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Õsök hangja címmel láthattuk
a Károly Róbert Társaság szer-
vezésében a Pince Tárlat kiál-
lításán július 15-tõl augusztus
7-ig Tihanyi Zsuzsanna Feren-
czy-díjas keramikusmûvész
kiállítását. Tihanyi Zsuzsanna
30 éve foglalkozik kerámiával,
1981 óta saját mûtermében.

Másoddiplomáját Bécsben
az Iparmûvészeti Egyetemen,

kerámia ipari formatervezési
szakon szerezte (Magister Ar-
tium).

Az Augarten bécsi porcelán
manufakturánál saját tervezé-
sû és kivitelezésû porcelán tár-
gyakat és készleteket készített.
1993 és 1998 között a Kapos-
vári Iparmûvészeti Szakközép-
iskola szakoktatója volt.

folytatás a 7. oldalon

Õsök hangja: Tihanyi
Zsuzsanna kiállításaKaláka, Misztrál, Tolcsvay

Béla, Vándor Vokál, Ferenczi
György és a Rackajam, Ma-
gyar Dudazenekar, Huzella
Péter, Kátai Zoltán, Túlpart,
Makám, Téka - néhányan azok

közül, akik a július 15-tõl 17-
ig tartó X. Regejáró Misztrál
fesztivál fellépõi voltak.

Az egy évtizede Nagymaro-
son rendezett fesztivál célja
egyebek mellett a különbözõ
mûvészeti ágak autentikus for-
rásokon alapuló összekapcsolá-

Tizedik Misztrál fesztivál
sa (megzenésített versek, nép-
zene, "világzene", kiállítások,
kézmûvesek, táncosok). Emel-
lett az együttes nagy hangsúlyt
fektet az európai és ezen belül
a Kárpát-medencében élõ né-

pek irodalmi, népzenei kultúrá-
jának megõrzésére és élõvé té-
telére. Az eseményrõl a képe-
ket Havas Eszter készítette.

A fotók sorrendben az elsõ
és hetedik oldalon: Misztrál
együttes, közönség, Kaláka, Ivo,
Vedres Csaba, Roby Lakatos.
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Nagymaros Város Önkormányzat
jegyzõje pályázatot hirdet

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZÕI

munkakör betöltésére.

Képesítési feltétel: legalább középiskolai végzett-
ség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-
számviteli szakképesítés.

A munkakör szeptember 15. napjától tölthetõ be.
A pályázat részletes feltételei a kozigallas.gov.hu

oldalon olvashatók.
A pályázat elbírálása során elõnyt fognak élvezni

a helyben lakók, és a pályakezdõk.
DR. HORVÁTH BÉLA

JEGYZÕ

A Napköziotthonos Óvoda - Nagymaros a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Napköziotthonos Óvoda - Nagymaros 2 fõ

ÓVODAI DAJKA
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozat-
lan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Pest megye, 2626 Nagymaros,
Magyar utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízás-
sal járó lényeges feladatok: óvodai dajkai feladatok,
gondozási feladatok, takarítási és udvar karbantartási
feladatok

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek: középfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: iskolai végzettséget igazoló okitarok másolatai,
önéletrajz.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A mun-
kakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusz-
tus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Harangozó Károlyné nyújt, a 06-27/594-055-ös te-
lefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a
pályázatnak a Napköziotthonos Óvoda - Nagymaros cí-
mére történõ megküldésével (2626 Nagymaros, Magyar
utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2011/56, va-
lamint a munkakör megnevezését: 2 fõ óvodai dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: vezetõi el-
bírálás alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusz-
tus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje:
- Nagymaros város honlapja - 2011. augusztus 8.
- Nagymaros újság - 2011. augusztus 10.

Szünetel a gázszolgaltatás
Tisztelt Gázfogyasztó!

Értesítjük, hogy szeptember 6-án 12 órától szeptember 9-én 12
óráig az alábbi településeken a gázszolgáltatás a Földgázszállító
Zrt karbantartási munkálatai miatt szünetel: Vác, Kosd, Rád, Penc,
Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Letkés, Kemence, Kis-
maros, Kóspallag, Márianosztra, Verõce, Nagybörzsöny, Nagyma-
ros, Perõcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Zebegény,
Csörög, Göd, Szõd, Szõdliget, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácduka,
Váchartyán, Vácrátót.

KÉRJÜK SZÍVESKEDJEN A GÁZ LEÁGAZÓ VEZETÉKÉ-
BE ÉPÍTETT ELSÕ ELZÁRÓSZERELVÉNYT ÉS A GÁZMÉ-
RÕNÉL FELSZERELT ELZÁRÓCSAPOT ELZÁRT ÁLLAPOT-
BA FORDÍTANI!

A gázszolgáltatás újraindításáról dolgozóink tájékoztatni fog-
ják.

A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézését kérjük, az
üzembehelyezés gyors és szakszerû elvégzéséhez nyújtott segítsé-
gét köszönjük.

További felvilágosítás: tel: 27/512-481; 06-80/300-300; 27/512-
809 27/512-803

TIGAZ-DSO KFT VÁCI ÜZEM

A nagycsaládosok - akik három
vagy több gyermek után része-
sülnek családi pótlékban - ked-
vezményes áron vehetik igény-
be a földgázt 2012. évre,
amennyiben erre irányuló kérel-
müket 2011. szeptember 30-ig
eljuttatják a bejelentett lakóhely,
illetve tartózkodási hely szerint
illetékes Magyar Államkincstár
megyei igazgatóságához.

A kedvezmény az igénylõlap
kitöltésével és a csatolt utolsó
havi gázszámla másolatával igé-
nyelhetõ. Társasházban élõknek
nem kell számlát mellékelni. A
hiánypótlás elkerülése érdeké-
ben a kérelmet a nagycsaládos
háztartásban élõk közül annak

kell benyújtani, akinek a nevére
a számla szól.

Az igénylõlapot a kincstár
postai úton megküldte az érin-
tett családoknak, valamint letölt-
hetõ a kincstár honlapjáról
(www.allamkincstar.gov.hu),
továbbá beszerezhetõ a megyei
igazgatóságoktól és a gázszol-
gáltatóktól is.

A kedvezménnyel összefüg-
gõ kérdések megválaszolására a
Magyar Államkincstár ügyfél-
szolgálatai, illetve a Call Center
(06-1/452-2910, 06-30/344-
0045, 06-70/460-9005, 06-20/
881-9535) munkatársai rendel-
kezésére állnak.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Felhívás
Böjte Csaba testvér tanítványai két-három
napot töltenek augusztus 17-től Nagymaro-
son. A felajánlásokat - gyümölcsöt, élelmi-
szert, süteményt, pénzt - köszönettel foga-
dunk! Telefon: 06-30/239-2021

Gázárkedvezmény nagycsaládosoknak
2012. évre ez év szeptember 30-ig  igényelhető a

nagycsaládosok részére  gázárkedvezmény

www.allamkincstar.gov.hu
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Ez év június 6-án szomorú eseményen vettünk részt, Kis-
martoni Ferenc (Ferkó) temetésén.

Sokan voltunk, akik jól ismertén Õt. De, hogy valójában
ki volt õ, arról nem sok szó esett.

Kismartoni Ferenc Nagymaroson született, édesapja
kántortanító volt. Apja révén õ is a zene-ének pedagógusi
pályát választotta. Tanított a környéken: Nagymaroson, Vi-
segrádon, Vácon. A tanítás mellett nevelte fiát, lányát és az
ifjúságot. Még arra is volt ereje, hogy sok évig vállalta Hofi
bácsi után a Nagymarosi Férfikórus vezetését. De vezette a
nagymarosi mûvelõdési házat is.

Vállalta az ötvenes évek végén (1959) a mûvelõdési ház
mûkedvelõ Színjátszó csoportjának zenei vezetését, amely
a Bástya sétány 77 címû operett bemutatására vállalko-
zott. Mint zenei vezetõ, harmadmagával végigkísérte az elõ-
adásokat zongorán, õ játszott kíséretként. (Banda Laci nagy-
bõgõn, Gaál Jenci gitáron játszott.)

Az operettet öt alkalommal adtuk elõ: úgy, mint két al-
kalommal Nagymaroson, egy alkalommal Visegrádon, majd
Nógrádverõcén és Szokolyán, mindig telt házzal!!

Mindezt szabadidejében, ingyen és bérmentve.
Mi úgy emlékszünk rá, mint hozzáértõ, nyugodt, halk-

szavú, mosolygós, kitûnõ zenei érzékkel megáldott pedagó-
gusra és jó barátra.

A sok jó szó mellett megkapta a nagymarosi önkormány-
zattól a Pro Urbe kitüntetést, amit nagyon megérdemelt.

Köszönjük "Ferkó". Nyugodj békében!
A színjátszó együttes nevében: Schlögl János és Jánosné,

Szabó Ilona, Sukerek János, Mosonyi Ferenc, Rothbauer
Antal, Cservári Károly

IN MEMORIAM
Kismartoni FerencA 2011. évi népszámlálásról a

2009. évi CXXXIX. törvény
rendelkezik. A törvény értelmé-
ben a Magyar Köztársaság te-
rületén 2011. október 1-jén 0
órakor fennálló állapotot
alapulvéve  az Európai Parla-
ment és a Tanács nép- és lakás-
számlálásról szóló 763/2008/
EK (2008. július 9.) rendelete,
a statisztikáról szóló 1993. évi
XLVI. törvény, a személyes
adatok védelmérõl és a közér-
dekû adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény,
valamint a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. törvény rendelke-
zéseinek figyelembevételével a
természetes személyekrõl és a
lakásokról nép- és lakásszámlá-
lást kell tartani.

