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Új, ha tá ron-át nyú ló pi a cok az
Ister-Gra num régió 3 hely szí nén

Az In ter reg V-A Szlo vá kia-Ma gyar or szág Együtt mű kö dé si Prog ram
tá mo ga tá sá nak ke re té ben va ló sít hat ta meg az Ister-Gra num EGTC
- tíz part ner rel együtt mű köd ve - ed di gi leg ko mo lyabb pro jekt jét.
A IG He ri ta ge te rü le ti ak ci ó terv 6 önál ló, helyi ter mé kek re irá nyu -
ló pro jekt ből áll, mely nek egyi ke jú ni us 30-án si ke re sen le zá rult. 

A „CB_SALES 2.0” el ne ve zé sű pro jekt ve ze tő part ne re Sző gyén köz ség,
ma gyar or szá gi part ner ként pedig Nagy ma ros Város és Bajót Köz ség Önkor -
mány za tai haj tot tak végre fej lesz té se ket.

A pro jekt fő célja az Ister-Gra num tér ség ben meg ter melt és elő ál lí tott
ter mé kek pi ac ra ju tá sá nak se gí té se és a helyi ter mék há ló zat ér té ke sí té si inf -
rast ruk tú rá já nak fej lesz té se volt. 

2022. jú ni us 27-én a part ner te le pü lé sek pol gár mes te rei ta lál koz tak a
meg va ló sí tott fej lesz té sek meg te kin té se és me gis me ré se cél já ból, va la mint
tár gyal tak a pá lyá zat ból meg va ló sult hely szí nek ki hasz ná lá sá ról, ha tá ron
át nyú ló össze kap cso lá sá nak le he tő sé ge i ről, va la mint a jö vő be ni együtt mű -
kö dés ről, közös ren dez vé nyek szer ve zé sé ről. 

A szlo vá kiai Sző gyén ben kö zös sé gi ha gyo má nyőr ző ren dez -
vény köz pont ként és kéz mű ves tá bor ként is mű kö dő táj ház új funk -

ci ók kal bővült,
ud va rán szer ve -
zi majd meg a to -
váb bi ak ban a te -
le pü lés a helyi
ter mék pi a cot, il -
let ve igé nyes, ha -
g yo  m á  n y ő r  z ő
ren dez vé nyek le -

bo nyo lí tá sá ra is al kal -
mas sá válik a me gú -
jult épü let, újon nan
ki a la kí tott mos dók,
12 fő be fo ga dá sá ra
al kal mas pa vi lon és
kül té ri ke men cé nek
k ö  s z ö n  h e  t ő  e n .

Emel lett a meg lé vő fő -
é pü letet is felújították.
Az In ter reg SKHU
prog ram által nyúj tott
tá mo ga tás ERFA össze ge 234 366,25 .

Nagy ma ro son a he lyi ek és régió vá sár lói által is köz ked velt
helyi ter mék piacot új, kor sze rű vi zesb lok kal láttuk el, amire az al -
kal man ként közel ezer lá to ga tó kom for tos vá sár lá sá nak biz to sí tá sa
szem pont já ból elen ged he tet len szük ség volt. A me gol dást a piac
mel let ti kul túr ház vi zesb lokk já nak kor sze rű fe lú jí tá sa és a pi ac ra ér -
ke ző vá sár lók szá má ra is hoz zá fér he tő vé té te le je len ti. Az In ter reg
SKHU prog ram által nyúj tott tá mo ga tás ERFA össze ge 76 565,33 .

Ba jó ton új, helyi ter me lői piacot alakítottak ki, me lyet az ide lá to ga tók
helyi ter mék piac mel lett kö zös sé gi tér ként és ren dez vé nyek hely szí ne ként
is él vez het nek. A fe dett pa vi lon rész és a piac üze mel te té sé hez szük sé ges fel -
sze re lés szín vo na las hely szín ként szol gál Bajót és a kör nyék la ko sa i nak
egya ránt. Az In ter reg SKHU prog ram által nyúj tott tá mo ga tás ERFA össze ge
62 521,75 . A pá lyá zat ha tá ron át nyú ló jel le gé nek kö szön he tő en a három
Ister-Gra num ré gi ós te le pü lés eze set ben a helyi ter mék által ta lált egy más ra
és a fej lesz té sek nek kö szön he tő en szo ro sabb kap cso lat szö vő dött köz tük,
amit közös ren dez vé nyek által kí ván nak erő sí te ni, va la mint a ré gi ós ter me -
lők szá má ra ezzel is újabb le he tő sé gek nyíl tak meg ter mé ke ik pi ac ra jut ta tá -
sá nak se gí té sé re.  Akár vá sár ló ként, akár ela dó ként sze re tet tel vár juk Önö -
ket új hely szí ne in ken.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val,  az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg.

SKHU/1802/3.1/050 (CB_SALES_2.0). www.skhu.eu



NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

- temető üzemeltetésére és temetkezési szolgáltatásra -
Nagy ma ros Város Önkor mány za ta– a te me -
tők ről és a te met ke zés ről szóló 1999. évi XLIII. tör -
vény és az annak vég re haj tá sá ról szóló 145/1999.
(X. 01.) Korm. ren de let (a  to váb bi ak ban: korm.
ren de let) va la mint a 80/2022. (VII.04.) számú 

Kép vi se lő-tes tü le ti ha tá ro zat alap ján –
pá lyá za tot ír ki köz te me tő – ke gye le ti
köz szol gál ta tá si szer ző dés útján tör té nő
– üze mel te tés re és te met ke zé si szol gál ta -
tás tel je sí té sé re.

A te me tő a Nagy ma ros Város 090/1 hrsz-ú
ki vett te me tő mű ve lé si ágban nyil ván tar tott
in gat lan, Nagy ma ros Város Önkor mány za ta
ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe ző in gat lan. (a
to váb bi ak ban: köz te me tő)

A te me tő üze mel te té sé re vo nat ko zó ke gye le ti köz -
szol gál ta tá si szer ző dés ha tá ro zott időre, öt éves
idő tar tam ra, 2022. ok tó ber 01. – 2027. szep -
tem ber 30. kö zött jön létre.
Ke gye le ti köz szol gál ta tá si szer ző dés csak azzal a
gaz dál ko dó szer ve zet tel köt he tő, amely a te me tők -
ről és te met ke zés ről szóló 1999. évi XLIII. tör vény -
ben és annak vég re haj tá sá ról szóló 145/1999. (X.
01.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott szak mai,
pénz ü gyi és egyéb fel té te lek nek meg fe lel, és azo -
kat a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jű leg hi telt ér -
dem lő en iga zol ja.
A pá lyá zat hoz az aláb bi mel lék le te ket kö te le ző en
csa tol ni kell:
• iga zo lás arra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá zó ren -
del ke zik a te me tők ről és a  te met ke zés ről szóló
1999. évi XLIII. tör vény ben és annak vég re haj tá sá -
ról szóló 145/1999. (X. 01.) korm. ren de let ben
meg ha tá ro zott – az üze mel te tő re és a te met ke zé si
szol gál ta tók ra is vo nat ko zó – szak mai, pénz ü gyi és
egyéb fel té te lek kel
• a pá lyá zó 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na ta,
kép vi se lő jé nek alá í rá si cím pél dá nya
• nem le ges adó i ga zo lás csa to lá sa a NAV- tól (köz -
tar to zás men tes adó zói adat bá zis is meg fe le lő) és a
helyi adó ha tó ság tól
• a pá lyá zó tel jes bi zo nyí tó erejű ma gán ok irat -
ba vagy kö zo ki rat ba fog lalt Ik ta tó szám:
H/1098-1/2022 nyi lat ko za ta arra vo nat ko zó -
an, hogy el le ne csőd- vagy fel szá mo lá si el já rás
nincs  fo lya mat ban
• üze mel te té si és ke gye le ti szol gál ta tá si be vé te lek
el kü lö ní té sé re szol gá ló szám vi te li  sza bály zat
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell to váb bá a tör vény ben
meg ha tá ro zott tar tal mú ke gye le ti köz szol gá la ti
szer ző dés ter ve ze tét is. 

A pá lyá zat nyer te se (üze mel te tő) jo go sult és
kö te les:
a) meg ha tá roz ni a te met ke zé si szol gál ta tás, il le tő -
leg a te me tő ben vég zett egyéb vál lal ko zá si te vé -
keny sé gek el lá tá sá nak te me tői rend jét;

b) biz to sí ta ni az el te me tés (ur na el he lye zés) fel té te -
le it, ide ért ve a te me té si hely re való első te me tést
me ge lő ző en a sír hely ki á sá sá ról (sí rá sás) való gon -
dos ko dást;
c) me gál la pí ta ni a te me tő lá to ga tók ke gye let -
gya kor lá sá nak fel té te le it, a nyit va tar tá si időt;
d) biz to sí ta ni a ra va ta lo zó tech ni kai be ren de zé -
sei, tá ro lók és hűtők, va la mint a te me tő egyéb
köz cé lú lé te sít mé nyei (in fra struk tú ra) kar ban -
tar tá sát, és mű köd tet ni azo kat;
e) gon dos kod ni a te me tő be ki szál lí tott el huny -
tak át vé te lé ről, és biz to sí ta ni a te me tő nyi tá sát,
zá rá sát;
f) me gő riz ni a nyil ván tar tó köny ve ket;
g) tá jé koz tat ni a te me tő lá to ga tó kat;
h) ki je löl ni a te me té si he lye ket;
i) el vé gez ni a te me tő és lé te sít mé nye i nek tisz -
tán tar tá sát, fű nyí rá sát, az utak kar ban tar tá sát,
sí kos ság men te sí té sét és a hó el ta ka rí tást, úgy
hogy a te rü let egész évben ál lan dó jel leg gel
ren de zett sé get mu tas son;
j) havi rend sze res ség gel össze gyűj te ni és el szál -
lí ta ni a hul la dé kot;
k) gon dos kod ni a te me tő rend jé nek be tar tá sá -
ról és be tar ta tá sá ról;
l) össze han gol ni a te me tői lé te sít mé nyek, így
kü lö nö sen a ra va ta lo zó hasz ná la tos te met ke zé -
si szol gál ta tói te vé keny sé ge ket, szer ve zé si in -
téz ke dé sek kel elő se gí te ni a te me tés és az ur na -
el he lye zés zök ke nő men tes le foly ta tá sát;
m) gon dos kod ni az ügy fél fo ga dás ról.

