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2 2022. november – 11. szám

Méltó módon em lé kez tünk meg idén is az 1956-os for ra da lom és
sza bad ság harc ról. Dél után a pol gár mes ter meg ko szo rúz ta a for -
ra da lom nagy ma ro si ál do za ta i nak a te me tő ben fe lál lí tott em lék -
mű vét, majd Lachky Albert, Burgermeister József, Pánc zél János
Pálinkás István és Gáli József rövid élet raj zát hall hat ták a je len -
lé vők, köz tük na gyon sok is ko lás, akik mé cse se ket he lyez tek el.

A zsú fo lá sig meg telt mű ve lő dé si ház ban foly ta tó dott a me gem lé ke -
zés a fér fi kar éne ké vel.

He inc zin ger Ba lázs kö szön töt te a meg je len te ket, majd
Rét vá ri Bence ün ne pi be szé dét hall hat ták. Rövid múlt szá za di vissza te -

kin té sét azzal kezd te, hogy a tör té ne lem az egyet len film, ame lyet vissza -
fe lé né zünk, hi szen az el múlt ko rok ra mos ta ni ér té ke lést adunk, fon tos,
hogy ez az ér té ke lés pon tos és helyt ál ló le gyen. Saj nos min den kor ban
vol tak a nagy ha tal ma kat ki szol gá lók és a nem ze ti ér de ke ket elő tér be he -
lye zők. Szent Ist ván önál ló ál la mot ala pí tott, sem a Német-Római Csá -
szár ság, sem Bi zánc ér de ke i nek nem akart meg fe lel ni. Aztán jöt tek a
Habs burg, a török, a náci, a szov jet va zal lu sok, szem ben velük a Rá kóc zi ak,
a Zrí nyi ek és az ‘56-os for ra dal má rok. Egész tör té nel münk a sza bad sá -
gért foly ta tott harc és az a küz de lem, me lyet a helyi áru lók kal, ide gen ér -
de ke ket ki szol gá lók kal kel lett meg vív ni. Így van ez saj nos ma is, mert az
‘56-os sor tü ze ket is ma gyar kol la bo rán sok ve zé nyel ték, mint Apró Antal.
Ma is észre kell venni min den józan gon dol ko dá sú nak, hogy ki kép vi se li
a ma gyar ság ér de ke it és ki szol gál ide gen ér de ke ket.

Is ko lánk 8. osz tá lyos ta nu ló i nak mű so rát lát hat ta ez után a nagy ér -
de mű, mely ben a mai fi a ta lok déd szü le i nek ál do zat ho za ta lát je le ní tet ték
meg élő ké pek kel, ver sek kel, ze né vel. Csak gra tu lál ni tu dunk Hor to vá -
nyi Gyöngy vér nek és De me ter né Vitéz Ka ta lin nak, akik nek si ke -
rült ennyi re közel hoz ni uk az 56-os for ra da lom sza bad ság vá gyát, lel ke se -
dé sét, min dent fe lü lí ró örö mét és fáj dal mát a mos ta ni kor osz tály hoz.

A Him nusz elé nek lé se után a Pieta szo bor nál min dannyi an el he lyez -
ték a me gem lé ke zés mé cse se it. Kö szö net min den ki nek, aki ilyen szép pé
va rá zsol ta nem ze ti ün ne pün ket.

1956 hőseire emlélkeztünk
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Közélet
Hall juk a hír adá sok ból, hogy mi lyen ko moly meg szo rí tá sok
vár nak az ön kor mány za tok ra. Kér de zem pol gár mes ter
urat, mi a hely zet Nagy ma ro son?

Az volt a ké ré sünk hó na pok kal ez előtt az in téz mény ve ze tők től,
hogy ké szít se nek egy pon tos mér le get, hogy az év ele jén a költ ség -
ve tés ben in téz mé nyük szá má ra meg sza va zott ke ret ből mennyi áll
még ren del ke zés re, idő a rá nyo san ho gyan áll nak. Ennek a szám ve -
tés nek az lett a vége, hogy az érin tett in téz mé nyek, (mű ve lő dé si ház,
könyv tár, böl cső de, óvoda, idő sek ott ho na), il let ve az ön kor mány -
zat össze sen 70-75 mil lió fo rin tot tud át cso por to sí ta ni a me ge mel -
ke dett re zsi költ sé gek re. Ez azt je len ti, hogy min den ön kor mány za ti
in téz mény nek úgy kell a to váb bi ak ban mű köd nie, hogy a mi ni mu -
mot költi ma gá ra, tehát a lét fenn tar tá si kér dé sek kel fog lal ko zik.
Fej lesz té se ket, fe lú jí tá so kat most nem tud nak meg ten ni.

Nem nagy ma ro si prob lé má ról van szó, hanem egész Eu ró pát
sújtó meg szo rí tá sok tól szen ve dünk min dannyi an, úgy a kor má -
nyok, mind az ön kor mány za tok, mind a ház tar tá sok.

Nagy ma ro son az ön kor mány za ti in téz mé nyek az elekt ro mos
áram és a föld gáz beszerzésben 2022.12.31-ig ren del kez nek ér vé -
nyes szer ző dés sel. A 2023. ja nu ár 1-jétől meg kö ten dő szer ző dé sek
je len leg köz be szer zé si el já rás alatt van nak. Elő re lát ha tó an az ener -
gi a ki a dá sok drasz ti kus emel ke dé sé vel kell szá mol nunk.

Becs lé se ink sze rint a meg ta ka rí tott pénz a fű té si sze zon ra elég lesz.
Az idei költ ség ve tést nem fogja kü lö nö seb ben más te rü le ten érin te ni.

Az ön kor mány zat a me ge mel ke dett ener gi a á rak miatt az in téz -
mé nyek ve ze tő i vel kö zö sen vizs gál ta felül a mű kö dé si költ sé gek
csök ken té sé nek le he tő sé ge it. Nyil ván va ló vá vált, hogy nem lehet
úrrá lenni az ener gi a el lá tá si vál sá gon, és ki vé tel nél kül min den in -
téz mény nek ki kell ven nie a ré szét az erő fe szí té sek ből.

A kép vi se lő-tes tü let az aláb bi dön té se ket hozta a fű té si sze zon
ide jé re: a mű ve lő dé si ház tel jes épü le tét no vem ber 1-jétől be zár juk.
A cso port fog lal ko zá sok át ke rül nek a Csil lag utcai épü let be. A könyv -
tár ese té ben a köny vek me gó vá sa ér de ké ben (több mint 50 mil lió
fo rint nyi érték) az elő írt mi ni má lis 16 fokot tart va az in téz mény
rész le ge sen bezár. A nyit va  tar tá si idő az aláb bi na pok ra kor lá to zó -
dik: szer dán dél előtt, pén te ken dél után és szom ba ton dél előtt lesz
köl csön zé si idő.

A Rá kóc zi úti böl cső de és csa lád se gí tő tel jes egész é ben bezár. A
böl cső dei cso port elfér a Dózsa György utcai óvoda egy ter mé ben,
tehát ott lesz a böl cső dei szol gál ta tás, a csa lád se gí tő pedig szin tén a
Csil lag ut cá ba köl tö zik. Tehát arra fó ku szál tunk, hogy egy hely re, egy
tömb be vi gyük azo kat a szol gál ta tá so kat, amit fenn kell, vagy fenn
sze ret nénk tar ta ni, és ennek a he lyét a Csil lag ut cá ban je löl tük meg.

A Csil lag utcai épü let vi szony lag jó ener ge ti kai szem -
pont ból?

