymaros
újság, Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala, Várnagy
Béla, a Nagymarosi Borbarát
Kör tagjai, a Művelődési Ház
dolgozói, Kucsák könyvkötészet
és nyomda, PrintProfi digitális
gyorsnyomda, a borok felszolgálói, a Cine Zenekar, a tombolák
felajánlói, Nagymarosi Férfikar,
Kismaros Táncegyüttes ifjúsági
csoportja, valamint Heininger
Károly és családja.
Koncz Helga
KÖSZÖNET
A Nagymarosi Iskoláért
Alapítvány
köszönetet
mond a borversenyt szervező Heininger családnak,
akik a tombolabevételből
származó 90.000 forintot
az alapítványon keresztül
a Nagymarosi Ütős Együttesnek ajánlották fel.
Horváth Dávid, Az
alapítvány titkára
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Kajakos hírek
A téli alapozás végéhez közeledve lezajlottak a fizikai felmérő versenyek a különböző
helyszíneken.
Ez egy rendkívül összetett
verseny. Futás, húzódzkodás

vagy függés, hasizom gyakorlat (netfit vagy lábemelés) fekvőtámasz és a nagyobbaknál
mellhez húzás is szerepel. Az
összetett pontszámok alapján
a következő helyezéseket sikerült elérni:1. Kardos Orsolya
U 11 leány; 1. Gaszner Eszter
U 12 leány; 2. Berezvai Laura

U 13 leány; 3. Péteri Rozina
U 14 leány; 4. Kardos Olivér
U 11 fiú; 10. Berezvai Soma U
11 fiú; 15. Kis Fülöp U 11 fiú;
9. Kovács Máté U 12 fiú; 21.
Siklósi Bendegúz Péter U 13

fiú. 23. Siklósi Boldizsár József
U 13 fiú; 27. Petrovics Ákos U
13 fiú; 28. Péntek Márton U
13 fiú; 3. Solti Gergő U 9 fiú; 2.
Balázs Gergő U 10 fiú; 5 Zoltai-Mauks Álmos U 10 fiú; 18.
Solti Bendegúz U 11 fiú.
Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442
HÓD KFT.
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 30 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;
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.

Nagymaros

Partmentén

Trunkó Barnabás rovata

Hóember
Szomszédaink, Izabelláék szeretik rázni a rongyot, a
kertjükben álló hóembert is a környéken élő szobrászművésztől rendelték meg, méregdrágán. A művész komolyan vette a megbízatást, mellőzte a mostanában oly
divatos nonfiguratív megoldásokat, ez egy klasszikus
hóember volt: a fején fazék-kalap, kezében seprű, a szemei szénből voltak, az orra pedig egy hatalmas sárgarépa. Ahogy ez a művészettörténeti tankönyvekben meg
van írva!
A nejemben a hóember mély nyomokat hagyott, ragaszkodott hozzá, hogy nekünk is legyen ilyenünk! Elhatároztam, hogy nem flancolunk, én magam fogom
megcsinálni azt a vacak hóembert! Már vagy harminc
éve nem csináltam, de ez olyan, mint a biciklizés: nem
lehet elfelejteni. (Ezt egyébként a váci baleseti sebészet
ügyeletén cáfolni tudják!)
A hóembert egy parányi hógolyóból kell csinálni, azt
végiggörgetni az udvaron, és már készen is van a hasa.
Persze csak akkor, ha az a rohadt porhó hajlandó ös�szeállni egy normális hógombóccá! De nem akart. Ezért
néhány marék havat beraktunk a mélyhűtőbe.
Sajnos nem volt otthon lepattogzott zománcú lábos,
pedig még a bukásra álló szobrásztanulók is tudják, hogy
abból készül a legjobb hóember-kalap. A nejem az egyik
teflonlábasát áldozta fel, amit annak idején úgy reklámoztak, hogy a NASA űrhajósai is ilyenben főzik az űrben a húslevest.
A répaorr is okozott egy kis problémát, mert csak karotta volt odahaza, abban is sok a vitamin, de a feleségem
ragaszkodott hozzá, hogy a hóemberünk hiteles legyen,
ezért vett a hétvégi marosi piacon egy mexikói sárgarépát. A szemekkel is volt egy kis baj, mert a mai cirkós-,
távfűtéses világban honnan a fenéből szerezzen az ember
szenet? Vettünk egy zsák faszenet, bár ez olyan, mintha a
hóemberünk kontaktlencsét viselt volna.
A hóember egyébként baromi rondára sikerült, a postás jobban megijedt tőle, mint a kutyánktól. A nejem
sírógörcsöt kapott.