Egyéb ki kö té sek:
- Szol gál ta tó el fo gad ja a Nagy ma ros Város
Kép vi se lő-tes tü le té nek 12/2016.(XI.3.) sz. „a
köz te me tő ről és a te met ke zés rend jé ről”  önk.
ren de le té ben fog lalt sza bá lyo kat be tart ja.
- Az üze mel te tő a te met ke zé si szol gál ta tók te -
kin te té ben az egyen lő bá nás mód elvét  kö te -
les tisz te let ben tar ta ni.
- A sír hely árak és a szer tar tá si díjak mér té -
két az ön kor mány zat ren de let ben sza bá lyoz -
za, annak me gál la pí tá sa során egyez tet ni kö -
te les Szol gál ta tó val a díj eme lés mér té két te -
kint ve, mely dí ja kat a te met te tő köz vet le nül
az Szol gál ta tó nak fizet meg.
- Az üze mel te tő kö te les a te met ke zés sel kap -
cso la tos ügyin té zés ről és a te met ke zé si
szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek fel té te le i -
ről a te me tő ben és a te lep he lyén hir det -
ményt ki füg gesz te ni.
- Az üze mel te tő le he tő leg nyis son iro dát a te le -
pü lé sen, ahol ügy fél fo ga dást tart és  be mu ta tó
hely ség ként szol gál a kel lé kek áru sí tá sá hoz.
- Az üze mel te tő kö te le zett sé get vál lal arra, hogy
a ke gye le ti köz szol gál ta tást más gaz da sá gi te vé -
keny sé gé től szám vi te li leg el kü lö ní ti.
- Az üze mel te tő kö te les
a) az üze mel te tés, il le tő leg a te met ke zé si
szol gál ta tás költ sé ge i nek me gosz tá sá ra az

ön kor mány zat által el fo ga dott szám vi te li
sza bály za tot al kal maz ni; ezt a pá lyá zat ré -
sze ként be kell nyúj ta ni, ame lyet az
Önkor mány zat a nyer tes sé nyil vá ní tás sal
jó vá ha gyó lag el fo gad,
b) az üze mel te tés sel össze füg gő be vé te le i ről és ki -
adá sa i ról, va la mint te vé keny sé gé ről az ön kor -
mány za tot éven te tá jé koz tat ni.
- Az üze mel te tő – fi gye lem mel a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok ra - tel jes körű te met ke zé si szol gál ta tás vég -
zé sé re jo go sult. Tel jes körű te met ke zé si szol gál ta -
tás a Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott te met ke zé -
si szol gál ta tá si te vé keny ség.

- Te met ke zé si szol gál ta tá si te vé keny ség
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott mű sza ki,
köz egész ség ü gyi és alap ve tő ke gye le ti, il let ve
sze mé lyi fel té te lek sze rint gya ko rol ha tó. 
A te met ke zé si szol gál ta tó kö te les az en ge dé lye zett
te met ke zé si szol gál ta tá si te vé keny sé get a ke gye le ti
jogok be tar tá sa mel lett, fo lya ma tos ren del ke zés re
ál lás sal Ik ta tó szám: H/1098-1/2022 el lát ni. Te vé -
keny sé gé nek gya kor lá sa során a szol gál ta tó a jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott alap el vek ér vé nye -
sü lé sét kö te les biz to sí ta ni.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tá ri de je: 
2022. au gusz tus 31. 16:00 óra

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak helye: Nagy ma ros Város
Önkor mány za ta (2626 Nagy ma ros, Fő tér 5.)

A pá lyá za tok be nyúj tá sa ki zá ró lag sze mé -
lye sen vagy pos tai úton ér vé nyes! Zárt bo rí -
ték ban „TEMETŐ PÁLYÁZAT” je li gé vel Nagy -
ma ros Város Pol gár mes te ré nek cí mez ve
(2626 Nagy ma ros, Fő tér 5.).

To váb bi in for má ció a 06-27/595-100/110
mel lék, a Pol gár mes te ri Hi va tal Vá ro sü ze mel -
te té si Cso port já tól kér he tő.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá za to kat a Kép vi se -
lő-tes tü let a be nyúj tá si ha tár időt 
kö ve tő en 30 napon belül kép vi se lő-tes tü le ti
ülé sén bí rál ja el, és egy ben fenn tart ja ma gá -
nak a jogot, hogy a pá lyá za tot ered mény te -
len nek nyil vá nít sa.

Nagy ma ros, 2022. jú li us 20.

Pá lyá zat meg je le nik:
- ön kor mány zat hir de tő táb lá ján
- ön kor mány zat hon lap ján
- Vá ro si Újság au gusz tu si szám
- or szá gos na pi lap ban 
- kör nyék be li te le pü lé sek hir de tő fe lü le te in.

Pá lyá zat mel lék le tei :
ÖK ren de let és díjak
Köz szol gál ta tá si szer ző dés minta- ter ve zet
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Közélet

A Rend őr ség várja azok nak a 18 évet be töl tött, de az 55.
életé vet be nem töl tött, bün tet len elő éle tű, le ga lább alap fo -
kú is ko lai vég zett ség ről (8 év fo lyam si ke res el vég zé sé ről)
ki ál lí tott bi zo nyít vánnyal és ma gyar ál lam pol gár ság gal ren -
del ke ző sze mé lyek je lent ke zé sét a szer ző dé ses ha tár va dász
kép zés re, akik el hi va tot tak Ma gyar or szág ál lam ha tá rá nak
őr zé se és a jog el le nes mig rá ció me ga ka dá lyo zá sa iránt.

A Kor mány 2022. jú li us 8-án dön tött a szer ző dé ses ha tár va dász
jog vi szony lét re ho zá sá ról és a Rend őr ség Ha tár va dász Ez -
re dé nek fe lál lí tá sá ról. Első ütem ben össze sen 2200 fő
szer ző dé ses ha tár va dász fel vé te le, kép zé se és szol gá lat ba
ál lí tá sa szük sé ges a Bács-Kis kun Me gyei, a Csong rád-
Csa nád Me gyei, a Békés Me gyei, a Hajdú-Bihar Me -
gyei és a Sza bolcs-Szat már-Bereg Me gyei ha tár va dász
szá za dok ál lo má nyá ba.

Az or szá gos to bor zás ke re té ben To bor zá si Ko or di ná ci ós
Köz pon tot ál lí tot tunk fel, va la mint a Ké szen lé ti Rend őr sé gen
belül mű kö dő Köz pon ti Ha tár va dász To bor zó Iroda mel lett a
ha tár va dász szá za dok ob jek tu ma i ban öt hely szí nen (Kis kun -
ha la son, Sze ge den, Oros há zán, Deb re cen ben és Nyír -
bá tor ban) to bor zó iro dá kat hoz tunk létre. A to bor zás ra ki je -
lölt mun ka tár sa ink az ál ta lá nos fel vi lá go sí tás mel lett, köz vet -
le nül ke re sik meg és sze mé lye sen fo gad ják az ér dek lő dő ket.

A Le gyél Te is rend őr Fa ce bo ok ol da lon, va la mint a rend őr ség to -
váb bi so ci al media fe lü le te in, a po li ce. hu hi va ta los we bol da lán fo lya ma -
to san fris sü lő tar tal mak kal se gít jük a tá jé ko zó dást. Emel lett több, in gye -
ne sen hív ha tó zöld szám (06-80-310-100, 06-80-203-983), mes sen -
ger, email kül dé si le he tő ség is a je lent ke zők ren del ke zé sé re áll.

A je lent ke zé si egy ség cso mag és bő vebb tá jé koz ta tás az új jog vi szony
tar tal má ról és a je lent ke zés fel té te le i ről az aláb bi lin ken ér he tő el:

https://www.po li ce.hu/szer zo de ses-ha tar va dasz-kep zes

A Ha tár va dász Ezred to bor zó ja

Schind ler Lász ló kép vi se lő úr fel hí vá sa
Idén vasat, va sért moz gal mat in dí tok. Sze ret ném, ha a hul la dék va sa ink ból
egy vi szony lag esz té ti kus, el ter jedt és biz ton sá gos ke rí tés va ló sul na meg. 

Elő ször a „gó lyás" ját szó te ret (Dám tól Szob fele ta lál ha tó) sze ret ném biz ton sá go -
sab bá tenni azzal, hogy be ke rít jük. Ha hever ott hon le ad ha tó vasad, nagy gé ped, ak -
ku mu lá to rod, ami fog lal ja a he lyet, akkor itt a remek al ka lom, hogy egy jó cél ér de ké -
ben meg válj tőle! Saj nos boj lert, hűtőt és fa gyasz tó lá dát a benne lévő ve szé lyes szi ge -
te lő a nyag miatt nem vesz nek át. De akkor se csüg gedj, ha ilyen esz köz zel nem ren del -
ke zel, hi szen sok kicsi sokra megy ala pon, várom az egyéb ként a sze lek tív be elöb lö -
ge tett, üdí tős, sörös és kon zer ves do bo zo kat is, le he tő leg ki la pít va és nem egye sé vel.
Hajrá Nagy ma ros, gyűj tés re fel!

