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A nagymarosiaké volt a főszerep 
a Kittenberger Kálmán Napon

Az immáron 19. alka-
lommal megrendezésre 
kerülő Kittenberger Na-
pot ezúttal is Petrovics 
László polgármester nyi-
totta meg június 21-én, 
szombaton. A városve-
zető arról beszélt, hogy 
Kittenberger Kálmán 
magas mércét állított az 
utókor számára.

- Mércét és iránymuta-
tást állított, hogy hogyan 
viszonyuljunk a termé-
szet csodáihoz, hogyan vi-
gyázzunk rá és hogyan ta-
nítsuk meg gyermekeinket 
mindezek megvédésére és 
tiszteletére. A természet-

tel összhangban, együtt-
működésben élni művé-
szet, melyre mindenkit 
meg kell tanítanunk, aki 
másként él. Csak így lehet 
egyensúlyt teremteni, ter-
mészet és természetellenes 
között. Mi azért vagyunk 
büszkék Kálmán bácsira, 
aki 38 évet töltött közöt-
tünk, mert ő ennek világ-
hírű képviselője – mondta. 

Kemenes Miklós a Va-
dászkamara alelnö-
ke beszédében felidézte 
Kittenberger Kálmán éle-
tét és igyekezett arra fel-
hívni a figyelmet, hogy 
mennyire fontos lenne, ha 
a fiatalok is átéreznék az 

erdőgazdálkodás, vadgaz-
dálkodás fontosságát.

- Kittenberger Kálmán 
szellemiségének ma is ér-
vényesülnie kellene. Érvé-
nyesüljön az emberek gon-
dolkodásában, érvénye-
süljön az iskolai oktatás-
ban, érvényesüljön min-
den olyan kezdeménye-
zésben, amely a természet-
védelem, az erdőgazdálko-
dás valamint az idetarto-
zó ágak érdekeit képviseli. 
Azon dolgozunk, hogy ez 
így legyen – mondta.  

A Kittenberger nApról 
részletesen lApunK 2-3. 
oldAlán olvAshAtnAK. 

Két család veszett össze jú-
nius 16-án Nagymaroson a 
Fehér–hegyen. Mint azt la-
punknak Latorovszky Gá-
bor, váci rendőrkapitány el-
mondta: a két családból két 
fiú keveredett szóváltásba, 
amely tettlegességig fajult. 
Az egyik fiatalember nyolc 
napon belül gyógyuló sérü-
lést szenvedett, mert a lábán 
kapott egy szúrást.

- Mivel a családok között 
is nézeteltérés volt, ezért cso-
portos garázdaság, illetve fel-
fegyverkezett garázdaság mi-
att indítottunk eljárást. Három 
főt hallgattunk ki gyanúsított-
ként, őrizetbe vettük őket, de 
már szabadlábon védekezhet-
nek – mondta a rendőrkapi-
tány. 

Latorovszky Gábor cáfolta 
azokat az információkat, mi-
szerint a Terrorelhárítási Köz-
pont munkatársainak kellett 
volna a helyszínre vonulniuk. 
Mint mondta a helyi erők jöt-
tek ki Nagymarosra és bizto-
sították a helyszínt, hogy to-
vábbi atrocitások ne legyenek. 
Erre azért volt szükség, mert 
sokan gyűltek össze az utcán. 

- Az tény, hogy  a szom-
szédos kapitányságoktól kap-
tunk segítséget, de csak azért, 
ha szükséges fenn tudjuk tar-
tani a rendet, de az ő igénybe-
vételükre már nem volt szük-
ség  – tette hozzá. 

A testi sérülést okozó fiatal-
ember elhagyta a helyszínt de 
a körzeti megbízottak hamar 
előkerítették és előállították. 

Furucz AnitA

Késelés volt a 
Fehér-hegyen
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A nagymarosiaké volt a főszerep a 
Kittenberger Kálmán Napon
Idén, 19. alkalommal, június 
21-én szombaton került meg-
rendezésre a Kittenberger 
Kálmán Nap, ahol az Afrika 
kutató vadászra emlékezett 
városunk. A rendezvény a ko-
rábbi évekhez hasonlóan a he-
lyi közösséget szólította meg, 
nagymarosi művészeti csopor-
tok közreműködésével. Város-
unkban működő művészeti 
foglalkozások résztvevőinek és 
civileknek köszönhetően min-
den korosztály megtalálhatta a 
kedvére való programot.

Az egész napos program kora 
reggeli órákban vette kezdetét, 
hiszen a horgászok már hajnal-
ban előkészültek a nagy fogá-
sokhoz. Mindeközben, távolabb 
a Béla király sétányon már kis-
sé hangosabban, de vígan érkez-
tek a csapatok a főzőversenyre, 
a helyüket elfoglalni. A szomba-
ti élet kezdetét vette városban, a 
termelői piac árusai is kipakoltak 
a Fő téren,  a kézműves foglal-
kozáshoz elkezdtek gyülekezni a 
Nagymarosi Óvoda Alapítvány 
tagjai színes alapanyagaikkal. 

Délelőtt a Dunakanyar 
Fúvósegyüttes műsorára gyü-
lekeztek a vadász és erdész tár-
saságok képviselői, valamint 
Nagymaros Város Önkormány-
zata és a Kittenberger Kálmán 
Általános és Művészeti Iskola 
tagjai, akik nagymaroson egy-
kor élt afrikai vadászra emlékez-
tek a tiszteletére emelt szobrá-
nál. A koszorúzást követően Du-
nakanyar Kittenberger Kálmán 
Vadásztársaság trófea kiállítását 
tekinthették meg az érdeklődők.

Eközben a Maszk Bábszínház 
a kicsik örömére már megkezd-
te vásári komédiáját a művelő-
dési ház előtti rögtönzött szín-
padon,. Az előadás mellett kéz-
műves foglalkozás várta a leg-
kisebbeket és ügyes kezű szüle-
iket, emléktárgyakat készíthettek 
állatokról.

A főzőverseny zsűritag-
jai, Gáspár István atya, Mé-
száros András és polgármester 
úr időközben komoly munká-
ba kezdtek és serényen kóstol-
gatták a tálalt a halászlevelet, a 
pacal pörköltet, vagy vadból ké-

szült finomságokat. Végül hosz-
szas egyeztetés és visszakósto-
lás után az eredmény megszüle-
tett, a vándorkupát a Jórász Csa-
ba - Szalai András - Varga Zol-
tán trió vihette haza. Az arany-
fakanalat Kiss Karcsi és csapa-
ta pacal pörköltjével érdemelte 
ki. A főzőcsapatok eredményes-
ségét leginkább az a tény jelzi, 
hogy délután 2 körül már alig 
volt egy-egy kanál étek a kondé-
rokban.

A horgászverseny eredmény-
hirdetésén nyereményeső érte 
Arnold Mártont, aki nemcsak a 
legjobban teljesített, hanem az 
év horgásza díjat is hazavihette a 
Kék Duna Horgászegyesület el-
ismeréseként. 

Koradélután négylábúak kap-
ták meg a főszerepet, amikor a 
Kutyaduma Központ program-
ja vette kezdetét. Játékos mó-
don bemutatott ízelítőt láthattak, 
hallhattak a kutyák tréningezésé-
ről és a szeretve nevelésről.

A méltán népszerű keverék 
kutya szépségversenyen a ked-
venceket a szakértő zsűri több 
szempont alapján is vizsgálta, vi-
talitás, egészséges fogazat, enge-
delmesség, azaz, hogy mennyire 
„Páratlan párost” alkot a kutyus 
és gazdija. A verseny híre a kör-
nyező településekre is eljutott, 
hiszen Szobról is érkeztek gaz-
dival kutyusok, illetve gödi nyer-
tese is volt a játékos versenynek. 

A Duna-part legszebb négy-
lábúja Zyna lett, Eőry Anita kí-
séretében. A Máté Alapítvány tá-
mogatásával megvalósuló Párat-
lan Párost címet Csibész vihette 
haza.

A zsűriben Battyhányi Katin-

ka, Várkonyi-Nickel Réka és Ve-
res László vizsgálta a négylábú-
kat, amíg Heinczné Cserni Kati 
humorosan interjúztatta a gazdi-
kat kedvenceikről.

Éppen véget ért a kedvencek 
versenye, amikor a Fő tér árnyas 
fái alatt a Dunakanyar Fúvósze-
nekar, Újvári Gábor vezényle-
tével megkezdte koncertjét. Az 
esemény alatt mondhatni min-
den szék és árnyék foglalt volt.

Eközben a Wildenrosen és 

Die Blumen táncegyüttesek tag-
jai már az öltözőben a pántliká-
jukat és kalapjukat igazították 
helyre, hiszen 17 órától a nagy-
marosi hagyományőrzőké volt 
a színpad. Produkciójukban a 
nézőközönség közül még va-
laki szerepet kapott, egy pados 

tánc erejéig. A tánccsoport tagjai 
örömmel veszik a hajadon ön-
kéntes jelentkezőket további fel-
lépéseik alkalmával is. 

