Közélet
Kultúra
Mindennapok

2020. november 10.

150 forint

Búcsú Aranka
nénitől
Gyermekorvosunk dr. Stuhl Aranka 2020.
november elsejével átadta praxisát, és nyugdíjba vonult. Kitaláltuk, hogy meg kellene
őt lepni ebből az alkalomból, valamilyen
ajándékkal köszönetképp, hiszen 19802020 között, négy évtizedig gondoskodott a
nagymarosi gyermekekről.
A gondolatot tett követte, és egy internetes oldalon megírtam, hogy gyűjtünk erre
a célra. Segített Csadó Erzsébet, a Hesztia
Lakásvarázs tulajdonosa, aki vállalta, hogy
bő egy hónapig gyűjtőpont lesz. Várakozásainkon felüli összeg gyűlt össze, melyből
Garami Mária néni festményét, ékszert, orchideát és egyedi kerámiatálat vásároltunk.
Magára a búcsúztatóra 2020. október 26án az egészséges tanácsadás után került sor.
Erre az Édeskéből aprósüteményt is kaptunk. Már három óra előtt gyülekeztünk,
izgatottan vártuk, hogy mikor bukkan fel a
doktornéni. Röviden köszöntöttük, átadtuk
az ajándékokat.
Aranka néni nagyon meghatódott, örült
a meglepetésnek. Rövid beszédet is mondott egykori és jelenlegi pácienseinek, hisz
az egybegyűltek között többen voltak, akik
először gyermekként, majd édesanyaként
gyermekeikkel jártak hozzá.
Hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk számára szerettei körében! Köszönjük
40 év munkáját!
Itt szeretnék köszönetet nyilvánítani
mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a
búcsúajándékhoz!
Lénárt Kitti

KARSÁN EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
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Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak, ágykeretek, paplanok, párnák

Nyári papaplanok 20 % kedvezménnyel
Gyermek ágynem garnitúrák és huzatok kaphatók!
A

® új termékei kaphatók!

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

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu,
karsanjanos@gmail.com
Web: www.karsan.hu
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Rendhagyó megemlékezés volt
az október 23-iki
Rendhagyó volt az idei október 23-iki megemlékezés,
amelyet a koronavírus járvány miatt a szabadban, a
főtéri emlékműnél rendeztek meg. A programon már
kötelező volt a maszk viselése. Rendhagyó volt azért
is, mert Heinczinger Balázs
polgármester betegsége miatt lemondta a részvételt, így
beszédét csak online formában tette közzé.
Az emlékezőket Lénárt
Kitti köszöntötte, majd a
Himnusz után ő tartott beszédet is. Elmondta: ez a forradalom egy nemzet kiáltása
volt, egy nemzeté, mely azt
mondta elég! Sajnos a rövid
dicsőséges szakaszt kemény
és kegyetlen megtorlás követte.
"Elsőként egy olyan ember
szavait szeretném idézni, aki
megélte 56-ot, hétköznapi
sorkatonaként, ő nem más,
mint a nagypapám:
„Még valamit elmondhatok, Kiskunlacházán, mikor
a forradalom már tényleg
aktív volt – látszott, hogy az
oroszok le fognak mindent
tarolni, lehetett tudni, lehetett látni, hatalmas páncélos
mennyiség jött be, az a légihíd, ami elvileg kifele vitte az

oroszokat az valójában befele
hozta a fegyvereket – ott állt
előttem egy kocsi, s mindenáron rá akartak beszélni,
hogy menjek el én is velük
nyugatra, s mondtam, hogy
nem. A kocsi elindult az üres
helyemmel, én itthon maradtam, de nem bántam meg” hangzott el.
Flamich József 2007-ben
osztotta meg emlékeit Kittivel, aki felolvasta azt a közönségnek.
"A nagymarosi eseményekben tevékenyen részt vettem.
Tagja voltam a Forradalmi
Ifjúsági Tanácsnak, alelnök
voltam. Aktívan részt vettem

a rendőrség lefegyverezésében. Közismert kommunistákat látogattunk néhány
alkalommal, hogy kérjük,
szolgáltassák be fegyvereiket.
Nagymaroson senkit sem ért
komolyabb atrocitás.
Nyolcan voltunk barátok,
közülük hatan disszidáltak,
akikkel a mai napig is tartom
a kapcsolatot, és 2-en vannak, akik azóta visszajöttek.
A barátaim, mikor hazalátogattak, kérdezték is, hogy
érdemes volt itthon maradni,
hogy börtönbe kerüljél?
A kistarcsai internálótáborról így nyilatkozott: Ott
az internáló táborban engem

nem bántalmaztak soha, főleg
a papokat, volt katonatiszteket, volt minisztereket, és az
idős embereket kínozták, és
próbálták beszervezni őket.
Én fiatal voltam, sportoltam,
de ezeknek a legyengült, alultáplált embereknek kínszenvedést okoztak ezek a mindennapi atrocitások.
Majdnem hogy azt mondhatom, hogy jól éreztem itt
magamat, olyan emberekkel
ültem együtt, akik között bűnözők csak a kápók voltak.
Színészek, énekesek is voltak,
és minden este valaki előadást
tartott, volt valaki, aki 7 éves
gyerekként a Titanic-ról menekült meg. A rendőrök, akik
ránk vigyáztak, mindig bejöttek, és hallgatták az elbeszéléseket."
Flamich József innen a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányságra került, ahol azonban már szörnyű dolgokat élt
át. 1957. október 23-án volt
a tárgyalása, ahol 1 évet, és
2 hónapot kapott, majd másodfokon egy év felfüggesztettet azért, merthogy már
annyit körülbelül leült.
Az emlékezés pillanatai
után virággal köszöntötték
a túlélőt, valamint Villányi
Mátyást, aki nem tudott részt
venni a megemlékezésen.
A koszorúzást a Kittenberger Kálmán Álatlános Iskola nyolcadik osztályos diákjainak műsora követte. A
műsort összeállította és betanította: Csörsz Katalin, Hamvasné Hortoványi Gyöngyvér,
Hoffer - Szabó Petra, Horváth
Dávid, Borkó Bálint és Bóna
Boglárka.
A diákok ezúttal több
helyszínen is szerepeltek,
majd a temetőben ért véget a
megemelékezés.
A megemlékezésen közreműködött a Nagymarosi
950-es Szent Gellért Cserkészcsapat.
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A polgármester Facebook bejegyzéseiből
Heinczinger Balázs polgármester Facebook oldalán minden héten beszámol munkájáról. Az
előző havi eseményekből
szemléztünk.
Tisztelt Nagymarosiak!
Heti polgármesteri beszámolómban a következőkről tájékoztatom önöket:
az elmúlt hetek leginkább
meghatározó témája a
HÉSZ folyamatban lévő
módosítása volt.
Szeretném megerősíteni, hogy a jelenlegi képviselő-testület ezidáig még
nem hozott semmilyen
döntést a HÉSZ tekintetében! Ez a folyamat évekkel
ezelőtt indult és nem a jelenlegi testület kívánalmai
alapján lett összeállítva.
A feladatunk az, hogy a
szakmai és lakossági vélemények ismeretében a
szabályzat
véglegesítésének folyamatát tovább
vigyük és felelősségteljes
döntést hozzunk.
A szakmai és a lakossági vélemények feldolgozása megkezdődött. Nem
vagyunk időhöz kötve,
biztosítani fogunk kellő
időt arra, hogy ha szükségesnek véljük, akkor egy
újabb lakossági egyeztetést is be tudjunk iktatni
még a végleges szavazás
előtt.
E témával kapcsolatban
a testület munkáját folyamatos kritika éri, holott
még csak a véleményeztetési szakasz közepén tartunk, minden beérkezett
észrevétellel foglalkozni
fogunk.
Egyik lakosunk, dr. Magyar Zoltán szerette volna
megjelentetni személyes
véleményét a HÉSZ-t érintően az októberi városi újságban, amihez nem járultam hozzá. Belátom, hogy
hibát követtem el, hogy
előzetesen nem egyeztettem a vélemény írójával,

