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Még nyár van: vár a strand

Új vezetője van
az óvodának
Rendkívüli ülésen döntött
Nagymaros Város Képviselő-testülete az óvoda vezetői pályázatról. Emellett bemutatkozott az új fogorvos,
dr. Biró Géza, aki várhatóan hamarosan átveszi dr.
Branyiczky László praxisát,
valamint döntés született a
Tiszta udvar, rendes ház címéről is.
Teljes cikkünk a 4. oldalon olvasható.

Megnyílt a
Macimúzeum
A Járási Népegészségügyi Intézet július 11-én kézbesített
határozatával az önkormányzat kérelmére fürdőhely kijelöléséről és fürdővíz használatának engedélyezéséről
döntött a Magyar utca - Király utca közötti szakaszon,
azaz a Hunyadi sétány területén (közismert nevén a Halasnál) lévő Duna szakaszon.
A kijelölt Duna-szakasz határait jelző táblák között engedélyezett a fürdőzés.

rödhet a fürdőhelyen. Továbbá
a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. A kijelölt fürdőhelyen horgászati tilalom áll
fenn, továbbá állatot is (különösen kutyákat) tilos a fürdőhelyre bevinni.
A Járási Népegészségügyi
Mindenki saját felelősségé- Intézet a fürdési idény időtartare és a kihelyezett üzemelteté- mát 2014. augusztus 31-ig hasi szabályzat betartásával fü- tározta meg.

Az elvégzett két vízmintavétel és akkreditált laboratóriumi vizsgálat eredménye szerint a vízminőség a természetes vizekre megállapított értékek alapján kiváló minőségű. A
fürdési idényben havonta kerül
sor vízmintavételre.
A strand megnyitásához
szükséges zuhanyzók, öltözők
elkészültek, a WC-ket megállapodásunk szerint a Halasban
(Ászok Sarok) és a Vígmatróz
étteremben lehet igénybe venni.
Szeretettel várja Nagymaros
Önkormányzata a strandolókat
a Duna-partjára!

Megnyitotta múzeumát Antal
Márti, aki már évek óta gyűjti a macikat, minden formában. Jelenleg 587 plüssállatot
láthatnak az érdeklődök a kerti kisházban. A belépés ingyenes! Cikkünk a 2. oldalon.

Évnyitó
A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola szeptember 1-én, hétfőn
reggel 8 órakor tartja
évnyitóját. Mindenkit
szertettel várnak!

Az augusztus 20-iki ünnepség teljes programját
lapunk 3. oldalán olvashatják!
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Tévézés, internetezés új
élménye a Telekomtól
A TELEKOM NAGYMAROS köszönhetően
minden lódási és szórakozási leJELENTŐS RÉSZÉN ELÉR - napossá válhat a zenei hetőséget.
HETŐVÉ TETTE A TELE- és multimédiás tartalmak
VÍZIÓZÁS ÚJ ÉLMÉNYÉT villámgyors internetes leA széles csatornaváKÍNÁLÓ IPTV SZOLGÁL- töltése.
lasztékon túl a tévénéTATÁST KÁBELTELEVÍZIÓS
zők számára speciális
HÁLÓZATÁN, A LEGÚJABB
Érdemes kipróbálni szolgáltatások is elérTECHNOLÓGIÁVAL.
az akár több tévékészü- hetővé válhatnak, mint
léken is elérhető, egyes például a visszatekerheA Telekom Nagyma- televíziós csatornák és tő élő adás, több mint
roson végrehajtott tech- a Videotéka meghatáro- 500 mozifilmet kínánológiai
fejlesztésének zott filmjeit HD minő- ló Videotéka, ahol az
köszönhetően
augusz- ségben is kínáló szolgál- egyes filmek már a tévétus elejétől még szélesebb tatást. A Telekom TV premier előtt megtekintkörbe juthat el a tévé- a család minden tagja hetőek, elektronikus és
zés új élménye, a számta- számára különleges él- könnyen átlátható műlan interaktív lehetőséget ményt nyújt, minden- sorújság, programozhanyújtó Telekom TV szol- ki meg találja a számára tó műsorrögzítési lehegáltatása. A Telekomnak legkedvezőbb kikapcso- tőség, gyerekzár és to-

Macimúzeum nyílt: Micimackók,
jeges mackók, puha macik
Macikiállítás nyílt nemrégiben a Nagymaroson, a
Rákóczi utca 19. alatt. Antal Márti, akit Karitászos
munkája és a kézműves
foglalkozások révén nagyon sokan ismernek a
településen, saját macigyűjteményét állította ki
a kertjében lévő kisházban. A régi konyhának és
szobának berendezett kiállítótérben összesen 597
mackót lehet megtekinteni, de még raktáron is
akadnak szép számmal.
Sőt a mackók mellett nyuszik, babák, rénszarvasok
is akadnak a régi kedvencek között.
- Melyik itt a legidősebb
mackó?
- Ez lehet a legidősebb,
ez a gombszemű maci. Padláson találták, és egy 1900as keltezésű újságba volt
csavarva. Afrikkal tömték
ki, a szeme pedig nem maci

szem, hanem két gomb. A
háborúban készült maciknak ilyen a szemük, mert
akkoriban nem tudtak maciszemhez jutni a készítők.
Ezt a másik egy 1914-es újságba volt csavarva. A harmadik legidősebb pedig a
nagymamám
gyerekkori
mackója.
- Miért kezdett mackókat
gyűjteni?
- Gyerekkoromban is
csak macijaim voltak, és két

babám. Akkor is azért szerettem őket, mert a macik
puhák, selymesek és tele
vannak szeretettel.
- Hogyan jött össze a
gyűjtemény?
- Tíz évvel ezelőtt balesetet szenvedtem, és akkor úgy éreztem, kell valamit gyűjtenem, és az segíteni fog a talpra állásban, akkor kezdtem újra macikat
gyűjteni.
- Megvan, hogy milyen
macikat?
- Igen, nekem minden
maci kell. Fehér is fekete is,
kicsi, nagy, Micimackó, jegesmedve, pandamaci, karatés maci és mindenféle.
- El szokta kérni, ha megtetszik egy maci?
- Volt, hogy mondtam a
szülőknek, hogy ha megunja a gyerek, akkor hozzák el
nekem, el is hozták.
- Adott már pénzt maciért?
- Egyszer egy turkálóban

vábbi számos interaktív
megoldás.
Természetesen
a
Telekom nemcsak a tévénőzők igényeit szeretné kielégíteni: ügyfelei
számára testreszabott
tévé-, internet-, telefonajánlatot dolgozott ki.
Ezek megismerésében a Telekom szakemberei továbbra is örömmel állnak rendelkezésre, keresse bizalommal
értékesítő kollégáinkat
a megadott telefonszámon: 06 1 239 1331.
vettem egy macit 150 forintért, mert olyan aranyosan
feküdt ott a kosárban.
- Hogyan lehet látogatni
a kiállítást?
- Telefonon kell egyeztetni előtte a 06-30/500-4392es számon. A macik mellett álló nagy babákat népviseletbe fogom öltöztetni.
A kalocsai már kész, a matyó és a kékfestő is készül.
Ki fogok tenni egy macis könyvet, abban be lehet
azonosítani a különféle macitípusokat, köztük az egykori amerikai elnökről elnevezett teddy beart. Ezen
kívül kézműves foglalkozások lesznek a gyerekeknek, macikat lehet kerámiázni és színezni. Nincsen
belépődíj, de van egy maciperselyem, oda lehet bedobni pénzt.
- Vár-e még további macikat?
- Igen, nagyon örülnék,
ha a megunt játékot nem
dobnák ki, hanem bekerülne a többi maci közé. Szép
és ép babáknak is örülök,
de másmilyen kedvencet
már nem szeretnék gyűjteni. (Varga Klára) 
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Új vezetője van az óvodának
Rendkívüli ülésen döntött
Nagymaros Város Képviselőtestülete az óvoda vezetői pályázatról. Emellett bemutatkozott az új fogorvos, dr. Biró
Géza, aki várhatóan hamarosan átveszi dr. Branyiczky
László praxisát, valamint
döntés született a Tiszta udvar, rendes ház címekről is.
A nyári időpont ellenére minden képviselő megjelent az ülésen. Mivel rendkívüli ülést tartottak, ezért csak azokat a napirendeket tárgyalhatták, amelyek
előzetesen a meghívóba bele kerültek.
Elsőként a fogorvosi praxis
eladásáról kellett döntést hoznia
a grémiumnak. Dr. Branyiczky
László ismertette indokait, amiért szeretné eladni a praxisát.
Elmondta: betegsége a fő ok abban, hogy meg kíván válni tőle.
A nagymarosi fogorvos 38 évig
dolgozott városunkban. Munkájáért köszönetet mondott a testület nevében Petrovics László
polgármester.
Az új fogorvos elődje szerint
is változatos fogászati pályát élt
végig. Dr. Biró Géza dolgozott
már több helyen, köztük a János Kórház szájsebészeti ambulanciáján, tíz évig magánpraxisa volt Dunakeszin. Jelenleg Verőcén él.
A testület végül egyhangú
szavazással hagyta jóvá, hogy
dr. Branyiczky László eladja
fogorvosi praxisát, így hamarosan az új orvos is munkába állhat.
Kiírták – 5 év után – ismét a
Nagymaros Városi Könyvtár és
Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát.
Döntés született a Tiszta udvar, rendes ház idei címeinek
odaítélésében is. Ebben az év-