A nagymarosi Perdülő tánc-
csoport ifjú korcsoportjának tán-
cát és öltözékét is megcsodálhat-
ták a nézők. A tánccsoport öröm-
mel tett eleget a felkérésnek és 
bíznak benne, hogy a jövőben is 
viszontláthatjuk őket a környék-
beli színpadokon. 

Az estét a Heinczinger zene-
kar utcabáljával zárta a rendez-
vény, akik igaz muzsikusokhoz 
híven szinte a nap utolsó órájá-
ig húzták a talpalávalót.

Nagymaroson évek óta ha-
gyománya van a Kittenberger 
Kálmánra való megemlékezés-
nek egy-két napos programmal. 
Idén a szűkebb költségvetés nem 
tette lehetővé a több napos prog-
ramsorozatot, de bízunk benne, 
hogy akik eljöttek, jól érezték 
magukat, barátokkal találkoz-
hattak és megkóstolhatták a va-
dászok főztjét. Az önkormány-
zat következő nyári programján, 
augusztus 19-én és 20-án a Szent 
István Napi Borünnepen, Isme-
rős Arcokkal is találkozhatnak a 
tűzijáték előtt.

Köszönet illeti meg a rendez-

vény  támogatóit a Piramis Épí-
tőház Kft-t, a CBA Nagymarost, 
a Nagymaros Város Fejlesztésé-
ért Alapítványt, a Veresegyház és 
Vidéke Takarékszövetkezetet, és 
a Nagymarosi Polgárőr Egye-
sületet, akik vigyáztak a bizton-
ságra. 

Nézze élőbeN a Foci VilágbajNokság döNtőjét 
a Vígmatróz családi kisVeNdéglőbeN 

(Nagymaros, HuNyadi sétáNy 2.) 
július 13-áN, VasárNap 21 órakor
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Elsővölgyi óvoda

Június elejével végre meg-
indulhatott az Elsővölgyi 
óvoda építési kivitelezése. 
Az ismert előkészítési aka-
dályok elhárítását követő-
en első lépésként a meglé-
vő épületrész bontási és új 
szerkezetépítési (pince, vi-
zesblokkok) illetve az új 
épületszárny helyének ki-
alakítása érdekében a tám-
fal építési feladatai követ-

keztek. Az új épületszárny 
a telken belüli rézsű meg-
bontását és megtámasztá-
sát követelte, ami helyszű-
ke miatt vasbeton támfal-
lal volt lehetséges. A támfal 
építése után elkezdődtek az 
új épületalapok föld- és be-
tonozási munkái, majd a na-
pokban már a felmenő fala-
zatok építési is zajlik.

A kivitelezés jelenlegi 
tempójában tartható a szer-
ződésben vállalt határidő.

Városi fejlesztések

Hunyadi sétány

Az árvízi védvonal kivite-
lezőjével folytatott hosszas 
egyeztetések után megkez-
dődött a sétány helyreállítá-
sa, melyből az alépítményi 
munkák költsége terheli az 
önkormányzat kasszáját, a 
burkolati építés a kivitelező 
költségére történik. A jelen-
legi beavatkozás az eredeti 
felületeket követve készül, 

az egykori aszfaltburkolat 
helyett térkőből. A korábbi 
rendezési tervek, illetve a 
magasabb minőségű burko-
latok használatára jelenleg 
nem volt lehetőség, de ösz-
szességében így is az eddi-
ginél kulturáltabb, a sétány 
értékéhez illeszkedő burko-
lati felületek jönnek létre.

A kivitelezés ideje alatt 
kérjük a közlekedők és a 
strandolók türelmét.

Korábban az újság hasábjain 
több alkalommal is felhívtam 
a gépkocsival közlekedők fi-
gyelmét a közúti közlekedés 
szabályainak betartására, és 
helyeztem kilátásba helyszíni 
bírság kiszabását a szabályok 
megsértése esetére.

A bírságolásra több hónap, 
szóbeli, majd írásbeli figyel-
meztetések megtörténte után 
került sor.

A különböző közössé-
gi oldalakon egyéni sérelem 
okán megjelenő írások alap-
ján szükségét látom tisztázni, 
hogy a bírságolásra nem azért 
kerül sor, mert „pénzre van 
szüksége az önkormányzat-
nak”, és nem is a marosiakat 
akarjuk ezzel – nyomdafesté-
ket tűrő kifejezéssel helyette-
sítve az eredetit – piszkálni.

A helyszíni bírság kisza-
bására a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és 
a szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 39. § (2) bekezdés 
e) pontjában biztosított hatás-
körében a közterület-felügye-
lő jogosult, a törvény 100. § 
(1) bekezdése, valamint 224. 
§ (1)-(2) bekezdése alapján.

Utóbbi jogszabályhely 
alapján a KRESZ (a közúti 
közlekedés szabályairól szó-
ló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet) 40-41. 
§-ának, valamint más megál-
lási, várakozási vagy táblával 
jelzett behajtási tilalom vagy 
korlátozás megszegése ese-
tén szabhat ki a közterület-
felügyelő helyszíni bírságot. 
Ezért korlátozódik a közterü-
let-felügyelő helyszíni bírsá-
golási tevékenysége a parko-
lásra és behajtásra, nem pedig 
azért, mert más esetben nem 
kíván intézkedni.

A bírságolás célja minden 
esetben a közlekedési szabá-
lyok betartásának kikénysze-
rítése (amelyre egyrészt a fi-
gyelmeztetés láthatóan nem 
bizonyult eléggé hatásosnak), 
másrészt a többi közlekedő, 
különösen a gyalogosok vé-

delme a járdákon, valamint a 
Magyar utcában a más anyag-
használattal is kiemelt, de a 
gyakorlatban sok autós szá-
mára nem egyértelmű gyalo-
gos közlekedési zónában.

A helyszíni bírság legala-
csonyabb összegét a 63/2012. 
(IV. 2.) Korm. rendelet (www.
njt.hu) melléklete tartalmaz-
za, amelyet a közterület-fel-
ügyelő köteles kiszabni, nincs 
lehetősége alacsonyabb mér-
ték megállapítására.

Ez a mérték megállási, vá-
rakozási tilalom esetében első 
alkalommal 10 000 Ft, vasúti 
aluljáróban 15 000 Ft, viszont 
mozgáskorlátozott parkoló-
ban jogosultság híján már 50 
000 Ft.

Felhívom a figyelmet, 
hogy „a megállás az úttest 
menetirány szerinti jobb szé-
lén, azzal párhuzamosan, egy 
sorban szabály” megszegé-
se esetén is 10 000 Ft a kö-
telezően kiszabandó helyszí-
ni bírság.

A helyszíni bírság felső ha-
tára 50 000 Ft, hat hónapon 
belüli ismételt szabálysértés 
esetén 70 000 Ft.

A bírság kiszabása alól a 
szabályszegés elkövetése ese-
tén nem mentesülnek sem az 
adót fizető helyi vállalkozók, 
sem az árvízi védekezésben 
korábban részt vett szemé-
lyek, de a közterület-felügye-
lővel minősíthetetlen hang-
nemben, vagy agresszíven 
fellépők sem.

A gépkocsivezető távollét-
ében kiszabott helyszíni bír-
ság 30 napon belül meg nem 
történő befizetése esetén sza-
bálysértési feljelentést te-
szünk a rendőrkapitánysá-
gon, amely eljárásban a ki-
szabandó bírság mértékek a 
kormányrendelet alapján leg-
alább a duplájára emelked-
nek.

A szabálysértés elköveté-
séről minden esetben fény-
képfelvétel készül.

dr. HorVátH béla
jegyző

A közlekedési szabálysértések 
helyszíni bírságolásáról

Júliusban már hivatalosan is 
strandolhatunk Nagymaroson
Régi álom vált valóra: július közepétől Nagymaros vá-
rosa megkapta a dunai strand üzemeltetésre az engedélyt 
a hatóságoktól. A „Halas” alatti strandon július közepé-
től már zavartalanul fürdőzhet mindenki.

A megvalósításban a hatóságok mellett a helyi vállalko-
zók is szerepet vállaltak, melyért köszönettel tartozunk ne-
kik: Maros Span Kft, Hód Kft, Nagymaros Éptű Kft, Hirkó 
Kft, Járik Zoltán és Arnold Márton vállalkozók és a munká-
ban részt vevő közfoglalkoztatottak. Köszönet a türelemért a 
„Halas” tulajdonosának, Ógel Józsefnénak is.
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Örömmel tudatjuk, hogy 
STRIKER BALÁZS, nagymaro-
si lakos, a Budapesti Fazekas Mi-
hály Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium 8. osztályos tanulója 
lett hazánk legjobb ifjú kémikusa: 
I. helyezést ért el a Hevesy György 
Országos Kémiaversenyen. 

Balázs kiváló teljesítményt 
nyújtott fizikából is, III. helyezést 
ért el a XXIV. Öveges József Kár-
pát-medencei Fizikaversenyen.

Köszönjük Hamvas Brigi né-
ninek, Hangrádi Kati néninek és 
Végvári Györgyi néninek, hogy 
megszerettették fiunkkal a termé-
szettudományokat.

dr. arapoVics mária és 
dr. striker sáNdor

Striker Balázs az emlékéremmel és 
az oklevéllel

Striker Balázs sikere

A tavalyi nagy sikerű ren-
dezvényünket július 26-án 
újra megrendezzük Nagy-
maroson. 