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt
jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
5. § (1) * Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
(Részlet Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényünkből.)

Kutyatartás külföldön
SVÁJCBAN családtagként tartják a
kutyákat. Nem látni láncra kötött,
kennelbe zárt ebet, szabad bejárásuk
van a házakba falun is. A gazdi vállalja az ezzel kapcsolatos valamen�nyi kötelezettséget, a sétáltatástól, az
ürülék összeszedéséig. A közterületeken mindenhol található kutya-kaki gyűjtő konténer, a kutyák nem
a játszótéri homokozóban végzik a
dolgukat.
A kutyák után adózni kell, egy közepes méretű után évenként mintegy
75, az oltásért 70-100 frankot. Az átadás/eladás szerződéssel, chippel, az

az ebek az alap viselkedési formulákat. Ha az eb elszökik a gyepmesterek hazaviszik, az első alkalommal
egy 100 frankos csekk kíséretében,
figyelmeztetve a gazdit, érdeke, hogy
jobban vigyázzon a kedvencére.
A tömegközlekedésen szájkosár
nélkül is utazhatnak a négylábúak,
a gazdi felelősségére. Az éttermekbe
és egyéb közintézményekbe is bemehetnek.
ALSÓ-AUSZTRIÁBAN, STÁJERORSZÁGBAN a szigorú kutyatartási törvény szerint minden tulajdonosnak vizsgán kell bizonyítania,

és sikeres vizsgát tettek. NÉMETORSZÁGBAN három szervezet
képzései közül választhatnak a tulajdonosok, de itt nem kötelező a
részvétel.
A tanfolyamokon a felelős kutyatartás kiinduló pontjával, vagyis
a kutya kiválasztásával részletesen
foglalkoznak. Nem mindegy ugyanis, honnan veszünk kutyát, menhelyről, tenyésztőtől, vagy illegális
szaporítóktól. Felhívják a figyelmet
arra, hogy senki ne vásároljon internetes hirdetőktől, vagy “hátsó
udvarokból” kiskutyát, ezek ugyanis
mind illegális szaporítót feltételeznek, az állatkínzás melegágyait, az
onnan kikerülő állatok nagy része
beltenyészet, számtalan egészségügyi problémával megterhelt jövővel. Beszélnek továbbá az ebek
helyes tartásáról, ápolásáról, taníttatásáról is, szakértő előadóktól.
BÉCSBEN 2019. július 1-jétől
mindenkinek, aki a jövőben szeretne kutyát tartani, speciális tanfolyamon kell részt vennie. Az új szabályozás csak azoknak nem kötelező,
akik már legalább két éve tulajdonosok a törvény életbe lépése előtt.
**********

oltások igazolásával történik.
A kantonokban eltérő a kutyafajták megítélése. Nagyon szigorúan veszik a harci kutya tartást, sok helyen
nem engedélyezik azt. Szintén nem
engedélyezik a csonkítást, kivéve, ha
egészségügyi ok miatt kerül sor rá. A
kutyusoknak és a gazdiknak is iskolába kell járniuk. A gazdik a kutyatartás szabályait, az ellátást tanulják,

hogy alkalmas az ebtartásra, a vizsga
30 Euróba kerül. Máshol csak azokat
a kutyákat kötelező levizsgáztatni,
amelyeknek probléma van a viselkedésükkel.
A leendő kutyatulajdonosok oktatása más országokban sem ismeretlen. SVÁJCBAN például 2010
óta csak azok tarthatnak kutyát,
akik részt vettek egy tanfolyamon,