ben 11 pályázat érkezett be. A
helyszíneket a bírálóbizottság
megtekintette és felállította sorrendjét. E szerint ebben az évben az első Stadler Klára lett,
a második Kakuk István és három harmadik helyezett lett:
Burgermeister Mária, Németné
Gelányi Gabriella és Pap
Béláné Pekker Margit. A negyedik helyen is többen végeztek: Hetényi Vilmosné, Müllerné
Schült Rita és Pásztor Csilla. Az ötödik Nagy Béláné lett,
a hatodik helyen pedig Heincz
Tamásné és Roszik Jánosné végeztek. Az első három helyezett
a tábla mellett pénzjutalomban
is részesül majd. A díjat az augusztus 20-iki ünnepség keretében adják át.
Egy elhanyagolt Sas utcai
önkormányzati ingatlan értékesítése is napirendi téma volt. A
terület egyik szomszédja jelezte, hogy megvásárolná azt. Végül a testület úgy döntött, hogy
ismételt értékbecslés készítését
rendeli el, a likvid érték megállapítását is kérve. Ennek alapján meghívásos versenytárgyalás során, a szomszédos ingatlanok tulajdonosai meghívásával
kell majd az ingatlant értékesíteni, a likvid árat mint kikiáltási
árat alkalmazva.
A nyílt napirendek között a
leghosszabban az óvoda vezető pályázatról tárgyalt a grémium. Mivel Rudolf Józsefné alpolgármester volt az egyetlen
jelölt a posztra, így csak őt hallgatta meg a testület. Petrovics
László először felolvasta a nevelő testület és a dolgozók véleményét, amely bár pozitív volt
- mivel 25 éve dolgozik Rudolf
Józsefné az intézményben - a
titkos szavazás eredménye az
egyik esetben 31, a másikban 41
százalékos támogatás volt.

Jelezte kifogását a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat is. Az ülésen részt
vevő elnök, Ivor Andrásné elmondta: ha az intézmény nemzetiségi, akkor a jelöltnek rendelkeznie kell ilyen végzettséggel is. Mivel azonban a polgármester és a jegyző, dr. Horváth
Béla is jelezte, hogy ez nem német nyelvű intézmény, hanem
német nyelvet oktató óvoda, így
ez az elvárás nem áll fenn. Ennek ellenére Rudolf Józsefné jelezte, hogy továbbra is amellett
lesz, hogy a gyerekek tanulják a
német nyelvet az intézményben,
és ehhez kéri majd a nemzetiségi önkormányzat segítségét is.
Kifogását jelezte Szomráky
Pál is, aki szerint vissza kellett
volna vonnia az alpolgármesternek a pályázatát, mert nem
támogatják elegen az intézményen belül. Burgermeister László Szintén jelezte, hogy nem
szavazza meg a vezetői kinevezést. Ő ugyancsak azt kifogásolta, hogy sem a nevelői testülettől, sem a dolgozóktól nem kapott elég támogatást a pályázó.
A képviselő javasolta, hogy bízzák meg továbbra is vezetőnek
Gerstmayer Juditot és írják ki
újra a pályázatot.
Szimon Attila képviselő elmondta: soha nem volt elkötelezettje senkinek, de úgy gondolja, hogy egy korábbi vezető
programja sem volt ilyen jól kidolgozva. Szerinte vezető kérdése nem kívánságműsor, a testület dönt és ezt el kell fogadniuk az ott dolgozóknak. A felelősség az önkormányzaté.
Végül Szomráky Pál javaslatára névszerinti szavazással döntöttek. Rudolf Józsefné – mivel
érintett volt – nem voksolt. Támogatták a kinevezését: Fekete
Zsolt, Grécs László, Petrovics

László és Szimon Attila. Nemmel szavaztak: Burgermeister
László és Szomráky Pál. A döntés értelmében augusztus 1-től
5 évre Rudolf Józsefné lett a
Nagymarosi Napközi Otthonos
Óvoda intézményvezetője.
Az egyebekben először
Grécs László tette fel ismét kérdéseit, amelyekre választ vár.
Ilyen volt többek között ismét a
belterületbe vonások rendezése,
a légifelvétel adaptálása helyrajzi számokra, valamint a Duna-parti sétányon parkoló autók
problémájának megoldása.
Burgermeister László örömét
fejezte ki a stranddal kapcsolatban. Beszélt arról is, hogy zúzott kővel kellene leszórni a temető útjait.
Szimon Attila szerint jó lenne, ha lenne felügyelő a strandon, illetve balesetveszélyesnek nevezte a komp hajójának kikötőjét, szerinte el kellene zárni a fürdőzőktől. Érdeklődött a kamerarendszer iránt, illetve, hogy miért nincsenek a
villanyoszlopokon virágok. Jelezte azt is, hogy szerinte egygyel több közterületfelügyelőre
lenne szükség, hogy a parkolási rendet betarttassák, valamint
a polgárőrség is segíthetné munkájukat.
Ivor Andrásné arról beszélt,
hogy elég sivár a Mátyás Étkezde épülete. Ezért arra gondolt,
hogy lakossági összefogással ki
lehetne dekorálni. Ezt a javaslatot a képviselők is jónak látták.
Petrovics László végül az állítólagos Telekom és a KalászNet
harcról beszélt. Mint elhangzott: a Telekom felvásárolta már
korábban a KalászNetet, így aki
az egyikkel, vagy a másikkal
köt szerződést, ugyanazzal szerződik.
A tanácskozás zárt üléssel ért
véget, ahol többek között a városi kitüntetések odaítéléséről
döntöttek.
FURUCZ ANITA

Kéményseprői tájékoztató
Értesítjük a lakosságot, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, valamint a
63/2012.(XII. 11.) BM rendelet és a 347/2012.(XII. 11.)
Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat Nagymaros Önkormányzat közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft. alkalmazottja látja el.
Nagymaroson a cég munkatársa 2014. július 22 - 2014.
október 31. között keresi fel a háztartásokat. A fényképes
igazolvánnyal és névre szóló megbízólevéllel rendelkező
Berecz Ignác kéményseprő végzi a feladatot.
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Német nemzetiségi hírek

Mester Kriszti, (lent 11-es
számmal) estélyiben is bemutatkozott

PÓTBEIRATKOZÁS
AUGUSZTUS 31-IG!
Az iskolákban, így Nagymaroson is lehetőség van pótbeíratásra, többek között arra
is, hogy német nemzetiségi osztályba szeretné a szülő
a gyermekét járatni első osztálytól.
Ez a lehetőség még adott ,
ha meg van a 8 beíratott gyermek a jelenlegi 7 fő jelentkezővel együtt. Kérem a szülőket, mérlegeljenek , mert ebben az esetben feladatalapú és egyéb támogatásokra
is számíthatna az iskola. Érdemes megfontolni, mint a
gyermek, mint az iskola ebből a lehetőségből származó előnyeit,a közoktatási törvény áttekintésével.

A sváb népviselettel (lent)
minden résztvevő a saját teleülését kiviselte. Mester
Kriszti 11-es számmal Nagymarost

SVÁB SZÉPSÉGVERSENY
NAGYNYÁRÁDON
Sváb- szépségversenyen
vett részt Mester Krisztina,
melyről az alábbi fotók tanúskodnak.
Kriszti elhozta a tapasztalatát és a megvalósítás ötletét.
Szeptember
27-re
Schwabenfest - Bierfest rendezvényünkre készüljetek Ti
is nagymarosi és környékbe-

li lányok. Mi is meghirdetjük
ezt a programot! Annyi szép
lány van a környezetünkben,
nem szabad kihagyni.
IVOR ANDRÁSNÉ

A lányoknak kékfestő ruhában
is szerepelniük kellett. Jobbra
fent Mester Kriszti egy másik
résztvevővel látható

Tiltakozás a gázai vérengzés ellen
Javában tombol a nyár. A
világ egy részén a nyaralás
a legnagyobb gond: hova
menjünk, mit csináljunk,
lesz-e elég pénzünk a pihenésre. Van viszont egy hely,
ahol az embereknek ilyesmi meg sem fordul a fejében. Idejük sincs rá. Lehetőségük meg főként. Számukra ez a nyár a borzalmak nyara.
A strandon, játszótéren
gyerekek halnak meg irányított bombáktól, a mentőautók szinte megállás nél-

kosság és házaik pusztulnak.
Ez Gáza. Európa több nagyvárosában tartanak tiltakozó megmozdulásokat az agresszív népirtás megállítására. A nép már megmozdult.
Most már a világ politikusainak kellene megálljt parancsolni Izraelnek. Mi, nagymarosi jobbikosok is részt
vettünk július 24-én Budapesten az izraeli nagykövetség előtt szervezett tiltakozó megmozduláson. Itt Hegedűs Loránd református lelkül, hetek óta szállítják a sé- kész és Vona Gábor, a Jobbik
rülteket a kórházakba. A la- elnöke szólította fel az or-

szág vezetőit hathatós lépésekre. Sajnos még nem hallottunk olyan híreket, hogy
„odafent” tettek volna bármit is. Így csak a világhálón
látjuk, hogy egyre több magyar osztja meg a népirtás
képeit, videóit, együttérezve
a palesztin nép tragédiájával.
Jó, tudjuk, hogy Palesztina
messze van, az országnak is
van elég gondja, de minden
ember számít, ha azt szeretnénk, hogy a világméretű tiltakozás eredményt hozzon.
A mai világban bárhol bármi megtörténhet, ezt ne feledjük!
BÉKEFI ANDRÁSNÉ, JOBBIK
NAGYMAROSI SZERVEZETE
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Harmincnyolc év után búcsúzik
dr. Branyiczky László fogorvos
Emlékszem még gyerekkoromból, amikor iskolafogászatra gyülekeztünk az Egészségház rendelőjében. Én szerencsés vagyok, mert soha
nem féltem a fogorvostól, de
sok osztálytársam igen. Félelmüket nem segítette az ajtó
mögül kihallatszó fúró zaja és
a szigorú, de kedves fogorvos
hangja sem. Dr. Branyiczky
László azóta nem sokat változott, de mint mondja a körülmények igen.
- Harmincnyolc év után döntött úgy, hogy nyugdíjba vonul.
Hogyan került Nagymarosra?
- Esztergomban születtem, de
nem sokáig éltem ott, mert édesapám körzeti orvos volt, bejártuk szinte az egész országot.
Először Vácon, majd később
Nagymaroson kezdtem el dolgozni, 1976. november 1-én jöttem ide. Egy darabig Vácon lak-

tam, onnan láttam el a munkámat. Amikor 1980-ben felépült
az Egészségház, akkor ide költöztem és azóta itt élek.
- Miért döntött most úgy,
hogy leteszi a „fúrót” és nyugdíjba vonul?

