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Miniska Zsejke: Az örök fiatalság
Az idő... az idő csodákat művel,
Sebeket gyógyít, bánatot küld el,
Új hónapot, évet, évszakot hoz,
Szomorúságot vagy örömet okoz.

A lelki fiatalság nem a gyerekeké,
Hanem csak a jó embereké,
Hiába idős a boldog ember,
Ha rendelkezik ugyanannyi életkedvvel.

Az idő múlik, de kit zavar?
Miért ne múlhatna, ha akar?
Hisz mindig ragyog majd napsugár,
S Időtől függetlenül énekel a kismadár.

Átéltek már sokféle rendszert, rengeteget,
Megismerték a különböző ,,embereket".
Az idő csodálatos, az idő tapasztalat,
De lelkében az ember mindig fiatal marad.

Múljon az idő, engem nem zavar,
Múljon csak, múljon, ha akar.
Az idő, mint egy drágakő,
Mint a boldogság, csak eljő.

Oly csodás mikor új életet adhat,
Mikor egy kis unokát kaphat,
Mindezt az idő teszi lehetővé,
De nem tehető mindenért felelőssé.

Egyformán szép minden kor,
Mert mind az életről szól,
Mindegy, hogy idős vagy fiatal,
Csendes, vagy erős a zivatar.

Példaképül szolgálni az előző nemzedéknek,
Olyan embernek lenni, kire felnéznek,
Utat, célt, jövőt mutatni a gyerekeknek,
Komoly feladat ez az idős embereknek.

Hisz a fiatalság el nem múlhat,
Ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat.
A fiatalság minden embernek megmarad lélekben,
Csak több tapasztalata lesz az életben.

S hogy mekkora boldogság, idősnek lenni,
Célokat az életben megvalósítani,
Nem kell más, egy kis idő csak
Megmutatni az utat a fiataloknak.

Az idei elsőáldozók
 15. oldal

Szeptemberben
három
testületi ülést
is tartottak
Szeptemberben háromszor is ülésezett
Nagymaros Város Képviselő-testülete.
Mindhárom tanácskozáson számos
fontos kérdésben született döntés.
Szeptember 9-én csupán egy kérdést
kellett tárgyalniuk a képviselőknek. A
téma az Idősbarát Önkormányzat Díj
című pályázaton való részvétel volt. A
grémium úgy döntött, hogy szeretne
részt venni a kiíráson.
Szeptember 17-én két napirendi
pontot tárgyaltak: az Egészségház projekt önrészének megemeléséről és a
közbeszerzés elindításáról, valamint a
gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről.
Az Egészségház projekttel kapcsolatban több döntés is született.
Először a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatban arról határoztak, hogy a teljesítésébe bevont
közbeszerzési tanácsadóként Berta
Ferencet bízzák meg. Ezután a bírálóbizottság tagjait választották meg:
Gaszner József pénzügyi tanácsadót,
Lindmayer Eszter jegyzőt, Varga Csaba főépítészt, Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadót és Rózsáné dr. Hegedűs
Melinda megbízott külsős jogi tanácsadót. A pályázathoz kapcsolódóan
arról is döntöttek, hogy mely helyi és
környékbeli vállalkozónak küldik el a
közbeszerzési felhívást.
Több mint 17 millió forinttal emelték meg az önrészt és valamivel több,
mint 15 millióval az egyéb járulékos
költségek sorát.
Végül pedig arról született döntés, hogy – mivel dr. Hajnal Katalin
megkapta az engedélyt – november
1-től ő veszi át a házi gyermekorvosi
praxist.
Folytatás az 4. oldalon
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Kittenberger emlékerdő a száznegyven
éves tölgyek szomszédságában
A 2021-es vadászati világkiállításra vissza kell hozni
a neves elődök tudását az
erdő- és vadgazdálkodásban
– mondta az “Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás és az
ehhez kapcsolódó rendezvénysorozat lebonyolításáért
felelős kormánybiztos Kismaroson. Kovács Zoltán a
kismarosi Kittenberger emlékerdő átadó ünnepségén elmondta, hogy a mostani a 14.
emlékerdő-avatás, amellyel a
kormány egyszerre tisztelegni kíván az 1971-es Budapesti
Vadászati Világkiállítás emlékének és a 2021-es világkiállításnak is.
Hozzátette, hogy az 1971ben elindított hagyományt
szeretnék az erdőültetéssel
folytatni úgy, hogy minden
állami erdőgazdaság területén egy hektárnyi erdőt telepítenek az erdő- és vadgazdálkodás
hagyományait
megteremtő és folytató elődök emlékének.
Kovács Zoltán azt mondta, hogy Kittenberger Kálmán

Fekete Istvánnal és Széchenyi Zsigmonddal sajátos hidat képez a magyar erdő- és
vadgazdálkodás hagyományainak megteremtésében
az arisztokratikus gazdálkodástól a későbbi polgári erdőgazdálkodásig. Hozzátette,
hogy a következő időszakban
nemcsak az a feladatunk,
hogy emlékezzünk ezekre
a szimbolikus alakokra, hanem az is, hogy a 2021-es
világkiállításra visszahozzuk
azt a tudást és hagyományt,
amelyet megteremtettek, és
amely a világ más régióiban
is megjelent.

Szentpéteri Sándor az Agrárminisztérium
erdőkért
felelős helyettes államtitkára
azt mondta, hogy az örökölt
hagyományok alapján a minisztérium tavaly meghirdette ország fásítási programját,
amelynek első lépéseként úgy
alakították az erdőtelepítési
egységárakat, hogy vonzóvá
tegyék az erdőtelepítéseket a
gazdák számára. Hozzátette,
hogy ennek köszönhetően
mostanáig 24 ezer hektárnyi
erdő telepítésére érkezett be
támogatási kérelem. Emellett
mintafásítási programot is
indított a 22 állami erdőgaz-

Új könyv Beer Miklóssal:
a sorozat befejező része
Püspöki szolgálata idején négy
interjúkönyv jelent meg Beer
Miklóssal, aki nyugalmazott
főpásztorként ezúttal nagymarosi otthonában készítette
el a sorozat zárókötetét Réti
Józseffel, a korábbi kiadványok
szerkesztőjével. A befejező,
ötödik rész – Hozzád megyek
címmel – október 15-től kapható.
Több mint egy éve ment
nyugdíjba az idén 77 éves Beer
Miklós, aki azóta létrehozta a
Szent Ferenc Szegényei Alapítványt, és csatlakozott a Máltai
Szeretetszolgálat Jelenlét programjához Nógrád megyében.
Az alapítvány emellett fogyatékos otthont, gyermekkórházat támogat.
A nyugalmazott váci püspök Nagymaroson él, rendsze-

resen besegít a környék plébánosainak, misézik a szomszéd
falvakban, közben pedig
előadásokat, lelkigyakorlatokat tart szerte az országban.
Rendszeresen jelentkezik videóüzenetekkel is a blogján

(Beer Miklós videóblogja a
Youtube-on). Az új kötetben
úgy fogalmaz:
"A sűrű hivatali programok
egyik napról a másikra értek
véget. A reggeli postabontás,
a programegyeztetések, a plébánosok, polgármesterek látogatásai, a tárgyalások. Zsúfolt
volt az életem, leginkább a
hétvégéken. Mentem bérmálni,
templomot megáldani, misét
mondani szerte az egyházmegyében. Hivatali időm végül lejárt – egy év ráadást is kaptam
–, és elköszöntem. Nem éltem
meg törésként a változást.
Amikor eljöttem Vácról, a
tárgyaim töredékét hoztam
csak magammal, a legtöbbet
sikerült elajándékoznom. A
költözéskor arra gondoltam,
végre lesz időm egy kicsit ol-

daság, amelynek a keretében
550 hektárnyi erdőt telepítettek, amely további 500 hektár
telepítésével folytatódik –
fűzte hozzá az erdőkért felelős helyettes államtitkár.
Kiss László, a házigazda
Ipoly Erdő Zrt vezérigazgatója elmondta: Kittenberger
Kálmán nagymarosi kötődése adta az ötletet az emlékerdő létrehozására. A híres
vadász élete utolsó évtizedeit
ezen a vidéken töltötte, számára az egyik legfontosabb
a Rózsa-kunyhó volt. Számos
munkakörben
dolgozott,
mindegyik a természethez, az
állatokhoz kötődött. A most
telepített egy hektár emlékerdő a környező, száznegyven
éves tölgyek természetesen
kelt csemetéiből lett kialakítva. Érdekességként a vezérigazgató megemlítette, hogy
Kittenberger Kálmán akkor
született, amikor a korabeli
uradalom erdészei a mostani,
úgynevezett Szép erdőt telepítették.
Az ünnepség végén a részvevők két emlékfát ültettek és
bemutatták azt a vadászszék
alakú emlékhelyet, amelynek három lábán Kittenberger Kálmán különböző nevei
vannak felvésve. (F. Z.)
vasni, elrendezni a dolgaimat,
átgondolni ötvenéves papi szolgálatomat. Aztán azon vettem
észre magam, hogy gyorsan
megtalálnak az új feladatok, az
új kapcsolatok.
Korábban elmosolyodtam,
amikor valaki azt mondta, egy
nyugdíjasnak semmire sincs
ideje. Ma is mosolygok, de már
azon, hogy ez mennyire igaz.
Az Úristen egészen új pályára állított. Utazásból alig lett
kevesebb, sokfelé hívnak előadásra, könyvbemutatóra, lelkigyakorlatra. Mindig örömmel
mentem és megyek bárhová,
ahol kíváncsiak a gondolataimra."
A Beer Miklóssal készült új
interjúkönyv október 15-től
megvásárolható Vácott a Lyra
Könyvesházban és a Káptalan
Könyveskuckóban. A Hozzád
megyek dedikálással egybekötött könyvbemutatója – a
tervek szerint és a járványtól
függően – november 12-én
lesz a Credo Házban.
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A polgármester Facebook bejegyzéseiből
Heinczinger Balázs polgármester Facebook oldalán
minden héten beszámol
munkájáról. A júliusi eseményekből szemléztünk.
Becsengettek
A héten megkezdődött a tanév
a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskolában. A
tanévnyitó ünnepséget - idén
rendhagyó módon -, csak az
elsős diákok részvételével tartottuk meg. Kívánunk az osztályoknak sok, szép élményt
és hatékony tudásbővítést az
előttük álló 2020/2021-es tanévben.
A járványügyi szabályok
szigorú betartása mellett kezdődhetett meg a szeptember,
melyhez Nagymaros Város
Önkormányzata is szeretne folyamatos segítséget biztosítani:
az iskolának fertőtlenítő adagolókat, az óvodásoknak pedig
digitális homlokhőmérőket
tudtunk adni.