Akihez nem jutott volna el 
a hír: pont egy éve, hogy 250 
fő részvételével együtt va-
csoráztunk városunk főterén. 
Egy feltétele volt a részvétel-
nek - fehér ruhába illett meg-
jelenni. A világ számtalan or-
szágában megrendezésre kerül 
évente egy alkalommal ehhez 
hasonló rendezvény, amelyhez 
mi nagymarosiak is csatlakoz-
tunk. Nagyon sokan emleget-
ték, dicsérték az ötletet, remél-
hetőleg az idén még népesebb 
lesz vacsora vendégeink köre.

Mindenkit szeretettel vá-
runk tehát július 26-án, szom-
baton 19 órára a főtéri geszte-
nyefák alá. Vacsoráról, italról, 
evőeszközről, asztalról, szék-

ről, egy szál gyertyáról min-
denki maga gondoskodik. A 
részvétel feltétele nem vál-
tozik: FEHÉR RUHÁBAN 
JÖJJÜNK!

Mit tegyen, akinek nincs fe-
hér ruhája? Itt az idő beszerez-
ni, esetleg kölcsön kérni! Va-
csorázzunk együtt, ismerked-
jünk, barátkozzunk, beszél-
gessünk, töltsük együtt az es-
tét.
                             istVáN atya     

További információk az 
Egyházközség és az Önkor-
mányzat honlapján, a plakáto-
kon, valamint Heinczinger Ba-
lázsnál (20/919-1005).

A rendezvény szervezője: a 
Nagymarosi egyHázközség
A rendezvény támogatója: 
Nagymaros Város öNkor-
máNyzata

Vacsora fehérben - újra!

Június 29-én, vasárnap 50 
hátrányos helyzetű gyer-
mek érkezett Nagymarosra, 
magyarok és németek ve-
gyesen. 

Fogadásukra a Mátyás 
Étkezdében voltunk, és 
Heinczné Cserni Katival kö-
szöntöttük őket, majd Kati 
németül és magyarul város-
unk sváb nemzetiségének 
kultúrájáról, történelméről, a 
betelepítésről és a kitelepítés-
ről beszélt. 

Minden várakozást felül-
múlva a kiskamaszok nagy 
érdeklődéssel hallgatták. 

Mint, ahogy a fotón is látha-
tó a Mátyás Étkezde dolgozói 
nagyon ízletes ebéddel vár-
ták őket, és természetesen a 
nagymarosi málnából készült 
"málnakocka" sem maradha-
tott ki desszertként. Az isko-
la tanulói által készített kerá-
miát és Nagymarosról készült 
Julianus útikönyvet adtunk át 
minden gyereknek a Német 
Nemzetiségi Önkormányza-
tunk nevében.

iVor aNdrásNé 
NNNö elNök

Hátrányos helyzetű gyerekeket 
láttunk vendégül Nagymaroson

Megjelent Nagymaros/Verőce tu-
risztikai kiadványa a Julianus ki-
adó gondozásában. A prospektus-
ban magyar és német nyelven ol-
vashatóak városunk nevezetessé-
geinek bemutatkozása.

A kiadvány már megtalálható a 
Fő téri „Manyi” boltban, a Városi 
Könyvtárban és nagymarosi, a ve-
rőcei, illetve váci CBA-ban. Elké-
szültek a nagymarosi címeres pó-
lók is, melyek megvásárolható-
ak szintén júliusban, a Nagymaro-
si Piac időszakában a művelődési 
ház előtt álló értékesítő standon.

Útikönyv Nagymarosról
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Június utolsó hétvégéjén 
Kosdon jártunk, ahol az ön-
kormányzat szervezésében 
megrendezték az Önfenntar-
tó Magyar Falvak találkozó-
ját. Fantasztikus előadásokat 
hallhattunk, sok baráttal ta-
lálkoztunk, és esténként az Is-
merős Arcok, majd az Örök-
ség zenekarok koncertjét 
hallgathattuk. Itt tudtuk meg, 
hogy példaértékű azoknak a 
településeknek az igyekeze-
te, ahol saját erőből termelik 
meg a napköziben felhasznált 
zöldségeket, gyümölcsöt. A 
közétkeztetésen túl saját cél-
ra is jut a termékekből. Mi-
lyen jó lenne Nagymaroson is 
bevezetni ezt a foglalkoztatá-
si módot!

Sajnos nem csitul el a 

pletyka-áradat: néhány rossz-
indulatú, és élénk fantáziájú 
ember azt terjeszti gőzerővel, 
hogy a két jobbikos képviselő 
"intézte el", hogy az ősagárdi 
füstöltáru-termelőt is eltiltsák 
a piacról. Ez szemenszedett 
hazugság! A jegyző úr is leír-
ta a város honlapján, hogy ha-
tósági ellenőrzés során derült 
ki rengeteg szabálytalanság 
az illetőnél. Kérem, ne keltse-
nek hamis híreket, ne szítsák 
a rossz hangulatot! Kár ilyen 
valótlan dolgokkal rossz ér-
zést kelteni az emberekben. 
Kérem, ne tegyék!

Mindenkinek derűs, békés 
nyarat kívánok, sok napsütés-
sel, nyaralással, finom gyü-
mölcsökkel :)

szimoN ágota

Beszámoló a nagymarosi 
Jobbik életéről 

Értesítjük Kedves Olvasó-
inkat, a Városi Könyvtár 
2014. július 29-től 2014. 
augusztus 26-ig ZÁRVA. 
Utolsó kölcsönzési nap: jú-
lius 26. (szombat) 8,00 – 
12,00-ig. 
Nyitás: augusztus 26-án 
(kedden) 9 órakor. Lehe-
tőség van több kötet könyv 
kölcsönzésére is!

Kérjük azokat a Kedves 
Egykori (és Jelenlegi) Olva-
sóinkat, akik már régóta nem 
hozták vissza a kikölcsön-
zött könyveket, vagy vélet-
lenül könyvtári könyv ke-
rült hozzájuk, hogy hozzák 
vissza a könyvtárba! Bár-
milyen régen is járt könyv-
tárunkban, bármilyen régen 
is kölcsönözte ki a könyve-
ket, szeretettel és szívesen 
látjuk! Késedelmi díjra sem 

kell számítaniuk!
Kérjük a Tisztelt Újságol-

vasókat, ha bármilyen jó öt-
letük van arra, hogy a kése-
delmes olvasóinktól milyen 
módon tudnánk „visszasze-
rezni” a náluk lévő könyv-
tári könyveket, osszák meg 
velünk. Előre is köszönjük!

Ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani mind-
azoknak, akik saját könyv-
gyűjteményük fölös példá-
nyaival segítették könyv-
tárunk működését. A fel-
ajánlott könyvekkel lehető-
vé tették, hogy a régi, esz-
tétikailag már nem megfele-
lő köteteket cserélni tudtuk, 
illetve a könyvtár gyűjtemé-
nyében eddig nem található, 
- de beleillő – könyveket ál-
lományba vehettük.

máNdliNé szabó kataliN

A Nagymarosi Könyvtár hírei

www.nagymaros.hu

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Mindenkinek! Rokonainak, baráta-
inak, munkatársainak, szomszédjainak és az 
utcabelieknek, akik részt vettek HÁRS IST-
VÁN gyászmiséjén és azt követő temetésén. 
Sírjához virágot és koszorút tettek és elbú-
csúztak tőle! 

Köszönettel: a gyászoló szalai család

Figyelem: rendelési idő változás a 
gyermekrendelőben

Kedves betegek! Átmenetileg, helyettesítés miatt változik a rendelé-
si idő. Helyettesít dr. Barvircz János (Tel.: 27/350-018) június 21-től 
július 30-ig és augusztus 11-től augusztus 15-ig. Rendelési idő: hétfő 
8-9, kedd 14-15, szerda 8-9, csütörtök 8-9, péntek 8-9.

Átmenetileg dr. Barvircz Jánost helyettesítem június 30-tól  júli-
us 18-ig, ezért változik a rendelési idő: hétfő 9-11, kedd 9-11, szerda 
15-17, csütörtök 9-11, péntek 9-12.

dr. stuHl araNka

A nagymarosi társasjáték 
klubot néhány helyi fiatal 
hozta létre azzal a céllal, hogy 
kiragadja a fiatalokat a XXI. 
század függőségéből, és ezál-
tal ne a televízió és a számí-
tógép előtt töltsék szabadide-
jüket. Igyekszünk olyan szó-
rakozási formát kínálni, ami 
a közvetlen emberi kapcsola-
tok kialakítására ad lehetősé-
get, miközben mind szélesebb 
réteggel ismertetjük meg a 
szerep- és a társasjátékok 
egyre szélesedő kínálatát.

Noha a társasjátékok eseté-
ben a legtöbb embernek első 
sorban a „Ki nevet a végén?”, 
„Gazdálkodj okosan!”, és 
„Monopoly” jut eszébe, mint 
gyermekkorának legismertebb 
játékai, a klubban igyekszünk 
komolyabb játékokkal az idő-
sebb, tizenéves feletti korosz-
tályt megcélozni. Az elmúlt 
években a társasjátékok ko-
moly fejlődésen mentek ke-
resztül, többek között megje-
lentek a tematikus, a stratégiai 
és a kooperatív játékok is, amik 
kifejezetten a felnőtt korosz-
tályt célozzák meg.