levelének meg nem jelenéséről. Azóta már felvettem a kapcsolatot Magyar
úrral.
Az elmúlt hetekben
a testület több tagja részéről kaptam bizalmatlanságot megfogalmazó
leveleket: Marafkó Márk
és Kiss Károly képviselők bejelentést tettek
az önkormányzat működésének
törvényességi
felügyeletét ellátó kormányhivatalnál,
hogy
aggályos és jogszerűtlen
módon kezeltem a Bethlen ház megvásárlásának
ügyét. Úgy tudom a beadványukat első fokon elutasították. Tudom, hogy
nem követtem el semmilyen jogsértést.
A képviselő-testület az
adás-vételt támogató, világos döntést hozott az ügyben, ezt hajtottam végre.
Schindler László képviselőtől kaptam egy hivatalos levelet, hogy az
„Ájj Burger” miért nem
marad a megszokott helyén, miért üldöztem el
Nagymarosról miközben
sokan szeretik. Válaszlevelemben megírtam, hogy
a részéről megfogalmazott
állítások és félelmek alaptalanok.
Valóban igaz, hogy a
jövő szezonban nem a
megszokott parkolóban
találjuk majd őket, mert
ennek jogszabályi akadálya van. (parkolóhelyre
nem adható ki területfoglalási engedély) Lejárt a
közterületfoglalási engedélyük. Bachor Máté, az
Ájj Burger tulajdonosa

dokumentálás, elszámolás
időszakában jár, így év végéig megtörténhet a proaz indoklást elfogadta és jektzárás is.
partnerként kezelte a helyPályázat – bicikli út
zetet. Abban állapodtunk
felújítás
meg, hogy közösen keresünk új, számukra is elfo- Mint arról korábban is
gadható területet, a helyi tájékoztattam önöket, a
rendeletek szempontjá- pályázaton nyert összeg
ból is minden elvárásnak sajnos nem lenne elegenmegfelelően, annak érde- dő a tervezett útszakasz
kében, hogy a közkedvelt felújításának kivitelezésévendéglátóhely új, na- re. Ezért többlettámogagyobb, kényelmesebb és tási kérelmet adtunk be a
mindenki számára meg- Pénzügyminisztériumhoz.
felelő helyen tudja majd Ez a folyamat hónapok óta
zajlik.
fogadni a vendégeit.
A közelmúltban kapHasonló a helyzet területfoglalási szempontból a tuk meg a Magyar Államrévnél található „kürtös- kincstár válaszát a beadott
kalácsos” vendéglátó egy- többlettámogatási kérelkapcsolatban,
séggel is. A tulajdonossal münkkel
együttműködve
szeret- hogy az elbírálás megkeznénk megtalálni a szá- dődött, hamarosan várható a végső döntés.
mukra megfelelő helyet.
Pályázat - Egészségház
Az felújítási munkálatok
kivitelezőjének kiválasztása zajlik közbeszerzés keretében. A jövő hét folyamán meglesz az eredmény,
ezt követi a vállalkozóval
történő szerződéskötés,
majd ezután a munkaterület átadása, hogy elkezdődhessen a felújítás.
Tervezett kezdési időpont
október 26-i hét. A további
részletes tájékoztatást egy
külön poszt keretében, illetve a weboldalon osszuk
majd meg Önökkel.
Pályázat – strand
A pályázat (100 millió) elszámolása zajlik egyrészt
a Kisfaludy Program és
az önkormányzat között,
másrészt a kivitelező és
az önkormányzat között.
A garanciális munkálatok
elvégzése szükséges a kivitelező részéről még, hogy
a pályázatot lezárhassuk.
Ezen dolgozunk.

Közterületek rendben
tartása
A közelmúltban a következő területeken történt
munkavégzés:
- közterület takarítása a
Fő téren
- közterület takarítása a
Gesztenye sori parkolónál
Egyéb munkák:
- Csillag utca orvosi helyiségek javításának befejezése
- árvízi tároló+gépek
takarítása, szemlére felkészülés
- Mosoly Családsegítő
Szolgálatnál villanyjavítás

Kérem Önöket, hogy
mindenki továbbra is fegyelmezetten tartsa be a
járványügyi szabályokat,
hiszen ez mindannyiunk
közös érdeke!
Vigyázzunk egymásra!
Várom Önöket ötleteikkel, javaslataikkal szerdai
fogadóóráimon. Időpontot foglalni a 06-27/595112-es telefonszámon lehet, ill. a város honlapján
Pályázat – Rákóczi út
az Időpontfoglalás menüfelújítás
A Rákóczi út felújítás épí- pont alatt.
Heinczinger Balázs,
téssel járó feladatai befejepolgármester
ződtek, a projekt jelenleg a
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A kioldó gomb lenyomását
előzze meg gondolat

Sándor Lajos: Hullo

Láng András: Dérbe fagyva (fent)
Horlik Zoltán Szent Imre kút (fent)
Králik Adél Téli harmónia (balra)

Horlik Zoltán Szent Imre tér (lent)