Mosoly Nyári Tábor
Idén is megrendezésre került táborunk 2014. június 30- július 11.
között. A két hét alatt rengeteg élményben volt részük a részt vevő
6- 12 éves korú nagymarosi gyermekeknek. Többek közt jártunk
Esztergomban kirándulóhajóval,
moziztunk Budapesten, strandoltunk Vácon, megismerkedtünk a
Fekete tanyán élő állatokkal. A kirándulásokon kívül a tábor helyszínén ( Mosoly Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi Nagymaros, Rákóczi
u. 14.) számos kézműves foglalkozás, csapatjáték és társasjátékozás töltötte ki a napjainkat. A
gyerekek nagy örömmel díszítették papír sárkányaikat, készítették
ékszereiket gyöngyből és süthető gyurmából, melyeket büszkén
vittek haza.
A programok során a 26 gyer-

mek egy csapattá alakult, ahol
mindenki jól érezte magát. Kellemes élményekkel gazdagodtak
kicsik és nagyok egyaránt, melyeket magukkal vihetnek a tanévre.
Ezúton is köszönjük a Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány és az adakozó nagymarosi
lakosok nagylelkűségét és támogatását, mely segítségével a tábor színvonalas lehetett. A két hét
alatt három önkéntes is segítette
munkánkat, akiknek középiskolai tanulmányaik mellett iskolai
közösségi szolgálatot kell vállalniuk. Az ő segítségüket is nagyra
értékeljük!
Bizakodva tekintünk a jövőbe,
és reméljük, hogy jövőre is találkozunk a Mosoly táborban!
MOSOLY GYERMEKJÓLÉTI ÉS
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT,
CSALÁDI NAPKÖZI DOLGOZÓI

- Az egyik ok, hogy kaptam
a közelmúltban egy agyi infarktust, ami elég kellemetlen tünetekkel járt. Két hétig feküdtem kórházban, gyógyszeres kezelést kaptam. Sajnos a fokozott stressz okozhatta a betegségemet. A másik ok pedig az,
hogy megöregedtem. Az ember,
ahogy öregszik, egyre kevésbé
tud helyzeteket feldolgozni. Nehezebben viselem a negatív élményeket. Bár a gyógyítás nagy
része sikerélményből áll, de
vannak nehezen kezelhető esetek is. Ezek feldolgozása, nem
csak egy fogorvosnak, hanem
egy általános orvosnak is nehéz.
- Milyenek voltak a nagymarosi paciensek?
- A nagymarosiakkal soha
nem volt gondom, bár tény és
való, hogy kicsit távolságtartóbbak, legalábbis én így tapasztaltam, lehet azért mert fogorvos
vagyok. Jó élményeim vannak a
helyiekkel, hiszen soha senkivel
nem volt gondom.
- Hogyan fogja tölteni a
nyugdíjas éveit?
- Igazából nagyon sokféleképpen lehet megfogalmazni
azt, hogy az ember hasznosan
töltse el az idejét. Lehet pénzkereséssel és lehet pihenéssel is.
Sokat gondolkoztam azon, hogy

esetleg, ha lehetőség van rá valami mellékállást vállaljak, akár
megállapodva majd az új fogorvossal, helyettesítsem őt. De
van egy csomó hobbim is. Imádom a Dunát, szeretek horgászni és kirándulni. Van egy kis telkünk Ipolytölgyesen, ahová ki
szoktunk járni. Számítógépen is
sok fotót, videót vár még rendezésre és lesz időm orvoshoz is
elmenni, szűrővizsgálatokra.
- Miért esett a választása az
utódjára, dr. Biró Gézára?
- Hát a praxis eladás az úgy
történik, hogy feladunk egy hirdetést és aztán jönnek a jelentkezők. Több helyről is érkeztek megkeresések. Örülök, hogy
végül dr. Biró Gézával sikerült megállapodni, akit jó szakembernek és tapasztaltnak tartok. Fontos szempont, hogy közel lakik Nagymaroshoz, hiszen
Verőcén él, így gyorsan elérhető. Várhatóan szeptember 1-vel
kezdi el a munkát, de az elején
mindenképpen segíteni fogom
őt.
- Hogyan búcsúzik a nagymarosiaktól?
- Szeretném megköszönni a
marosiak türelmét, hogy eltűrtek itt 38 évig. Jó szívvel gondolok a rendelésekre és a betegekre. Örülök neki, hogy 38 évig itt
dolgozhattam. Az volt a szép a
fogászati szakmában, hogy itt
Nagymaroson minden részét kipróbálhattam – mondta végezetül dr. Branyiczky László.
FURUCZ ANITA

Köszönetnyilvánítás
Köszönet mindenkinek, akik feleségem, Marikám temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút tettek,
Róla megemlékeztek.
NAGY LÁSZLÓ ÉS FIAI

Közzé teszem kedves barátom
Turulfia Gáspár írását:

FOHÁSZ
Erősítsd meg Uram a feledés csendjét,
Hogy győzzön a végtelen szenvedés felett!
Vesd el az igazság áldott hitét,
És bocsájtsd ránk a megváltás tisztaságát!
Tedd élővé újra megbocsájtó szereteted,
Ebbe a gyűlölettel áztatott világba,
És a hamuból lett hegyek felett,
Hintsd el a csendet és a békét!
Drága Marika Nyugodjál Békében!
Turulfia Gáspár, Sopron 2014. Ígéret hava 22.
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Nagymarosi pincék
„Pince az, amiben bor is van,
ami üres, az csak üreg” – tartja a régi mondás. Nagymaroson, kisebb-nagyobb megszakításokkal, mindig tele voltak
borral a pincék. A templom falába beépített, szőlőfürtöt ábrázoló római kori kő igazolja,
hogy már ezer éve jelen volt a
szőlő e vidéken. Aztán a lakosság pincéket vájt a török megszállás idején is, egyrészt a bor
tárolására, másrészt menedékül. Az iszlám ugyan tiltja az
alkohol fogyasztását, de egy
1570-ből származó kis történet ennek éppen ellentmond. A
hódoltság korában esett meg,
hogy két török dalia lóra pattant Esztergomnál, hogy körülnézzenek a vidéken. A hidason – azaz a kompon – átkeltek Marosra, ahol az ördög
becsalta őket az első csárdába.
A két török úgy gondolta, elég
messze vannak a szülőföldtől
és talán Allah szeme sem lát el
idáig. Nagyon jó borra akadhattak, estig ki sem mozdultak onnét. Majd estefelé mámorosan lóra pattanva visszaindultak Esztergom felé. Csakhogy elfelejtettek átkelni a Dunán, a sötétben eltévedtek, így
Esztergom helyett Érsekújvárra érve, fogságba kerültek.
Őseinktől ámulatba ejtő történeteket hallottunk a törökkori pincerendszerről, a Duna
alatt átívelő „alagútról”, de
ezek nagy része megmaradt a
legendák között. Amit a sorozatos beszakadások később bizonyítottak: a templom körüli legszűkebb városmag alatt
nagyjából kirajzolható pincehálózat valóban létezett. Sajnos a jellemzően szűk és alacsony keresztmetszetük miatt
a bejárt szakaszok megtartása
nem jöhetett szóba.
VÁROSKÉP PINCÉVEL
A város belterületén most
is látható pincék nagy része
az 1800-as években épült. Az
1700-as években betelepült
szőlőművelő németek építették házaik alá, mellé vagy bokorszerűen az arra alkalmas
utcákban. Nagymaros földtani
adottsága is remek lehetőséget

adott pincék építésére. A gondok az 1960-as években kezdődtek. Sorozatos pincebeszakadások veszélyeztették a közterület forgalmát, a település
központjában álló épületeket
és a közműveket. A török idő-

gyakorlat volt hosszú évekig,
hogy a pincebeomlásokat betonnal feltöltötték.
Az 1987-es felmérés szerint
Nagymaroson 350 pince létezett, ezek hossza 5.300 m, közülük 250 állapota életveszélyes. 1985-től Nagymaros is
részt vett az Országos Pincebizottság munkájában (Eger,

ből származó menekülőjáratok, valamint az 1800-as években boroshordók tárolására kialakított üregek szakadtak be.
A középkori eredetű pincék járatainak olyan szűk a keresztmetszete, hogy kifalazni,
biztosítani már egyáltalán nem
lehetett. További gond volt a
lejutás, sajnos az összefüggő
pincerendszer már nincs meg.
Egyes szakaszok lejárata pedig a beszakadás okán a közterület közepére vagy ház alá
esett. 1960-ban a Szent Imre
tér 5. sz. házának kapuja előtt
szakadt be a járda, a pincét rejtő üreget bebetonozták. Évekkel később ugyanennek a háznak az egyik hátsó szobája zuhant három méter mélybe,
minden bizonnyal itt is török
kori pince volt.
1964-ben vízvezeték építése kezdődött Nagymaroson.
Az ilyenkor kötelező régészeti feltárások során sok érdekes dolog bukkant elő. A napközi, a plébánia és a templom
által körülzárt kis tér alatt pincelabirintus nyomaira bukkantak. Sajnos ezeket a templom,
az épületek, valamint a közlekedés biztonsága miatt szintén bebetonozták. Az 1970-es
években településünk csatlakozott az un. pinceprogramhoz, amelyben Pécs és Eger
városa is részt vett. Bevált