Bursa Hungarica
Ösztöndíj pályázat
Nagymaros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a
2021. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőfokú
tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében
a kormány mind központi
költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is
mobilizál. A Bursa Hungarica
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
a települési önkormányzatok
által nyújtott támogatás; a
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica
ösztöndíj intézményi részének
forrása a felsőoktatási intéz-

Ezúton is szeretném kérni a
szülők és diákok felelősségteljes magatartását, az előírt biztonságos távolság betartását,
a gyakori fertőtlenítést, kézmosást. Amennyiben a diákon
a vírus bármilyen tünetét tapasztalják, kérem ne engedjék
közösségbe!
Pályázatok
A következő héten szeretnénk
beadni egy pályázatot „Idősbarát Önkormányzat” címmel. Idén az elismerés mellé
1,5 millió forint támogatást is
adományoznak. Sikeres pályámények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet
a felsőoktatási intézmények folyósítanak.
A pályázatbeadáshoz a
Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx.. Azon pályázók, akik már regisztráltak
a rendszerben a már meglévő
felhasználó nevükkel és jelszavukkal léphetnek be. A regisztrációt követően lehetséges
a pályázati adatok feltöltése a
csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A személyes
és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak
az EPER-Bursa rendszerben
igazolnia szükséges. A nem

zat esetén ezzel is szeretnénk
meghálálni az idősek, nyugdíjasok áldozatkész munkáját.
Mátyás Étkezde
új ügyvezetője
Munkába állt a Mátyás Étkezde új ügyvezetője, Ilyés Levente.
Kérem kövessék a Mátyás
Étkezde facebook oldalát,
hogy elsőként értesüljenek a
napi menü lehetőségekről és a
várható új szolgáltatásokról.
A Mátyás Étkezde a város
étkezdéje! Kérem támogassák
őket!
Maros Kft. új ügyvezetője
Szintén munkába állt a Maros
Kft. új ügyvezetője, Marschal
Márk. Az átadás-átvétel után
itt is megkezdődhet a hatékony munka. Minden olyan
változásról, szolgáltatás fejlesztésről be fogok számolni
Önöknek, mely a lakosságot is
érinteni fogja.
Honlap fejlesztése
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és
az önkormányzatokhoz papíron történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5.
Bursa Hungarica "A" típusú ösztöndíj pályázati feltételei
(2 tanulmányi félévre pályázható): lakóhely a pályázatot
meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím
igazolás); hátrányos szociális
helyzet (ld. Pályázati kiírás);
felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a
pályázati kiírásban részletezett
feltételeknek megfelelően).
Bursa Hungarica "B" típusú ösztöndíj pályázati feltételei
(6 tanulmányi félévre pályázható): lakóhely a pályázatot
meghirdető települési önkormányzat területén (lakcím
igazolás); hátrányos szociális
helyzet (ld. Pályázati kiírás);
korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe.
A pályázat részletes kiírása
a www.nagymaros.hu honlapról letölthető.
A pályázat benyújtásával
kapcsolatban a 27/595-107-es
telefonszámon, Török Erika
ügyintézőnél kérhetnek felvilágosítást.

Bizonyára tapasztalták, hogy
városunk honlapja folyamatos
átalakuláson megy keresztül.
Igyekszünk minél hatékonyabb, átláthatóbb és ügyfélközpontúbbá tenni a weboldalt. Többek között, az oldalon
keresztül is lehetőség lesz időpontot foglalni a polgármesteri-jegyzői fogadóórákra, illetve
hamarosan elindul a hírlevél
szolgáltatásunk is a legfrissebb
hírekkel, a feliratkozók között.
A fejlesztés a következő hetekben befejeződik.
Járvány második hulláma
A héten több megkeresés is
érkezett, hogy szeretnék tudni,
hány pozitív koronavírus fertőzött van jelenleg Nagymaroson, illetve hányan vannak
hatósági karanténban.
Amíg a járvány első hulláma alatt hivatalos tájékoztatást
küldött az önkormányzat feléa Pest Megyei Kormányhivatal
- Váci Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya - minden egyes hatósági karanténba
került személyről, addig ez
az eljárásrend a nyáron megszűnt.
Az önkormányzat egy esetben kap hivatalos értesítést, ha
a személy hozzátartozó hiányában nem tudja ellátni magát a karantén ideje alatt, így az
önkormányzat segítségére van
szüksége.
Ilyen megkeresést azonban
még nem kaptunk. Így hivatolosan sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom a fertőzöttek számát.
A nemrég megjelent Magyar Közlönyben több, már
életbe lépő járványügyi szabályozás olvasható. Ezek közül a
legfontosabbak:
Kérem Önöket, hogy mindenki fegyelmezetten tartsa be
a járványügyi szabályokat, hiszen ez mindannyiunk közös
érdeke!
Ahogy sikeresen védekeztünk az első hullám alatt, úgy
most még inkább szükség van
mindenki együttműködésére!
Vigyázzunk egymásra!
Várom Önöket ötleteikkel,
javaslataikkal szerdai fogadóóráimon.
Időpontot foglalni a 06 27
595 112-es telefonszámon lehet, illetve a város honlapján
az Időpontfoglalás menüpont
alatt.
Heinczinger Balázs
polgármester
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Szeptemberben három
testületi ülést is tartottak
Folytatás az 1. oldalról
Szeptember 29-én rendes
ülését tartotta a grémium. A
tanácskozáson született döntés a város gazdasági programjának felülvizsgálatáról,
amelynek október 27-ig be
kell fejeződnie.
A képviselők tájékoztatást
kaptak az adóbevételek alakulásáról, az augusztus 31-iki
állapotról, valamint a költségvetés első féléves alakulásáról
is. Lindmayer Eszter jegyző
elmondta: igyekeztek takarékos gazdálkodást folytatni
az elvonások miatt, reméli ez
sikeres lesz.
A Maros Kft ügyvezetőjével kapcsolatban is születtek
döntések. Mivel a cégben 10
önkormányzat is tag, ezért
taggyűlés megtartására volt
szükség. Itt elfogadták és kiegészítették a tagok a testület
eddigi határozatait. Emellett
arról is döntöttek, hogy a korábbi ügyvezető, Babinszki Tibor munkaköre október 31-el
szűnik meg. Az új ügyvezető
illetményét pedig bruttó 500
ezer forintban állapították
meg.
A következőkben Döbrössy Mihályné beszámolóját
hallgatták meg a Nagymarosi
Krónikával és Hősök Könyvével kapcsolatban, majd a
Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatról született döntés.
Ezután következtek az intézményi beszámolók a 2019es évről: a védőnői szolgálat,
a gondozási központ, a Mosoly Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat, Családi Bölcsőde.
Elfogadták a város két kft-jének a, Maros és a Mátyás
Nonprofit Kft-nek a mérlegbeszámolóit is.
Döntés született a parkolási rendszer módosításáról
és felülvizsgálatáról. A napirendnél Heinczinger Balázs
polgármester elmondta: a
parkolási rendszer felülvizsgálata komplex feladat. Az
előterjesztést két szakbizottság is tárgyalta, akik megtették javaslataikat. Látszik

a parkolási helyek hiánya is,
amely azt jelenti, hogy új parkolóhelyek kijelölésére lesz
szükség. Ezeket szakember
segítségével kellene megoldani. Hozzátette: emellett
szükséges a komp és környéke
forgalmi rendjének felülvizsgálata is. Fontos szempont
emellett azonban az, hogy a
helyi lakosok parkolását támogassa az önkormányzat.
A pénzügyi bizottság azzal
a javaslattal élt, hogy a nagymarosi lakosoknak az első egy
óráért - egyhuzamban - ne
kelljen parkolási díjat fizetniük. Ezzel elősegítve azt, hogy
szabaduljanak fel helyek. Kivétel lenne ez alól a hétvége,
amikor mindenkinek fizetnie
kellene.
Kiss Károly – aki nemrég
lemondott a Városfejlesztési,
Turizmusfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöki pozíciójáról – elmondta: a parkolási rend szorosan
összefügg a turizmussal és
egy fontos forgalomtechnikai
kérdés is. A bizottság szigorításokat fogalmazott meg,
valamint a parkolási bérlet
megtartása és árának emelése
is szóba került.
Hadi Tamás alpolgármester pedig arról beszélt, hogy
akár a szezonális fizetési
rendszer visszahozását is meg
lehetne fontolni. Kiemelte: ő
nem gazdasági kérdést szeretne a parkolás kérdéséből
csinálni, hanem az emberek
érdekeit képviselni. Szerinte
akár az is egy ötlet lehet, hogy
csak hétvégén kelljen fizetni,
hiszen akkor érkezik a legtöbb turista a településre. Jelezte, hogy a parkolási rendeletet ebben a formában nem
tudja elfogadni.
Hosszas vita után végül
arról született döntés, hogy
megkezdik a parkolási rend
teljeskörű forgalomtechnikai,
valamint a komp parkolási
rendjének a felülvizsgálatát.
Emellett pedig arról is határoztak, hogy a két szakbizottság együtt tárgyalja majd
meg a rendszer módosítását.