A klub lehetőséget ad a lá-
togatóknak, hogy a különféle 

játékokat megismerjék és ki-
próbálják. Természetesen klub 
működtetőit meg lehet keres-
ni a társas- és a szerepjátékkal 
kapcsolatos kérdésekkel, illet-
ve segítséget tudnak nyújtani a 
játékok beszerzésével kapcso-
latban is. 

A klub tagjai nagy hangsúlyt 
fektetnek arra is, hogy a láto-
gatók ne egy virtuális világban 
építsenek ki felületes kapcsola-
tokat, hanem élőben egy asztal 
mellett egymás ellen küzdve, 
avagy épp egymást segítve tel-
jesítsék a játék célját. Továbbá 
fontos megjegyezni, hogy ez a 
tevékenység mint játék és szó-
rakozási forma, kiválóan alkal-
mas a mindennapi stressz oldá-
sára. 

A klub jelenleg az önkor-
mányzatnak köszönhetően csü-
törtökönként délután hat és este 
nyolc óra között, a Művelődé-
si Házban várja a tizenkét évnél 
idősebb, játszani és kikapcso-
lódni vágyó fiatalokat. Meg-
található a Facebook-on, mint 
Nagymarosi Szerep- és Társas-
játék klub nyílt csoport.

Nyílt napot tartanak augusz-
tus 13-án 14 órától a művelő-
dési házban! Várnak mindenkit 
szeretettel!

Bemutatkozik a Nagymarosi 
Szerep- és Társasjáték klub 
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Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/354-808
Börzsönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022

Nyitva tartás:
H: 14-17

Sze.: 10-12, 14-17
P: 10-12, 14-17

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
Nagymaroson: július 12-én, 
szombaton 9 és 13 óra között

Előjegyzés szükséges a vizsgálathoz! 
Telefon: 06-30/916-0889

Ha valami igazán Nagyma-
rosra való, az első országos 
lovasnap, amelyet május utol-
só napján rendeztek, minden-
képpen ilyen. Az elmúlt évek-
ben egyre több szülő vitte lo-
vagolni a nagymarosi és a kör-
nyékbeli gyerekeket a Táltos 
Lovastanyára, Mészáros Szilvi-
ához, ahol azok a gyerekek is 
segítséget kapnak, akiknek va-
lamilyen lelki, tanulási vagy 
egészségi problémája van. 

Ezenkívül pedig a táj 
lovasmúltja elvitathatatlan: 
Nagymaroson élt ugyanis a vi-
segrádi királyok várnépe, köz-
tük a katonák és családjuk, és 
a jelentősebb lovagi tornákat is 
itt rendezték egykor. És ehhez 
még jönnek a Visegrádon élő 
királyi solymászok, és azok az 
országos és nemzetközi hírű lo-
vasok, oktatók, akiket a polgár-
mesteri hivatal által is támoga-
tott rendezvényre meghívtak. 

Petrovics László polgármes-
ter köszöntötte az első nagyma-
rosi lovasnap vendégeit. Beszé-
dében azt hangsúlyozta, hogy 
minket mindenfelé a világon 
úgy ismernek, mint lovasnépet, 
mi is így gondolunk magunkra, 
és azt is tudjuk, hogy aki felül 
egy ló hátára az közelebb kerül 
a természethez és a saját sza-
bad és sebezhetetlen lényéhez, 
ezért is tudnak annyit segíteni a 
lovak a gyerekeknek.

A lovasnapot a két és fél 
éves Marafkó Zorka lovaglá-
sa nyitotta Csoncsó paci há-
tán, és utána Mészáros Szilvi 
15 nagymarosi és környékbeli 
tanítványa szállt még nyeregbe 
a lovasnap tiszteletére, és végül  
oktatójuk mutatott be díjlovag-
lást. A program Sípos Csaba 
díjlovas bemutatójával folyta-
tódott, és közben négy főzőcsa-
pat bográcsában már rotyogtak 
a versenyétkek, amelyekkel a 

rendezvényt támogatta a Fris-
sen sült csapat, a Nagymarosi 
Borbarátok csapata, Kiss Kar-
csi csapata és Karimi csapat. A 
nemes versenyt a Schült Feriék 
vadmalacgulyása nyerte.

A lovasnapra sokan érkez-
tek, hogy láthassák Mészáros 
Gyula Horsemant, lovas- és 
lőkiképzőt, aki arra kérte Mé-
száros Szilvit, hozza ki a salak-
pályára új, Solyóm nevű lovát, 
„akinek” a hátán ember még 
soha nem ült, és nem is tarto-
zik a könnyen kezelhető pa-
cik közé. Sólyom megérkezett, 
rúgkapált, megmutatta, hogy 
neki itt senki nem számít, az-
tán pedig Gyula mutatta meg, 
mint lehet elérni egy lónál sze-
retettel, ráhangolódással, oda-
adással. 

A királyi solymászok be-
mutatójára a pálya szélén ke-
rült sor. Odagyűlt a sok gyerek, 
hogy gyönyörködjön a kirá-
lyi sólymok röptében és a szel-
lemes, szívhez szóló szöveg-
ben. A bemutató végén simo-
gatták a madarakat a gyerekek, 
fotózkodtak velük.

Kassai Lajos lovasíjászt 
is nagyon vártuk, de az egyik 

lova balesetet szenvedett, így 
nem tudott részt venni a be-
mutatón. De így visszatérhe-
tett Mészáros Gyula 18 éves 
egykori versenylovával, aki 
kapcsolatuk elején öt bordá-
ját eltörte, most pedig szere-
tettel dolgozik együtt a gazdá-
jával, Gyula a hátára is föláll-
hat, megbízhat benne. Tanít-
ványa, Molnár István Jennifer 
nevű gyönyörű fríz lovával 
mutatott be lovaglást. Jennifer 
a szabad ég alatt él egy legelőn, 
és István csak hetente egyszer-
kétszer tud vele találkozni, de 
minden találkozás minőségi, 
ahogy ők mondják. A lovasnap 
végén odagyűltek sokan Gyu-
la és István meg a pacik köré, 
nem is csak a lovak meg a lo-
vaglás miatt, hanem mert ah-
hoz is sokat kaptak tőlük, akik 
ott voltak, hogy boldogabban 
éljenek, és jobban szeressenek.

Nagymaros megtalálta ma-

gának a lovakat és a lovaglást, 
aki ott volt, ezt érezhette. Kö-
szönet mindezért a szülőknek, 
a gyerekeknek, az iskolának és 
az iskolaigazgatójának, aki tá-
mogatja a gyerekek lovagolta-
tását, Mészáros Szilvinek, aki 
ezt a rendezvényt is szervez-
te, a szüleinek, akik támogat-
ták mindenben, polgármesteri 
hivatalnak, és a további támo-
gatóknak: a Batki-Tarnsnak, 
a Karibi Bt-nek, a Horze 
Lovasboltnak és a CBA-nak.

A következő nagymarosi lo-
vas rendezvényre szeptember-
ben kerül sor abból az alkalom-
ból, hogy a Grevesmühleniek 
által szervezett esélyegyenlő-
ségi programsorozat követke-
ző állomása Nagymaros. Az 
általunk vállalt témakör töb-
bek közt a problémás gye-
rekek segítése a sporton ke-
resztül. Nemzetközi küldött-
ség előtt mutathatjuk be töb-
bek közt, hogy a lovak, a lo-
vaglás hogyan segítenek meg-
találni a gyerekeknek a tes-
ti-lelki egészséget. A második 
lovasnapra pedig jövő május-
ban kerül sor.

Varga klára

Lovasbemutató volt Nagymaroson A nagymarosi ifjú lo-
vasok: Marafkó Zorka, 
Marafkó Panka, Szomráky 
Cecília, Mészáros Vazul 
Dezső, Galavics Dávid 
Bruno, Burgermeister Dor-
ka, Balogh Luca, Mozga 
Petra, Niedermüller Anna, 
Végh Zsófia, Fleischmann 
Bálint, Katona Zsófia Vi-
rág, Hajós Gergely, Balogh 
Gerda, Bessembacher Bog-
lárka

Köszönet a segítségért
Ezúton mondok köszönetet három általános iskolás 
fiúnak, akik behozták a téli tüzelőmet az utcáról és 
a szüleiknek, hogy ilyen remek fiúkat neveltek. Se-
gítségük felbecsülhetetlen. Ákos, Gergő és Máté kö-
szönöm.

koVács béláNé, erzsi NéNi 
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Iskolánk hírei
Elérkezett a 2013-2014-es tanév 
utolsó hónapja. Ilyenkor mindig 
felbolydul az iskola: mindenki 
visszatekint valamilyen formá-
ban az elmúlt időszakra, és iz-
gatottan várja a szünidőt. Június 
első két hete számos program-
mal, és az idei utolsó megméret-
tetésekkel telt.

