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Új, ha tá ron-át nyú ló pi a cok az
Ister-Gra num régió 3 hely szí nén
Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
támogatásának keretében valósíthatta meg az Ister-Granum EGTC
- tíz partnerrel együttműködve - eddigi legkomolyabb projektjét.
A IG Heritage területi akcióterv 6 önálló, helyi termékekre irányuló projektből áll, melynek egyike június 30-án sikeresen lezárult.
A „CB_SALES 2.0” elnevezésű projekt vezető partnere Szőgyén község,
magyarországi partnerként pedig Nagymaros Város és Bajót Község Önkormányzatai hajtottak végre fejlesztéseket.
A projekt fő célja az Ister-Granum térségben megtermelt és előállított
termékek piacra jutásának segítése és a helyi termék hálózat értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése volt.
2022. június 27-én a partner települések polgármesterei találkoztak a
megvalósított fejlesztések megtekintése és megismerése céljából, valamint
tárgyaltak a pályázatból megvalósult helyszínek kihasználásáról, határon
átnyúló összekapcsolásának lehetőségeiről, valamint a jövőbeni együttműködésről, közös rendezvények szervezéséről.
A szlovákiai Szőgyénben közösségi hagyományőrző rendezvényközpontként és kézműves táborként is működő tájház új funkciókkal bővült,
udvarán szer vezi majd meg a továbbiakban a település a helyi
termék piacot, illetve igényes, hag yo m á n y ő r z ő
rendezvények le-

Emellett a meglévő főépületet is felújították.
Az Inter reg SKHU
program által nyújtott
támogatás ERFA összege 234 366,25 .
Nagymaroson a helyiek és régió vásárlói által is közkedvelt
helyi termék piacot új, korszerű vizesblokkal láttuk el, amire az alkalmanként közel ezer látogató komfortos vásárlásának biztosítása
szempontjából elengedhetetlen szükség volt. A megoldást a piac
melletti kultúrház vizesblokkjának korszerű felújítása és a piacra érkező vásárlók számára is hozzáférhetővé tétele jelenti. Az Interreg
SKHU program által nyújtott támogatás ERFA összege 76 565,33 .
Bajóton új, helyi termelői piacot alakítottak ki, melyet az ide látogatók
helyi termék piac mellett közösségi térként és rendezvények helyszíneként
is élvezhetnek. A fedett pavilon rész és a piac üzemeltetéséhez szükséges felszerelés színvonalas helyszínként szolgál Bajót és a környék lakosainak
egyaránt. Az Interreg SKHU program által nyújtott támogatás ERFA összege
62 521,75 . A pályázat határon átnyúló jellegének köszönhetően a három
Ister-Granum régiós település ezesetben a helyi termék által talált egymásra
és a fejlesztéseknek köszönhetően szorosabb kapcsolat szövődött köztük,
amit közös rendezvények által kívánnak erősíteni, valamint a régiós termelők számára ezzel is újabb lehetőségek nyíltak meg termékeik piacra juttatásának segítésére. Akár vásárlóként, akár eladóként szeretettel várjuk Önöket új helyszíneinken.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
SKHU/1802/3.1/050 (CB_SALES_2.0). www.skhu.eu

bonyolítására is alkalmassá válik a megújult épület, újonnan
kialakított mosdók,
12 fő befogadására
alkalmas pavilon és
kültéri kemencének
köszönhetően.
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NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
- temető üzemeltetésére és temetkezési szolgáltatásra Nagymaros Város Önkormányzata– a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999.
(X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm.
rendelet) valamint a 80/2022. (VII.04.) számú
Képviselő-testületi határozat alapján –
pályázatot ír ki köztemető – kegyeleti
közszolgáltatási szerződés útján történő
– üzemeltetésre és temetkezési szolgáltatás teljesítésére.
A temető a Nagymaros Város 090/1 hrsz-ú
kivett temető művelési ágban nyilvántartott
ingatlan, Nagymaros Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonát képező ingatlan. (a
továbbiakban: köztemető)
A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves
időtartamra, 2022. október 01. – 2027. szeptember 30. között jön létre.
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a
gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.
01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai,
pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően
csatolni kell:
• igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) korm. rendeletben
meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési
szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, pénzügyi és
egyéb feltételekkel
• a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata,
képviselőjének aláírási címpéldánya
• nemleges adóigazolás csatolása a NAV- tól (köztartozásmentes adózói adatbázis is megfelelő) és a
helyi adóhatóságtól
• a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt Iktatószám:
H/1098-1/2022 nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás
nincs folyamatban
• üzemeltetési és kegyeleti szolgáltatási bevételek
elkülönítésére szolgáló számviteli szabályzat
A pályázathoz csatolni kell továbbá a törvényben
meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati
szerződés tervezetét is.
A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és
köteles:
a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést
megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítani a ravatalozó technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb
közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;
e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását,
zárását;
f) megőrizni a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatni a temetőlátogatókat;
h) kijelölni a temetési helyeket;
i) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, fűnyírását, az utak karbantartását,
síkosság mentesítését és a hó eltakarítást, úgy
hogy a terület egész évben állandó jelleggel
rendezettséget mutasson;
j) havi rendszerességgel összegyűjteni és elszállítani a hulladékot;
k) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolni a temetői létesítmények, így
különösen a ravatalozó használatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m) gondoskodni az ügyfélfogadásról.
Egyéb kikötések:
- Szolgáltató elfogadja a Nagymaros Város
Képviselő-testületének 12/2016.(XI.3.) sz. „a
köztemetőről és a temetkezés rendjéről” önk.
rendeletében foglalt szabályokat betartja.
- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles tiszteletben tartani.
- A sírhely árak és a szertartási díjak mértékét az önkormányzat rendeletben szabályozza, annak megállapítása során egyeztetni köteles Szolgáltatóval a díjemelés mértékét tekintve, mely díjakat a temettető közvetlenül
az Szolgáltatónak fizet meg.
- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési
szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
- Az üzemeltető lehetőleg nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és bemutató
helységként szolgál a kellékek árusításához.
- Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy
a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.
- Az üzemeltető köteles
a) az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési
szolgáltatás költségeinek megosztására az

önkor mányzat által elfogadott számviteli
szabályzatot alkalmazni; ezt a pályázat része ként be kell nyúj ta ni, ame lyet az
Önkor mányzat a nyer tessé nyilvánítással
jóváhagyólag elfogad,
b) az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni.
- Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra - teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult. Teljes körű temetkezési szolgáltatás a Korm. rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység.
- Temetkezési szolgáltatási tevékenység
kormányrendeletben meghatározott műszaki,
közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve
személyi feltételek szerint gyakorolható.
A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett
temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti
jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre
állással Iktatószám: H/1098-1/2022 ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
A pályázat benyújtási határideje:
2022. augusztus 31. 16:00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Nagymaros Város
Önkormányzata (2626 Nagymaros, Fő tér 5.)
A pályázatok benyújtása kizárólag személyesen vagy postai úton érvényes! Zárt borítékban „TEMETŐ PÁLYÁZAT” jeligével Nagymaros Város Polgármesterének címezve
(2626 Nagymaros, Fő tér 5.).
További információ a 06-27/595-100/110
mellék, a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Csoportjától kérhető.
A pályázat elbírálása: a pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtási határidőt
követően 30 napon belül képviselő-testületi
ülésén bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Nagymaros, 2022. július 20.
Pályázat megjelenik:
- önkormányzat hirdetőtábláján
- önkormányzat honlapján
- Városi Újság augusztusi szám
- országos napilapban
- környékbeli települések hirdető felületein.
Pályázat mellékletei :
ÖK rendelet és díjak
Közszolgáltatási szerződés minta- tervezet

