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A használt sütőolaj és sütőzsiradék 
a környezetbe jutva súlyos károkat 
okoz: egy liter olaj egymillió liter ivó-
vizet tesz fogyasztásra alkalmatlanná. 
A talajba kerülve károsítja az élőfló-
rát, eltüzelve rákkeltő füstöt termel.

Tavaly december végétől már 
Nagymaroson is le lehet adni a város 
szívében a háztartásokban keletke-
zett használt sütőolajat és sütőzsírt. A 
Napkereki Küküllő Kerékpárszerviz 
bejáratánál elhelyezett sárga színű ku-
kákban rövid idő alatt már több, mint 
egy mázsa használt sütőolaj gyűlt ösz-
sze. A gyűjtőpont állandóan elérhető.

Más leadóhelyekkel ellentétben 

ezzel a gyűjtéssel a város közösségeit 
is támogathatják a környezettudatos 
lakók, mert a gyűjtőcég visszatérítést 
ad egy nagymarosi közösségnek. A 
kedvezményezettet novemberben a 
facebookon, szavazással választhatják 
majd ki a nagymarosiak. Minél több 
olaj gyűlik össze, annál nagyobb lesz a 
támogatás, mely több tízezer forintot 
is elérhet.

A legnagyobb nyereség viszont az, 
hogy az olaj és zsír nem szennyezi a 
környezetet. A csatornahálózat men-
tesül az olaj okozta lerakódásoktól, a 
szennyvíztisztító üzemeltetési költsé-
ge is csökkenhet.

Újabb használt sütőolaj-leadási 
pont Nagymaroson

Hogy áll most a sportcsarnok ügye?Hogy áll most a sportcsarnok ügye?

 8-9. oldal 8-9. oldal
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Az elmúlt időszakban szá-
mos baleset történt Nagy-
maroson a Hatlópataki vas-
úti kereszteződésben. Most 
a MÁV egy félsorompós 
átkelőt alakított ki, amely a 
korábbi fényjelző készüléket 
váltotta fel.

Az elmúlt években a 
vasúti átkelőben több ha-

lálos kimenetelű baleset is 
történt. Ezért Rétvári Ben-
ce, államtitkár, a térség or-
szággyűlési képviselője már 
szorgalmazta, a most meg-
valósult fejlesztést a vasút-
társaságnál.

„Nagyon fontos, hogy az 
emberek biztonságát megóv-
juk, a kormány számára is 
kiemelten fontos, hogy min-
denki Magyarországon biz-
tonságban érezhesse magát. 
Ezért fontos, hogy azoknál a 
vasúti átkelőhelyeknél, ahol 
láthatóan az elmúlt időszak-
ban balesetek történtek, s 
ezek akár halálos kimenetel-
űek is voltak, ott megóvjuk 
az embereket attól, hogy a 
későbbiekben ne történhes-
sen ilyen baleset. Ezért rög-
tön a legutóbbi baleset után 

megkerestem a MÁV-ot, akik 
vissza is jeleztek, hogy intéz-
kedni fognak annak érdeké-
ben, hogy megelőzzük a ké-
sőbbi baleseteket” – mondta 
Rétvári Bence a helyszínen.

A képviselő arról is be-
szélt, hogy a Dunakanyar-
ban egyre többen élnek, 
sokan költöznek a környék-

re. Az itt élőknek, az ide ki-
költözőknek és a régóta itt 
lakóknak a biztonsága is na-
gyon fontos – emelte ki.

Biber Anett, a MÁV szóvi-
vője arra tért ki, hogy ezen 
a szakaszon maximum 100 
kilométer/órás sebességgel 
közlekedhetnek a vonatok, 
amelyek elég sűrűn járnak a 
vasútvonalon.

„Az elmúlt öt évben nagy-
ságrendileg 15 milliárd fo-
rintot fordított a vasút arra, 
hogy valamilyen módon 
fejlessze ezeket az útátjáró-
kat. Itt, ebben az esetben a 
már meglévő fénysorompó, 
tehát fényjelző készülék egy 
fél csapórudas sorompó-
val, fél sorompóval egészült 
ki, mind a két irányban. Ez 
zajlott több helyen is az or-

szágban, a fényeket LED-iz-
zókra cseréltük ki, illetve 
még vannak olyan elemek a 
sínekben, amelyek a vonatok 
közlekedését pontosan tud-
ják érzékelni, jelezni, ezeket 
is cseréltük. Összesen 172 
sorompó, útátjáró volt érin-
tett az elmúlt öt évben ilyen 
fejlesztésekben és további fej-

lesztések is vannak tervben” 
– mondta.

Nagymaros polgármes-
tere, Heinczinger Balázs el-
mondta: három vasúti átjá-
rója van Nagymarosnak, a 
Köböl-völgyi, ami közelebb 
van Nagymaroshoz, ez a kö-
zépső a Hatlópataki, illetve 
Kismaros szélén a Jánoshe-
gyi átjáró.

„Most a Hatlópataki át-
járó lett kiegészítve egy fél-
sorompóval. Én nagyon kö-
szönöm az itt lakók, az ide 
látogatók nevében, hogy ez 
meg tudott épülni és bízom 
abban, hogy a másik két át-
járónál is hasonló fejlesztések 
fognak megtörténni.”

A mostani vasúti fejlesz-
tés 24 millió forintjába ke-
rült a MÁV-nak. (F. A.)

Félsorompót kapott a 
hatlópataki vasúti átjáró

A “Bethlen ház” 
megvásárlása

Az önkormányzat a tavalyi év 
folyamán úgy határozott, hogy 
szándékában áll megvásárolni 
a Fő téren található „Bethlen 
házat”. Fontos szempont volt a 
döntési folyamatban, egyrészt, 
hogy az ingatlan a város köz-
pontjában, a művelődési ház 
mellett van, másrészt, hogy az 
itt kialakítható szolgáltatások 
hosszú távon bevételt tudnak 
majd biztosítani (vendéglátó-
ipari egység, üzlethelyiségek, 
szálláshely szolgáltatás, közös-
ségi tér kialakítása, termelői 
piac bővítésének lehetősége 
stb.) a város számára.

Tájékoztatjuk önöket, hogy 
az önkormányzat megkapta 
a kormány engedélyét a hi-
telfelvételre a megvásárlás 
érdekében. A hitelszerződés 
megkötésre került; megtörtént 
az átutalás, így a megkötött 
szerződés értelmében a város 
tulajdonába került a Fő téri 
ingatlan.

Arra törekszünk, hogy az 
épület adottságait (lehetősé-
geit) a lehető legrövidebb időn 
belül és a legoptimálisabban 
használjuk ki. A további fej-
lesztések érdekében, a lehe-
tőségekhez mérten pályázni 
fogunk.

Nagymaros Város 
Önkormányzata

Többlet tá-
mogatást 
nyertünk

Tájékoztatjuk a Lakosságot, 
hogy Nagymaros Város Önkor-
mányzatának PM_KEREKPA-
RUT_2018/27. számú projektje 
megvalósítása érdekében több-
let igény kérelmet adtunk be 
annak érdekében, hogy - a kivi-
telezési költségek megemelke-
dése miatt -, magasabb önrész 
fi zetése nélkül meg tudjuk való-
sítani a fejlesztést. Varga Mihály 
miniszter a korábban megítélt 
37 683 764 forint összegű támo-
gatáson felül további 5 648 796 
forint támogatás odaítéléséről 
döntött.

Köszönjük a támogatást!
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Több megkeresés érkezett 
a leszerelt OTP automata 
ügyében. 

Hét bankkal tárgyaltunk 
eddig a Fő téri, megszün-
tetett bankautomata ideig-
lenes pótlásával kapcsolat-
ban. Négy bank esetében 
(Raiffeisen, Erste bank, 
CIB, K&H Bank) nincs 
ilyen szolgáltatás.