Folytatódtak a zenei tansza-
kosok vizsgái. Rézfúvósok, zon-
gorista növendékek és ütősök év 
végi vizsgán mutatták meg, mit 
tanultak ebben a tanévben. Jú-
nius 6-án pedig az összes zene-
iskolai növendék örvendeztette 
meg játékával a művelődési ház-
ba látogatókat, akik a tanévzáró 
hangversenyen élvezhették tanu-
lóink muzsikálását. Köszönjük 
Szigeti-Benedek Gabriellának a 
szervezést, a felkészítő tanárok-
nak az egész éves munkát!

A hónap elején „egészséghe-
tet” tartottunk az iskola tanulói-
nak. A változatos programot Bu-
rányi Éva tanárnő állította ösz-
sze. Minden reggelt mozgással 
kezdtünk. Hol az iskola testne-
velői, hol a meghívott edzők irá-
nyították a közös bemelegítést. 
Ezt követően számos feladattal 
próbáltuk a gyerekek figyelmét 
az egészséges életmódra irányí-
tani. Voltak elméleti feladatok, 
tesztek, csapatmunkák. Máskor 
biciklivel kellett egy megépített 
akadálypályán végigkerekez-
ni. Rendeztünk divatbemutatót, 
készítettünk salátát. Pitz And-
reának köszönhetően kipróbál-
tuk a Kick Boksz-ot, Sárog No-
émivel zumbáztunk. Sors Tamás 
paraolimpiai bajnoktól pedig 
kérdezhetett bárki bármit, nyílt, 
közvetlen stílusával szívesen vá-
laszolt kicsit-nagyok kérdéseire.

Köszönjük a szervezők, és a 
meghívott vendégek munkáját, 
amellyel élvezetessé tették eze-
ket a napokat számunkra.

Természetesen a tanulásra is 
fordítottunk időt ezekben a na-
pokban. Június 10-ig minden ta-
nulót lezártak a szaktanárok, a 7. 
és a 8. évfolyamosok pedig vizs-
gán számoltak be az egész éves 
tananyagból. A kemény munka 
után mindenkit várt a jól meg-
érdemelt aktív pihenés. Júni-
us 11-12-én szervezték meg az 
osztályfőnökök az idei osztály-
kirándulásokat. A legtöbb fel-
sős osztály kétnapos kirándulá-
son vett részt az ország különbö-
ző pontjain. De függetlenül attól, 

hogy busszal, gyalog vagy vo-
nattal indultunk útnak, mindenki 
jól érezte magát, és élményekkel 
gazdagodva tért haza.

Bármennyire is várja min-
den iskolás – nagyritkán a taná-
rok is –, a nyári szünidőt, az év 
végén kicsit elszorul a szívünk. 
Minden évben el kell ugyanis 
búcsúznunk a nyolcadikosoktól, 
akik nélkül már nem lesz ponto-
san ugyanolyan a következő tan-
év. Mindig látni egy-két köny-
nyes szemet, amikor a végző-
sök búcsúznak tanáraiktól, és 
természetesen a ballagáson is, 
ahol a virághalmok közül néz-
nek ránk, ilyen formában utoljá-
ra, a búcsúzó diákok. A tanévzár-
óra már mindenki felszabadult. 
Napbarnította gyerekcsoportok 
mesélik egymásnak az első szü-
nidei élményeket, ki büszkén, 
ki kevésbé büszkén szorongat-
ja a bizonyítványát, hogy a két-
hónapos pihenés után újult erő-
vel vágjon neki az újabb tanév-
nek. Sokakkal azonban még ta-
lálkozhattunk mi tanárok a szün-
idő kezdetén is. Iskolánk ugyan-
is két turnusban nyári napközis 

tábort szervezett az erre igényt 
tartó gyerekeknek. Számos ér-
dekes program, és változatos 
foglalkozás várta a táborozó-
kat. Voltunk kirándulni, lovagol-
ni, kalandparkozni, és hajókázni. 
Kézműveskedtünk, énekeltünk, 
mozogtunk és beszélgettünk, és 

bátran állíthatom, hogy minden-
ki jól érezte magát. 

HamVasNé HortoVáNyi 
gyöNgyVér

A ciszterci 
nővéreknél

Júniusban, egy meleg nyá-
ri délután meglátogattuk a 
kismarosi ciszterci monos-
tort. Két nővér várt minket. 
Az egyik apáca nekünk 
tett fel kérdéseket csalá-
dunkról, életünkről, ezzel 
együtt egy jó előadást tar-
tott nekünk. A másik nővér 
a templomba vezetett min-
ket, ahol érdekes hangsze-
reket ismertünk meg. Szil-
vi nénivel papírból apácát 
készítettünk. Mézet is le-
hetett kapni. Végül elsétál-
tunk fagyizni.

Köszönjük Ági és Ma-
rianna tanító néniknek, és 
Szilvi néninek a tartalmas 
délutánt!

lázár FaNNi 2.b

Szebb gyermekorvosi rendelőt Nagymarosnak! 
Szülői összefogással  

felújítás július 21-től: 

FESTÉS 

DÍSZÍTÉS 

FÜGGÖNY 

PELENKÁZÓ RENOVÁLÁS 

TAKARÍTÁS 

Sok szeretettel várunk felajánlásokat, 

legyen tárgyi, anyagi vagy kétkezi munka!!! 

Anyagi hozzájárulásokat kihelyezett dobozokban is gyűjtünk: 

Biobolt, Sigil kávézó, Kóka bolt, Halas, Panoráma söröző, Édeske, Virágbolt 
(Kati),  Manyi bolt, Gyógyszertár, Szépségkuckó, Használt  ruhabolt( Bea) 

Tárgyi felajánlások és egyéb információ végett hívható: 

Schlenkné Kovács Tímea: 06306268197 

Psenák Tiborné: 06206631554 

 

Osztálykirándulás 
Visegrádra

Eljött az iskola utolsó hete. A ta-
nító nénik kirándulást szervez-
tek Visegrádra. Nagyon örül-
tem az ötletnek. A 9-es komppal 
indultunk. Utána felsétáltunk 
a Magda forráshoz. Ott kicsit 
pancsoltunk a patakban. A víz 
nagyon hideg volt, de élveztük. 
A nap végén még egy gombóc 
fagyit is kaptunk. Délután haza-
mentünk, és jól elfáradtunk.

romáN zsóFia 2.b



Nagymaros                                                                                                                                 9

Idén is volt nyári napközis 
tábor. Rengeteg élményben 
volt részük a gyerekeknek, 
próbáltuk változatossá ten-
ni a programokat. A kirán-
dulásokon kicsit elfáradtak, 
de nagyon jókedvűek vol-
tak végig. A törökmezői ka-
landparkban próbára tehet-
ték bátorságukat, ügyessé-
güket. 

A lovaglás is különle-
ges élmény volt nekik, so-
kan nem ültek még lovon. 
A visegrádi történelmi ját-
szótéren is nagyon aktívak 
voltak. Ezen kívül jól meg-
mozgatta őket a zumba, 
melyet idén is Sárog Noémi 
tartott. A tornatermi játé-
kos sportfoglalkozáson sem 
volt idő unatkozni. A kéz-
műves foglalkozásokon le-
hetett kreatívan alkotni, az 
agyagozáson sok remekmű 
született. A zenés foglalko-
zásokat is nagyon élvezték 
a gyerekek, vidáman dalol-
tak, táncoltak, játszottak. A 
kardozás rejtelmeibe Jakus 
Roland avatta be őket. Az 
állatbarát napon közelebb 

A játéké volt a főszerep: idén 
is tartottak nyári tábort

Ahogy teltek a hónapok 
egyre inkább vártuk má-
jus 20-át. Aznap indultunk 
a négynapos kirándulásra, 
Drégelypalánkra.

A faluban egy paraszt-
házban kaptunk szállást. 
Mivel a falu határában, a 
hegy tetején található Dré-
gely vára, az összes prog-
ramunk erre épült.

Első nap a falu neve-
zetességeivel, értékeivel 
ismerkedtünk meg egy 
kincskereső feladatsor se-
gítségével. Térkép és ver-
sikék adtak útmutatót.

Másnap egy kirándu-
lás keretében megnéztük 
a várat, útközben túrave-
zetőnktől sok érdekes in-

Erdei iskola Drégelypalánkon

kerültek az állatokhoz. 
Vendégünk volt Várkonyi-
Nickel Réka, a Máté Ala-
pítvány elnöke, aki hozta 
magával a kutyusát is. Kati 
néni állatait is megismer-
hették a gyerekek. 

Izgalmas napot töltöttek 
az esztergomi Geodában, 
mely egy interaktív ásvány- 
és őslénykiállítás. A részt-

vevők az ékszerkészítés 
mellett aranymosásban, va-
lamint ősmaradványok ki-
ásásában is próbára tehet-
ték magukat. A váci tűzol-
tóság meglátogatása is na-
gyon érdekes volt. A he-
lyi cipészműhelyben me-
sélt nekünk David Balazic 
a cipőkészítésről. Titokza-
tos program volt a kincske-

resés a városban. A táborzá-
rásnál torta volt a meglepe-
tés mindkét héten.