Közélet
2022. júliusi testületi határozatok
A képviselő-testület 2022. július 4-én megtartott rendes, nyílt ülésén az alábbi döntések születtek:
• Elfogadta a nagymarosi Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi beszámolóját.
• Támogatja a 2022. augusztus 20-i borünnep megtartását.
• Elfogadta a 300 000 Ft feletti költségvetésű nyári rendezvényekről
szóló tájékoztatót azzal a kitétellel, hogy az augusztus 20-i borünnep
költségcsökkentési lehetőségeit felülvizsgálják.
• Támogatja a Csípős Fesztivál megrendezését 2022-ben és egyúttal kéri
a szervezőket, hogy vizsgálják felül a Csípős Fesztivál költségvetését,
és 10 napon belül számoljanak be a Képviselő-testületnek, hogy tudnak-e a tételeken csökkenteni. Tájékoztatást várnak a bevételekről és
kiadásokról.
• Támogatja a Kittenberger Kálmán nap megrendezését 2022-ben,
azzal a kitétellel, hogy a szervezők vizsgálják felül a Kittenberger Kálmán nap költségvetését, és 10 napon belül számoljanak be a Képviselő-testületnek, hogy tudnak-e a tételeken csökkenteni. Tájékoztatást
várnak a bevételekről és kiadásokról.
• Meghosszabbítja a 2022. évi első féléves parkolóbérleteket 2022. december 31-ig, addig nem bocsát ki új bérletet.
• A parkolás témáját a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság

– az előzmények figyelembevétele mellett - újra áttekinti és év végéig
a rendeletet felülvizsgálja.
• Pályázatot ír ki testület a temető üzemeltetésére, valamint a temetkezési szolgáltatás végzésére, egyben fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Felkéri a jegyzőt a pályázati kiírás
végleges összeállítására és kihirdetésére legkésőbb a 2022. július 30ig. (a pályázati kiírás e lapszámunk 3. oldalán olvasható)
• A testület a Mátyás Étkezde Vendéglátó-ipari Nonprofit Kft. 2021. évi
mérlegbeszámolóját 11.774 E Ft mérlegfőösszeggel és 535 E Ft adózás
utáni eredménnyel elfogadja.
A testület július 19-én megtartott rendkívüli, nyílt ülésén a 2022.
éves munka és üléstervének kiegészítő módosítását jóváhagyólag
elfogadja:
• nyári szünet: augusztus hónap
• témaváltozások melléklet szerint,
• októberre kerül át: SZMSZ felülvizsgálat, parkolási rendelet felülvizsgálat, közterület használat rendelet felülvizsgálat, adóügyek felderítése, valamint bölcsőde létrehozásának feltételei,
• novemberre kerül át: Német Nemzetiségi Önkormányzattal megállapodás felülvizsgálat, 2023 éves díjak, bérleti díjak megemelése, társulásokról történő beszámoló.

A Ha tár va dász Ezred to bor zó ja
A Rendőrség várja azoknak a 18 évet betöltött, de az 55.
A Legyél Te is rendőr Facebook oldalon, valamint a rendőrség toéletévet be nem töltött, büntetlen előéletű, legalább alapfo- vábbi social media felületein, a police. hu hivatalos weboldalán folyamakú iskolai végzettségről (8 évfolyam sikeres elvégzéséről) tosan frissülő tartalmakkal segítjük a tájékozódást. Emellett több, ingyekiállított bizonyítvánnyal és magyar állampolgársággal ren- nesen hívható zöld szám (06-80-310-100, 06-80-203-983), messendelkező személyek jelentkezését a szerződéses határvadász ger, email küldési lehetőség is a jelentkezők rendelkezésére áll.
képzésre, akik elhivatottak Magyarország államhatárának
A jelentkezési egységcsomag és bővebb tájékoztatás az új jogviszony
őrzése és a jogellenes migráció megakadályozása iránt.
tartalmáról és a jelentkezés feltételeiről az alábbi linken érhető el:
A Kormány 2022. július 8-án döntött a szerződéses határ vadász
https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes
jogviszony létrehozásáról és a Rendőrség Határ vadász Ezredének felállításáról. Első ütemben összesen 2200 fő
szerződéses határ vadász felvétele, képzése és szolgálatba
Idén vasat, vasért mozgalmat indítok. Szeretném, ha a hulladék vasainkból
állítása szükséges a Bács-Kiskun Megyei, a Csongrád- egy viszonylag esztétikus, elterjedt és biztonságos kerítés valósulna meg.
Először a „gólyás" játszóteret (Dámtól Szob fele található) szeretném biztonságoCsanád Megyei, a Békés Megyei, a Hajdú-Bihar Mesab
bá
azzal, hogy bekerítjük. Ha hever otthon leadható vasad, nagygéped, akgyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei határ vadász kumulátenni
torod, ami foglalja a helyet, akkor itt a remek alkalom, hogy egy jó cél érdekészázadok állományába.
ben megválj tőle! Sajnos bojlert, hűtőt és fagyasztóládát a benne lévő veszélyes szigeAz országos toborzás keretében Toborzási Koordinációs telőanyag miatt nem vesznek át. De akkor se csüggedj, ha ilyen eszközzel nem rendelkezel, hiszen sok kicsi sokra megy alapon, várom az egyébként a szelektívbe elöblöKözpontot állítottunk fel, valamint a Készenléti Rendőrségen getett, üdítős, sörös és konzerves dobozokat is, lehetőleg kilapítva és nem egyesével.
belül működő Központi Határvadász Toborzó Iroda mellett a Hajrá Nagymaros, gyűjtésre fel!
A cél a játszótér bekerítése egy 120 cm magas, zöld színű, 3D elemekből álló kehatárvadász századok objektumaiban öt helyszínen (Kiskun- rítéssel,
melynek két, kerékpárúthoz közeli sarkában 1-1 reteszelhető kiskaput hehalason, Szegeden, Orosházán, Debrecenben és Nyír- lyeznénk el a gát oldalán olyan távolságba , hogy az árvízi védekezéshez szükséges
bátorban) toborzó irodákat hoztunk létre. A toborzásra kije- sáv szabadon maradjon. A gyűjtött vasakat Nagymaros, Tégla u. 25. szám alatt gyűjtjük szeptember végéig. A pakolásban tudok segíteni.
lölt munkatársaink az általános felvilágosítás mellett, közvet- Keressetek bizalommal a közösségi felületeken vagy: Telefon: 0670 376
5475, E-mail: schindler.laszlo@nagymaros.hu
lenül keresik meg és személyesen fogadják az érdeklődőket.