Az OTP Banktól azt az 
információt kaptuk, hogy 
ahhoz, hogy ne kelljen hó-
napokon át tartó tervezést, 
engedélyeztetést végig jár-
ni egy kültéri ATM elhe-
lyezéséhez (ennek költsége 
nagyságrendileg 1-2 millió 
Ft között lenne), egy bel-
téri ideiglenes automatát 
tudnának hozni, aminek 
a telepítése közel 700 ezer 
Ft, illetve egy olyan biz-
tonságos beltéri helyiséget 
kellene felajánlanunk, ahol 
annak felrögzítése/kiépí-
tése megoldható és hogy 
azt a lakosok folyamato-
san el tudják érni. Ezt jelen 
esetben sajnos nem látjuk 
megoldhatónak.

A helyi Takarékbank 
területi vezetőjének visz-
szajelzése alapján, felül-
vizsgálat alatt van annak 
lehetősége, hogy Verőcé-
hez hasonlóan nálunk is 
elérhető legyen egy „mobil 
autó” melyről időszakosan 
(előre kijelölt napokon és 
időszakban) használni le-
hetne az ATM szolgáltatá-
sukat. Ezzel kapcsolatban 
visszajelzésüket várjuk. 

Elmondásuk szerint, nem 
érezhető a készpénzfelvé-
teli igények teljesíthetet-
lensége a helyi saját ATM 
esetében. Dolgoznak azon, 
hogy minden címlet folya-
matosan elérhető legyen. 
Azt kérik, hogy ameny-
nyiben tapasztalják vala-
melyik címlet hiányát, je-
lezzék a fiókban és intézik 
annak pótlását.

Az Euronet visszajelzé-
se alapján egy olyan sávos 
rendszert tudnak ajánlani 
számunkra, amely a sike-
res tranzakciók számától 
tenné függővé a havi bérle-
ti díjat, vagyis minél több 
tranzakció valósul meg, 
annál kevesebb lenne an-
nak az önkormányzat ter-
hére kiszámlázott összege. 
4 hónapra számolva milli-
ós költséget tenne ki a bér-
leti költsége addig, amíg 
visszahelyezik az eredeti 
OTP automatát. Ezt a költ-
séget nem tudja felvállalni 
az önkormányzat.

Mivel a leírtak szerint 
túl költséges és időigé-
nyes lenne egy ideiglenes 
automata kihelyezése, így 
tisztelettel kérjük, hogy a 
Takarékbanknál lévő ATM 
automatánál, vagy a postán 
intézzék pénz felvételüket.

Az Egészségház felújí-
tása a tervek szerint 2021. 
június 30-ig tart, így erre a 
pár hónapra kérjük türel-
müket és megértésüket!

Nagymaros Város 
Önkormányzata

Készpénzfelvételi lehetőség

Rendőrségi feljelentés
Tisztelt Nagymarosiak!

 
Az elmúlt hét második felében ismeretlen elkövető 
vagy elkövetők több nagymarosi személyt, közöttük 
engem, mint a város polgármesterét érintő, súlyosan 
sértő és igaztalan, gyalázkodó tartalmú írást (verset) 
juttatott vagy juttattak számos helyi család postaládá-
jába.

 Tájékoztatom a város lakosságát, hogy ezen cselek-
mény vonatkozásában rendőrségi feljelentést tettem!

 
Heinczinger Balázs

 polgármester

A Német tájház látogatása
Köszönetemet szeretném kifejezni a német tájház vezető-
jének Ivor Andrásnénak, hogy az akvarell festékkel festett 
képeimet elfogadta. Nagyon köszönöm. 

Köszönöm a kedves ünnepséget, melyet örömünkre 
Tibor atya plébánosunk is megtisztelt.

És köszönöm mindazoknak is, akik jelenlétükkel, 
részvételükkel megtiszteletek.

Tisztelettel: 
Hamvas Józsefné Bohák Mária

Pályakarbantartási munkák
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint február 13-tól 
14-ig  Göd – Vác állomások között végzett pályakarban-
tartási munkák miatt a 70 sz. Budapest – Szob vasútvo-
nalon a vonatok módosított menetrend szerint közleked-
nek.

Egyes vonatok a közforgalmú menetrendtől eltérő 
megállási renddel, illetve rövidebb viszonylatban köz-
lekednek, valamint egyes zónázó és a személyvonatok 
közötti átszállás Vác állomás helyett Göd állomáson le-
hetséges.
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Lomtalanítási igények 
leadása : 2021. március 22. – 

2021. április 23 között.
Lomtalanítás várható

 időpontja: 2021. április 12. – 
2021. május 22. között.

Társaságunk 2021. évben 
folytatja a házhoz menő rend-
szerű lomtalanítást.

Az Önök településén 2020 
november elsejétől hulladék-
szállítási közszolgáltatói fel-
adatokat a Duna-Tisza Közi 
Hulladékgazdálkodási Non-
profi t Kft  látja el.

A közszolgáltatás keretein 
belül, a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően, a lakosságnak to-
vábbra is lehetősége van évente 
egy alkalommal térítésmente-
sen, maximum 2 m3 hulladék 
mennyiségig lomtalanítási 
szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének 
és tisztaságának megőrzése 
érdekében, lakossági igénybe-
jelentés alapján, előre leegyez-
tetett – nem előre meghirdetett 
– napokon végezzük a lomta-
lanítást. A beérkező igények 
feldolgozása és azok sikeres 
teljesítése érdekében 2021-ben 
négy ütemben végezzük tele-
püléseink lomtalanítását.

Az igénybejelentés 
feltételei:

Igénylést kizárólag a közszol-

gáltatásban nyilvántartott 
és szerződött, aktív (a szol-
gáltatást nem szüneteltető), 
közüzemi díjhátralékkal nem 
rendelkező ingatlanhasználók 
nyújthatnak be.

Fontos! Lomtalanítási igé-
nyét KIZÁRÓLAG a települé-
sére vonatkozó "lomtalanítási 
igények leadása" időpontjában 
adhatja le, melynek ütemezését 
mellékletünk tartalmazza. Et-
től eltérő igénybejelentést nem 
áll módunkban fogadni.

Az igénybejelentés 
történhet:

• honlapunkon (www.zoldhid.
hu) megtalálható űrlap kitölté-
sével
• személyesen az ügyfélszol-
gálati irodák nyitvatartási ide-
jében (azonosítás ügyfélszám 
és személyes iratok alapján)
• a honlapunkról előzetesen 
letöltött igénybejelentő lap se-
gítségével, melyet a  lomtala-
nitas@zoldhid.hu email címre 
kérjük megküldeni. (KIZÁ-
RÓLAG a megfelelően kitöl-
tött igénylő lapok kerülnek 
feldolgozásra, visszaigazolásra)

Lomtalanítás folyamata: 
1. Lomtalanítási igény benyúj-
tása.
2. Közszolgáltató visszajelzi a 
teljesítés dátumát, várható idő-
pontját.

3. A visszaigazolt dátumon a 
közszolgáltató jelentkezik a 
regisztrált címen. Kollégáink 
max. 5 perc várakozás után tá-
voznak a helyszínről. 
4. A lakos az ingatlanon belül 
tárolja a lomhulladékot, melyet 
a gépjármű érkezésekor átad a 
személyzetnek (HT. 40 § 3. be-
kezdés alapján).
5. Ügyfelünk aláírásával iga-
zolja a lomtalanítás elvégzését.

A lomtalanítás időpontjá-
nak pontos meghatározása a 
fentiek és a szolgáltató belső 
járattervének fi gyelembevéte-
lével történik. A megkeresés 
beérkezését követően, erőfor-
rásunkhoz igazított, optimális 
begyűjtési terv készül, majd 
visszajelzünk a megadott el-
érhetőségek valamelyikén. Az 
általunk visszaigazolt napon 
kollégáink az ön által megjelölt 
címen fognak jelentkezni.

Az ingatlanhasználó akadá-
lyoztatása esetén, megbízottja 
is jogosult átadni a közszolgál-
tató részére a lomhulladékokat.

Lomnak minősül, a lom-
talanítás során átvett olyan 
háztartási hulladék, amely 
a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedény 
méreteit meghaladja.