A cél a ját szó tér be ke rí té se egy 120 cm magas, zöld színű, 3D ele mek ből álló ke -
rí tés sel, mely nek két, ke rék pá rút hoz kö ze li sar ká ban 1-1 re te szel he tő kis ka put he -
lyez nénk el a gát ol da lán olyan tá vol ság ba , hogy az ár ví zi vé de ke zés hez szük sé ges
sáv sza ba don ma rad jon. A gyűj tött va sa kat Nagy ma ros, Tégla u. 25. szám alatt gyűjt -
jük szep tem ber vé gé ig. A pa ko lás ban tudok se gí te ni.
Ke res se tek bi za lom mal a kö zös sé gi fe lü le te ken vagy: Te le fon: 0670 376
5475, E-mail: schind ler.lasz lo@nagy ma ros.hu

A kép vi se lő-tes tü let 2022. jú li us 4-én meg tar tott ren des, nyílt ülé -
sén az aláb bi dön té sek szü let tek:

El fo gad ta a nagy ma ro si Könyv tár és Mű ve lő dé si Ház 2021. évi be szá -•
mo ló ját.
Tá mo gat ja a 2022. au gusz tus 20-i bo rün nep meg tar tá sát.•
El fo gad ta a 300 000 Ft fe let ti költ ség ve té sű nyári ren dez vé nyek ről•
szóló tá jé koz ta tót azzal a ki té tel lel, hogy az au gusz tus 20-i bo rün nep
költ ség csök ken té si le he tő sé ge it fe lül vizs gál ják.
Tá mo gat ja a Csí pős Fesz ti vál meg ren de zé sét 2022-ben és egy út tal kéri•
a szer ve ző ket, hogy vizs gál ják felül a Csí pős Fesz ti vál költ ség ve té sét,
és 10 napon belül szá mol ja nak be a Kép vi se lő-tes tü let nek, hogy tud -
nak-e a té te le ken csök ken te ni. Tá jé koz ta tást vár nak a be vé te lek ről és
ki adá sok ról.
Tá mo gat ja a Kit ten ber ger Kál mán nap meg ren de zé sét 2022-ben,•
azzal a ki té tel lel, hogy a szer ve zők vizs gál ják felül a Kit ten ber ger Kál -
mán nap költ ség ve té sét, és 10 napon belül szá mol ja nak be a Kép vi se -
lő-tes tü let nek, hogy tud nak-e a té te le ken csök ken te ni. Tá jé koz ta tást
vár nak a be vé te lek ről és ki adá sok ról.
Meg hosszab bít ja a 2022. évi első fé lé ves par ko ló bér le te ket 2022. de -•
cem ber 31-ig, addig nem bo csát ki új bér le tet.
A par ko lás té má ját a Pénz ü gyi Bi zott ság és a Vá ros fej lesz té si Bi zott ság•

– az előz mé nyek fi gye lem be vé te le mel lett - újra át te kin ti és év vé gé ig
a ren de le tet fe lül vizs gál ja.
Pá lyá za tot ír ki tes tü let a te me tő üze mel te té sé re, va la mint a te met ke -•
zé si szol gál ta tás vég zé sé re, egy ben fenn tart ja a jogot, hogy a pá lyá za -
tot ered mény te len nek nyil vá nít sa. Fel ké ri a jegy zőt a pá lyá za ti ki írás
vég le ges össze ál lí tá sá ra és ki hir de té sé re leg ké sőbb a 2022. jú li us 30-
ig. (a pá lyá za ti ki írás e lap szá munk 3. ol da lán ol vas ha tó)
A tes tü let a Má tyás Étkez de Ven dég lá tó-ipari Nonp ro fit Kft. 2021. évi•
mér leg be szá mo ló ját 11.774 E Ft mér leg fő összeg gel és 535 E Ft adó zás
utáni ered ménnyel el fo gad ja.

A tes tü let jú li us 19-én meg tar tott rend kí vü li, nyílt ülé sén a 2022.
éves munka és ülés ter vé nek ki e gé szí tő mó do sí tá sát jó vá ha gyó lag
el fo gad ja:

nyári szü net: au gusz tus hónap•
té ma vál to zá sok mel lék let sze rint,•
ok tó ber re kerül át: SZMSZ fe lül vizs gá lat, par ko lá si ren de let fe lül vizs -•
gá lat, köz te rü let hasz ná lat ren de let fe lül vizs gá lat, adó ü gyek fel de rí té -
se, va la mint böl cső de lét re ho zá sá nak fel té te lei,
no vem ber re kerül át: Német Nem ze ti sé gi Önkor mány zat tal me gál la -•
po dás fe lül vizs gá lat, 2023 éves díjak, bér le ti díjak me ge me lé se, tár su -
lá sok ról tör té nő be szá mo ló.
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Közélet
A segítés legszebb formája az orvoslás

Min den ki nagy öröm mel fo -
gad ta a hírt, hogy me gol -
dód ni lát szik az 1. számú
há zi or vo si kör zet el lá tá sa,
új dok tor nő ér ke zik egy e lő -
re he lyet te sí tő stá tus ban
Ren dessy An na má ria mellé.
Re mél jük, hogy ősz től min -
den ad mi niszt ra tív aka dály
el há rul, hogy át ve hes se a
kör ze tet és meg kap ja a mű -

kö dé si en ge délyt a pra xis hoz. Aki ta lál ko zott már Fe rencz Esz ter
dok tor nő vel, azok azt mond ják, hogy egy na gyon ked ves, mo -
soly gós, nyi tott, ér dek lő dő ember ér ke zett a vá ros ba.
Kérem, mu tat koz zon be ol va só ink nak, po ten ci á lis be te ge i -
nek, me sél jen csa lád já ról!

Sza bol csi szár ma zá sú va gyok apai rész ről, anyai ágon bor so di ak az
őseim, mis kol ci csa lád. Anyai na gya pám öt évet töl tött ha di fo goly ként a
Szov jet unió ban, sokat me sélt azok ról a ke mény évek ről.

Éde sa nyám és édes apám is re for má tus lel ké szek, egy fiú és két lány -
test vé rem van, de volt egy fo ga dott nő vé rem is éve kig és édes apám ha lá -
la után még két nehéz sorsú lányt is ne velt éde sa nyám. Éde sa pám lel ké szi
hi va tá sa mel lett az An tall-kor mány ide jén MDF szí ne i ben or szág gyű lé si
kép vi se lő is volt, azon kí vül gaz dál ko dott is, ezek fe lő röl ték az ere jét és egy
sze ren csét len au tó ba le set ben meg halt, va ló szí nű ve ze tés köz ben ka pott
egy szí vin fark tust. Éde sa pám ha lá la kor ti zen öt éves vol tam.

Éde sa pám tól gyak ran hal lot tam, hogy aki év ti ze dek ben gon dol ko dik,
az di ó fát ültet, aki ge ne rá ci ók ban, az is ko lát ala pít. Az, hogy ma Ti sza fü re den
egy volt  ál la mi óvoda és is ko la re for má tus kézbe ke rült, az neki kö szön he -
tő. Szü le im től ta nul tam a szo ci á lis ér zé keny sé get, hosszú időn ke resz tül
misszi o ná ri us sze ret tem volna lenni Af ri ká ban, aztán jött az egész ség ü gyi te -
rü let, hogy abban is se gí te ni tudok, le gin kább a men tő or vo si pálya von zott,
mert ott na gyon gyor san, pon tos di ag nó zis alap ján kell jó dön tést hozni.
Hol vé gez te a ta nul má nya it?

Sá ros pa tak ra ke rül tem ha tosz tá lyos gim ná zi um ba, két év múlva két -
tannyel vű osz tály ba át je lent kez tem, így an go lul is és né me tül is jól meg ta -
nul tam, ami nek ké sőbb igen nagy hasz nát vet tem.  

A gye rek ko ri ál mok ból meg ma radt a má so kon való se gí tés, így elő -
ször men tő tiszt sze ret tem volna lenni, ké sőbb érett meg ben nem, hogy a
se gí tés egyik leg szebb for má ja az or vos lás, így a Deb re ce ni Or vos tu do má -
nyi Egye tem re je lent kez tem, ennek el vég zé se után azért men tem Né met -
or szág ba, hogy meg sze rez zem az anesz te zi o ló gi ai szak vizs gá mat. 2013-
2021-ig Né met or szág ban éltem, ott is mer ked tem meg az er dé lyi szár ma -
zá sú, ka lo ta sze gi fér jem mel, aki szin tén lel kész gye rek, össze há za sod tunk
és két lány gyer me künk szü le tett. Szá mom ra egy értel mű volt, hogy haza
sze ret nék jönni, végül ez a dön tés ta valy de cem ber re érett meg ben nünk. 
Hogy dőlt el, hogy ebbe a ré gi ó ba te le ped nek le?

Min den kép pen a bu da pes ti agg lo me rá ci ó ban gon dol kod tunk, na -

gyon vi dék re, távol a köz pont tól sok ok miatt nem akar tunk menni.
Ami kor meg lát tuk a Du na ka nyart, a vi seg rá di várat, a Bör zsönyt és a
Pi list, tel je sen olyan volt, mint ahol Né met or szág ban él tünk a Rajna
men tén. Elő ször a táj szép sé ge fo gott meg, a kis vá ros han gu la ta, aztán
a sváb szár ma zá sú, német nevek miatt úgy érez tem, hogy egy ki csit
foly ta tom az ed di gi éle te met.
Mi lyen ki hí vá sok elé néz most, hogy a kór há zi munka után a há -
zi or vo si te en dők el lá tá sá ra vál lal ko zott?

