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2 2022. október – 10. szám

A képviselő-testület 2022. szeptember 6-án megtartott rend-
kívüli, nyílt ülésén

- úgy döntött, hogy visszamenőlegesen eltekint Edöcsény
András helyi önkormányzati képviselő számára a hivatal téves
számfejtése miatt keletkezett többlet képviselői tiszteletdíj
visszafizetésétől.  Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg ezzel kapcsolatosan.

A képviselő-testület 2022. szeptember 23-án megtartott
rendkívüli, nyílt ülésén

- hozzájárulását adta a Sárdoár Kft., és  képviselője Dr. Ferencz
Eszter orvos számára, hogy  az Önkormányzat tulajdonában álló,
természetben 2626 Nagymaros Fő tér 10-12. szám alatti Rendelő
épületét a cégnyilvántartásba a cég telephelyeként bejegyeztesse, az
ingatlant a szerződés hatályának ideje alatt a háziorvosi feladat-
ellátása során használja.

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyólag elfogadta Nagymaros 1. számú felnőtt házior-
vosi körzet ellátására vonatkozó feladat ellátási-feladat
átadási előszerződést az alábbiak szerint: Dr. Ferencz Eszter
orvos számára 2022. szeptember 23-tól (jelen szerződés hatályba
lépésével egyidejűleg) átadja az 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet fela-
dat ellátási jogát.

A képviselő-testület 2022. szeptember 28-án megtartott ren-
des, nyílt ülésén

1.) jóváhagyólag elfogadta a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tevékenységéről szóló beszámolóját. valamint felkérte a
polgármestert, hogy a környező települések önkormányzataival
vegye fel a kapcsolatot a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatására.

2.) meghallgatta a 2022. évi költségvetés teljesítéséről a
részletes, pénzügyi-szakmai beszámolót, amely az augusztus 31-i
könyvelési adatokat tartalmazta. Az ülésen jelenlévő képviselők az
Önkormányzatunkat is érintő, a jelenlegi gazdasági körülmények
miatt kialakulóban lévő rezsi-válság és egyéb intézkedést
igénylő kérdések áttekintésére október hónap első felében
egy rendkívüli testületi ülés  megtartásáról állapodtak meg.

3.) megalkotta és egyhangú szavazással  elfogadta a 10/2022.
(IX. 28.) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére
irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2014. (XII.16.) rendelet
módosítását. (lásd a 12. oldalon)

4.) döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához. Az
önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.
évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogad-
ja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás
összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Az önkor-
mányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulója
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott dön-
tését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. A Képviselő-testület a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer keretében 2022. évben összesen
600.000,- Ft-tal kívánja támogatni a hátrányos szociális
helyzetű, felsőoktatásban résztvevő hallgatókat.

5.) elfogadta a Gondozási Központ Intézményének
fejlesztési koncepcióját. Felkéri az intézményvezetőt és a jegyzőt,
hogy a jogszabályi lehetőségeket folyamatosan figyelemmel
kísérve, az intézménybővítési lehetőségeiről időszakosan, legalább
évente készítsen áttekintő előterjesztést a testület számára, amely
Gondozási Központ Intézmény illetékességi területét a bent-
lakásos ellátottak tekintetében országos illetékességűre
kívánja kiterjeszteni, azzal a kitétellel, hogy a nagy-
marosiaknak mindig előnyt kell élvezniük. Felkéri az
intézményvezetőt és a jegyzőt, az országos illetékesség alapján a
szükséges intézkedések megtételére.

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. november 01-től kezdődően a Gondozási Központ
Intézményben az újonnan felvételre kerülő, legfeljebb 6 fő
ellátott esetében (jogszabályi előírásnak megfelelően legfel-
jebb az összes ellátotti létszám 50 %-a mértékéig) 3,5 millió
forint belépési díjat állapít meg, amelyet az intézmény költ-
ségvetési számlájára kell megfizetni. Ezen díj megfizetésével
határozott időre, legfeljebb 3 év időtartamra válik jogosult-
tá a felvételt nyert ellátott. Amennyiben az ellátott a határozott
idő lejárta előtt – bármilyen okból is szűnik meg a jogviszonya – a
jogszabály szerint időarányosan visszatérítésre jogosult. Felkéri az
intézmény vezetőt és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére és a Képviselő-testület tájékoztatására az elvégzett
intézkedésekről.

A képviselő-testület 2022. szeptember 28-án megtartott,
rendes, zárt ülésén

1.) a Gondozási Központ Intézmény fenntartójaként a
beérkezett méltányossági kérelmek ügyében hozott döntést.

2.)  a temető üzemeltetésére és temetkezési szolgáltatás
ellátására kiírt pályázatot érvényesnek, de eredménytelen-
nek nyilvánította.

Közélet
Képviselő-testületi döntések - 2022.
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Közélet
A fű té si esz kö zök biz ton sá gos

hasz ná la tá nak sza bá lyai

Min den évben több ha lál ese tet okoz a szén-mo no xid-mér ge zés,
ami pedig me ge lőz he tő a fű tő be ren de zé sek, ké mé nyek
rend sze res kar ban tar tá sá val, el le nő riz te té sé vel, va la -
mint szén-mo no xid-ér zé ke lő fel sze re lé sé vel. Fon tos, hogy
az ér zé ke lők mű kö dé sét rend sze re sen el le nő riz zük, a szük sé ges
kar ban tar tá so kat (elem cse re, tisz tí tás) el vé gez zük. Az érzékelő
életet ment!!!

Le gyünk óva to sak és kö rül te kin tő ek, ami kor nyílt láng gal•
üze me lő fűtő-, me le gí tő- vagy fő ző ké szü lé ket hasz ná lunk,
csak en ge dé lye zett, ki fo gás ta lan mű sza ki ál la po tú tü -
ze lő- és fű tő be ren de zést sza bad hasz nál ni.
A gáz fo gyasz tó-be ren de zé sek üzem ké pes, biz ton sá gos ál la -•
pot ban tar tá sa a tu laj do nos, üze mel te tő fe le lős sé ge, aki kö te -
les gon dos kod ni arról, hogy a be ren de zés mű sza ki biz ton sá -
gi fe lül vizs gá la tát öt éven ként szak em ber el vé gez ze.
A gáz zal üze me lő ké szü lé ke ket éven te szak em ber rel•
el le nő riz tessük.
El le nő riz tes sük rend sze re sen szak em ber rel a tűz ve szé lyes•
fo lya dék kal (olaj jal) üze me lő fű tő ké szü lé ket. Ne a be ren de -
zés kö ze lé ben tá rol juk a fű tő a nya got. Fű tő a nya got csak a ki -
hűlt ál la po tú fű tő be ren de zés be sza bad töl te ni.
Szi lárd tü ze lő a nyag gal (fa, szén, szal ma stb.) üze me lő be ren -•
de zés kö ze lé be ég he tő anya got nem sza bad tenni, a ki pat ta -
nó szik ra fel fo gá sá ra fém ből ké szült és víz zel töl tött szer ke -
ze tet hasz nál junk. A tü ze lő be ren de zés aj tó it ál lan dó an tart -
suk csu kott ál la pot ban. A be ren de zés tisz tí tá sát csak le hűlt
ál la po tá ban vé gez zük. A hamut és a sa la kot le he tő leg le hű -
tött ál la po tá ban ürít sük fém kon té ner be. Forró hamut tilos
ürí te ni épü let ben vagy annak köz vet len kö ze lé ben, il let ve
ahol az tüzet okoz hat, pl.: szá raz alj nö vény zet.
A tü ze lő-, fű tő be ren de zés hez csak a gyár tó által aján -•
lott tü ze lő a nya got sza bad hasz nál ni.
A szi lárd tü ze lő a nyag gal üze me lé sű tü ze lő- és fű tő be ren de -•
zést csak szi lárd tü ze lő- vagy en ge dé lye zett be gyúj tó anyag -
gal gyújt suk be és üze mel tes sük.
Nem he lyez he tő ek el be ren de zé si tár gyak a fű tő tes tek és a•
hozzá kap cso ló dó füs tel ve ze tő csö vek kö ze lé ben.
A gyer me ke ket tart suk távol a fű tő be ren de zé sek új ra -•
töl té se kor.
A tü ze lő a nyag gal üze me lő fű tő be ren de zés hasz ná la ta kor•
győ ződ jön meg arról, hogy a szel lő zés meg fe le lő, így me ge -
lőz he tő a szén-mo no xid-mér ge zés.
A tar ta lék fo lyé kony tü ze lő a nya got meg fe le lő en le zár va és jól•
szel lőz te tett he lyi ség ben kell tá rol ni, le he tő leg a házon kívül.