Köszönjük meghívott 
vendégeinknek, hogy szí-

nesebbé tették ezt a két he-
tet. Köszönjük kollégáink-
nak, hogy aktívan, lelke-
sen foglalkoztak a gyere-
kekkel. Reméljük, hogy a 
gyerekek jövőre is szívesen 
jönnek a nyári szünet első 
két hetében a napközis tá-
borba!

zoller csabáNé és 
HaVasiNé jakus beáta

formációt hallottunk a tör-
ténelmi eseményekről. A 
délutánt a Nomád tábor-
ban töltöttük. Leginkább a 

medencében pancsolás, a 
kötélpálya, az íjászat, és a 
bátorság próba tetszett.

Csütörtökön délelőtt a 

Magyarországon őshonos 
állatokat nézhettük meg 
egy közeli tanyán. Dél-
után bőrből ékszereket ké-
szítettünk egy bőrdíszmű-
ves segítségével.

Utolsó nap apródavatá-
son vettünk részt, amit egy 
lakoma követett! Minden-
kit apróddá avattak, aki si-
keresen teljesítette az el-
múlt napok feladatait és 
magatartása is jó volt.

A sok program mellett, 
ha volt időnk számhábo-
rúztunk, vetélkedtünk, 
fagyiztunk, tábortűz mel-
lett énekeltünk.

Otthon alig győztük me-
sélni élményeinket!

Ezt a kis települést szí-
vesen ajánljuk másoknak 
is felkeresni!

3. a osztály
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augusztus 2-3, maros yacHt kikötő
augusztus 2. szombat

9:00-16:00 Kajakpóló mérkőzések
16:00 Triál bicikli bemutató
17:00 Danubius Táncegyüttes bemutatója
17:30 Szalontai Kata Akrobatikus torna bemutatója
17:45 Salsa Fuerte bemutatója
18:00 Desenvoltura koncert
19:00 Latin-amerikai tánc bemutató (Kovács Máté és Zoltai Zita)
19:15 Bud Spencer 3 próba
Nevezés: 2014.07.25-ig Plentner Katalinnál vagy Lukács Líviánál Nagy-
marosi Polgármesteri Hivatalban. A próbákra külön is lehet nevezni!
- sör&virsli (nevezési díj: 500 Ft/fő, de az első 5 nevezőnek ingyenes!), 
- szkander, 
- filmszöveg ismeret
Ha kívülről tudod már az összes Bud Spencer filmet itt a lehetőség, hogy 
kipróbáld magad élesben!
20:30 Randa Lear koncert
VasárNap
9:00-14:00 Kajakpóló helyosztó mérkőzések
Családi nap
14:00-16:00
Egészségügyi és tűzoltó bemutató
Török buli (felvonulás)
Ügyességi vetélkedő gyerekeknek és családoknak
Futóverseny gyerekeknek (3 korosztály, 10-14 év, 6-10 év, 3-6 év)
Váltó futás (családi)
Kézműves foglalkozás 
Csillámtetoválás, arcfestés
Kardbemutató és kardozási lehetőség
Kajakpóló kipróbálási lehetőség
 A rendezvényen fellép a Dunakanyar Fúvósegyüttes is!
Részletes program hamarosan a honlapon és a plakátokon látható, a 
program változtatás jogát fenntartjuk.

IV. Nagymarosi Kajakpóló 
Kupa és Fesztivál

A nagymarosi kajakpólósok jú-
lius 3-5 között Olaszország-
ban, Udinében jártak. Ponto-
sabban Porpettóban, nem mesz-
sze Udinétől. A versenyen ren-
geteg ország képviseltette ma-
gát. Olasz, német, lengyel, sváj-
ci, angol, cseh, és magyar szavak 
keveredtek a három nap alatt, 
barátságok kötődtek, de „vérre 
menő” csatákat is vívtunk egy-
mással.

Sokan utaztunk, ennyien még 
soha nem voltunk egyszerre verse-
nyen! 21 fő versenyzővel, és 4 kísé-
rővel érkeztünk meg a tengerpartra, 
Gradóba, ahol a pénteki napot töl-
töttük. Ez egy kis mini nyaralás volt 
a megméretések előtt. Nagyon szép 
időnk volt, rengeteget fürödtünk a 
tengerben, búvárkodtunk, megkós-
toltuk a helyi specialitásokat, várost 
néztünk. Közülünk sokan még nem 
voltak a tengernél, nekik dupla él-
ményt jelentett ez a nap. 

Sajnos nagyon hamar elrohant 
az idő, délután már indultunk is to-
vábbérkezésünk után sátor tábort 
építettünk, és Madarász Pisti már 
főzte is a finom borsó pörköltöt. A 
hely, ahol a versenyt rendezték, tu-
lajdonképpen egy tórendszer volt, 
ahol pisztrángokat tenyésztenek, 
a víz hűvös, de kristály tiszta, tele 
hallal. Gondoltam, a napi program 
után mindenki hulla fáradt lesz, erre 
fél óra múlva szinte az egész társa-
ság vízen volt, mivel ki kellett pró-
bálni a pályákat! Összesen 4 pályát 
építettek, mindenkinek jutott hely, 
hogy ismerkedjen velük. 

Szombaton esőre ébredtünk, fél-
tünk, hogy ilyen marad az idő, de 
hamar kitisztult az ég, és két napon 
keresztül szépen lassan ropogósra 
sültünk. 

Az izgalom a tetőfokára há-
gott, mert lassan eljött az „igaz-
ság órája”! Mindenkinek vízre 
kellett szállnia, meg kellett mutat-
nia mit tud, mennyit tanult a nagy-
marosi edzéseken. Izgatott kérdé-
sek, feszült arcok. A jó kedv már 
kicsit erőltetettnek tűnt. De ez így 
van rendjén. A felnőtt, rutinos ver-
senyzők (Kiss Miki, Szűcs Géza, 
Heininger Ádám, Ádám Krisztián, 
Madarász Kata, Baumann Tamás, 
Csapó István, Márton Zoli) is fe-
szülten várták az első meccsüket, 
nem hogy a kezdők, akiknek ez volt 
életük első kajakpóló versenyük!!! 
A nagymarosi versenyzők 5 csapat-
ban képviseltették magukat.

A felnőtt magyar válogatott-
ban Ádám Krisztián, és Kiss Mik-
lós, a 21 év alatti magyar váloga-
tottban Szűcs Géza, és Heininger 
Ádám, a másod osztályban Osváth 
Pál, Kanyó Bence, Lőrincz Balázs, 
Török Péter kiegészülve 3 oroszlá-
nyi rutinos csapattaggal (Baumann 

Tamás, Csapó István, Márton Zoli) 
játszott.

Akikért pedig az egész csapat 
nagyon szorított, a 3 osztályban in-
duló mix csapataink voltak. Itt in-
dulhatott tiszta női csapat, és ve-
gyes csapatok is (3 lány-2 fiú). 2 
csapatot neveztünk, sok-sok lány-
nyal megtöltve!

Nagymaros ladies mix „A” csa-
pata: Madarász Kata, Németh Imo-
la, Németh Lilla, Antal Verus, Pin-
tér Tomi; Nagymaros ladies mix 
„B” csapata: Hutter Ildikó, Tóth 
Vera, Antal Eszter, Tircs Eszter, 
Polczer Krisztián.

Hihetetlen szervezettséget kö-
vetelt a felszerelések logisztikája, 
ugyanis volt, hogy egy időben ját-
szott a társaság nagy része különbö-
ző pályákon!

Ezen a napon az első és má-
sod osztálynak 5-5, a harmad osz-
tálynak 7 (!) mérkőzése volt. A fel-
nőtt válogatott 3 győzelemmel, egy 
döntetlennel, és egy vereséggel zár-
ta napot, és rosszabb gólkülönbség-
gel a 3 helyre szorult csoportjában. 
Az U21-ek szintén harmadikok let-
tek a másik csoportban. Kezdőink 
szépen állták a sarat, minden mér-
kőzésükön volt segítőjük a partról, 
aki bíztatta, és irányította őket. Egy-
re inkább megérezték a játék lénye-
gét, meccsről meccsre lettek egyre 
jobbak, egyre magabiztosabbak. A 
góllövés is beindult, egyre nagyobb 
önbizalmat adva. A nap végére 
mindenki „hulla” lett, nagyon el-
fáradtunk, de büszkék voltunk ma-
gunkra, a teljesítményünkre, a sok 
kezdő csapattársunkra! Megérte a 
rengeteg munka, erőfeszítés! Bol-
dog arcok szálltak ki a hajókból, el-
csigázva, de mosolyogva. 

A vasárnap nyűgösen indult, 
mindenki fáradtan kezdte a napot, 
de aztán bele lendültünk. A fel-
nőtt, és az U21-es válogatott is győ-
zelemmel kezdett, és eldőlt, hogy 
egymással játszanak az 5. helyért 
12 csapatos mezőnyben. Kata csa-
pata is sikerrel vette az akadályt, 
így az ötödik helyért játszott a har-
mad osztályban! Ildiék (a másik 
harmadosztályú csapat) vesztett, ők 
a 7. helyért játszhattak. A 8 csapat 
között. Másod osztályú csapatunk a 
közép mezőnyben vitézkedett.