Meg kell sze rez nem a há zi or vo si szak vizs gát, me lyet az el kö vet ke ző
két évben a pécsi egye te men el is fogok vé gez ni. Hogy a há zi or vo si szak -
vizs gát meg sze rez zem, ahhoz egy év gya kor lat kell men tor mel lett, a men -
to ri sze re pet Ren dessy dok tor nő vál lal ta. Sze ret ném az anesz te zi o ló gi ai
tu dá so mat is fej lesz te ni, ezért fogok ügye le tet vál lal ni kór há zak ban, táv la -
ti ter ve im kö zött sze re pel még, hogy el vé gez zem a fáj da lom te rá pi át is, hi -
szen ez is na gyon közel áll az anesz te zi o ló gi á hoz. Ebben is az ve zé rel, hogy
ho gyan tudok nehéz hely zet ben lé vő nek se gí te ni. 
Me lyek az első be nyo má sai te le pü lé sünk ről?

Az első be nyo má sa im na gyon jók, a csa lá dok ren de zet tek, bár hol vol -
tam eddig, na gyon po zi tí vak a ta pasz ta la ta im, nagy a köz biz ton ság. Egy
hó nap ja köl töz tünk ide Nagy ma ros ra, al bér let ben la kunk, hosszú távon
min den képp itt sze ret nénk le te le ped ni, közel az er dő höz. Mi Mainz mel lől
jöt tünk, s ami kor meg hal lot tam a Ma in zi utcát, né met or szá gi em lé ke ket
éb resz tet tek ben nem. Sokan az it te ni ek közül is éve ken ke resz tül éltek
kül föl dön, me goszt ják él mé nye i ket, ta pasz ta la ta i kat, ame lyek újabb kap -
cso ló dá si pon tok.
Mi lyen to váb bi ter vei van nak még?

Sze ret ném a ko ráb bi szű ré se ket újra vissza hoz ni, nagy hang súlyt sze -
ret nék fek tet ni a me ge lő zés re, azon kívül az idő sek, a fo gya ték kal élők felé
nyit ni, fog lal ko zást, ki rán du lást szer vez ni, csök ken te ni a lelki prob lé má -
kat azál tal, hogy men tál hi gi é nés szak em ber be vo ná sá val a lelki krí zi se -
ken át se gí te ni az em be re ket, hi szen a lelki bajok ki hat nak az egész ség re.
Ha a va ló di gon dok gyö ke re it nem old juk meg, akkor azo kat gyógy sze rek -
kel ideig-óráig tud juk csak tom pí ta ni. 

Kérek még tü rel met, sok min dent meg kell ta nul nom, mert eddig
kór ház ban dol goz tam, ott min den esz köz, mű szer a ren del ke zé sem re állt
a pon tos di ag nó zis hoz, itt sajnos nem, kri ti kus eset ben a lel ki is me re tem
akkor nyu godt, ha be kül döm a be te get a váci sür gős ség re. Ter ve im kö zött
sze re pel, hogy ami lyen di ag nosz ti kai esz közt csak be tudok sze rez ni, azt
beszerzem, hogy azzal meggyor sít sam a pon tos di ag nó zist és mi ha ma -
rabb lé lek ben és test ben gyó gyul tak hagy has sák el a  szé pen fe lú jí tott ren -
de lőt – zárta gon do la ta it Fe rencz Esz ter.

Az ol va sók és be te gek ne vé ben kö szön jük, hogy Nagy ma rost vá lasz -
tot ta és hogy kap tunk egy fi a tal, tenni akaró, agi lis dok tor nőt, mert abból
a szem pont ból el ké nyesz te tett hely zet ben va gyunk, hogy Zom bory
Klára, Ren dessy An na má ria és Hajnal Katalin is fá rad ha tat la nok
a be teg el lá tás te rü le tén, meg szok tuk, hogy jó és biz tos ke zek ben vol tunk
eddig is. Kí ván juk, hogy érez ze ott hon magát, s hogy mi ha ma rabb vég leg
le tud jon a csa lád já val te le pül ni kis vá ro sunk ban. SzE.
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Lámpás

A jú li u si Nagy ma ros új ság ban meg je lent rejt vény meg fej té se: KELLEMES NYARALÁST!
A he lyes meg fej tők közül ki sor sol tuk a sze ren csés nyer test: KISS GÁBORNÉ-t, aki a BOR-SÓ, BOR-PIAC 5000 Ft-
os vá sár lá si utal vá nyát nyer te. Gra tu lá lunk!
Az au gusz tu si rejt vény hez a Ka vics Snack Bár fe la ján lá sá ból egy 5000 Ft-os vá sár lá si utal ványt fo gunk ki sor -
sol ni. A meg fej té se ket au gusz tus 25-ig vár juk a Pol gár mes te ri Hi va tal pos ta lá dá já ba név vel, elér he tő ség gel.

Tá jé koz ta tó a helyi civil szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra a 2022. évi pá lyá zat ki írá sá ról 
Nagy ma ros Város Önkor mány za tá nak Kép vi se lő-tes tü le te a 4/2019. (III.4.) számú ren de le tét mó do sít va ( to váb bi ak ban Ren de let) pá lyá zat ki írá sá ról dön tött a helyi civil
szer ve ze tek szá má ra. A pá lyá zat be nyújt ha tó : a ”Tá mo ga tá si Ké re lem Űrlap” nyom tat vány ki töl té sé vel (a ren de let 1. számú mel lék le te) , majd be kül dé sé vel
Nagy ma ros Város Pol gár mes te ri Hi va ta la 2626 Nagy ma ros, Fő tér 5. címre pos tai úton vagy személyesen Dr. Szé násy And rea stra té gi ai re fe rens ré szé re
2022. szep tem ber 30. nap já ig, zárt bo rí ték ban! 
A nyom tat vány le tölt he tő a www.nagy ma ros.hu hon lap ról. A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni, hogy : „Civil Pá lyá zat 2022.”
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell : a pá lyá zó ada tai ( neve, szék he lye), a be jegy zé si ok irat szá mát ( be nem jegy zett szer ve zet ese tén a mű kö dé sét iga zo ló el nö -
ki/kép vi se lői nyi lat ko za tot), azo kat a fe la da to kat, me lye ket köz cé lú te vé keny ség ként az adott évben el lá tott, el kíván látni, a pá lyá zat ban meg je lölt te vé keny -
sé gek vár ha tó pénz ü gyi ki adá sa it, az Önkor mány zat tól igé nyelt pénz ü gyi tá mo ga tás össze gét, üte me zé sét, a fe le lős sze mély meg ne ve zé sét, elér he tő sé ge it, a
te vé keny ség által érin tett nagy ma ro si la ko sok szá mát, ennek hi á nyá ban egyéb, a te vé keny sé get jel lem ző mér he tő mu ta tó szá mot.
Hi ány pót lás ra 1 al ka lom mal van le he tő ség a Ren de let ben fog lal tak sze rint.
A pá lyá za ton el nyert összeg gel a Ren de let ben sze rep lő tar ta lom mal, fel té te lek kel 2023. már ci us 31-ig el kell szá mol ni.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tá ri de je : 2022. no vem ber 30.
A pá lyá za to kat az Önkor mány zat Humán Bi zott sá ga elő ze te sen vé le mé nye zi és a soron kö vet ke ző ren des kép vi se lő-tes tü le ti ülé sen dön tés re elő ter jesz ti a Kép vi se lő-tes tü let szá -
má ra.A pá lyá zat ered mé nyé ről való ér te sí tés módja : Kép vi se lő-tes tü le ti ha tá ro zat meg kül dé sé vel, pos tai úton. A pá lyá za tok ra össze sen  2022. évben 1.500.000,-- Ft keret áll ren -
del ke zés re. 

HE INC ZIN GER BA LÁZS

pol gár mes ter



A XXI. Miszt rál fesz ti vál meg nyi tá sa előtt egy na gyon lát vá nyos, iz gal mas fo tó ki ál lí tás nyílt a gyógy -
szer tár ban. A szű kös hely el le né re sokan el jöt tek, hogy meg hall gas sák Mikát, He inc zin ger Mik -
lóst a meg nyi tón, aki na gyon sokak ked ven cét, a Gyön gyöt az em ber nek című dalt éne kel te el.  
A gyógy szer tá rat most Né meth Zol tán Pál fo tó mű vész képei dí szí tik, me lye ket a Miszt rál ze ne kar
tag ja i ról ké szí tett egy-egy kon cert jük al kal má val. A Nagy ma ro son és or szág szer te ked velt ze ne kar
itt hon van a Du na ka nyar ban, hi szen tag jai zö mé ben vagy itt élnek, vagy itt szü let tek, erős kö tő dé -
sük van vá ro sunk hoz, és immár hu szon e gye dik éve itt ren de zik meg a róluk el ne ve zett fesz ti vált. A
ki ál lí tás meg te kint he tő a gyógy szer tár nyit va tar tá si ide jé ben, hét fő től pén te kig 8-18,
szom ba ton 8-12 óráig.
Ez után két napon ke resz tül han gos volt a szí vet me len ge tő ze né től a plé bá ni a kert és a nagy szá mú
ér dek lő dő átad hat ta magát a zene nyúj tot ta örö mök nek, kö szö net a Miszt rál nak és ven dé ge i nek.