A gáz zal üze me lő tűz he lyet ne hasz nál ja fűtés cél já ra
(nem biz ton sá gos és mér ge ző gázok ke let kez het nek).

Vil la mos hő su gár zó hasz ná la ta kor ne ter hel je túl a há ló za -•
tot, kö ze lé be ég he tő anya got nem sza bad he lyez ni. Ne hasz -
nál jon vil la mos be ren de zést, ahol az víz zel érint kez het.
Üze me lő fű tő be ren de zés be kö rül te kin tő en kell nyúl ni, mivel•
a magas hő mér sék let, il let ve a nyílt láng égési sé rü lé se ket
okoz hat.
Ne pró bál juk há zi lag ma gunk, vagy olcsó mun kát•
ígérő „szak em ber” be vo ná sá val ja ví ta ni a gáz fo gyasz -
tó ké szü lé ket, mert ahhoz spe ci á lis szer szám, al kat rész,
kellő szak is me ret és jo go sult ság szük sé ges.
A gáz fo gyasz tó-ké szü lék lán gő rét tilos ki ik tat ni, mű kö dé sét•
mű sza ki lag mó do sí ta ni.

A kar ban tar tás és el le nőr zés 
fon tos sá ga

Az erre ki je lölt szer ve zet szak em be rei a ké mé nye ket éves•
gya ko ri ság gal el le nőr zik. Saját biz ton sá gunk ér de ké ben te -
gyük le he tő vé az el le nőr zést, en ged jük be a ké mény sep rőt!
Hibás ké mény ese tén a köz szol gál ta tó elő ír ja annak ki ja ví tá sát.•
Köz vet len élet-, vagy tűz ve szély ese tén a ké mény sep rő kö te les•
kez de mé nyez ni az érin tett ké szü lék üze men kívül he lye zé sét.

Mit ne te gyünk: ne pró bál juk há zi lag ma gunk, vagy szak em ber
nél kül ja ví ta ni a ké ményt, mert ahhoz spe ci á lis szer szám, al kat -
rész, kellő szak is me ret szük sé ges.
Mire fi gyel jünk:

A ké mény hasz ná la ton kí vü li be kö tő- és tisz tí tó nyí lá sát nem•
ég he tő anyag gal hé zag men te sen le zár va kell tar ta ni.
Ne tö mít sük el a régi nyí lá szá ró kat, ne ta kar juk el a szel lő ző ket.•
Ha zárt he lyen gáz sza got vagy szú rós, foj tós égés ter mék sza -•
got ér zünk: azon nal szel lőz tes sünk, zár juk el a gáz ve ze ték fő -
el zá ró sze rel vé nyét, ne hasz nál junk szik rát okozó ké szü lé -
ket, esz közt (vil lany kap cso ló, te le fon, gyufa, stb.)
hagy juk el a he lyi sé get,
kint ről te le fo non ér te sít sük a gáz szol gál ta tót.
Ha fej fá jást, émely gést érez: szel lőz tes sen,•
zárja el az égés ter mék vissza á ram lá sát okozó ké szü lé ket,
men jen sza bad le ve gő re.
Kéményseprő elérhetősége: 1818      menűben 9/1

A must gáz ve szé lyei

A gon dat lan ság és fi gyel met len ség miatt min den évben több bal eset
vagy ha lál eset kö vet ke zik be or szág szer te must gáz-mér ge zés kö vet kez -
té ben.

A must gáz a must er je dé se során fel sza ba du ló szén-di o xid, szín te -
len és szag ta lan gáz. A le ve gő nél kö rül be lül más fél szer ne he zebb, tehát
a mé lyebb te rü le te ken, pél dá ul pin cék ben a föld kö ze lé ben terül el,
össze gyű lik, a le ve gőt ki szo rít ja, ezál tal oxi gén-hi á nyos ál la po tot te -
remt. Ott ho nunk ban el ső sor ban a cu kor tar tal mú nö vé nyek és gyü -
möl csök er je dé se során ke let ke zik, ami kor a cukor el bom lik, etil-al ko -
hol és szén-di o xid vagy más néven must gáz lesz be lő le.

A must gáz adott kon cent rá ci ó ban fon tos élet fo lya ma to kat be fo -
lyá sol. A szén-di o xid be lég zé se, il let ve az oxi gén hi á nyos ál la pot hat a
köz pon ti ideg rend szer re, ami nek jele a szé dü lés, há nyin ger, il let ve
men tá lis zavar. Utób bi azért je lent külön ve szélyt, mert még ha fi zi -
ka i lag képes is lenne a must gázt be lé leg zett ember me ne kül ni, a szel -
le mi funk ci ók za va ra me ga ka dá lyoz za a he lyi ség el ha gyá sá ban.

Ma gyar or szá gon éven te 40-50 al ka lom mal ri aszt ják ilyen eset hez
a tűz ol tó kat. A ri asz tá sok je len tős ré szé nél azon ban már nem tud nak
se gí te ni, mert na gyon gyor san lét re jön a mér ge zés, az esz mé let vesz tés
és beáll a halál. A bal ese tek meg fe le lő kö rül te kin tés sel és elő vi gyá za -
tos ság gal me ge lőz he tő ek!
A bal ese tek me ge lő zé se ér de ké ben ja va solt a pin cék meg fe le -
lő szel lőz te té se, a hor dók le he tő ség sze rint nagy tér ben való
el he lye zé se, gá zér zé ke lő ri asz tó be ren de zés hasz ná la ta. Ta ná -
csos úgy le men ni a pin cé be, hogy ma gunk előtt botra erő sí tett,
égő gyer tyát tar tunk leg fel jebb a derék ma gas sá gá ban. Ha a
gyer tya elal szik – ez jelzi az oxi gén hi á nyát – azon nal el kell
hagy ni a he lyi sé get!

Gya ko ri prob lé ma, hogy a bal ese tet szen ve dő sze mé lyek se gít sé gé -
re meg fe le lő vé de lem nél kül pró bál nak si et ni, azon ban a másik se gít sé -
gé re siető ember az oxi gén hi á nyos he lyi ség be lépve maga is a must gáz
ál do za tá vá vál hat. Az ilyen bal ese tet szen ve dő em be re ket csak lég ző ké -
szü lék hasz ná la ta mel lett lehet biz ton ság gal ki men te ni.
Ve szély ese tén hívja a ka taszt ró fa vé del met a 112-es szá mon!
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Csí pős fesz ti vál óri á si ér dek lő dés mel lett
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Közélet
Nagy ma ros Város Önkor mány za ta, az Ipoly Erdő Zrt. és a Bör -
zsöny Ka pu ja In no vá ci ós Klasz ter együt tes szer ve zé sé ben tar -
tot tuk meg is mé tel ten a va dá szat és a ter mé szet vé de lem je gyé -
ben a Kit ten ber ger Kál mán Napot. A ren dez vény fő véd nö ke
Sem jén Zsolt mi nisz ter el nök he lyet tes volt.

Ven dé ge ink vol tak:
Dr. Pesti Imre, a Ma gyar Nem ze ti Érté kek és Hun ga ri ku mok Szö -

vet sé gé nek el nö ke,  or szág gyű lé si kép vi se lő, Ke mény Dénes olim pi -
kon, vá lo ga tott ví zi lab dá zó, Bod ro gi Gyula, a Nem zet Szí né sze.

Az ese ményt He inc zin ger Ba lázs pol gár mes ter nyi tot ta meg, kö -
szön tőt mon dott Pesti Imre or szág gyű lé si kép vi se lő.  Ez után meg ko szo -
rúz ták a Fő téren lévő Kit ten ber ger szob rot.

Ko szo rú zott: Nagy ma ros Város Önkor mány za ta, Léva város, Zol tai
csa lád, Nagy ma ro si Kit ten ber ger Kál mán Álta lá nos Is ko la, Ipoly Erdő
Zrt., Kit ten ber ger Kál mán Va dász tár sa ság és a Bör zsö nyi Zrí nyi Va dász -
tár sa ság.