Száznyolcvanhat alkotás érkezett
23 alkotótól az idei fotópályázatra, melynek eredményhirdetésére
október 30-án, a SIGIL Galériában
került sor. A megjelenteket Lénárt
Kitti köszöntötte, mint a rendezvény háziasszonya.
- Nagymaros Város Önkormányzata fotópályázatot hirdetett Nagymaros kincsei témakörökben. A
beérkezett fotókból készült egy válogatás, melyet kiállítás formájában
most önök elé tárunk - mondta és
átadta a szót Cservenák Péternek,
a Forte Fotóklub Vác elnökének, a
zsűri tagjának, hogy értékelje a pályázatot.
- Egy sikeres pályázaton vagyunk túl, hiszen 186 mű érkezett
23 alkotótól. Mi, az itt kiállított
képeket tartottuk a legszebbnek,
a legizgalmasabbnak - mondta.
Hozzátette: fontos, hogy a kioldógomb megnyomását előzze meg
gondolat.
Szaniszló Róbert pedig azt javasolta, hogy ne csak a fotó elkészítés, hanem az utómunka is gondolkodással teljen.
A képeket 3 tagú zsűri pontozta
1-10-ig: Cservenák Péter, Hámor
Szabolcs és Szaniszló Róbert fotóművészek. Az eredményeket Lénárt Kitti ismertette.
- A zsűri értékelése alapján kialakult egy rangsor, melyből válogatást láthatnak. Ám a fotósok
lelkesedését nem szerettük volna
letörni, ezért mindenki kapott a
kiállításon bemutatkozási lehetőséget egy kép erejéig.
Harmadik helyezett lett megosztva: Láng András: Dérbe fagyva című alkotása és Horlik Zoltán
Szent Imre tér című fotója.
Második helyezett lett szintén
megosztva Králik Adél Téli harmónia című műve és Horlik Zoltán
Szent Imre kút című fényképe.
Első helyezett lett Sándor Lajos
Hullo című alkotása. Nyereménye
egy wellness hétvége a Szállásguru
jóvoltából.
A rendezvényen közreműködött
Murányi Kende.
A pályázatot támogatták még: a
Canon, a SIGIL Galéria és Kávézó,
a Maros Étterem, a Patak Vendéglő, a Sakura Cukrászda, az Édeske
Cukrászda és a Hesztia lakberendezési bolt.

Nagymaros
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„Virágos Vasútállomásokat”
Pályázat

Hogyan tudom elektronikusan kifizetni
adóhátralékaimat az E-önkormányzat portálon?
(ADÓK, DÍJAK, ILLETÉKEK BEFIZETÉSE)

Az idén elnyert Virágos Vasútállomásokat pályázat keretében októberben beültetésre kerültek az
egynyári- és évelő virágok a Nagymaros-Visegrád
állomás virágtartóiba és a Fő tér, térkép alatti virágágyásába. Köszönjük Ormándy Nórának a virágok beszerzését és ültetését!

A szolgáltatás használatának lehetőségei: A szolgáltatás használatával adóügyeiben, elektronikus ügyintézési csatornán keresztül,
VPOS-megoldással – internetes bankkártyás fizetés
lehetőséggel - fizethet.
• Az E-önkormányzat portál bal oldali menüsorában található
ADÓK, DÍJAK, ILLETÉKEK BEFIZETÉSE menüpontnál tudja
az elektronikus fizetést elvégezni.
• Adóügyeiben az ADÓK, DÍJAK, ILLETÉKEK BEFIZETÉSE
menüpontban fizethet,
• Egy tranzakcióval akár több tételt is be tud fizetni. A szolgáltatás
használatának feltételei:
• Rendelkeznie kell KAÜ-regisztrációval (ügyfélkapuval), hogy
be tudjon lépni a portálra, valamint igénybevehesse a beküldéssel
kapcsolatos elektronikus szolgáltatásokat.
• Az érintett önkormányzatnak engedélyeznie kellett adóügyekben az elektronikus fizetést. Amennyiben a bal oldali menüsorban
megjelenik az ADÓK, DÍJAK, ILLETÉKEK BEFIZETÉSE menüpont, úgy az önkormányzat engedélyezte ezt.
• Amennyiben cég nevében jár el és a cégnyilvántartásban szerepel, mint önálló képviseleti joggal rendelkező képviselő, úgy a
szolgáltatás eléréséhez csupán KAÜ azonosítás szükséges.
• Amennyiben egyéb képviselőként jár el, úgy a képviseleti
jogának az Adó-szakrendszerben szerepelnie kell. Ehhez a fizetést
megelőzően a képviseltnek meghatalmazást kell eljuttatnia az
önkormányzati adóhatóság részére (képviselet jog hiányában nem
látja a képviselt személy adóegyenlegét, de fizetést tud kezdeményezni). Ennek több módja lehetséges:
Az E-önkormányzat portálon, adóügyek esetén
meghatalmazás űrap beküldésével. Ehhez
- a képviselt természetes személy, vagy cég esetében az „önálló”
képviseleti móddal rendelkező személy lépjen be az
E-önkormányzat portálra.
- Kattintson a SZEREPKÖRVÁLASZTÁS gombra.
- Válassza ki a megfelelő szerepkört
- Válassza az ÜGYINDÍTÁS menüpontot
- Válassza ki az „Adóügy” ágazat „általános nyomtatványok”
ügytípusában a „Meghatalmazás önkormányzati
adóügyekben” űrlapot.
- Kattintson az ONLINE KITÖLTÉS gombra.
- Töltse ki az űrlapot. Itt adhatja meg a meghatalmazott adatait.
- Nyomja meg a Beküldés gombot.
A „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” c. űrlap kitöltés,
PDF-be mentés, kinyomtatás után papír alapon, postán is benyújtható. Ez esetben az űrlapot a meghatalmazott és a meghatalmazó mellett 2 tanúnak is alá kell írnia.

- teljes körű ügyintézés
- temetés felvétel
- sírköves munkák
Ügyelet: 06-70/353-2981
Ügyintéző: 06-30/879-7872
E-mail: info@oltalomtemetkezes.hu

TOVÁBBI RÉSZLETEK: WWW.NAGYMAROS.HU

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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Természetbarát Nagymarost!
Egy lakossági fórum margójára
Már hosszú ideje látszólagos konszenzus mutatkozik
abban, hogy a Dunakanyar,
s benne Nagymaros természeti környezete és kulturális öröksége megőrzendő
érték. Egy olyan kultúrtájról van ugyanis szó, amelynek egyedisége talán csak a
Balaton-felvidékhez és Tokaj-hegyaljához fogható, és
ahol a táj természeti elemei
és az épített környezet képez
törékeny egyensúlyt, helyenként máig létező harmóniát.
A törékeny jelző azonban
Nagymaros kapcsán kétszer
is aláhúzandó, hiszen e kisváros és határa – úgy is mint
a térség központja – különösen kitett már évtizedek
óta a táj hagyományos látképét, s ha úgy tetszik, lelkületét deformáló beavatkozásoknak, amelyeket sem
a kommunista érában, sem
pedig azóta nem akadályozott érdemben egyetlen városvezetés sem, hovatovább
a vízlépcső meghiúsulása is
a bekövetkező rendszerváltásnak és egy elkötelezett
budapesti
környezetvédő
csoportnak volt köszönhető.
Ezért is örvendetes, hogy
valami végre megmozdult
és elindult e tekintetben is
Nagymaroson. Mint azt a
szeptember utolsó napjaiban összehívott lakossági
fórum példája mutatja, létezik városunkban egy olyan,
láthatóan nem is kisszámú
környezettudatos
polgári
réteg, amely immár a hangját is hallatja, ha azt érzékeli, hogy lakóhelyének természeti környezetét veszély
fenyegeti. Noha az utóbbi
évtizedek önsorsrontó gyakorlatába továbbra is beilleszkedik, mégiscsak van
abban valami abszurd és
érthetetlen, hogy egy ilyen
veszély konkrét lehetősége
magától a városvezetéstől
érkezik. A Helyi Építészeti
Szabályzat (a továbbiakban:
HÉSZ) változtatási igényéről van szó, amely noha
2018-ban egyszer már meg-