Abban bí zunk, hogy ez egy új épí té sű in gat lan, ezért a fű té si
rend sze re biz to san kor sze rűbb, mint akár az idő sek ott ho náé, de

pon to san a fű té si sze zon le zá rul tá val tu dunk nyi lat koz ni. A Csil lag
utcai he lyi sé gek elosz tá sa alap ve tő en jó, egy más tól füg get le nül mű -
köd het nek az egyes szol gál ta tá sok. A Csil lag utcai épü le tet amúgy is
fű te ni kell, mert az eme le ten a ceg lé di tan ke rü let nek a pe da gó gi ai
szak szol gá la ta mű kö dik. Ter mé sze te sen ők is hoz zá já rul nak a fű té si
költ sé gek hez. A kép vi se lő-tes tü let ben tel jes egyet ér tés volt ebben a
kér dés ben, hogy ez a leg cél ra ve ze tőbb me gol dás, azaz min den szol -
gál ta tás mű köd ni fog némi át cso por to sí tás sal.

Hogyan érinti a megszorítás az óvodákat?
Három te lep he lyünk van; abból egyet, a Ma gyar utcai óvo dát

a fű té si sze zon alatt be fog juk zárni, hi szen az itt mű kö dő két cso -
port ból egyet a Dózsa György ut cá ba, a má si kat pedig az El ső völ -
gyi be át tud juk he lyez ni. Sze ret ném ki e mel ni, hogy ez csak a fű té-
si sze zon ra vo nat ko zik! Itt sze ret ném azo kat a fel té te le zé se ket cá -
fol ni, hogy ne künk az a cé lunk, hogy min den fé le kép pen be zár juk
a Ma gyar utcai óvo dát. Ez nem igaz, pon to san azért sem, mert
azon dol go zunk, hogy jövő szep tem ber től ál la mi böl cső dét hoz -
zunk létre, mert annak köz pon ti tá mo ga tá sa sok kal ked ve zőbb,
mint a je len leg mű kö dő tár su lá si forma. Jövő szep tem ber től ott
sze ret nénk elin dí ta ni a böl cső dét, mert a Ma gyar utcai épü let ben
tud juk úgy sze pa rál ni a böl cső dé se ket az óvo dá sok tól, ahogy ezt a
tör vé nyek elő ír ják. 

Az Első völ gyi óvo dá ban van egy kor sze rű, mű kö dő ké pes fű -
tés rend szer, így vissza tu dunk állni a fa- tü ze lés re, amely a szá mí -
tá sok alap ján jóval ol csóbb lesz, mint ha a tel jes sze zont gáz zal fű -
te nénk. Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni Cse re nyecz An tal nak
azt a se gít sé get, hogy 20 köb mé ter szá raz tű zi fát szer zett az
óvoda ré szé re. To váb bi vizs gá lat tár gya, hogy az ott el he lye zett
na pe le me ket ho gyan, mikor tud juk az áram ter me lés szol gá la tá ba
ál lí ta ni.

A pol gár mes te ri hi va tal sem tar to zik a kor sze rű épü le -
tek közé.

A hi va ta li épü let ben úgy tu dunk spó rol ni, hogy az egyik szár -
nyat ki ü rít jük, ott csak tem pe rál juk a hő mér sék le tet. A pon tos szá -
mo kat nem lát juk, majd egy fű té si sze zon után, a kö vet ke ző költ ség -
ve tés el fo ga dá sa kor már sok kal több in for má ci ónk lesz arról, hogy
az egyes in téz mé nyek ilyen faj ta áta la kí tá sa vagy be zá rá sa mennyi -
vel ol csóbb. Min den kép pen a jö vő ben cél irá nyo san kell fej lesz te -
nünk, azaz akár pá lyá zat ból, akár a szű kös saját erő ből olyan fej lesz -
té se ket kell szor gal maz nunk, ame lyek a mű kö dés fel té te le it ol csób -
bá te szik. Hogy mit hoz a jövő, azt nem tud juk, bí zunk abban, hogy
va la mi lyen kor mány za ti tá mo ga tást ka punk. Nyil ván az or szág sincs
most jó hely zet ben, de biz tos va gyok benne, hogy tel je sen ma gá ra
nem fog ják hagy ni az ön kor mány za to kat. Je len leg fel mé rik, hogy ki
mi lyen in téz ke dé se ket tu dott meg ten ni, mik az ön kor mány za tok
igé nyei annak ér de ké ben, hogy le he tő leg min den in téz mény, min -
den ön kor mány zat tal pon tud jon ma rad ni.                                    SZE.

Megkérdeztük a polgármestert
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Közélet
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE az
októberi ülésén a következő döntéseket hozta: 
– a mellékelt árajánlatok közül elfogadja a földgáz- és villamos energia köz-
beszerzés teljes körű lebonyolítását az ECORISK MANAGEMENT CONSUL-
TING Kft-től (1108 Budapest, Újhegyi út 12.), a K 37- es sor terhére,
– a művelődési ház és könyvtár intézményét 2022. november 01-től-
kezdődően a téli fűtési időszak idejére bezárja, a kötelező önkormányzati
feladatot egyéb önkormányzati ingatlanban (Nagymaros, Csillag u.) látja
el, az intézmény vezetővel egyeztetett intézkedési terv szerint,
a könyvtár intézményrészt az intézményvezető javaslata szerint szerdai,
pénteki és szombati nyitvatartással működtetjük és mozgó könyvtár
funkcióval bővül, a művelődési ház és könyvtár ingatlant a minimális
vagyonmegóvás érdekében temperálva fűti,
– a 2022. október 12-i, rendkívüli, zrárt ülésen nem tárgyalják az önkor-
mányzat intézményeinek személyi kérdéseit.
– az óvodák intézményét 2022. november 01-jétőli kezdődően a jelen-
legi három épület helyett kettő ingatlanban biztosítja, az összes óvodába
felvett kisgyermek ellátását biztosítja, az Elsővölgyi óvoda ingatlanban
fatüzelésre tér át, a napelem bekötését elindítják,
– a kötelező önkormányzati feladatként ellátandó bölcsőde intézmé-
nyét 2022. november 01-jétől kezdődően a Dózsa György úti óvoda
ingatlan épületében helyezi el, a feladatot ezen időszakban az óvoda épü-
let ingatlanában látja el,

– a család és gyermekjóléti társulás kötelező feladat ellátása átmenetileg a
Csillag utcai ingatlanban történik, erről a társulásban érintett önkormányza-
tokat a polgármester haladéktalanul értesíteni köteles, a bölcsőde ingatlant
(Rákóczi utca 14.) a minimális vagyonmegóvás érdekében temperálva fűti, 
– a kötelező önkormányzati feladatként ellátandó Polgármesteri
Hivatal intézmény működését 2022. november 01-jétől kezdődően a Fő
tér 5. szám alatti ingatlan egyik épületrészében (bal oldali szárnyában)
működteti, a dolgozók ideiglenes átköltöztetésével másik irodákba, így a
jobb oldali épületrészt, ahol a tárgyaló is van, csak a minimális vagyon-
megóvás érdekében temperálva fűti,
– a Polgármesteri Hivatal intézményben 2022. december 27-től
2023. január 08-ig igazgatási szünetet tart,
– az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal üzemeltetésében lévő
személygépjárművekbe azonnali menetlevél előállításra alkalmas GPS
készüléket helyez el, ezzel kontrollálva a gépjárművek útvonalát, haszná-
latát az alábbi gépkocsikban: NAM 054 Fiat Ducato kisteherautó,
MKT 941 Dacia Duster személygépkocsi, MOF 473 Dacia Duster személy-
gépkocsi, NHW-941 Citroen Jumper kisbusz, a szükséges forrást a tarta-
lék keret terhére biztosítják,
– a Nagymarosi Termelői Piac üzemeltetésével a művelődési ház min-
denkori munkatársait bízza meg a külsős megbízási szerződés egyidejű
megszüntetésével.

Testületi döntések

Ha gyo má nyok hoz hűen az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
tisz te le té re idén is meg tar tot ta dí szün nep sé gét az Or szá gos
Pol gár őr Szö vet ség, ahol elis me ré se ket és ju tal ma kat is átad tak.

Nem ze ti ün ne pünk, az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
ki tö ré sé nek 66. év for du ló ja al kal má ból több pol gár őrt is elis me -
rés ben ré sze sí tet tek.