Schindler László képviselő úr felhívása
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Közélet
A segítés legszebb formája az orvoslás
Mindenki nagy örömmel fogadta a hírt, hogy megoldódni látszik az 1. számú
háziorvosi körzet ellátása,
új doktornő érkezik egyelőre helyettesítő státusban
Rendessy Annamária mellé.
Reméljük, hogy ősztől minden adminisztratív akadály
elhárul, hogy átvehesse a
körzetet és megkapja a működési engedélyt a praxishoz. Aki találkozott már Ferencz Eszter
doktornővel, azok azt mondják, hogy egy nagyon kedves, mosolygós, nyitott, érdeklődő ember érkezett a városba.
Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak, potenciális betegeinek, meséljen családjáról!
Szabolcsi származású vagyok apai részről, anyai ágon borsodiak az
őseim, miskolci család. Anyai nagyapám öt évet töltött hadifogolyként a
Szovjetunióban, sokat mesélt azokról a kemény évekről.
Édesanyám és édesapám is református lelkészek, egy fiú és két lánytestvérem van, de volt egy fogadott nővérem is évekig és édesapám halála után még két nehéz sorsú lányt is nevelt édesanyám. Édesapám lelkészi
hivatása mellett az Antall-kormány idején MDF színeiben országgyűlési
képviselő is volt, azonkívül gazdálkodott is, ezek felőrölték az erejét és egy
szerencsétlen autóbalesetben meghalt, valószínű vezetés közben kapott
egy szívinfarktust. Édesapám halálakor tizenöt éves voltam.
Édesapámtól gyakran hallottam, hogy aki évtizedekben gondolkodik,
az diófát ültet, aki generációkban, az iskolát alapít. Az, hogy ma Tiszafüreden
egy volt állami óvoda és iskola református kézbe került, az neki köszönhető. Szüleimtől tanultam a szociális érzékenységet, hosszú időn keresztül
misszionárius szerettem volna lenni Afrikában, aztán jött az egészségügyi terület, hogy abban is segíteni tudok, leginkább a mentőorvosi pálya vonzott,
mert ott nagyon gyorsan, pontos diagnózis alapján kell jó döntést hozni.
Hol végezte a tanulmányait?
Sárospatakra kerültem hatosztályos gimnáziumba, két év múlva kéttannyelvű osztályba átjelentkeztem, így angolul is és németül is jól megtanultam, aminek később igen nagy hasznát vettem.
A gyerekkori álmokból megmaradt a másokon való segítés, így először mentőtiszt szerettem volna lenni, később érett meg bennem, hogy a
segítés egyik legszebb formája az orvoslás, így a Debreceni Orvostudományi Egyetemre jelentkeztem, ennek elvégzése után azért mentem Németországba, hogy megszerezzem az aneszteziológiai szakvizsgámat. 20132021-ig Németországban éltem, ott ismerkedtem meg az erdélyi származású, kalotaszegi férjemmel, aki szintén lelkészgyerek, összeházasodtunk
és két lány gyermekünk született. Számomra egyértelmű volt, hogy haza
szeretnék jönni, végül ez a döntés tavaly decemberre érett meg bennünk.
Hogy dőlt el, hogy ebbe a régióba telepednek le?
Mindenképpen a budapesti agglomerációban gondolkodtunk, na-

gyon vidékre, távol a központtól sok ok miatt nem akartunk menni.
Amikor megláttuk a Dunakanyart, a visegrádi várat, a Börzsönyt és a
Pilist, teljesen olyan volt, mint ahol Németországban éltünk a Rajna
mentén. Először a táj szépsége fogott meg, a kisváros hangulata, aztán
a sváb származású, német nevek miatt úgy éreztem, hogy egy kicsit
folytatom az eddigi életemet.
Milyen kihívások elé néz most, hogy a kórházi munka után a háziorvosi teendők ellátására vállalkozott?
Meg kell szereznem a háziorvosi szakvizsgát, melyet az elkövetkező
két évben a pécsi egyetemen el is fogok végezni. Hogy a háziorvosi szakvizsgát megszerezzem, ahhoz egy év gyakorlat kell mentor mellett, a mentori szerepet Rendessy doktornő vállalta. Szeretném az aneszteziológiai
tudásomat is fejleszteni, ezért fogok ügyeletet vállalni kórházakban, távlati terveim között szerepel még, hogy elvégezzem a fájdalomterápiát is, hiszen ez is nagyon közel áll az aneszteziológiához. Ebben is az vezérel, hogy
hogyan tudok nehéz helyzetben lévőnek segíteni.
Melyek az első benyomásai településünkről?
Az első benyomásaim nagyon jók, a családok rendezettek, bárhol voltam eddig, nagyon pozitívak a tapasztalataim, nagy a közbiztonság. Egy
hónapja költöztünk ide Nagymarosra, albérletben lakunk, hosszú távon
mindenképp itt szeretnénk letelepedni, közel az erdőhöz. Mi Mainz mellől
jöttünk, s amikor meghallottam a Mainzi utcát, németországi emlékeket
ébresztettek bennem. Sokan az itteniek közül is éveken keresztül éltek
külföldön, megosztják élményeiket, tapasztalataikat, amelyek újabb kapcsolódási pontok.
Milyen további tervei vannak még?
Szeretném a korábbi szűréseket újra visszahozni, nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a megelőzésre, azon kívül az idősek, a fogyatékkal élők felé
nyitni, foglalkozást, kirándulást szervezni, csökkenteni a lelki problémákat azáltal, hogy mentálhigiénés szakember bevonásával a lelki kríziseken átsegíteni az embereket, hiszen a lelki bajok kihatnak az egészségre.
Ha a valódi gondok gyökereit nem oldjuk meg, akkor azokat gyógyszerekkel ideig-óráig tudjuk csak tompítani.
Kérek még türelmet, sok mindent meg kell tanulnom, mert eddig
kórházban dolgoztam, ott minden eszköz, műszer a rendelkezésemre állt
a pontos diagnózishoz, itt sajnos nem, kritikus esetben a lelkiismeretem
akkor nyugodt, ha beküldöm a beteget a váci sürgősségre. Terveim között
szerepel, hogy amilyen diagnosztikai eszközt csak be tudok szerezni, azt
beszerzem, hogy azzal meggyorsítsam a pontos diagnózist és mihamarabb lélekben és testben gyógyultak hagyhassák el a szépen felújított rendelőt – zárta gondolatait Ferencz Eszter.
Az olvasók és betegek nevében köszönjük, hogy Nagymarost választotta és hogy kaptunk egy fiatal, tenni akaró, agilis doktornőt, mert abból
a szempontból elkényesztetett helyzetben vagyunk, hogy Zombory
Klára, Rendessy Annamária és Hajnal Katalin is fáradhatatlanok
a betegellátás területén, megszoktuk, hogy jó és biztos kezekben voltunk
eddig is. Kívánjuk, hogy érezze otthon magát, s hogy mihamarabb végleg
SzE.
le tudjon a családjával települni kis városunkban.
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Lámpás

A júliusi Nagymaros újságban megjelent rejtvény megfejtése: KELLEMES NYARALÁST!
A helyes megfejtők közül kisorsoltuk a szerencsés nyertest: KISS GÁBORNÉ-t, aki a BOR-SÓ, BOR-PIAC 5000 Ftos vásárlási utalványát nyerte. Gratulálunk!
Az augusztusi rejtvényhez a Kavics Snack Bár felajánlásából egy 5000 Ft-os vásárlási utalványt fogunk kisorsolni. A megfejtéseket augusztus 25-ig várjuk a Polgármesteri Hivatal postaládájába névvel, elérhetőséggel.