Pécs, Szekszárd, Szentendre, Ostoros és Budafok mellett). Évente milliós támogatást kapott a település a beszakadások elhárítására. Az
1990-es évek végén a Rákóczi út 32-34-es ház előtt szakadt be a járda. A 3x3 m alapterületű, 8 m mély üregből három irányba indultak járatok: a
Hegy utca felé, a templom felé
és harmadik a Duna felé. Az
agyagboltozatos járatok szélessége kb. 1,3 m, magassága
2,1 m volt. A Duna felé induló
járathoz is legenda fűződött: a
Duna alatt ez az ág biztosította a titkos összeköttetést Nagymaros és Visegrád között a török időkben.
Sok érdekes pince van még
Nagymaroson. A Király utca–
Rákóczi út sarkán lévő pince egykor dézsmaszedő hely
volt, lovas kocsi is megfordulhatott benne. Szélessége 6,2
méter, magassága 3,8 méter,
hossza 52 méter. A Dézsma utcai egykori Petráss-ház pincéje szintén hatalmas méreteiről
nevezetes. A 6 m széles U alakú, kb. 90 m hosszú pince kútjának mélysége kb. 18 m. Az
egyik bejáratát évekkel ezelőtt
lefalazták. A Szent Imre térnél
lévő Jung-házban egy amőba
alakú pince van. A mélyebben
fekvő végeit az 1970-es években, biztonsági okokból, lefa-

lazták.
Azt is érdemes megemlíteni, hogy még az 1920-1930as években is laktak a pincelakásokban a Diófa utcában és a Fehérhegyen. Az un.
Grószholninál levő alsó pincék mindegyikének van gazdája, ezeket egytől-egyig felújították. Ez a terület arról nevezetes, hogy a pincék a hegyoldalban egymás felett három
sorban helyezkednek el. A felső pincék többsége beomlott,
nem használható.
Amikor az 1800-as évek
végén a peronoszpóra elpusztította a szőlőskertek többségét, a boltozott pincék jelentőségüket vesztették, számottevő borkészítés a II. világháborúig nem zajlott. Még az
1990-es években is a legtöbb
pincét és présházat lomtárnak használták, gyakran építési sittel, törmelékkel töltötték
fel azokat. 2000-ben csillant
fel a remény, hogy ezek a több
száz éves építmények hamarosan eredeti funkciójukat fogják betölteni. 2001-ben rendezte meg Heininger Károly
az I. Nagymarosi Borversenyt.
Családja 300 éve Nagymaros lakója, minden ősük szőlővel és borral foglalkozott. Újra
fellendült a borászat, újra kiváló borokkal teltek meg a gyönyörűen felújított pincék. Egy
szépséghibája van a dolognak, hogy a feldolgozott szőlő többségét már nem a marosi
hegyoldalakon termelik.
A

NAPJAINKBAN
PINCESOR

FELÚJÍTOTT

Az önkormányzat legutolsó felmérése szerint a közterületek alatt jelenleg 174 db pince van, ezek bejárható hoszsza 2.546 m. A házi kertekben levőkről nem készült felmérés, ezek száma elérheti a
százat. Új divat ütötte fel fejét Nagymaroson. Aki teheti,
pincét vesz. Megváltozott a világ, megváltoztak a szokások.
A közterületeken álló, szépen
felújított pincékben borbemutatókat, kiállításokat, irodalmi
esteket, családi rendezvényeket tartanak. Szerencsére a boroshordók sem állnak csupán
díszként a falak mellett.
DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ
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Emléktáblát avattak a Nap utcában
Szabados György zeneszerzőzongoraművész 75. születésnapján –három évvel halála után – a
Nap utcai ház falán felavatták
a Kossuth-díjas művész emléktábláját. Szabados György több
mint harminc éven át élt itt felségével, Jutkával és gyermekeivel.
2010-ben a város díszpolgára lett.
A zeneszerző-zongoraművész
az improvizatív kortárs zene Európa-szerte elismert műveléséért, műfajok sokaságát érintő, folyamatos alkotói, zeneszerzői munkásságáért kapta meg még a következő
elismeréseket:1972-ben elnyerte a
San Sebastian-i fesztivál szabad zenei nagydíját, 1983-ban megkapta a
Liszt Ferenc-díjat, 2000-ben a Magyar Művészetért díjat, 2001-ben
a Szabó Gábor-életműdíjat, 2008ban a Magyar Jazz Díjat és 2011.
március 15-ei nemzeti ünnepen zeneszerzői munkásságáért vehette át
a Parlamentben a Kossuth-díjat.
Petrovics László polgármester beszédében kiemelte, mennyire fontos ”… az a hitvallás, az a világszemlélet, ami miatt a nagy művész igazi nagybetűs ember is volt.”
Egy, az MTI által közölt Szabados György-cikkből idézte a következőket: "Az ember teszi a dolgát és
nem feladata megítélni, hogy az efféle kívánalmaknak megfelelt-e (itt
a kitüntetésekre gondolt). Az volna
jó, ha minden kisgyerek megkapná
azokat a finom jelzéseket, amelyek
alapján megtalálná a maga feladatát az életben. Ami azért fontos,
mert szerintem valamennyien valamiféle többlettel születünk. Ha valaki korán észreveszi, mi ez a többlet és eszerint él, akkor képes boldogságot sugározni és közben ő
is boldogabb lesz" Nem mindegy,
hogy milyen irányban áll bennünk
a nyíl, amely mutatja, hogyan éljünk. "Ha befelé áll, önző nyerészkedő, kicsinyes emberekké válunk".
Ez véleménye szerint majdnem kulturális programnak is megfelel,
amire gyerekkortól új világot lehet
fölépíteni.”
A Szabados-család Budáról, a
magyar királyok lakhelyéről költözött Nagymarosra, vagyis a visegrádi királyok lakhelyével szemközti városba, és a kertjéből át is lehetett látni a régi fellegvárra. Szabados György számára olyannyira
fontosak voltak a magyar királyok,
a királyság szakrális intézménye,
hogy létrehozta a Magyar Királyi
Udvari Zenekart – ismertebb nevén Makuzt – és műhelyéből olyan
zenei nagyságok kerültek ki, mint
Grencsó István, Dresch Mihály és

Játékokról komolyan
Kooperatív társasjátékok:

még sokan mások.
Kodolányi Gyula az emléktábla
avatásán így emlékezett a művészről: „Szabados Gyuri egyike volt
a keveseknek, aki világosan látott
az eluralkodó posztkommunista és
posztmodern ízléskáoszban - oly világosan és oly konok derűvel, hogy
e káosz haszonélvezői meg is tettek mindent, hogy az ő világraszóló életművét a margóra szorítsák, s
a belőle sugárzó gondolatokat félreseperjék. Nem mintha Gyuri görcsösen küzdött volna az itthoni sikerért. Szerette idézni Hamvas Béla
mondását, miszerint ha valaki egy
magánzárkában megszül egy gondolatot, az fel fog bukkanni valahol
a világ egy távoli pontján. Jól tudta, hogy a rejtettség a méltó helyzete az ő munkáinak ebben a káoszban, ahol a kultúra helyét a globális világgiccs, a kvázi és az üres
habverés vette át. Jól tudta, sokszor
megírta, hogy az ő művei a nagymarosi csendből és a belső csendből sarjadhatnak csak ki, és hitelüket abból merítik. Hogy a tolakodó
bábeli világzajban meg kell alkotni a csend hiteles zenéit, - és valóban, műve megannyi tomboló, eksztatikus tételét csodálatos csend-zene tételek ellenpontozzák. Mint a
Szóló-poszáta, vagy a Szellemek a
Nagy Hortobágyon, amelyeket lelkes ünneplés fogadott, valahányszor előadta őket Európa koncerttermeiben.”
Az emléktáblát Gáspár István
plébános szentelte fel.
Az avatást követő fogadáson
Grencsó István, Mezei Szilárd,
Pozsár Máté és Miklós Szilveszter
zenélt a mester szobájában, hiszen
a zongoráját nem tudták volna kihozni. A hallgatóság kivonult a ház
elé, kinyitották nekik a dolgozószoba ablakát.
A zenét a szemerkélő langyos
esőcseppek keretezték, madár repült felettünk, a bokrok ágaikkal integettek. A közeli házak ablakai is
kinyíltak. Sokan éreztük, hogy Szabados Gyuri, másoknak Szabados
úr itt van, és átöleli az egész vendégsereget.
VARGA KLÁRA