A népszámlálás kiterjed a
Magyar Köztársaság területén
élõ, vagy átmenetileg külföl-
dön tartózkodó, de Magyaror-
szágon bejelentett lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkezõ
állampolgárokra, a Magyar
Köztársaság területén három
hónapnál hosszabb ideig tartóz-
kodó EGT-állampolágokra,
harmadik országbeli állampol-
gárokra és hontalan személyek-
re, vagyis a természetes szemé-
lyekre, valamint az ország terü-
letén lévõ lakásokra, lakott üdü-
lõkre, lakott egyéb lakóegysé-
gekre vagyis a lakásokra, és a
közösségi éjszakai elhelyezést
szolgáló intézményekre vagyis
az intézetekre.

A népszámlálást internetes

vagy papír alapú önkitöltéses,
avagy interjús módszerrel kell
végrehajtani. Az adatszolgálta-
tás módját az adatszolgáltatás-
ra kötelezett személy választja
meg, kivéve a védett személye-
ket, akik kötelezettségüket ön-
kitöltéses módszerrel teljesítik.

Az adatfelvételt 2011. októ-
ber 1. és 2011. október 31. kö-
zött kell végrehajtani, az össze-
írásból kimaradt személyek és
lakásuk pótösszeírását 2011.
november 8-ig kell teljesíteni.

Tisztelt  Nagymarosi  Lakos-
ság!

A 2011. évi népszámlálás
végrehajtásának segítése érde-
kében kérem a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az ingatlanok, laká-
sok azonosítása elõsegítésére
ahol a házszám hiányzik feltét-
len helyezzék ki a házszámot,
vagy helyrajzi számot.

Településünkön  az  adat-
egyeztetést és összeírást  a ki-
képzett,  igazolvánnyal ellátott,
illetve a feladat ellátására felha-
talmazott számlálóbiztosok fog-
ják végezni az adatszolgáltatás-
ra kötelezett állampolgárok fel-
keresésével. Az internetes kitöl-
tés lehetõségérõl a helyi újság-
ban és az önkormányzat honlap-
ján a késõbbiekben  bõvebb tá-
jékoztatást adunk.

A népszámlálás végrehajtá-
sa során türelmüket, abban való
segítségüket és együttmûködé-
süket kérem és köszönöm.

DR. HORVÁTH BÉLA

JEGYZÕ

Értesítem a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a helyi adók II. fél-
évi részletének befizetési ha-
tárideje 2011. szeptember 15.
napja. Errõl külön egyenlegér-
tesítõt nem küldünk.

A második féléves adó meg-
fizetésére a csekkeket március-
ban kiküldtük. Aki esetleg nem
rendelkezik csekkel a második
féléves adó megfizetéséhez, az
személyesen, telefonon, vagy
levélben kérhet a polgármeste-
ri hivatal adócsoportjában.

Akinek lehetõsége van rá, a
csekk helyett az adót átutalás-
sal is megfizetheti a határoza-
ton, a csekken, illetve az
egyenlegértesítõn szereplõ
bankszámlaszámra.

Az önkormányzat, ezáltal
az intézményeink mûködõké-
pességének biztosítása érdeké-
ben kérek mindenkit az adó
határidõben történõ megfizeté-
sére.

DR. HORVÁTH BÉLA

JEGYZÕ

Adók befizetésének
határideje

Elõzetes tájékoztatás a
2011. évi  népszámlálásról
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2010. október 18-án, mint nem-
zetiségi önkormányzat megala-
kult a Dunai Svábok Önkor-
mányzata. A 9 képviselõjelölt
közül a szavazók személyünkre
voksoltak, így 4 fõ testületi tag
képviseli a dunai svábok elneve-
zésû önkormányzatunkat. Meg-
alakulásunk elsõ lépéseként el-
készítettük éves munkatervün-
ket, melynek lényege a nemze-
tiségi identitás, gyökereink és
kultúránk megtartása, a telepü-
lés kulturális életének kibõvíté-
se a hagyományok megismerte-
tésével, megtartásával.

A munkaterv szerint fel-
vállalt feladataink

- Tevékenységünkrõl rend-
szeres híranyag a Nagymaros
újságban;

- Swäbenkunde hagyomány-
õrzõ ismeretanyag szintén a
Nagymaros újságban;

- Helytörténeti kiállítás meg-
valósítása;

- Közösségi ház kialakítása a
volt Proli épületében;

- Sváb származású lakosok
felkutatása, kapcsolatteremtés;

- Együttmûködési megállapo-
dások a szomszédos települések
társszerveivel, és a  helyi sváb
identitású kulturális csoportokkal.

A megvalósítás
- Munkatervünk szerint köz-

remûködtünk:
- november 12-én, a Márton

napi hagyománymegtartó ren-
dezvényen, anyagi támogatást
biztosítva;

- Közremûködtünk az ANNA
Klub által szervezett Mindenki
karácsonya nyílttéri rendezvé-
nyen december 19-én;

- December 20-án megszer-
veztük az elsõ német nyelvû
szentmisét a római katolikus
templomban;

- Februárban 19-én igen si-
keres sváb-bált rendeztünk;

- Március 19-én az általános
iskolával együttmûködve és ál-
taluk szervezve 4-8. osztályos
korosztályig egésznapos törté-
nelmi vetélkedõn mûködtünk
közre, ahol a sváb jellegzetessé-
geket, annak történelmét, kultú-
ráját megismertetõ kérdésekre
adtak választ a diákok. Jutalmul
a gyõztes osztály részére önkor-
mányzatunk egynapos kirándu-
lás költségét fedezte;

- Ezt követõen "Téltemetés"

autentikus programmal zártuk a
rendezvényt. (Dunán egy teknõ-
ben egy kócbaba lett megutaz-
tatva, miközben az osztályok
német nyelvû éneket kántáltak.);

- Április 30-án a Fõ téren a
majális megszervezésében vet-
tünk részt, és sváb süteménye-
ket készítettünk, kínáltunk;

- Május 14-én részt vettünk
és köszönetünket, elismerésün-
ket fejeztük ki a Die Blumen
táncegyüttes 15 éves évforduló-
ja alkalmából;

- Megszerveztük június 13-ra
(pünkösd hétfõn) a német nyel-
vû szentmisét. A misét celebrál-
ta Fejérdy Áron atya, közremû-
ködött német nyelvû miseéne-
kekkel a Nagymarosi  Nõi Kar;

- Terveinkben szerepel au-
gusztus 27-én, a kitelepítés nap-
ján a közösségünk által felállí-
tott emléktábla ismételt megko-
szorúzása a Mainzi utcában;

- Szeptember 17-én nyílttéri
sváb pikniket rendezünk, mely-
nek szervezése már szintén fo-
lyamatban van;

- Mindeközben elkészítettük
a 2011. évi költségvetési kon-
cepciónkat, és a 13 oldalas szer-
vezeti és mûködési szabályza-
tunkat. Együttmûködési megál-
lapodás céljából a visegrádi pol-
gármester meghívására két eset-
ben tettünk látogatást az önkor-
mányzatnál, ahol, Zebegény,
Kismaros, Dunabogdány,Viseg-
rád német önkormányzatának
képviselõi is jelen voltak. Az

együttmûködési megállapodás
keretanyagát önkormányzatunk
készítette el, és az öt önkor-
mányzat képviselõinek aláírása
is megtörtént;

Megalakulásunkat követõen
testületünk hétszer ülésezett és
mindezidáig 38 határozatot ho-
zott. Kapcsolatainkat erõsítve
részt vettünk több település nem-
zetiségi rendezvényén: Kisma-
ros, Vecsés, Budaörs, Dunaha-
raszti. Helyi kapcsolatainkat
ápolva nemzetiségi óvodánk és

német nyelvet tanító iskolánk
szintén elkészítette a szervezeti
és mûködési szabályzatát, ami-
ben dokumentálva van az
együttmûködés a kölcsönösség
elve alapján;

Együttmûködési megállapo-
dást kötöttünk továbbá a nemze-
tiségi civil szervezeteinknek - a
Die Blumen, és Wildenrosen
táncegyüttesekkel és a Dunaka-
nyar Fúvósegyüttessel többek
között támogatói jelleggel;

- Közremûködésünkkel lehe-
tõséget kapott a Wildenrosen
táncegyüttes, valamint a Nagy-
marosi Képzõmûvészeti Egye-
sület a Váci Világi Vigalom ren-
dezvényen történõ fellépésre,
bemutatkozásra;

- Két pályázatot nyújtottunk
be LEADER és a feladatalapú
pályázatra. Mindkettõ a mûkö-
dést és a rendezvények némi fe-
dezetét támogatja, illetve a
LEADER pályázat kiírásában
egy épület rendbehozatalának

lehetõsége is benne van. Várha-
tóan ezek a pályázatok csak késõ
õsszel lesznek elbírálva;

- Önkormányzatunkon belü-
li klub mûködtetésére is sor ke-
rül, melynek szervezése folya-
matban van;

- Sajnos idõközben kiderült,
a közösségi ház megvalósítása
nem történhet meg. Kétszeri be-
adványunkra Nagymaros város
testületének döntése nemleges
volt. A kért épületet (volt Proli)
a NAFIA nagymarosi civil szer-

vezete kapta meg a fiatalok
programjaira és mûködésére. A
megvalósítás további megbeszé-
lés tárgya.