Tájékoztató a helyi civil szervezetek támogatására a 2022. évi pályázat kiírásáról
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2019. (III.4.) számú rendeletét módosítva ( továbbiakban Rendelet) pályázat kiírásáról döntött a helyi civil
szervezetek számára. A pályázat benyújtható : a ”Támogatási Kérelem Űrlap” nyomtatvány kitöltésével (a rendelet 1. számú melléklete) , majd beküldésével
Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala 2626 Nagymaros, Fő tér 5. címre postai úton vagy személyesen Dr. Szénásy Andrea stratégiai referens részére
2022. szeptember 30. napjáig, zárt borítékban!
A nyomtatvány letölthető a www.nagymaros.hu honlapról. A borítékon kérjük feltüntetni, hogy : „Civil Pályázat 2022.”
A pályázatnak tartalmaznia kell : a pályázó adatai ( neve, székhelye), a bejegyzési okirat számát ( be nem jegyzett szervezet esetén a működését igazoló elnöki/képviselői nyilatkozatot), azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben ellátott, el kíván látni, a pályázatban megjelölt tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, az Önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését, a felelős személy megnevezését, elérhetőségeit, a
tevékenység által érintett nagymarosi lakosok számát, ennek hiányában egyéb, a tevékenységet jellemző mérhető mutatószámot.
Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség a Rendeletben foglaltak szerint.
A pályázaton elnyert összeggel a Rendeletben szereplő tartalommal, feltételekkel 2023. március 31-ig el kell számolni.
A pályázat elbírálásának határideje : 2022. november 30.
A pályázatokat az Önkormányzat Humán Bizottsága előzetesen véleményezi és a soron következő rendes képviselő-testületi ülésen döntésre előterjeszti a Képviselő-testület számára.A pályázat eredményéről való értesítés módja : Képviselő-testületi határozat megküldésével, postai úton. A pályázatokra összesen 2022. évben 1.500.000,-- Ft keret áll rendelkezésre.
HEINCZINGER BALÁZS
polgármester

6

2022. augusztus – 8. szám

Misztrál fotókiállítás nyílt a
gyógyszertárban
A XXI. Misztrál fesztivál megnyitása előtt egy nagyon látványos, izgalmas fotókiállítás nyílt a gyógyszertárban. A szűkös hely ellenére sokan eljöttek, hogy meghallgassák Mikát, Heinczinger Miklóst a megnyitón, aki nagyon sokak kedvencét, a Gyöngyöt az embernek című dalt énekelte el.
A gyógyszertárat most Németh Zoltán Pál fotóművész képei díszítik, melyeket a Misztrál zenekar
tagjairól készített egy-egy koncertjük alkalmával. A Nagymaroson és országszerte kedvelt zenekar
itthon van a Dunakanyarban, hiszen tagjai zömében vagy itt élnek, vagy itt születtek, erős kötődésük van városunkhoz, és immár huszonegyedik éve itt rendezik meg a róluk elnevezett fesztivált. A
kiállítás megtekinthető a gyógyszertár nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig 8-18,
szombaton 8-12 óráig.
Ezután két napon keresztül hangos volt a szívet melengető zenétől a plébániakert és a nagyszámú
érdeklődő átadhatta magát a zene nyújtotta örömöknek, köszönet a Misztrálnak és vendégeinek.

Katedra
Tanévzáró ünnepély
A 2021-2022-es tanév eredményesen zárult. A tanévzáró ünnepélyt
2022. június 23-án 18 órakor tartottuk a Fő téren. Az iskola zászlajával
Korbadits Ákos vonult be, melyet Rácz Zsombor és Kis Balázs Fülöp
trombitajátéka kísért. Jórász Julianna 1.a osztályos és Papp Zsófia 5.a
osztályos tanulóktól vidám verseket hallottunk a vakációról.
Fábián Szabolcs igazgató úr a beszédét William Harry McRaven
négycsillagos tengernagy gondolatai köré fűzte. A tengernagy tíz útravaló
gondolatát idézte fel, és gyerekeknek szóló tanácsokkal egészítette ki:
kezdd azzal a napot, hogy beveted az ágyad! Találd meg azokat az embereket, akikre támaszkodhatsz! A hozzáállás és a szív felülmúlhatja a többiek előnyét! Haladj! Ne félj a „cirkusz porondjától”! Legyenek tartalékaid és
légy találékony! Ne hőkölj vissza a cápáktól! A legsötétebb pillanataidban
hozd ki magadból a maximumot! Amikor nyakig merültél az iszapba: énekelj! Soha ne add fel!
Ezután oklevelek, jutalomkönyvek és díjak átadása következett.
Kiváló tanulmányi eredményükért, példamutató magatartásukért és
szorgalmukért oklevelet és jutalomkönyvet kapott 98 tanuló. Ezen kívül
több jeles tanulónk is van, akiknek egy-két négyes csúszott be a bizonyítványba. Minden tanév végén a nevelőtestület „Az év kisdiákja” címet adományozza legkiválóbban teljesítő, példás magaviseletű, a közösségért dol-

gozó 4. osztályos tanulónak. Ebben a tanévben a Turjányi Anna 4.a és
Szobonya Zsófia Georgina 4.b osztályos tanulók kapták ezt a díjat.
A 8. osztályos diákjaink az okleveleket és a díjakat a ballagáson
vehették át.
Az idei tanévben alapítottuk „Az év íjásza” vándorkupát. A több fordulóból álló versenysorozat eredményeként az idei év íjász bajnoka
Várkonyi-Nickel Róza 6.b osztályos tanuló lett. Minden kitüntetettnek
gratulálunk, büszkék vagyunk rájuk.
A Fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan a „A legaktívabb iskola” pályázaton iskolánk elnyerte Pest megyében a legaktívabb iskola díjat,
ezzel 100 000 Ft-ot is nyertünk. A „Gondold újra” kreatív pályázaton
Balogh Noémi Léna 3. helyezést ért el. A „Mesélő vízcsepp” pályázaton
Zoller Panni érdemelte ki a 3. helyet.
Az iskola épülete megújul és szépül, köszönhetően az állami és tankerületi támogatásnak és az önkormányzat sikeres pályázatainak. Cserélik a
felső iskola ablakait, amelyre 50 millió Ft érkezett, és 138 millió Ft-ból újítják majd fel az iskola elavult energetikai rendszerét. A felső iskola udvarán
megépülő új tornateremre pedig 760 millió Ft áll rendelkezésre.
A nyári szünetre jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést kívánunk
minden diákunknak, a szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt!

Hurrá, Zánkára megyünk!

Tanévzáró hangverseny a Zeneiskolában

Négy év hosszú idő, de nem egy tanítónak, aki az óvodából érkező
piciket tanítja, neveli szépre-jóra, s mire nagy és komoly beszélgetések elérkeznek, már adja is tovább a gyerkőcöket a felső tagozatnak. Tanultunk, okosodtunk és már közeledett az elválás pillanata.
A négy év lezárásaként álmodtam egy nagyot. Megkérdeztem a gyerekeket, szeretnének-e a Balatonhoz menni három napra? A kitörő örömöt nem
tudom elfelejteni. Ezután a kérdés a szülők felé is elhangzott, és természetesen a
válasz itt is az öröm hangja volt. Megírtam a pályázathoz a szükséges dokumentumokat, majd jött minden nap a gyerekektől a kérdés: „Kaptál már választ? Mehetünk?” A pályázatunkat pozitívan bírálták el, így eljött a nap, utaztunk a Balaton felé. játék, Beszélgetés a vonaton, majd csend következett és hangos üdvrivalgás: „Ott a Balaton!” Megérte ezért a pillanatért a sok munka!
A tábor gyerekbarát, tele kedves segítőkkel. Mi voltunk a kedvencek, kicsik, mosolygósok, udvarias kis csapat, - ezt mondták nekünk. Szép szobák,
jó programok vártak ránk, és persze a BALATON! Megtanultuk a fizikai kísérleti előadáson, hogyan készítsünk szülő riasztót szívószál segítségével.
Első nap fürdés ruhában, éneklés, futás és játék minden mennyiségben. Legjobban az esti diszkót várták a gyerekek, élmények hada volt ez a három
SzLépkáné árvai ágnES
nap. Hála a lehetőségért!