A társasjátékok esetében a legtöbb
embernek az olyan hagyományos
játékok jutnak eszébe, ahol a figurákkal egy táblán körbe-körbe kell
menni, és a játékosok egymás ellen, sok esetben egymás kárára jutnak győzelemre. A játéktervezők
és gyártók hamar felismerték azt,
hogy egy baráti társaságban nem
túl népszerű egy olyan játékmechanizmus, ahol az emberek arra
vannak kényszerítve, hogy a játékostársa kárán jusson győzelemre,
így elkezdtek úgynevezett kooperatív játékokat készíteni. Ezek a társasjátékok lehetőséget adnak arra,
hogy a játékosok ne egymással, hanem a játék által generál probléma
vagy ellenfél ellen harcoljanak. Ráadásul a legtöbb ilyen rendszerű játékban csak akkor érhető el siker, ha a játékosok szorosan összedolgoznak, és egymást segítik, félretéve az önös érdekeket.
Jó példa a játék által generált ellenfélre a Space Hulk – A Halál angyalai játék, ami a távoli jövőben játszódik. A játékosok a jövő elit harcosait, az Űrgárdistákat irányítják, akiknek egy űrhajóroncsot kell átvizsgálniuk. Az elhagyatott roncs azonban idegen lények búvóhelyéül
szolgál, és ádáz küzdelem alakul ki a két faj között. A játék során a játékosok parancsokkal irányítják a harcoló egységeket, de minden kör
végén a játék újabb ellenfeleket hoz játékba, mozgatja azokat, és valamilyen pozitív vagy negatív eseményt generál. Így az összes játékos a
játék által vezérelt rendszer ellen harcol. Ennek a legnagyobb előnye,
hogy mindenki egyetlen célért küzd, ugyanakkor csupán a szerencsén
múlik, hogy az ellenfelek mikor mit cselekszenek.
Egy másik megoldás a kooperatív játékok esetében az, hogy ha a játékban van egy játékos, aki az ellenfeleket irányítja, míg a többiek öszszedolgozva próbálnak győzelemre jutni. Ilyen rendszerrel működik a
Drakula dühe című játék, ahol az egyik játékos az erdélyi Drakula grófot irányítja, Európa nagyvárosaiban rejtőzve próbálja sötét terveit megvalósítani. Eközben a négy másik játékos Bram Stoker regényéből ismerős karakterekkel igyekszik a Gróf nyomára bukkanni, hogy végleg
elpusztítsák, mielőtt túl késő lenne. Az ilyen mechanizmusok bár sokkal okosabb ellenfelet eredményeznek, hiszen egy élő ember ravaszsága irányítja azokat, ugyanakkor a játékos társaságból valakinek fel kell
vállalnia a negatív hős szerepét.
A fent említett játékok talán ismeretlenül hangzanak a legtöbb olvasó számára, pedig már mindkét játék magyar kiadása is elérhető a boltokban.
Természetesen a Nagymarosi Szerep- és Társasjáték Klubban ezeket, és más kooperatív játékokat is ki lehet próbálni csütörtökönként a
Művelődési Házban, délután 18 és 20 óra között.

A Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi
Napközi egész évben folyamatos felvételt hirdet
Bóbita és Pitypang családi napközijébe:
SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Családi napközi ellátás: a környéken élő gyermekek ellátása a
hét 5 napján - szüleik munkavégzése vagy a gyermek egészséges
szocializációja elősegítése érdekében.
• Időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás: a hét meghatározott
napjain, a szülők által megjelölt időtartamban, az üres férőhelyek és napi jelenlét függvényében vehető igénybe.
Napi intézményi térítési díj: 860 Ft/nap, mely az étkezést is
tartalmazza!
A felvételi kérelem letölthető a város honlapjáról, vagy személyesen elvihető a gyermekjóléti szolgálattól.
A felvételi kérelmek leadása szintén a gyermekjóléti szolgálatnál
(Nagymaros, Rákóczi u. 14.) lehetséges!
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Táborban vagy iskolában, óvodában:
figyeljen a fejtetvekre
Még tart a nyár, de pár hét és
ismét kezdetét veszi az iskola,
elindul az óvoda. Nem csak az
iskolakezdésnél, hanem a nyári
táborozás előtt és után is szükséges a gyerekek hajának ellenőrzése, a magunk és a többi
gyermek érdekében is, a fejtetvek miatt. A nagymarosi védőnők szeretnék felhívni az anyukák, apukák figyelmét arra,
hogy ebben az időszakban jobban figyeljünk oda a kis élősködőkre, hiszen sajnos ma is
gyakori jelenség.
De mi is az a fejtetű? Sokan
ismerjük, hiszen gyerekkorunkban szinte mind átestünk rajta.
Viszket a fejbőrünk, amit egy
szürkéskék ízeltlábú, körülbelül
2-4 milliméter nagyságú bogár
okoz, melynek tápláléka az emberi vér. Ha vért ivott, akkor vörösbarna lesz. A fejtetvek paraziták, legszívesebben a hajas fejbőrön tartózkodnak. Onnan eltávolítva még akár három napig,
48-55 órán keresztül is életben

maradnak.
Főleg közösségben terjednek,
így melegágy számukra a táborok, az iskola, vagy az óvoda.
Ahol sokan vannak együtt, ott vidám világ vár a tetvekre, ugyanis
vidáman vándorol egyik gyerekről a másikra. Tévedés, hogy a
piszkos gyerekek terjesztik a tetvességet! A tiszta gyerekek szép,
tiszta haját sokkal jobban kedveli a tetű, bár kétségtelen, hogy
az ápolatlan fejben több a kifejlett példány, innen ered a tévhit!
A tetvek könnyen átgyalogolnak
az egyik fejről a másikra, vagy a
ruházaton, játékokon vagy fésűn
keresztül kerülnek át az egyik
gyermekről a másikra. A fejtetvek nem tudnak repülni, vagy
ugrani, de tudnak járni. Természetesen felnőttek is megkaphatják a fejtetvességet, így ha egy
családba egyszer bekerül, akkor
legjobb, ha mindenki kezeli magát tetű ellen, még akkor is, ha
nem kapta meg.
Hogyan lehet észrevenni a fejtetvet? Az, ha valaki vakaródzik,

Kajakos eredmények
Gyermek, Kölyök és Serdülő Magyar Bajnokság, Kolonics György
Emlékverseny (2014. július 25-27.
Sukoró).
Jól szerepeltek fiatal versenyzőink
az országos bajnokságon. Az eredmények önmagukért beszélnek: K1
Női Serdülő VI. 4000m 1. Jeszenszky
Petra, K1 Női Serdülő VI. 1000m 2.
Jeszenszky Petra, K2 Női Serdülő VI.
500m, 5. Jeszenszky Petra- Michalik
Flóra, K1 Női Serdülő 2000+200m
1. Jeszenszky Petra. K2 Férfi Serdülő V. 4000m 1. Polgár Peter - Szlávik
Tamás. K2 Férfi Serdülő V. 500m,
2. Polgár Peter - Szlávik Tamás, K2
Férfi Serdülő V. 1000m, 2. Polgár Péter - Szlávik Tamás. K4 Férfi Kölyök
IV. 1000m 1. Szántói Szabó Tamás,
Dobó Bálint, Gaszner Ádám, Antal
Márton, K2 Férfi Kölyök III. 4000m
1. Dobó Bálint, Gaszner Ádám, 12.
Schwarcz Gergő, Fiam Dávid. MK1
Vegyes Gyermek II. 4x500m váltó: 1. Illés Panna, Döbrössy Orsolya,
Schwarcz Gergő, Fiam Dávid.
Vidék Bajnokság (2014. július 4-6. Sukoró). Eredmények:
K1 Férfi U23 500m 7. Halápi Gergely, 8. Schindler László, K1 Férfi U23 1000m 7. Halápi Gergely, 8.

Schindler László, K1 Női Serdülő VI. 500m 2. Jeszenszky Petra, K1
Női Serdülő VI. 1000m 2. Jeszenszky Petra, K1 Női Serdülő VI. 4000m
1. Jeszenszky Petra, K2 Férfi Ifjúsági 500m 5. Guzsik Daniel, Tar Bálint, 8. Striker Márton, Tar Bence,
K2 Férfi Ifjúsági 1000m 1. Guzsik
Daniel, Tar Bálint, K2 Férfi Serdülő V. 500m 1. Polgár Péter - Szlávik
Tamás, K1 Férfi Serdülő V. 1000m 9.
Szlávik Tamás, K2 Férfi Serdülő V.
4000m 2. Polgár Péter - Szlávik Tamás, K1 Férfi Kölyök IV. 1000m 5.
Antal Márton, 7. Szántói Szabó Tamás, K2 Férfi Kölyök IV. 1000m 2.
Antal Márton, Szántói Szabó Tamás,
4. Dobó Bálint, Gaszner Ádám, K2
Férfi Kölyök III. 4000m, 1. Dobó Bálint, Gaszner Ádám, K2 Férfi Kölyök
IV. 4000m 1. Antal Márton, Szántói
Szabó Tamás, K2 Férfi Serdülő VI.
4000m 6. Striker Márton, Tar Bence, 9. Schwarcz Gergő, Fiam Dávid, K2 Férfi Serdülő VI. 1000m 5.
Striker Márton, Tar Bence, MK2 Női
Gyermek II. 2000m 5. Illés Panna,
Döbrössy Orsolya, K1 Férfi Serdülő V-VI. 3x200m váltó 4. Polgár Péter - Szlávik Tamás – Polgár Dániel Schwarcz Gergő, Fiam Dávid 3.
Schwarcz Gergő, Fiam Dávid.