Lomtalanításkor átadható 
hulladékok:

• bútorok (asztal, szék, szek-

rény, ágy, komód stb.) szétsze-
relt, mozgatható állapotban
• egyéb, fából készült tárgyak, 
amelyek a méretük miatt nem 
férnek el a hagyományos gyűj-
tőedényben
• szőnyeg, padlószőnyeg, mat-
rac, ágynemű, textil, ruhane-
mű
• műanyag (linóleum) padlók, 
kerti bútorok, műanyag me-
dencék, műanyag játékok
• KIZÁRÓLAG személygép-
kocsi, kerékpár, motorkerék-
pár gumiabroncsok (háztartá-
sonként max. 4 db)

A lomhulladék hatékonyabb 
elszállítása és a szétszóródás 
megakadályozása érdekében 
a nagydarabos lom (pl. bútor) 
kivételével a lomhulladék ki-
zárólag bezsákolva, kötegelve 
adható át a közszolgáltatónak. 
Az ettől eltérő módon átadni 
kívánt hulladék elszállítását a 
Közszolgáltató megtagadhatja.

A lomtalanítás során nem 
kerülnek elszállításra az 

alábbi hulladékok:
• vegyes települési hulladék 
(kommunális, háztartási)
• zöldhulladék
• szelektíven gyűjthető üveg, 
műanyag, papír hulladék
• veszélyes hulladék (festék, 
hígító, vegyszer, oldószer, fény-
cső, elem, akkumulátor)
• hungarocell, fáradt olaj, tin-
tapatron
• inert hulladék (építési törme-
lék, bontásból származó anyag, 
csempe, járólap)
• nagyméretű gumiabroncsok 
(teherautó, munkagép stb.)
• elektronikai hulladék (be-
gyűjtése egyedi szervezés alap-
ján).

Amennyiben az ingatlan-
használó részéről a közszol-
gáltatóval közösen egyezte-
tett időpontra nem történik 
meg a hulladék átadása, és 
ezért a lomtalanítás meghiú-
sul, abban az esetben új 
időpont egyeztetés már nem 
lehetséges!

A bejelentés nélkül történő 
hulladék közterületre történő 
kihelyezése illegális hulla-
déklerakásnak minősül, mely 
szabálysértési bírság kisza-
básával jár. A közterületre 
kihelyezett hulladékok nem 
kerülnek elszállításra!

Hamarosan lehet jelentkezni 
a házhozmenő lomtalanításra
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A járványhelyzet miatt az idén a magyar 
kultúra napját rendhagyó módon az is-
kolában ünnepeltük – együtt, egy egész 
iskolai héten át, kihívásokkal, könyvekkel, 
magyar irodalommal. 

ELŐHANG 
Így kezdődött…

A jövő héten (2021. január 25-29. kö-
zött) legyen nálad egy könyv, melynek 
szerzője magyar! 

Lehet olyan, amelyet a szüleid vagy a 
tanáraid ajánlottak az ő kamaszkorukból, 
vagy csak egyszerűen válassz egyet az ott-
honi könyvespolcról a borító alapján!

Hogy miért? Hétfőn a második szü-
netben kiderül! Legyen nálad a választott 
könyv az udvaron!

I.rész
- „DOBJ EL MINDENT, ÉS OLVASS!”
- A matekkönyvet? 
- A kosárlabdát is? 
- A tollat, krétát, ceruzát? 
- Igen. 
- De miért? 
- Mert a magyar kultúra napja alkalmá-

ból egy héten keresztül, ha meghalljátok 
ezt a mondatot, akkor minden diák, és a ta-
nár abbahagyja, amit csinál, és előveszi azt 
a magyar szerző által írt könyvet, amelyet 
magával hozott. Innen számítva 10 percig 

mindenki néma csendben olvas.
- Csak úgy, ahol éppen vagyunk? 
- Azon a helyen, ahol éppen van az osz-

tály, de minden alkalomhoz kapcsolódik 
valamilyen kihívás. 

- Például? 
- Például: „Dobj el mindent, és olvass!” 

- a kedvenc helyeden az osztályban, vagy a 
lépcsőn állva/ülve.

- Egy nap többször is elhangozhat a 
mondat? 

- Igen.
- Ki fogja mondani? Tanárok? 
- Nem, hatodikos és nyolcadikos diákok 

fognak szólni, amikor kezdődik az olvasás.
- Lehet tudni majd, hogy ki mit olvas? 
- Igen, a rajzórák keretében elkészítitek 

az olvasott könyvek gerincét, és ezt a föld-
szinti faliújság könyvespolcán el is helyezi-
tek majd.

- Ki találta ki ezt a programot? 
- A program alapötlete Szlovákiából 

származik, Magyarországon Gombos Péter, 
kaposvári egyetemi tanár nevéhez fűződik 
a népszerűsítése. 

UTÓHANGOK
„Nagyon tetszett az az ellentét, hogy az egyik 
percben még tanultunk, a másikban pedig 
már elmerülhettünk az olvasás csodáiban.”

„Azért volt jó, mert már egy ideje csak a 

Magyar kultúra napja a 
nagymarosi iskolában

telefonomon olvasok, és most normálisan ol-
vastam egy hétig.”

„Nagyon feldobta a hetet a program. 
Imádtam az izgalmat, hogy mikor jön el vég-
re a 10 perc. Mivel én azok közé tartoztam, 
akik „riasztották” az osztályokat, így még az 
ott eluralkodó pezsgést is megszemlélhettem. 
Aztán persze én is rohantam olvasni.” 

„Otthon is több kedvem lett olvasni.”
„Nekem összességében tetszett, főleg a 

faliújság. Az olvasás a körülmények miatt 
néha kényelmetlen volt. Például, mikor a 
pad alatt kellett olvasni…”

„A program nekem azért tetszett, mert 
olvashattam a kedvenc könyvemet az óra 
közepén.”

„Nekem nagyon tetszett! Örültem, hogy a 
tanárok egy kis színt vittek az unalmas hét-
köznapokba. Bevallom, igen sokszor hálás 
voltam, hogy olvashatok.” 
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Informatikai eszközök 
fejlesztése az iskolában
Az elmúlt év decemberében egy na-
gyobb, összehangolt projektnek köszön-
hetően közel 1,3 millió forint értékű 
informatikai beszerzés történt az isko-
lában. Ennek keretében 6 projektort, 
és ezek felszereléséhez szükséges esz-
közöket (kábelcsatorna, konzol, veze-
tékek, vetítővászon) tudtunk vásárolni, 
illetve kaptunk ajándékba. Akik ezt tá-
mogatták: Váci Tankerületi Központ, 
Nagymaros Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata, Nagymarosi Iskoláért 
Alapítvány, és egy helyi képviselő fel-
ajánlása, és nem utolsó sorban az utóbbi 
papírgyűjtés bevétele révén az iskola di-
ákjai és hozzátartozói.  

A projekt összehangolásában és le-
bonyolításában nagy segítségemre volt 
Szatmári Ágnes iskolatitkár, Horváthné 
Arany Nikolett. A vásárolt új eszközök 
az alsó tagozat termeiben lesznek felsze-
relve, ennek következtében már minden 
osztályterem rendelkezni fog projek-
torral, mely izgalmasabbá, érdekesebbé 
teheti az oktatást a gyerekek számára, 
hiszen a mindennapokban rengeteg vi-
zualitás éri a diákokat. Fontos, hogy 
az iskolában vizuális ismerethordozó-
kat alkalmazzunk, mert segítségükkel 
gyorsabb az információbefogadás és 
tartósabban rögzülnek az információk. 
Kiegészítik a frontális munkát, a táblára 
írást (akár helyettesíthetik is) a pedagó-
gusainknak pedig nagyobb lehetőséget 
biztosít a fi gyelemfelkeltésre és fi gyelem-
fenntartásra az óra keretein belül. 

Nagyon szépen köszönjük a támoga-
tást!

Horváth Dávid, 
a projekt koordinátora    

Kinőttük a dobtermet….
Az elmúlt években felajánlásokból, vásárlásból jelentősen gyarapodott az iskola do-
bosainak hangszerállománya, így a jelenlegi dobterem kicsinek és kényelmetlennek 
bizonyult. Oláh Norbert tanár úr az iskola vezetésével közösen a helyiségben már 
meglévő galéria bővítése mellett döntöttek. Ezért az iskola alapítványa, mint fi nan-
szírozó megkereste Heininger Ádám helyi vállalkozót, aki kedvezményes áron vállal-
ta el a munkát (a Heininger család már nem első ízben támogatja az iskolát illetve az 
alapítványt). Köszönjük a támogatásokat, és a gyors kivitelezést!