Miszt rál fotóki ál lí tás nyílt a 
gyógy szer tár ban
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Katedra
Ta név zá ró ün ne pély

A 2021-2022-es tanév ered mé nye sen zá rult. A ta név zá ró ün ne pélyt
2022. jú ni us 23-án 18 óra kor tar tot tuk a Fő téren. Az is ko la zász la já val
Kor ba dits Ákos vo nult be, me lyet Rácz Zsom bor és Kis Ba lázs Fülöp
trom bi ta já té ka kí sért. Jó rász Ju li an na 1.a osz tá lyos és Papp Zsó fia 5.a
osz tá lyos ta nu lók tól vidám ver se ket hal lot tunk a va ká ci ó ról.

Fá bi án Sza bolcs igazgató úr a be szé dét Wil li am Harry McRa ven
négy csil la gos ten ger nagy gon do la tai köré fűzte. A ten ger nagy tíz út ra va ló
gon do la tát idéz te fel, és gye re kek nek szóló ta ná csok kal egész í tet te ki:
kezdd azzal a napot, hogy be ve ted az ágyad! Ta láld meg azo kat az em be -
re ket, akik re tá masz kod hatsz! A hoz zá ál lás és a szív fe lül múl hat ja a töb bi -
ek elő nyét! Ha ladj! Ne félj a „cir kusz po rond já tól”! Le gye nek tar ta lé ka id és
légy ta lá lé kony! Ne hő kölj vissza a cá pák tól! A leg sö té tebb pil la na ta id ban
hozd ki ma gad ból a ma xi mu mot! Ami kor nya kig me rül tél az iszap ba: éne -
kelj! Soha ne add fel!

Ez után ok le ve lek, ju ta lom köny vek és díjak áta dá sa kö vet ke zett.
Ki vá ló ta nul má nyi ered mé nyü kért, pél da mu ta tó ma ga tar tá su kért és

szor gal mu kért ok le ve let és ju ta lom köny vet ka pott 98 ta nu ló. Ezen kívül
több jeles ta nu lónk is van, akik nek egy-két né gyes csú szott be a bi zo nyít -
vány ba. Min den tanév végén a ne ve lő tes tü let „Az év kis di ák ja” címet ado -
má nyoz za leg ki vá lób ban tel je sí tő, pél dás ma ga vi se le tű, a kö zös sé gért dol -

go zó 4. osz tá lyos ta nu ló nak. Ebben a ta név ben a Tur já nyi Anna 4.a és
Szo bo nya Zsó fia Ge or gi na 4.b osz tá lyos ta nu lók kap ták ezt a díjat.

A 8. osz tá lyos di ák ja ink az ok le ve le ket és a dí ja kat a bal la gá son
ve het ték át. 

Az idei ta név ben ala pí tot tuk „Az év íjá sza” ván dor ku pát. A több for -
du ló ból álló ver seny so ro zat ered mé nye ként az idei év íjász baj no ka
Vár ko nyi-Nic kel Róza 6.b osz tá lyos ta nu ló lett. Min den ki tün te tett nek
gra tu lá lunk, büsz kék va gyunk rájuk.

A Fenn tart ha tó sá gi té ma hét hez kap cso ló dó an a „A le gak tí vabb is ko -
la” pá lyá za ton is ko lánk el nyer te Pest me gyé ben a le gak tí vabb is ko la díjat,
ezzel 100 000 Ft-ot is nyer tünk. A „Gon dold újra” kre a tív pá lyá za ton
Ba logh Noémi Léna 3. he lye zést ért el. A „Me sé lő víz csepp” pá lyá za ton
Zol ler Panni ér de mel te ki a 3. he lyet.

Az is ko la épü le te me gú jul és szé pül, kö szön he tő en az ál la mi és tan ke -
rü le ti tá mo ga tás nak és az ön kor mány zat si ke res pá lyá za ta i nak. Cse ré lik a
felső is ko la ab la ka it, amely re 50 mil lió Ft ér ke zett, és 138 mil lió Ft-ból újít -
ják majd fel az is ko la ela vult ener ge ti kai rend sze rét. A felső is ko la ud va rán
me gé pü lő új tor na te rem re pedig 760 mil lió Ft áll ren del ke zés re.

A nyári szü net re jó pi he nést, ki kap cso ló dást, fel töl tő dést kí vá nunk
min den di á kunk nak, a szü lők nek és a pe da gó gu sok nak egya ránt!

Négy év hosszú idő, de nem egy ta ní tó nak, aki az óvo dá ból ér ke ző
pi ci ket ta nít ja, ne ve li szép re-jóra, s mire nagy és ko moly be szél ge té -
sek elér kez nek, már adja is to vább a gyer kő cö ket a felső ta go zat -
nak. Ta nul tunk, oko sod tunk és már kö ze le dett az el vá lás pil la na ta.

A négy év lezárásaként álmodtam egy nagyot. Meg kér dez tem a gye re ke -
ket, sze ret né nek-e a Ba la ton hoz menni három napra? A kitörő örömöt nem
tudom el fe lej te ni. Ez után a kér dés a szü lők felé is el hang zott, és ter mé sze te sen a
vá lasz itt is az öröm hang ja volt. Me gír tam a pályázathoz a szük sé ges do ku men -
tu mo kat, majd jött min den nap a gye re kek től a kér dés: „Kap tál már vá laszt? Me -
he tünk?” A pályázatunkat pozitívan bírálták el, így el jött a nap, utaz tunk a Ba la -
ton felé. játék, Be szél ge tés a vo na ton, majd csend kö vet ke zett és hangos üdvri-
valgás: „Ott a Ba la ton!”  Me gér te ezért a pil la na tért a sok munka! 

A tábor gye rek ba rát, tele ked ves se gí tők kel. Mi vol tunk a ked ven cek, ki -
csik, mo soly gó sok, ud va ri as kis csa pat, - ezt mond ták ne künk. Szép szo bák,
jó prog ra mok vár tak ránk, és per sze a BALATON! Meg ta nul tuk a fi zi kai kí -
sér le ti elő a dá son, ho gyan ké szít sünk szülő ri asz tót szí vó szál se gít sé gé vel.
Első nap für dés ru há ban, ének lés, futás és játék min den mennyi ség ben. Leg -
job ban az esti disz kót vár ták a gye re kek, él mé nyek hada volt ez a három
nap. Hála a le he tő sé gért!               SzLép ká né árvai ágnES

Hurrá, Zánkára megyünk! Tanévzáró hangverseny a Zeneiskolában

Jú ni us 15-én év zá ró hang ver senyt tar tott a Nagy ma ro si Kit ten ber -
ger Kál mán Álta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la zenei
ta go za ta a Mű ve lő dé si Ház ban. Az ün ne pé lyes év zá rón min den
mű vé sze tis ta nár tól egy-egy nö ven dék ját szott.

Hall hat tunk he ge dűt (Szom ráky Mór - ta ná ra Luis Luque Al va -
rez), gi tárt (Zol ler Máté - Lász ló Béla), trom bi ta triót (Zol tai Tamás,
Zol tai Pál, Rácz Tamás - Rácz Tamás), zon go rát (Lázár Nóra - Kis
Judit; Hócza Dénes - Ked ves Csa nád), fu vo la duót (Bá lint Do rottya,
Szi ge ti-Be ne dek Gab ri el la - Szi ge ti-Be ne dek Gab ri el la) és ütős ka -
ma rap ro duk ci ót (Nagy ma ro si Ütő sök - Oláh Nor bert). A zon go rán Il -
léssy Mik lós tanár úr kí sért. A fél órás, szín vo na las kon cert után a bi zo -
nyít vá nyosz tó ce re mó nia kö vet ke zett, ahol az iz ga tott ta nít vá nyok át ve het -
ték a ze ne is ko lai bi zo nyít vá nyu kat. Han gu la tos, méltó le zá rá sa volt a sűrű
is ko lai ta név nek, amely nek során sok ér té kes mű vé sze ti pro duk ci ót hall -
hat tunk az is ko la nö ven dé ke i től és ta ná ra i tól.              LáSzLó BéLa
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Ha gyo má nya ink hoz híven idén is tar tot tunk nyári nap kö zis
tá bort. Kol lé gá ink ki tar tá sá nak és lel ke se dé sé nek kö szön -
he tő en na gyon vál to za tos prog ra mot tud tunk kí nál ni a gye -
re kek nek. A két hét alatt meg moz gat tuk a gye re kek kezét,
lábát, kre a ti vi tá sát, fan tá zi á ját és min den por ci ká ját.

A bu da pes ti Tar zan Park igazi gye rek pa ra di csom, nagy él mé -
nyek kel tér tek haza. Az Állat kert ben sok ér de kes sé get tud hat tak
meg az ál la tok ról. Több sportp rog ram is volt, ke nu zás, lab da já té kok
és min den, ami moz gás. Még az íjá szat tal is me gis mer ked het tek a
gye re kek. Utaz hat tak pa no rá ma busszal, hal lot tak az űr ha jó sok ról,
akik zenét hall gat nak, és még kin cset is ke res tek. A Magda for rás hoz
ki rán dul tak, ott jót ját szot tak a patak-par ton. Kéz mű ves ke dés ből
sem volt hiány, több fé le vál to zat ban igazi re mek mű vek szü let tek.

Több prog ra mot kí sért az elen ged he tet len fa gyi zás. A vi dám ság, az
ön fe ledt kacaj is min dig velük volt.

zOL LEr cSa Bá né igaz ga tó-he lyet tes

Nyári napközis tábor

Nem ze ti sé gi tábor 2022
,A Nagy ma ro si Német Nem ze ti sé gi Önkor mány zat ebben az
évben is pá lyá zott a német nem ze ti sé gi cso por tok tá bo roz ta tá -
sá ra. Idén a ne gye dik, ötö -
dik és ha to dik osz tá lyok
vet tek részt. 