8

Június 15-én évzáró hangversenyt tartott a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenei
tagozata a Művelődési Házban. Az ünnepélyes évzárón minden
művészetis tanártól egy-egy növendék játszott.
Hallhattunk hegedűt (Szomráky Mór - tanára Luis Luque Alvarez), gitárt (Zoller Máté - László Béla), trombita triót (Zoltai Tamás,
Zoltai Pál, Rácz Tamás - Rácz Tamás), zongorát (Lázár Nóra - Kis
Judit; Hócza Dénes - Kedves Csanád), fuvola duót (Bálint Dorottya,
Szigeti-Benedek Gabriella - Szigeti-Benedek Gabriella) és ütős kamaraprodukciót (Nagymarosi Ütősök - Oláh Norbert). A zongorán Illéssy Miklós tanár úr kísért. A fél órás, színvonalas koncert után a bizonyítványosztó ceremónia következett, ahol az izgatott tanítványok átvehették a zeneiskolai bizonyítványukat. Hangulatos, méltó lezárása volt a sűrű
iskolai tanévnek, amelynek során sok értékes művészeti produkciót hallL áSzLó BéLa
hattunk az iskola növendékeitől és tanáraitól.
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Katedra
Nyári napközis tábor
Hagyományainkhoz híven idén is tartottunk nyári napközis
tábort. Kollégáink kitartásának és lelkesedésének köszönhetően nagyon változatos programot tudtunk kínálni a gyerekeknek. A két hét alatt megmozgattuk a gyerekek kezét,
lábát, kreativitását, fantáziáját és minden porcikáját.
A budapesti Tarzan Park igazi gyerekparadicsom, nagy élményekkel tértek haza. Az Állatkertben sok érdekességet tudhattak
meg az állatokról. Több sportprogram is volt, kenuzás, labdajátékok
és minden, ami mozgás. Még az íjászattal is megismerkedhettek a
gyerekek. Utazhattak panoráma busszal, hallottak az űrhajósokról,
akik zenét hallgatnak, és még kincset is kerestek. A Magda forráshoz
kirándultak, ott jót játszottak a patak-parton. Kézműveskedésből
sem volt hiány, többféle változatban igazi remekművek születtek.

Több programot kísért az elengedhetetlen fagyizás. A vidámság, az
önfeledt kacaj is mindig velük volt.
z OL LEr c Sa Bá né igaz ga tó-he lyet tes

Nemzetiségi tábor 2022
,A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat ebben az
évben is pályázott a német nemzetiségi csoportok táboroztatására. Idén a negyedik, ötödik és hatodik osztályok
vettek részt.
Az első napon Ivor Andrásné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte
a gyerekeket, akik nagy izgalommal vár ták az előttük
álló élményeket. A programok összeállításánál arra törekedtünk, hogy tanulóink
jókedvűen, vidáman, játékos
formában kapjanak információkat a körülöttünk élő sváb
településekről. Készítettünk
animációs kisfilmeket /út a
Dunán az Ulmi skatulyán,
sváb csínytevések stb, voltunk tájházakban Visegrá-

don, Kismaroson, Dunabogdányban, ahol egy interaktív játékon keresztül ismertük meg a falu sváb múltját. Szentendrén egy kis városnézés közben arról meséltünk, miként élt egymás mellett hat
nemzetiség. Voltunk Leányfalun strandolni, megnéztük a
Szamos marcipánmúzeumot, karácsonymúzeumot, utaztunk
panorámabusszal egy idegenvezetéssel egybekötve, ahol a
környék élővilágát, Vác nevezetességeit tekinthettük meg. A
kirándulásokon sokat játszottunk, fagyiztunk és a napok
gyorsan, nagy vidámságban teltek. Az utolsó napon íjászkodtunk, a fiúk lefestették az Ulmi skatulyát, a lányok pedig a tájház konyhájában szorgoskodtak, krumplis lángost sütöttek.
Köszönjük szépen Ivor Andrásnénak a lehetőséget, nagyon
jól éreztük magunkat.

A parkolási bérletek érvényességéről
Ezennel tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagymaros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 78/2022. (VII.04.) számú határozatával úgy döntött,
hogy a 2022. I. féléves parkolási bérletek érvényességét meghosszabbítja
2022. december 31.-ig.
2022. II. félévre nem bocsát ki bérletet. Aki nem rendelkezik I. féléves bérlettel,
az a napi parkolási díjtételek megfizetésére köteles Nagymaros Város
Önkormányzatának többször módosított 7/2011. ( V.2.) számú a fizető parkolási
rendszerről szóló rendeletében foglaltak szerint. Nagymaros, 2022. július 05.
E őryné

dr .

M EzEi O rSOLya jegyző
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Isten éltesse a 90 éves Tóth Mihálynét,
született Hoffmann Annát, akit a polgármester úr a múlt hónapban a
város nevében
köszöntött. Ezúton is kérünk
bocsánatot,
hogy a júliusi
számunkban
tévesen szerepelt a neve.
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Katedra
Fábián Szabolcs: Köszönöm a bizalmat
Tizenkét év tapasztalattal a háta mögött mi motiválta, hogy
újra igazgatói pályázatot nyújtson be?
1984 óta vagyok kapcsolatban az iskolámmal, ekkor kezdtem
meg itt a tanulmányaimat. „Kisdiákként” itt történt a sorsszerű elhatározásom, hogy testnevelő tanárként szeretném tanítani a jövő
nemzedékét. Sorsom beteljesülését rendkívüli módon segítették
egykori tanáraim, akik közül többen jelenleg kollégáim. Az „élet” különösen nagyszerű lehetőséget kínált, amikor abban az intézményben kezdhettem meg pedagógiai munkámat, mely egykor ter veim,
vágyaim bölcsője volt. A mai napig lényegesnek tartom a test nevelését, mely hozzájárul az egészséges testi-, lelki-, szellemi fejlődés
egyensúlyának megőrzéséhez.
12 évvel ezelőtt megkerestek a régi kollégák azzal a szándékkal, hogy
vállaljam el az iskola igazgatói állását. A vezetésben nagy gyakorlattal rendelkező kollégám felkínált segítségében bízva, vezetői tapasztalat nélkül
készültem akkor a nagy kihívásra. 2022-ben a vezetői megbízatásom ideje
lejárt, felmerült a nagy kérdés: hogyan tovább? Szokásomnak megfelelően a döntésem előtt megkérdezzem a kollégáimat a „Hogyan tovább?”ról. Kollégáim jelentős létszámban biztattak a megmérettetésemre, melyhez kaptam egy méltó versenytársat, aki segített, hogy világosabban lássak… Ilyen „szurkolócsapattal” a hátam mögött volt bátorságom benyújtani a pályázatomat, és kaptam türelmet kivárni az új „út” kijelölését.
Milyen új kihívásokkal kell szembesülnie?
Szomorúság érzetét kelti bennem a kérdésre való válaszolás.
COVID19 - aztán a mutánsai, ezt követően a ránk hagyott utóhatásaik jelentették az új kihívásokkal való szembesüléseket. Hivatástudatunk kimeríthetetlenségével próbáltuk, próbáljuk megoldani a környezetünkben élők lelki sérüléseiknek gyógyítását, de mint tudjuk,
„nincs végér vényesen lezárt tudás” (Jelenits István). Új és új kihívásoknak kell megfelelni, felkészíteni diákjainkat a védekezésre, alkalmas személy kiválasztására, aki segítségükre lehet. Nehéz körülményeink között tudni kell a rosszkedvűt megnevettetni, egymás iránti
érdeklődéssel, jó szóval barátságot alakítani, amire legjobb hely az
iskola. Reméljük, a következő tanévben nem lesz teljes lezárás.
Mi az, amit mindenképpen folytatni szeretne és miben szeretne újítani az elkövetkező öt esztendőben?
Merész ember az, aki ebben a bizonytalan, háborús vészhelyzetben félévnél hosszabb időre tervez… A „remény” viszont elvárja a tervezést annak ismeretében, hogy az bármikor módosítható legyen.
Példa erre a Covid miatt váratlanul megoldást nyújtó digitális oktatás.
Mindenképpen fontosnak tartom „tovább vinni” azt a közösséget, ami
iskolánk tantestülete. Jól képzett kollégák, akik belátó magatartással,
hivatástudattal keresik a megoldásokat az új és egyre bővülő kihívásokra. Nagyszüleink idejében a diák vitte haza az információt az iskolából, ma az internetes világ látszólag izgalmasabb információt nyújt
diákjaink számára. A digitális oktatás ideje alatt mindannyiunk előtt
egyértelművé vált a pedagógus - diák személyes kapcsolatának fontos10