bukott, most mégis újra itt
van az asztalon, a településrendezési tervben Nagymaros külterületének jogi
besorolását – helyenként
drasztikus módon – a természeti környezet kárára
változtatva meg. Az egyéb
aggályos részleteknél nem
időzve, a tervezet két kardinális pontjára szükséges
felhívni az ügyben kevésbé
tájékozott nagymarosi polgárok figyelmét. Egyrészt e
mostani tervezet megszavazása esetén megszűnne a
Felsőmező közpark jellege,
lehetőséget adva több mint
14 000 m2 terület beépítésére, másrészt egy bizonytalan hátterű indiai beruházó
kívánalmainak megfelelően
átsorolásra kerülne a Lator-völgy felett, immár az
erdőhatáron elterülő Rizsvölgy teljes területe, további
6000 m2 beépítésének provizórikus lehetőségével.
Nem vitatva el a polgármester és a képviselők jó
szándékát, e két körvonalazódó projekt kapcsán valami nagyon nem stimmel.
Biztos, hogy szükség van
egy kosárlabdacsarnoknak
titulált ipari monstrumra
a mostani közpark helyén,
amelyhez még kiterjedt,
lebetonozott parkoló is járulna? Amelynek külön pikantériát ad, hogy e csarnok
terveit maga a nagymarosi
főépítész cége készítette, a
pozícióval aligha összeférhető módon. A Rizs-völgyi
beruházás terve/lehetősége pedig ahogy van, úgy
nonszensz. Ilyenkor jön az
a kérdés, amely már az antik időktől érvényes: cui
prodest? Vajon kinek az
érdeke, hogy Nagymaros
látképén egy újabb tájsebet ejtve 60–70 házból álló
„bungaló negyed” keletkezzen, annak minden egyéb
gyakorlati következményével. Mint ahogyan a kosárlabdacsarnok fenntarthatóságával szemben is jogosak
és racionálisak az ellenér-

vek, ugyanúgy a Rizs-völgy
urbanizálása sem hajtana
hasznot a településnek, csak
adóforintokat vinne.
Nagymaros jelenlegi városvezetését (is) súlyos mulasztás terheli, amiért ez a
településrendezési tervezet
csak most vált publikussá,
lényegében kész tények elé
állítva a lakosságot, az előzetes tájékoztatást, a közösségi
tervezést teljesen mellőzve.
Az viszont már a szándékos
dezinformáció gyanúját is
felveti, hogy a Duna-Ipoly
Nemzeti Park szakvéleménye, amely lesújtó véleményt fogalmaz meg a Helyi
Építési Szabályzat jelen változatáról (a természeti környezet védelmében kategorikusan szembemenve vele),
teljes elhallgatásra került a
városvezetés és/vagy a főépítész részéről. Ha néhány,
környezetvédelmi ügyekben
elkötelezett helyi lakos nem
nyomoz alaposabban utána,
az a korántsem mellékes információ, miszerint hogy e
változtatásokról gyökeresen
mást gondol a főépítész és
a Nemzeti Park szakértője,
vélhetőleg máig sem jutott
volna a nagymarosiak tudomására.
A nagy érdeklődés mellett
megtartott,
parázs
hangulatú lakossági fórum történhetett volna az
együttgondolkodás jegyében is, mégis úgy tűnt, hogy
javarészt elbeszéltek egymás
mellett a „felek”. A kritikák
a főépítésznél süket fülekre
találtak, és a városvezetés részéről sem hangzott el a terv
visszavonására vonatkozó
garancia, ígéret. A vita egy
adott pontján a polgármester politikai kontextusban
értelmezve a kifogásaikat
megfogalmazó környezetvédők hozzászólásait, azzal a
megjegyzéssel élt, hogy ami
e fórumon zajlik, az újra a
választási kampány része.
Amiben már csak azért is
tévedett, mert a HÉSZ-t bíráló nagymarosiak nagy va-

lószínűséggel éppen rá szavaztak egy éve, lévén, hogy
másfél évtized tespedt állóvize után a változás, és nem
mellékesen a környezettudatos változás lehetőségét
látták a személyében. S hogy
mára egyesek bizalma megingott, arról, meglehet, a
szavak és tettek közötti esetenkénti inkoherencia tehet,
legfőképpen pedig a dolgok
maguk: az az elhibázott
tervezet, amely helyenként
gyökeresen szembemegy az
épített és természeti örökség
harmóniáját kívánatos értéknek tekintő nagymarosiak érdekeivel.
Ki kell mondani végre,
hogy Nagymaros megtelt.
Több turistát is csak módjával, ám több lakost már
semmiképpen sem bír el.
Az a hátborzongató adat,
miszerint az utóbbi másfél
évben a település lakossága
mintegy félezerrel növekedett, egyúttal tudományos
(szociológiai) háttérvizsgálatot is igényel. Ha ez a trend
folytatódik, Nagymaros rövid időn belül egy túlnépesedett, mind élhetetlenebb
agglomerációs településsé
válhat, mint azzá vált mára
a Budapest környéki szatellit-települések többsége.
Akik már húsz éve is a településünkön élnek, bizonyára emlékeznek még az akkori polgármester 10 ezres
Nagymarost és a Dunamezőbe ipari parkot vizionáló
hagymázas elképzeléseire.
Ha a mostani városvezetés
(újra?) valami hasonló fejlődési irány mellett kötelezi el magát, az nem csupán
egy elhibázott, hanem kifejezetten önsorsrontó döntés lenne. Mint ahogyan a
lakossági fórumon is megfogalmazódott, e szürkeállomány tekintetében az
országos átlagot meghaladó
településen a konstruktív,
közösségi tervezésnek, a civil szféra minél hathatósabb
bevonásának lenne elsődleges értelme, ahelyett, hogy
a stratégiai döntések zöme
füstös szobák félhomályában szülessen meg, ráadásul
egy olyan főépítész vezetésével, aki úgy dönt immár
két évtizede a tájképről és

Nagymaros

7
eklektikus látképet kell elviselniük, ha áttekintenek. A
volt Járai-villa által okozott
tájseb másfél évtized alatt
sem hegedt be teljesen a
Csuka-völgy fejében, a kálvária fölötti hegyoldal közelmúltbeli letarolása pedig
egyszerűen felfoghatatlan, s
máig kiáltó kérdés, hogy a
város irányítói és az illetékes
hatóságok miért nem léptek
fel ellene.
Nagymaros zöldebbé tételének kívánatos útján az
egyik első lépést a mostani
HÉSZ-tervezet elvetése jelentheti. S vele együtt az a
változtatási tilalom, amely
persze csakis a település
határát, és nem a települést
magát érinti. Hiszen akad
Nagymaros belterületén is
számos olyan rozsdaövezet
(Felvonulási lakótelep, Vasút utca, a temető környéke),

amely értékelvű beruházóért
kiált, és a város utcáit járva
olyan felújításra szoruló házak is fellelhetők még szép
számmal, amelyek igényes
lakójukra várnak: a városkép előnyére, és nem pedig a
táj és a természet hátrányára. Úgy tűnik, Nagymaros
sok tekintetben válaszúthoz
érkezett: vagy tovább sodródik a globalizálódó világ káros behatatásait elszenvedve és elősegítve, vagy végre
ökotudatos fordulatot vesz,
a szellemi, kulturális értékek
prioritását, a hagyomány és
a természeti környezet megőrzésének igényét helyezve
szembe rövid távú, szűklátókörű és esetenként sanda
gazdasági érdekekkel. Közös
érdekünk, hogy ez utóbbi
alternatíva
győzedelmeskedjen.
Dr. Magyar Zoltán