A rendelet várhatóan január
1-gyel lép majd életbe.
A Bethlen-ház megvásárlását tíz éves futamidőre,
OTP hitellel fedezné a város.
A hitel felvétele Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló
törvény alapján a Kormány
előzetes jóváhagyásához kötött, így a vételár megfizetése
a hitelkérelemhez kötött. A
Kormány jóváhagyása után
lehet a hitelt felvenni, hosszú
távú kötelezettséget vállalni
– olvasható az előterjesztésben.
Az önkormányzatnak van
egy MFB hitele, több ingatlan
fedezettel. Lehetőség van rá,
hogy kicseréljék, egy ugyanolyan kamatozású, OTP hitelre. Ez semmilyen plusz
költséggel nem jár, viszont az
OTP csak egy ingatlant kér
fedezetnek, és nem kell évente
az ingatlanokra értékbecslést
készíteni – írják.
Végül úgy döntöttek, hogy
a hitelkérelem induljon el, és
váltásák ki az MFB-hez köthetőt, ehhez pedig a Tájház ingatlanját adják fedezetül.
A strand területének fejlesztésével
kapcsolatban
elfogadták a korszerűsítési munkák eszközbeszerzés
többletköltségeire beérkezett
árajánlatok alapján a PTG
Technical Bt bruttó 2 013 263
Ft-os ajánlatát. A munkák hamarosan megkezdődhetnek.
Támogattak
különböző
szervezeteket is, többek kö-

zött 300 ezer forinttal a Nagymaros Város Polgárőr Egyesületet és 500 ezer forinttal a
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.
Döntés született arról,
hogy a kerékpárút felújítási
munkáinak többletköltségét
támogatja a város. Végül pedig egy vis maior pályázattal
kapcsolatban hoztak határozatot.
Az egyebekben szót kért
Kiss Károly, aki a strand fejlesztéssel kapcsolatban tett
fel kérdéseket, valamint a
Felsőmezővel kapcsolatban
érdeklődött. Marafkó Márk
az árvízvédelmi vonallal kapcsolatban egy felülvizsgálatot
javasolt, mert vannak helyek, ahol a burkolat hiányos.
Kosztra Gábor is az árvízvédelemmel kapcsolatban szólt,
mivel az egyesület és a város
egy együttműködési megállapodást szeretne kötni, és
jelezte, hogy a Molnár utca
szakaszán az úttestben van
egy mélyedés. Schindler László jelezte, hogy a focipályára
több sittet tettek le, amelyet
jó lenne eltűntetni. Gergely
Tamás jelezte, hogy a Nagymaros-Visegrád vasútállomás
kivitelezési munkáival kapcsolatban tájékoztatni kellene
a lakosságot.
Horváth Dávid az ülés végén jelezte: úgy érzi, hogy augusztus közepe óta nem tudja
már felelősségteljesen ellátni
a feladatát, ahogy szeretné,
ezért lemondott képviselői és
egyéb mandátumairól. Heinczinger Balázs polgármester köszönetet mondott eddig
munkájáért és őszinteségéért,
amit tanúsított.
Furucz Anita

Tisztelt Nagymarosi Választópolgárok!
Köszönöm a megtisztelő bizalmat, amivel a városi testület tagjává választottak.
Sajnos, a választásoknál nem lehetett előre látni a koronavírust, és annak következményeit. A munkahelyeimen történt változások miatt, nem tudom képviselői feladataimat maximálisan teljesíteni, és lelkiismeretem nem
engedi, hogy felületesen végezzem munkámat. Arra a következtetésre jutottam, hogy képviselői mandátumomról
lemondok, és átadom helyemet.
Mint a város polgára, továbbra is azon leszek, hogy a
város fejlődjön, szépüljön, gazdagodjon. Eddigi támogatásukat és megértésüket köszönöm! Utódomnak sikeres
munkát kívánok!
Köszönettel: Horváth Dávid
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Tisztelt Szálláshely-üzemeltetők!
A Magyar Turisztikai Ügynökség Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által megküldött levelében az alábbiakról
tájékoztatta hatóságomat: A szálláshelyek egyedi NTAK regisztrációs számának felépítése 2020. október 1-jétől megváltozik, ami azt jelenti, hogy ettől a naptól minden, korábban regisztrált szálláshely is új NTAK regisztrációs számot kap. Ettől
a naptól az NTAK regisztrációs szám 10 karakter hosszúságú
lesz, és ez szolgál a jövőben a szálláshely azonosítására.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. október 1-jétől a szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szolgáltatások hirdetéseiben a szálláshely-szolgáltatóknak az adott szálláshely
NTAK regisztrációs számát és a szálláshely típusát is kötelezően fel kell tüntetniük.
Amennyiben a szálláshely-közvetítők (pl. szallas.hu, airbnb.
com, booking.com, expedia.com stb.) oldalain az NTAK regisztrációs szám beírására az üzemeltető külön mezőt biztosít, arról a közvetítő értesíti a szálláshely-szolgáltatókat. Ebben az esetben az értesítésben foglaltaknak megfelelően kell
az NTAK regisztrációs számot rögzíteni a közvetítő oldalán.
Amennyiben a közvetítő nem biztosít külön mezőt, abban az
esetben az NTAK regisztrációs számot és a szálláshely típusát
a szálláshely-szolgáltató által választott, jól látható helyen kell
feltüntetni a hirdetés szövegében.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Lindmayer Eszter
jegyz

Lakossági fórumot tartottak
Szeptember 24-én lakossági fórum keretében mutatták be a város településfejlesztési koncepcióját és
a településremdezési eszközök partnerségi véleményezési anyagát, valamint
meghallgatták a lakosság
véleményét.
A rendezvény elején
Heinczinger Balázs polgármester köszöntötte a
megjelenteket és elmondta,
ahol most tart a munka, az
egy folyamat része és nem
egy lezárt terv. A véleményeket figyelembe véve,
fogják elfogadni a végleges
anyagot.
- Ma semmiféle ígéret
nem fog elhangzani, hanem összegyűjtjük a véleményeket, amiket a tervező
átdolgoz és a testület majd
dönt róla - hangsúlyozta.
A módosításokat ismertette Rigó István tervező,
aki arról is beszélt, hogy
csak az államigazgatási
szervek véleménye és a lakossági vélemények elfogadása után tudják véglegesíteni a tervet.
Kiemelte: ami változás,
hogy az Ipoly Erdő Zrt-vel

egyeztették az erdő besorolás alá eső területeket,
így több terület is kikerült
onnan. Ilyen például egy
feltöltött terület, amely a
Duna mederhez tartozik,
ez a jövőben közpark besorolást kap.
A lakosság is elmondhatta észrevételeit és kérdéseit. Többen éltek is a
lehetőséggel és elmondták
véleményüket. Volt olyan,
aki már több éve azért harcol, hogy a háza kikerüljön
a véderdő besorolásból, de
volt olyan is, aki többek
között a gesztenyés területek
beépíthetőségével
nem értett egyet és jelezte,
hogy kezdeményezi, hogy
a terület helyi védettség alá
kerüljön.
Az egyik hozzászóló
kifogásolta, hogy egyre
rosszabb a város településképe, másnak pedig
környezetvédelmi és tájvédelmi aggályai voltak leginkább a Rizsvölggyel kapcsolatban. A hölgy kérte,
hogy vessék el a módosítási
javaslatokat.
A fórum több, mint két
óra hosszat tartott.

Jung Ferencnét és Jung
Antalt köszöntötték

Szeretettel köszöntjük Jung Ferencné, Marika nénit 90
éves születésnapja alkalmából. Jó egészséget és még sok
boldog születésnapot kívánunk neki szerettei körében!

Szeretettel köszöntjük Jung Antal, Tóni bácsit 100 éves
születésnapja alkalmából. Jó egészséget és még sok születésnapot kívánunk neki is szerettei körében!