Horváth Dávid, 
a Nagymarosi Iskoláért Alapítvány titkára

Projektorok ajándékba
A téli szünet után meglepetés várta az alsós német nemzetiségi tanulókat (1.b, 3.b, 
4.a) és tanítóikat az iskolában: a Német Nemzetiségi Önkormányzattól 3 projektort 
kaptak az osztályok.

Hálásan köszönjük Ivor Andrásnénak és a nemzetiségi képviselőknek ezt az aján-
dékot, mert munkánkat, a tanulást-tanítást színesebbé teszi, megkönnyíti!

Köszönettel: A nemzetiségi osztályok

Sport rendezvények 
a Praxis közösséggel 

közösen
Az elmúlt év folyamán több rendezvényt 
szervezett az iskola alapítványa a Du-
nakanyar Praxisközösséggel közösen, 
melyet az orvosi társulás jelentős anyagi 
összeggel támogatott. Ebből a pénzből 
többek között ugródombot, kenula-
pátokat, mentőmellényeket, néptáncos 
viseleteket, íjászfelszerelést vásárolt az 
alapítvány. Ezúton is köszönjük Hontvá-
ri Marikának a koordinációban nyújtott 
segítségét. 

Köszönjük a lehetőséget és a támoga-
tást!      

Horváth Dávid, a Nagymarosi 
Iskoláért Alapítvány titkára
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A CÉDRUS ÉS 
A SPORTCSARNOK

Nagymaros régi terve válhat valóra 20 
év előkészítő munka után a közeli jö-
vőben. A Felsőmezőre tervezett, több-
funkciós sportcsarnok megépítése 
eredetileg az előző testület szándéka 
volt, ehhez engedélyezési terveket is 
készítettek, még a Cédrus Egyesület-
től függetlenül. A beruházás jelen ál-
lásával, és várható hatásaival kapcso-
latban több fontos kérdés is felmerül, 
melyekről beszélnünk kell.

MIÉRT JÓ NEKÜNK, HA
 SPORTCSARNOK ÉPÜL?

Nagymaroson jelenleg semmilyen 
fedett, 200 főnél nagyobb befogadó-
képességű, egyterű helyiséggel ren-
delkező épület sincs. Mivel a csarnok 
több funkciót is ellátna, általa lehető-
ség nyílna olyan rendezvények meg-
tartására is, melyekre eddig nem volt 
mód. Ezek a teljesség igénye nélkül a 
következők:

- teremsportok, 
- sportversenyek (helyi, országos, 

és nemzetközi)
- kulturális rendezvények, 
- városi ünnepségek,
- színházi előadások,
- koncertek,
- magáncélú rendezvények (eskü-

vők, családi események).

HOGYAN ÉRINTI 
KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉT 

EGY ILYEN BERUHÁZÁS?
Az a közszájon forgó állítás, miszerint 
ez az épület-komplexum természet-
védelmi területre épülne, nem fedi 
a valóságot. A tervezett épület ren-
delkezik építési engedéllyel és építési 
engedélyt természetvédelmi területre 
nem adnak ki! 

A sportcsarnok tervezése során 
fontos szempont volt, hogy az épület 
harmonikusan illeszkedjen környeze-
tébe, és már ennek során fi gyelembe 
vették, hogy az alkalmazott építési 
technológiák környezetkímélők le-
gyenek. Fontos cél és követelmény, 
hogy az érintett területen a beruhá-
zást követően több fa legyen, mint an-
nak előtte volt. Rendezett, parkosított, 
a szabadidő kellemes eltöltésére min-
den szempontból kiválóan megfelelő, 
tetszetős terület kialakítása a cél. Mi-
vel a sportcsarnok közelében viszony-
lag nagy területű, erősen fásított gép-
járműparkoló is létesül, ez jelentősen 

javítani fogja a város életét nehezítő 
– elsősorban hétvégi – parkolási hely-
zetet, és csökkenti az azzal járó, most 
még a belterületeinket, azaz közvet-
len a lakóhelyeinket érintő környezeti 
terhelést. 

MILYEN TERHEKET RÓNA A 
VÁROSRA A SPORTCSARNOK?

A tervezett sportcsarnok építése 
és fenntartása a jövőben semmilyen 
terhet nem ró a városra, mert annak 
létrehozása és (nyereséges) üzemel-
tetése a Cédrus Egyesület feladata és 
felelőssége lesz, amit az üzleti alapon 
fog megvalósítani. Ugyanakkor az 
egyesületi jelleg garantálja, hogy a 
tervezett eredményt a Cédrus a város 
érdekében eddig is folytatott tevé-
kenységére fordíthatja kizárólagosan. 
A multifunkcionális sportcsarnok léte 
és működése tehát semmilyen negatív 
hatással nem lesz Nagymaros gazdál-
kodására, mert kiadásainkat nem fog-
ja érinteni, ezzel szemben bevételeink 
jelentősen növekedhetnek általa!  

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR A 
SPORTCSARNOK, ÉS AZ AHHOZ
 KAPCSOLÓDÓ  INFRASTRUK-

TÚRÁK KIALAKÍTÁSA? 
- új szabadidőparkkal bővül a város
- új kerékpárparkoló létesül
- bővülnek sportolási lehetősége-

ink, különösen a téli időszakokban
- a nyári időszakban hozzánk láto-

gatók rendezett környezetben spor-
tolhatnak

- új munkahelyek jönnek létre a vá-
rosban

- akár jelentősen is nőhetnek ide-

genforgalmi bevételeink
- jelentősen javulhat Nagymaros 

parkolási helyzete
- csökkenhet a belterületek környe-

zeti terhelése
- csökkenhet a város zajterhelése 
- a megépülő csarnok mellé további 

sportolással járó fejlesztések is meg-
állmodhatók 

MI AZ A CÉDRUS EGYESÜLET, 
ÉS MILYEN CÉLJAI VANNAK?

A Cédrus Egyesület 2000 óta igyek-
szik szolgálni Nagymarost, több 
sportszakosztály összefogásával, vala-
mint a kultúra, rendezvényszervezé-
sek és közösségépítés területén.

A Cédrus Egyesület célja, hogy a 
teljes embert, annak testi, szellemi és 
közösségi dimenziójában segítse ki-
bontakozni. Az elmúlt 20 év során, 
szinte minden évben rendezett az 
egyesület a város lakossága számára 
szabadidős és sporteseményeket (4 
próba, Perbiró József futóverseny, Kit-
tenberger kerékpártúra és -verseny, 
NAHÁT teljesítménytúra, stb.) vala-
mint kulturális és tudományos előa-
dásokat. Jelenleg aktív közösségek, 
működő szakosztályok a következők: 
Női Torna szakosztály, Kerékpáros 
szakosztály, Futball szakosztály, Ko-
sárlabda szakosztály, Laudate Közös-
ség.

Maga a Cédrus Kosárlabda Szak-
osztálya 2006 óta működik, jelenleg 
több mint 50 igazolt játékossal rendel-
kezik az MKOSZ (Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetsége) rendsze-

Hogy áll most a sportcsarnok ügye?
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rében. A Cédrus Egyesület bármely 
szakosztályának, így természetesen a 
Kosárlabda Szakosztály munkájában 
is, a versenyzésen kívül lehetőség van 
szabadidős sporttevékenységként is 
részt venni, kortól és nemtől függet-
lenül.

2016-ban a Cédrus az önkormányzat 
kérésére kosárlabda-szakmai területen 
segítséget nyújtott az általános iskolá-
nak egy U16-os fi ú csapat Pest Megyei 
Bajnokságban való szereplésében.

2017-től az iskola nem tudta vállal-
ni a csapat működtetését, ezért a Céd-
rus átvette a csapatot, és saját szakosz-
tályaként működtette tovább, mint a 
bajnokságban is megjelenő Cédrus 
csapatot. Mivel ez az átvétel az ön-
kormányzat kérésére történt, 2017-től 
támogatja az átvett csapat versenyez-
tetésével kapcsolatos költségek egy 
részével az egyesületet.