Kö szön jük min den ked ves ven dég nek és ver seny ző nek, va dász tár -
sa sá gok nak, hogy ve lünk töl töt ték a va sár na pi napot sok szí nes prog -
ram mal, mél tón me gem lé kez ve Kit ten ber ger Kál mán ról. A meg nyi tót
kö ve tő en a ren dez vény egész napon át szá mos ér de kes prog ra mot kí nált

min den ki nek.  A mű ve lő dé si ház ban tró fe a ki ál lí tás, a Duna par ton vad -
fő ző ver seny, to váb bá hor gász ver seny várta az ér dek lő dő ket. A kő szín -
pa don kon cer tet adott a Du na ka nyar Fú vó se gyüt tes.

A Beth len ház ban va dá sza ti szi mu lá to ros lö vé sze tet pró bál hat tak ki
a je lent ke zők a Hon vé del mi Spot szö vet ség nek kö szön he tő en. A prog -
ra mot soly mász be mu ta tó, ku tya szép ség ver seny, film ve tí tés, majd
Somos Zol tán Kit ten ber ger ku ta tó elő a dá sa szí ne sí tet te.

A ren dez vényt Bod ro gi Gyula a Nem zet Szí né sze is meg lá to gat ta,
aki vel a Kit ten ber ger film kap csán kö tet len be szél ge tés re is le he tő ség
volt. Az ér dek lő dők meg te kint het ték a Sylvia lakot, a mű ve lő dé si ház ban
ren de zett fo tó ki ál lí tást, majd dél után a De ci Band Ze ne kar kon cert jét is
meg hall gat hat tuk.

Külön kö szö net a sok-sok tá mo ga tó nak, hogy meg va ló sul ha tott az
em lék nap:

Beth len Gábor Alap ke ze lő Zrt., Ipoly-Erdő Zrt., Bör zsöny
Ka pu ja In no vá ci ós Klasz ter, Hon vé del mi Sport szö vet ség,
Német Nem ze ti sé gi Önkor mány zat, Egy a Ter mé szet tel Nonp ro -
fit Kft., Nagy ma ro si Kék du na Hor gász Egye sü let, Váci Rend -
őr ka pi tány ság, No ked li Étte rem, La Fleur by Nora vi rág -
bolt, Sa ku ra Cuk rász da, Szesz Do nald’s Ital ke res ke dés.

Fotók: Ivor And reA

KITTENBERGER KÁLMÁN NAP

Ti ze dik al ka lom mal ren dez tük meg a Nagy ma ro si Csí pős
Fesz ti vált.

Nagy ma ros – szo kás sze rint – csí pős be öl tö zött a nyár utol só
szom bat ján. Több mint har minc csí pős ki ál lí tó ér ke zett hoz zánk az
egész or szág ból és a ha tá ron túl ról is. A város összes ven dég lá tó he -
lye csat la ko zott csí pős pont ként a fesz ti vál hoz, a csí pős pon to kon
kü lön le ges sé gek kel vár ták az ide lá to ga tó kat a fesz ti vál al kal má ból.

Vol tak csí pős sütik, fagy lal tok, kür tős ka lács és kü lön fé le éte lek
min den mennyi ség ben. A csí pős csili evő ver se nyen ma gyar és kül -
föl di pro fik mel lett ama tő rök is meg mé ret tet ték fáj da lom tű rő ké -
pes sé gü ket. A csí pős prog ra mok mel lett kon cer tek kel szí ne sí tet tük
a napot, fel lép tek: Den ver Bob Hob bes, Sze ke res és Bar ba ro, va -
la mint a Vidám Jack együt tes.

Kéz mű ves fog lal ko zá sok és gyer mekp rog ra mok vár ták a leg ki -

seb be ket. A kö zön ség meg vá lasz tot ta a Fesz ti vál ked venc szó szát, ami az
Esz ter go mi Hec tor Hot pep per pro ducts: Enc hi la da ter mé ke lett.

Na gyon kö szön jük, hogy ilyen sokan csíp ték ezt a remek, nap sü -
té ses napot és hogy he lyet ad hat tunk itt Nagy ma ro son ennek az or -
szá gos, sőt már nem zet kö zi hírű ren dez vény nek!
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Lámpás
nem ze ti sé gi kul tu rá lis fesz ti vál 

a Német Önkor mány zat szervezésében
Mint már so kad szor ra, idén is meg ren dez tük a ha gyo má nya in -
kat be mu ta tó ren dez vé nyün ket, a Schwäbisc her Fest tag-ot. Bár a
ked ve zőt len idő já rás miatt át kel lett írni a for ga tó köny vet, a
hely színt meg kel lett vál toz tat ni, azon ban a vissza jel zé sek tük -
ré ben sokak örö mé re szol gált a ren dez vény.  

Be mu tat koz tak vá ro sunk ér té kei,mint a Du na ka nyar fú vó se gyüt -
tes,Wil den ro sen tánc együt tes,-és együtt mű kö dő part ner ként az óvoda
és is ko la gyer me kei. Ven dég sze rep lőnk  a ve rő cei „Őszi kék” tánc cso port
volt. Ven dé ge ink vol tak a Gre ves müh len és Szür te ( Gej gőc) tér ség
tes tér vá ro sa i nak de le gá ci ói is. A kora dél után kez dő dő ren dez vé nyen
nem ma rad ha tott ki Hor váth Dávid és csa lád ja köz re mű kö dé sé vel a

már szo ká sos, ha gyo má nyos sző lőp ré se lés és must kí ná lás, mely nek be -
vé te le az Is ko lai Ala pít vány szám lá ját gya ra pí tot ta.

Kéz zel haj tott fa kör hin ta, ügyes sé gi fa já té kok, kéz mű ves fog lal ko -
zás, vat ta cu kor, perec,- mind ez a gyer me kek szó ra ko zá sát biz to sí tot ta.
Igye kez tünk meg te rem te ni azt a han gu la tot, ami ki csik nek és na gyok nak
szeb bé tette a nap ját, és a nem ze ti sé gi ha gyo má nyo kat is erő sí tet te. Az
óvoda és is ko la gyer me ke i nek, pe da gó gu sa i nak és min den fel lé pő nek
kö szö net jár az iga zán szín vo na las pro duk ci ó kért. Szí vet me len ge tő volt
He incz né Cser ni Ka ta lin által be ta ní tott nyel vi szó já ték, mon dó ka az 5.b
osz tá lyos ta nu lók kal, töb bek kö zött vissza i déz ve a sváb nagy szü lők em -
lé ke it. A 2.a osz tá lyo sok sváb tán cát be ta ní tot ta Lé nárt Kitti és Pol da -
uf né Judit. Az Ütő sök kon cert jét ha tal mas ová ció kö vet te, kö szö net

Oláh Nor bert tanár úrnak. A nem kis lét szá mú ki csik be mu tat ko zá sa
szin tén nagy si kert ara tott, kö szö net az óvó nők nek. Az éj sza ká ba nyúló
bál han gu la tát Szo mo rer Jungs ze ne kar biz to sí tot ta.

A több mint 30 tom bo la fe la ján lás nagy örö met oko zott a kö zön ség -
nek.  A fő dí jat Honti Vik tor Pro Movie De sign Kft. kép vi se le té ben

aján lot ta fel, két szer 25.000 Ft-os aján dék cso ma got, va la mint a No ked -
li ét te rem, Kiss Nor bert 20.000 Ft-os ét ke zé si bon ját aján lot ta fel.

A kö vet ke ző sze mé lyek nek és cé gek nek kö szön jük az ön zet len fe la -
ján lá so kat: Sa ku ra cuk rász da, Ba logh Nóra aján dé ku tal vá nyai, Má -
tyás ét kez de, Kleó stú dió He incz Györ gyi, Hesz tia Csadó Er zsé bet,
Gyógy szer tár-Né meth Esz ter,  Ali mán né Fa ze kas Gabi fod rá szat, Ar -
nold Móni, Bió bolt Szlá vik né Gabi, Kor ba ditsh né Varga Erika, Nap ke -
re ki Kü kül lő Ke rék pár szer víz Zol ler Csaba, Nagy Gábor – csí pős
Gabkó, Hor váth Zol tán mézes, He incz Zsolt füs töl tá rú, Hajta tanya

Gál And rea füs töl tá ru, György Ottó ős ter me lő , Gyö re i né Gabi, Sko dá né
Eta, Mánd li né Kati, Ja ics né Ivor Krisz ti na, Lé nárt Kitti, Ré vész Ágnes,
Jaics Ist ván. Fu rucz Ani tának a pla kát  szer kesz té sé ért hálás kö szö net.