Tisztelt Hozzátartozók!
A lejárt sírhely újbóli megváltása végett
kérem ügyintézőnknél mielőbb jelentkezni
szíveskedjenek.
Időpont előzetes egyeztetés alapján:
Bergmanné Menyhárt Ildikó ügyintéző
TEL.: 06-30/276-1520
Köszönettel: Maros Nonprofit Kft.
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Visszafogottan, de jelen helyzetben is
működtetjük Német Önkormányzatunkat
Sajnálattal kellett tudomásul vennünk
és a 17/2020. (VII.24.) számú testületi
határozatunkkal döntenünk, miszerint
az idei évben nem tartjuk meg a Sváb
feszt-Sörfeszt nagyszabású nemzetiségi
kulturális rendezvényünket a koronavírus veszélyeire tekintettel. Felelősen nem
vállalhatjuk be az ilyen nagy volumenű
rendezvényt, tekintettel a résztvevők,
fellépők veszélyeztetettségére.

Öröm az ürömben, hogy lezárult a
beruházási pályázatunk véglegesítése,
így számlánkra a napokban megérkezett
az 1 millió forint vissza nem térítendő támogatási összeg a kormányhivatal
részéről, melyet köszönettel fogadunk.
Köszönet továbbá a város vezetésnek,
hogy szintén a napokban leszállítatták a
Szállodánál több éve ledepózott térköveket, amit anno a 12-es útról szedtek fel.

A beruházási összegből 40 m2 térkövet
rakatunk le a Tájház teljes bejáratánál az
udvaron belül, kialakítva egy úgy nevezett színpadi teret is, ahol lebonyolíthatóak a táncos programok is.
Szeptemberi évnyitón a nemzetiségi
első osztályosok részére minden gyermek számára (22) német nyelvű mesekönyvet adtunk át, melyhez Együd József, Fischer Erzsébet, Felbert László által
jutottunk hozzá.
Szeptember 19-én haszonnövényt
ültettünk az udvaron. Több fajta málnatövet, melyhez segítségemre volt Skoda
Józsefné és Schindler László.
Írásos anyagunk kettő, komoly gyűjteménnyel bővült, Fischer Erzsébet
munkája által.

Két igen komoly gyűjteményt állított
össze: Helytörténeti gyűjtemény írásos
anyagát, mely a kezdet kezdetét idézi
Heincz Ida néni munkásságát méltatva.
Másik kötet ”Emlékezés Krónikája”
mely 1991–től a Nagymaros újságban
megjelent a nemzetiséget érintő témakör gyűjteménye, tükrözve az utódok
főhajtását.
Méltó helyre került Hamvasné Bohák
Mária saját maga által készített festménye is, melyet 90 éves születésnapja alkalmából adományozott a Tájháznak.
Közösségi helyként működve október
3-án a nagycsaládosoknak adtunk helyet
ruhabörze lebonyolítására.
Október 7-én szintén rendhagyó közösségi programunk volt: Tibor atya plébánosunk várta Tájházunkban baráti, ismerkedő beszélgetésre és egy kis agapéra
a helyieket, és mi örömmel működünk
közre a megvalósításban.
Következőkben már a decemberi

programokra koncentrálunk. Remélhetőleg ismét megtarthatjuk az előző
évi sikeres Mikulás napot és az adventi
készülődés sem maradhat el, de mindezt megelőzi a novemberi Márton-napi
készülődés a nemzetiségi osztályok számára.
Általános iskolánk biztosította számunkra a pedagógia program, az új
nemzetiségi helyi tantervek megismerését. Az együttműködés és a kölcsönösség
elve alapján éltünk egyetértési jogunkkal, köszönve a lehetőséget.
Havi beszámolónk remélhetőleg
mindenki számára hasznos információ
testületünk munkájáról. Célunk, hogy
betekintést nyújtsunk működésünkről,
létjogosultságunkról.
Hálásan fogadunk minden segítő
gondolatot, segítő kezet, hiszen egy közösség létjogosultságát igazoljuk tetteinkkel. Reméljük eredményesen.
Ivor Andrásné
elnök
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Egy tábor margójáról
Amikor az iskolából megkérnek
minket, tanárokat, hogy írjunk
az újságba a gyerekekről, az élményeikről, az aktualitásokról, nem
mindig jönnek a beszámolók
könnyedén. Általában mindenki
el van veszve a hétköznapok kisebb nagyobb feladataiban. Amikor egy beszámolót írok, általában
a címével kezdem és utána fejtem
ki a mondanivalómat. Most pont
fordítva teszem, mivel többen
számon kérték rajtam, hogy ha
egy nyári táborról írok, akkor miért nem arról szól a történet. Tehát, hogyan is volt a móka, s kacagás a nyári táborunkban: Balogh
Tamás kollegámmal a tábort az
adminisztráció után ünnepélyesen megnyitottuk. Megbeszéltük
a hétre tervezett programokat, a
napi beosztásokat, az étkezések
menetét és végül, hogy ki miért
felelős. Bemelegítésként beszélgettünk az elmúlt hónapok karantén emlékeiről, hogy hogyan
éltek meg Ők, gyerekszemmel
egy olyan dolgot, amit még mi
felnőttek sem érthetünk.
A program Kenus sport táborként volt meghirdetve az iskolában, így a gyerekek sejthették,
hogy nem pihenni jönnek hozzánk. Ebéd után bele is csaptunk
a lecsóba! Bemelegítésként felsétáltunk a Julianus kilátóhoz, ahol
mindig rá kell jönnünk, hogy
milyen kiváltságos helyzetben
vagyunk Mi nagymarosiak. A
tábor egyik kiemelt elemeként a
természet védelmét, a környezetünk megóvását tűztük ki célul. A
hét folyamán sokat beszélgettünk
a Dunakanyar környezet és élővilágáról, arról, hogy mi személyesen hogyan járulhatunk hozzá ahhoz, hogy ezt a különleges
helyet, ahol élünk megőrizzük,
olyannak, ahogyan mi is kaptuk
az elődeinktől. Gyakorlatban ezt
úgy valósítottuk meg, hogy csapatokra osztottuk a 20 gyereket
és a kilátóból lefelé jövet szemétszedési versenyt hirdettünk. A
hátizsákomban vittem magammal kesztyűket, szemeteszsákokat. A verseny a kilátótól az ösvény mentén a Diófa utca tetejéig
tartott. Nagyon elszomorító volt
az eredmény. Minden csapat 2
nagy zsák szemetet gyűjtött öszsze. A gyerekek megkapták a jól
megérdemelt jutalmukat, az önkormányzat pedig a feladatot a
zsákok elhelyezésére. A Nokedliben már vártak bennünket a
megérdemelt uzsonnával.

A második napon kicsit lazítósabb program várta a gyerkőcöket. Az iskolának pályázaton nyert nagy csapatkenukkal
leeveztünk a Szentendrei-sziget
csücskére strandolni, homokvárat építeni. Lefelé persze könynyebb volt evezni, mint felfelé,
de a 2 csapat észre sem vette ezt
a versengések, fröcskölések, vízi
csaták hevében. A délutánt a
Praxisközösség szervezésében
egy rendkívül érdekes elsősegély
előadás színesítette. A gyerekek
gyakorlatban próbálhatták ki az
újraélesztés fogásait, megtudhatták mit kell tenni különböző
veszélyhelyzetekben, kérdéseket
tehettek fel az előadójuknak. A
tapasztalt mentőtisztet megpróbálták párszor kizökkenteni a
nyugalmából, de ez még nekik
sem sikerült. Minden kíváncsi
Fáncsi megkapta a válaszát!
A harmadik nap áteveztünk
Visegrádra, hogy ne költsünk a
kompra, illetve, hogy minél több
piinz maradjon LOVÉRA, akarom mondani bobozásra, meg,
hogy időben is jobban legyünk
ellátva, mert hát kérem, van itt
ész, hiába küldtek mindig a sor
viiigire. Még embert is vittünk
magunkkal, hogy felvigyázza
a javainkat! Köszönjük szépen
Csajka Marcinak, aki hűségesen
őrizte a kenukat, míg mi felgyalogoltunk a mogyoróhegyi bobpályához, ahol úgynevezett limited
bobozást végrehajtottunk és viszszagyalogoltunk a mi Marcinkhoz. A kenuval a visszautat 5 perc
alatt tettük meg. Pakolás után jöhetett a megérdemelt ebéd. Kóka
Karcsi bácsi minden nap leste a
gyerekek kívánságait, amit a gyerekek üres tányérokkal hálálták
meg. Egy kicsi szieszta után a
délutánt strandolással ütöttük el.
Csütörtök reggel a labda volt a
főszereplő. A focipályán felváltva
frizbiztünk, rögbiztünk, fociztunk. Kicsit féltem attól, hogy a