2018-ban világossá vált, hogy az 
önkormányzat nem tud TAO-s pénz-
re pályázni a csarnok építéséhez, mert 
ezt a törvényi keretek részére nem te-
szik lehetővé, egy ilyen beruházáshoz 
pedig saját forrásaink nem voltak. 
Az önkormányzat ezért megkereste 
a Cédrus Egyesületet, hogy a csarnok 
megépítéséhez szükséges pályázaton 
induljon.

2019-ben az önkormányzat átadta 
a jogerős építési engedélyt a Cédrus 
Egyesületnek, ami a pályázat felté-
tele volt. A kiviteli terveket és a köz-
műterveket már a Cédrus Egyesület 
készíttette el saját forrásból. Az ön-
kormányzat azt vállalta, hogy a költ-
ségek önerejét, az akkori szabályozás 
szerinti 30%-ot biztosítja az egyesü-
let számára, ehhez azonban az előző 
testületnek semmilyen anyagi forrás 
nem állt a rendelkezésére, így az elő-
készítés megakadt. 

HOGY ÁLL MOST A 
SPORTCSARNOK ÜGYE?

A szabályozási környezet megválto-
zása miatt az önkormányzati önrész 
biztosítása nem szükséges. Úgy való-
sulhat meg a többfunkciós sportcsar-
nok építése, hogy az később sem fogja 
a város napi működését semmiféle, 
indokolatlan terhekkel nehezíteni!  

A fejlesztési projekt pályázati ütemei: 
1. Tervezésről szóló pályázat (kivi-

telezési terv elkészítése) 
a. a Cédrus Egyesület megnyerte, 

és az abban foglalt feladatokat sikere-
sen lebonyolította. 2020-ban a terve-
zési pályázat része ezzel lezárult, és az 
egyesület a pénzekkel is elszámolt. 

Nyert pályázati összeg: 46.538.560 
Ft, 

Önerő (önkormányzat) 19.945.097 
Ft volt.

2. Ingatlanvásárlásról szóló pályá-
zat – jelenleg elérhető lehetőség

a. az egyesületnek lehetősége nyíl-
hat arra, hogy a kivitelezést megelő-
zően pályázzon ingatlanvásárlásra is. 
Így merült fel annak lehetősége, hogy 
a Cédrus megvásárolná azt az ingat-
lant, ahová a csarnokot megtervezték, 
természetesen megfelelő garanciákat 
adva arra az esetre, ha a tervezett csar-
nok valami oknál fogva mégsem épül-
ne fel. Ennek egyeztetése folyamatban 
van az egyesület és az önkormányzat 
között.

3. Kivitelezési pályázat – kiírás előtt
a. Ennek beadási időpontja 2021 

tavasz, a beadásra kerülő pályázati 
anyag elkészítése folyamatban van az 
egyesület részéről.

Jelen Covid-19 pandémiás helyzet-
ben, illetve az ebből eredő gazdasági 
bizonytalanságok miatt, mind az ön-
kormányzatnak, mind a Cédrus Egye-
sületnek jelentős erőfeszítéseket kell 
tennie annak érdekében, hogy ez a cél 
sikeresen megvalósulhasson.

Heinczinger Balázs
polgármester 

FELHÍVÁSFELHÍVÁS
Nagymaros Védelméért Egyesület (NVE)Nagymaros Védelméért Egyesület (NVE)

Tisztelt Nagymarosi Lakosok!Tisztelt Nagymarosi Lakosok!

2018-ban ötven nagymarosi lakos megalakította az NVE-t, melynek kiemelt célja, hogy árvízi helyzet 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.esetén a védelmi munkálatokat elvégezze, a Nagymaros Város Önkormányzat megbízása alapján.

A védekezés felelőse a mindenkori polgármester, a lebonyolításért az egyesület vezetősége felel.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 sikeres védekezéshez széleskörű szervezett társadalmi összefogásra van szükség (kb. 400 fő).
A védekezési feladatok legnagyobb része a mobil elemek felépítése.A védekezési feladatok legnagyobb része a mobil elemek felépítése.

A lakosság nélkül nincs árvízi védekezés.A lakosság nélkül nincs árvízi védekezés.
Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené munkájával a védekezést.Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené munkájával a védekezést.

Fontos már most nyilvántartásba venni a jelentkezők elérhetőségét.Fontos már most nyilvántartásba venni a jelentkezők elérhetőségét.

 Az NVE elérhetőségei Az NVE elérhetőségei  Az egyesület vezetőségeAz egyesület vezetősége
 E-mail: iroda@nmve.hu          elnök:                 Mihály Gábor E-mail: iroda@nmve.hu          elnök:                 Mihály Gábor
 Telefon: +36 27/354-195               elnökségi tagok: Edöcsény András Telefon: +36 27/354-195               elnökségi tagok: Edöcsény András
  (munkanap 8:00 – 16:00)            Heininger Ferenc  (munkanap 8:00 – 16:00)            Heininger Ferenc
 Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.                     Dr. Morvai Ágnes Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.                     Dr. Morvai Ágnes
                        Murányi Zoltán                        Murányi Zoltán
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A 2020. szeptember 24-én 
megtartott lakossági fóru-
mon, a HÉSZ (Helyi Építé-
si Szabályzat) módosítással 
kapcsolatban nagyon sok 
nagymarosi lakos fejezte ki 
aggodalmát, nemtetszését, 
és írt levelet az önkormány-
zatnak, hogy vessék el, vagy 
módosítsák a tervezett vál-
toztatásokat. 

A fórum  kapcsán elin-
dult egy önszerveződő alá-
írásgyűjtés, a lakosoktól 337 
támogató aláírás gyűlt össze 
a HÉSZ módosítás elvetésére 
három nap alatt. 

Itt jöttünk rá sokan, hogy 
nem csak páran vagyunk, 
akiket érdekel Nagymaros 
jelene és jövője, és aggódunk 
városunkért, a természetért 
és ennek a gyönyörű tájnak 
a megőrzéséért, Nagymaros 
városának, erdeinek, sze-
lídgesztenyéseinek, ártéri te-
rületeinek, a Duna-partnak a 
jövőjéért.  

Itt jött létre a Nagymarosi 
Civilek, a nagymarosi polgá-
rok önszerveződő kezdemé-
nyezése, hogy szebbé, jobbá, 
élhetőbbé tegyük természeti 
és kulturális örökségének 
megőrzésével, a Dunakanyar 
ékszeres dobozát, Nagymaros 
városát.

Októberben elkezdtük 
gyűjteni az aláírásokat a 
nagymarosi szelídgesztenyé-
sek helyi védettség alá he-
lyezéséért, össze is gyűlt 551 
támogató aláírás, szintén az 
önszerveződő lakosok segít-
ségével. Az volt a cél, hogy 
védettség alá helyezzük a 
szelídgesztenyéseket, így na-
gyobb eséllyel menthetjük 
meg őket, akár Európai Uniós 
támogatások igénybevételé-
vel, illetve önkéntesek segít-
ségével a mintavételezéssel és 
a kéregrák elleni beoltással, 
valamint újratelepítéssel, te-
reprendezéssel. 

Mire beadtuk volna a ké-
relmet, addigra a képviselő- 
testület már nem volt döntés-
helyzetben, mert november 
3-án ismét életbe lépett a 
különleges jogrend, amely a 
polgármester számára egy-
személyes döntési lehetőséget 
adott. 

Megvárjuk a beadvánnyal, 
amikor a képviselő-testület 
ismét teljes hatáskörrel, dön-
tési jogkörrel rendelkezik. 

A különleges jogrend alatt 
többen is kérdésekkel for-
dultak az önkormányzathoz, 
de nagyon sok esetben nem 
érkezett válasz, illetve az ön-
kormányzati kommunikáció, 
tájékoztatás nem volt megfe-
lelő. 

A Nagymarosiak zárt fa-
cebook csoportban is egy-
re-másra jelentek meg a pa-
naszok, problémák.  Ami a 
leginkább felkavaró volt és 
hatalmas felháborodást oko-
zott, az a járványhelyzet ide-
jére összehívott nem hivata-
los képviselő-testületi ülés, 
melyet a poszt írója találóan 
“nemhivatalos nemülés”-ként 
nevezett meg, ahol “választott 
elöljáróink egy része nemsza-
vazással áldásukat adták”, 
hogy az önkormányzat a Du-
na-parton (Felsőmezőn) több 
hektárnyi közparkot adjon el 
a Cédrus Egyesületnek, to-
vábbá támogatták azt a tervet, 
hogy a Cédrus Egyesület oda 
kosárlabda csarnokot építsen. 
Tették ezt úgy, hogy többen 
is jeleztek kifogásokat a terv 
hiányosságai, a célok és az 
eszközök ellentmondásai és a 
költségei kapcsán.  