Az első napon Ivor And -
rás né, a nem ze ti sé gi ön kor -
mány zat el nö ke kö szön töt te
a gye re ke ket, akik nagy iz ga -
lom mal vár ták az előt tük
álló él mé nye ket. A prog ra -
mok össze ál lí tá sá nál arra tö -
re ked tünk, hogy ta nu ló ink
jó ked vű en, vi dá man, já té kos
for má ban kap ja nak in for má -
ci ó kat a kö rü löt tünk élő sváb
te le pü lé sek ről. Ké szí tet tünk
ani má ci ós kis fil me ket /út a
Dunán az Ulmi ska tu lyán,
sváb csíny te vé sek stb, vol -
tunk táj há zak ban Vi seg rá -

don, Kis ma ro son, Du na bog dány ban, ahol egy in te rak tív já té kon ke -
resz tül is mer tük meg a falu sváb múlt ját. Szen tend rén egy kis vá ros -

né zés köz ben arról me sél tünk, mi ként élt egy más mel lett hat
nem zet iség. Vol tunk Le ány fa lun stran dol ni, meg néz tük a
Sza mos mar ci pán mú ze u mot, ka rá csony mú ze u mot, utaz tunk
pa no rá ma busszal egy ide gen ve ze tés sel egy be köt ve, ahol a
kör nyék élő vi lá gát, Vác ne ve ze tes sé ge it te kint het tük meg. A
ki rán du lá so kon sokat ját szot tunk, fa gyiz tunk és a napok
gyor san, nagy vi dám ság ban tel tek. Az utol só napon íjász kod -
tunk, a fiúk le fes tet ték az Ulmi ska tu lyát, a lá nyok pedig a táj -
ház kony há já ban szor gos kod tak, krump lis lán gost sü töt tek.
Kö szön jük szé pen Ivor And rás né nak a le he tő sé get, na gyon
jól érez tük ma gun kat. 

HE incz né cSEr ni ka ta Lin

Isten él tes se a 90 éves Tóth Mi hálynét,
szü le tett Hoff mann Annát, akit a pol -
gár mes ter úr a múlt hó nap ban a
város ne vé ben
kö szön tött. Ez -
úton is ké rünk
bo csá na tot,
hogy a jú li u si
szá munk ban
té ve sen sze re -
pelt a neve.

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.

Eőryné dr. MEzEi OrSOLya jegyző
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Ti zen két év ta pasz ta lat tal a háta mö gött mi mo ti vál ta, hogy
újra igazgatói pá lyá za tot nyújt son be?

1984 óta va gyok kap cso lat ban az is ko lám mal, ekkor kezd tem
meg itt a ta nul má nya i mat. „Kis di ák ként” itt tör tént a sorssze rű el ha -
tá ro zá som, hogy test ne ve lő ta nár ként sze ret ném ta ní ta ni a jövő
nem ze dé két. Sor som be tel je sü lé sét rend kí vü li módon se gí tet ték
egy ko ri ta ná ra im, akik közül töb ben je len leg kol lé gá im. Az „élet” kü -
lö nö sen nagy sze rű le he tő sé get kí nált, ami kor abban az in téz mény -
ben kezd het tem meg pe da gó gi ai mun ká mat, mely egy kor ter ve im,
vá gya im böl cső je volt. A mai napig lé nye ges nek tar tom a test ne ve -
lé sét, mely hoz zá já rul az egész sé ges testi-, lelki-, szel le mi fej lő dés
egyen sú lyá nak me gőr zé sé hez.

12 évvel ez előtt meg ke res tek a régi kol lé gák azzal a szán dék kal, hogy
vál lal jam el az is ko la igaz ga tói ál lá sát. A ve ze tés ben nagy gya kor lat tal ren -
del ke ző kol lé gám fel kí nált se gít sé gé ben bízva, ve ze tői ta pasz ta lat nél kül
ké szül tem akkor a nagy ki hí vás ra. 2022-ben a ve ze tői meg bí za tá som ideje
le járt, fel me rült a nagy kér dés: ho gyan to vább? Szo ká som nak meg fe le lő -
en a dön té sem előtt meg kér dez zem a kol lé gá i mat a „Ho gyan to vább?”-
ról. Kol lé gá im je len tős lét szám ban biz tat tak a meg mé ret te té sem re, mely -
hez kap tam egy méltó ver seny tár sat, aki se gí tett, hogy vi lá go sab ban lás -
sak… Ilyen „szur ko ló csa pat tal” a hátam mö gött volt bá tor sá gom be nyúj -
ta ni a pá lyá za to mat, és kap tam tü rel met ki vár ni az új „út” ki je lö lé sét.
Mi lyen új ki hí vá sok kal kell szem be sül nie?

Szo mo rú ság ér ze tét kelti ben nem a kér dés re való vá la szo lás.
COVID19 - aztán a mu tán sai, ezt kö ve tő en a ránk ha gyott utó ha tá sa -
ik je len tet ték az új ki hí vá sok kal való szem be sü lé se ket. Hi va tás tu da -
tunk ki me rít he tet len sé gé vel pró bál tuk, pró bál juk me gol da ni a kör -
nye ze tünk ben élők lelki sé rü lé se ik nek gyó gyí tá sát, de mint tud juk,
„nincs vé gér vé nye sen le zárt tudás” (Je le nits Ist ván). Új és új ki hí vá -
sok nak kell meg fe lel ni, fel ké szí te ni di ák ja in kat a vé de ke zés re, al kal -
mas sze mély ki vá lasz tá sá ra, aki se gít sé gük re lehet. Nehéz kö rül mé -
nye ink kö zött tudni kell a rossz ked vűt meg ne vet tet ni, egy más irán ti
ér dek lő dés sel, jó szó val ba rát sá got ala kí ta ni, amire leg jobb hely az
is ko la. Re mél jük, a kö vet ke ző ta név ben nem lesz tel jes le zá rás.
Mi az, amit min den kép pen foly tat ni sze ret ne és miben sze -
ret ne újí ta ni az el kö vet ke ző öt esz ten dő ben?

Me rész ember az, aki ebben a bi zony ta lan, há bo rús vész hely zet -
ben fé lév nél hosszabb időre ter vez… A „re mény” vi szont el vár ja a ter -
ve zést annak is me re té ben, hogy az bár mi kor mó do sít ha tó le gyen.
Példa erre a Covid miatt vá rat la nul me gol dást nyúj tó di gi tá lis ok ta tás.
Min den kép pen fon tos nak tar tom „to vább vinni” azt a kö zös sé get, ami
is ko lánk tan tes tü le te. Jól kép zett kol lé gák, akik be lá tó ma ga tar tás sal,
hi va tás tu dat tal ke re sik a me gol dá so kat az új és egyre bő vü lő ki hí vá -
sok ra. Nagy szü le ink ide jé ben a diák vitte haza az in for má ci ót az is ko -
lá ból, ma az in ter ne tes világ lát szó lag iz gal ma sabb in for má ci ót nyújt
di ák ja ink szá má ra. A di gi tá lis ok ta tás ideje alatt min dannyi unk előtt
egy értel mű vé vált a pe da gó gus - diák sze mé lyes kap cso la tá nak fon tos -

sá ga. Az el szi ge telt ér de kes sé gek nem ta ní ta nak össze füg gé sek re,
gon dol ko dás ra. A ké pes sé gek ki bon ta ko zá sá hoz mind ez nél kü löz he -
tet len. A bal la gás előtt álló di ák ja ink vé le mé nyal ko tá sa az is ko lá ról
min dig se gít sé günk re van az előt tünk álló fe la da tok rang so ro lá sá ban,
il let ve a fe la da tok fon tos sá gá nak fi gye lem fel kel té sé ben. Idén azt je -
lez ték, hogy ko moly hi á nyos sá ga ik van nak az ön is me ret ben, önér té -
ke lés ben, ezek ben a té mák ban szak ava tott elő a dó kat fo gunk hívni.

A 310 évvel ez előtt szü le tett Ro us se au tudta, hogy az ere de ti és
ter mé sze ti ál la po to kat vissza ál lí ta ni már nem lehet, de jelezte, hogy
szük sé ges meg men te ni azo kat a dol go kat, ame lyek még őrzik a ter mé -
sze tes sé get. „Több ki rán du lást!” fel ki ál tás sal je lez ték az el bú csú zott
di ák ja ink a me gér zé se i ket a kor prob lé má i ra. Ezért az el kö vet ke ző öt
esz ten dő ben a di ák ja ink testi-, lelki-, szel le mi-, és szo ci á lis fej lő dé sé -
nek biz to sí tá sát a „vissza a ter mé szet hez!” Ro us se au-i szel lem ben ta lá -
lom az egyik leg fon to sabb ki hí vás nak. Ki e melt te rü let ként ke zel jük az
el kö vet ke zen dő idő szak ban is az ide gen nyelv ok ta tá sát, a német
nem ze ti sé gi nyelv- és ha gyo má nyőr zést, a mű vé sze ti ok ta tást, a fenn -
tart ha tó ság és az egész sé ges élet mód ra való ne ve lést.

Mennyiben más a marosi iskola?
A több mint 100 éve épült, Sváb Gyula által tervezett, Zsolnay

majolika berakásos, gyönyörű épület Kittenberger Kálmán Afrika-
kutató és zoológusról kapta a nevét. Megjelenésével, környezetével
összehasonlíthatatlan.Összehasonlíthatatlan a városunkban élő pol-
gárok 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 hozzátar-
tozó „fékek és ellensúlyokkal” egyetemben, akik időben jelzik a
„váltó” bekapcsolását. Így mindig van időm a téves döntésem
kijavítására, beismerésére. Kollégáim pedagógushoz méltó szeretet-
tel, 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 megad-
ni 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, kollégáim-
nak 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 imád-
kozott.” (Reményik Sándor) 

A polgármester úr a város nevében sok sikert és eredményes
munkát kíván, továbbra is maradjon meg az a jó kapcsolat, mely eddig
is megvolt az iskola és az önkormányzat között. SzE.