sága. Az elszigetelt érdekességek nem tanítanak összefüggésekre,
gondolkodásra. A képességek kibontakozásához mindez nélkülözhetetlen. A ballagás előtt álló diákjaink véleményalkotása az iskoláról
mindig segítségünkre van az előttünk álló feladatok rangsorolásában,
illetve a feladatok fontosságának figyelemfelkeltésében. Idén azt jelezték, hogy komoly hiányosságaik vannak az önismeretben, önértékelésben, ezekben a témákban szakavatott előadókat fogunk hívni.
A 310 évvel ezelőtt született Rousseau tudta, hogy az eredeti és
természeti állapotokat visszaállítani már nem lehet, de jelezte, hogy
szükséges megmenteni azokat a dolgokat, amelyek még őrzik a természetességet. „Több kirándulást!” felkiáltással jelezték az elbúcsúzott
diákjaink a megérzéseiket a kor problémáira. Ezért az elkövetkező öt
esztendőben a diákjaink testi-, lelki-, szellemi-, és szociális fejlődésének biztosítását a „vissza a természethez!” Rousseau-i szellemben találom az egyik legfontosabb kihívásnak. Kiemelt területként kezeljük az
elkövetkezendő időszakban is az idegen nyelv oktatását, a német
nemzetiségi nyelv- és hagyományőrzést, a művészeti oktatást, a fenntarthatóság és az egészséges életmódra való nevelést.
Mennyiben más a marosi iskola?
A több mint 100 éve épült, Sváb Gyula által tervezett, Zsolnay
majolika berakásos, gyönyörű épület Kittenberger Kálmán Afrikakutató és zoológusról kapta a nevét. Megjelenésével, környezetével
összehasonlíthatatlan.Összehasonlíthatatlan a városunkban élő polgárok szorgalma-, zárt kapcsolati rendszerük másokéval. Méltatják,
ha az őket szolgáló intézmények vezetői ismerik és alkalmazzák
Bródy zeneszövegét, miszerint : „A hatalom szeretete nem a szeretet
hatalma.” Úgy gondolom, ennek szellemében működik a megörökölt
és életben tartott külső-, belső kapcsolati rendszerünk a hozzátartozó „fékek és ellensúlyokkal” egyetemben, akik időben jelzik a
„váltó” bekapcsolását. Így mindig van időm a téves döntésem
kijavítására, beismerésére. Kollégáim pedagógushoz méltó szeretettel, szaktudással és tapasztalattal ébresztik tanítványaikban a
tudásvágyat. Bizonyára a többi iskolában is - a hivatásuknak
megfelelve - éppen így látják el feladataikat a kollégák… de mégis,
mitől MÁS a marosi iskola? Dr. Tringer László gondolata segít megadni erre a kérdésre a választ:„…nem annyira a körülményeken,
sokkal inkább a körülményekhez való viszonyunkon múlik…” az
iskolánk mássága.
Végül köszönetemet szeretném kifejezni a döntéshozóknak,
hogy az igazgatói állás megbízására méltónak találtak, kollégáimnak az elmúlt 12 évről alkotott véleményét, inspirálását, hitét és
bizalmát, hogy érdemes lehetek egy újabb 5 éves együttműködésre.
Végül köszönet mindenkinek, … aki értem csak egyszer is imádkozott.” (Reményik Sándor)
A polgármester úr a város nevében sok sikert és eredményes
munkát kíván, továbbra is maradjon meg az a jó kapcsolat, mely eddig
S z E.
is megvolt az iskola és az önkormányzat között.
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Sport
Almák és az ő fájuk
Június 8-án, az Ausztriában edzőtáborozó Ferencváros felnőtt
csapata 8:0 arányban legyőzte a szlovén NK CARDA MARTJANCI
együttesét. Ettől még nyilván a legvérmesebb fradisták sem kapják fel a fejüket, azonban nekünk marosiaknak sokat jelentett.
A mérkőzés 70. percében ugyanis cserélt a magyar bajnok, és
pályára lépett a 16 éves nagymarosi fiú, Vén Áron.
Ez a hír önmagában sem hétköznapi, hiszen nagyon ritkán fordul elő,
hogy egy BL selejtezőben érdekelt magyar bajnok felnőtt csapatában egy
alig 16 éves tehetség kap lehetőséget. Az, hogy ez pont egy nagymarosi sráccal történik meg, elég okot ad arra, hogy kicsit körbejárjuk a történetet.
Kezdjük az édesapával. A mai 40-es korosztálynak sokat mond az a
név, Vén Gábor. Az 1977-ben született, egykori olimpiai válogatott, magyar bajnok és ezüstérmes, kivételes rúgótechnikával rendelkező ballábas
játékos évtizedek óta él családjával Nagymaroson. A váci „focigimiben” végigjárta az akkor dicsőséges váci csapat utánpótlás korosztályait, majd lett
alapjátékosa az NB 1-es felnőttcsapatnak. Később megfordult a KispestHonvédban, Diósgyőrben és Sopronban is, de legnagyobb sikereit a Ferencváros játékosaként érte el, itt lett bajnok a 2000-2001-es szezonban.
Miután egy nagymarosi lány szíve elrabolta, három fiúgyermekük született, akiknek bőven jutott labdaérzékből és a futball iránti szenvedélyből.
Egyértelmű volt, hogy futballozni kezdenek édesapjuk tanítványaként.
A legidősebb fiú Botond, már 6
éves korától igazolt játékos, aki végigjárva a kötelező lépcsőfokokat, az elmúlt szezonban 19 évesen már a váci
felnőtt csapat meghatározó játékosa
volt az NB 3-as bajnokságban. Az ikertestvérek közül Boldizsár még hamarabb, ötévesen lett igazolt játékosa a
Vén Boldizsár
Nagymaros FC-nek, 2015-ben került a

Vác VLSE csapatába.
Onnan 2021-ben hívták testvérével együtt
a Ferencvároshoz,
ahol a saját korosztályán kívül az eggyel
idősebbek között is
megállta a helyét,
összesen 28 mérkőzésen lépett pályára
az elmúlt szezonban.
Áron, testvérével Vén Áron
együtt, ötévesen kezdte a labdarúgást Nagymaroson, együtt is léptek tovább
Vácra, majd a Ferencvárosba. Testvéréhez hasonlóan egyszerre két korosztályban játszott az elmúlt évben, ráadásul meghívást kapott az U16-os nemzeti válogatottba is, ahol rendszeresen remek játékkal állt elő. Az már csak hab
a tortán, hogy ezek után, a BL selejtezőre készülő Ferencvárossal tartott az
ausztriai edzőtáborba, és ott pályára is lépett a felnőttek között. Úgy tűnik a
tehetségét sikerült megmutatnia, hiszen június 30-án a Ferencváros hivatalosan is bejelentette, hogy Vén Áronszerződést kötött a rekordbajnok magyar
csapattal. Még rendkívül fiatalok mindhárman, a futballkarrierjük legelején
vannak, ugyanakkor az már
most biztosan kijelenthető, hogy
jó úton járnak. Az almák nem
estek messze a fájuktól.
A Nagymarosi (Cziszler) Mihály után újabb tehetségek kerülnek Nagymarosról
a magyar futball színpadára.
Sok sikert kívánunk nekik!
M át rai taMáS