Nagymaros természetbarát kisváros!

szigorú rendeletek korlátozzák, ezek enyhítéséről sem
szól a mostani módosítási
terv dokumentáció.
A jelenséggel összességében tehát nehéz mit kezdeni, de minden javaslatra
nyitottak vagyunk!
Nagymaros természetbarát kisváros, ez számunkra
nagy érték. Az önkormányzat képviselői és jómagam
törekszünk arra, hogy jó
kapcsolatot ápoljunk a lakossággal.
Nagymaroson mindenki véleménye számít, de
nem tudunk minden véleményalkotó minden elvárásának megfelelni, mivel egy
döntéshozatal során több
szempontot is vizsgálnunk
kell. Munkánkat több mint
5400 lakos érdekében kell
végeznünk.
Városunkban
számos csoport és közösség
igyekszik érvényesíteni az
érdekeit. Nekünk az egész
városét kell szem előtt tartanunk.
Tudjuk, hogy minden
Nagymarosért
megfogalmazott aggódó gondolat, és
meglátás a város hasznára
válhat, ezért tisztelettel köszönjük és továbbra is várjuk azokat!
Heinczinger Balázs
polgármester

városképről, hogy nem itt él,
csak látogatóba érkezik ide.
Mivel a mostani HÉSZ jelen formájában erősen problematikus, nem fogadható
el. A mostani képviselőtestület felelőssége, hogy nemet mondjon rá, már csak
lelkiismereti okokból is. A
demokrácia már csak olyan,
hogy esetenként időigényes, mégis ez az egyedüli
esély arra, hogy legalább
ilyen lokális szinten élhető,
működőképes mikrotársadalom jöjjön létre. Adott
esetben azért, hogy újragombolva a kabátot, az eddigieknél világosabban legyen törvénybe iktatva egy
a természeti környezetével
harmonikus szimbiózisban
élő település igénye. Egyszer és mindenkorra véget
vetve annak a folyamatnak,
hogy a nagymarosi határ (e

Városunk önkormányzati
képviselő-testületének minden tagja, - a jelenlegi polgármesterhez hasonlóan -, a
környezetvédelem és a környezeti értékek megőrzésének elkötelezett híve. Nagymaroson nincs, és nem is
lesz a környezetre veszélyes
ipar, vagy olyan nagyobb
építmény, amely megváltoztatná a város hangulatát,
méretét, környezetbe illeszkedését, azaz a városképet.
Olyan HÉSZ-t szeretnénk, ami a város lakosainak megelégedését szolgálja.
Ezen dolgozunk. Többünk
meglátása szerint nem kell
kidobni valamit, pláne amiért a város egy vagyonnyi
pénzt fizetett, csak azért,
mert időközben a megváltozott városvezetés új, a
környezeti értékeket jobban
szem előtt tartó elvek mentén szeretne dolgozni.
Mindent
használnunk
kell, ami jó és hasznos lehet
számunkra!
Jelenleg a szakértői vélemények feldolgozása zajlik,
amibe illeszkedik a Duna-Ipoly-Nemzeti Parktól
származó - hivatkozott - vélemény is, amit szintén nem

nem is oly rég még szőlősökkel és gyümölcsösökkel
teli kultúrtáj) végérvényesen betondzsungellé váljon.
További drasztikus építkezéseket lehetővé tevő tervezetek helyett éppenséggel
tiltva azt a külterületeken,
a változtatási tilalom hathatós érvényesítésével, sőt,
a települési szabályzatban
kifejezetten arra törekedve,
hogy a Nagymaros látképét
csúfító külterületi építmények száma és aránya már
egy évtizedes távlatban is
csökkenjen – újra nagyobb
teret engedve az agrárkultúrának és az erdőnek. Bizonyára sokan hallották már
ama nem túl hízelgő mondást, miszerint szerencsések
a nagymarosiak, mert ők
Visegrádot látják, míg a visegrádiaknak ezt a mostani,
nyaralókkal telepöttyözött,

szándékozunk figyelmen kívül hagyni.
A Rizs völgyet érintő
beruházás. Ez egyelőre egy
lehetőség, egy ajánlat csupán, amivel még a korábbi
polgármestert keresték meg,
ezért ökológiai katasztrófát
vizionálni sem indokolt.
Az ajánlattevőt nem ismerjük, ezért az ő háttere
számunkra is még ismeretlen. Az viszont jól látszik,
hogy a HÉSZ módosításának véglegesítését és az ehhez kapcsolódó jövőbeni
fejlesztési lehetőségek mérlegelését is megörököltük a
korábbi városvezetéstől.
A jelenlegi testület egyelőre semmilyen ajánlatot
nem kapott. Ha majd érkezik ilyen, akkor megfogjuk
vizsgálni mit lehet elfogadni
belőle és mit nem.
Ha a környezeti értékeinket veszélyeztető elképzelést tárnak elénk, akkor azt
el fogjuk utasítani. Erdő- és
gesztenyések irtása semmi
szín alatt nem lesz Nagymaroson!
A tervezett sportcsarnokkal kapcsolatban. A
mostani testület megörökölte ezt a projektet is.

Ami tény, hogy lehetősége van a városnak, hogy
a CÉDRUS egyesülettel
együttműködve,
közösen
létrehozzunk egy olyan
sportlétesítményt, melynek
funkciói a sportolási lehetőségeken túl egyéb lakossági
igényeket is kiszolgálhatna.
Betelepedés. Igen, sokan
jönnek. Nem azért, mert
erdőket vág ki és lakóparkokat épít az önkormányzat
a budapestiek idecsábítása
végett! Semmi ilyesmit nem
teszünk.
Ezt a folyamatot nem ösztönzi senki. Azért van mégis így, mert Európában az
érvényes törvények szerint
bárkinek jogában áll ingatlant eladni és vásárolni. Bárhol.
Jelenleg számtalan ingatlant kínálnak eladásra Nagymaroson, csakúgy, mint
például Salzburgban. Lakóházak és nyaralók várnak új
tulajdonosaikra a Dunakanyarban, a Duna mindkét
oldalán. Akinek háza van,
az eladhatja. Akinek pénze
van, az meg ott vehet magának házat, ahol akar és oda
is költözhet. A külterületek
beépíthetőségét mára már
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Október 23-i ünnepély
Iskolánk nyolcadikosai rendhagyó módon emlékeztek meg az
október 23-i ünnepről. Műsorukkal az utcákra hívták a lakosságot, hogy ott együtt ünnepeljenek. Több helyszínen szívhez
szóló szavakat mondtak, szavaltak, táncoltak.
A képeket az iskola honlapján a Galériában tekinthetik
meg:
http://nagymarosiiskola.hu/
Az ünnepségről készült videófelvétel itt található:
https://youtu.be/yYMVmo9h0rg