Fá bi án Sza bolcs: Kö szö nöm a bi zal mat 



Sport
Jú ni us 8-án, az Auszt ri á ban ed ző tá bo ro zó Fe renc vá ros fel nőtt
csa pa ta 8:0 arány ban le győz te a szlo vén NK CARDA MARTJANCI
együt te sét. Ettől még nyil ván a leg vér me sebb fra dis ták sem kap -
ják fel a fe jü ket, azon ban ne künk ma ro si ak nak sokat je len tett.

A mér kő zés 70. per cé ben ugyan is cse rélt a ma gyar baj nok, és
pá lyá ra lé pett a 16 éves nagy ma ro si fiú, Vén Áron.

Ez a hír ön ma gá ban sem hét köz na pi, hi szen na gyon rit kán for dul elő,
hogy egy BL se lej te ző ben ér de kelt ma gyar baj nok fel nőtt csa pa tá ban egy
alig 16 éves te het ség kap le he tő sé get. Az, hogy ez pont egy nagy ma ro si srác -
cal tör té nik meg, elég okot ad arra, hogy ki csit kör be jár juk a tör té ne tet.

Kezd jük az édes apá val. A mai 40-es kor osz tály nak sokat mond az a
név, Vén Gábor. Az 1977-ben szü le tett, egy ko ri olim pi ai vá lo ga tott, ma -
gyar baj nok és ezüst ér mes, ki vé te les rú gó tech ni ká val ren del ke ző bal lá bas
já té kos év ti ze dek óta él csa lád já val Nagy ma ro son. A váci „fo ci gi mi ben” vé -
gig jár ta az akkor di cső sé ges váci csa pat után pót lás kor osz tá lya it, majd lett
alap já té ko sa az NB 1-es fel nőtt csa pat nak. Ké sőbb meg for dult a Kis pest-
Hon véd ban, Di ós győr ben és Sop ron ban is, de leg na gyobb si ke re it a Fe -
renc vá ros já té ko sa ként érte el, itt lett baj nok a 2000-2001-es sze zon ban.

Mi u tán egy nagy ma ro si lány szíve el ra bol ta, három fi ú gyer me kük szü -
le tett, akiknek bőven ju tott lab da ér zék ből és a fut ball irán ti szen ve dély ből.

Egy értel mű volt, hogy fut bal loz ni kez -
de nek éde sap juk ta nít vá nya ként.

A le gi dő sebb fiú Bo tond, már 6
éves ko rá tól iga zolt já té kos, aki vé gig -
jár va a kö te le ző lép cső fo ko kat, az el -
múlt sze zon ban 19 éve sen már a váci
fel nőtt csa pat meg ha tá ro zó já té ko sa
volt az NB 3-as baj nok ság ban. Az iker -
test vé rek közül Bol di zsár még ha ma -
rabb, öté ve sen lett iga zolt já té ko sa a
Nagy ma ros FC-nek, 2015-ben ke rült a

Vác VLSE csa pa tá ba.
Onnan 2021-ben hív -
ták test vé ré vel együtt
a Fe renc vá ros hoz,
ahol a saját kor osz tá -
lyán kívül az eggyel
idő seb bek kö zött is
me gáll ta a he lyét,
össze sen 28 mér kő -
zé sen lé pett pá lyá ra
az el múlt sze zon ban.
Áron, test vé ré vel
együtt, öté ve sen kezd te a lab da rú gást Nagy ma ro son, együtt is lép tek to vább
Vácra, majd a Fe renc vá ros ba. Test vé ré hez ha son ló an egy szer re két kor osz -
tály ban ját szott az el múlt évben, rá a dá sul meg hí vást ka pott az U16-os nem ze -
ti vá lo ga tott ba is, ahol rend sze re sen remek já ték kal állt elő. Az már csak hab
a tor tán, hogy ezek után, a BL se lej te ző re ké szü lő Fe renc vá ros sal tar tott az
auszt ri ai ed ző tá bor ba, és ott pá lyá ra is lé pett a fel nőt tek kö zött. Úgy tűnik a
te het sé gét si ke rült meg mu tat nia, hi szen jú ni us 30-án a Fe renc vá ros hi va ta lo -
san is be je len tet te, hogy Vén Áron szer ző dést kö tött a re kord baj nok ma gyar
csa pat tal. Még rend kí vül fi a ta lok mind hár man, a fut ball kar ri er jük le ge le jén
van nak, ugyan ak kor az már
most biz to san ki je lent he tő, hogy
jó úton jár nak. Az almák nem
estek messze a fá juktól.

A Nagy ma ro si (Czisz -
ler) Mi hály után újabb te het -
sé gek ke rül nek Nagy ma ros ról
a ma gyar fut ball szín pad á ra.

Sok si kert kí vá nunk nekik! 
Mát rai taMáS

Almák és az ő fájuk
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A Maros Robo Team csa pa ta (Zol ler Dávid, Zol ler Máté, Czoch Le -
ven te) nyer te meg a WRO ma gyar or szá gi dön tő jét. A WRO egy
nem zet kö zi ro bo té pí tő és prog ra mo zó ver seny, amit 2004 óta
ren dez nek meg vi lág szer te. 

Idén ha zánk ban össze sen 80 csa pat (240 fi a tal) ne ve zett a ver seny re,
ami ből a dön tő be 54 csa pat ju tott. A nagy ma ro si fi a ta lok ból álló csa pa tot
Czoch And rás ala pí tot ta 2017-ben. Első meg mé ret te té sü kön 2018-ban or szá -
gos má so dik, majd 2019-ben har ma dik he lyet értek el. Idén újra össze állt a csa -
pat, im má ron se ni or kor osz tály ban azzal az el ha tá ro zás sal, hogy még egy szer
ne ki fut nak a ver seny so ro zat nak és meg mu tat ják a vi lág nak, hogy mit tud nak.
Közel 200 óra épí tés, prog ra mo zás, gya kor lás meg hoz ta az ered ményt. Nem
volt  könnyű idő szak a fel ké szü lés a csa pat szá má ra, hi szen köz ben nyelv vizs -
gáz tak, volt emelt szin tű érett sé gi is. A Ta ta bá nyán meg ren de zett elő dön tőn
úgy is né zett ki, hogy le csú szott a csa pat a to vább ju tás ról egyet len egy pont tal,

de még így is az or szág ban a har ma dik leg ma ga sabb pont szám mal ren del ke -
ző csa pat volt, ami a sza bá lyok ér tel mé ben egy sza bad kár tyás to vább ju tást
ért. Így be ke rül het tek a nem ze ti dön tő be, ahol a már is mert és be gya ko rolt
ro bot kö rök után a
más na pi extra ki hí vá -
son el dőlt, hogy a
Maros Robo Team, Se -
ni or ka te gó ri á ban ha -
zánk leg jobb ja, így ők
kép vi se lik Ma gyar or -
szá got a dort mun di
vi lág baj nok sá gon.
Sok si kert és ki tar tást
kí vá nunk, hajrá fiúk! 

A világ leg jobb jai kö zött a ma ro si csa pat

Vén Áron

Vén BotondVén Boldizsár
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Lámpás
Állatvédő sorok

Miben tu dunk se gí te ni?
Ta vasszal na gyon sokan vet ték rosszal ló an tu do má sul, hogy
ebben az évben el ma radt az ivar ta la ní tá si akció, mely re
évek hosszú ta pasz ta la tai alap ján szá mí tot tak. 

Az el múlt két év alatt az ala pít vány egyet len be vé te li for rá sa az
1%-os adó fe la ján lás volt, a tá mo ga tás ra szo ru lók száma pedig egyre
nőtt, így nehéz hely zet be ke rül tünk. Kap tunk sok fe la ján lást, ezek
se gít sé gé vel meg vet tük a ken nelt, mely re már igen nagy szük ség
volt. Szer vez tünk mini ba zárt és a jö vő ben is igyek szünk olyan prog -
ra mo kat ren dez ni, me lyek az ál la tok ról szól nak és va la mi lyen for -
má ban az ala pít vány kasszá ját is nö ve lik. Saj nos kép te len ség min -
den eset ben se gí te ni, kóbor ku tyát el he lyez ni, új ott hont ta lál ni, a
fe le lőt len gaz dá kat jobb be lá tás ra bírni. Az ala pít vány nem ha tó ság!

Nem tu dunk kóbor ál la to kat el vi tet ni, jogi kér dé sek ben el jár ni. Bol -
do gok va gyunk, ami kor si ker tör té ne te ink van nak (és vol tak szép
szám mal) és szo mo rú ak va gyunk, ami kor min den igye ke ze tünk el le -
né re ku dar cot val lunk. Rosszul esik, ami kor né há nyan úgy vélik,
sem mit sem csi ná lunk… Ma gya ráz kod ni is nehéz: egy pici ala pít vány
va gyunk, kis tő ké vel, ám tele lel ke se dés sel és bi za lom mal. Bi zal -
mun kat a gye re kek re ala poz zuk. A gye re kek nek sze ret nénk sok
olyan prog ra mot szer vez ni, ame lye ken az ál lat sze re te tet, a fe le lős -
ség tu da tot erő sít jük, ezál tal hoz zá já ru lunk ahhoz, hogy a jö vő ben
egyre ke ve sebb lesz az el ha nya golt, ki tett állat. Kí sér jék fi gye lem -
mel mun kán kat, for dul ja nak hoz zánk bi za lom mal! 