Ezen ügyek kapcsán, több 
nagymarosi lakos önszerve-
ződő lakossági online fóru-
mot szervezett, amire meg-
hívtuk a polgármester urat,  
a képviselő-testület tagjait, 
jegyző asszonyt, főépítész 
urat és Hadi Pétert, a Cédrus 
Egyesület képviselőjét, hogy 
több információhoz jussanak 
a város lakói. 

Ezzel kapcsolatos kérdése-
inket előzetesen megküldtük 
a meghívottaknak, közülük 
hárman vettek részt a fóru-
mon: Kiss Károly, Marafk ó 
Márk és Schindler László. 

A videó és a kérdésekre be-
érkező írásos válaszok megte-
kinthetőek a Nagymarosi Ci-
vilek facebook oldalon. www.
facebook.com/nagymarosici-
vilek 

A lakossági önszerveződő, 
online fórumokat ez az ügy 
hívta életre. Sok tisztázatlan 

kérdés van, nyilvános lehe-
tőséget kívánunk biztosítani 
az önkormányzatnak, a meg-
hívottaknak és a lakosságnak 
is, hogy a párbeszéd a jár-
ványhelyzet alatt se szakad-
jon meg, hogy a képviselők, 
a polgármester elmondhassa 
álláspontját, beszélgessen a 
résztvevő lakosokal, megis-
merje véleményüket. 

2021. január 16-án újabb 
lakossági szervezésű online 
fórumot tartottunk, me-
lyen a nagymarosi lakosok-
tól összegyűjtött kérdésekre 
válaszoltak a meghívottak, 
elmondták véleményüket. 
Itt a már korábban is részt 
vett három képviselő mellett 
Edöcsény András is részt vett. 
Azonos helyen megtekinthe-
tő a fórumról készült videó, 
valamint a beérkezett írásos 
válaszok. 

Az online fórumok folyta-
tódnak, további terveink kö-
zött szerepel egy újabb lakos-
sági kérdésekre választ kereső 
online fórum, hiszen nagyon 
sok kérdést tettek fel általunk a 
nagymarosiak és a kosárlabda 
csarnok még meg nem vála-
szolt kérdéseire is vissza szeret-
nénk térni. Kérdéseinket eljut-
tattuk hivatalos formában is, de 
sajnos a kapott válaszok nem 
voltak teljes körűek, vagy sem-
milyen válasz nem érkezett. 

Tervezünk  továbbá egy 
“HÉSZ mi a helyzet” online 
fórumot, a HÉSZ módosítás-
sal kapcsolatban a legfrissebb 
információk, és az ezzel kap-
csolatos képviselői vélemé-
nyek meghallgatására. 

Fontosnak tartjuk, hogy 
állandó, folyamatos párbe-
széd jöhessen létre, a lakos-
ság, a képviselő-testület, a 
polgármester között, lehető-
séget adva arra is, hogy a la-
kosság véleményét ne csak a 
választások idején kérjék ki, 
ezzel segítve a képviselőket, 
hogy munkájukról folyama-
tos visszajelzéseket kapjanak 
a lakosságtól, támogatva a 
konstruktív együtt gondolko-
dást, a sikeres érdekképvise-
letet, a közösségi tervezést és 
az átlátható működést. 

Kilián Zoltán
nagymarosi lakos

Köszönjük minden, a városért 
aggódó nagymarosi lakos ész-
revételét. Igyekszünk a várost 
minden visszajelzést fi gye-
lembevéve vezetni.

A HÉSZ-szel kapcsolatban 
hasonló állásponton vagyunk, 
mint a cikk írója. Szeretnénk 
megőrizni Nagymaros termé-
szeti értékeit. A HÉSZ módo-
sítással kapcsolatos folyamat 
leállítását viszont nem tartjuk 
indokoltnak. Meglátásunk 
szerint a szakértői és lakossági 
észrevételeket fi gyelembevéve 
kell olyan végső anyagot elfo-
gadni, ami mindenki számára 
megnyugtató módon rendezi 
azokat a kérdéseket, amelyek 
miatt a lakosság aggodalmát 
fejezte ki. A HÉSZ módosí-
tással kapcsolatban a megbí-
zott szakértők már átnézték 
a lakossági észrevételeket, és 
hamarosan mindenki választ 
fog kapni levelére.

A kosárlabda csarnokkal és 
a Cédrus Egyesülettel kapcso-
latban ebben a lapszámunk-
ban beszámolunk. Az ezzel 
kapcsolatos írást megtalálják 
az újság 8-9. oldalán.

Őszintén sajnáljuk, hogy 
úgy látják, válaszaink nem 
voltak teljeskörűek, illetve 
egyes válaszainkat úgy értel-
mezik, hogy nem válaszol-
tunk. Tudni kell, hogy a feltett 
34 kérdést a képviselő-testület 
először megnézte és átbeszél-
te. Utána megvizsgálta, me-
lyik kérdésben ki kompetens. 
Ahol úgy ítéltük meg, hogy a 
kérdés nem a képviselő-tes-
tület hatásköre, ott a megfe-
lelő helyre továbbítottuk azt. 
A hivatal készítette a választ, 
a képviselő-testület ezeket 
átnézte. A többi kérdésre a 
képviselő-testület közös állás-
pontot kialakítva fogalmazta 
meg válaszát. 

A nagymarosi lakosok kér-
déseire továbbra is igyekezni 
fogunk legjobb tudásunk sze-
rint válaszolni. Ha szükséges, 
akár új kommunikációs csa-
tornákat is segítségül hívunk, 
hogy minél jobban tudjuk tá-
jékoztatni a lakosságot.

Kosztra Gábor 
önkormányzati 

képvisel

Lakossági önszerveződő online fórumok
Avagy: közügyek és nyilvánosság járványhelyzet idején (is)

Köszönjük az 
észrevételt
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Ha valaki nagyot kiált a nagy-
marosi Duna-parton, azt meg 
lehet hallani a visegrádi olda-
lon is. A tervezett vízi erőmű 
építésekor, majd az építkezés 
leállítása után, a gát elbontá-
sakor, néhányan arról beszél-
tek a kisvárosban, hogy itt a 
kedvező alkalom a két par-
tot összekötő híd építésére. 
Mert, így kedvezően alakulna 
a nyugat-keleti forgalom, s 
vele együtt a saját településük 
fejlődése is. Amikor már lát-
szott, hogy ez az óhaj nem tel-
jesülhet, akkor néhányan arra 
gondoltak, hogy a folyó víz 
alatti medrében épülő közmű 
alagutat kellene forgalomké-
pesebb átjáróvá építtetni, ám 
ez az óhaj sem teljesült. An-
nak idején olyan véleménye-
ket is lehetett hallani, mint-
ha a hídépítést a visegrádiak 
elleneznék attól tartva, hogy 
túlságosan megnőne a 11-es 
sz. főútvonal forgalma, s ez 
némileg visszafogná az ide-
genforgalmat. Tény azonban, 
hogy a hídépítés, mint téma 
évtizedeken át foglalkoztatta a 
helybelieket. 

Egy régi anekdota szerint, 
a múlt század húszas éveiben 
Karafi áth Jenő azzal kampá-
nyolt a faluban, hogy ha őt 
megválasztják országgyűlési 
képviselőnek, akkor fogaske-
rekű vasutat építtet a Hegyes-
tetőre és hidat a visegrádi ol-
dalhoz. A jelölt be is került a 
parlamentbe, de fogaskerekű 
és híd azóta sem épült Nagy-
maroson.

Viszont, amikor eljött a 
rendkívül zord tél és úgy be-
fagyott a Duna, hogy gya-
logosan is át lehetett kelni a 
túloldalra, a parti házban lakó 
család háziasszonya kinézett 
az ablakon és így szólt a pár-
jához;

- Nézze csak Apjuk! Beállt a 
Karafi áth hídja.