Az Or szá gos Pol gár őr Szö vet ség El nök sé ge a Pol gár őr ség
szer ve zé sé ben tár sa dal mi elis me ré sé ben és a bűn me ge lő zés
ered mé nye i nek elé ré sé ben ve ze tő ként ta nú sí tott ki ma gas ló te vé -
keny sé gé ért az Or szá gos Pol gár őr Szö vet ség El nök sé ge „Szent
Lász ló Érem” ki tün te tést ado má nyoz ta Rus sói Lász ló nak, a
Nagy ma ros Város Pol gár őr Egye sü let el nö ké nek.

Vá rat la nul le par kolt szer tá runk előtt a Stra usz Kft. szer víz au tó ja

és a hely szí nen ki cse rél ték Ama ro kunk utcai gu mi ja it mi nő sé gi

te re pes ke re kek re, amit aján dék ba hoz tak egye sü le tünk nek –

szá mol tak be a meg le pe tés aján dé ko zás ról a nagy ma ro si tűz ol -

tók.Öröm mel fo gad ták és na gyon há lá sak érte. Azon nal tesz tel -

ték is, ugyan is a he gyen egy sár ban ra gadt te her au tót kel lett ki -

men te ni ük. Ma raf kó Márk tűz ol tó, kép vi se lőnk büsz ke arra,

hogy a men tő szol gá lat és a hi va tá sos tűz ol tó ság is szük ség ese tén

a Nagy ma ro si Önkén tes Tűz ol tó Egye sü let se gít sé gé vel ér

célba a hegyi uta kon. A te rep gu mik így a leg jobb hely re ke rül tek.
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Lámpás
Könyv tár és mű ve lő dé si ház

A Vá ro si Könyv tár és Mű ve lő dé si Ház nyit va tar tá sa meg vál -
to zik. 2022. no vem ber 1-jétől vár ha tó an 2023. áp ri li sig a könyv tár
köl csön zé si ideje:

szer da 9-12, pén tek 13-18, szom bat 8-12.
Ked den és csü tör tö kön elő ze tes egyez te tés alap ján ház hoz szál -

lí tást vál la lunk be i rat ko zott ol va só ink szá má ra.
Egyez te tés a konyv tar@nagy ma ros.hu email címen.
A mű ve lő dé si ház sajnos bezár, csak tem pe rá ló fűtés marad. A mű -

vé sze ti cso por tok és fog lal ko zá sok hely szí ne, valamint minden előadás
a nagy ma ro si Csil lag utca 4. szám alat ti nagy te remben lesz.

2022. no vem ber 12-én 18 óra kor Fabók Man csi: Azért a kis
bo lond sá gért... ma gyar népi paj zán sá gok című elő a dás a Déry né
prog ram tá mo ga tá sá val.

2022. de cem ber 13-án 16-18 óra kö zött Luca napi kéz mű -
ves fog lal ko zás lesz. A be zá rás miatt el ma rad a Po larys est (11.19.),
ám az ad ven ti idő szak ban pár napra ki nyit a mű ve lő dé si ház és meg -
ren dez het jük a Du na ka nyar Fú vó se gyüt tes ka rá cso nyi kon cert jét és
az is ko lai Csil lag vá rót és az óvo dai kéz mű ves és jó té kony sá gi vá sárt.
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Nem tudom, is ko lai tan anyag-e Arany János ke se ré des hős -
köl te mé nye a kuruc-la banc har cok ko rá ból. Ok tó ber 16-án
ugyan is a nagy ma ro si mű ve lő dé si ház ban volt meg te kint he -
tő a darab szín pa di fel dol go zá sa. 

Ha tan anyag lenne, bi zo nyá ra ott to lon gott volna az is ko la ap ra -
ja-nagy ja. Így csak Csóri vajda népe to lon gott a szín pa don, meg je le -
nít ve egyet len ember által. A Csa var Szín ház két tagja – de in kább
egyik tagja, mert a másik csak he ge dült (de ho gyan!) adta elő a
művet zenés já té kos for má ban, he ge dű és gi tár ze ne mel lett, hol da -
lol va, hol pró zá ban. Hogy miről szól, el lehet ol vas ni, de nem lesz
ak ko ra él mény, mint Gál Tamás elő a dá sá ban.

A fel vi dé ki CSAVAR Szín ház elő a dá sai ván dor elő a dá sok, a
leg ki sebb fa luk tól a leg na gyobb vá ro so kig. A Déry né prog ram
ke re té ben ju tott el hoz zánk ez a kevés kel lék kel és kevés sze rep -

lő vel dol go zó, de na gyon igé nyes szín já ték. Kö szö net érte!
Az elő a dás ról ké szült film itt te kint he tő meg:

https://youtu.be/zs35CJLxpRE TTM

Után fu tót kap tak a nagy ma ro si tűz ol tók
Men tő szer ve ze tünk át ve he tett az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fő i gaz ga tó ság -
tól egy darab – KEHOP pá lyá za tá val fi nan szí ro zott – után fu tót – kö zöl te a Nagy -
ma ro si Önkén tes Tűz ol tó Egye sü let kö zös sé gi ol da lán.
Mint be szá mo ló juk ban írják, gyak ran elő for dult, hogy hely hiány miatt saját au -
tók kal kel lett fel sze re lést szál lí ta ni. Ezzel az után fu tó val a prob lé ma most me gol -
dó dott. Öröm mel in dul tunk vele ha za fe lé. Az M0-án jár tunk még, mikor kap tuk
a hírt, hogy a Ha lász ut cá ban egy cső tö rés több pin cét víz zel töl tött meg, így az
esz köz azon nal hasz ná lat ba is ke rült. Ná lunk úgy tűnik, ez már csak így
megy – fo gal maz tak a tűz ol tók.

Na gyi dai ci gá nyok

Schind ler Lász ló kép vi se lő 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,  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
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Az ok tó be ri Nagy ma ros új ság ban meg je lent rejt vény meg fej té se: ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA.
A he lyes meg fej tők közül ki sor sol tuk a sze ren csés nyer test: KURNÁSZ REBEKA. A Köröm-Lak 5000 Ft-os vá -
sár lá si utal vá nyát nyer te. Gra tu lá lunk a nyer tes nek!
A no vem be ri rejt vény hez a Sa ku ra Cuk rász da 5000 Ft-os vá sár lá si utal vá nyát sor sol juk ki. A meg fej té se ket
no vem 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.

Pár be széd a nagy ma ro si ak kal
Rend kí vül nehéz gaz da sá gi idő szak előtt ál lunk. Volt két Covid
évünk, most benne va gyunk egy újabb ne héz ség ben. Az or szág,
a vá ro sunk és a csa lá di ház tar tá sok egya ránt. Le he tő sé get sze ret -
nénk te rem te ni arra, hogy a nagy ma ro si ak kal kö zö sen, őszin tén
be szél jünk a mö göt tünk és az előt tünk álló idő szak ról, a pri o ri -
tá sok ról és igé nyek ről.

Nagy ma ros Város Fej lesz té sé ért Köz hasz nú Ala pít vány
meg bí zá sá ból ku ta tá sok in dul tak el Nagy ma ro son. Ehhez a mun -
ká hoz az ala pít vány te le pü lés mar ke ting szak em be re ket vont be,
akik nek se gít sé gé vel fel mér jük a helyi pri o ri tá so kat.

Első lé pés ként ok tó ber 20-21-én több mint 30 la kos sá gi
mé lyin ter jú ra ke rült sor. A meg hí vot tak egyet len ki vé tel től el te -
kint ve részt vet tek a prog ra mon, ami ért kö szö net tel tar to zunk.