játék hevében lesznek majd sérülések, de szerencsénk volt és
nem történt baleset. Ebéd után a
kisebb kenukkal a kormányzást,
manőverezést gyakoroltuk.
Az utolsó napra egy meglepetés alternatív túlélős horgászversennyel leptem meg a díszes
társaságot.
„Adva van 3 csapat, mindegyik csapatban kell lenni egy (saját magát) tapasztaltnak mondó
horgásznak, mint később kiderült
több volt a Nagy HOHO HORGÁSZ, mint az igazi pecás.
Minden csapat kap: 4 horgot,
egy kicsi marék ólmot, 3 méter
damilt, 2 úszót és 2 órát arra, hogy
szerezzen csalit, összeállítsa a felszerelését, szerezzen edényt a halaknak és kifogja élete halát.”
Szerintem egész héten nem
mulattam annyit, mint ezen a 120
percen.
A három csapat: 1. A nagyon
okosak csapata, akik mindenkinél mindent jobban tudtak. 2. Az
alternatívak, akik tanultak a nagyon okosak hibáiból és keresték
a megoldásokat. 3. A csak csajok
csapata + 1 fő.
A probléma ugye ott kezdődött, hogy ki a FŐNŐK. Míg a
két fiú csapat minimum 20 percet
vitatkozott ezen a kérdésen, a lányok 2 perc alatt megszervezték,
hogy ki keresi a csalit, ki próbál
edényt találni a csalinak, vödröt
a zsákmánynak, ki az, aki összeszereli a pecabotot és ki az, aki
horgászik.
30 perc után az alternatívak
nagyon büszkén lengették a két
hosszú nádat, amit kínkeservesen sikerült kitermelni a lelőhelyükről. A nád látványa rendkívüli módon megzavarta a nagyon
okosak táborát, akik még mindig
nem döntötték el, hogy ki a legokosabb. Látványosan vágták a
földhöz mindannyian azokat a
20-25 centis fadarabokat, amiket
a kezükben tartottak, mert hát

mindegyik kezében volt egy fadarab és lóhalálában nyargaltak a
nádas felé mindannyian.
A csajok + 1 fő ekkor már 25
perce horgászott, illetve etetett
avval a pár szelet kenyérrel, amit
a halasnál kunyeráltak, abban a
törött vödörben, amit visszafelé
a játszótéren találtak pedig már
vagy 20 kicsi giliszta tekeregve
várta a sorsát.
Közben sétálgattam, ellenőrizgettem a verseny tisztaságát.
Már a verseny felénél tartottunk, amikor láttam, hogy kezd
kudarcba fulladni a verseny a két
fiú csapat számára.
Az alternatívoknak már volt
egy kicsi gilisztájuk, kész pecabotjuk, de sehogy sem tudták felkötni a horgot rá. A nagyon okosak eközben csüggedten ültek a
stégen egy csomó kisebb farakás
és törött nád darabka mellett, és
még mindig azon vitatkoztak,
hogy ki az, aki rendszeresen horgászik az apjával.
Tamást megkértem segítsen
felkötni a horgot az alternatívoknak. A nagyon okosoknak meg
én súgtam meg, hogy a lányoknak is van kukaca. Egyből felcsillant mindenkinek a szerencséje!
Késsel lehetett vágni a feszültséget, ahogy a versenyből már
csak 10 perc volt hátra, és már a
fiúk is elkezdtek pecázni. Innentől kezdve már nekik is volt esélyük a győzelemre. A csajok hiába
horgásztak már majdnem 2 órája,
hiába tekergett az a maradék giliszta, amit a nagyon okosak még
nem csórtak el, mégsem fogtak
semmit sem. Elkeseredett kapkodás lett úrrá mindenkin, ahogy
bejelentettem az utolsó 2 percet.
A nagyon okosak befejezték a
csalik lopkodását, az alternatívak
az okosak úszójának kővel dobálását. Ekkor a csak csajok+1 főből
meglepő dolgot improvizált valaki. A szakszerűen beetetett helyükön a pici halak rajából a csalis
vödörrel egy gyors merítéssel két
egyenként 2 cm-s halacskát emelt
ki, és ezzel az utolsó pillanatban
megmentette és győzelemre vitte
a csapatát.
A horgászversenyhez képest a
délután már szinte eseménytelenül telt el. Feleveztünk a Tandemig, ahol csocsóztunk és a bátrabbak kipróbálhatták az elektromos
rollereket. Zárásként a gyerekeknek értékelni kellett a tábort, ahol
a mit szeretnél jövőre egy hasonló
táborban csinálni legszívesebben
kérdésre a legtöbb válasz: TÚLÉLŐ HORGÁSZVERSENY.
Mozga Péter
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Partmentén

TRUNKю BARNABЕS ROVATA

Válóper
Nagymarosi szomszédaink: Zoli és Mici válnak, az illetékes váci bíróságon adták be a válópert, engem kértek
fel tanúnak. Az esküvőjükön is én voltam az egyik tanú,
azt is remekül csináltam.
Közös megegyezéssel válnak, nekem csak azt kell
bizonyítanom, hogy közöttük a házastársi életközösség
felbomlott.
A nejem is eljött a tárgyalásra, mert csináltatott magának egy kiskosztümöt, én meg azt az öltönyt vettem
fel, amiben az esküvőn is tanúskodtam. Derékban egy
kicsit szűk, nem is gondoltam, hogy Zoliék már ilyen
régóta házasok.
A bíró figyelmeztetett a hamis tanúzás következményire, ettől úgy megijedtem, hogy rögtön bevallottam:
Zolit a múlt héten egy szőke bombázóval láttam öszszebújva a cukrászdában. Mici begurult, ragaszkodott,
hogy mondjam meg annak a repedtsarkúnak a nevét, én
meg nem mondtam meg, a bíró húszezer forintos rendbírságra büntetett, kifelé jövet már Zoli sem fogadta köszönésemet.
A második tárgyaláson korrigáltam: a szőke bombázó Zoli unokahúga volt, de Mici ügyvédje bebizonyította, hogy a barátomnak nincs is unokahúga. A bíró ott a
helyszínen le akart tartóztatni, de végül csak jól megbírságolt, ami elvitte a nyári tengerparti nyaralásra félretett
pénzünket.
Miciék egyébként a harmadik tárgyaláson kibékültek.
Nyáron a tengerpartra mentek második nászútra.

ELADÓ: 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 06-27-354-330,
vagy a 06-30-321-86-04-s telefonszámokon.
ALBÉRLET KIADÓ sürgősen Nagymaroson a Katica
sétányon nagyméretű, emeletes faházban,
család részére, kutya nélkül.
Tel.: 06-70/429-9211.
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Kajakos hírek
Ebben az évben átrendeződött
a versenyszezon. Az országos
bajnokság nem szokott ilyen
későn lenni, de a gyerekeknek
most kellett megküzdeni a síkvízi országos bajnoki címért.
Ebben az évben ezt csak váltóban sikerült megszerezni.
A versenyeken elért legjobb
eredmények:
Gyermek, Kölyök Magyar
Bajnokság, Kolonics György
Emlékverseny
2020. szeptember 12 - 13.
MK1 Vegyes Gyermek U12
4x200m 1. Drobilich Pál, Gaszner Eszter, Kardos Orsolya ,
Kardos Olivér
K4 Női Kölyök U13-U14.
2000m 9. Péteri Rozina, Bur-

germeister Dorka, Kis Hanna,
Berezvai Laura
MK2 Női Gyermek U12
2000 m 4. Gaszner Eszter, Kardos Orsolya
PC2 Női Gyermek U10-U12
2000 m 3. Révész Jázmin, Lénárt Gabriella
6. Szilágyi Margaréta, Szabad Flóra
MK4
Férfi
Gyermek
U10-U11 2000 m 8. Berezvai
Soma, Csajka Hunor, Hadi
Mátyás , Selényi Vilmos
MK1 Férfi Gyermek U11
2000 m 6. Kardos Olivér
PC4 Vegyes Gyermek
U10-U12 2000 m 7. Czoch
Dániel, Solti Bendegúz, Balázs,
Zoltai-Mauks Álmos

MK1
Férfi
Gyermek
U10-U11 4x200m 4. Berezvai
Soma, Csajka Hunor, Hadi
Mátyás, Burgermeister Olivér
MC1 Vegyes Gyermek
U10-U12 4X200 m Váltó 8.
Zoltai-Mauks Álmos, Szabad,
Balázs Gergő , Solti Bendegúz
Gratulálunk a versenyen elért eredményekhez!
Az egyesület
vezetősége
Az előző lapszámunkból véletlenül kimaradt a Budapest,
Pest-Megye Bajnokság híreknél
az MK1 Férfi Gyermek U11
2000 m verseny eredményeinél
Kardos Olivér neve, aki első helyezést ért el. Gratulálunk neki!