Az anekdota hitelességét 
ma már nehéz lenne ellenőriz-
ni. Az viszont bizonyítható, 
hogy a XIX. században tény-
leg épült híd Nagymaros és 
Visegrád között. Igaz, amilyen 
rövid idő alatt készült el, olyan 

hamar el is bontották.
Kisgyerekkoromban még 

én is minden vasárnap vártam 
a   sarkon az utcákat hango-
san sípolva járó újságost, hogy 

megvegyem tőle az egyébként 
hosszú évtizedeket megélő Va-
sárnapi Újságot. A már a XIX. 
században megjelenő lapról A 
Magyar Sajtó Története II/2 
kötetének 444 oldalán lehet 
bővebben olvasni. A kötetet 
1985-ben adta ki az Akadé-
miai Kiadó. Főszerkesztőként 
Szabolcsi Miklós jegyezte, Ko-
sáry Domokos és Németh G. 
Béla szerkesztette. 

Az A/3-as méretű lap - 
melynek fénymásolatával ré-
gebben az önkormányzatnál 
megajándékoztak -, 1894. 38. 
száma 41. évfolyama tudósít 
egy hadihíd építéséről, me-
lyet hadgyakorlat alkalmából 
építettek az Osztrák–Magyar 
Monarchia katonái. Az ese-
ményről  fotókat is készített 
egy Weinvurm Antal nevű fo-
tográfus, ami a kor technikai 
színvonalán bravúros munká-
nak mondható.   

A címoldalon civil közön-
ség is várakozik a nagymarosi 
parton, ahol katonák sorfala 
várakozik az átkelésre. A Du-
nán két hajó vetett horgonyt. 
A túloldalon Visegrád látható 
a hegyek előterében. Az újság 
második oldalán már az néz-
hető, hogy folyamatosan ér-
keznek a katonák a túloldalra. 
Az eseményről tudósító nevét 
csak V. S. - monogrammal jel-
zi a szerkesztőség.

A tudósítás szerint: ”szep-
tember 17-én hajnalban kez-
dődött  meg a dunai híd verése. 
Először is a visegrádi partról 
vaskompok hosszú sora eve-

zett át szabályos időközökben 
a nagymarosi part felé. Ez az 
úszó rajvonal hetven pontonból 
állott, mégpedig úgy, hogy két-
két komphoz volt elhelyezve a 
verendő híd egy-egy mezője, 
vagyis a hídtest része. Tíz perc 
múlva a hetven komp horgonyt 
vetett a nagymarosi parton, 
s ugyanekkor megkezdődött 
a dunai hídverés nagyszerű 
művelete, melyhez hasonlót 
az osztrák-magyar honvédség 
hadgyakorlatok alkalmával 
még nem vitt véghez.”

A további technikai rész-
letekről szóló terjedelmes be-
számoló szerint a marosi par-
ton megkezdődött a hídverés 
nagyszerű művelete. Kész híd-
részeket szállítottak a Dunán 
úgy, hogy azokat csak össze 

Különleges olvasmányaim:
A nagymarosi híd története

kellett kapcsolni, s az össze-
kapcsolt részeket horgonnyal 
megerősíteni. A visegrádi ol-
dalon nehezebben haladt a 
munka, mégis 58 perc alatt 
mindkét parton véget ért.

Az érdekes műveletet a ki-
rály a Fiume nevű gőzhajóról 
nézte, amelyen az idegen ha-
talmak katonai megbízottjai 
is helyet foglaltak. A negyedik 
hadtest átkelését már a nagy-
marosi partról nézte meg Fe-
renc József.

Az átkelés másfél óráig 
tartott. A lovasok kantáron 
vezették a paripáikat. A gya-
logosok nem tartottak lépésü-
temet. Amikor ezt a szabályt 
elvétették, a híd veszélyesen 
kilengett.

A terjedelmes beszámoló 
történelmi eseményről szól, 
ezért illik még a tudósításnak 
azt a részét is ide illeszteni, 
hogy ez az őszi hadgyakor-
lat annak a feltevésén alapult, 
hogy az ellenség betört Ma-
gyarország északi határán és 
a Kassa-Miskolc-Balassagyar-
mat útvonalon Budapest felé 
nyomulva, a főváros és Komá-
rom közti összekötetést akarja 
megszakítani.

A szeptember 21-én véget 
ért gyakorlatról a MI Újság? 
címes hírből még azt lehet 
megtudni, hogy ebből az alka-
lomból a király Balassagyar-
mat szegényeinek 500, a felál-
lítandó főgimnázium alapjára 
1000, a tűzoltó egyletnek 100 
forintot adományozott. Szep-
tember 22-én hajnali két 
órakor Ferenc József Nagy-
marosra érkezett, majd csa-
vargőzösön Visegrádra ment, 
még aznap reggel szarvasra 
vadászni.

Kovács T. István

GIPSZKARTONSZERLÉS,GIPSZKARTONSZERLÉS,
 TETŐTÉRBEÉPÍTÉS TETŐTÉRBEÉPÍTÉS

Mennyezetek, falak, desing-elemek, mé-Mennyezetek, falak, desing-elemek, mé-
diafalak,  rejtett világítások elkészítését, diafalak,  rejtett világítások elkészítését, 

tetőterek beépítését vállalom.tetőterek beépítését vállalom.

LISZI ZOLTÁN e.v.: +36304472008LISZI ZOLTÁN e.v.: +36304472008
Referencia képek: Facebook: zologipszReferencia képek: Facebook: zologipsz
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HÓD KFT. HÓD KFT. 
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es Építőipari cég Nagymaros 30 km-es 

vonzáskörzetében keres;vonzáskörzetében keres;
 kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező

 szakembert, szakembert,
 betanított vagy szakmunkást 45 éves korig. betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.

A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú 
biztos állást ajánlunk.biztos állást ajánlunk.

 Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-igÉrdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig

 a 06 27/354-195 telefonszámon. a 06 27/354-195 telefonszámon.

HÓD KFT. HÓD KFT. 
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési 

munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3
0 km-es vonzáskörzetéből.0 km-es vonzáskörzetéből.

Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy 
kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség 

lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos 
állást ajánlunk.állást ajánlunk.

Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.huJelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig 

a 27/354-195 telefonszámon.a 27/354-195 telefonszámon.

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok: 
Féja TamásFéja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442

Partmentén
TRUNK  BARNAB S ROVATA

Amikor Nagymaroson 
meggyújtjuk a negyedik 
gyertyát az adventi koszo-
rún, akkor tudjuk, hogy 
délután együtt ünnepel a 
város apraja-nagyja, mint 
ahogyan az elmúlt 18 év-
ben. Idén azonban minden 
másképp alakult. Nagyon 
csendes volt az adventi idő-
szak. Ám úgy gondoltuk, 
valamilyen módon mégis 
együtt kellene ünnepelni. 
Plentner Katival tervezget-
tünk, ötleteltünk. Mi lenne, 
ha egy karácsonyi autó járná 
be a várost, melyet minden-
ki a háza előtt fogadna gyer-
tyafénnyel, csillagszóróval? 
Hiszen ily módon együtt le-
hetünk, és a kellő távolságot 
is tarthatjuk. Az ötlet kidol-
gozásához sorra jelentkez-

tek a segítő kezet nyújtani a 
nagymarosiak. Horváth Dá-
vid és Fekete Bence is lelke-
sen csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez. December 20-án 
délután vidám kis csapat 
díszítette az autókat. A tér-
re élet költözött, igazi kará-
csonyi hangulat. Öröm volt 
látni a kedves fogadtatást az 
utcákban, látni, a gyerekek 
milyen boldogan követték 
az autót, az idős emberek 
boldogságát, ahogyan az ab-
lakokból integettek. 

Köszönjük Horváth Dá-
vidnak és Fekete Bencének 
a sok segítséget, Molnár 
Károlynak a drónfelvételet! 
és természetesen a lakosság 
lelkesítését és lelkesedését!

Sikerült együtt ünnepel-
ni!