A ku ta tá si prog ram kö vet ke ző fá zi sá ban, no vem ber -
ben - ezek re a sze mé lyes be szél ge té sek re ala poz va, az itt el hang -
zott in for má ci ók ra épít ve - kér dő í ves ku ta tás ké szül, amit
elekt ro ni kus és nyom ta tott for má ban is elér het a la kos ság.
Cé lunk, hogy a he lyi ek le he tő leg szé le sebb körét tud juk be von-
ni a vé le mé nyal ko tás ba.

A ku ta tá si prog ram har ma dik fá zi sá ban úgy ne ve zett
mo de rált ke rek asz tal-be szél ge té se ket foly tat nak a
szak em be rek.

Fon tos, hogy a helyi la kos ság aktív rész vé te lé vel tör tén -
jen a ku ta tás, így ak tu á lis képet ka punk a hely ben pri o ri tást
él ve ző igé nyek ről.

Min den ki nek kö szö njük, aki elő re moz dít ja közös ügye in ket!
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Őszi ki rán du lás a Na szály ban
Ha már a kör nyék tú ra út vo na la it sok szor be jár tad és va la mi új hely re vágysz, ami azért nincs túl messze, van egy aján la tunk szá mod ra: lá to gass
el a Ka ta lin pusz tai Ki rán du ló köz pont ba, sé tálj végig a Gya dai Ta nös vé nyen! Bi zo nyo san sok él ménnyel térsz majd haza. 

A nagy ma ro si 2.a és 3.b osz tály kis di ák jai sze re tet tel ajánl ják min den ki nek ezt a szu per prog ra mot. 
Szep tem ber 22-én fel ke re ked tek, há tuk ra vet ték a zsák ju kat, hogy me gis mer jék a kör nyé ket. A prog ram ele jén ját szot tak egy na gyot a köz -

pont ját szó te rén, kis vo na toz tak a ka nyar gós sí ne ken. Az erdőn át sé tál va me gis mer ték a Na szály élő vi lá gát: a gyer tyá nos- és bük kös-töl gye se ket,
a még szí nes rét lágy szá rú nö vé nye it, a ma dár vi lá got:
meg szám lál ták az odú i kat, ame lyek ben té li re ott hon ra
lel nek majd. A fa pal ló kon való egyen sú lyo zás, az óri á -
sok pi he nő je is igazi él ményt nyúj tott.

Úgy ta nul tak ezen a napon, hogy észre sem vet -
ték, szép emlék lesz szá muk ra.

Pol Da uf né aMb rus JuDiT

Ok tó be ri me gem lé ke zé sek
Ok tó ber az egyik leg szebb hó nap ja az évnek. A fák szí nes kön -
töst öl te nek, s min den ki igyek szik fel töl tőd ni s fel ké szül ni az
előt tünk álló hosszú és hideg télre, mi köz ben az őszi nap sü -
tés még kel le me sen si mo gat ja tes tün ket, lel kün ket egya ránt.

Az ok tó ber az is ko la éle té ben is egy iz gal mas, ké szü lő dés sel teli
idő szak. Ok tó ber 6-án a 13 aradi vér ta nú ra, 23-án pedig az 1956-os
for ra da lom és sza bad ság harc hő se i re em lé ke zünk. Mind két ün ne -
pélyt ren ge teg munka előz meg, ami ki hí vást je lent a fel ké szí tő ta ná -
rok nak is, a di á kok nak is. Évről évre igyek szünk szín vo na las, az al -
ka lom hoz méltó mű sort ren dez ni. Ez ebben az évben sem volt más -
képp. Ok tó ber 6-án a ha to dik és a he te dik év fo lyam di ák jai ele ve ní -
tet ték fel az 1848-49-es sza bad ság har cot kö ve tő meg tor lá so kat.
Csörsz Ka ta lin ta nár nő ké szí tet te fel a sze rep lő ket, s a mű sort az
is ko la ta nu lói te kin tet ték meg a Mű ve lő dé si Ház ban. Az ok tó ber 23-
ai ün ne pélyt min dig a 8. év fo lyam di ák jai adják elő. Rend ha gyó

módon idén egy könyv volt a műsor ih le tő je. Kiss Judit Ágnes Kór -
ház az osz tály te rem ben c. re gé nye adta az ala pöt le tet. Ham vas né
Hor to vá nyi Gyöngy vér és De me ter né Vitéz Ka ta lin mel lett is -
ko lánk ze ne ta ná rai is részt vet tek a fel ké szí tés ben. Ez úton is kö szö -
nöm Ked ves Csa nád és Luque Al va rez Luise együtt mű kö dé sét.
Ta nít vá nya ik - Féja And rás és Ádám Krisz ti án - zenei alá fes tés -
sel szí ne sí tet ték az elő a dást. Az is ko lá sok pén tek dél előtt néz ték
meg mű so run kat, majd va sár nap kö vet ke zett a vá ro si me gem lé ke -
zés. A gye re kek lám pa lá zu kat le küzd ve adták elő pro duk ci ó ju kat, s
a kö zön ség vas taps sal ju tal maz ta elő a dá su kat.

Már el telt né hány nap, ok tó ber vége van, s las san fel vesszük
újra a hét köz na pok rit mu sát, ugyan ak kor még min dig a fü lem be
cseng egy-egy vers sor, egy-egy dal lam, amely úgy tün dö köl az ember
lel ké ben, mint levél az őszi ren ge teg ben.

De Me Ter né ViTéz Ka Ta lin

Ünnep volt az is ko lá ban
Ünne pé lyes ke re tek kö zött, a Kit ten ber ger Kál mán Álta lá -
nos és Mű vé sze ti Is ko la gitár, zon go ra és fu vo la tan sza kos
nö ven dé ke i nek fel lé pé sé vel Rét vá ri Bence, tér sé günk or -
szág gyű lé si kép vi se lő je kö szön töt te a di á ko kat, ta ná ro kat, a
sajtó kép vi se lő it és a nagy ma ro si ki vi te le zőt abból az al ka -
lom ból, hogy a pa ti nás épü let sze cesszi ós stí lu sá hoz illő,
gyö nyö rű nyí lá szá ró kat ka pott ál la mi tá mo ga tás ból. 

A ta név kez dés re el ké szült, új nyí lá szá rók 50 mil lió fo rint ból va -
ló sul tak meg, ezzel nagy ban ja vít va az épü let ki fűt he tő sé gét ebben
az ener gi a ín sé ges idő ben, to váb bi 50 mil lió fo rint ból kor sze rű sí tik
az is ko la fű tés rend sze rét.

Az állam tit kár úr büsz kén so rol ta fel azo kat a be ru há zá so kat,
me lyek Nagy ma ros ra ér kez tek az el múlt idő szak ban: a strand, a mű -
ve lő dé si ház több ütemű fe lú jí tá sa, az egész ség ház, óvoda, pol gár -

mes te ri hi va tal, temp lo ma ink, ke rék pá rút, brin ga park, bel te rü le ti
utak, vis major, nem ze ti sé gi ön kor mány zat, tor na te rem épí té sé hez
szük sé ges te lek vá sár lás, a tor na te rem, or vo si esz kö zök, ezek együt -
te sen 2 mil li árd 705 mil lió Ft, mely ből egye dül a tor na te rem me gé -
pí té se nem va ló sult még meg, a többi igen. Ez egy ke gyel mi idő szak
volt, a mos ta ni saj nos nem az (a nagy ha tal mak egy más nak fe szü lé -
se, az uk raj nai há bo rú és szank ci ók miatt), de a kor mány zat min -
dent meg fog tenni, hogy a ta ní tás fo lya ma tos le gyen és a la kos ság is
a le he tő leg ke ve seb bet ér zé kel jen a szom szé dunk ban folyó, iszo nya -
tos há bo rú kö vet kez mé nye i ből.

Végül kö szö ne tet mon dott az itt folyó, magas szín vo na lú zenei
és nem ze ti sé gi ok ta tá sért, gra tu lált az ütős ze ne kar rend sze res,
or szá gos fel lé pé se i hez és kí vánt to váb bi ered mé nyes mun kát. 