A Mi nisz ter el nök ség Beth len Gábor Alap ke ze lő Zrt. által kiírt pá lyá -
za ton a NKUL-KP-1-2022/2-000742 azo no sí tó szá mon „A nem ze ti sé gi
öna zo nos ság me gőr zé se és múlt ba való vissza te kin tés” című pá lyá za ton
500.000 Ft tá mo ga tást nyer tünk erre a prog ram ra, ami összes sé gé ben
1,5 mil lió Ft-ba ke rült.

Min den tá mo ga tó nak, együtt mű kö dő nek, részt ve vő nek kö szö net.
Nél kü lük nem tud tuk volna si ker re vinni kul tu rá lis, nem ze ti sé gi ha gyo -
mányt meg tar tó ren dez vé nyün ket.

Ivor And rás né nnnÖ elnÖk

Svá ben fest meg te kint he tő  https://youtu.be/QdXS-A8ofdk
Fotók: Ivor And reA
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A szep tem be ri új ság ban meg je lent rejt vény meg fej té se: SZEPTEMBER: ISKOLAKEZDÉS .
A he lyes meg fej tők közül ki sor sol tuk a sze ren csés nyer test: ARNOLDNÉ MUZSIK MÓNIKA.  A Ki kö tő Étte rem
5000 Ft-os vá sár lá si utal vá nyát nyer te. Gra tu lá lunk a nyer tes nek!
Az ok tó be ri rejt vény hez a Köröm-Lak (Ma gyar utca 28.) 5000 Ft-os vá sár lá si utal vá nyát sorsoljuk. A meg fej té -
se ket ok tó ber 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.

Au gusz tus 31-én töl töt te be 90. éle té vét
Kric hen ba um Gé zá né, Erzsi néni. A pol gár -

mes ter úr kö szön -
töt te szü le tés nap ja
al kal má ból a város
ne vé ben. 
Ol va só inkkal együtt
mi is szív ből gra tu -
lá lunk és még sok,
egész ség ben el töl -
tött, szép éve ket kí -
vá nunk sze re tet tel.

Ked ves Nagy ma ro si ak!
A „Gó lyás” ját szó tér be ke rí té sé hez szer ve zett vas gyűj té sen több mint
5000 kg fém jött össze, azon ban saj nos az árak gyors emel ke dé se
miatt ez csak a költ sé gek felét fe de zi. Mivel sze ret ném még idén biz -
ton sá go sab bá tenni a ját szó te ret, 500 Ft ér ték ben tá mo ga tó je gye ket
ad tunk ki, ugyan úgy, mint ta valy a tűz ol tók jár dá já hoz.
A je gye ket meg lehet vásárolni mind a három óvo dá ban
(Matuk-Zel ler Anett nél, Ma ro si Ka ta lin nál és Újvá ri né
Schind ler Mó ni ká nál). Ezen kívül a Rév Bü fé ben, a Hesz tia
La kás va rázs üz let ben, a Nap ke re ki Kü kül lő ke rék pár szer viz -
ben, va la mint Antal Márti né ni nél és Lé nárt Kit ti nél is. Ter mé -
sze te sen nálam is vá sá rol ha tó, va la mint várom azok je lent ke zé -
sét is, akik szí ve sen részt ven né nek a to váb bi mun kák ban.
Kö szö net tel: 

schInd ler lász ló kép vI se lő
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Katedra
A Nagy ma ro si Puer Re gi us Tör té nel mi 

Íjá szok a Kit ten ber ger Napon
Az íjász sport kör ta nu lói az is ko la ud va rán lát ták ven dé gül az ér dek lő dő ket
a Kit ten ber ger Kál mán Napon. A nagy va dász hoz méltó módon ter mé sze -

te sen egy vad disz -
nó célt kel lett le küz -
de ni. Elő ször az
íjász gye re kek
rövid be mu ta tó val
nyúj tot tak íze lí tőt e
nemes sport ból,
majd a bátor vál lal -
ko zók ki is pró bál -
hat ták ügyes sé gü -
ket. Volt köz tük gye -
rek- fel nőtt, nő –

férfi, idős- fi a tal… de egya ránt ügye sen bán tak a mára már spor tesz köz zé
sze lí dült fegy ver rel. Si ke rük höz nagy ban hoz zá já rult az íjász gye re kek se -
gí tő ta ná csai, fe lü gye le te, sza kér tel me. Még Nagy ma ros német test vér vá ro -
sá nak pol gár mes te rét és csa lád ját is íjász tat tuk, akik nek na gyon tet szett a
kis csa pat, a rög tön zött íjász ver seny győz te sé nek, Ham vas Lő rinc nek
ajándékot is adott a pol gár mes ter úr. A hűvös idő el le né re egy jó han gu la -
tú, közös spor to lás sal em lé kez tünk Nagy ma ros híres va dá szá ra!

sutus-Ju hász tünde íJá szok tA tó

Rajz pá lyá zat az is ko lá ban - Kit ten ber ger
Kál mán

Nap
Rajz pá lyá za -
tot hir det tünk
az alsó ta go -
za tos ta nu lók
kö zött a Kit -
t e n  b e r  g e r
Nap hoz kap -
c s o  l ó  d ó  a n .

Töb ben a Bör zsöny ál lat vi lá gát raj zol ták, né há nyan pedig az Af ri ká -
ban élő ál la to kat. Re mek mű vek szü -
let tek, a zsűri ne he zen dön tött, így
me gosz tott he lye zé sek let tek.
Me gosz tott 1. hely: Po lon kai
Anna 3.a, Hof fer Anna Bí bor ka 3.b
Me gosz tott 2. hely: Pócs Be ne dek
3.a, Ko vács Áron 3.b
Me gosz tott 3. hely: Mla do nyicz ki
Mi ra bel la 2.b, Orr Emma Ida 3.a
Külön díj: Tóth Éva 3.b, He incz
János 4.a, Hla va ti Anna 4.a, 
Szom ráky Mór 4.a.

Szep tem ber első he té ben sok diák örö mé re hor gász ver -
sennyel in dí tot tuk az is ko lai évet, me lyen a leg ki seb bek től a
leg na gyob ba kig min den év fo lyam kép vi sel tet te magát. 

A gye re kek és se gí tő ik már kora reg gel nagy iz ga lom mal, mo so -
lyog va vár ták a meg mé ret te tést a Duna-par ton. A leg töb ben gya kor -
lott hor gá szok, de akadt olyan is, aki elő ször pró bál ta ki ezt a remek
spor tot. Gyö nyö rű nap sü té ses napot fog tunk ki, így sze ren csé re a
halak is ha rap tak. A több mint húsz fős me zőny ben idén a lá nyok ta -
rol tak, ők sze rez ték meg a do bo gó mind há rom fokát. A ver seny na -

gyon jó han gu lat ban telt, öröm volt látni, ahogy a gye re kek se gí tet -
ték egy mást, akár egy csali fel tű zé sé ről, vagy egy össze ga ba lyo dott
sze re lék ről volt szó. Kö szön jük szé pen Csil lag Lász ló nak a köz re -
mű kö dést, jö vő re foly tat juk!

He lye zet tek: I. Hof fer Anna 3.b
II. Mla do nyicz ki Mi ra bell 2.b
III. Papp Zsó fia 6.a

A leg na gyobb hal nak járó tró fe át Ni e der mül ler Gergő 7.a osz tá -
lyos ta nu ló nyer te el. Gra tu lá lunk!

Horgászverseny a Duna-parton
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Idén szep tem ber 17-én rendezték meg a már ha gyo mánnyá
vált Schwa ben fest-et a Német Nem ze ti sé gi Önkor mány zat
szer ve zé sé ben.

A jó han gu la tú, régi szo ká so kat, em lé ke ket idéző ren dez vé nyen is -
ko lánk német nem ze ti sé gi nyel vet ta nu ló di ák jai is be mu tat koz tak. 

A 2.a osz tály ked ves, bajor kör tán cot ta nult be Lé nárt Kitti se gít -
sé gé vel. Lel ke sen ké szül tek, na gyon ügye sek vol tak, és mint min dig, ez -
úttal is öröm mel vi sel ték a cso da szép, nép vi se le tes ru há kat.

Az 5.b osz tá lyos ta nu lók sváb mon dó kák kal lép tek fel. Azo kat a
mon dó ká kat ele ve ní tet tük fel, me lye ket a gye re kek déd nagy szü lei je -
gyez tek fel. A mon dó ká kon ke resz tül mu tat tuk be, mi lyen volt annak
ide jén a svá bok élete. A kis mű sort egy kis élet kép zárta, azzal a nyel ve -
zet tel, aho gyan régen ele ink be szél tek, ke ver ve a ma gyar nyel vet a sváb
ki fe je zé sek kel.