Október 6-i és október 23-i
megemlékezés a 4.a osztályban:

A Tájházban jártunk
Környezetismeretből a „Lakóhelyem múltja” című tananyaghoz értünk, ezért arra gondoltam, hogy a gyerekekkel ellátogatunk a helyi Tájházba. A mesékből már sok információt szerezhettek arról, hogyan éltek régen az emberek, mivel
foglalkoztak, milyen tárgyakat használtak a környezetükben.
Ezekkel a tárgyakkal ismerkedtünk meg élőben a Tájházban.
Nagyon tetszett a gyerekeknek a kiállítás, hiszen majdnem
minden újdonság volt számukra. Ámulva csodálkoztak rá
a régi tanszerekre, a berendezett nappalira és a konyhára, a
konyhai eszközökre, a korabeli ruhákra és a kertben a mezőgazdaságban használt tárgyakra. A Tájház által megőrizhetjük
a gyerekeink számára lakóhelyünk múltját, a régi hagyományokat és népszokásokat. Köszönjük a tárlatvezetést Hetényi
Andreának. Élményekkel gazdagon tértünk vissza az iskolába.
Bea néni és a .a osztály

Futóverseny
Október 21-én a felső tagozatosok részére futóversenyt szervezett a szobi Egészségfejlesztési Iroda. Nagy volt az izgalom,
vajon ki hányadik lesz. Szép eredményeket értek el minden
korosztályban, a fiúk és a lányok versenyében egyaránt.
A képeket az iskola honlapján a Galériában láthatják.
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Meghittség, visszafogottság és jövőtervek
jellemezték munkánkat október hónapban

Német Önkormányzatunk
igyekezett olyan közösség
építő összejöveteleket szervezni, ami a visszafogottságot jellemezte, de meghitté
tette a napokat.
Október 7-én az idősek
hete alkalmából plébánosunk Tibor atya látogatott
el a Tájházba, ahol kellemes
délutánt töltöttünk el a nagyszámú résztvevőkkel. Egyúttal közös célunk volt közösségünk megismertetése,
a kölcsönösség elve alapján,
baráti közösségi keretek között.
Október 14-én rendhagyó
óra volt második osztályosoknak Jakus Beáta pedagógus vezetésével ”Lakóhelyem
múltja” címmel. Igen aktívak
és érdeklődők voltak a tanulók sok élménnyel, ismerettel
gazdagodva.
Október 18-án Beer Miklós nyugalmazott püspök
atya járt Tájházunkban, ahova meghirdettük „Hozzád
megyek” ötödik megjelent

könyvének dedikálását. Az
érdeklődés elsöprő volt. A
helyszínen sokan mind az öt
kötetet megvásárolták. Tudni kell, hogy püspök atya egy
alapítvány javára, - a szegények támogatására - ajánlotta fel könyveinek bevételét.
Az óvintézkedést betartva

biztosítottuk, hogy Püspök
atya egyenként fogadta külön helyiségben a látogatókat, míg a nyitott folyóson
kellemesen
elbeszélgetve
türelmesen várakoztak az ér-

deklődők.
Országosan
terjesztett
könyv is megjelenik néhány
hét múlva melynek címe „Mi
Svábok”. Igen reprezentatív
600 oldalas színes kiadvány,
mely több mint 150 település
nemzetiségi identitását mutatja be, többek között német
önkormányzatunk működését is. Így mindenkihez eljuthat Nagymaros város egyik
fontos, ősei emlékét megtartó és megbecsülő kiadvány,
amiből 1-1 példányt az iskolának és a könyvtárnak adományozunk.
Következőkben már tervezzük a Márton napi köszöntést mind a négy nemzetiségi osztályban. Bár jelen
helyzetben
lehetőségeink
végesek, azonban a már ha-

gyománnyá alakított szokásunkat a „Weckmann” kenyérember, német édes Márton
napi süteményt minden
gyermek megkapja Szent
Márton napján, november
11-én, egyúttal felidézve a
hozzá kapcsolódó mondát.
Szent Márton lovagolt
Meghúzva a gyeplőt, megáll
a didergő koldus előtt,
Szent Márton éles szablyája
A meleg köpenyt szétvágja,
Felét Szent Márton odaadja
koldus hálásan fogadja.
Személyes kontakt sajnos
a mai helyzetben nem lehetséges, így keressük a módját,
hogy a nemzetiségi osztályokat az ünnepek alkalmából
meglepetéssel vidítsuk fel.
Az iskolával felvettük a kapcsolatot. Egyeztetést követően támogatni szeretnénk
olyan eszközökkel az osztályokat, ami a német nyelv
megismerését, tanulását segíti.
Mindenkinek kívánunk
ebben a nehéz időszakban
egészséget, kitartást, megértést, türelmet.
NNNÖ képviseletében
Ivor Andrásné
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Tisztelt Nagymarosiak!
Kedves Testvérek!
A városunkban élő 4500 katolikus rendszeresen kéri plébánia
közösségünk jelenlétét, hogy legyen mellette örömében, élete felemelő pillanataiban, és kísérje el fájdalmában is. Segítse
gyermekeit a hitoktatásban, szentségek felvételében, táborozásban. Mindezeknek az elvárásoknak akkor tudunk megfelelni, ha a hozzánk tartozók anyagilag is segítenek bennünket.
A plébánia és az egyházközség működési fenntartására változatlanul szükség van. Ennek fedezete lehet a vasárnaponkénti szentmisén történő hozzájárulás – perselypénz – és az ún.
egyházi adó.
Az egyházi adó mértékét, összegét az adományozó lehetőségei határozzák meg, de támpontként ezúton két irányszámot
adunk közzé. A püspöki kar ajánlása az egyházi adó mértékére
az adakozó egyén éves jövedelmének 1%-a. Akinek ennél szerényebbek a lehetőségei, az havi 500 – 1000 Ft körüli összeg
befizetésével segítheti érdemben az egyházközséget.
Az egyházi adó befizethető a templomban kihelyezett csekkeken, személyesen a plébánián, és egyszeri, illetve rendszeres banki átutalással (számlaszám: RK. Plébánia Nagymaros
11742094-20157874). A hozzájárulás eljuttatásának szintén
egyszerű lehetősége még adományunkat átadni az egyházi adó
beszedőknek, akik az egyházközség megbízásából városunk
minden részében megtalálhatóak. Ők személyesen keresik fel
a háztartásokat.
Nagylelkűségetek az egyházközség nevében előre is megköszönve bizalommal
Csáki Tibor plébános atya
ALBÉRLET KIADÓ sürgősen Nagymaroson a Katica
sétányon nagyméretű, emeletes faházban,
család részére, kutya nélkül.
Tel.: 06-70/429-9211.