Úgy érezzük, fontos hogy a
nyilvánosság is megismerje ön-
kormányzatunkat és felismerje
közösségünk értékeit, városunk-
ra nézve is annak hasznosságát.

Szeptember 17-én Schwa-
benfest rendezvényünkre min-
denkit szeretettel várunk, ahol
jelen lesz a jókedv, vidámság
és a nemzetiségi identitás.
DUNAI SVÁBOK ÖNKORMÁNYZATA

 IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK

Beszámoló a Dunai Svábok
Önkormányzatának a megalakulás óta történt

terveirõl és az eddigi eredményeirõl

Koszorúzás
Augusztus 27-én 17 óra-
kor koszorúzást tartunk
a Mainzi utcában, a ki-
telepítettek emléktáblá-
jánál. Mindenkit szere-
tettel várunk!
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Egy kis
“Schwabenkunde”
A magyar társadalom a németek
minden politikai törekvését ve-
szélyként érzékelte. A nem ma-
gyar identitáshoz való ragaszko-
dás a lojalitás hiányát jelentette.
Így 1948-ig nagyon szûkös moz-
gástér jutott a magyarországi
németségnek.

Magyarországon egyre in-
kább erõsödtek a magyarosítási
tendenciák. A németség nem
volt egységes a helyzet megíté-
lésében. Ebben az idõszakban
két jelentõs irányzatot különböz-
tethetünk meg. Rudolf Brandsch
fogalmazta meg a markánsabb
álláspontot, miszerint, bárhogy
is alakuljon Magyarországon a
helyzet, a németek követelik
nemzeti kultúrájuk szabad fejlõ-
dését, anyanyelvük szabad hasz-
nálatát a nyilvánosság legkülön-
félébb területein és követelik
olyan törvények meghozatalát és
betartását, melyek ezeket a jogo-
kat biztosítják.

A másik, kevésbé radikális
irányzatot Jakob Bleyer képvi-
selte, aki a magyar nemzet, a
közös haza iránti lojalitásra szó-
lította fel a németséget. Bleyer

nem fektetett nagy hangsúlyt
arra, hogy a magyarországi né-
metség szervezetten mûködjön
együtt.

A szászok és a svábok között
áthidalhatatlan ellentéteket lá-
tott, mely ahhoz vezetett, hogy
szakított Brandsch-sal. Bleyer
megalapította a Magyar-Német
Népi Tanácsot, mely szervezet
Magyarország területi egységé-
nek megõrzését tartotta fontos-
nak, melyben a németek ugyan-
olyan jogokkal rendelkeznek,
mint más kisebbség. Programjá-
ban szorgalmazta a német nyel-
vû iskolai képzést is.

Brandsch vezetése alatt állt a
Magyarországi Német Népi Ta-
nács, mely több szervezetet tö-
mörített magában. A megosztott-
ság természetesen akadályozta a
határozott fellépést, s az erdélyi
szászok elvesztésével a legaktí-
vabb, legöntudatosabb csoport
vált le a hazai németségrõl.

Majd Bleyer halálával óriási
zûr keletkezett a német nemze-
tiségi politikában.

(folytatjuk)
H. CS. K.

Augusztus 3-án tanulságos, és ér-
dekes elõadást hallhattunk a mû-
velõdési házban. Az elõadást Ju-
hász Oszkár gyöngyöspatai és
Orosz Mihály Zoltán érpataki pol-
gármesterek tartották.

A Himnusz eléneklésével
kezdtünk, egy-két ember tüntetõ-
leg nem énekelt, sebaj! Túléljük!

Télen volt egy lakossági fóru-
munk a közbiztonsággal kapcso-
latban, ahol elhangzott, hogy jó,
jó, tudjuk, hogy mi a baj, de ho-
gyan lehet ebbõl kikerülni? Az
esten megtudhattuk, hogy mi ez az
út, hiszen az érpataki modell or-
szágos hírû. Nyílt napokon mutat-
ják be a sikeres példát, hogy ho-
gyan lehet egy lezüllött, bûnözés-
tõl szenvedõ települést mintatele-
püléssé varázsolni.

Sajnos Nagymaros vezetõi
nem voltak erre kíváncsiak, és a
marosi emberek sem! Talán 10-12-
en voltunk marosiak, pedig sok
plakátot tettünk ki, sok személyes
meghívót kézbesítettünk, inter-
neten is folyamatosan hirdettük a
rendezvényt. A szomszéd telepü-
lésekrõl több érdeklõdõ volt, mint
Nagymarosról. Nagybörzsönybõl
nem csak a jobbikosok, de a  pol-
gármester asszony is eljött, Szob-
ról, Verõcérõl, Gödrõl, Rádról,
Vácról, Visegrádról is eljöttek
meghallgatni az érpataki sikertör-
ténetet.

Nem tartjuk okos döntésnek,
ha valaki azért nem vesz részt
egy elõadáson, mert azt egy tõle
idegen szervezet rendezi. Ha
egyszer már kitalálták a megol-
dást egy komoly, országos prob-
lémára, akkor azt miért nem le-
het meghallgatni? Hátha sikerül
belõle valamit itt is hasznosíta-
ni.

Sajnos ez jellemzi a falunkat,
közöny, elzárkózás, befogni a sze-
meket-füleket, aztán lesz, ami lesz.

És lehet továbbra is panaszkodni...
Köszönjük a megjelenteknek

a részvételüket, köszönjük a két
polgármester úrnak, hogy idõt,
fáradságot áldoztak ránk, kö-
szönjük a CKÖ elnökének, hogy
eljött, és felajánlotta a segítségét,
és mindenkinek, aki itt volt ezen
az estén.

Ezúton is gratulálunk Juhász
Oszkárnak a Gyöngyöspatán tar-
tott polgármester választáson elért
sikeréhez.

JOBBIK NAGYMAROSI SZERVEZETE

Érpataki sikertörténetrõl
a jobbikos fórumon
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Tizenegyedik alkalommal ren-
dezte meg - ismét nagy siker-
rel - július 9-én délután a Du-
nakanyar Fúvósegyüttes a
Nagymarosi Fúvószenekari
Fesztivált. Ezúttal a vendéglá-
tó Dunakanyar Fúvósegyüttes
mellett fellépett a szlovákiai
Stószi Fúvószenekar és a Pé-
csi Vasutas Koncertfúvós Ze-
nekar.

A Fõ téren, az árnyat adó
vadgesztenyefák alatt rendezett
fesztiválon elsõként a 40 tagú
Dunakanyar Fúvósegyüttes
adott koncertet, utána a szlovák
zenekar tagjai léptek színpadra,
akik saját népzenéjük mellett
német nemzetiségi mûveket is
elõadtak. Õket követték a pécsi-
ek majd következett a közös
"örömzenélés". A fesztiválon a
fúvószenekari irodalom számos
területérõl hangzottak el dara-
bok. A közönség így hallhatott
egyebek mellett koncertinduló-
kat, komolyzenei mûveket,
könnyûzenei átiratokat és mint
már említettük német nemzeti-
ségi zenéket is. A nagymarosi-
akat Ujvári Gábor, a stósziakat
Martin Müller, míg a pécsieket
Neumayer Károly, Liszt-díjas
karmester vezényelte.

Most álljon itt néhány mon-
dat a vendég zenekarokról: A
Stószi Fúvószenekart (Dycho-

vý Orchester Štós) 1925-ben
Gustáv Wlaszlowits, a helyi
késgyár-tulajdonos fia alapítot-
ta. Megalakulása óta a zenekar
folyamatosan tevékeny, a ze-
nekari munkát csak a 2. világ-
háború ideje alatt kényszerül-
tek egy évig szüneteltetni. Ér-
dekes, hogy a megalakulása
óta eltelt hosszú idõ alatt a ze-
nekarnak csupán négy karmes-
tere volt. A zenekar Stósz köz-
ség és a környezõ települések
fellépései mellett számos kül-

Fúvószenekari fesztivál az
árnyat adó fák alatt

földi sikert tudhat magáénak.
Szerepeltek már Magyarorszá-
gon, Ausztriában, Franciaor-
szágban, Lengyelországban és
többször képviselték hazájukat
a Karlsruhe-ban megrendezett
Kárpát-medencei németek ta-
lálkozóján. 1979 és 1992 kö-
zött a zenekar taglétszáma 45
fõ volt, mára a létszám 25 fõre
csökkent. A zenekar egykori és
jelenlegi tagjai Peter Hart-
mann tanítványai voltak, aki
2008 elején 32 év sikeres ze-

nekarvezetõi munka után
egészségi okok miatt átadta
pálcáját Martin Müllernek. A
zenekar a jövõben is szeretne
változatos zenei programmal
örömet szerezni hallgatóságá-
nak.