Kö szön jük Ivor And rás né nak le he tő sé get, a finom pe re cet és üdí -
tőt! Öröm szá munk ra, hogy idén is ré sze sei le het tünk a Schwa ben fest nek.

pol dA uF né Amb rus JudIt, 
he Incz né cser nI kA tA lIn

Nem ze ti sé gi osz tá lyok mű so ra a
Schwa ben fes ten

Szü re ti pro jekt az óvo dá ban
Egy kor bo ra i ról is is mert volt a kör nyék, habár a sző lő föl dek
mű ve lé se idő vel gaz da ság ta lan ná vált, fel hagy tak a szőlő mű -
ve lé sé vel. Ennek el le né re Nagy ma ro son a pin cék ben azért
akad még bor, ami vel a ven dé ge ket meg kí nál ják. A sző lő mű ve -
lés ből pedig meg ma radt a leg jobb dolog, a szü ret ün ne pe,
melyet min den évben meg ren de zünk az óvo dá ban.

Idén a Nem ze ti Együtt mű kö dé si Alap Tá mo ga tá si Prog ram
(2022) ke re té ben el nyert pá lyá zat nak kö szön he tő en szep tem ber -
ben az óvo dá ban szü re ti pro jekt hetet tar tot tunk, mely nek be fe je zé -
se ként pén te ken egy csa lá di nap ke re té ben tán cos mu lat sá got ren -
dez tünk a Mű ve lő dé si Ház ban. A ter vek sze rint a Fut ball pá lyán
szerettük volna megrendezni, de az esős idő já rás köz be szólt. Kö szö -
net a Mű ve lő dé si Ház dol go zó i nak, hogy al kal maz kod tak a gyors
vál to zás hoz és be fo gad tak min ket.

A napot egy tán cos mu lat ság gal kezd tük, me lyen gye re kek és
szü lők, ki csik és na gyok egya ránt részt vet tek. A zenét az Áldás
Együt tes szol gál tat ta.

Kö szön jük Hor váth Dá vid nak „szü ret gaz dánk nak”, hogy irá nyí -
tot ta és meg va ló sí tot ta a kint folyó mun kát. Be von ta a fi a ta lo kat a szőlő
da rá lás ba és a pré se lés be. A szü lők és a gyer me kek me gis mer het ték bor
ké szí té sé nek első lé pé se it, és friss mus tot is meg kós tol hat ták.

A tánc ház után ügye ssé gi fe la da tok, aka dály pá lya és kéz mű ves
fog lal ko zá sok vár ták az ér dek lő dő ket, pré se lés után meg kós tol tuk a
mus tot, mely hez el fo gyasz tot tuk a szü lők által ho zott sü te mé nye ket,
a meleg teát. Tóth Már ton vál lal ta, a lu fi haj tó ga tó bohóc sze re pét,
min den gyer mek egy-egy ku tyá val vagy tek nős sel tér he tett haza.
Kö szö net érte.

A gyer me kek a prog ram alatt a Nagy ma ro si Önkén tes Tűz ol tó
Egye sü let jó vol tá -
ból a Fő té ren meg -
néz het ték a tűz ol -
tó a u tót. A civil
szer ve ze tek kel, a
Német Nem ze ti sé gi
Önkor mány zat tal
való össze fo gás nak
kö szön he tő en egy
él mény dús napot
ad tunk az óvo dá ba
járó gyer me kek és
csa lád ja ik ré szé re.

nAgy mA ro sI

óvo dá ért

AlA pít vány
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Egy hét tel ké sőbb szep tem ber 17-én, a temp lom bú csú előt ti napon
szin tén sokan za rán do kol tunk Má ri a noszt rá ra. Ki gya log, ki ke -
rék pár ral, ki au tó val vagy busszal. Min den évben nagy él mény a
pálos atyák be fo ga dó sze re te te, így volt ez idén is. A több mint hét -
szá zé ves temp lom és a pálos atyák a tör té nel mi foly to nos sá got kép -
vi se lik, azt üze nik, hogy vissza kell nyúl nunk a gyö ke re ink hez, őse -
ink és elő de ink ha gyo má nya it és hitét ma ne künk kell me gél nünk, s

ahogy Jó zsef atya mond ta, vidám, su gár zó ke resz tény ként kell él -
nünk az éle tün ket. A dél után 3 órás szent mi sén az egész temp lo mot
meg töl töt ték a nagy ma ro si ak. A szer ve zést idén is Pén tek At ti la
vál lal ta, amit ez úton is kö szö nünk. Re mél jük, hogy még sok közös
za rán dok la ton fo gunk együtt részt venni, ezál tal is épít ve Isten or -
szá gát kö zöt tünk. 

t. m.

***

za rán dok la tok Mát ra ve re bély-Szent kút ra
és Má ri a noszt rá ra

Immár ha gyo mány nak te kint he tő, hogy min den nagy böjt ben hús -
vét ra ké szül ve több hetes lel ki gya kor la ton ve szünk részt Tibor
atya ve ze té sé vel. He ten te ta lál ko ztunk, meg hall gattuk az elő a dá -
sát, majd kis cso port ban be szél ge ttünk róla. Ebben az évben ima -
mó do kat is mer het tünk meg és gya ko rol tunk, ma gun ké vá tet tük,
be é pí tet tük sze mé lyes és kö zös sé gi ima é le tünk be.

A lel ki gya kor lat le zá rá sa kor el ha tá roz tuk, hogy egy közös za rán -
dok la ton sze ret nénk részt venni. Ezért in dul tunk szep tem ber 10-én,
szom ba ton több mint negy ve nen Mát ra ve re bély-Szent kút ra. A busz ban
a di cső sé ges ró zsa fü zér tit ka it imád koz tuk és el mél ked tük át, a ti ze dek
kö zött éne kel tünk. Egész en ben ső sé ges, át for má ló ké szü let volt ez szá -
munk ra. Mire me gér kez tünk, nyi tot tá vált szí vünk az Is ten nel való ta lál -
ko zás ra és az ő sze re te té nek be fo ga dá sa felé. Oda ér ve fel fe dez tük a
Szent he lyet, sokan kö zü lünk a bűn bo csá nat szent sé gé ben is ré sze sül -
tünk. Be kap cso lód tunk a Kis bol do gasszony bú csúi szent mi sé be, me -
lyen több szá zan vet tek részt. Köz ben az idő já rás hol a borús, hol a
napos ol da lát mu tat ta, de a fel hők közül ki-ki buk ka nó nap fény és meleg
min den kép pen Isten mo so lyát tük röz te szá munk ra.

Szent mi se után közös ebé dünk kö vet ke zett. Min den fé le ott ho ni fi -

nom sá gok ke rül tek elő, me lyek kel egy mást meg kí nál tuk, így éltük át a
kö zös sé gi sze re tet ven dég sé get.  Majd ki rán dul ni in dul tunk a Szent Lász -
ló for rás hoz il let ve a Re me te bar lan gok hoz.

Dél után a nap zá rá sa ként közös imád ság gal ad tunk hálát egy má -
sért, a kö zös sé gün kért majd Isten ál dá sá val in dul tunk haza.

Író-ol va só ta lál ko zó a könyv tár ban
BÍRÓ SZABOLCS volt az ese mény ven dé ge aki az An jo uk ról
írott tör té nel mi re gény fo lya má val arat si kert a műfaj ked ve -
lői kö zött.

A téma kü lö nö sen ked ves a nagy ma ro si ak nak, hi szen Ká roly Ró -
bert Vi seg rá don szé kelt és ő adta Ma ros nak a vá ros jo got 1324-ben.

Érde kes sze mé lyi sé get is mer het tünk meg. A Csal ló köz ben élő al ko -
tó ter mé keny író, szám ta lan köny ve je lent meg a hor ror tól a tör té nel mi
re gé nyig. A 15 kö te tes re ter ve zett Anjou so ro zat 9. kö te té nél tart. Kel le -
nek a jó tör té nel mi re gé nyek, mert kor tár sa ink is me re te it talán ilyen
mód szer rel lehet bő ví te ni, ahogy tör té nel mi fil mek re is szük ség van. De

Bíró Sza bolcs nak sok más té má ja is van a kí ná lat ban, írt ka land re gényt,
if jú sá gi re gényt, sőt me se köny vet is. A vi seg rá di Szent György Lo vag -
rend tagja, lel kes ha gyo má nyőr ző: 2014-ben az ő kez de mé nye zé sé re
ala kult meg a Csal ló kö zi Anjou Ká roly Ban dé ri um névre ke resz telt hadi
ha gyo má nyőr ző és múl ti dé ző kö zös ség. Sőt, még if jabb ko rá ban rock
ze ne kar aktív tagja, éne ke se is volt.