Nagymarosi
ételrecept is
bekerült a Pest
megye ízei
című kötetbe
A földrajzilag és hagyományaiban is sokszínű Pest
megye gasztronómiai különlegességeiről, kézműves
termékeiről és innovációiról
pillanatfelvételt készítő kötet
jelent meg Pest megye ízei
címmel. Mint Ambrus András felelős szerkesztő az MTInek elmondta, bár sokak számára meglepő lehet, vannak
kifejezetten Pest megyei településekre, tájakra jellemző
ételek, ételkészítési módok,
termékek.
Míg a szintén a Pest Megyei Önkormányzat gondozásában megjelent A töki
pompostól a zsencicáig címet
viselő füzetben elsősorban
népi, nemzetiségi ételek szerepeltek, a mostani kiadvány
az ételreceptek mellett alapanyagokat és olyan gasztronómiai vállalkozásokat, ötleteket is bemutat, amelyek Pest
megye számára elismerést
hoztak. Emellett sok esetben
érdekes történetekkel, információkkal is szolgál a kötet.
A könyv összesen 19 ételt,
italt, receptet, gasztronómiai terméket mutat be, és Pest
megye csaknem valamenynyi tájegységéről válogat. A
megye alföldi részeit Cegléd
és Ceglédbercel képviseli, a
Tápió mentét Tápiószecső, az
agglomerációt Fót, Kistarcsa
és Vecsés. A Csepel-szigetről
több étel, ital is bekerült, így
lórévi szerb és szigetújfalui
német recept, szigetcsépi bor
és szigetszentmiklósi bonbon
is található a kiadványban.
A Galga mentéről Acsáról és Hévízgyörkről található ételleírás, míg a Dunakanyarból Nagymaros, a
Zsámbéki-medencéből Tök,
a Szentendrei-szigetről Tahitótfalu szerepel a kötetben, amelyben helyet kaptak
Pest megye hegyi tájai is: az
egykor málnatermesztéséről
híres Börzsöny és a Visegrádi-hegység.
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Az élet egy nagy harc, nem játék,
egy örökös küzdelem a jóért
Beszélgetés Horváth Antalnéval, Éva
nénivel 95. születésnapja alkalmából
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a 95 életévét betöltött
Horváth Antalnét, Éva nénit,
akit otthonában ebből az alkalomból kerestünk meg. Jókedvűen fogadott, igen beszédes
volt, tisztán emlékszik erre a
nem mindennapos életútra.
Nagyon nehéz évszázadban
született Éva néni és a kortársai is. Az első világháború
épp hogy véget ért, Trianon,
talpra állás, második világháború, málenkíj robot, szovjet
megszállás, Rákosi-korszak,
Kádár-korszak. Egyik tragédiából a másikba esett az ország.
- Hogyan emlékszik vissza a
gyerekkorára?
- Nekem nagyon szép gyerekkorom volt, szüleim kiváló
emberek voltak, édesanyám
a megtestesült türelem volt.
Nevelt bennünket minden
jóra. Tisztelettel a tanítók felé,
a felnőttek felé, köszönni és
mindent megköszönni. Mielőtt elmentünk az iskolába,
ezt minden nap elmondta. Mi
szót fogadtunk, hiszen olyan
türelemmel nevelt, nem is vett
tudomást a csínytevéseinkről.
A húszas évek nagyon nehéz idők voltak, keserves évek
voltak, nehezen indult minden, de csodálatos volt, ahogy
Horthy bevonult Pestre, elintézte ezeket a rendetlenkedőket, attól kezdve rohamosan
javult a helyzet, a harmincas
években teljesen visszazökkentünk a régi kerékvágásba.
A harmincas években már
apám szerint úgy éltünk, mint
Trianon előtt. Szüleim gazdálkodók voltak, zömében szőlőink, gyümölcsöseink voltak,
nem emlékszem, hogy gyerekkoromban éheztem volna,
megvolt mindenünk. A harmincas évek koronája volt az
Eucharisztikus Kongresszus,
két nővérem, Márta és Ancsi
mindketten ott voltak, a polgarista lányokat elvitték erre
a nagy eseményre, én még ak-

kor nagyon kicsi, tizenhárom
éves voltam.
Öten voltunk testvérek,
én a középső voltam, két nővérem és két öcsém született
apám legnagyobb örömére,
mert így reménykedhetett abban, hogy a fiúk tovább viszik
a gazdaságot. Kisbirtokosként
ez nagyon fontos volt, hogy
legyen férfi utód a családban.
Aztán jött a háború, 1944
decemberében bejöttek az
oroszok, s mivel a főúthoz közel laktunk, apám úgy ítélte
meg, hogy anyámat és a gyerekeket nem lehet szem előtt
hagyni, ezért nagybátyámhoz
költöztünk egy szobába a Kálvária melletti, jobban eldugott házba. Három hónapig
laktunk ott, többet voltunk
a pincében, mint a lakásban,
mert a Garamnál megállt a
front és az oroszok utánpótlásukat innen szerezték be.
A három hónap alatt teljesen
kifosztották a lakosságot, ami
mozdítható volt, azt elvitték.
Mi az üres lakásba költöztünk
vissza. Ráadásul januárban a
faluból közel ötszáz embert
elvittek „málenkíj robotra”, sok
család siratta az elhurcoltakat, akik közül nagyon sokan
haza se jöttek, valahol Ukrajnában, tömegsírokban nyugszanak. A mi családunkból
csak a Matyi öcsém volt olyan

korban, így őt is begyűjtötték,
Kálkápolnáig gyalog hajtották őket fegyveres kísérettel.
Bevagonírozás előtt egy orosz
komisszárnő számba vette a
foglyokat és megkérdezte a
Matyitól, hogy te is sváb vagy?
Mire Matyi öcsém azt válaszolta, hogy a mi családunk
nem sváb, mi a francia-svájci
határról származunk, az őseink korábban jöttek Nagymarosra, mint a többségi sváb
lakosság. Amikor meghallotta
a „französ” kifejezést, azonnal
kivette a sorból és egy másik
Scheili nevű fiúval hazajöhettek Nagymarosra. Ők így
úszták meg szovjet Gulágot,
óriási szerencséjük volt.
1948 decemberében volt az
esküvőnk, azért, mert a családban sok pedagógus volt, így
a téli szünetben megtarthattuk
az esküvőt. Albérletben kezdtünk egy romházban, majd
azt a házat államosították, de
nem csak a lakásokat, hanem
a földeket is. Jött a Nagy Imre
kormány, aki az államosított
földek egy részét visszaadta a
volt tulajdonosoknak. A férjem, Tóni elment a szakmájába dolgozni, mivel alapvégzettsége pék volt. Így ha nem
is nagy, de volt havonta biztos
jövedelem. Aztán mikor a földek egy részét visszakaptuk,
akkor egy földért, egy szép
málnásért cserébe beköltözhettünk ebbe a házba, ahol ma
is lakom és a volt tulajdonosnak még havonta – megállapodás alapján – fizettünk, így
neki a nyugdíj mellé volt még
biztos jövedelme, mi pedig
részletre megvehettük ezt a
házat. Nagyon boldogok voltunk, hiszen akkor már az ötödik gyerek érkezett a családba.
Ha ad az Isten báránykát, ad
hozzá legelőt is.
Öt gyerek felnevelése, nem
volt egyszerű. Márta nővérem nagyon sokat segített,
ő nem ment férjhez, az én

gyerekeimet nagyon szerette,
és sokat foglalkozott velük.
A négy nagy nagyon sűrűn
érkezett, 1949-ben született
a Pista, 1951 januárban az
Évi, decemberben a Mária,
1952. októberben a Tonó és
1957 márciusban az Olgi. Azt
mondhatom, hogy nagyon jó
gyerekek voltak, nagyon szerették egymást, s ez így van
mind a mai napig
A férjem, Tóni, ahogy a
marosiak hívták, nagyon jó,
lelkiismeretes szakember volt.
Minden napját a Jézus segíts
kéréssel kezdte, ha véget ért a
műszak és megszitálták a következő napi adag lisztet, lesimította és egy keresztet rajzolt
belé. A pestiek mindig azt
mondták, hogy egész Pesten
nem lehet ilyen péksüteményt,
kenyeret kapni, mindenki
Tóni kenyeret keresett. Jó apa
volt, de estére ment dolgozni,
a pékek éjszaka élnek, délelőtt
pihente ki magát. Szerették
a beosztottjai, nagyon nehéz
fizikai munka a pékségben
dolgozni. A gyerekek a szorgalmukat az édesapjuktól tanulták, minta volt a gyerekei
számára. Ő sokkal engedékenyebb volt a gyerekekhez, a
szigorú én voltam. Megteremtett mindent a család számára,
amire szükségünk volt. Szép
volt az életem, boldog vagyok
most is a családomban és hálás vagyok a Jóistennek, hogy
mindezt megadta nekem. Ötvenkilenc év boldog házasság
csak keveseknek adatik meg.
Öt gyermekem van, tizenhárom unokám és negyvenegy dédunokám. Az egész
család már ritkán jön össze,
most azonban kettős ünnep is
volt: Olginak negyven éves fogadalomtétele és nekem a 95.
születésnapom volt, ezt együtt
megünnepeltük Kismaroson a
ciszter nővéreknél. Különben
minden évben, augusztusban,
amikor a családok hazatérnek
a nyaralásból, akkor szoktunk
összejönni hol az egyik, hol
a másik gyereknél. Vasárnaponként még hol egyiknél,
hol másiknál ebédelek, autóval elvisznek és velük töltöm a
vasárnapot. Ez ünnep nekem!
Mit tetszik üzenni a mai
fiataloknak ennyi év tapasztalatából?
Tiszteljék a szüleiket, fo-
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gadják el a jóra és a szépre nevelést, a szülők legyenek türelmes, jó szülők, mert a gyerek
csak akkor lesz a helyén, ha
a szülők is a helyükön vannak. A mostani szülők sajnos
nagyon sok mindent ráhagynak a gyerekekre, megkapnak mindent, nem tanulnak
meg lemondani. Pedig az élet
egy nagy harc, nem játék, egy
örökös küzdelem a jóért. Vegyék komolyan a szülők is és
a gyerekek is a kötelességüket,
a gyerekek tanuljanak szorgalmasan. Én büszke vagyok
a gyermekeimre, mindegyik
megtalálta a helyét, komolyan
veszik az életet, nagyon rendesek, felnevelték a 13 unokámat, már ők is nagyszülők.
- Korosztályából ki él még?
Kivel tudna még a nagyon régi
dolgokról, mint személyes élményről beszélgetni?
- Jung Toncsi most volt száz
éves, él még a Ciszler Hédi,
Villányi Matyi, Rothbauer
Toncsi valamivel fiatalabb,
él még és szellemileg friss a
Zoller Teca és nagy szeretettel
gondolok Raszler Károlynéra,
Gitura. Ezúton kívánok nekik
sok türelmet az öregség elviseléséhez és minden jót, ami
még nekünk megadatik.
- Hogy telik egy napja, mi a
szép és mi a nehéz az öregségben?
- A szép a nyugalom, nem
fáj semmim, de minden sokkal lassabban megy, minden
lépést meg kell gondolni, mert
már minden nehezemre esik.
De akinek van Istene, az tudja, hogy ez ezzel jár, jön az a
bizonyos kor, amikor el kell távozni. Ezt csak úgy lehet békével elfogadni, hogy a Jóistenre
bízzuk magunkat, legyen meg
az ő akarata. Ő teremtett, ő akkor visz el, amikor jónak látja.
Hiába akarok meghalni, ha ő
nem akarja. Rá bízom, jó Istenem veled vagyok, legyen meg
a te akaratod. Ezzel a tudattal
van belső nyugalmam, belső