Az 1945-ben alakult Pécsi
Vasutas Koncertfúvós Zenekar
Pécs amatõr kulturális életének
meghatározó szereplõje. A ze-
nekar tagjai ma már nem csu-
pán vasutasok, hanem a város-
ban, illetve környékén élõ gim-
nazista diákok, egyetemisták,
tanárok, amatõr zenészek, akik
szabadidejüket fordítják a pró-
bákra, fellépésekre. A közös
zenélés öröme, s az elért sike-
rek motiválják a zenészeket.
Kiváló teljesítményük bizonyí-
téka, hogy 1984 óta minden
hazai és külföldi versenyen
való részvételük I. helyezést,
különdíjakat jelentett. A zene-
kar 2005-tõl elsõ számú részt-
vevõje, megnyitója a Pécsi
Advent ünnepségsorozatnak.
2008. március 7-én kapta meg
a zenekar Pécs 2010 Európa
Kulturális Fõvárosa Hivatalos
Programnagykövete címet.
2010. október 2-án a magyar
koncertfúvószene kiemelkedõ
mûvelésében, népszerûsítésé-
ben végzett szakmai munkájuk
elismeréseként a Magyar Fú-
vószenei és Mazsorett Szövet-
ség Nívódíját kapták. Karmes-
terük Neumayer Károly trom-
bitamûvész, Artisjus- és Liszt-
díjas fúvószenekari karnagy, a
Pécsi Tudományegyetem Ze-
nemûvészeti Intézetének igaz-
gatója, tanszékvezetõ egyetemi
docens.
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folytatás az 1. oldalról
A porcelán készleteken és

dísztárgyakon, valamint a kõ-
agyag külsõ- és belsõtéri plasz-
tikákon kívül a négy õselem
állandó körforgása és küzdel-
me foglalkoztatja, ezen keresz-
tül, a természeti népek világ-
képe, az õsi kultúrák, elsõsor-
ban az õsmagyar gyökerek
szimbólumvilága és annak át-
mentése rohanó, a természet-
tõl elszakadó, elidegenedõ,
modern életünkbe.

Díjai: 1985 Bécs, Porcelán-
festõ pályázat III. díj, 1986
Berlin, Osterpreis III. díj,
Gualdo Tadino, Pax Art arany-

érem, 1990 Pécs, Országos
Kerámia Biennálé, Mûvészeti
Alap különdíja, 1997 Pelso '97
MKISZ díja, 1999 Pelso '99
Keszthely Város díja, 2000
Gádor Díj, 2006 Kiállítási díj,
Duna Galéria, Budapest, Csak
tiszta forrásból képzõmûvésze-
ti kiállítás Bartók Béla emlé-
kére, 2006 Gyermek-Játék a
Magyar Alkotómûvészek Or-
szágos Egyesülete és a Magyar
Formatervezési Tanács orszá-
gos pályázatán Dicséret, 2007
Ferenczy Noémi Díj, 2010 A
Pesterzsébeti Múzeum Tavaszi
Tárlatán Pesterzsébet Önkor-
mányzata Díja.

Õsök hangja: Tihanyi
Zsuzsanna kiállítása

A kiállítás megnyitón közremûködött Sinkovits Vitay András
színész-rendezõ (fotók: Döbrössyné Valentin Kriszta)

Tizedik Misztrál fesztivál
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Gyerektábor. Számos, sõt
számtalan felajánlás érkezett
már a kárpátaljai gyerkõcök
nagymarosi táborozására, és to-
vábbra is köszönettel fogadunk
minden adományt!

Testvértelepülésünkrõl, a
kárpátaljai Kisgejõcbõl és

Rátról, a gyermekotthonból fo-
gadunk vendégül harminc kis-
gyereket, hogy nagymarosi paj-
tásaikkal tölthessék a szünidõ
egyik legvidámabb hetét au-
gusztus 22. és 28. között Nagy-
maroson a Kereksarokban
(Váci út 21.). A program az el-
múlt évek táboraihoz hasonló

lesz: kirándulunk, strandolunk a
Dunán, megnézzük Visegrádot,
kézmûveskedünk, sokat játszunk
és énekelünk.

Kérjük, támogassa a gyere-
kek nyaraltatását, és vállalja el
egy gyermek nyaralásának
költségét, mely 5.000 forint.

A tábor ideje alatt köszönet-

tel fogadunk ételt-italt, lekvárt,
süteményt, gyümölcsöt és pala-
csintát, szörpöt, csokit, étkezési
utalványt… Szeretõ gazdára fog
találni minden könyv és játék is!

A z  a d o m á n y o k a t Zoller Csa-
ba Napkereki Küküllõ bicikli-
szervizében gyûjtjük.

A tábor programjaira minden
gyereket szeretettel várunk!
Részletes program honlapunkon
olvasható.

Estközi gyerekeknek. Sze-
retnél a többiekkel bandázni, de
négykor mindenki hazamegy?
Gyertek le mind az Estközibe!

OLYAN, MINT OTTHON,
CSAK MINDENKI OTT VAN!

Sok szülõnek gond, hogy
napközi után hol tudja bizton-
ságban, és jó társaságban gyer-
mekét, amíg hazaérkezik a mun-
kából. Sok gyereknek gond,
hogy töltse izgalmasan az idõt
napközi után, és ne szoruljon a

tévé, számítógép villogására.
Ezért február 1-jén nyitot-

tunk egy klubszobát, ahol - és
amin kívül, a szabadban - hét-
fõtõl péntekig a napközi után
(tehát iskolaidõben) 16 és 18
óra között játszunk a gyerekek-
kel: foci, rajz, festés, társasjá-
ték, Duna-parti játékok, és amit
szeretnének.

A részvételhez (legalább egy
nappal elõre) elõzetes jelentke-
zés szükséges, akár személye-
sen, akár telefonon, de minden-
képp be kell írni az üzenõbe/el-
lenõrzõbe, hogy a kisdiák a dél-
utánt az Estköziben tölti. A
gyermekeknek nem kell egye-

dül kószálniuk az utcán, értük
megyünk az iskolákba. Az Est-
közi mindenkinek ingyenes, a
felnõtt játszótársak önkéntes
alapon vigyáznak a gyerekekre.
Sok szeretettel várunk min-
den kisgyereket!

Kerekegylet:
összefogás nagymarosi módra

Ugyanakkor hívunk min-
denkit, aki kedvet érez az efféle
önkéntes munkára! Elsõsorban
egyetemisták és friss nyugdíja-
sok jelentkezését várjuk, tekin-
tettel az idõbeosztásukra, de kö-
szönettel fogadjuk az aktív ko-
rúak vállalásait és örömmel iga-
zoljuk önkéntes munkáját a vég-
zõs gimnazistáknak is. Talál-
kozzunk szeptember 2-án, pén-
teken este 7 órakor a Kereksa-
rokban, vagy jelentkezzenek te-
lefonon, e-mailen!

Nyáron minden héten a Csil-
lagjáró szerdák programsoro-
zattal igyekszünk tartalmassá
tenni a kalandozni vágyó lurkók
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szabadidejét (kirándulás, lovacs-
kázás, strandolás…).

Köszönjük a tavalyi önkén-
tesek munkáját: Bíró Eszter,
Burgermeister Bea, Dobos Ed-
gár, Fleischman Pál, Himmer
Nóra és Papp Ildikó, Juhász Lil-
la, Nagy Alma Anna, Szomráky
Pál, Varga Erika, Végvári Györ-
gyi, Zeller Zoltán és Fleisch-
manné Matuk Mária, Zoller Csa-
ba, Zoltai Dávid. Információ:
Csete Annamária (06-30/467-
13-71)

Strandra Magyar. Jó fél-
száz ember munkájának köszön-

hetõen megújult a nagymarosi
strand a sétánnyal és a játszótér-
rel. Hatalmas uszadék-fatörzsek-
bõl stílusos homokozót építet-
tünk, melyet a Piramis Tüzéptõl
ajándékba kapott homokkal töl-
töttük meg.

Felgallyaztuk a környezõ fá-
kat, megnyírtuk a sövényt, ki-
vágtuk a Fekete Sas elõtti bozó-
tot és helyére egy strandfoci pá-
lyát építettünk, melyhez a kiska-
pukat Szekeres Ferenctõl kap-
tuk. Eltávolítottuk az egykori
étterem hirdetéseit és rozsdás
zászlórudait. Mindezekhez az
elektromos áramot a halas büfé-
tõl kaptuk. A tereprendezés fõ-
szereplõi Schlögl Zoltán (és

bobcat-je) valamint Vadkerti
József (és teherautója), akik
szakmunkájukért és gépeikért,
de még az üzemanyagért sem
fogadtak el egy fillért sem. Kö-
szönet érte!

Zoltai Zsolt vezetésével befe-
jeztük a partra vezetõ lépcsõsort.
A munka jó hangulatban folyt,
mindenkit bíztatott a bográcsos
paprikás krumpli ínycsiklando-
zó illata.

A régi szökõkút helyén
Petrovics László, Jórász-Nagy
Eszter, és Jórász Csaba veze-
tésével gyönyörû virágoskert
épült. Köszönjük Szili Nórá-

nak, Szili Katalin virágboltjá-
nak, valamint Balázs Róbert-
nek és Balázsné Editnek a fel-
ajánlott virágokat.

A strand gyomlálásából so-
kak között a NAFIA is kivette a
részét. Összegyûjtöttük az üveg-
szilánkokat és kihelyeztünk egy
szilánkgyûjtõ vödröt, melynek
olyan nagy a sikere, hogy alig
gyõzzük üríteni a játszótéri ku-
kába.  Vidám zebrákat festettünk
föl a kerékpárútra, figyelmeztet-
ve a biciklistákat a strandolókra
és emlékeztetve a strandolókat a
biciklis forgalomra. Köszönjük
Szabó Miklósnak a zebrák sab-
lonjait. Szekeres Ferenctõl ka-
pott festékkel lefestettük a kor-

látokat, az oszlopokat és az öl-
tözõkabint, így a strand szép,
egységes lett.