Szep tem ber 16-án, pén tek dél után, aki el jött a könyv tár ba, majd ké -
tó rás ta nul sá gos be szá mo ló nak le he tett ré sze se, be te kin tést ka pott a
tör té ne lem be, és azon túl olyan mű hely tit kok ba, hogy ho gyan kell hi te -
les és tisz tes sé ges módon fog lal koz ni tör té nel münk kel.           ttm.

Köszönetet mondunk mindazoknak,  akik Kovács Istvánné édesanyánk
temetésén részt vettek, jelenlétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Gyászoló család 

†

Nagymaros_2022_10gina 3_Layout 1  2022. 10. 04.  20:58  Page 10



Lámpás

Lassú Ta mást a Bu da pes ti Rend őr-fő ka pi tány ság Dunai Ví zi -
ren dé sze ti Rend őr ka pi tány ság Nagy ma ro si őrs szol gá lat pa -
rancs no kát abból az al ka lom ból ke res tem meg, hogy 20 éves
ered mé nyes szol gá la tá ért szol gá la ti ér dem ren det a kö zel -
múlt ban ve he tett át a Bu da pes ti Rend őr-ka pi tány ság ve ze tő jé -
től, va la mint Pin tér Sán dor bel ügy mi nisz ter úrtól a húsz éves
szol gá lat ban el töl tött ered mé nyes mun ká ja alap ján.
Mikor gon dolt elő ször arra, hogy ezt a hi va tást vá laszt ja?

A váci Bo ron kay György Mű sza ki Kö zé pis ko lá ban érett sé giz tem,
majd a Bu da pes ti rend őr szak kö zé pis ko la nap pa li ta go za tán vé gez tem,
és a Váci Rend őr ka pi tány sá gon sze ret tem volna dol goz ni. Ezt a dön té se -
met az mo ti vál ta, hogy több ba rá tom is ott dol go zott. Ez a vá gyam az ak -
ko ri lét szám gaz dál ko dá si elvek miatt nem volt le het sé ges, így  a Bu da -
pes ti Rend őr-fő ka pi tány ság Dunai Ví zi ren dé sze ti Rend őr ka pi tány sá gá -
ra ke rül tem és 2002. jú li us 1-jén kezd tem szol gá la to mat mo tor csó nak-
ve ze tő jár ő ri be osz tás ban. Azóta szé pen lé pe get tem előre a rang lét rán
és je len leg szol gá la ti rá nyí tó pa rancs nok va gyok itt a Nagy ma ro si Ví zi -
ren dé sze ti Rend őr őr sön.    
A ví zi ren dé szet nél a nyár a leg sű rűbb, a leg több fe la da tot adó
év szak.

Igen, ez így van, de ne fe lejt sük el, hogy mi az év 365 nap ján ha jó -
zunk, ezért kü lö nö sen az őszi-téli idő szak ban is sok és nehéz fe la da tunk
van. Ezek zö mé ben a meg vál to zott idő já rá si kö rül mé nyek hez köt he tő
ha jó zá si ese mé nyek. 

Az idei nyár saj nos na gyon aszá lyos, na gyon meleg volt, amely a
me ző gaz da ság nak és a te her ha jó zás nak sem tett jót, ala csony volt a ví -
zál lás, amely a ha jó zá si vál lal ko zá so kat nehéz hely zet be hozta. De
ahogy szo kott lenni, ami a tár sa da lom egyik rész nek rossz, a má sik nak
jó,  a nagy meleg miatt egyre töb ben tar tóz kod tak a víz kö ze lé ben. A mo -
tor csó na ko sok, kis gép ha jó sok  rend sze re sen meg je len tek a Dunán, kü -

lö nö sen  hét vé ge ken vol tak tö me ge sen. A Nagy ma ro si Őrs te rü le te óri -
á si,  Sződ li get től egész en Tátig tart, a Kis Dunán is van te rü le tünk, a
Szen tend rei szi get spic cé től a Tahi hídig. A mun kák hoz tar to zik a ha jó -
ál lo má sok, úszó mű vek, ki kö tők, komp át ke lé sek el le nőr zé se a vízi  sí e -
lők, jets ki sek és a hor gá szok el le nőr zé se is a mi fe la da tunk . Az el le nőr -
zé sek során meg néz zük, hogy meg van nak-e az elő í rá sok nak meg fe le lő
fel sze re lé sek, jo go sít vá nyok, ha jó le ve lek. És ahogy a köz ú ton, a vízen is
a rend őr nek kell ki szűr ni az ittas és kö rö zött sze mé lye ket.

Saj nos szin te min den nyár szedi a maga ál do za ta it. Az idén nagy
sajtó vissz han got ka pott a Vi seg rá don tör tént úszni nem tudó kis lány
esete, aki csa lád já val Uk raj ná ból me ne kült ként ér ke zett ha zánk ba, és
egy fe le lőt len für dés miatt a Du ná ba ful ladt, még na gyobb tra gé dia sze -
ren csé re az ott tar tóz ko dó kis fiú nagy lé lek je len lé té nek kö szön he tő en
nem tör tént, mert a másik kis lányt ki tudta men te ni. Saj nos a nagy sod -
rás az idő sebb kis lányt el so dor ta. A kis fiú azon nal tár csáz ta a 112-őt, de
saj nos már csak Bu da pest nél ta lál ták meg a ví zi ren dő rök a lány holt tes -
tét. Na gyon vak me rő ek az em be rek, fi a ta lab bak, idő seb bek is, ezért fon -
tos, hogy tart sák be a für dő ren dé sze ti elő í rá so kat, ame lyek közül talán
a leg fon to sabb, hogy te le pü lé sek bel te rü le tén csak ki je lölt he lyen lehet
für de ni, kül te rü le ten is csak a part men tén, kom pok,- révek 100 mé te res
kö ze lé ben il let ve ha jó zó út ban tilos.

Az idei Du na csú szás nagy kö zös sé gi ese mény volt, me lyet töb bek
kö zött mi is biz to sí tot tunk. Az ötlet, - amely ve rő cei gon do lat volt – az
volt, hogy több száz ember Nagy ma ros ról gu mi mat ra co kon, men tő mel -
lény ben, úszó gu mi kon, egyéb für dő esz kö zö kön a Duna sod rá sát ki hasz -
nál va sod ród jon le Ve rő cé re él vez ve ezzel a víz, le ve gő sza bad sá gá val
pá ro sult, sem mi hez sem fog ha tó ter mé sze ti pa no rá mát.
Mi lyen a rend őr ség nél az után pót lás, van nak-e el kö te le zett fi -
a ta lok a pá lyán?

Mi ví zi ren dő rök azért na gyon szép mun kát vég zünk, gyö nyö rű a
kör nye zet, ahol dol go zunk, ha jó val járni a Dunát maga a csoda, így nem
gon do lom, hogy a je len leg be töl tet len he lye ink so ká ig üre sek ma rad ná -
nak. Saj nos egyre ke ve sebb fi a tal vá laszt ja a rend őri hi va tást, de a ví zi -
ren dé szet ez alól ki vé tel.
Mitől szép ez a hi va tás?

Önma gá ban ha józ ni egy cso dá la tos dolog, és ha az ember ezt a Du -
na ka nyar ban teszi, még szebb. Esz köz par kunk a leg utób bi évek ben kor -
sze rű sö dött, meg van min den mo dern esz kö zünk. Új jets ki mel lett két új
ha jónk van, (egy nyi tott és egy ka bi nos zárt). Gép ko csik mel lett ro bo gó -
ink és ke rék pár ja ink is van nak, , tel je sen mo dern kor nak meg fe le lő ru -
há zat tal ren del ke zünk, így tár gyi fel té te le ink ma xi má li san adot tak. Se -
gí te ni má so kon min dig szép dolog, a gyö nyö rű kör nye zet na gyon
vonzó, a ha jó zás öröme, a Duna il la ta azért még min dig meg ba bo náz.
Kí vá nunk a város ne vé ben még to váb bi nyu godt, bal eset men -
tes nya ra kat, és vi gyáz za nak to vább ra is ránk és per sze ma -
guk ra is ilyen el kö te le zett ség gel.  sze.