Partmentén

TRUNKю BARNABЕS ROVATA

Zokni-rejtély
Sorozatosan eltűnnek a zoknijaim! Pontosabban: a pár zokninak csak egyik fele. Este leveszem, és megszámolom őket;
ilyenkor még mindig kettő van belőlük. A zokni a mosógépbe kerül, majd a fregolira, és ezzel elkezdődik a parajelenségek sorozata.
A reggeli zokniszüretnél ugyanis kiderül: a fuszeklimnek
nincs párja!
Ilyenkor észnél kell lenni, és még forró nyomon elindulni!
Nézem a szennyes-kosarat: nem rejtőzik-e a mélyén egy
huncut, félpár zokni? A kosár üres. Ekkor a gyanú a mosógépre terelődik: nem viselkedett-e háztartási „fekete lyuk”ként, amiben minden eltűnik? A gép nikkelezett dobja
gúnyosan vigyorog rám: az alján csak egy leszakadt gomb
árválkodik.
Érhetetlen, hogy ebben a zárt-láncú technológiában hova
a fenébe tűnhet el egy félpár zokni? Ha mind a kettő eltűnne,
talán észre sem venném, de már komoly készleteim vannak
különböző színű zokni-torzókból.
Már trükkel is próbálkoztam: a pár zoknit egymásba forgatva, kibogozhatatlan gombóccá gyűrve tettem a mosógépbe, de a masina szépen kibontva adta vissza. Persze csak az
egyiket!
A zoknikat függönycsipesszel kapcsoltam össze, de a gépben a csipesz fémfogai széttépték a többi mosnivalót is.
Végső kétségbeesésemben semmi mást, csupán egy pár
(2 darab) zoknit tettem a gépbe, és így futtattam le a programot. Na ez bejött! Megtaláltam a masinában mind a két kimosott zoknit, de másnap a fregolin megint csak egy lógott!
A problémát végül a nejem oldotta meg. Kidobta az öszszes zoknimat és vett helyettük a marosi hétvégi piacon tíz
pár teljesen egyformát. Azóta mindig van zoknim, bár a
mennyiségük egyre csökken.
És mindig páratlan számúak!

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.

Nagymaros
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Csáki Tibor atya is
Migazzi díjat kapott

ÁLLÁSHIRDETÉS
A PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ KFT. NAGYMAROSI
TELEPHELYÉRE azonnali kezdéssel
RAKTÁROS munkakörbe új kollégát keresünk.
C kategóriás jogosítvány előnyt jelent.
Idén immáron negyedik
alkalommal gróf Cristoph
Anton Migazzi (306.) születésnapján, október 20-án
adták át a Vác városépítő
püspökéről elnevezett díjakat. Migazzi díjat kapott
dr. Csáki Tibor nagymarosi
plébános és Kucsák Gábor
nyomdász és könyvkötőmester, akik mindketten a város
építéséért, fejlesztéséért végzett állhatatos munkájukért
részesültek az elismerésben.
Az ünnepségnek a váci
Credo-ház adott otthont.
Köszöntőt és méltatást Bartos Ferenc, a Migazzi Alapítvány Kuratóriumi elnöke
mondott, aki Marton Zsolt
megyéspüspökkel és a kuratórium tagjaival adta át az
elismeréseket.
Dr. Áfra Tamás, a kuratórium tagja Migazzi érsek
életéről és tevékenységéről

tartott beszédet.
Marton Zsolt a díjak átadásakor méltatta az ünnepelteket és hozzájuk fűződő
személyes kötődéséről tett
tanúbizonyságot. Csáki Tibor plébános jelentős építészeti tevékenységéért, aki
viszonylag rövid váci plébánosi működése alatt is hatékony léleképítő és templom
felújító volt, Kucsák Gábor a
vallásos könyvek kiadásáért,
a Váci Polgár szerkesztéséért
és a váci Kolping család tevékenységének szervezéséért
vehette át a díjat.
A díjazottak köszönetet
mondtak az elismerésért,
bár mindketten hangsúlyozták, méltatlannak érzik
magukat, hogy Migazzi érsek nyomdokaiba lépjenek,
öröm és hála volt szavaikban.
Bölönyi Gabriella

Köszöntjük Berkesi Józsefnét
Berkesi Józsefné szül.: Zoller Magdolna 2020.október 11-én
ünnepelte 90. születésnapját, ez alkalomból köszöntjük őt és
kívánjuk , hogy a jó Isten továbbra is tartsa meg Őt egészségben, boldogságban és szeretetben! Boldog Születésnapot!
Születésnapodon, nem
kívánunk egyebet,
csendes lépteidet
kísérje szeretet.
Szívedben béke,
lelkedben nyugalom,
légy nagyon boldog
ezen a szép napon.
Szívünk szeret ezt ne feledd,
a legtöbb mit adhatunk;
A családi szeretet.

Jelentkezni Ábrahám Józsefné telephelyvezetőnél,
e-mailen, vagy weblapunkon lehet.
E-mail címünk: nagymaros@piramisepitohaz.hu
Részletek: www.piramisepitohaz.hu/karrier/
raktaros-arukiado-nagymaros

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

Féja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442
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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Kajakos hírek
A Maraton Magyar Bajnokság,
ami tavasszal az első nagy verseny
szokott lenni, ebben az évben a
szezon zárásaként került megrendezésre. Nagy izgalommal készültek versenyzőink, mert ilyenkor,
október elején már nagyon kiszámíthatatlan az időjárás. A félelem beigazolódott, mert ketten a
legeredményesebb versenyzőink
közül megbetegedtek. Azért köszönjük Kardos Orsinak és Kardos
Olivérnek a szorgalmas felkészülést és a többi versenyen kivívott
eredményeket. Gratulálunk nekik
az elért eredményekért.
Mindig vannak felnőttek, akik
több év kihagyás után újra versenyzésre szánják magukat. Az
eredmények mutatják. hogy soha
Kadler Gusztáv Maraton
nem késő sportolni. Aki kedvet
Magyar Bajnokság
kap, várjuk szeretettel, akár ver(serdülő, kölyök, gyermek)
senyezni akar, akár csak a szabad 2020. október 3. - október 4., Győr
idejét hasznosan eltölteni.
MK1 Női Gyermek U12 5 km 6.
Gaszner Eszter (képünkön); K1
A versenyeken elért legjobb
Női Kölyök U13 10 km 9. Berezvai
eredmények:
Laura; MK1 Férfi Gyermek U12

5 km 9. Drobilich Pál; PC2 Női
Gyermek U10-U12 5 km 3. Révész
Jázmin, Lénárt Gabriella, 4. Szilágyi Margaréta, Szabad Flóra.
Graboplast Masters és Parakenu
Maraton Magyar Bajnokság
2020. október 3. - október 4., Győr
K1 Férfi Masters 10 km 40-44 3.
Burgermeister József, K1 Férfi
Szabadidős és Egyetemi 10 km 3.
Bergmann Dániel, K2 Férfi Szabadidős és Egyetemi 10 km 6. Bergmann Dániel, Döbrössy Gábor.
Gratulálunk a versenyen elért
eredményekhez!
Az egyesület vezetsége
Az októberi lapszámban tévesen
jelent meg a kajakos híreknél, a
Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság, Kolonics György Emlékverseny 2020. szeptember 12-13.
eredményei között Kardos Olivér
helyezése. Helyesen: MK1 Férfi
Gyermek U11 2000 m Kardos Olivér 3. lett.
Gratulálunk az eredményhez és
elnézést kérünk a tévedésért.