Tót Ádám irányításával vitor-
lavászonból és hársfagerendák-
ból féltetõt építettünk a legkiseb-
bek homokozója fölé. Az étte-
rem egykori elõkertjébõl lábte-
nisz-pályát alakítottunk ki. A
partra ágasfából fogast fabrikál-
tunk, és egy kosarat akasztottunk
rá tele homokozó játékkal.

Szalontai Máté a Hirko Kft
és a Házépítõk Boltja felajánlott
anyagaiból mesés öltözõkabint
épített.

Mindez nem jöhetett volna
létre anyagi felajánlások nélkül.
Köszönjük a program fõtámoga-
tójának, Gere Mártonnak és a
többi adakozónak, így többek
közt Burgermeister László kép-
viselõn keresztül a civil majális
támogatóinak valamint Lénárd
Istvánnak hogy nagylelkû fel-
ajánlásukkal megteremtették a
lehetõséget az összefogásra.

Kultúrkör. Zimonyi János
plébános atyával Szomráky Béla
beszélgetett. A Kereksarok zsú-
folásig megtelt, a hangulat mégis
családias maradt. János atya ked-
vesen anekdotázott ifjúkoráról,
gyógyszerészeti tanulmányairól,
1956-os élményeirõl, néhány
hetes bécsi emigrálásáról. A be-
szélgetés emelkedett hangulat-
ban folyt, sok humorral fûsze-
rezve s közben természetessé
vált a halál, a bölcsesség és a
papi hivatás számomra gyakran
megközelíthetetlen világa. A két
idõs úriember a történetek fûzé-
se közben több közös ismerõsre
bukkant, így a szinte közös él-
ményeikrõl még nagyobb kedv-
vel meséltek. Mindnyájan na-
gyon jól éreztük magunkat.

Sok szeretettel búcsúzunk
János atyától, aki nyugdíjas éveit
az esztergomi palotában fogja
tölteni. "A szobám két ablaka is
rajta van a tízezresen!"

SZOMRÁKY PÁL

WWW.KEREKEGYLET.HU

KEREKEGYLET@GMAIL.COM

A bajnokcsapat
Nagymaroson

“Egy év múlva veletek ugyan-
itt" - betartották szavukat és
ismét Nagymaroson ünnepelt
a Váci Vasutas SE utolsó baj-
noka. Az 1974-ben bajnok if-
júsági csapat tagjai megünne-
pelték a 37 évvel korábbi si-
kert.

Foci helyett megint az em-
lékezés, az elmaradhatatlan
vacsora, majd egy kis mula-
tozás várt az érkezõ játéko-
sokra. Sajnos most sem volt
teljes a bajnokcsapat, remé-
lik, hogy jövõre bõvül a lét-
szám. Az este jelenlevõi:
Paholik J. ,  Sztankó D.,
Zemen M., Huszár K., Sisa S.,
Kiss Pál (edzõ), Klucsik J.,
Hornok F., Boda J.

És jövõre veletek... (K. J.)

"Bringával a vizek es borok
útján" szlogennel hirdették
meg a szervezõk az augusztus
17-én Nagymarosról rajtoló, és
Tokajban záruló Trans
Hungaria Maraton terepkerék-
pár-versenyt.

A viadalt felvezetõ, a mis-
kolci városházán tartott sajtó-
tájékoztatón elhangzott, hogy
a mezõny négy nap alatt teszi
meg a 377 kilometeres távot.

Harangvölgyi András fõ-
szervezõ elmondta, hogy a
Dunától a Tiszáig tart az útvo-
nal, a verseny ötven települést
érint, és legalabb 150 indulóra
számítanak.

Lesznek közöttük külföldi-
ek is, ugyanis Ausztriából,
Szlovákiából, Romániából és
Svédországból már érkeztek
nevezések.

Nagymarostól
Tokajig

Nagymaroson a
Millenniumi sor 2-ben

50 négyzetméteres,
2 szobás bútorozott
lakás, hozzá tartozó

kerttel eladó.
Telefon:

06-27/354-335

WWW.KEREKEGYLET.HU
mailto:KEREKEGYLET@GMAIL.COMA
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A Nagymarosi Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület tagjai július hó-
napban két alkalommal nyúj-
tottak segítséget, egyszer aka-
dály elhárításában, másodszor
egy uszály megmentésében.

Lakossági értesítés alapján
július 14-én 20.10 órától körül-
belül 21 óráig kiszóródott ga-

bonát távolítottak el az úttest-
rõl. David Balazic elnök el-
mondta: este értesítették egye-
sületüket, hogy Nagymaroson
a fõútra (a nagy S kanyarba)
gabona szóródott. A gabona
veszélyessé tette ezt az útsza-

kaszt. A helyszínre 10 percen
belül kiérkeztek négy fõvel:
Pusz Péter, Kellner Zsolt, Mar-
si Miklós, David Balazic. A
gabonát kéziszerszámok segít-
ségével távolították el az asz-
faltról. A takarítás idejére az
úttest egyik oldalát le kellett
zárni a forgalom elõl.

Gabona eltávolítása az útról,
uszály szivattyúzása

Sokkal több idõt vett igény-
be július 23-án egy uszály szi-
vattyúzása. Szombat hajnalban
riasztották az egyesületet, a vi-
segrádi kompkikötõbe, ahol
egy kisméretû uszály léket ka-
pott.

- Reggel 4 órára négy tûz-
oltónk érkezett a helyszínre:

Marafkó Márk, Pusz Péter,
Kellner Zsolt, David Balazic)
- mondta az elnök. Az egyesü-
let szivattyújával több, mint ti-
zenhárom órán át 16-17 óráig
szivattyúztuk a hajótestbõl a
vizet. A helyszínre érkezõ

szakemberek megvizsgálták a
sérülést, és ezután az uszályt
biztonságosan a partra vontat-
ták. Az egyesületünk beavat-
kozásának köszönhetõ, hogy a
hajó nem süllyedt el. Szemé-
lyi sérülés nem történt a men-
tés ideje alatt.

F. E.

Sokat gondolkodtam, hogy ad-
jak-e egyáltalán címet az aláb-
bi írásnak. Lehet, hogy jobb
lett volna, ha csak kipontoztam
volna a cím helyét, ezzel is je-
lezve a fentiek teljes hiányát.

2011. július 29-én barátom-
mal, Cséfai Istvánnal bejártuk
a város sokak számára már
nem létezõ, hasznosításra már
nem alkalmas területeit. Ezek
a lakótelepi szálloda és a kö-
rülötte lévõ lakatlan házak és
környékük. Tettük mindezt
utasítás, kötelezõ munka, fize-
tés, kiküldetés és egyéb kötött-
ségek nélkül.

A bejárást a szálloda azon
részén kezdtük, amelyet a ja-
nuári önkormányzati bejárás
alkalmával nyitva találtunk.
Most az ajtó felsõ sarkába be-
ütött szög által vált "biztonsá-
gossá" a zárás… Az épület fel-
sõ, a hegyek felé nézõ oldala a
sûrû növényzet (fa, bokor,
gyom, stb.) által teljesen beszõ-
ve található. Az egyik ajtó be-
tört üvege helyén egy farostle-
mez felszögelve jelent "komoly
akadályt" az illegális látogatók
számára. A Duna felõli olda-
lon található lépcsõn felmenve
olyan panoráma tárul elénk,
amelynek csodájára járhatná-
nak a vendégek, a nyaralók, a
turisták.

Az önálló házak állapota a
két, állandóan lakott kivételé-
vel leírhatatlan gyorsasággal
romlik! A hiányzó, vagy félre-
csúszott cserepek, az épület
közelében, vagy éppen rajta élõ
növényzet romboló hatása
eredményes! Ez a rombolás
ahhoz képest, amit a feltört
házakban és a szálloda étterme
melletti emeletes házban lát-
tunk, csekélységnek tûnik! És
ezt nem a növényzet tette, ha-
nem alávaló, semmi emberek
rombolták szét a házakat!

Mielõtt az a vád érne ben-
nünket, hogy csak kritizálni
tudunk, az alábbi javaslatot
fogom tenni a szeptemberi
képviselõ-testületi ülésen a to-
vábbi értékvesztés elkerülése
érdekében:

1. A szálloda fokozatos, lé-
pésrõl-lépésre történõ rendbe-
tétele, a jövõben ifjúsági tábo-
roztatásra, diák turisták foga-
dására. (Igaz, nem ötcsillagos

lesz, esetleg csak három)
2. A lakatlan házak értéke-

sítése 1-2 millió forint érték-
ben, olyan szerzõdéssel, mely-
ben kikötjük, hogy 2 év alatt
az épületet lakhatóvá teszik, a
ház környékét rendbe teszik, a
közmûveket külön mérõhely
kialakításával a jelenlegi háló-
zattól függetlenítik, majd en-
nek függvényében kerül átírás-
ra az épület. (Tíz évre szóló
elidegenítési tilalom mellett.)