Se gí te ni a baj ba ju tot ta kon a leg szebb
hi va tás – in ter jú Lassú Ta más sal

Nagymaros - www.nagymaros.hu 11

Nagymaros_2022_10gina 3_Layout 1  2022. 10. 04.  20:58  Page 11



12 2022. október – 10. szám

Közélet
Szippantott szennyvízről szóló rendelet

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodás-
ról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszál-
lítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
21/2014. (XII.16.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgál-
tatásról szóló 21/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhe-
lyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Pepe
Trans Árufuvarozó Kft. (2028 Pilismarót, Bajcsy-Zsilinszky út
5.) jogosult és köteles ellátni, Nagymaros Város
Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2027. december 31-ig.

(2) A Pepe Trans Árufuvarozó Kft. (a továbbiakban: közszolgál-
tató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet a DMRV Zrt. (továbbiakban: üzemeltető) által
üzemeltetett, Szobi Szennyvíztelepre az erre a célra kialakí-
tott műtárgyban kell elhelyezni.”

2. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgál-
tatásról szóló 21/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4. § (6)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszol-
gáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közs-
zolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgál-
tató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől
számított 72 órán belül elvégezni.”

3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgál-
tatásról szóló 21/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 8. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díja legfeljebb:
Közületi fogyasztók esetében 3 700 Ft/m3 (alapdíj 3 000 Ft/m3
és ürítési díj 700 Ft/m3). Lakossági fogyasztók esetén a szip-
pantott szennyvíz rezsicsökkentéséről szóló 2013. évi CXIV.
törvény vonatkozó rendelkezései alapján Br. 3 810 Ft/m3
(alapdíj 3 000 Ft / m3 +Áfa és ürítési díj 586 Ft + Áfa /m3).”

4. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

Szán tói-Szabó Tamás világbajnok
Nyolc év után ismét Ma gyar or szá gon ren dez ték meg
08. 31-től 09. 04 ig az Ifi és U23-as kajak-kenu vi lág baj -
nok sá got a sze ge di Maty-éri eve zős olim pi ai köz pont ban.

A ver se nyen 64 or szág ból több mint 1100 ver seny ző állt
rajt hoz, köz tük a nagy ma ro si Szán tói-Szabó Tamás, aki a
Vasas SC szí ne i ben ver seny zett.

Tamás az idei vá lo ga tó ver se nye ken első lett, így ki vív ta
ma gá nak az in du lás jogát a vi lág baj nok sá gon ka ja kos pár já val,
Vajda Ben cé vel, aki vel a K2-1000 m-es fu tam ban in dul hat tak.

A VB-n 08. 31-én volt az elő dön tő, ahol Ta má sék a
leg jobb idő e red ménnyel meg nyer ték az elő fu ta mot,
ezért nem kel lett a kö zép fu tam ban in dul ni uk, egye nes
ágon ju tot tak be a dön tő be, amely szep tem ber 2-án
volt. Ma ga biz tos tel je sít ménnyel  és ha tal mas fö lénnyel
vi lág baj nok az U-23-asok K2 1000 m -es szá má ban
Vajda Bence és Szán tói - Szabó Tamás ket tős.

Gra tu lá lunk ehhez a na gyon elő ke lő ered mény hez és to -
váb bi si ke re ket kí vá nunk a te het sé ges fia tal em ber nek a város
ne vé ben. 
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Lámpás
Ne szo rongj! Cse le kedj!

Ahogy kezd jük Eu ró pá ban is meg ta pasz tal ni a klí ma vál to zás
ne ga tív ha tá sa it (aszá lyos idő sza kok, vil lá már vi zek és ezek kö -
vet kez mé nyei) egyre in kább nép be teg ség gé válik a klí ma szo ron -
gás. Erő sö dik a fe nye ge tés, és nő a te he tet len ség ér zé se is, hi szen
sokan úgy érzik, hogy nincs va ló di be le szó lá suk a dol gok ala ku lá -
sá ba. Ezt a fé lel met a leg ha tá so sab ban a ter mé szet ben és a helyi
kö zös sé gek ben lehet ke zel ni. Sokat segít a boly gó nak és a lel -
künk nek is, ha a bé nult ság he lyett ak ti vi zál juk ma gun kat és te -
szünk a ne ga tív ér zé sek ellen.

Egye sü le tünk ben is ér zé kel jük a glo bá lis vagy or szá gos prob lé má kat,
de min dig helyi szin ten ke zel jük azo kat. Think glo bal, act local (gon dol kozz
glo bá li san, cse le kedj lo ká li san). Az ember je len tős vál to zást csak a köz vet -
len kör nye ze té re képes gya ko rol ni. Ezt fe lis mer ve sze ret nénk a Du na ka -
nyar ban élő ket ki csit ak ti vi zál ni. 

Az on li ne tér ből ki lép ve az élet be, valós dol gok kal kell hely ben fog lal -
koz ni. Úgy gon dol juk, hogy jó kö zös ség csak közös ér té kek men tén tud ki -
ala kul ni, ezért sze ret nénk össze fog ni azo kat az em be re ket, akik nek fon tos
a Du na ka nyar, a ter mé szet, a táj és min den benne élő. A közös ér té kek men -
tén prog ra mo kon ke resz tül tu dunk össze kap cso lód ni. Régi meg fi gye lés,
hogy jó kö zös sé gek ko vá cso lód nak a munka, ta nu lás, vagy épp a szó ra ko -
zás men tén. Ezért sok ilyen prog ram mal ké szü lünk a 2023-as évre. Ter ve -
ink kö zött sze re pel: Bi o ker tész tan fo lya mok szer ve zé se, kör nye zet tisz tí tá si
ak ci ók, kom posz tá lás sal kap cso la tos mű hely mun ka szer ve zé se és sze ret -
nénk egy na gyobb zenés csa lá di pik ni ket is. 
Egye sü le tünk fő cél jai: A Du na ka nyar ter mé sze tes ér té ke it me góv ja és gya -
ra pít sa azo kat.  A hely ben élő em be re ket meg ta nít sa együtt élni, köz re mű -
köd ni a ter mé szet tel.  Lét re hoz zon egy ter me lői kö zös sé get, ami képes el lát-
ni a Du na ka nyar mik ro ré gi ót vegy szer men te sen elő ál lí tott élel mi sze rek kel. 

Az út hosszú és min den se gít ség re szük ség van, de a közös munka
meg hoz za a gyü möl csét. Ha úgy ér zi tek, hogy rég óta hi ány zik va la mi az éle -
te tek ből, te gye tek egy pró bát és csat la koz za tok egye sü le tünk höz!
Je lent kez ni az aláb bi módon tud tok:  FB ol da lun kon meg ta lál ha tó a je lent -
ke zé si lap link je. Email: ír ja tok email cí münk re és el küld jük a je lent ke zé si
lapot: du nakk ve@gmail.com
Az erő le gyen ve le tek, és vi gyáz za tok a közös kin csünk re, a Du na ka nyar ra!

A Du na ka nyar Kör nye zet vé del mi Egye sü let

A vad disz nók és a
tör vé nyek

Mert nem sokan tud juk: ha bel te rü le ten fog nak be vad disz -
nót, nem sza bad el vin ni őket, sem sza ba don en ged ni,
hanem ki kell őket vé gez ni. Bár mennyi re is saj nál juk, mert
a vad disz nó is állat – a tör vény meg tör vény.

Azon túl, hogy ilyen nagy ál la tok be fo gá sa és el szál lí tá sa nagy
sza kér tel met igé nyel, a tör vény szi go rát az in do kol ja, hogy 2018 ta -
va szá tól meg je lent a ser tés pes tis a vad disz nók kö zött is. A be teg ség
em ber re nem ve szé lyes, de ha egy ser tés hiz lal dá ba betör, akkor az
ál lo mány 90-95 %-a el pusz tul. A ví rus nak nincs el len sze re, és a fel -
gyó gyult pél dá nyok sem vál nak vé det té. Tehát ha a vírus bejut a há -
zi ser tés ál lo mány ba, azzal az egész te le pet ki tudja ir ta ni. Akkor meg
be fel leg zett a rán tott hús nak. Hiába sze ret jük (jo go san) az ál la to kat,
be kell lát nunk, hogy a vad disz nó ál lo mány rit kí tá sa fon tos. Azok
tud ná nak me sél ni, aki ket már meg ker get tek, meg tá mad tak, avagy a
ku tyá ju kat se bez ték meg na gyon ko mo lyan.