Az egyik itthoni kutyás újság közvélemény-kutatást szervezett arról,
hasznosak lennének-e nálunk is
hasonló tanfolyamok. A válaszolók
hatvankét százaléka az „egyértelmű”
opciót választotta, huszonöt százalék is fontosnak érezné, gyakorlati
oktatással kiegészítve, kilenc százalék a kutyajogsi bevezetését javasolta, mindössze négy százalék gondolja, hogy felesleges megszervezni,
senki nem menne el.
Kecskeméti Károly

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
Adószámunk: 18700767-1-13 Bankszámlaszámunk: 66000114-10109375 - Köszönjük!
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Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programja
Március-Április

Születtek: Kosztra Gábor és Zoller Judit fia: Kálmán, Borkó Bálint és Beta Melinda lánya: Hédi,
Halász Richárd és Imre Zsanett lánya: Fanni
Emma, Kiss Gábor és Lakatos Erzsébet lánya:
Lilla.

Minden csütörtökön
9 óra - Zenebölcsi
16 óra - Ovis torna
18.30 óra - Hastánc

Házasságot kötöttek: Tóth Pál Ernő és Kovács
Bettina, Kertész István és Pusz Hajnalka, Pribély
Tamás és Alföldi Éva, Zebegnyei László és Kiss
Rita.

Március 15. 10.30 óra
Ünnepi megemlékezés

Elhaláloztak: Heier Ferencné sz. Bessenbacher Terézia (1944), Dr. Gyaraki Ferenc Frigyes
(1922), Hujbert István (1936), Maurer Mihály
(1956), Józsa Andrásné sz. Tillik Mária (1940),
Altmann Péterné sz. Hegoczki Edit (1951).

Március 20. 18 óra
Író-olvasó találkozó
Bíró Szabolccsal a könyvtárban
Március 21. 16 óra
Nagymarosi Férfikórus előadása
Március 29.
Dunakanyar Félmaraton

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik PINCZINGER
JÁNOS gyászmiséjén részt vettek, gyászunkban,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Nagymaros

Április 7. 18 óra
Stressz előadás Praxisközösség
Április 9. 13-18 óra
Véradás
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.
MÁRCIUS 21-ÉN ingyenes látásvizsgálat!
Előjegyzés szükséges: 06-30/916-0889

ÚJ TÍPUSÚ HÍMZŐÉS KÖTŐFONALAK ÉRKEZTEK
Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző
arany-, ezüst horgolófonalakkal.
A Piroska fonal újra kapható fehér és ekrü színben.
Kötőfonalak katalógusból rendelhetők!
Kézimunka, karácsonyi díszkötözők kaphatók!
Az üzlet nyitva tartása:
kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, du. 14-16.30-ig,
péntek 10-től 12-ig
Szombaton csak a szemvizsgálatra tartok nyitva!
Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos
ság
kos !
a
l
ve a ában
24 é lgálat
szo

KARSÁN - EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI
ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

HÚSVÉTI AKCIÓ: toll- és pehelypárnák,
paplanok 20% engedménnyel

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
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Nagymaros

ÉVKERÉK
Március 22. - Víz Világnapja
Április 18. – Gyógynövény- fűszernövény túra,
avagy a természet kincsei, melyek a lábunk
előtt hevernek.
Május 1. - Sváb erőpróba
Június 6. - Kittenberger Nap - a vadászat mint
örökségünk
Július, Augusztus - Koncertek, népi
hagyományok bemutatása.

A rendezvények a Magyar Falu Program pályázat keretein belül jönnek létre.