3. Azonnali intézkedések: a
városi segélyezettek munkába
állítása a környezet rendbeho-
zatalára. A gyomnövények el-
takarítása, a kitermelhetõ fák
tüzelõ formájában való átadá-
sa. (Mint tudjuk, nincs ingyen
ebéd…) Nagyon jól tudjuk,
többen megdöbbennek, hogy
hiszen ezen épületek értéke jó-
val nagyobb. Van már példa
városunkban, hogy egy na-
gyobb értékû ingatlant adunk
bérbe olcsón, mivel az értékén
nem veszik bérbe…

Ha tisztességes, adófizetõ
polgárokat, családokat tudunk
ezekbe az épületekbe betelepí-
teni, a város is, és az itt lakók
is jobban járnak, mint a jelen-
legi gyalázatos állapotok fenn-
maradása.

A mostani helyzet teljes egé-
szében nem a jelenlegi önkor-
mányzat felelõssége és hibája,
de még csak nem is az elõzõé.
De az, hogy évek óta egy hat-
vanas szögre tellett, amivel a
bejárati ajtó felsõ sarkát beszö-
gelték, az igenis a jelenleg reg-
náló és az elõzõ önkormányza-
tok hibája és bûne. Ezért az õr-
zésért, állagmegóvásért kár ki-
adni akár egyetlen fillért is! Ezt
bizonyítja, hogy az épületek te-
tejérõl hiányzó cserepeket sem
pótolták, pedig azok szépen glé-
dába rakva várják jobb sorsu-
kat a szálloda udvarán.

Ellenõrizni fogom, hogy a
házak eladásáról szóló hirdet-
ményt közérthetõen, nevén ne-
vezve a helyszínt, a házat te-
gyék meg. "A Nagymaros xyz
helyrajzi számon található in-
gatlan" sokak számára nem je-
lent semmit, és nem néznek
utána a földhivatalban.

SZIMON ATTILAÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELÕ - JOBBIK

  CSÉFAI ISTVÁN

Pénz, vagyonvédelem,
vagyonkezelés, vagy egyik sem?
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Sukoró: Vidék Bajnokság
- július 1-3.

K-1 serdülõ VI. évf. 500 méter:
5. Döbrössy Péter; K-1 U23
1000 méter: 6. Schindler Lász-
ló; K-2 serdülõ VI. évf. 1000
méter: 4. Maurer M. Bence,
Döbrössy Péter; K-2 serdülõ V.
évf. 1000 méter: 4. Guzsik Dá-
niel, Tar Bálint; K-1 serdülõ V-
VI. évf. 3x200 méter váltó: 2.
Döbrössy Péter, Maurer M. Ben-
ce, Halápy Gergely; Mk-1 gyer-
mek II. évf. 4x500 méter váltó:
1. Polgár Dániel, Polgár Péter,
Szántói Sz. Tamás, Szlávik Ta-
más; K-1 serdülõ VI. évf. 4000
méter: 3. Döbrössy Péter, 5.
Halápy Gergely; K-2 serdülõ V.
évf. 4000 méter: 4. Guzsik Dá-
niel, Tar Bálint; Mk-1 kölyök III.
évf. 4000 méter: 5. Szántói Sz.
Márk; K-1 kölyök III. évf. 4000
méter: 2. Jeszenszky Petra; K-2
kölyök III. évf. 4000 méter: 3.
Maurer M. Botond, Jeszenszky
Ruben; Mk-2 gyermek II. évf.
2000 méter (9 induló): 1. Polgár
Dániel, Polgár Péter; Mk-1 gyer-
mek II. évf. 2000 méter: 1.
Szlávik Tamás; Mk-2 gyermek
I. évf. 2000 méter: 1. Dobó Bá-
lint, Antal Márton

Sukoró: Eszkimó-Indián
Játékok - július 9.

Egyéni összetett verseny: K-
1 kölyök III. évf. 1. futam: 9. Je-
szenszky Ruben; K-1 kölyök III.
évf. 2. futam: 1. Szántói Sz. Márk,
6. Maurer M. Botond, 7. Striker
Márton

Csapatverseny: K-1 kölyök
III. évf.: 2. Szántói Sz. Márk, Je-
szenszky Ruben, Tar Bence,
Maurer M. Botond

Egyéni összetett verseny: K-
1 kölyök III. évf. 1. futam: 3. Je-
szenszky Petra; Mk-1 gyermek II.
évf. 1. futam: 5. Polgár Péter;
Mk-1 gyermek II. évf. 3. futam:
7. Polgár Dániel; Mk-1 gyermek
II. évf. 4. futam: 1. Szlávik Ta-
más; Mk-1 gyermek I. évf. 1. fu-
tam: 2. Dobó Bálint, 4. Drobilich
Domonkos; Mk-1 gyermek I. évf.
2. futam: 1. Antal Márton; Mk-1
gyermek I. évf. 3. futam: 4.
Drobilich Benedek; Mk-1 gyer-
mek I. évf. 4. futam: 1. Szántói
Sz. Tamás;

Csapatverseny: Mk-1 gyer-
mek I. évf.: 1. Szántói Sz. Tamás,
Drobilich Benedek, Antal Már-
ton, Dobó Bálint; 8. Drobilich
Domonkos, Gasz-ner Ádám, Ha-
vasi Máté, Squor Bálint

Sukoró: Mesterek, Sza-
badidős és Egyetemi
Magyar Bajnokság -

július 23-24.

K-1 Masters 500 méter (40-44
évesek): 4. Heincz Sándor; K-1
Masters 500 méter (65-69 évesek):
4. Grõb János; K-2 Masters 500
méter (40-44 évesek): 3. Heincz
Sándor, Urbán István (BOMBA
AVSE); K-2 Masters 500 méter
(60-64 évesek): 3. Grõb János,
Mészáros András (Magyar Kajak-
Kenu VT.); K-2 Masters 200 mé-
ter (40-44 évesek): 6. Heincz Sán-
dor, Urbán István (BOMBA
AVSE); K-2 Masters 200 méter
(60-64 évesek): 3. Grõb János,
Mészáros András (Magyar Kajak-
Kenu VT.), K-4 Masters 200 mé-
ter (40-44 évesek): 2. Fülöp János
(Tisza Balneum Tiszafüredi Ka-
jak-Kenu), Heincz Sándor, Nagy
Gábor (Tatai Hódy Sportegyesü-
let), Urbán István (BOMBA
AVSE)

Sukoró: Gyermek,
Kölyök, Serdülő Magyar

Bajnokság, Kolonics
György Emlékverseny,

EORV Válogató
- július 29-31.

K-2 serdülõ VI. évf. 500 mé-

ter: 5. Döbrössy Péter, Maurer M.
Bence; K-1 serdülõ V-VI. évf.
3x200 méter váltó: 3. Halápi Ger-
gely, Maurer M. Bence,
Döbrössy Péter; K-1 serdülõ 200
- 2000 méter "C": 8. Tar Bálint;
K-1 serdülõ 200 - 2000 méter
"B": 9. Halápi Gergely; K-1 ser-
dülõ VI. évf. 1000 méter:

7. Halápi Gergely; K-1 kölyök
IV. évf. 1000 méter: 9. Jeszensz-
ky Petra; K-1 serdülõ 2000 - 200
méter:

7. Halápi Gergely; K-2 ser-
dül? VI. évf. 4000 méter: 7.
Döbrössy Péter, Maurer M. Ben-
ce; K-1 serdülõ VI. évf. 4000
méter: 7. Halápi Gergely; K-1
kölyök III. évf. 4000 méter: 3. Je-
szenszky Petra; K-2 kölyök III.
évf. 4000 méter: 4. Maurer M.
Botond, Jeszenszky Ruben; Mk-
2 gyermek II. évf. 2000 méter: 1.
Polgár Dániel, Polgár Péter; Mk-
1 gyermek II. évf. 2000 méter: 1.
Szlávik Tamás; Mk-2 gyermek I.
évf. 2000 méter: 3. Dobó Bálint,
Antal Márton; Mk-1 gyermek I.
évf. 2000 méter: 1. Szántói Sz.
Tamás; K-1 kölyök III. évf.
3x200 méter váltó: 4. Szántói Sz.
Márk, Jeszenszky Ruben, Maurer
M. Botond; Mk-1 gyermek II.
évf. 4x500 méter váltó: Polgár
Péter, Szántói Sz. Tamás, Szlávik
Tamás, Polgár Dániel.

Dunakanyar Kupa

A Nagymarosi Sportegye-
sület a hagyományokhoz híven
az idén is megrendezi augusz-
tus 20-án a nagymarosi Duna-
kanyar Kupát.

A versenyekre minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak!

I. Nagymarosi
Kajakpóló Kupa
Egy nem mindennapi rendez-
vénynek lehettünk tanúi augusz-
tus 7-én a Dunakanyar hajókikö-
tõben, elsõ alkalommal került
megrendezésre Nagymaroson az
I. Nagymarosi Kajakpóló Kupa.
Ezt a sportágat már 1995-ben is
játszották nagymarosiak de ver-
senyt itt még soha nem rendez-
tek. A kupára 5 csapat nevezett
szerte az országból, köztük
nagymarosi versenyzõk is voltak
õk a KSI csapatát erõsítették.
Nagyon izgalmas meccseknek
lehettek részesei az ide látoga-
tók, akik a verseny szünetében
ki is próbálhatták ezt a nem min-
dennapi sportot. Volt is rá több
vállalkozó szellemû fiatal, re-
méljük lelkesedésük nem hagy
alább és jövõre már versenyzõ-
ként látjuk õket viszont!