Egy kol lé ga meg le pe tés tor tá ja ko ro náz ta az ün nep sé get.
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Be fe je ző dik a „Tetőt a né ni nek” prog ram
Még ta vasszal me rült föl  egy egye dül élő, kis nyug dí jas hölgy nél a

prob lé ma, hogy há zá nak egyik fala erő sen ázik. A tető elég rossz ál la -
po tú nak tűnt, a csa tor na hi á nyos és hibás volt. Mivel a tu laj do nos nem
tudta me gol da ni ezt a prob lé mát, kö zös sé gi se gít ség re gon dol tunk,
hisz az idős nő na gyon sokat tesz a kö zös sé gért. A szent Rókus Ka ri -
tász Ivor And rás né Anikó se gít sé gét kérte a gyűj tés meg szer ve zé sé -
ben, mely  A „Tetőt a né ni nek” nevet kapta. A több he lyen és több
for má ban zajló gyűj tés ered mé nye képp közel 200 000 Ft-nyi összeg
gyűlt össze. A kért ár aján la tok ból azon ban ki de rült, hogy a tető tel jes

cse ré je, ami az igazi me gol dás lenne, ennek az összeg nek a több szö rö -
se, saj nos ezt Ka ri tász for rá sok hoz zá a dá sá val sem lehet fe dez ni. Így
saj nos a te tő cse ré ről le kel lett mon da ni. El ké szült azon ban egy új csa -
tor na körbe a házon és a tető „fol toz ga tá sa” – a leg rosszabb ál la po tú
cse re pek cse ré jé vel – a na pok ban fe je ző dik be.

Ha nem is tö ké le tes, de egy hasz nál ha tó me gol dás szü le tett, ami
re mé nye ink sze rint a je len le gi prob lé mát meg szün te ti.

A Szent Rókus Ka ri tász kö szö ne tet mond min den ado má nyo zó -
nak, Ivor Ani kó nak a lel kes szer ve zé sért és mind azok nak az üzlet-
tu laj do no sok nak, ahol a gyűj tés folyt.   KariTász

Kö szö net a se gít sé gért!

A BOLHAPIACON BOLHÁT LEHET KAPNI?
De hogy is! Bol hát azt éppen nem, de min den el kép zel he tő egye -
bet! A fű nyí ró tól a ba ba ru há ig, az ál ló lám pá tól a zo mán cos vö -
dö rig, vagy a ki sem bon tott, va do na túj ká vé fő ző ig, ami ből vé let -
le nül ket tőt kap tunk ka rá csony ra… Bol hát leg fel jebb sze rez ni
lehet, ha egy bol hás kutya jár arra…

Da vajon miért a Nagy ma ro si Te rem tés vé del mi Kör és a Szent Rókus
ka ri tász sze ret ne bol ha pi a cot mű köd tet ni?

Azt hi szem, ez ma gá tól ér te tő dő. Ha azt akar juk, hogy a Föld véges
erő for rá sa it kí mél jük, fon tos, hogy a dol gok mind ad dig hasz ná lat ban le -
gye nek, amed dig csak lehet.  A szük ség te len, de még hasz nál ha tó tár gyak
pedig ne a sze mét ben kös se nek ki, in kább cse rél je nek gaz dát. Így min -
den és min den ki jól jár.

Tehát BOLHAPIACOT fo gunk tar ta ni, egy e lő re csak előre meg hir de -
tett al kal mak kor. A leg kö ze leb bi piac nov.19-én, szom ba ton dél előtt
lesz, 8-12 óráig a temp lom mel let ti (Mons ber ger) téren, köz vet len a
vas ú ti lép cső sor mel lett. Az elő ké szí tett asz ta lok nál bárki árul hat bár mit.

Az eladó és vevő köz vet le nül egy más sal egyez nek meg az ár és a többi
(ga ran cia?) kér dés ben. A szer ve zők csak a he lyet biz to sít ják. Ter je del me -
sebb tár gya kat (pl.bútor, gép) képen lehet fel kí nál ni.

szer Ve zőK

Bergmann Emil 90 éves

A Nagymarosi Óvodáért Alapítvány 2 év kihagyás után újra meg-
rendezte alapítványi bálját. Az idei rendezvény ötletét a 90-es évek
disco zenéi adták, erre épült a díszlet és a szervezés. A zenét DJ Bene
szolgáltatta, aki fergeteges hangulatba hozta a vendégeket. Az est
fénypontja alkalmazotti közösségünk fellépése volt, mely hatalmas
sikert aratott.

Korábbi évektől eltérően idén Fotoboxot is felállítottunk, ami
örömteli perceket okozott a résztvevőknek és megörökítette a vidám
pillanatokat. Ez a bál bizonyíték volt arra, hogy milyen jó az intézmény
keretén kívüli együttműködés a szülőkkel.

A bevételt szeretnénk az óvodán belüli bölcsőde kialakítására
fordítani. Köszönjük az SZMK-nak, hogy részt vállalt a szervezésben és
kivitelezésben, a szülőknek, hogy pártolójegy, belépőjegy és tombola
vásárlásával támogatták a rendezvényt, Ujvári Gábornak a plakát
megtervezését valamint a fellépéshez a zenei szerkesztőmunkát.
Hálásak vagyunk a Nagymarosi Iskoláért Alapítványnak, hogy

eszközöket biztosított a díszítéshez. Köszönjük az óvoda dolgozóinak a
kreatív dekorációt, a bállal kapcsolatos szervezést és a jó hangulatot,
valamint a Művelődési Ház vezetőjének és dolgozóinak az évek óta
tartó támogató együttműködését, legvégül pedig minden egyes felaján-
lónak, hogy támogatták intézményünket!

A Nagymarosi Óvodáért Alapítvány kuratóriuma

Feketén Fehéren

A város nevében polgár-
mesterünk megköszön-
tötte a 90 esztendős
Bergmann Emilt, aki-
nek ezúton is kívánunk
további kiegyensúlyozott
életet és egészségben, csa-
ládi és baráti körben eltöl-
tendő, szép éveket.
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Radics Béla – a megátkozott ember
Ra dics Bé lá ról ren de zett fil met a vá ro sunk ban élő Kla csán
Gábor, aki szá mos je le ne tet Nagy ma ro son for ga tott, sze re -
pel benne a férfi kó ru sunk és jó né hány ma ro si sta tisz ta. A
film ren de ző jét, pro du ce rét, és tár so pe ra tő rét kér dez tük
arról, hogy mikor, ho gyan szü le tett az ötlet, hogy a XX. szá -
zad egyik zse ni á lis ma gyar rock gi tá ro sá ról, a na gyon korán
el hunyt Ra dics Bé lá ról film ké szül jön?