békém. Hiába akarnék mást,
mi emberileg nem tudunk
olyan bölcsen gondolkodni,
mint ő.
Hogy ne legyek egyedül,
nővér van mellettem napközben. A gyerekeim hetes beosztással gondoskodnak rólam,
hozzák az ebédet, ellátnak, az
éjszakát egyedül töltöm. Ha
kell, takarítanak, most ablakot
cseréltek, festtettek, rendbe
hozták a szobámat.
Reggeli után a kertben egy
kicsit sétálok, elfáradok, ledőlök, újra rövid séta, gyönyörködök a kertben, szeretem a
virágokat, de már nem látom
rendesen a színeket. Sajnos
már nem jól látok, olvasni már
nem tudok. Sokat imádkozok,
Mária Rádiót hallgatok, onnan tájékozódok. A politika is
nagyon érdekel, a gyerekeimmel megbeszéljük a legfontosabbakat. Sokat imádkozom a
miniszterelnökért, mert ilyen
elkötelezett, keresztény rég
volt az ország élén. Ő egy nagy
ajándék az országnak, neki is
öt gyereke van, mint nekem.
A kereszténységért nagyon
sokat tesz, mert ez az, ami az
életet fenntartja. A többi minden romlásba visz. Az tetszik
még benne, hogy nincs benne
gyűlölet, nagyon szépen viseli
az ország gondját.
- Mit üzen az időseknek?
- Legyenek türelmesek,
ahogy a Jóisten akarja, abba
kell belenyugodni, más különben csak türelmetlenség,
békétlenség lesz. Kérjék a jó
Isten segítségét, mert már
egyedül nem megy. Érzem a
segítségét, meg is szoktam köszönni. Mindenki fogja meg
az Úristen kezét, el ne engedje,
kapaszkodjon belé.
Ezt a nyugodt bölcsességet
kérem ajándékként mindanynyiunk számára és kívánjuk,
hogy a bakancslistája teljesüljön Éva néninek. Isten éltesse
95. születésnapján!
Szilágyi Erzsébet

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

Féja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442

ISTER-GRANUM HERITAGE:
Helyi termék értékesítési
infrastruktúrájának fejlesztése
Az Ister - Granum EGTC közreműködésével az Interreg
V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési
Program
(www.skhu.eu)
keretében
Nagymaros városa sikeres pályázata támogatásban részesült.
Az EGTC 2012-ben kezdett
el foglalkozni a régióban helyi
termék hálózat kialakításával.
Azóta több pályázat keretében
valósultak meg projektek. Feltérképezésre kerültek a termelők, akik kiadványok keretében
is bemutatásra kerültek. Oktatási tevékenység, és rendezvényszervezés is megvalósult
a támogatásoknak köszönhetően.
Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásának keretében valósíthatja
meg az EGTC - tíz partnerrel együttműködve - eddigi
legkomolyabb projektjét. A
projekt résztvevői Párkány,
Nagymaros városok, Szőgyén,
Muzsla, Bajót községek önkormányzatai, a Börzsöny Vidékfejlesztési, és az Esztergomi
Környezetkultúra Egyesület, a
Naturpoducts és a Szivek pince
vállalkozások.

A „SALES 2.0” elnevezésű projekt vezető partnere
Szőgyén község, magyarországi partnerként pedig Nagymaros városa, és Bajót község hajtanak végre fejlesztéseket.
A párkányi projekt támogatása: 90 076,87 EURO
A projekt neve: SALES 2.0
A
projekt
száma:
SKHU/1802/3.1/050
A Projekt megvalósításának
kezdete: 2019.10.01
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.09.30.
Nagymaroson a helyi termék piac nem rendelkezik
korszerű vizesblokkal. Ennek megteremtése érdekében
megújításra kerül a kultúrház
vizesblokkja, amely a piacra
érkező vásárlók számára is nyitott lesz.
Az projektben résztvevő
partnerek arra törekednek,
hogy a régió helyi gazdálkodóitól a helyi terméket és
élelmiszert vásárló emberek
száma növekedjen. Ily módon
a projekt hozzájárul a TAPE
második specifikus célkitűzéséhez is, a helyi termékpiac integrációjához az Ister-Granum
régiójában.

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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ÁLLATVÉDÕ SOROK
"Nincs olyan nagy különbség ember és állat között, kivéve talán, hogy mi a saját fészkünkbe
piszkítunk, és élvezzük, ha kínozhatjuk és megölhetjük egymást."
John Vermeulen

Kedvenceink és mi
A kisállattartásról beszélgetünk Dr.
Drobilich János, nagymarosi állatorvossal.
- Milyen gazdik vagyunk?
- Örömmel válaszolom, egyre jobbak! Maga az a tény, hogy ma már
sokkal többen jönnek, nem csupán
nagy baj észlelésekor, vagy a veszettség elleni oltásért, de például tanácsot
kérni, milyen kutyát válasszanak, hogyan etessenek, milyen védőoltásokat javasolunk. Korábban gyakran
találkoztunk vashordóhoz kikötött
kutyákkal, akik silány ételmaradékon éltek, ez szinte teljesen eltűnt, a
felelős állattartás a jellemző. A Máté
alapítvány másfél évtizedes nevelő tevékenységének, például az iskolában
nagyszerű hatása, hogy az új generáció, már egészen másképpen viszonyul a kedvencekhez. Megtanulták,
nem tárgyak a kertben, annál sokkal
többek! Nagyon jó érzés tapasztalni,
hogy évről-évre javul a helyzet.
- Tehát eltűnőben a kell egy eléggé
vad kutya a betörők ellen alapállás?
- Határozott igen a válasz! Húsz
évvel ezelőtt, amikor elmentünk beadni a kötelező oltást, sok kutyát a
kert végében egy méteres láncon tartottak, gyakran megfelelő ház nélkül,
pusztán elrettentő funkciójuk volt.
Ez ma már nem csupán a törvény
miatt rendkívül ritka, de ha az emberek ezt meglátják, akkor abból ügy
lesz, komoly büntetőjogi következményekkel. Aki telekőrzésre keres
megoldást, ma már inkább biztonsági
szolgálattal köt szerződést ehhez.
- Változatlanul sok a gond viszont
a csavargó kutyákkal.

- A tulajdonosok intelligenciája semmivel nem pótolható. Sajnos
visszatérő jelenség, a gyakori meglógókat már név szerint ismerem. Jószándékú emberek behozzák őket a
rendelőbe, a tulajdonos néha hálás,
de többször dühös, miért avatkoztak
bele, úgyis hazament volna. Pedig
sokakban keltenek félelmet, gyakran
okoznak balesetet, veszélyes a jelenlétük a közterületen. Ez a probléma
csak a hatóságok következetes munkájával javulhat. Országos jelenség,
hogy amíg nem történik súlyos, vagy
halálos emberi sérülés, addig a problémát nem kezelik kellő szigorral.
- A túlszaporulat, különösen a
macskáknál is általános gond. Szerencsére mi igen jól állunk az ivar-