Vén Botond

A világ legjobbjai között a marosi csapat
A Maros Robo Team csapata (Zoller Dávid, Zoller Máté, Czoch Levente) nyerte meg a WRO magyarországi döntőjét. A WRO egy
nemzetközi robotépítő és programozó verseny, amit 2004 óta
rendeznek meg világszerte.
Idén hazánkban összesen 80 csapat (240 fiatal) nevezett a versenyre,
amiből a döntőbe 54 csapat jutott. A nagymarosi fiatalokból álló csapatot
Czoch András alapította 2017-ben. Első megmérettetésükön 2018-ban országos második, majd 2019-ben harmadik helyet értek el. Idén újra összeállt a csapat, immáron senior korosztályban azzal az elhatározással, hogy még egyszer
nekifutnak a versenysorozatnak és megmutatják a világnak, hogy mit tudnak.
Közel 200 óra építés, programozás, gyakorlás meghozta az eredményt. Nem
volt könnyű időszak a felkészülés a csapat számára, hiszen közben nyelvvizsgáztak, volt emelt szintű érettségi is. A Tatabányán megrendezett elődöntőn
úgy is nézett ki, hogy lecsúszott a csapat a továbbjutásról egyetlen egy ponttal,

de még így is az országban a harmadik legmagasabb pontszámmal rendelkező csapat volt, ami a szabályok értelmében egy szabadkártyás továbbjutást
ért. Így bekerülhettek a nemzeti döntőbe, ahol a már ismert és begyakorolt
robotkörök után a
másnapi extra kihíváson eldőlt, hogy a
Maros Robo Team, Senior kategóriában hazánk legjobbja, így ők
képviselik Magyarországot a dortmundi
vi lág baj nok sá gon.
Sok sikert és kitartást
kívánunk, hajrá fiúk!
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Állatvédő sorok
Miben tu dunk se gí te ni?
Tavasszal nagyon sokan vették rosszallóan tudomásul, hogy
ebben az évben elmaradt az ivartalanítási akció, melyre
évek hosszú tapasztalatai alapján számítottak.
Az elmúlt két év alatt az alapítvány egyetlen bevételi forrása az
1%-os adófelajánlás volt, a támogatásra szorulók száma pedig egyre
nőtt, így nehéz helyzetbe kerültünk. Kaptunk sok felajánlást, ezek
segítségével megvettük a kennelt, melyre már igen nagy szükség
volt. Szer veztünk mini bazárt és a jövőben is igyekszünk olyan programokat rendezni, melyek az állatokról szólnak és valamilyen formában az alapítvány kasszáját is növelik. Sajnos képtelenség minden esetben segíteni, kóbor kutyát elhelyezni, új otthont találni, a
felelőtlen gazdákat jobb belátásra bírni. Az alapítvány nem hatóság!

Nem tudunk kóbor állatokat elvitetni, jogi kérdésekben eljárni. Boldogok vagyunk, amikor sikertörténeteink vannak (és voltak szép
számmal) és szomorúak vagyunk, amikor minden igyekezetünk ellenére kudarcot vallunk. Rosszul esik, amikor néhányan úgy vélik,
semmit sem csinálunk… Magyarázkodni is nehéz: egy pici alapítvány
vagyunk, kis tőkével, ám tele lelkesedéssel és bizalommal. Bizalmunkat a gyerekekre alapozzuk. A gyerekeknek szeretnénk sok
olyan programot szer vezni, amelyeken az állatszeretetet, a felelősségtudatot erősítjük, ezáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy a jövőben
egyre kevesebb lesz az elhanyagolt, kitett állat. Kísérjék figyelemmel munkánkat, forduljanak hozzánk bizalommal!
H E incz né c SEr ni k a ta Lin

Veszélyes szomszédok- invazív növények
A gyanútlan szemlélőnek fel sem tűnik, ám nyáron a burjánzó zöld
környezet gyakran rejt idegenhonos növényeket. Bálványfa, keserűfű, akác; több invazív növény is elterjedt mára a Dunakanyarban. Az
ecetfa néven is ismert bálványfa például bármilyen talajon megél,
akár az aszfalt repedéseiből kibújik, gyorsan nő és látványos.
Ahogy az időjárásunk egyre szélsőségesebbé válik, úgy jelent egyre nagyobb kihívást egy életképes kert megtervezése, így csábító lehet a nagyobb
tűrőképességű, gyorsan növő idegen fajták alkalmazása. Sok ilyen növény
épp a kertekből, parkokból szaporodik el, gyakran jószándékúan, dísznövényként ajándékozzák őket tovább. S mivel természetes kártevőik ezen az
éghajlaton nincsenek, pár év alatt kiirthatatlan ellenfelet jelentenek a kerttulajdonosoknak, sőt, a nemzeti parkoknak is. Vannak köztük olyan közkedvelt, népszerű fajok, mint a sok vitát kiváltó, egyébként remek mézelő fehér
akác, a közönséges vadszőlő, a közönséges orgona, és olyan özönfajok is,
mint a bálványfa, vagy a japán keserűfű, melyek már a nemzeti parkjainkban is jelentős területeket foglalnak el.
De mi is a probléma ezekkel a növényekkel? Hiszen szépek, oxigént termelnek és különösebb gondozás nélkül nőnek és szaporodnak is. Sajnos
azonban az invazív fajok kifejezetten agresszíven terjeszkednek, a gyökerükből, lombjukból olyan vegyületeket juttatnak a talajba, ami megmérgezi,
elpusztítja a környező őshonos növényeket és átalakítja a talajt is. Így az
adott faj végül egyeduralkodóvá válik egy területen, őshonos fáinknál jóval
kevesebb állatnak ad táplálékot és búvóhelyet. Így komoly veszélyt jelentenek a magyarországi ökoszisztémára. A nemzeti parkok munkatársai kemény munkával mentik az őshonos fajokat, de mechanikusan szinte lehetetlen ezeket az invazív növényeket kiirtani, sőt, a vágás hatására fokozott
sarjképződés indul, és egyre több lesz belőlük. A magjuk kedvezőtlen körülmények között képes hosszú éveken át várni a csírázással. Gyakran csak az
12

átgondolt vegyszeres kezelés hoz megoldást, például a bálványfa és a keserűfű esetében. Ha sikerül egy területről kiirtani, még évekig kifejti a hatását,
és akadályoz más növényeket is a fejlődésben. A Dunakanyarban is aktuális
ez a probléma: az özönnövények gyakran folyók árterein vetik meg a lábukat, ráadásul ideális számukra hazánk klímája. Így terjedt el a régióban a
még mindig kevéssé ismert japán keserűfű a folyó- és patakpartokon, és
akár a betont is áttörve, komposztból kisarjadva terjed át fokozatosan a kiskertekbe, veteményesekbe, természetvédelmi területekre. Ma már gyakran
a legszebb hazai kilátóinkból körülnézve is bálványfát, akácot láthatunk magunk körül a nemzeti parkokban.
Mit lehet tenni ellenük? A legfontosabb, hogy senki ne nevelgessen, terjesszen ilyen növényeket, szükség esetén kérje az erdészetek segítségét. Ne
feledjük, akár egyetlen invazív növény is negatív hatással lehet a könyék élővilágára. Hosszú távon pedig minden résztvevő (önkormányzatok, erdészetek, lakosság) összefogására lesz szükség a kiirtásukhoz.
A Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület elérhető FaceBook-on, Instagramon és a dunakkve@gmail.com email-címen. Ha szeretnétek csatlakozni, vagy kérdésetek van, keressetek bennünket!
dunakanyar környEzEtvédELMi EgyESüLEt
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Nagy si ke rű hang ver senyt
adott a Női Kórus
A Nagymarosi Női Kórus nagysikerű hangversenyt adott a művelődési házban július 2-án Patrik Judit karnagy vezényletével
és Gereta Natália zongora kíséretével. A nagy hőség ellenére
teltház volt.
Virág Benedek versével könyörgött a békéért Patrik Judit a kórus
megszólalása előtt, majd Vangelis Conquest of Paradise zenéjére
vonultak be az énekesek.
Az első részben két reneszánsz szerző, Regnart és Clemens
non Papa darabjával indítottak, majd Karai, Bartók és Kodály
műveket énekeltek, de elhangzott Patrik Judit saját szerzeménye
is, az Anyám tyúkja. Gereta Natália zongoraművész játéka következett ezután, majd John Rutter és Karai szerzeménnyel zárták a
koncertet. A nagyon jó hangulatú hangversenyen jelen volt a
kórus valamikori alapítója, Brusznyai Margit, Nagymaros díszpolgára is, akit meleg szeretettel köszöntöttek a jelenlévők.