Több mint három év ku ta tó mun ka áll Szen te si Zöldi Lász ló
és dr. Bá lint Csaba, a Rock mú ze um igaz ga tó ja mö gött, akik írtak
egy já ték fil mes for ga tó köny vet. Annak szű kebb költ ség ve té se egy -
mil li árd fo rint lett volna, de ennyi pénz saj nos nem állt ren del ke zés -
re. Így hát az a dön tés szü le tett, hogy le gyen egy kre a tív do ku men -
tum film, ame lyet egy 50 mil li ós ke ret ből ki tu dunk hozni. Ők kér tek
meg engem, mivel elég sok stí lus ban ren de zek, hogy ve gyít sük a rep -
ro du kált élet raj zi je le ne te ket do ku men ta ris ta ele mek kel, kor tár sak -
kal ké szült in ter júk kal. Sza bad kezet kap tam, be le nyúl hat tam a for -
ga tó könyv be és arra a stí lus ra szab hat tam, ami ben én ott ho no san
moz gok, ami nek a fej lesz té sén több mint 20 éve dol go zom. Ebben a
mű faj ban bon tot tuk ki a me gírt je le ne te ket, il let ve ebbe épí tet tünk
bele a fik ci ós ré sze ket és a klasszi ku san do ku men ta ris ta ele me ket.
Res ta u rál tak egy idén elő ke rült, ere de ti Ra dics fil met, amely nek fo -
lya ma ta szin tén be le ke rült a film be, to váb bá szer vez tünk né hány stú -
dió-be szél ge tést, amit a váci té vé ben vet tünk fel. Min den ki na gyon jól
állt a té má hoz, remek szí né szek kel dol goz hat tam, mint Bede-Fa ze -
kas Sza bolc csal, Szabó Sipos Bar na bás sal, Trill Zsolttal, Ki -
rály At ti lá val és a fő sze rep lő, Rák Zol tán nal. Az ere de ti gi tárt is
hasz nál hat tuk a film ben, ezért na gyon hálás va gyok dr. Kosik Kris -
tóf nak. A film egyik osz lo pa az, hogy né hány Ra dics slá gert új ra ját -
szot tunk, eze ket Alapi Ist ván mai hang zás ban szó lal tat meg. Ke -
res tünk egy vi dé ki műv há zat egy május el se jei kon cert hely szí né -
nek, amit itt Nagy ma ro son ta lál tam meg, a rég ről ma radt szoc re ál
stí lus tö ké le te sen meg fe lelt a cél nak. Ké szül tek fel vé te lek a férfi kó -
rus sal is, szá mos nagy ma ro si fi a tal sta tisz tált a film ben. Két tel jes
napot for gat tunk Nagy ma ro son.
Mi volt a cél juk a film mel? Ké szül jön egy élet raj zi do ku -
men tum film, vagy hogy be mu tas sák azt, hogy egy dik ta tú -
ra ho gyan mor zsol fel egy me gal ku vás ra nem haj lan dó zse -
nit?

Iga zá ból a Ra dics je len ség meg fej té sét  ke res tük. Az oko kat,
hogy miért vég ző dött így Ra dics Béla élete, hi szen na gyon fi a ta lon,
36 éve sen halt meg. Az iga zság nak több, na gyon fon tos össze te vő je
is elő buk kant. Eze ket az össze te vő ket – úgy gon do lom –, hogy elég
jól si ke rült a ku ta tá sok során ki de rí te ni. Vi szont ezek nek az ará nyát
kép te len ség me gál la pí ta ni.

Úgy gon do lom, hogy senki sem tudná pon to san meg mon da ni,
hogy a dik ta tú ra miatt ala kult-e így a sorsa vagy mennyi ben ját szott
sze re pet az, hogy sem mi lyen komp ro misszum ra nem volt haj lan dó?
Talán a lelki al ka ta ve ze tett a ször nyű vég hez? Bi zo nyo san na gyon

sok, kü lö nös össze te vő ala kí tot ta így az ő éle tét. Ezért nem lehet azt
mon da ni, hogy csak a dik ta tú ra, ahogy azt sem, hogy csak az ön sors -
ron tás ölte meg, aho gyan azt sem, hogy a dik ta tú ra fel men tést ér de -
mel, mert nem ér de mel fel men tést. To váb bá azt sem ál lít hat juk,
hogy ki zá ró lag Béla komp ro misszum kép te len sé ge miatt ala kult így
az élete... De tény, hogy egy rend kí vül  ma kacs srác volt, és hogy
ezek mind köz re ját szot tak abban, ahogy a dol gai végül ala kul tak.
Egyéb ként csak egy szer ment bele egy ko mo lyabb komp ro misszum -
ba, amire aztán  rá fi ze tett. Nehéz dolog más éle té ben okos nak lenni,
ezért talán cél sze rűbb ta pin ta tos nak lenni.  Iga zá ból az össze te vő -
ket sze ret tük volna sorba rakni, az oko kat meg mu tat ni. Csak addig
fog juk a nézők kezét, amíg eze ket a dol go kat, a Ra dics je len sé get
meg mu tat juk ren ge teg ze né vel, sok-sok jó szí né szi já ték kal, gyor san
pörgő do ku men ta ris ta (és egyéb) esz kö zök kel. Aki egy klasszi kus
do ku men tum fil met vár be szé lő fe jek kel, az csa lód ni fog, de aki azt
gon dol ja, hogy egy ti pi kus zenés élet raj zi já ték film re ül be, az is
meg le pő dik majd. A kri ti ku sok tól az a vissza jel zés ér ke zett, hogy
egy új, ne he zen be so rol ha tó műfaj szü le tett. Ez hí zel gő, de sze rin -
tem túl zás. Per sze nem az én re szor tom el dön te ni. Csak a sza bá lyo -
kat pró bál tam fel rúg ni, és a mű fa ji kor lá to kat igye kez tem – ahol le -
he tett – át hág ni vagy össze ku tyul ni. Úgy tűnik si ke rül he tett. Re mé -
nye im sze rint jövő ta vasszal lát hat juk a fil met a mo zik ban, jöj je nek
el, néz zék meg minél töb ben, sok dol got meg tud hat nak Ra dics Bé lá -
ról, és ren ge teg jó rock zenét hall hat nak köz ben - zárta gon do la ta it
Kla csán Gábor. sze
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Egyház

Min den hónap utol só szer dá ján dr. Pécsi Rita ne ve lés ku ta tó,
a váci Apor Vil mos Ka to li kus Fő is ko la ta ná ra tart elő a dást a
kö zös sé gi ház ban igen nagy ér dek lő dés mel lett, pe da gó gu -
sok, szü lők, nagy szü lők kap nak tu do má nyos ku ta tá sok
alap ján meg fo gal ma zott iga zsá go kat a ne ve lés ről. 

Fele ke ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül min den ki meg hall gat -
hat ja, aki ér dek lő dik a ne ve lés iránt. De mivel Pécsi Rita egyik
alap ve té se, hogy min den ne ve lés saját ma gunk ban, ma gun kon
kez dő dik, ezért min den ki talál az elő a dá sa i ban sze mély re szóló
üze ne tet.

Az ed di gi so ro zat ban szó volt az ér zel mi in tel li gen cia fon tos -
sá gá ról, az érzelmi nevelés legfőbb készségcsoportjairól, az
azonosulásról, empátiáról, az együttérzésről, a moralitásról, a
ha rag ke ze lés ről, a konfliktuskezelésről, a fe gyel me zés ről, az
oko sesz kö zök rom bo ló és fej lesz tő ha tá sá ról. Ez utóbbi nagyon
sok szülőnek igen komoly gondot jelent, hiszen az okoseszközök
használata droggá vált a fiatalok körében, a tiltás egyáltalán
nem jó eszköz, a fiatalok nem beszélgetnek senkivel, nem olvas-
nak, szűkös a szókincsük és még ezer negatív hatása van.

Az ok tó be ri elő a dás ban a te kin télyt járta körbe.
A régi tár sa dal mak te kin té lyel vű ek vol tak, meg kér dő je lez he tet -

len volt a szü lői te kin tély, ta ní tói, ta ná ri te kin tély, fel jebb va ló te kin -
té lye, akár al kal mas volt a sze mély rá, akár al kal mat lan. Ma ez
messze nem így van. Nem hogy alig akar nak te kin tély re fel néz ni
egye sek, tu da tos te kin tély rom bo lás zaj lik, las san meg kér dő je lez nek
min den tör té nel mi sze mé lyi sé get, akire ezi dá ig fel néz tünk, már
nem te kin tély a szülő, a ta ní tó, a tanár, min den re la ti vi zá ló dott és le -
rán ta nak min den kit abba a sárba, amely ből maguk sem tud nak ki -
kec me reg ni, töb bek kö zött azért, mert nincs előt tük te kin tély.