még nem egyértelmű jele a fejtetű megjelenésének. Nem lép fel
azonnal a viszketés- az allergiás
reakció. Első alkalommal akár
hetekig is eltarthat, amíg a viszketés megjelenik, de, aki többször fertőződött, esetleg visszafertőződik, annál a viszketés is
előbb jelentkezik. Két lépés, ha
tetvességre gyanakszunk: ellenőrizni, hogy vannak-e tetvek a
hajban, meglévő tetvességet kezelni, vagy a gyanú eloszlatására
megelőző kezelést folytatni.
Aki gyanakszik, hogy családtagjának, vagy gyermekének
esetleg fejtetve van, akkor a következő módon ellenőrizheti:
mossa meg a haját samponnal és
öblítse le, takarja le a szemét, tegyen kondicionáló hajbalzsamot
a hajra, de ezt ne mossa le, mert
ettől lesz a nedves haj könnyen
fésülhető. Fésülje ki a hajat egy
egyszerű fésűvel, de úgy, hogy
közben hajoljon a vizsgált személy a kád, vagy mosdó fölé. Fésülje át a haját hátulról előre egy
nagyon sűrű fésűvel úgy, hogy a

fésű érje a fejbőrt is. Kezdjék az
egyik fülnél és haladjanak a másik fül irányába. Legyen kéznél
egy papír zsebkendő, vagy papírtörlő, amivel rendszeresen törölje le a fésűt és figyelje, hogy vannak-e tetvek a papíron. Öblítsék
le a kondicionáló hajbalzsamot.
Ma már számos kímélő szer
kapható a tetvek elpusztítására. Ezeket kell alkalmazni azokon is, akik a családhoz tartoznak, egy háztartásban élnek, még
akkor is, ha ők nem fertőzöttek.
Lényeges a haj és fejbőr kímélete, mint szempont, de van olyan
szilikon tartalmú vegyület, ami
csak a rovar légzőnyílásait dugítja el, így csak maga a fejtetű
pusztul el, a serkék (később kikelő példányok) még nem. Van ami
mindkettőre hat, és lehet, hogy
emiatt nem annyira "kíméletes",
de hatásos. Fontos tudnunk tehát,
mit várjunk a terméktől.
Az újrafertőződés megakadályozása érdekében cserélje le az
ágyneműt, mosson ki minden ruházatot magas hőfokon, 60 fok
felett, ide értve a plüssjátékokat
is. A vasalás is nagyon hatásos.
Tisztítsa le a fésűket, a bútorhuzatot és minden olyan tárgyat,
eszközt amely érintkezésbe kerülhetett a tetvekkel.

Tisztelt Nagymarosiak!
A NAGYMAROSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET részére az
elmúlt hónapokban adott támogatásaikat az egyesület valamennyi tagja nevében nagyon köszönjük. Ezen pénzösszegek
egyebek mellett biztosítják gyorsbeavatkozó járművünk hadra foghatóságát a száraz nyári hónapokban. Segítségük lehetővé teszi, hogy mi is segíthessünk.
Várjuk továbbá olyan lelkes nagymarosiak jelentkezését,
akik elhivatottságot éreznek önkéntes tűzoltói tevékenység
folytatására egyesületünk tagjaként.

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT
Nagymaroson: AUGUSZTUS 9-ÉN,
szombaton 9 és 13 óra között

Nyitva tartás:
H: 14-17
Sze.: 10-12, 14-17
P: 10-12, 14-17

Előjegyzés szükséges a vizsgálathoz!
Telefon: 06-30/916-0889
Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/354-808
Börzsönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022
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IV. NAGYMAROSI KAJAKPÓLÓ KUPA
Az idei volt az eddigi legjobb!
Hogy miért? Mert jó időnk
volt, jól éreztük magunkat,
sokan voltunk, egymásért is
játszottunk, dolgoztunk, aztán szombat este buliztunk
egy nagyot!
A kép önmagáért beszél. Aki
nem volt ott, bánhatja! Rengeteg jobbnál jobb program: egy
izgalmas, és látványos sport, finom ételek, italok, remek koncertek. Most ennyit tudtunk kihozni belőle! De megígérhetem, hogy jövőre még többet,
aztán megint csak többet!
Mire emlékszünk majd? Én
elsősorban arra, hogy mindenki mosolygott, jó kedvű volt.
Aztán a Bud Spencer versenyre
biztosan. Óriási ötlet volt! Sörvirsli, (kisebbeknek: torta-kóla), szkander és filmszöveg felismerő verseny. Ezt látni kellett
(volna)!
A kajakpóló meccsek izgalma, érdekessége, a csapatok
győzni akarása tutira emlékezetes marad. A biciklisek bemutatója, az akrobatikus torna bemutató, táncok, a gyerek
programok, a tűzoltó bemuta-

Intézményvezetői
pályázat
A képviselő-testület pályázatot hirdet a Nagymaros Városi
Könyvtár és Művelődési Ház
intézményvezetői munkaköre
betöltésére.
Ellátandó feladatok: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvényben és az intézmény alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott
intézményvezetői feladatok.
A vezetői megbízás 2014.
szeptember 10-től kezdődő,
2019. szeptember 9-ig tartó 5
év határozott időtartamra szól.
A pályázat benyújtási határideje: 2014. szeptember 3.
A benyújtott pályázatokról
a képviselő testület a benyújtási határidő lejártát követő ülésén dönt.
A részletes pályázati feltételek az önkormányzat honlapján, és a https://kozigallas.gov.
hu oldalon tekinthetők meg.

A felső sortól balról jobbra a nagymarosi kajakpóló csapat tagjai. Álló sor: Lőrincz Balázs, Szűcs Géza, Kiss Miklós, Osváth
Pál, Antal Eszter, Pintér Tamás, Németh Imola, Tímár Zsuzsanna (oroszlányi vendég játékos), Heininger Ádám. Guggoló sor:
Ádám Krisztián, Kanyó Bence, Németh Lilla, Madár Valentina,
Antal Verus, Tóth Veronika, Madarász Kata, Tóth Tímea, Borkó
Máté. Ülő sor: Schwarcz Gergő, Schwarcz Dávid, Havasi Máté,
Szalai Álmos, Fazekas Huba, Török Péter. A képről hiányzik:
Vén Botond, Crab Arno, Akli Szabolcs
tó, a fúvósok remek koncertje
is tökéletes hétvégi kikapcsolódást jelentett. Mert mi kéne
nekünk nagymarosiaknak, ha
nem nagymarosiak által szervezett rendezvény, szórakozás,
jó kedv?
A kajakpóló eredmények is

fontosak persze, de lényegesen
többet jelent az, hogy tavaly
óta többen lettünk, olyan CSAPATOT alkotunk, ami összetartó, eredményes. Idén még vár
ránk egy bécsi torna, és az Országos Bajnokság!
AZ EREDMÉNYEK:

Felnőtt kategória: 1. Vidra2,
2. KSI, 3. Nagymaros, 4. YBBS,
5. AVSE, 6. Bécs, 7. Vidra1.
Junior kategória: 1. Vidra junior, 2. Nagymaros junior,
3. Nagymaros kids, 4. Nagymaros girls.
Jövőre ugyanitt! CSAK A MAROS!!!
A
rendezvény
szervezői: Nagymarosi Kajak-Kenu
SE Kajak-póló Szakosztálya,
Nagymaros Város Önkormányzata, Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány.
A rendezvényt támogatta az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet, valamint Nagymaros Város Önkormányzata.
Köszönjük a támogatóinknak és a rendezvény lebonyolításában a lelkes segítőknek!
Támogatóink: Maros Yacht
Kikötő, CBA Nagymaros, Batki
Trans, DunaCent Kft, XLavina,
FG Manufaktúra, Édeske Alíz
Cukrászműhelye, Vén Duna
Cukrászda, Maros Span Kft,
Szent István Fogadó, Dunakanyar Fúvósegyüttes, Agri Kulti,
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Matuk pincészet,
Heininger pincészet, Maros
Trend Kft.
ÁDÁM KRISZTIÁN

Dankai Ágika emlékére
Nagyon a szívünkhöz nőtt ez a kislány! Két évet járt az osztályunkba, mindenki szerette. Kedves hangjával, mosolyával, csendes szeretetével lenyűgözte azokat, akik
bármilyen kapcsolatba kerültek Vele. Szüksége volt időnként segítségre a mindennapi dolgoknál, de osztálytársai szívesen segítették Őt. Ez a többi gyereknek is nagyon jót tett, megtanulták, hogy nem vagyunk egyformák, és ettől valaki ugyanolyan
értékű, sőt! Egyébként Ágika édesanyjának is sokat köszönhetünk. Minden osztálykirándulásra eljött velünk, így Ágika sem maradt ki semmiből. Ágika akaraterejét
se felejtsük el! Egyre önállóbb, ügyesebb lett a két év alatt. A sok orvosi vizsgálathoz, kontrollhoz is kellett akaraterő és türelem gyereknek és szülőnek egyaránt. Ágika nagyon nyitott is volt mindenki felé, több ember foglalkozott vele az iskolában
is, mindenkivel nagyon jó volt a kapcsolata. Nagyon fog hiányozni az osztálytársainak és a tanítóinak is!!!
Isten Veled Ágika!
ÁGI NÉNI ÉS MARIANNA NÉNI

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik DANKAI ÁGNES részére vért adtak, érte imádkoztak, temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak, illetve adományoztak. Jóságukból 350 000 forintot juttattunk A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány
számára.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Olvasói levelek