GYERMEKORVOSI BETEGELLÁTÁS
Gyermekorvos: dr Hajnal Katalin csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Asszisztens: Erdősiné Tóth Mária
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-11:00 betegrendelés és 13:00-15:00 egészséges tanácsadás
Kedd: 8:00-11:00 betegrendelés
Szerda: 14:00-17:00 betegrendelés
Csütörtök: 8:00-11:00 betegrendelés és 11:00-12:00 egészséges tanácsadás
Péntek: 8:00-11:00 betegrendelés
Rendelkezésre állási idő (sürgős, életveszélyt jelentő esetek) munkanapokon 8-16 óra között
Betegellátás helye:
Kizárólag a rendelőben (Nagymaros Fő tér 10-12. Gyermekorvosi rendelő)
Elérhetőség:
1. Erodium rendszer, a gördülékeny ügyintézés biztosítása érdekében javasoljuk az Erodium kártya kiváltását
(elsősorban ezt a bejelentkezési módot részesítsék előnyben, kártya a rendelőben igényelhető).
2. Email cím: gyereknagymaros@outlook.hu
3. Honlap: www.gyereknagymaros.hu
4. Telefon: 06-27-354-402 (rendelési időben, betegség fennállása esetén)
5. Telefon 06-20-599-5649 (rendelkezésre állási időben (munkanapokon 8-16 óra között) kizárólag sürgős, életveszélyt jelentő esetben)
Ügyelet:
Hétköznap 18-08 óráig, illetve hétvégén (szombat reggel 8 és hétfő reggel 8 óra között) sürgős esetekben a készenléti
ügyeletes a 27/354-180-as telefonszámon érhető el.
Sürgősségi gyermek ellátás (munkaszüneti napokon, 08-16 óra között): Gyermekszakrendelő (Jávorszky Kórház, Vác,
Argenti Döme tér 1-3.), tel.: 06-27 620-620 / 1466 Előtte a kórház sürgősségi betegfelvételénél (SBO) be kell jelentkezni.
Valóban indokolt, sürgős esetekben, du. 16 és reggel 08 óra között a kórház gyermekosztályán lehet jelentkezni (7. emelet). A gyermekosztályos ügyeletessel telefonon is lehet konzultálni, tel.: 06-27-620-620 / 1276
EGÉSZSÉGES TANÁCSADÁS
Egészséges tanácsadásra, védőoltás beadására való jelentkezéshez előzetes időpont egyeztetés szükséges továbbra is
Hunya Zsoltné védőnőnél. Tel.: 27-354-703, 06-20-241-7910
Tanácsadás időpontok: Hétfő: 13:00-15:00, csütörtök 11:00-12:00

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„24/A. § * (1) Az állatvédelmi hatóság az ebet egyedileg veszélyesnek minősítheti, amennyiben
a) az eb fizikai sérülést okozott, és megvalósulnak a veszélyesnek minősítés e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározott feltételei” (Az állatvédelmi törvényből.)

Támogatás
243.944 FORINT
Ennyi érkezett a számlánkra az adók
egy százalékának a felajánlásaiból.
NAGYON KÖSZÖNJÜK!
A tavalyi, szintén jelentős adomány és a BAZÁR sikere lehetővé
tette, hogy a különösen rászorulóknál az ivartalanításokat, a kezelési
és a gyógyszer költségeket a korábbiaknál jobban támogathattuk, és ez
folytatódhat a következő esztendőben is.
Miután Váctól északra mi vagyunk az egyetlen állatvédelmi alapítvány, gyakran fordulnak hozzánk
segítségért a közeli községekből csavargó, vagy sérült kutyák, macskák
miatt. A mentéseken kívül újabban
az ivartalanításokhoz is hozzájárulunk, ami azért is indokolt, mert
nem csupán a városunkból kaptunk
egy százalékos pénzt.

Őszi akció
Jó hír, hogy az alapítvány tavaszi és
őszi ivartalanítási akciójára már jóval több cicával jelentkeznek, mint
kutyával, ami annak köszönhető,
hogy a város eb állományának mintegy háromnegyede már ivartalanított. Ez országos szinten is kiemelkedő eredmény. A legnagyobb gondot
a külterületen élő macskák jelentik,
akiknek egy része télen magára marad, a befogásuk szinte lehetetlen.
Az egyre jobb lakossági együttműködésnek köszönhetően itt is egyre
sikeresebbek vagyunk.

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Jawad Forat és Heincz Gerlinde Mercédesz fia:
Áron, Halász Csaba László és Grexa Edina fia: Dominik, Scultéty Dániel és Bényi Adrienn lánya: Dorottya, Antal Kálmán
és Székely Zsófia lánya: Szofi, Borkó Máté és Tóth Tímea fia:
Mátyás.
Házasságot kötöttek: Fekete Bence Fülöp és Kulcsár Fanny,
Kiss Norbert István és Márföldi Bea Emese, Bűdi András és
Pomsár Zsófia, Illés Attila Csaba és Kiss Beáta, Borka Ákos és
Czimber Borbála, Németh Tamás és Horváth Anikó, Donné
Richárd és Csongrádi Janka, Monori Péter és Fischer Sandy.
Elhaláloztak: Liebhardt Jánosné sz. Schlőgel Ilona (1927),
Barta Ferencné sz. Folczer Ilona (1934), Dobó László (1962),
Verbó Sándor Lajosné sz. Gaál Mária (1934), Tomkovics László (1965), Vén Pál (1948), Matus László Károlyné sz. Kocsis
Magdolna (1948), Orgován Alfonzné sz. Gajdics Ilona (1930),
Réthelyi Sándor (1950).

A művelődési ház programjai
november-december

Hétfői rendszeres
programok:
9:00-10:00
Gyógytorna
14:00-15:00
Angol
16:15 -17:00
Ciróka zene-bona
17:15 :18:15
Stresszoldó jóga
Keddi rendszeres
programok:
9:00-10:00 óra
Seniortorna
10:00-11:00 óra
Gerinctorna
17:00-18:00 óra
Balett
17:00-18:00 Gyógytorna
18:30-19:30 óra
Gymstick
Szerdai rendszeres

programok:
9:00-11:00 óra
Angol tea
14.00-16.00 óra
Hímzőkör
16:00-17:00 óra
Karate
17:00-18:00 óra
Capoeira
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
Pénteki rendszeres
programok
17:00-18:00 Gyógytorna

November 28.
18:30-19:30 Kamarazenekari koncert
A programváltozás jogát fenntartjuk! Kérjük kísérje figyelemmel facebook oldalunkat, ahol a változásokról, esetleges új programokról folyamatosan tájékozódhat.

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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Osztálytermek képekben
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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 NOVEMBER 14ÉN ÉS
28ÁN, 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