Szá mos tör té nel mi és iro dal mi pél dát mon dott, hogy kinek ki

je len tett te kin télyt az éle té ben, s azt ál lít ja, hogy min den ki nek elemi
szük ség le te, hogy le gyen kihez mér nie magát, hogy fel tud jon nézni
va la ki re. Az is biz tos, hogy nem min den ki nek je lent ugya naz a sze -
mély te kin télyt. TEKIN Tély az, akire szí ve sen TEKIN Tek rá, gyak ran
magam előtt látom és egy bol dog, lát ha tat lan kö te lék fűz hozzá. Ha
nincs is a kö ze lem ben, sőt már réges-régen meg halt, akkor is fo lya -
ma to san fel tudom idéz ni és ugya no lyan sze re tet tel gon do lok rá,
élő kap cso lat ban va gyok vele. Olyan em be rek a te kin té lyek, akik nek
ki su gár zá suk van, akik nek jó a kö ze lük ben lenni, aki ket „re cept re
kel le ne fe lír ni”, akik ma ra dan dó nyo mo kat hagy nak ben nünk, de
még az ideg rend sze rünk ben is. Ennek azért van nagy je len tő sé ge,
mert ha ezt átél jük több ször egy sze méllyel kap cso lat ban, akkor is,
ha távol ke rü lünk, elég rá gon dol ni és ezek a re ak ci ók vissza jön nek,
fel töl tő dünk erő vel. A te kin tély erőt su gá roz, ebből az erő ből lehet

má sok nak is me rí te ni, ez képes kö zös sé ge ket lát ha tat lan módon
össze tar ta ni. Ehhez ren ge teg él mény re, ta pasz ta lás ra van szük ség,
akkor va gyunk ké pe sek az azo no su lás ra. Kí ván juk, hogy min den ki
ke res se meg az éle té ben azt a sze mélyt, aki szá má ra te kin tély és bi -
zony sokat kell azon ma gun kon dol goz ni, hogy mi ma gunk is hi te les
te kin téllyé vál has sunk. 

Az előadás sorozat november 23-án, szerdán folytatódik a
közösségi házban, amikoris az apa sze re pe a sze mé lyi ség fej lő -
dés ben lesz a téma. Apák nélküli világban élünk, ahol a gyermek
alig találkozik az édesapjával, hiszen 12-14 órákat töltenek a munka-
helyeken, fáradtan érkeznek haza, kevés közös élményük van, nem
ismerik meg igazán egymást. Hogyan válhatunk jó apává, mit jelent
az apa egy leány és mit egy fiú számára? Minden érdeklődőt szeretet-
tel vár a sorozat szervezője, dr. Csáki Tibor atya. Korábbi
előadások megtekinthetőek a Nagymarosi Plébánia YouTube-
csatornáján.                                                                                        sze

A ne ve lés az élet szol gá la ta – 
dr. Pécsi Rita elő a dá sai
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Sport
Ka ja kos hírek

Au gusz tus végén, szep tem ber ele jén van nak a Du na ka nya ri ver -
se nyek. Ve rő ce Kupa, Göd Kupa, Nő tin csi Kupa. Eze ken a ré gi ós
ver se nye ken két kor cso port ban lehet in dul ni a na gyobb spor to -
ló ink nak, a saját kor osz tá lyuk ban és egy évvel fel ne vez ve. Ter -
mé sze te sen ez ne he zebb fe la dat, de sokan meg fe lel nek ennek
a ki hí vás nak. Ezek azért fon to sak, mert itt lehet meg sze rez ni a
szük sé ges ru tint az or szá gos ver se nyek re.
Leg jobb ered mé nye ink:
Ve rő ce Kupa 2022.08.21
MK1 Női Kö lyök U13 2000 m 1. Kar dos Or so lya
K1 Férfi Kö lyök U13. 2000m 1. Kar dos Oli vér
K1 Női Kö lyök U13 2000 m 2. Kar dos Or so lya
K1 Női Kö lyök U14 2000 m 2. Gasz ner Esz ter
K1 Női Ser dü lő U16 2000 m 2. Pé te ri Ro zi na
K1 Férfi If jú sá gi U17-U18 2000 m 3. Bur ger me is ter Jó zsef
K1 Férfi Kö lyök U14 2000 m 4. Kar dos Oli vér
MK1 Férfi Gyer mek U10 2000 m 6. Bur ger me is ter Bence, 

10. Döb rössy Tamás
K1 Férfi Ser dü lő U15 2000 m 6. Sik ló si Bol di zsár. 

7. Pén tek Már ton 
8. Sik ló si Ben de gúz

MK1 Férfi Gyer mek U11 2000 m 9. Bur ger me is ter Bence
MK1 Férfi Gyer mek U12 2000 m 9. Kis Lu kács
MK1 Férfi Gyer mek U11 2000 m 10. Pin tér Ba lázs

Göd Kupa 2022.08.27
MK1 Női Kö lyök U13 2000 m 1. Kar dos Or so lya
K1 Férfi Kö lyök U13. 2000 m 1. Kar dos Oli vér
K1 Női Kö lyök U13 2000 m 2. Kar dos Or so lya
K1 Női Kö lyök U14 2000 m 2. Gasz ner Esz ter
K1 Női Ser dü lő U16 2000 m 2. Pé te ri Ro zi na
MK1 Férfi Gyer mek U10 2000 m 3. Döb rössy Tamás 

6. Bur ger me is ter Bence
K1 Női If jú sá gi U17-U18 2000 m 4. Pé te ri Ro zi na
K1 Férfi Kö lyök U14 2000 m 4. Kar dos Oli vér. 

10. Kis Lu kács
MK1 Férfi Gyer mek U12 2000 m 8. Bur ger me is ter Oli vér
MK1 Férfi Gyer mek U11 2000 m 8. Ri mely Ders, 

9. Döb rössy Tamás
MK1 Férfi Gyer mek U11 2000 m 

9. Bur ger me is ter Bence,
10. Kis Lu kács

MK1 Férfi Kö lyök U13 2000 m 9. Be rez vai Soma

A kö vet ke ző ver se nyen na gyon meg kel lett küz de ni a sze les idő vel.
A nagy hul lá mok miatt töb ben nem értek célba. Mivel az idő já rás
nem ja vult, így a dél utá ni fu ta mok el is ma rad tak.

Akik még végig tud ták küz de ni a távot, azok nak a leg jobb ered mé -
nyei az alábbi felsorolásban:
VI. Nő tin csi Kajak-Kenu Kupa, Wich mann Tamás 
Em lék ver seny
C1 Női Ser dü lő U16 2000 m 1. Bog nár Flóra
MC1 Ve gyes Gyer mek U12 2000 m 2. Ba lázs Gergő
K1 Női Ser dü lő U16 2000 m 2. Pé te ri Ro zi na
K1 Női Kö lyök U14 2000 m 3. Gasz ner Esz ter
C1 Férfi Kö lyök U13 2000 m 3. Solti Ben de gúz
C1 Női Kö lyök U13-U14 2000 m 4. Ré vész Jáz min
MK2 Férfi Gyer mek U12 2000 m 4. Hadi Má tyás, Nagy Bol di zsár
MC1 Ve gyes Gyer mek U10-U11 2000 m 3. Czoch Bo tond, 

4. Grécs Ar nold, 
5. Vár nagy Vik tor

MK1 Férfi Gyer mek U11 2000 m 5. Pin tér Ba lázs
MK2 Férfi Gyer mek U10-U11. 6. Döb rössy Tamás, Kis Lu kács
MK1 Férfi Gyer mek U10 2000 m 8. Döb rössy Tamás
MK1 Férfi Gyer mek U12 2000 m 8. Hadi Má tyás, 

9. Nagy Bol di zsár
K1 Férfi Kö lyök U13. 2000m 10. Poll ner Márk
Ezzel a vízi ver se nyek nek las san a vé gé re ér kez tünk, kö vet kez nek az
ala po zó ed zé sek, fel ké szü lé sek a kö vet ke ző sze zon ra.
Gra tu lá lunk az ered mé nyek hez! 

az egye sü leT Ve ze Tő sé ge
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Lámpás