Fűnyírás után
Hétfőn, kedden, szerdán szomorúan csodálkozva megyek végig
a nagymarosi utcákon. A házak
előtt a kukák, s szinte folyik ki belőlük a nyírt fű, a kerti gaz. S hányan panaszkodnak, hogy a kukájuk tavasztól őszig ezzel a „szeméttel” telik meg! Pedig ilyenkor
nem is gondolnánk, mennyi kincset, energiát, pénzt dobunk ki az
ablakon. A szerves hulladéknak
nem a kukában, hanem a kertben van a helye, ott, ahol megtermett! A kert végi komposztdombot már szerencsére sokan hizlalják, de még vannak, akik idegenkednek tőle. Pedig micsoda virágföldet terem szinte munka nélkül pár év alatt! De most nem a komposztdombot szeretném dicsérni. A kerti hulladékot, akár nyírt fű, akár
gyom, vagy krumplihéj, a kis veteményeskertem talaján terítem szét.
Kezdtem ezt az úgynevezett felületi komposztálást már szinte vetés
után. Amint az első sorok megjelentek, a hatalmas tömegben burjánzó tyúkhúr már a sorok közé került. A bőven termő marosi málnáim
is kaptak belőle, de gondolva a növény eredeti funkciójára, a szomszéd tyúkjai is jóllaktak a friss növénnyel. Jött a fűnyírás ideje, a növénytakaró újabb réteget kapott. Idén kipróbáltam a vegyes kertet, így
minden sorban más-más magot vetettem, attól függően, hogyan tolerálják egymást. Veteményeskertemben azóta is burjánzanak a zöldségek: marosi viszonylatban óriási retkek, sárgarépák, céklák, fehérrépák bújtak elő a földből, nem is beszélve a spenót- és salátamenynyiségről és minőségről. Mindez egy pár négyzetméteres kis ágyásban. A sorok közti növénytakaró amellett, hogy folyamatosan korhad,
így csodás humuszréteget képez a talajon, nem engedi, hogy a talaj kiszáradjon, így kevesebb víz fogy a száraz időszakokban. A másik előnye, hogy gyomlálni, kapálni szinte nem is kell! Néha egy-két szulákot –folyondárként is ismerjük- kell kihúznom a földből, s az előbb
említett gyökérzöldségek kapa nélkül tudtak a köztudottan kötött marosi talajban nagyra nőni!
Ha már biokert, trágyaleveket is készítettem a kert végén élő csalánból, fekete nadálytőből, bodzahajtásból, hagymahéjból a vödrökben, hordóban összegyűjtött esővízzel. A legtöbb kertészkedőt a trágyalevek igen intenzív szaga riasztja el a készítéstől és a használattól. Őszintén szólva, én sem szeretném, ha zsebkendőnyi kiskertemben az erjedő levektől nem lehetne nyugodtan tartózkodni. Ezért a következőképp készítem a leveket: a növényi darabokat egy kiürült ásványvizes palackba tuszkolom. Ha a palack tele van, esővízzel feleresztem, lezárom, és napos helyre teszem. Így a lé megerjed, de nem
áraszt semmiféle bűzt!
Esővízzel hígítva a locsoláskor vagy permetezéskor használom.
Kiváló táplálékforrás nemcsak a kerti növényeknek, de a szép számú
cserepes virágaimat is ezzel táplálom.
Semmibe nem kerül kipróbálni ezt a pár praktikát! Ezzel nemcsak
kíméljük, de tápláljuk is környezetünket!
BÉKEFI ANDRÁSNÉ

Köszöntsük a szépkorúakat
2014. július 7-én meghívást
kaptunk Kotrucz Istvánné
Zimmermann Katalin 89. születésnapjára. Katica megörült,
hogy abban a nagy melegben
felkerestük egy cserép rózsával. Nagyon boldog születésnapot Katica! Figyeljünk oda idős
barátainkra, mert minden ember barátunk. A szép kort nagy
küzdelmek árán érik el, és bizony kevés közülünk, akit nagy tiszteletben tartanak. Katica megkapja a tiszteletet, sokan segítenek neki, amit ő jó szívvel és jó
szóval viszonoz. Volna egy olyan javaslatunk, hogy aki ismer 89
éven felüli hölgyet, urat, értesítsen bennünket, hogy le tudjuk az
illetőt fényképezni és megjelentetni az újságban. Minden szépkorú megérdemli, hogy figyeljenek rá! Katica köszöntős fényképét is közre adjuk.
Telefon: 06-20/510-4008
TISZTELETTEL: RÓNA RUDOLF ’56-OS BAJTÁRS, POLGÁRŐR
ÉS FELESÉGE ÉVA, POLGÁRŐR

Nagymarosi Árpádházi Szent
Margit Polgári Leányiskola
1948-ban végzett növendékei

Felülről lefelé és balról jobbra 1. sor: Gömöri Baba, Mócsai
Hédi, Zoller Margit, Heier Gréti, Lénárd Elli, König Vali, Fekete Ili, Hock Zsuzsa
2. sor: Fülöp Margit, Hernádi Ani, Kopics Olga, Gerle Ida,
Venczel Mariska, Mészáros Gabi, Müller Irén, Kismartoni Gitta, Rottár Ági
3. sor: Neuburger Györgyi, Takács Eszti, Rudolf Márti, Jung Erzsi, Krichenbaum Mária, Neuburger Margit, Flamich Kati, Dobos Zsuzsa Szederkényi Vali
4. sor: ...Horváth István plébános, Alojzia nővér..
5. sor: Kozma Jutka, Stenczl Hédi, Heffenträger Ani, Pericht
Kedves Gréti!
A „fűkupacok” valóban vannak a városon belül és még több Rózsi, Solymosi Babi, Kovács Rózsi, Rudnyánszky Anna, Néder
a városon kívül. Arra várnak, hogy az állattartó gazda elszállítsa Gréti
téli takarmánynak. Amíg elszállítja igazi, ingyenes idegenforgal- 6. sor: Zoller Klári, Bergmann Gizi, Buzás Gréti, Burián Anci,
Gerstmayer Éva, Brulich Anna
mi ajándék az idelátogató és átutazó kerékpárosoknak.
FÉNYKÉPET RENDELNI RÓNA RUDOLFNÁL LEHET
Aludtál már szénában, milliárd csillagos ég alatt?
A 06-20/510-4008-AS TELEFONSZÁMON
TISZTELETTEL: NAGY LÁSZLÓ TATUS

Száraz fűkupacok a Duna-parton

12

Nagymaros

Őrző a strázsán – Kovács
Kálmánné, Babszi emlékére
„Megrendülten, de a megváltoztathatatlanban megnyugodva, mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kovács
Kálmánné – Babszi –, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák egykori elnökhelyettese július 15-én békésen eltávozott. Hamvai – kérésének megfelelően – a legszűkebb családi és baráti körben lesznek szétszórva Nagymaroson. – Ember
Csaba, elnök”
Néhány szomorú sor annak az embernek a halálhí-

réről, akinek oroszlánrésze
volt a nagymarosi művészeti iskola megalakulásában.
Visszagondolva a 15 évvel
ezelőtti időre, a márciusi elhatározástól – hogy Nagymaros önálló művészeti iskolát indítson – a szeptemberi munkakezdésig mind-

össze szűk fél év telt el. Mai
szemmel ez egyenesen csodaszámba megy, de kiváló szakember segítette a
szervezőmunkát.
Kovács
Kálmánné, Babszi szakszerű útmutatása nélkül elvesztünk volna a bürokrácia útvesztőiben.
Ugyanazt akarta, amit a
zeneiskola létrehozói, hogy
előtérbe kerüljenek azok az
örök értékek, melyek részét
képezik éltünknek, bárhol is
éljünk a nagyvilágban. Hogy
az igazság, ami minden mű-

vészetben – különösen a zenében – ezernyi színben mutatkozik meg, képessé tegyen bennünket arra, hogy
egyetértésre jussunk. Mint
gondolkodó, és játszani tudó
ember, kultúrát teremtett
maga köré. A mai harmincasok közül sokan emlékezhet-

Biciklitúra
Augusztus 20-án, délután 2-kor indul a Cédrus Egyesület nyílt kerékpáros túrája. Az indulók 38 és 63 km-es
távok közül választhatnak.
Mindenkit szeretettel várnak, a 14 év alattiakat felnőtt
kísérővel! Rajt: a nagymarosi katolikus templomtól.

mind a zenélő gyerekeket
arra, hogy ezt a hagyományt
folytatni kell, hisz kitűnő lehetőség a térség kis zenészeinek a bemutatkozásra.

Kovács Kálmánné 1943-2014
A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola elvégzése után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán zongoratanárként
diplomázott.
Zongoratanítását Vácott kezdte, majd
Budapesten folytatta. Minden alkalmat
megragadott, hogy fejlessze tudását. Remek tanárnak tartották. Később, a tanítás
mellett a Fővárosi Pedagógiai Intézet gyakorlatvezetője lett, majd a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnökhelyettese lett. Évekig volt a VI. kerületi
Tóth Aladár Zeneiskola Igazgatója.
Az egész országban ismerték kiváló szakmai tevékenységét,
tisztelték és elismerték hatalmas rutinját, munkáját. Közvetlenségét jól mutatja, hogy kollégái, beosztottjai, sőt, még a tanítványai
is “Babszinak” szólították. Még 2014-ben is zsűrizett több zenei
versenyen, év végi vizsgákon.
2007-től Nagymaroson élt.
Kitüntetései: • Németh László-díj 1994., • Pedagógus “Magyar Művészetoktatásért” szolgálati emlékérem, 2000., • Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Pedagógiai Intézet „Főváros Zeneoktatásért” díja 2001., • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere Kiss Árpád-díjat adományozott neki 2002-ben.,
• Artisjus Zenei Alapítvány díj 2007., • A magyar művészeti nevelés-oktatás terén kifejtett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú, és eredményes munkájáért a Magyar Zeneiskolák Szövetségének “Magyar Művészetoktatásért” díja 2009., • A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma életmű díja, az Eötvös
József-díj 2011., • A VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola Örökös
Tiszteletbeli Igazgatója kitüntető címet nyerte el 2014-ben.

