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ELŐTERJESZTÉS – 2. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. május 31. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testületi ülés 

Az előterjesztést készítette: Papp Noémi és Plentner 

Katalin 

Előterjesztő: Plentner Katalin 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör tárgya: 

A 2022. évi nyári rendezvényekről tájékoztatás 

 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

Nagymaroson kibővített nyári időszakban (2022. május 20- 2022. szeptember 30. 

között) az alábbi rendezvények kerülnek megvalósításra Nagymaros Város 

Önkormányzatának, illetve támogatásával, vagy kooperációjában megszervezésre: 

 

 

május 29. vasárnap 10 órától 

Gyereknap  

10:30 Iszkiri zenekar koncertje 

Kísérőprogram: ugrálóvár a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös 

szervezésben 

helyszín: nagymarosi művelődési ház 

 

június 4. szombat 16:30 

Trianoni megemlékezés  

Ünnepi köszöntőt mond: Máthé Áron, történész, szociológus a Nemzeti Emlékezet Bizottság 

elnökhelyettese és Heinczinger Balázs polgármester, 

közreműködik: Török Máté verszenész 

helyszín: Nagymaros, Fő tér, országzászló 

 

június 12. vasárnap 

Családi Sportnap 

Játékos sport programok és főzőverseny az egész családnak. A nagymarosi civilek és 

Nagymaros Város Önkormányzatának szervezésében 

helyszín: nagymarosi focipálya 

 

2022. augusztus 19-20. 

Szent István Napi Borünnep 

Közel 20 borászat és két napon keresztül és két színpadon programok várják a Dunakanyarba 

látogatókat. Ízelítő a kínálatból: Fish, Roy és Ádám, operett, népzene..stb.  

Csík zenekar lemondásra került a szervező csapat döntése alapján, a város egyéb jelentős 

kiadásai (gátépítés) miatt.  
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A rendezvény a Nagymarosi Borbarátok Egyesületével közösen kerül megrendezésre. 

helyszín: Nagymaros, Fő tér 

 

2022. augusztus 27. 

Csípős Fesztivál 

Országon innen és túl a csípős termelők találkozója zenével fűszerevze, amit garantáltan 

csípni fogsz😊 

helyszín: Nagymaros, Fő tér 

 

2022. szeptember 10. 

Kittenberger Kálmán Nap 

A vadászat és természet jegyében több helyszínen programokat kínálunk egész napra 

kicsiknek és nagyoknak.  

Kezdődik mindez a főzőversennyel, lesz kutyaszépségverseny, vadászattal és Kittenberger 

Kálmánnal kapcsolatos előadások és vetélkedők, trófeakiállítás, zárásként pedig koncert. 

helyszín: Nagymaros, fő tér, művelődési ház, Kittenberger ház 

 

 

 

A fenti rendezvények a helyi közösség és az idelátogatók számára kerülnek megrendezésre. A 

város PR értékét erősítése a cél. a két jelentősebb nyári fesztivál a kor gasztronómiai 

trendjeinek is igyekszik megfelelni, sőt mondhatni a Csípős Fesztivál szinte trend alkotóvá 

lépett elő több, mint 10 éves fennállása óta, hiszen országon belül (sajtó és gasztro részvevők, 

valamint csípős termékek rajongóinak „mekkájává” tette a várost. További különlegessége 

hogy országhatáron túli csoportokat is vonz (buszos csoportok érkeznek környékbeli 

országokból) 

A helyi borászati hagyományokat célzott újra ihletni a SZI Borünnep, amely a civil 

egyesülettel összefogva 2014-ban elsőként, majd 2016-tól folyamatosan, immár 7. 

alkalommal (egy év kihagyás a járvány helyzet miatt) a borkultúra és a zenei kultúra egy 

csipetét igyekszik elhozni a Dunakanyarba egyre nagyobb nézőszámot teremtve. A kezdetben 

3-5-8 majd, 10 és tavaly 20 borház kiadása talán tükrözi, hogy a borászati szakmai is kezdi 

felfedezni a rendezvényt. 

2021-ben háromnapos program több ezer látogatót vonzott, a nagyszerű színpadi 

produkcióknak és a borászoknak köszönhetően. Az esti koncertek nézők számát látván talán 

elmondható, hogy nemcsak az ott dolgozó szervezők szeme homályosodott el a könnyektől 

egy pillanatra. A cél természetesen idén is megtartani ezt a szintet.  

A rendezvény megszervezéséhez hozzátartozott a borászokkal közös marketing 

kampány, melynek eredményeként több borászati portálon és programturizmussal kapcsolatos 

kiadványban jelent meg az esemény és vitte Nagymaros hírét. 

A járvány nem kímélte a szórakozóipart sem, így idén már jelentős drágulás 

megfigyelhető minden tekintetben (borházak, fellépők, színpad technikai bérlemény stb.). A 

kapcsolati tőkének köszönhetően a szervezői gárda továbbra is igyekszik az árakban alkut 

találni, ám ebben az évben gyakoribb az elutasítás. 

Kiemelésre érdemes a rendezvények kapcsán a helyi civilekkel és a Nagymarosi 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Nagymarosi Napköziotthonos Óvodával 

való több évtizedes kitűnő és igen gyümölcsöző szakmai partnerség, amely nemcsak anyagi 

okok miatt fontos, hanem színvonalában is jelent emelkedést. 

A rendezvények szervezői hisznek abban, hogy Nagymaros városának hasznos és 

értékes tevékenységet végeznek, mind a kultúraközvetítésben mind a turizmusban egyaránt. 

Kulturális szakmai előadásokból szemezgetve a kultúra és a turizmus kapcsolatára 

mutathatnak az alábbi idézetek, melyek Nagymarosra is érvényesek: 
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A turizmus korunk egyik világjelensége, lényegét napjainkban az élményszerzéssel járó – 

lakóhelyen kívül eső – szolgáltatások igénybevételében ragadható meg. A turizmus és a 

térbeliség sok szálon kapcsolódik össze, szoros viszonyt ápol a lokalitással, az élményszerzés 

ugyanis mindig egy meghatározott helyhez kötődik (Szijártó 2000) 

 

Egyszerre szennyez, elértéktelenít, vagy éppen ellenkezőleg: helyreállít, gondoz, óv – azaz 

egyaránt számolhatunk destruktív és konstruktív hatásokkal. Egy lokális közösség életében a 

turizmus jelensége támogathatja a helybeliek azon szándékait, amely a helyi kultúra, örökség 

megőrzésére, a hagyományok gondozására és a helyi értékek közzétételére irányul, az 

odalátogatók számára is (MacCanell 2003). 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

A 2022 évi nyári programok az éves rendezvénynaptárnál elfogadásra kerültek. 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 

Az éves költségvetésbe betervezett összegből kerül megvalósításra a nyári rendezvények. 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének 

../2022. ( 05.31. ) határozata 

 

A Képviselő-testület elfogadja a 2022. évi nyári rendezvények tájékoztóját. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezető és az önkormányzati referens 

Végrehajtja: intézményvezető és az önkormányzati referens 

 

 

 
7. MELLÉKLET 

 

 
Nagymaros, 2022. május 7. 

 

 

       Plantner Katalin s.k.  

művelődési ház vezető 

 

 

Jegyzői ellenjegyzés  

(SzMSZ 11.§.(3) bekezdés szerint): 

 

 

Eőryné dr. Mezei Orsolya  

jegyző  

 