A hamu nem kom mu ná lis hul la dék 
A fű té si sze zon in du lá sá val sokan ve gyes tü ze lé sű ka zán nal/kály há -
val fű te nek, mely nek mel lék ter mé ke a salak és a hamu, mely nem
kom mu ná lis hul la dék – tette közzé fel hí vá sá ban a Duna-Tisza közi
Hul la dék gaz dál ko dá si Nonp ro fit Kft.
Ebben fel hív ják a la kos ság fi gyel mét arra, hogy a hamu, salak és ka -
zán por egy részt a hul la dék ra ko dó kol lé gák egész sé gé re, más részt a
te her gép jár mű vek mű kö dő ké pes sé gé re is ve szélyt je lent, te kin tet -
tel arra, hogy tűz ve szé lyes és elő i déz he ti a to váb bi hul la dék be gyul -
la dá sát.
Ezért azt kérik, hogy a hamut le he tő ség sze rint a tel kü kön hasz no -
sít sák, mivel a ki hűlt fa ha mu szá mos nyer sa nya got tar tal maz, az
akár a kom poszt ba is hasz no sít ha tó. Hoz zá te szik azt is, hogy
amennyi ben a sze mély ze tük a gyűj tés során hamut ész lel a ki he lye -
zett hul la dék gyűj tő edény zet ben, úgy az ürí tést meg ta gad hat ják.

Állatvédő sorok
Alapítványunkról

A Máté Ala pit vány nak hat ön kén tes tagja van, min den ki nek
van fő fog lal ko zá sa, igy nem va gyunk min dig elér he tők,
pedig néha sür gő sen kel le ne cse le ked ni. 

Több he lyen van chip-le ol va só, ha nem tud nánk oda ér ni, így is
meg lehet ta lál ni a szö ke vény gaz dá ját. Az ado má nyok ból a nyá ron
vet tünk egy ke nelt, ahol az el kó bo rolt ku tyá kat ide ig le ne sen el he lyez -
zük. Sok be je len tést ka punk ki do bott ku tyák ról. Na gyon örü lünk, ha
si ke rül nekik gaz dát ta lál ni. Azt nem kell mon da nunk, hány te le fon,
egyez te tés, utá na já rás előzi meg az ilyen ak ci ó kat.  A nyá ron 3 ci ca al -
mot dob tak ki, két eset ben si ke rült a kis ár vá kat meg men te ni, a har -
ma dik eset ben saj nos csak az al ta tás volt a hu má nus me gol dás.

Dro bi lich dok tor úrral fo lya ma to san kap cso lat ban va gyunk,
min dig ren del ke zé sünk re áll: nem csu pán az or vo si el lá tás nál, anya -
gi ak ban segit, hanem lel ki leg is tá mo gat min ket, ami kor egy sze ren -
csét len kis állat szen ve dé se in már csak az al ta tás sal tud se gi te ni.

Az utób bi évek ben sok név te len be je len tést kap tunk nem meg -
fe le lő ál lat tar tás ról. Mivel nem va gyunk ha tó ság, na gyon óva to san
kell, hogy ke zel jük eze ket a hí vá so kat. Igyek szünk a gaz dák kal kap -
cso la tot fel ven ni, megp ró bá lunk se gí te ni, el ső sor ban a lel kek re
hatni, de anya gi ak kal is, ha ez a gond. Ezért fon tos, hogy az ala pit -
vány ren del kez zen anya gi fe de zettl. Nagy se gít ség az adó fe la ján lott
1%a, ezen kivül éven te 1-2 al ka lom mal jó té kony sá gi ba zárt szer ve -
zünk.

Az el múlt három évben kevés al kal munk volt a gye re kek szá má -
ra ál lat vé dő prog ra mo kat szer vez ni, ám re mél jük, idén az is ko lá so -
kat is be von hat juk mun kánk ba, hi szen fő cé lunk fe le lős ség tel jes
gaz di kat ne vel ni.

Az ala pít vány tag jai fo lya ma tos kap cso lat ban van nak, min den
lé pés ről tá jé koz tat ják egy mást. Együtt örü lünk, ha si ke rül egy kis ál -
la tot meg men te ni, együtt mér ge lő dünk az em be ri go nosz sá gon és
együtt sí runk, ami kor te he tet le nek va gyunk.

És min den ka rá csony kor fe lír juk a kí ván ság lis tá ra, hogy bár -
csak olyan em be rek él né nek a föl dön, akik csak akkor fo gad nak ma -
guk hoz ál la tot, ha meg fe le lő en el is tud ják látni....és sze re tik is.

Máté jó té kony sá gi bazár: 
2022. de cem ber 10. 8-12-ig 

a Fő téren
Aki nem tud el men ni, de sze ret ne az ál la tok nak is ka rá cso nyi (sze re tet)
aján dé kot jut tat ni, meg te he ti a Máté Állat vé del mi Köz hasz nú Ala pít -
vány kö vet ke ző szám lá szá mán: Ta ka rék bank Zrt. 66000114-10109375
A fe la ján lá so kat ivar ta la ní tás ra, beteg ál la tok ke ze lé sé re, el lá tá sá ra
for dít juk.
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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 – október hó
Születtek: 

Scultéty Dániel és Bényi Adrienn lánya: Fruzsina
Borkó Bálint és Beta Melinda fia: Lehel
Ivánka Levente Gábor és Farkas Éva fia: Baltazár Péter

Házasságot kötöttek:
Sipos Imre és Kőműves Anita
Kiss Károly és Bíró Henrietta

Elhaláloztak:
Scheili Vilmos (1941)
Láng Ferenc János (1941)
Branyiczki Jánosné sz. Metky Piroska (1926)

Értesítem városunk kedves lakosait, 
hogy október 18-án újra kinyitott 

a Börzsönyoptika a Király utcában.

Optikai cikkek, valamint a tűtől a cérnáig, 
egyéb rövid áruk, kötő és hímzőfonalak, cipzárak, 

gumik és gombok kaphatóak. 

A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni 
telefonon: 30/916-0889

Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal 
dr. Kispéter Éva szemész főorvos és 

Lendvainé Pesti Emese.

A látásvizsgálat következő időpontjairól 
az üzlet telefonszámán lehet érdeklődni. †Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik sze re tett fér -

jem, Lend vai Mi hály ten ge rész fe dél zet mes ter bú csúz ta tá sán
rész vé tü ket fe jez ték ki. Há lá sak va gyunk az együtt ér zé sért.

Lend va i né Pesti Emese és le á nyai, Mesi és Esz ter

Kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, 14-16-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

Helyszín: 

2022. november 12. * szombat 18:00
2626 Nagymaros, Csillag utca 4.

Programajánló

November 11. Már ton napi fel vo nu lás a Fő téren a

nagy ma ro si is ko la szer ve zé sé ben

November 12 . 18 óra Azért a kis bo lond sá gért... ma -

gyar népi paj zán sá gok. Fabók Man csi Báb szín há za hely -

szín: Nagy ma ros, Csil lag u 4. Az elő a dás 18 éven fe lü li -

ek nek aján lott. Az elő a dás a Déry né Prog ram hoz zá já -

ru lá sá val va ló sul meg. A rész vé tel díj ta lan!

December 13. 16-18 óráig Luca napi kéz mű ves fog lal ko -

zás. hely szín: Nagy ma ros, Csil lag u 4. A rész vé tel díj ta lan!

De cem ber 17. 9-12-ig Ado mány gyűj tó vásár és kéz mű -

ves ke dés a nagy ma ro si óvó dák ja vá ra hely szín: nagy -

ma ro si mű ve lő dé si ház, Fő tér 14.

De cem ber 17. Ad ven ti kon cert km: Du na ka nyar Fú vó se -

gyüt tes hely szín: nagy ma ro si mű ve lő dé si ház, Fő tér 14.

De cem ber 22. 12-18-ig Vé ra dás Ma gyar Vö rös ke reszt

szer ve zé sé ben hely szín: Nagy ma ros, Csil lag u. 4.

Bővebb információ: https://www.facebook.com/nagy-
marosikonyvtar/
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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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