nek a Hétszínvirág zenei napokon tartott lendületes, továbbmutató gondolataira.
Úgy értékelte a legdöcögőbb
kisiskolást is, hogy megérthette belőle minden diák: érdemes a zenével foglalkozni.
Súlyos betegsége ellenére
még az idén áprilisban megrendezett Hétszínvirág zenei napon – mai nevén Fiatal Muzsikusok Nagymarosi Találkozója – a 2 órás műsort végighallgatta. Bátorította mind a szervezőket,

Mindig ment, és tette a
dolgát. Kivételes műveltségét, hatalmas munkabírását,
rendíthetetlenségét és tiszta szavait mindannyian csodáltuk.
„Emlékezetünkben igaznak
őrizzük,
míg a földi létben járunk,(…)
hitte, munkája nemes,
vitte a lámpást
ment a göröngyös úton,
min menni érdemes.”
VÉGVÁRI GYÖRGYI
(KISDUNAUJSAG.HU)

Köszönetnyilvánítás
Halás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik NAGY LAJOS (73) volt váci állomásfőnök temetésen részt vettek Nagymaroson, sírjára virágot hoztak
és osztoztak fájdalmunkba.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Hogyan gondoskodjunk állatainkról
a nyári melegben?
Kánikula idején az állatok is fokozott gondoskodást igényelnek. Az első és legfontosabb
aranyszabály, hogy amikor nekünk jólesik egy pohár frissítő
hideg víz az árnyékban, ugyanakkor négylábú társainknak is
leghőbb vágyuk, hogy nagyot
kortyolhassanak tálkájukból az
égető napsütés elől védelmet
adó hűvös árnyékban. Ha ezt
az egyet mindig szem előtt tartjuk, tulajdonképpen nagy baj
már nem érheti négylábú barátunkat kánikula idején sem.
Természetesen ez az aranyszabály mindig minden esetben szem előtt tartandó. Számos kutya esik áldozatul pl.
az “autóban felejtésnek”. A
bekövetkezett tragédia után a
kétségbeesett gazdák csak azt
tudják ismételgetni, hogy “az
autót árnyékban hagytuk”.
Jószándékukban nincs okunk
kételkedni, viszont egy kis
bölcs előrelátással eszükbe juthatott volna, hogy a Nap nincs
az égre szegezve, tehát változtatja helyét és ezzel az autóra
vetett árnyék is változik. Általánosságban elmondható, hogy
egy közepes fa árnyékában hagyott autó egy-másfél órán belül biztosan napra kerül. Az autóban fellépő forróság még résnyire lehúzva hagyott ablakok mellett is a kutya testének
felhevülését és kínszenvedés-

ét, majd eszméletvesztését és végül elpusztulását okozza. (Mindez fokozottan igaz kisgyermekekre és csecsemőkre is!!!) Tehát soha, semmilyen körülmények között ne hagyjunk sem kutyát, sem gyermeket az autóban!
Az elsőre jó ötletnek tűnő, kényelmes megoldás: “Gyorsan beugrom a boltba, addig a kutya megvár az autóban...a gyermek úgyis
elaludt, legalább addig sem hisztizik...stb.” végül nagyon könynyen és gyorsan végzetes tragédiába torkollhat. Az élet minden terén a biztonságot kell előnyben részesítenünk a kényelemmel szemben, így ebben az esetben is. A
bolt előtti kikötés ugyanolyan veszélyes lehet, sőt még veszélye-

sebb, mert kutyánk nem tud védekezni ha esetleg egy kóbor kutya
agresszíven közelítene felé. Ezért
mielőtt vásárolni megyünk körültekintően végig kell gondolnunk
a “mi legyen a kutyával” kérdéskört. A legjobb ha addig a szállásunkon hagyjuk, amennyiben ez
nem lehetséges, akkor bízzuk rá
valakire, aki addig megvár vele
minket a bolt előtt sétálgatva (ha
a póráz végén lévő embernek melege van úgyis árnyékba vonulnak
mind a ketten).
Akár hosszabb, akár rövidebb
utazásra indulunk, a nagy melegben nagyon fontos, hogy vigyünk magunkkal elegendő vizet. Amennyiben kutyával utazunk együtt, plusz egy üveg víz-

zel kell számolni a kutya részére is. Nem csak a rendszeres folyadékbevitel miatt (ahányszor
mi iszunk mindig kínáljuk meg
a kutyát is) de a nagy melegben
gyakorta nedvesítsük meg a
kutya tarkóján, buksiján a szőrt
is a hőguta elkerülése végett.
Ha pedig nem utazunk a kutyánkkal, csak a kertben élvezzük társaságát, naponta háromszor négyszer is győződjünk
meg róla, hogy van-e elegendő ivóvize és a víz az árnyékban van-e. (Természetesen ez
macskákra és egyéb háziállatokra ugyanúgy vonatkozik!)
Amennyiben a vizestál a napra
került, mindenképpen cseréljük ki friss hűvös vízre (de ne
túl hidegre!) és tegyük a tálat a
kutya számára könnyen elérhető árnyékos helyre.
Arra is figyeljünk oda, hogy
a kutya számára van-e árnyékos fekvőhely. Ha a kertben
nincs elég árnyék, könnyen készíthetünk neki akár egy kerítésre, vagy létrára kötött ponyvával, vagy lepedővel, akár
egy boltban kapható földbe
szúrható napernyővel. Használjuk a kreativitásunkat! Az
autóban utazó kutyának is biztosítsunk utazás közben is árnyékolást. Az autó ablakára pár
száz forintért lehet kapni tapadó tappancsokkal felerősíthető
árnyékolót.
Amennyiben négy lábú társunkat valóban társként kezeljük és minden esetben gondolunk rá is, biztosan kellemes
emlékekkel térhetünk haza közös nyaralásunkból.

ITATÓ PONTOK NAGYMAROSON!
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az állatbarát nagymarosi vállalkozóknak, akik a Máté Alapítvány kutyaitató
táljait minden nap friss vízzel töltik fel üzletük előtt. Az itatópontokon minden kutya a vendégünk! :)
Az itatópontok megtalálhatóak:
- A FŐTÉREN, A MANYI ÉLELMISZER BOLT ELŐTT, A PARKBAN LÉVŐ NAGY GESZTENYEFA ALATT.
- A FŐTÉREN, A GYÓGYSZERTÁR ELŐTT A PARKBAN A NAGY GESZTENYEFÁK ALATT.
- A FŐTÉR DUNA-PARTI RÉSZÉN, AZ ERDÉSZET ÉPÜLETÉBEN LÉVŐ BIKE & ROLL KERÉKPÁRBOLT
KAPUJÁBAN LÉVŐ NAGY GESZTENYEFA ALATT.
- A CBA MELLETTI ZÖLDSÉGES BOLT ELŐTT, A KÉK NYOMÓSKÚT MELLETT.
A felsorolt üzletek vezetőinek és alkalmazottainak még egyszer nagyon köszönjük, hogy időt és energiát szentelnek a szomjas
ebek friss vízzel való ellátásának.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Gável Péter és Hadi Bernadett fia:
Áron, Magyari Máté és Pongrácz Kata fia: Marcell Olivér.
Házasságot kötöttek: Halász Csaba László és
Grexa Edina, Légrádi Dávid és Kovács Alexa.
Elhaláloztak: Brázovics Jánosné sz.: Balázs Jolán (1941), Dankai Ágnes, Hoffmann Jánosné sz.:
Varjú Jolán (1918), Kántor Pálné sz.: Krebsz Klára (1955), Kovács István (1940), Kovács Kálmán
Elemérné sz.: Takács Gizella Erzsébet (1943), Lányi Zsolt (1965), Zoller Sándor (1920).

A művelődési ház programjai
augusztus-szeptember

Augusztus 12. - 18 óra Komolyzenei koncert
Augusztus 19. - 17.30 óra Nagymaroson élő, Nagymaroshoz kötődő alkotóművészek kiállításának
megnyitója
Szeptember 1. - 7 óra - Városi Nyugdíjasklub évadnyitó klubfoglalkozás
Szeptember 13. - 17 óra Hamvasné Bohák Mária kiállításának megnyitója

www.nagymaros.hu
Keressük Nagymaros
narrátorát!

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
RENDELÉSI IDŐ:

HÉTFŐ: 16-18 ÓRÁIG
KEDD: 16-18 ÓRÁIG
SZERDA: 8-10 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 16-18 ÓRÁIG
PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
SZOMBAT: 10-12 ÓRÁIG
RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM

BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK.

WWW.KUTYAKANYAR.HU

• LAPALY@KUTYAKANYAR.HU

Szeretsz színpadon szerepelni? Kipróbálnád a nagyközönség előtt magadat? Jól
beszélsz és olvasol?
Legyél Te a nagymarosi
rendezvények háziasszonya,
vagy ura, aki felkonferálja a
fellépőket, köszönti a vendégeket és akit mindig megdicsérnek a műsor végén.
Jelentkezés és bővebb információ Nagymarosi Polgármesteri Hivatal, Plentner
Katalin: 27/595 114, vagy a
plentner.katalin@nagymaros.
hu Várjuk jelentkezésedet!

Nagymaros
Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihályhegy u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 27/305-581
HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
AZ ANYAGOKAT CSAK
A HÓNAP ELEJÉIG
TUDUNK ELFOGADNI!

Nagymaros
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KARSÁN
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
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éve az Önök szolgálatában!
százalék engedménnyel várjuk!
®

mintaboltunkban!

Paplanok, párnák, ágyneműhuzatok, takarók rendelése esetén további 2% engedmény akciós ágyak, gyógymatracok
rendelhetők.
Szőnyeg sz tás akciós áron 1.100 Ft/m2!

Cím: Nagymaros, Váci u. 18.
Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006
E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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