A bál szépe
Tavaly előtt Erika nagyon készült a nagymarosi far-
sangi bálra, mert el akarta nyerni a Bál szépe címet. 
Erre minden esélye megvolt, a férfi kollégák is meg-
ígérték, hogy rá fognak szavazni, meglesz akár a két-
harmados többség is!

Csakhogy ehhez le kellett mondania a bőséges reg-
gelikről, ebédekről és vacsorákról, hogy beleférjen 
abba a dögös kis ruciba, amit a húgától kért kölcsön.

Erikát legjobban az viselte meg, hogy – a cél érde-
kében – a cukrászsüteményekről is le kellett monda-
nia, pedig azokat nagyon szerette. Elemér, a sarki cuk-
rász, aki fülig szerelmes volt Erikába, naponta újabb 
és újabb kalória-költeményekkel lepte meg, amiket 
most fájó szívvel utasított vissza. A munkába menet 
direkt elkerülte Elemér boltját, ahonnan varázslatos 
illatok lebbentek elő. 

A cukrász vigasztalhatatlan volt, hiszen neki Erika 
volt a múzsája, már arra is gondolt, hogy visszaadja 
az ipart. 

Erika gyorsan leadta a felesleges kilókat, és az a dö-
gös kis ruha úgy állt rajta, mintha ráöntötték volna. 
Az elvonási tüneteket is jól bírta, bár minden éjszaka 
habos süteményekről és tortákról álmodott.

A bál remekül sikerült, minden férfi  Erika körül 
legyeskedett, mindenki vele akart táncolni. Éjfélkor 
került sor a Bál szépe megválasztásra, amit a szom-
szédos megye rendőrfőkapitányának kancsal és dundi 
leánya nyert meg. A díj egyébként egy hatalmas torta 
volt.

Másnap Erika már nyitáskor ott volt Elemér cuk-
rászdájában...

Mindenki Karácsonya 
2020

A Marosi ABC eladót keres, 
szakképzettség nem szükséges! 

Érdeklődni lehet: 06-30/594-3227
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OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

ÁLLATVÉDÕ SOROK

Tizenhét 
ivartalanítás

Az alapítványunk őszi akciójában ti-
zenhat macskát és egy kutyát műtöt-
tek meg, három cica kapott veszettség 
elleni oltást, és több esetben átvállal-
tuk a gyógyszerköltségeket, összesen 
százkilenc ezer forint értékben.  A 
gyarapodó 1%-os feljánlásoknak kö-
szönhetően egyre több, nehezen élő 
lakótársunknak tudunk segíteni a ked-
venceik megfelelő tartásában.

A nagyszerű 
Danu bár

eredeti ötlettel jelentkezett adventkor. 
Idézet a Facebook oldalukról:

„Most nekünk a közös baráti sörö-
zések és a „Meghívlak egy sörre!” élmé-
nye hiányzik a legjobban. A Danu bár 
is zárva, de a magunk módján így is 
szeretnénk hozzájárulni az összetarto-
zás élményéhez, ezért szerveztük meg a 
„Meghívlak egy sörre!” projektet. Hívd 
meg Nagymaroson élő barátaidat egy-
két korsó frissen csapolt sörre és koc-
cintsatok virtuálisan! Minden „Meg-
hívlak egy sörre” projekt keretén belül 
megvalósuló meghívás után 200 Ft-ot 
adományozunk a nagymarosi Máté Ál-
latvédelmi alapítványnak.”

28.400 forintot gyűjtöttek össze, 
NAGYON KÖSZÖNJÜK!

KÉRJÜK, TÁMOGASSA 
ALAPÍTVÁNYUNKAT 

ADÓJA 1%-ÁNAK 
FELAJÁNLÁSÁVAL!

Adószámunk: 18700767-1-13 
Bankszámlaszámunk: 

66000114-10109375 - Köszönjük!
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Nagymaros
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: MIN-
DEN HÓNAP VÉGE

Anyakönyvi hírek

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

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Nagymaros, Radnóti M. u.  1.

06-20/468-2846

Születtek: Szűcs András és Mezei Viktória lánya: Eve-
lin, Bódi Ferenc és Kiss Bettina fi a: Benett Ferenc, Döb-
rössy Gergely László és Csernői Ildikó lánya: Hanga, 
Biró Henrik és Kiss Ildikó fi a: Henrik József, Krichen-
baum Gergő és Geiger Dorina fi a: Dávid.

Házasságot kötöttek: Németh Márk és Lengyel Blanka.

Elhaláloztak: Dr. Breznay Jenő (1936), Turai Árpád 
(1974), Svirzsovics Ferenc (1975), Kovács Attila Ist-
vánné sz. Kis Mária (1950).

Részmunkaidős telefonos állás
Otthonról, másodállásban is 

végezhető TELEFONOS  TELEFONOS 
(hideghívás) MUNKÁHOZMUNKÁHOZ keresek segítőt.  keresek segítőt. 

Ami szükséges: korlátlan díjcsomag.  korlátlan díjcsomag. 

Minden segítséget megadok a
 munkához. Jutalékos rendszer. 

JELENTKEZNI LEHET: 0670/4289893.JELENTKEZNI LEHET: 0670/4289893.

OOtttthOOtttth
vvéévvéé

((hhideghívvááss))((hhideghívvááss))

Ami züAmi sszzüü

MinMin
 munmun
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 Börzsönyoptika - Király u. 6. Börzsönyoptika - Király u. 6. 

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 kötfonalakszép, elnyomott kézimunkák és új kötfonalak

Tel.: Tel.: 06-30/916-088906-30/916-0889

Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús 
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvosoptikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos

TISZTELT VÁSÁRLÓK!TISZTELT VÁSÁRLÓK!
Az optikában a nyitva tartás egyelőre a következő:Az optikában a nyitva tartás egyelőre a következő:

keddtől péntekig 10-12-ig és 14-16 óráig.keddtől péntekig 10-12-ig és 14-16 óráig.
LLÁTÁSVIZSGÁLAT FEBRUÁR 13ÁN ÉS ÁTÁSVIZSGÁLAT FEBRUÁR 13ÁN ÉS 

27ÉN, SZOMBATON27ÉN, SZOMBATON 1012 ÓRÁIG. 1012 ÓRÁIG.
A vizsgálat továbbra is A vizsgálat továbbra is ORVOSIORVOSI és  és INGYENES!INGYENES!

A vírus miatt az üzletben mindig csak egy személyA vírus miatt az üzletben mindig csak egy személy
 tartózkodhat, kesztyű és maszk használata kötelező.  tartózkodhat, kesztyű és maszk használata kötelező. 

Az üzletben folyamatos a fertőtlenítés.Az üzletben folyamatos a fertőtlenítés.
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®

Szőnyegtisztítás és 
INGYENESINGYENES házhozszállítás

Matracok, ágyak, ágykeretek, 
paplanok, párnák

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: karsanjanos@gmail.com,  

nagymarosiszolgaltato@gmail.com
Web: www.karsan.hu

új termékei kaphatók!

KARSÁN  EXKLUZÍV 
LAKBERENDEZÉSI 

ÜZLET 
Nagymaros, Váci u. 18.

Gyermek ágynem garnitúrák Gyermek ágynem garnitúrák 
és huzatok kaphatók!és huzatok kaphatók!

25 éve a lakosság 

25 éve a lakosság 

szolgálatában! 

szolgálatában! 

A Maros Kft . vállal sitt- és lomszállítást: 
3, 4, 6, 8 m3-es konténerben. Ennél kisebb 

mennyiségért házhoz megyünk, de 
behozhatja telepünkre is, térítés ellenében.

Temetkezési szolgáltatást is nyújtunk.
Vállalunk továbbá sírgondozást 

(egyszeri alkalom, vagy folyamatos 
karbantartás). Ár megegyezés szerint.

MAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFTMAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFT
Nag aros, Rákóczi út 37.Nag aros, Rákóczi út 37.

Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848

Hisszük, hogy a hagyományos és a egyedi 
receptúrák  alkalmazása olyan minőséget 

biztosít termékeink számára, amellyel minden 
kedves vásárló meg lesz elégedve!

NAGYMAROS, MILLENIUM SOR 180.NAGYMAROS, MILLENIUM SOR 180.

MEGNYITOTTUNK!