Utolsó tartalékait mozgósítot-
ta mindenki. Végül a felnőtt válo-
gatott az ötödik helyet szerezte meg 
az U21-es válogatott előtt, harmad-
osztályú csapataink a 6, és 7 helyen 
végeztek. Másod osztályú társaink 
9-ek lettek. 

Ez a három nap remélem min-
denkinek adott plusz motiváci-
ót, élményt, örömöt, mert vélemé-
nyem szerint szenzációsan jól sike-

rült. Elindultunk egy úton, aminek 
a végén még bármi lehet, bármilyen 
eredménnyel, de az biztos, hogy 
már most CSAPATKÉNT tudtunk 
működni, egymásért hajtani, segí-
teni a másikat! Nagyon büszke va-
gyok mindenkire, aki a nagymarosi 
színeket képviselte, Nagymaros jó 
hírét vitte a világba! 

Végül köszönjük Pistinek a sok 
segítséget, a finom ételeket, a hu-
morát, amivel bármikor képes meg-
nevettetni minket! Ivor Andinak a 
sok fotót, és a pozitív kisugárzást, 
amivel sokszor segített e nehezebb 
pillanatokban! Az oroszlányi srá-
coknak, hogy kezdőinket terelget-
ték, segítették! 

Idén még sok verseny vár ránk, 
mi is rendezünk egyet, augusz-
tus 2-3, Nagymarosi Kajakpóló 
Kupa!!! Gyertek szurkolni, ismer-
kedjetek meg egy új extrémsport-
ággal, ami nagyon hamar „élet-
formává” tud alakulni! Sok más 
programmal is várunk titeket, tánc-
bemutatókkal, koncerttel, gyerek 
programokkal.

ádám krisztiáN

Nagymarosi kajakpólósok Olaszországban
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Olvasói levelek

Nagyné, Marika halálára
A szó szoros értelmében megrázott a hír: Marika meg-
halt. Diósdon voltam,  beteglábú unokámra vigyáztam, 
ott kaptam a telefonüzenetet. Felfoghatatlan volt szá-
momra, hiszen Marika az én életemben is egyfajta biz-
tonságot jelentett.

 Amíg a Polgármesteri Hivatalban dolgozott, szin-
te naponta találkoztunk, de nyugdíjazása után is gyak-
ran kerestük egymást. Telefonon, e-mailben szinte napi 
kapcsolatban voltunk.

A mi barátságunkat sok-sok szép tátrai kirándulás, 
téli túrák, emlékezetes előadások, közös éneklések, er-
délyi utak, őszinte viták és beszélgetések tették gazdag-
gá, de aki Marikával csak egyszer is találkozott, később 
igaz barátként emlegethette. Őszinte szeretettel, közvet-
lenséggel és - legtöbbször- segítőkészséggel állt min-
denki rendelkezésére. Mindig derűs volt, mindig készen 
állt a szolgálatra. Kilencvenhét éves édesanyját és csa-
ládtagjait odaadóan szolgálta, de különös érzékenység-
gel találta meg azokat az embereket is, akiknek segít-
ségre volt szükségük. 

 Az Ő házában mindig akadt egy-egy fekvőhely, asz-
talánál egy tányér leves a „véletlenül” betévedő szá-
mára. És mi, akik ismertük, tudjuk, hogy sok -sok „be-
tévedő” élvezhette a vendégszeretetét. Jöttek Erdély-
ből, Felvidékről, de az „itthoniak” is megemlegették, 
ha csak egyszer is megfordultak Nála.

Nem győzte a sok receptet, gyógymódot, értékes 
programot, jóhírt fénymásolni, vagy email-en szétkül-
deni, mert  lételeméhez tartozott továbbadni a jót, és 
mindazt, amivel segíthetett másokon. Adni, adni, adni! 
Maga sohasem kért, de boldog volt, ha jó szándéka  cél-
ba talált. 

Temetésére az erdélyi Csernátumból is eljött az az 
édesanya, akinek kicsi fián segített. Éveken keresz-
tül intézte a súlyos égési sebeket elszenvedett gyerek 
gyógykezelését. Szálláson, ellátáson túl még a kisfiú 
óvodai ellátást is megszervezte. Hány hasonló példát 
említhetnénk még! A sokat tapasztalt ember őszintesé-
gével tudott tanácsot adni, de tudott hallgatni, meghall-
gatni is!

Szétosztotta önmagát, de Ő még halála perceiben sem 
kért senkitől semmit. Nekünk pedig nem maradt időnk 
arra, hogy megköszönjük mindazt, amit Tőle kaptunk. 

Drága Marika! Fogadd ezt a kései elköszönést, meg-
köszönést! Nyugodj békében!

Varga zoltáNNé

Száraz fűkupacok a Duna-parton
Gondolom, csak a „tűzgyújtási tilalom” miatt van: rengeteg 
a száraz fűkupac a part mentén, az evezős egyesülettől a Sel-
mecbánya utcáig. Hetek óta gyönyörködünk benne. Lehet, 
hogy csak az áradást várja?

Igazi idegenforgalmi látványosság, ilyen a környéken 
úgysincs!

győrFFy erNőNé

A Nagymaroson született 
négy legidősebb úr

Zoller Ignác 1914. december 31-én született, 99 éves. Ha-
difogoly volt négy évig Csoszlán, 1948. november 20-án 
tért haza feleségéhez, akivel 1940-ben kötött házasságot. 
Mindenüket elvették, tíz évig éltek albérletben. Nagyma-
roson dolgozott a Kft-ben. Most az idén lesz 100 éves, 
egészsége korához képest egész jó. Még a konyhakertjét 
ő gondozza. Egyedül él, de a lánya minden nap többször 
megy hozzá.

Zoller Sándor 1920. február 6-án született, 94 éves múlt. 
Hadifogoly volt négy évig sok helyen. 1948. május 9-én 
tért haza. Mindenük megmaradt egy kis ügyeskedés árán, 
de megérte! 1953. október 25-én nősült. Budapesten dol-
gozott nyugdíjazásáig. Egyedül él, elég rossz egészségi ál-
lapotban van, de néha megjelenik az idősek klubjában.

Jung Antal 1920. szeptember 8-án született, 93 éves. 
Hadifogoly volt négy évig Oszkinoban. 1948. december 
30-án tért haza. Mindenüket elvették. 1950. július 30-án 
nősült. A vasútnál dolgozott nyugdíjas koráig. Egészségi 
állapota egész jó. Minden nap ebédért megy, vasárnapokon 
és ünnepeken templomba jár.

Rixer Károly 1921. március 15-én született, 93 éves. Ha-
difogoly nem volt, de üldözték, mert szabó kisiparos volt. 
1948. november 23-án nősült. Azért nem vitték el, mert az 
oroszoknak varrta a ruhát. Egészsége aránylag kielégítő. 
Még ő jár a boltba, sokat segít a háztartásban is, hogy a fe-
leségét kímélje. A szakmáját már nem folytatja.

Mind a négy úr a nehézségeik és meghurcolásuk elle-
nére nagyon szép kort élt meg. Hárman már özvegyek. Az 
Isten éltesse őket még nagyon sokáig! Sajnos a négyükről 
készült fénykép nem a legjobb minőség, mert a fényképe-
ző gépünk felmondta a szolgálatot. De mind a négyük fel-
ismerhető. 

Minden jót és jó egészséget kívánunk Nekik!
tisztelettel:
róNa rudolF 

’56-os bajtárs, polgárőr
és Felesége éVa, polgárőr

A fénykép 2014. június 11-én készült. A képen balról jobb-
ra: Zoller Ignác (99), Zoller Sándor (94), Jung Antal (93), Rixer 
Károly (93)



12                                                                                              Nagymaros

Az idei Eszkimó-Indián Já-
tékokon, Sukorón  sok fiatal 
vett részt . Ez a verseny nem-
csak a kajakozásról, illetve 
kenuzásról szól, hanem a ki-
egészítő sportok, az ügyes-
ség és a játékosság is szere-
pet kap.

A versenyzők előbb kislab-
dával dobtak célba. Mindenki 
hármat dobhatott, a sikeres pró-
bálkozások 8 másodperces idő-
jóváírást értek. Aztán jött a fél 
perces húzódzkodás, ahol min-
den szabályos gyakorlat 2 má-
sodpercet ért. Aki a legjobb 
eredményt érte el, az kezdhet-
te elsőként a futást, a többiek 
pedig értelemszerűen a dobás 
és húzódzkodás eredményétől 
függő időhátránnyal indultak. 
Idén 1500 métert kellett futni, 
aztán az előre kikészített hajók-

kal a gyerekek vízre szálltak és 
2000 métert eveztek, közben a 
táv középső részén bójákat kel-
lett cikk-cakkban kerülgetniük.

eredméNyeiNk: K-1 fiú III. 
kcs.: 1. Dobó Bálint, 3. Gaszner 
Ádám; MK-1 leány II. kcs.: 1. 
Döbrössy Orsolya, 7. Illés Pan-
na; MK-1 leány I. kcs.: 6. Ha-
vasi Petra; MK-1 fiú 0. kcs.: 6. 
Schwarcz Dávid.

júNius 28,  békésszeNt-
aNdrás, simoN Fiala emlék-
VerseNy

K-1 ffi felnőtt 10000 m: 6. 
Schindler László, 8. Tar Bá-
lint, 10. Guzsik Dániel; K-1 
ffi felnőtt 1000 m: 6. Schindler 
László; K-1 ffi ifi 1000 m: 6. 
Guzsik Dániel; K-2 ffi ifi 1000 
m: 4. Guzsik Dániel – Tar Bá-
lint; K-1 ffi felnőtt 500 m: 7. 
Schindler László. 