A hangulatot tovább forrósí-
tották a Fire Dance Klub latin
táncosai Mészáros Nóra és Buda
Péter, és a Nagymarosi Fitness
terem Zumba táncosai.

A hangulatos zenét és a han-
gosítást Scultéty Balázs biztosí-
totta.

Végül a heves küzdelmekbõl
a következõ eredmények szület-
tek:

1. helyezés: Vidra1
2. helyezés. Vidra2
3. helyezés: Multi SE
4. helyezés: KSI
5. helyezés: Honvéd
A kupákat és az ajándékokat

Petrovics László polgármester-
tõl vehették át a versenyzõk.

Reméljük, hogy ebbõl a rend-
kívüli kupából hagyományt te-
remtünk és jövõre is meg tudjuk
rendezni, és ha lesz elegendõ lel-
kes nagymarosi kajakpólós akár
egy nagymarosi csapatnak is
szurkolhatunk!

Köszönjük azt a sok segítsé-
get és támogatást amit kaptunk
a verseny szervezésében!

Köszönjük Lózs Bercinek,
hogy a helyet biztosította szá-
munkra, és a többi támogatónak,
segítõnek akik nélkül ez a ver-
seny nem jöhetett volna létre:
nagymarosi önkormányzat, La-
vina, 2m design, Nagymarosi
CBA, Szent István Fogadó,
MarosSpan Kft, Patak vendég-
lõ, Kiss Károly, Melts Miklós,
Melts László, Gyömbér Péter,
Dubniczky Adrienn, Heininger
Ádám, Maurer András, Mester
Ábel, Greff Csaba, Schindler
László, Szalai András.

SZERVEZÕK:
ÁDÁM KRISZTIÁN, KISS MIKLÓS

Kajakosaink eredményei



12   Nagymaros

Köztünk élnek

Sörözés a Kis Bufiban
Nem telhet el úgy hónap,
hogy ne tegyünk látogatást
egy-egy érdekesebb marosi
személynél és ez alól ez a hó-
nap sem kivétel. Interjúnk
alanya Pribély Zsolt, akinek
a nemrég megújult Dézsma
kocsmát köszönhetjük, új ne-
vén Kis Bufi sörözõt. Ez a
hely szolgált beszélgetésünk
helyszínéül is.

Zsolt 1982 március 28-án,
Vácon látta meg a napvilágot.
Tanulmányait a Kittenberger
Kálmán Általános és Szakis-
kolában kezdte, majd ballagá-
sa után a váci kereskedelmi és
szakmunkás iskolában folytat-
ta a tanulást. Ezután fejest ug-
rott az életbe és sokféle mun-
kakörben szerencsét próbált.
Dolgozott a Zollnerben, tevé-
kenykedett zöldségesként,
hentesként és még az Inter
Autóház köreiben is megfor-
dult. Késõbb arra a következ-
tetésre jutott, hogy a tovább-
tanulás nagyobb elõnyökhöz
juttatná, ezért 2005-tõl 2009-
ig a marosi levelezõ képzés
keretein belül tovább képezte
magát és letette az érettségit.

Zsolti elárulta, hogy min-
dig is nagy érdeklõdést táplált
a vendéglátás iránt és fontos-
nak érezte, hogy tegyen vala-
mit a nagymarosi fiatalokért.
Hosszas gondolkodás és kal-
kulációk után megszületett az
ötlet, amivel úgy érezte meg-
találhatja számításait. Kibérel-
te a volt Dézsma kocsmát és a
felújítás után készen állt a he-
lyiség, hogy újult erõvel és ki-
nézettel tárja ki kapuit a kö-
zönség elõtt. Ez lett a Kis Bufi
sörözõ. A felújítási munkála-
tokban sok baráti segítséget
kapott, ami hozzájárult a mi-
nél gyorsabb nyitáshoz. A nyi-
tás napját fergeteges táncos
buli keretében ünnepelték.
Azóta persze csendesedtek a
kedélyek, de a sörözõ renge-
teg pozitív visszhangot váltott
ki. A kocsma fõ profilja nem
titkoltan a fiatalabb korosz-
tályt célozza meg. Alanyunk
elmondta, hogy zavarja a fia-

talok passzivitása és reméli,
hogy Kis Bufi ha nem is nagy-
mértékben, de legalább mini-
málisan hozzájárul a nagyma-
rosi fiatalság életének felpezs-
dítéséhez. Ennek érdekében
hosszú távú elképzelései kö-

zött szerepel rendezvények ,
koncertek, szülinapok, zártkö-
rû bulik rendezése és sportese-
mények megtekintésének le-
hetõsége. Ennek ellenére
Zsolti kiemelten fontosnak ta-
lálja, hogy ezek a rendezvé-
nyek és maga a kocsmai élet a
lehetõ legkisebb mértékben
zavarják a környezetben élõk
nyugalmát. Reméli, nem is
lesz különösebb probléma
ezen a téren. A helyrõl elárul-
ta, hogy úgy érzi, a belsõ részt
késznek tekinti, de rengeteg
ötlet merült fel a fejlesztések

terén. A galérián ping-pong
asztal elhelyezését tervezi, de
tervben van ingyenes Wifi
Spot feláll ítása is . A
csocsónak is szeretne na-
gyobb figyelmet szentelni. Jó
ötletnek tartja például amatõr

csocsó-versenyek szervezé-
sét. A fiataloknak lehetõsé-
gük van a sörözõben történõ
eseményekrõl interneten is tá-
jékozódni,  mert saját
Facebook oldallal is rendel-
keznek. A hely kínálatáról is
érdemes pár szót ejteni. Je-
lenleg két fajta csapolt sörrel
várják a sörözni vágyókat,
amely felhozatal lehet, hogy
bõvülni fog, de a rövid italok
terén is igen nyitottak. Zsolt
tervezi, hogy igénytõl függõ-
en minõségi rövid italokkal
bõvítse amúgy sem szegényes

kínálatát. A fejlesztéseknek
teret ad a hely remek elhe-
lyezkedése is, mert két ki-
használatlan pince és egy te-
rasz megnyitására alkalmas
hely is hozzátartozik a sörö-
zõhöz.

Zsolt elmondta azt is, õt is
meglepi néha, hogy az embert
mennyire messze tudja sodor-
ni az élet az eredeti képzett-
ségétõl. Annyi munkakörben
megfordult már, de nem gon-
dolta volna, hogy egyszer a
saját sörözõjében lesz kiszol-

gáló. Sokszor fárasztja ki a
hosszas nyitva tartás egy-egy
nehezebb nap után, de úgy
érzi, megérte belevágni és
kockáztatni. Reméli, hogy a
nagymarosi fiatalság lassan
kilép a passzivitás árnyékából
és a napi hosszas internetezés
helyett végre rájönnek, hogy
van élet a monitoron túl is. Én
is remélem, hogy Zsolt meg-
találja számításait és a sörö-
zõ hozzá fog járulni a fiata-
lok életének felpezsdítéséhez.
Sok sikert kívánok a jövõben!

BURGERMEISTER RICHÁRD
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ÁLLATVÉDÕ
SOROKBodza

TÜZIJÁTÉK. Sok kutya fél és pánikba kerülhet a tüzijátékokkal járó villanásoktól és durranásoktól.  A pánik
következtében világgá rohannak, átugranak kerítésen, balesetet okozhatnak, sõt el is pusztulhatnak! Kérjük
a felelõs gazdikat hogy, a tüzijáték tartamára, helyezzék kutyáikat zárt térbe.

ÚJ HONLAPUNK címe: www.matefoundation.hu KATTINTSON RÁ!
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány

Nagyon régóta ismerem
Csillát. Emlékszem, még is-
kolás korunkból, hogy a
sharpei kutyák tetszettek
neki, ráncos, gyûrni való
kutyák, valamint el lehet
mondani róluk, hogy a vi-
lágon a legköltségesebb ku-
tyák egyike. Nem találkoz-
tam eddig olyan emberrel,
aki Csillánál jobban szeret-
né a kutyákat, ezt majd bi-
zonyítom a cikkem során is.
Csillának három befogadott
kutyusa van, az elsõ Fickó,
az egyetlen úr a családban.

Fickó - Csilla nagyma-
májának halála után került
régi-új családjába. Fickó 2
éves, még kiskutyaként
mászott be a kapu alatt a
nagyihoz, elég borzasztó
állapotban. Szinte az egész
testén elterjedt a rühesség
és ugye, ez több gondot is
hozott magával. Elvitték az
állatorvoshoz, de õ is azt
mondta, hogy nem éli túl a
kutyus a betegséget, de en-
nek ellenére Csilláék úgy
döntöttek, hogy kezelni
szeretnék Fickót, a sok
gondoskodásnak és odaadó
ápolásnak meglett az ered-
ménye. Fickó felgyógyult!
Kedvenc játéka a csipogós
labda. Mindmáig makacs
és öntörvényû, de nagyon
okos, ritkán hallgat Csillá-
ra, de megérti õt és egy kis
unszolás után hajlandó szót
is fogadni. Fickó inkább
nappal védi a házat és éjjel
alszik. A kis foxi és tacskó
keverék kutyus, örök túlélõ
és akármilyen kis rés is van
a kapun már a nyomát sem
látjuk, egy kis idõ eltelte
után a nagymama házánál
találhatjuk õt meg.