Fotó: Mándli Gyula

Júniusi Kajakos hírek
A Maraton Magyar Bajnokság után már egyre több versenyre kell
készülni. Következnek a Régiós versenyek, amelyek a Magyar Kupára válogatnak. Ez külön van a kajakosoknak és a kenusoknak.
Közben a kisebbek az Eszkimó-Indián Játékokra készültek. Ez egy
összetett verseny, a kajakozás és kenuzás mellett olyan versenyszámok is szerepelnek, mint kislabda dobás, futás húzódzkodás.
Ezt csak 14 év alattiaknak rendezik.
A versenyeken legjobb eredményeink:
Wichmann és Gyulay Reg. Akadémiai Kupa (kenu) Szolnok,
2022.06.04 - 2022.06.04
C1 Női Serdülő U16 500 m , 4. Bognár Flóra
C2 Női Kölyök U13-U14 500 m 7. Mozga Dorottya, Szabad Flóra,
C2 Női Serdülő U15-U16. 500m 4. Bognár Flóra, Kruj Fruzsina
MC1 Férfi Gyermek U12 2000 m, 4. Balázs Gergő
MC1 Férfi Gyermek U10-U11 2000 m 2. Solti Gergő,
5. Czoch Botond, 6, Várnagy Viktor
Gyulay Zsolt Regionális Akadémiai Kupa (kajak) 2022.06.05
2022.06.05 Szolnok
K1 Női Serdülő U16. 500m 9. Péteri Rozina
K2 Női Kölyök U13-U14 500 m, 3. Gaszner Eszter,
Kardos Orsolya
K2 Férfi Kölyök U13-U14 500 m 2. Kardos Olivér, Balla Levente
MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m 12. Döbrössy Tamás
MK2 Férfi Gyermek U12 2000 m, 11. Hadi Mátyás,
Nagy Boldizsár
K1 Férfi Kölyök U13. 2000m, 3. Kardos Olivér
MK1 Női Kölyök U13 2000 m, 1. Kardos Orsolya
Gyulay Zsolt Regionális Akadémiai Eszkimó-Indián Játékok

(kajak) 2022.06.11 2022.06.12 Csepel
Eszkimó-Indián MK1 Férfi Gyermek U10
6. Burgermeister Bence, 12. Döbrössy Tamás
Eszkimó-Indián MK1 Férfi Gyermek
U11 5. Burgermeister Olivér
Eszkimó-Indián MK1 Férfi Gyermek U11 7. Rimely Ders
Magyar Kupa Döntő 2022.06.25 2022.06.26 Fadd-Dombori
K1 Férfi Kölyök U13. 2000m, 2. Kardos Olivér
MK1 Női Kölyök U13 2000 m 2. Kardos Orsolya
C2 Női Serdülő U15-U16. 500m 5. Bognár Flóra, Kruj Fruzsina
MC1 Férfi Gyermek U12 2000 m, 14. Balázs Gergő
C2 Női Kölyök U13-U14 500 m, 8. Mozga Dorottya, Szabad Flóra
MK4 Női Kölyök U13. 2000m 1. Kardos Orsolya,
Arató Sára, Rózsa Julianna, Bertalan Katalin
MC1 Férfi Gyermek U10-U11 2000 m, 12. Solti Gergő,
14. Czoch Botond
K4 Női Kölyök U13-U14 500 m, 3. Gaszner Eszter,
Chrudinák Virág, Káplár Zille, Czibula Rebeka
Gratulálunk az eredményekhez!
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A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással
tehergépjármű vezetőt keres.
Feltételek: érvényes C kategóriás jogosítvány; gépkezelői vizsga;
-valamint GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány).
2. A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással keres alkalmazottat zöldfelület karbantartásra (fűkaszálás).
Feltételek: - gyakorlat
Jelentkezni a MAROS NONPROFIT KFT. telephelyén
(Nagymaros, Rákóczi út 37.), vagy előre egyeztetett időpontban és a
helyszínen lehetséges.
Mobil telefon: +3630/222-44-83 - Marschal Márk
Vezetékes telefon: 27/354-313 - Iroda

Anyakönyvi hírek – július hó
Születtek:
Mészáros Dániel Gergely és Máthé Eszter lánya: Mira Manna
Balogh Richárd és Gergely Borbála fia: Alexander Hárs
Házasságot kötöttek:
Zsigmond Albert és Sárközi Ildikó
Révész Tamás és Augusztin Sára
Fazekas János és Sánta Judit
Farkas György és Sárközi Anita
Elhaláloztak:
Burgermeister Ferencné sz. Kovács Mária (1928)
Villányi Mátyás István (1925)
Simon Mihály (1950)
Nagymaros, 2022. június 28.

Fotó: Német Zoltán Pál

Impresszum
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100
Fax:
27/354-245
14

Felelős szerkesztő:
Szilágyi Erzsébet
szilagyierzsebetgina@gmail.com
Telefon: 06-30/519-1519
Tharan-Trieb Marianne
olvasószerkesztő

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
2600 Vác, Lemez u. 2.
A CIKKEK LEADÁSI HATÁRIDEJE:
MINDEN HÓNAP 20.
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KARSÁN LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
ÉS TISZTÍTÓ
Nagymaros, Váci út 18, a 12-es főúton

26 éve a
mintabolt
a lakosság szolgálatában
Párnák, paplanok, plédek, gyermek,
felnőtt ágynemű garnitúrák és
huzatok, matracok és ágyak.
Memory termékek és matracvédők
SZŐNYEGTISZTÍTÁS ÉS
INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
Ruha-, bőr-, szőrme tisztítása és
festése, gyapjú-, tolltisztítás,
ágyneműmosás, ékszer javítás
Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381.
Email: karsanjanos@gmail.com,
nagymarosiszolgaltato@gmail.com

A Wildenrosen Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési
Egyesület működési területére meghirdetett VP6-19.2.1.-14-8.1.3-17
kódszámú – Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület - Hagyományőrző, kulturális és civil élet támogatása című felhívás keretében
1 371 776 Forint támogatásban részesült.
Projekt azonosítója: 1927034594
Projekt címe: Wildenrosen Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület eszközbeszerzési pályázata
A támogatás összege: 1 371 776 Ft
A projekt elszámolható összköltsége: 1 443 982 Ft
Támogatás intenzitása: 95%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.10.31.
A projekt keretében a Wildenrosen Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület eszközbeszerzése valósult
meg. A projekthez kacsolódóan hagyományőrző ruhák, eszközök és a próbákhoz, fellépésekhez szükséges informatikai eszközöket vásárolták meg
.
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