NEM VAGYOK CSOMAG, NE HAGYJ A KOCSIBAN! 
Nem csak nyá ron, ősszel is kap hat nak hő gu tát a bun dás ku tyák. Kü lö nö sen gyor san, ha be zárt au tó ban „fe lejt jük" őket. Ha kint csak 21 fok van, az
au tó ban 30 perc alatt 40 fok is lehet.  Ha kint 30 fok van, akkor tiz perc alatt emel ke dik 40 fok fölé a hő mér sék let a zárt au tó ban.
Saj nos éven te több kutya hal meg a forró ko csi ban. Tehát, aki sze re ti a ku tyá ját SOHA ne hagy ja be zárt au tó ban.

Egyre több ag gasz tó hírt ol vas ha tunk men he lyek ről, me -
lyek már most meg tel tek, hogy egyre több ál la tot visz -
nek be azzal az in dok kal, hogy a me ge mel ke dett árak
miatt a to váb bi ak ban nem tud ják el lát ni.
Tud juk, hogy az ál lat tar tás pénz be kerül, de ez a fe le lős ség gel
együtt jár. Nem kö te le ző ál la tot tar ta ni! Lel ki leg is ret te ne tes,
ami kor a bor zal mas ál la pot ban ta lált kis ci cá kon csak al ta tás sal
tud tunk se gí te ni - pedig me ge lőz he tő. Ahol a kis ked ven cek csa -
lád tag nak szá mí ta nak, va ló szí nű leg fel sem merül a kér dés, hi -
szen tud ják, az állat csak sze re tet tel és ked ves ség gel tudja ne -
künk a gon dos ko dást vi szo noz ni. Ezál tal mi le szünk gaz da gab -
bak. Az állat ki szol gál ta tott, az élete tő lünk függ. És még akkor
is sze ret nek, ha nem bá nunk jól velük. Ezzel soha nem sza bad -
na vissza él nünk. Vi gyáz zunk rájuk! Aki egy hű sé ges ál lat tal él
együtt, soha nem lesz egye dül. A ku tyá nak, ci cá nak nem mu száj
drága ele sé get venni, akár főz he tünk is nekik, nem fog nak meg -
sér tőd ni. De az újabb köly kök vi lág ra jöt tét me ge lőz het jük…
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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 – szeptember hó
Születtek: 
Császár Ferenc és Ember Dorottya fia: Dániel
Gómez Chica William Felipe és Nagy Dóra ikerlányai:
Viktória és Tamara
Balázs Kálmán és Kárpáti Henriett fia: Kálmán
Lévai Antal Márk és Tarcza Eszter fia: Szente Miklós
Horváth György Gábor és Bohár Dorottya fia: Sámuel
Bergmann Tamás József és Molnár Ildikó lánya: Csente
Nagy Gábor és Szántó Erika lánya: Abigél Anna

Házasságot kötöttek:
Heincz András János és Szilágyi Lili
Szabó József és Bauer Edit Erzsébet
Magyar Zoltán és Csergő Anna Mária
Farkas Béla és Borbíró Julianna

Elhaláloztak:
Lendvai Mihály (1940)
Dubniczki Józsefné sz. Lahm Éva (1937)

Nagymaros, 2022. szeptember 28.

Értesítem városunk kedves lakosait, hogy
október 18-án újra kinyit a Börzsönyoptika a

Király utcában.

Napfényre sötétedő lencsékből 20%, keretekből 50% ked-
vezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint

a tűtől a cérnáig, egyéb rövid áruk, kötő és hímzőfonalak,
cipzárak, gumik és gombok kaphatóak. 

Megérkeztek az ELDORADO horgoló fonalak.
A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni 

telefonon: 30/9160889
Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal 

dr. Kispéter Éva szemész főorvos és Lendvainé
Pesti Emese.

A látásvizsgálat következő időpontjait az üzlet
kirakatában olvashatják.

Kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, 14-17-ig,

Péntek 10-12. Szombatokon csak a szemvizsgálat

idején van nyitva.
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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

Stabil, megbízható

kábel tv, internet,

vonalas telefon- és

mobil-

telefonszolgáltatás.

Elérhetőség: 

06/30 153 37 88, 

06/20 316 23 34

szappanoskaroly92@gmail.com
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NYITVATARTÁS
Hétfő: zárva Kedd-Vasárnap: 1200-2000 
(személyes átvételi lehetőség az étteremnél)

ELÉRHETŐSÉGEINK

06 70 368 6831
https://www.facebook.com/marosyacht
kikotoetteremnagymaros@gmail.com

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Rendelésfelvétel: 1130-1930

Futárainknál készpénzzel, bankkártyával 
vagy OTP, MKB és K&H szépkártyával is 
�zethetnek.

KISZÁLLÍTÁSI DÍJAK 
Nagymaros belterület: 2000 Ft fölött 
ingyenes, alatta 800 Ft
Kóspallagi út és környéke: 5000 Ft 
rendelés fölött ingyenes, alatta 1500 Ft
Kismaros, Verőce, Zebegény: 6000 Ft 
rendelés fölött ingyenes, alatta 2000 Ft

PIZZÁK (030 CM)

Pizzakenyér  (fűszeres, fokhagymás olívaolajjal sütött pizzatészta)  . . . . . . . . . . . . . 1.900.-  
Margaritha  (pizzaszósz, paradicsom, bazsalikom, sajt).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.300.-
Sonkás   (pizzaszósz, sonka, sajt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.300.-
Sonka kukorica  (pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.500.-
Sonka gomba  (pizzaszósz, sonka, gomba, sajt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500.-
Chorizo  (pizzaszósz, kolbász, kukorica, sajt).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.500.-
Bolognai  (pizzaszósz, bolognai ragu, sajt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500.-
Songoku  (pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700.-
Hawaii  (pizzaszósz, sonka, ananász, sajt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500.-
Szalámis  (pizzaszósz, szalámi, pepperóni, sajt) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.300.-
Vega  (pizzaszósz, brokkoli, gomba, olajbogyó, paradicsom, sajt)  . . . . . . . . . . . . . . .2.500.-
Gyros  (tejföl, csirkecsík, paradicsom, uborka, lilahagyma, sajt) . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700.-
Al Pacino  (erős tejföl, bacon, kolbász, tarja, hagyma, csípős pepperoni, sajt) . . . . . . . . . 2.700.-
Négy évszak  (pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica, szalámi, sajt) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.700.-
Róma  (pizzaszósz, szalámi, sonka, parmezán, olívabogyó, sajt) . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700.-
Tás  (tejföl, kacsa, párolt káposzta, lilahagyma)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100.-
Kotkoda  (pizzaszósz, csirkemáj, vöröshagyma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500.-
Szezámmagos  (pizzaszósz, csirke, kukorica, szalámi, tejföl, szezámmag)  . . . . . . . . . . 2.900.-
Négy sajtos  (pizzaszósz, feta, parmezán, füstölt sajt, mozzarella)  . . . . . . . . . . . . . . 2.900.-
Garnélás  (fokhagymás tejföl, fűszeres garnéla, sajt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.900.-
Tonhalas  (pizzaszósz, tonhal, lilahagyma, olívabogyó, sajt)  . . . . . . . . . . . . . . . . .2.900.-
Magyaros  (pizzaszósz, bacon, kolbász, vöröshagyma, paradicsom, hegyes erős, sajt) . . . . . 2.900.-
Húsimádó  (pizzaszósz, tarja, szalámi, bacon, kolbász, sajt) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.100.-
Juhtúrós  (tejföl, csirkecsík, juhtúró, kukorica, sajt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100.-
Ruccolás  (pizzaszósz, koktélparadicsom, ruccola, pármai sonka, sajt) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.500.-
 
Választható alapok: pizzaszósz, tejföl, fokhagymás tejföl, erős tejföl  
Plusz feltétek:  +450 Ft: gomba, tejföl, paradicsom, hegyes erős, lila hagyma, bab, 

kígyóuborka, kukorica, vöröshagyma, sajt, füstölt sajt, feta, ananász, bacon, tarja, kolbász, 
szalámi, sonka, bolognai ragu, brokkoli, olíva bogyó, csípős pepperóni, tükörtojás  
+550 Ft: juhtúró, parmezán, pármai sonka, csirkehús, ruccola, koktélparadicsom, tonhal, 
garnéla, csirkemáj

TELJES, RENDELHETŐ Á LA CARTE ÉTLAPUNK: 

FACEBOOK.COM/MAROSYACHT

Pizza, leves, �issensült,  
g�os, sültes és hidegtálak
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