Mint egyetlen férfi, a
termete ellenére megvé-
di Lüszit és Bodzát, még
ha egy pitbullal kell is
szembenéznie. A két lány
az õ "nõi".

Lüszit és Bodzát Maurer
Rita találta meg, de mivel nem
tarthatta meg a kutyákat, ki-
plakátozták több helyre is.
Csilla így értesült róluk. Úgy
indultak el Ritáékhoz, hogy
csak az egyik kutyát hozzák
el, majd Csilla beleszeretett
mindkettõjükbe. Lüszi labra-
dor keverék, most 8 hónapos.
Hihetetlenül energikus, okos
és a családban õ a vadász,
mindent megfog, ami él és
mozog körülötte séta közben.

Szeret puszit adni minden-
kinek, aki odamegy hozzá, na-
gyon szeret mindenkit, vala-
mint nincs tisztában a terme-
tével és folyamatosan próbál-
gatja Csilla határait.

A végtelenségig falánk,
míg a többiek lassan esznek,
õ csak felszippantja az ételt és
várja a következõ adagot. Na-
gyon szereti a testvérét Bo-
dzát!

Az egyben harmadik, de
mégsem utolsó kutya Bodza.
berni pásztor és schnauzer ke-
verék lehet, ezért is érdekes,
hogy egy alomban született
Lüszivel. Nagyon anyás és
rendkívül ragaszkodik Csillá-
hoz, nem megy tõle 20 méter-
nél távolabb. Rendkívül okos
és energikus, viszont Lüszi
nélkül sehová nem hajlandó
menni. Jó anya lett volna, ha
nem ivartalanítják. Ahogy
Lüszi, õ sem használ játéko-

kat, csak egymással játszanak.
A három kutyus egy nagy

kutyakosárban alszik, egy-
szerre mennek sétálni, ha
meghallják a póráz hangját,
akkor nincs menekvés, menni
kell! Nagyon agyafúrt mind-
hármuk, a kapun csináltak ma-
guknak kukucskálót, méret
szerint mindenkinek megvan
a maga helye. Bodza és Lüszi
éjjel aktívak és nappal szunyó-
kálnak. Nagyon jól nevelt ku-
tyák, lábhoz jönnek hívásra!

Egy kis egészségügy!
Évente vannak, lesznek ve-
szettség ellen beoltva, rend-
szeresen kapnak féreghajtók.
Csilla naponta ellenõrzi, hogy
van-e bennük kullancs. Rend-
szeres a fürdés és minden esti
program a fogmosás is. Nyá-
ron a kedvenc hûsölõs helyük
a ribizli bokrok alja, illetve a
zuhanyzó tálca. Télen bent al-
szanak a ház elõterében, für-
dés után Csilla ágyába is be-
bocsátást nyernek.

Csilla és édesanyja köszö-
netét fejezi ki a Máté Alapít-
ványnak, hogy lehetõvé tette
a kutyák ivartalanítását és be-
oltását!

Végül egy idézettel zárom
soraimat!

"Nem számít, milyen ke-
vés pénzed vagy tulajdonod
van. Ha kutyád van, gazdag
vagy!"

CSÁNYI ADRIENN

A vízirendészet munkatársa
kérésünkre elmondta, hogy a
települések belterületén csak
kijelölt strandokon engedé-
lyezett a fürdõzés a Dunában.

Nagymaroson hivatalo-
san sajnos nincs kijelölve
szabad strand, bár a "halas-
nál" található homokos part-
szakasz Nagymaros történel-
mi szabad strandja. Hivata-
losan a település külterületén
található partszakaszokon le-
het fürdeni.

Bár a kutya úsztatását a
település határain belül nem
tiltja a vízirendészet, mégis
vegyük figyelembe, hogy a
sétány teljes területén (így az
evezõsök kerítésétõl egészen
a dámon túli lakópark vona-
láig) a part elsõsorban a gye-
rekek és a sétáló emberek szá-
mára van fenntartva, ezért a
kutyákat nem szabad elen-
gedni a pórázról, így fürdetni
is csak feljebb tudjuk õket.

A település felsõ végében
lévõ partszakasz van hivata-
losan kijelölve kutyafuttató,
illetve kutyaúsztató terület-
nek. Sétáljunk el addig kutyu-
sunkkal, nem fogja bánni a
hosszabb kiruccanást! A köl-
csönös elfogadás és a béke ér-
dekében figyeljünk oda rá,
hogy mindig olyan partsza-
kaszt keressünk, ahol kutyánk
nem zavarja a fürdõzõket, il-
letve a horgászokat és akara-
ta ellenére ne kényszerítsük
a vízbe!

Ha úsztatni akarjuk, fel-
tétlenül vegyük le róla a pó-
rázt, nehogy rácsavarodjon a
lábára! Bár a kutyák ösztönö-
sen tudnak úszni, mégse küld-
jük õket túl mélyre a folyóba
a bot után, hiszen a Duna erõs
sodrása könnyen leviheti õket
a fürdésre  alkalmas partsza-
kaszról, és komoly nehézsé-
gekbe ütközhet, hogy az állat

kijusson a vízbõl! Soha ne
ússzunk együtt kutyával a
folyóban!

A kutya "kutyaúszás-
ban" halad a vízben, tehát
a mellsõ lábaival maga alá
húzza a vizet, mintha erõ-
sen kaparna. Ha az úszó
vagy fürdõzõ ember mel-
lé ér, csúnya, karmolt se-
beket ejthet a bõrén! Ha a
kutya pánikba esik, ugyan-
úgy megpróbál a vízbõl ki-
álló tárgyakra kikapasz-
kodni, mint egy emberi
fuldokló. Akár úszó em-
berre is megpróbálhat rá-
mászni, ami tragédiával is
végzõdhet. Bizonyos ku-
tyafajták kimondottan jó
úszók és alkalmasak a vízi
mentésre is.

Mégse felejtsük el,
hogy a vízimentõket KÉP-
ZIK! A képzetlen kutya
nem képes az ember ki-
mentésére, ezért  ne
játsszunk vízimentõsdit
kutyánkkal, mert ha sike-
rül pánikba ejtenünk õt a
fuldoklás szimulálásával
könnyen lehet, hogy olyan
mentési formát választ (pl.
erõsen megragadja a ke-
zünket, vagy bármely test-
részünket, amit elér, hogy
kiráncigáljon a vízbõl)
aminek a következménye
súlyosabb harapott seb le-
het! Ha csak nincs való-
ban vészhelyzet, úszó ku-
tyába ne kapaszkodjunk,
mert megijedhet, félre-
nyelheti a vizet és akár
pánikba is eshet!

A balesetmentes für-
dõzés érdekében tartsuk
szem elõtt a leírtakat!

Vidám, jókedvû és biz-
tonságos fürdõzést, kelle-
mes nyári élményeket kí-
vánunk mindenkinek!

NICKEL RÉKA

Hasznos tanácsok
a kutyaúsztatáshoz

Befogadó Gazdik: Hamar Csilla

www.matefoundation.hu


14   Nagymaros

A mûvelõdési ház programjai
augusztus - szeptember

Augusztus 8. de.: vásár (angol használt ruha)
Augusztus 10. de.: vásár
Augusztus 16. de.: vásár
Augusztus 19. 18 óra: Nagymaroson élõ, Nagymaroshoz
kötõdõ alkotómûvészek kiállításának megnyitója
Augusztus 27. 17 óra: helyi szerzõ könyvének bemutatója
Szeptember 1. de.: vásár
Szeptember 2-3-4.: Kézimunka kiállítás a Városi Nyugdí-
jasklub szervezésében
Szeptember 5. de.: vásár
Szeptember 6. de: vásár
Szeptember 10. 17 óra: A "Négyek" képzõmûvészeti kiállí-
tása - megnyitó

Anyakönyvi hírek
Születtek: Daraban János és Passek Rita Éva lánya Éva,
Papp István és Schäffer Gabriella lánya Zsófia,
Bessenbacher Zsolt és Vörös Andrea lánya Adrienn, Tóth
Gábor és Heininger Adrienn fia Levente, Virág József és
Veres Barbara fia József, Krusslák-Mateovics Attila és
Matcovics Judit fia Nimród.

Elhunyt: Boromissza Ivánné sz. Huba Ilona Erzsébet
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Nagymaros
Nagymaros Város

Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város

Képviselõ-testülete

2626 Nagymaros, Fõ tér 5.

Telefon: 27/595-100,

fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztõi munkák:

Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.

Felelõs szerkesztõ:

Furucz Angelika

(dunapress@invitel.hu)

Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.

Telefon: 27/316-100, fax: 305-581

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK

LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Könyvtári
hírek
Értesítjük

Kedves Olvasóinkat,
hogy

a Városi Könyvtár
július 5-től (kedd)
szeptember 5-ig

leltár miatt ZÁRVA.

- ABLAKSZIGETELÉS -
Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.

60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.

Augusztus hónapban 15 %-os kedvezmény minden megrendelőnknek!

MENITA Kft. 06-30/912-9413 www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

Közérdekû
telefonszámok
orvosi ügyelet -
06-27/354-180
mentők - 104

rendőrség - 107
tűzoltóság - 105
polgárőrség -

06-70/382-9041

mailto:dunapress@invitel.hu
www.menita.hu
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