HE incz né cSEr ni ka ta Lin

Ve szé lyes szom szé dok- in va zív nö vé nyek
A gya nút lan szem lé lő nek fel sem tűnik, ám nyá ron a bur ján zó zöld
kör nye zet gyak ran rejt ide gen ho nos nö vé nye ket. Bál vány fa, ke se rű -
fű, akác; több in va zív nö vény is el ter jedt mára a Du na ka nyar ban. Az
ecet fa néven is is mert bál vány fa pél dá ul bár mi lyen ta la jon megél,
akár az asz falt re pe dé se i ből ki bú jik, gyor san nő és lát vá nyos. 

Ahogy az idő já rá sunk egyre szél ső sé ge seb bé válik, úgy je lent egyre na -
gyobb ki hí vást egy élet ké pes kert meg ter ve zé se, így csá bí tó lehet a na gyobb
tű rő ké pes sé gű, gyor san növő ide gen faj ták al kal ma zá sa. Sok ilyen nö vény
épp a ker tek ből, par kok ból sza po ro dik el, gyak ran jó szán dé kú an, dísz nö -
vény ként aján dé koz zák őket to vább. S mivel ter mé sze tes kár te vő ik ezen az
ég haj la ton nin cse nek, pár év alatt ki irt ha tat lan el len fe let je len te nek a kert -
tu laj do no sok nak, sőt, a nem ze ti par kok nak is. Van nak köz tük olyan köz ked -
velt, nép sze rű fajok, mint a sok vitát ki vál tó, egyéb ként remek mé ze lő fehér
akác, a kö zön sé ges vad sző lő, a kö zön sé ges or go na, és olyan özön fa jok is,
mint a bál vány fa, vagy a japán ke se rű fű, me lyek már a nem ze ti park ja ink -
ban is je len tős te rü le te ket fog lal nak el.  

De mi is a prob lé ma ezek kel a nö vé nyek kel? Hi szen szé pek, oxi gént ter -
mel nek és kü lö nö sebb gon do zás nél kül nőnek és sza po rod nak is. Saj nos
azon ban az in va zív fajok ki fe je zet ten ag resszí ven ter jesz ked nek, a gyö ke -
rük ből, lomb juk ból olyan ve gyü le te ket jut tat nak a ta laj ba, ami meg mér ge zi,
el pusz tít ja a kör nye ző ős ho nos nö vé nye ket és áta la kít ja a ta lajt is. Így az
adott faj végül egye du ral ko dó vá válik egy te rü le ten, ős ho nos fá ink nál jóval
ke ve sebb ál lat nak ad táp lá lé kot és bú vó he lyet. Így ko moly ve szélyt je len te -
nek a ma gyar or szá gi öko szisz té má ra. A nem ze ti par kok mun ka tár sai ke -
mény mun ká val men tik az ős ho nos fa jo kat, de me cha ni ku san szin te le he -
tet len eze ket az in va zív nö vé nye ket ki ir ta ni, sőt, a vágás ha tá sá ra fo ko zott
sarj kép ző dés indul, és egyre több lesz be lő lük. A mag juk ked ve zőt len kö rül -
mé nyek kö zött képes hosszú éve ken át várni a csí rá zás sal. Gyak ran csak az

át gon dolt vegy sze res ke ze lés hoz me gol dást, pél dá ul a bál vány fa és a ke se -
rű fű ese té ben. Ha si ke rül egy te rü let ről ki ir ta ni, még éve kig ki fej ti a ha tá sát,
és aka dá lyoz más nö vé nye ket is a fej lő dés ben. A Du na ka nyar ban is ak tu á lis
ez a prob lé ma: az özön nö vé nyek gyak ran fo lyók ár te re in vetik meg a lá bu -
kat, rá a dá sul ide á lis szá muk ra ha zánk klí má ja. Így ter jedt el a ré gi ó ban a
még min dig ke vés sé is mert japán ke se rű fű a folyó- és pa tak par to kon, és
akár a be tont is át tör ve, kom poszt ból ki sar jad va ter jed át fo ko za to san a kis -
ker tek be, ve te mé nye sek be, ter mé szet vé del mi te rü le tek re. Ma már gyak ran
a leg szebb hazai ki lá tó ink ból kö rül néz ve is bál vány fát, aká cot lát ha tunk ma -
gunk körül a nem ze ti par kok ban. 

Mit lehet tenni el le nük? A leg fon to sabb, hogy senki ne ne vel ges sen, ter -
jesszen ilyen nö vé nye ket, szük ség ese tén kérje az er dé sze tek se gít sé gét. Ne
fe led jük, akár egyet len in va zív nö vény is ne ga tív ha tás sal lehet a kö nyék élő -
vi lá gá ra. Hosszú távon pedig min den részt ve vő (ön kor mány za tok, er dé sze -
tek, la kos ság) össze fo gá sá ra lesz szük ség a ki ir tá suk hoz.

A Du na ka nyar Kör nye zet vé del mi Egye sü let elér he tő Fa ce Bo ok-on, Ins -
tag ra mon és a du nakk ve@gmail.com email-címen. Ha sze ret né tek csat la -
koz ni, vagy kér dé se tek van, ke res se tek ben nün ket! 
du na ka nyar kör nyE zEt vé dEL Mi EgyE Sü LEt
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Lámpás
Nagy si ke rű hang ver senyt 

adott a Női Kórus
A Nagy ma ro si Női Kórus nagy si ke rű hang ver senyt adott a mű -
ve lő dé si ház ban jú li us 2-án Pat rik Judit kar nagy ve zény le té vel
és Ge re ta Na tá lia zon go ra kí sé re té vel. A nagy hőség el le né re
telt ház volt. 
Virág Be ne dek ver sé vel kö nyör gött a bé ké ért Pat rik Judit a kórus
meg szó la lá sa előtt, majd Van ge lis Con qu est of Pa ra di se ze né jé re
vo nul tak be az éne ke sek. 

Az első rész ben két re ne szánsz szer ző, Reg nart és Cle mens
non Papa da rab já val in dí tot tak, majd Karai, Bar tók és Ko dály
mű ve ket éne kel tek, de el hang zott Pat rik Judit saját szer ze mé nye
is, az Anyám tyúk ja.  Ge re ta Na tá lia zon go ra mű vész já té ka kö vet -
ke zett ez után, majd John Rut ter és Karai szer ze ménnyel zár ták a
kon cer tet. A na gyon jó han gu la tú hang ver se nyen jelen volt a
kórus va la mi ko ri ala pí tó ja, Brusz nyai Mar git, Nagy ma ros dísz -
pol gá ra is, akit meleg sze re tet tel kö szön töt tek a je len lé vők.

Júniusi Kajakos hírek
A  Ma ra ton Ma gyar Baj nok ság után már egyre több ver seny re kell
ké szül ni. Kö vet kez nek a Ré gi ós ver se nyek, ame lyek a Ma gyar Ku -
pá ra vá lo gat nak. Ez külön van a ka ja ko sok nak és a ke nu sok nak.
Köz ben a ki seb bek az Esz ki mó-In di án Já té kok ra ké szül tek. Ez egy
össze tett ver seny, a ka ja ko zás és ke nu zás mel lett olyan ver seny -
szá mok is sze re pel nek, mint kis lab da dobás, futás hú zódz ko dás.
Ezt csak 14 év alat ti ak nak ren de zik.
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! 
az EgyESüLEt vEzEtőSégE

Fotó: Mándli Gyula
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Piac hirdetés

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

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.

Impresszum

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 alkalma-
zottat 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: 
Mé szá ros Dá ni el Ger gely és Máthé Esz ter lánya: Mira Manna
Ba logh Ric hárd és Ger gely Bor bá la fia: Ale xan der Hárs

Házasságot kötöttek:
Zsig mond Al bert és Sár kö zi Il di kó
Ré vész Tamás és Au gusz tin Sára
Fa ze kas János és Sánta Judit
Far kas György és Sár kö zi Anita

Elhaláloztak:
Bur ger me is ter Fe renc né sz. Ko vács Mária (1928)
Vil lá nyi Má tyás Ist ván (1925)
Simon Mi hály (1950)

Nagymaros, 2022. június 28.Fotó: Német Zoltán Pál
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Piac
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 ÉSSZŐNYEGTISZTÍTÁS ÉS

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSINGYENES 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 Wil den ro sen Német Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis Egye sü let a Vi dék fej lesz -
té si Prog ram ke re tén belül a Bör zsöny-Duna-Ipoly Vi dék fej lesz té si
Egye sü let mű kö dé si te rü le té re meg hir de tett VP6-19.2.1.-14-8.1.3-17
kód szá mú – Bör zsöny-Duna-Ipoly Vi dék fej lesz té si Egye sü let - Ha gyo -
má nyőr ző, kul tu rá lis és civil élet tá mo ga tá sa című fel hí vás ke re té ben
1 371 776 Fo rint tá mo ga tás ban ré sze sült. 
Pro jekt azo no sí tó ja: 1927034594
Pro jekt címe: Wil den ro sen Német Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis
Egye sü let esz köz be szer zé si pá lyá za ta
A tá mo ga tás össze ge: 1 371 776 Ft
A pro jekt el szá mol ha tó össz költ sé ge: 1 443 982 Ft
Tá mo ga tás in ten zi tá sa: 95%
A pro jekt meg va ló sí tá sá nak kez de te: 2018.10.31.

A pro jekt ke re té ben a Wil den ro sen Német Nem ze ti sé gi Kul tu rá lis
Egye sü let esz köz be szer zé se va ló sult
meg. A pro jekt hez ka cso ló dó an ha gyo -
má nyőr ző ruhák, esz kö zök és a pró -
bák hoz, fel lé pé sek hez szük sé ges in for -
ma ti kai esz kö zöket  vá sárolták meg
.