talanításal kapcsolatban, de még
mindig vannak ellenzői a beavatkozásnak.
- Itt is jelentős a változás. Húsz évvel ezelőtt a kutyáknak a töredékét
ivartalanították, most az adatbázisomban alig találok ivaros nőstényt.
A nőstény és a kan állatoknál különbözőek a tulajdonosi vélemények. Az
előbbieknél azzal érvelnek az elutasítók, hogy az beavatkozás lenne a természetes állapotba. Nos, a természeti
körülmények között egy nőstény állat évente kétszer-háromszor leellik,
több száz utódot, felesleges szaporulatot produkálva, ami a későbbiekben
hatványosan növekedne. Az igazán
természetellenes állapot éppen az, ha
az ivaros állat nem pározhat, nem
ellik le! Emiatt rendkívül sok betegség jelentkezhet, például nyolcvan
százalékon felül az emlődaganat, a
méhgyulladás, a petefészek ciszták
megjelenése. Kan kutyáknál a szökdösődés, az agresszivitás csökkenhet
jelentősen, és statisztikai tény, hogy
tovább élnek. Igaz, nő a hajlam az elhízásra, de a táp mennyiségével, minőségével ez nagyszerűen elkerülhető. Ma már egyáltalán nem csupán a
Máté tavaszi, őszi akciójára jelentkeznek, folyamatosan operálunk, átment
a köztudatba a fontossága.
- Igen drágának tűnnek a műtétek.
- Jó, hogy beszélünk erről! Egy
állatorvosi rendelő anyagi fenntartása, ahol műtenek is, tehát kisegítő
személyzet is szükséges igen sokrétű.
Az operáció gyógyszerei igen nagy
tétel, s miután abszolút legálisan működünk, ÁFÁ-t, béreket, járulékokat
fizetünk, berendezést, eszközöket vásárolunk, ezeket a praxisnak ki kell
termelnie. Országosan az a gyakorlat, hogy a beteg mennyiségen elosztjuk a költségeket. A nálunk lakóknak
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hetnek, szoros együttműködésben
vagyunk a honi kollégákkal, azonnal jelezzük, ha valami szokatlan
felbukkan.

nagy segítség, hogy a Máté jelentősen
hozzájárul a műtétekhez.
- Riasztó hír, hogy egyre több, ismeretlen betegség jelenik meg.
- A klímaváltozás szörnyű melléktermékei ezek is, alapvetően trópusi eredetűek. Néhány éve ért el
hozzánk a szemférgesség, minden
kutyát érinthet. Ha a gyümölcslégy
belepetézik az eb szemébe, ahol
egy-két centis férgek jelennek meg,
gennyes kötőhártyagyulladást, szaruhártyagyulladást okoznak. Viszonylag könnyen kezelhető, de a
megelőzés nehéz, nagyon komoly
szereket kellene alkalmazni. Az első
jelre azonnal orvoshoz kell menni.
Nagyobb veszély a szívférgesség,
amely szintén jelen a régióban. Folyamatosan védekezni kell ellene,
havonta egy tablettával, de a kúra
előtt meg kell vizsgálni, nem fertőzött-e még. Sajnos, csak a negatív
eredmény után kezdhető el a terápia. További kórokozók is megjelen-

- Közeledik a tél, mire ügyeljünk
a nagy hidegben?
- Bárcsak jönnének, sok bajnak,
az előbbiekben említetteknél is az
az oka, hogy a régi zimankók elmúltak. A betegségeket vivő szúnyogok, legyek tovább tevékenykednek. Ha mégis lesz tartós fagy,
a legfontosabb a szélvédett, száraz
helyen lévő kutyaház. Függöny
ajánlatos, de semmiképpen ne legyen fűtött. A párás ólaknak számtalan betegség szövődménye van.
Korábban kellemetlen következményei voltak a sózott járdáknak,
de ma már tilos sót használni, ha
vannak mancs problémák, viaszos
kenőcsökkel kezeljük.
Ők és sok más társuk vár jó gazdikra
a váci Zöld Menedék Állatvédelmi Alapítványnál

- Köszönöm a beszélgetést!
Kecskeméti Károly

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

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

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

Az egyesület vezetősége
elnök:
Mihály Gábor
elnökségi tagok: Edöcsény András
Heininger Ferenc
Dr. Morvai Ágnes
Murányi Zoltán
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Légrádi Dávid és Kovács Alexa fia: Gedeon,
Gajdos László és Császár Eszter fia: Csaba, Dr. Telek Zoltán és Borsos Beáta lánya: Abigél, Matuk Péter és Zeller
Anett lánya Lelle, Maurer András és Nagy Kinga fia Levente.
Házasságot kötöttek: Gyenei Péter és Dani Boglárka,
Nagy Máté Sándor és Stedra Krisztina, Gyarmati Gergő
és Schönberger Júlia, Maurer Mihály Tamás és Thoma
Melinda, Dobó Csaba és Békési Dóra, Joós Péter János és
Velasquez Garzon María Paula, Czelba Ferenc Márton és
Joó Viktória, Fekete Tamás és Együd Adrienn Éva.
Elhaláloztak: Hénop Antal Ferenc (1948), Balázs Sándor
(1939).

A művelődési ház programjai
október-november

Hétfői rendszeres
programok:
16:15-17:00 óra
Ciróka ovisoknak

Szerdai rendszeres
programok:
9:00-11:00 óra
Angol tea

17:15-18:45 óra
Stresszoldó jóga

16:00-17:00 óra
Karate
17:00-18:00 óra
Capoeira

Keddi rendszeres
programok:
9:00-10:00 óra
Senior torna
10:00-11:00 óra
Gerinc torna
17:00-18:00 óra
Balett
18:30-19:30 óra
Gymstick

Október 22.
9:00-12:00 óra
VÁSÁR

Csütörtöki rendszeres
programok:
9:00-9:30 óra
Ciróka babáknak
16:40-17:30 óra
Senior ZUMBA
17:30-18:30 óra
ZUMBA
18:30-20:00
Svábtánc
November 5.
9:00-12:00 óra
VÁSÁR

Bvebb információ: Nagymaros Városi Könyvtár és Mveldési Ház
Nagymaros, F tér . Tel.: ()  

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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Nyílröptetés a gyerekekkel
A Puer Regius Történelmi Íjász Sportkör a tanév kezdetétől újra megkezdte
munkáját. A maximális létszámot kihasználva, idén is 32 diák vesz részt az
edzéseken. A vírushelyzet miatti hosszú
kihagyás után mindenki örömmel vette a folytatást, az aktuális egészségügyi
szabályok betartása mellett folyik e nemes sport apró fogásainak elsajátítása,

gyakorlása. Terveink között szerepelnek
további versenyek, rendezvények szervezése a tanév folyamán kis közösségünknek. Reméljük erre lesz lehetőségünk,
ahol sok-sok élményt, sikert érhetnek el.
Egyenes röptű nyílvesszőt minden kis
íjászunknak!
Sutus-Juhász Tünde
íjászoktató

Elsőáldozás
Szeptember 27-én végre eljött, az elsőáldozásunk napja (betartva a szabályokat
a templomban mindenkin maszk volt).
Nagyon vártuk már, hogy találkozhassunk KRISZTUSSAL.
Családias környezetben, meghitt
hangulatban vettünk részt a szentmisén,
mely után a tavalyi elsőáldozók segítségével megvendégeltek minket.
Emlékezetes és szép volt ez a nap. Köszönünk minden segítséget!
Kis Lukács Pál .a

Zebegénybe
kirándultunk
Testnevelés a matematikában vagy
matematika a testnevelésben?

Elhatároztuk, hogy hajóval elmegyünk
kirándulni, de a vírus miatt nem engedélyezték. Ezért bicikliztünk Zebegénybe.
Reggel a második óra után elindultunk. A Duna-parton jót saraztunk.
Utána elmentünk fagyizni és játszótérre.
Hazaindultunk. Épségben hazaértünk.
Jórász Gellért .a

Köszönet
Rendhagyó matematika órával színesítettük az 1.b osztály iskolai életét. Az első
hetek rengeteg újdonsága és sok izgalma
mellett a kis elsősöknek még a vírushelyzet miatt kialakult szokatlan feladatokkal
is meg kell küzdeniük. Ennek ellensúlyozásaként minél több időt próbálunk a szabad levegőn tölteni, így került sor tantárgyi
koncentrációként matematika óra tartására
a Kálvária Kápolnánál. Először testnevelés-

sel kezdtünk: felsportoltunk a Kálvária lépcsőn, majd természetes kövecskék, botok
segítségével gyakoroltuk a számokat, az új
matematikai fogalmakat – mindezt csodálatos panoráma mellett! A visszaút persze
egy kis erdei kitérővel színesített túra volt,
mely végén a gyerekek kipirult, egészséges
és vidám arca volt a biztatás: a jövőben is
próbálkozzunk „kihelyezett” tanórákkal!
Sutus-Juhász Tünde

Köszönjük az 1%-ot, amivel a Nagymarosi Iskoláért Alapítványt támogatták. Így közel 250 000 forinttal
tudjuk támogatni tanulásban, fejlődésben a gyerekeket.

nagymarosiiskola.
hu
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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.

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ, DIVATOS KERETEK!
KORHATÁROS KEDVEZMÉNYEK  5070%
LÁTÁSVIZSGÁLAT OKTÓBER 10ÉN ÉS
31ÉN, 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!

szép, elnyomott kézimunkák és új kötfonalak
Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos

KARSÁN EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI
ÜZLET

ság
kos !
a
l
ve a ában
24 é lgálat
szo

Nagymaros, Váci u. 18.

Nyári papaplanok 20 % kedvezménnyel

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

Matracok, ágyak, ágykeretek,
paplanok, párnák
Gyermek ágynem garnitúrák
és huzatok kaphatók!
Ruha-, bőr-, szőrme sz tás és festés,
ékszerjavítás és készítés!
®

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