Június 15., Eszkimó-Indián 
Játékok, Sukoró

A napokban szállították el a 
Seuso-kincseknek a magyar ál-
lam tulajdonában lévő hét da-
rabját a parlamentből, hogy 
alapos szakértői vizsgálatnak 
vessék alá az ezerötszáz éves, 
gyönyörű, római korból szár-
mazó ezüsttárgyakat. A tét, 
hogy minden kétséget kizáró-
an kiderüljön, az összesen 250 
darabból álló kincslelet vala-
ha a Magyarországon élt ró-
mai előkelőé, Seusoé volt, és az 
ő szabadbattyáni palotájának a 
berendezéséhez tartozott. 

Csupor Tibor újságíró, író, 
szociográfusnak 2001-ben jelent 
meg A Seuso-rejtély című köny-
ve, amelyben az izgalmas, szerte-
ágazó történetnek arról a fejeze-
téről ír, hogy ki mindenki nyúj-
totta ki a kezét a páratlan antik 
műtárgyakért már a nyolcvanas 
években. Nemrégiben napvilágot 
látott a kötet második kiadása is. 
A szerző hat éve Nagymaroson él 
feleségével.

– Hogyan költöztek Nagyma-
rosra?

– Budapesten éltünk, és heten-
te jártunk le a Badacsony melletti 
Szent György-hegyre, a szőlőbir-
tokunkra. Ez oda-vissza négyszáz 
kilométeres út volt, s öregedvén 
egyre jobban kezdett mindez fá-
rasztani. Aztán egyszer visegrádi 
Termál Hotelben jártunk a felesé-
gemmel, és lenyűgözött bennün-
ket a táj szépsége. Hamarosan el-
adtuk a birtokot, és Maroson vet-
tünk kertes házat.

– Szeretnek itt lakni?
– Hogyne, nagyon sok ked-

ves emberrel találkoztunk a 
városban, és úgy látjuk, a kör-
nyezet is egyre szépül. Innen 
könnyen be lehet jutni Buda-
pestre is, ami számunkra azért 
fontos, mert unokánk a fővá-
rosban él, operabérletünk van, 
és gyakran járunk színházba, 
moziba is.

– Ön sokféle műfajban kipró-
bálta magát az újságírás mellett. 
Írt ismeretterjesztő könyvet, élet-
rajzi regényt, esszét, szociográfi-
át...

– Mindezek után az is kezdett 
mocorogni bennem: vajon kri-
mit tudok-e írni. Aztán megpró-
báltam...

– Így született ugye tizenhá-

rom éve a Seuso-kincsről írt bűn-
ügyi története. Művében mennyi 
a fikció és mennyi a valóság? 

– Két lehetőségem volt: vagy 
riportkötetet írok nyomról-nyom-
ra, vagy az ismert tények alapján 
– mert itt súlyos bűntények is tör-
téntek – fordulatos regényt. Sok 
emberrel beszéltem erről, de ki-
derült, hogy iszonyúan sok a hé-
zag a történetben, rengeteg dön-
tő mozzanatról halvány sejtésünk 
sincs. Ahhoz, hogy hitelt érdem-
lő ismeretterjesztő kötetet írjak, 
be kellett volna bolyonganom a 
fél világot Angliától Kaliforniá-
ig, sőt Moszkváig úgy, hogy esé-
lyem se volt arra, hogy szóba áll-
janak velem. (Csak halkan kér-
dezem: miért nem teszi meg ezt 
a rögös utat most egy magyar 
speciális stáb?) Annyit a közvé-
lemény is tud, hogy a kincseket 
1979-ben megtaláló Sümegh Jó-
zsefet egy év múlva felakasztva 
találtak egy faluja határában álló 
pincében. Öngyilkosság,mondta 
a korabeli vizsgálat. Csaknem 
húsz év múltán ismerték el, hogy 
igazából gyilkosság áldozata lett. 
Aki tudott az esetről, azt kérdez-
te, ki ölhette meg Sümeghet és 
később három barátját? A törté-
net másik szála: amikor a múlt 
század végén a Getty Múzeum 
az angol Lord Northampton kin-
cseit kiállító tárlaton egy magyar 
professzor az egyik díszes tálon 
meglátta a Pelso feliratot, ami a 
Balaton római neve, nem volt 
számára kétséges, hogy a Seuso-
kincs Magyarországról származ-
hat. Miután kiderült, hogy az 
ezüstök libanoni eredetét igazo-
ló papírok hamisak, a tulajdonjog 
megállapítására per indult New 

Yorkban, amit – finoman fogal-
mazva – részrehajló bírói közre-
működéssel elveszítettünk, igaz, 
a lord tulajdonjogát sem mondta 
ki a bírónő. 

– Az ön könyvében valóban 
megjelenik Sümegh alakja, a fő-
hős viszont egy újságíró, aki vé-
gig nem érti, kik és miért üldözik. 
Hiába kitalált a történet, minden-
ki arra kíváncsi, hogy amit leír 
róluk és a titkosszolgálatok em-
bereinek rajzásáról, igaz lehet-e. 

– Előfordulhatnak hangsúly-
beli eltolódások, de azt hiszem, 
az események nagyjából így ját-
szódhattak le. A tátongó héza-
gokat persze saját emlékeimmel 
és olyan figurákkal töltöttem ki, 
akik valamiért nyomot hagytak 
bennem életem során.

– Elmúlt 16 év, mióta meg-
tanultuk Seuso nevét, és ehhez 
a névhez gyönyörű és hányatott 
sorsú műkincseket és tragikus ha-
láleseteket társítunk. Az a furcsa, 
hogy nem  készült a kincsekről és 
a történetről játékfilm.

– Van ilyen szándék. Remé-
lem, az én könyvem is ad ötle-
teket a reménybeli alkotóknak.

– Ön mit vár a most kezdődő 

vizsgálatoktól?
– Nagyon örülnék, ha az 

ezüstökön talált mikrotalaj-
nyomokról kiderülne, hogy a 
szabadbattyáni villa földjével 
azonosak. Ha kiderülne, hogy 
a közelben, Sümegh leletei 
előtt jóval megtalált quadripus 
(négylábú hatalmas római 
edénytartó) ezüstanyaga azo-
nos a Seuso-tálakéval, továb-
bá, ha valamilyen módon elő-
kerülne még itt-ott lappangó 
egy-két ivópohár, vagy kanál, 
amely megnyugtatóan tisztáz-
ná a kincsek tulajdonjogát.

Varga klára

Egy, a városban élő író könyve 
az évszázad bűntényéről

Nagymaros és a Seuso-kincsek 

Csupor Tibor a Somogyi 
Néplap munkatársa volt 
1986-ig, majd az Expresz-
sz, később a Természetbúvár 
főszerkesztő-helyettese lett. 
Pályafutását a Pesti Hír-
lapnál folytatta, majd a Mai 
Napnál és a Zsaru Magazin-
nál dolgozott.

Kötetei: Csillag és ősi szó, 
Móra Kiadó, életrajzi doku-
mentumregény 1977., A táp-
lálkozás paradoxonai, Gyor-
suló idő Magvető Kiadó, 
1980., Kis-Balaton, Gondo-
lat 1982., Mikor Csíkból el-
indultam, Magyarország fel-
fedezése Szépirodalmi Kiadó 
1987. (nívódíj), Seuso-rejtély 
Pallas Antikvárium 2001., 
Seuso-kincs rejtélye Szilvia 
és Társa 2014.
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

Az egész ott kezdő-
dött, hogy sajnálatos mó-
don 2014.02.12-én a mi 
házikedvencünk, az anno 
pár hónaposan menhelyről 
hozott Golden Retriever 
keverék szuka Roxy kutyu-
sunk 17 éves korában jobb 
létre szenderült, s itt ha-
gyott minket.

Úgy gondoltam, hogy 
nem vásárolnék egy tenyész-
tőtől kölyköt, azokat úgy-
is megveszi valaki, hanem 
szintén megmentenék (mint 
már a szűk családunkban 3 
kutyust) egyet, akit a „gaz-
dája” már nem akart. 2014. 
február végétől több fajta-
mentő egyesületet, állatmen-
helyet kerestem meg, bön-
gésztem napi szinten a fotó-
kat, mire az egyik ilyen faj-
tamentőnél ráakadtam erre a 
gyönyörűséges két év körüli, 
border collie jellegű, szuka 
kutyusra, ZYNA-ra, akinek 
a megmentője, Cseke And-
rea keresett új gazdit, mi-
vel ő nem tudta a többi ku-
tyusa mellett tovább tarta-
ni. Nevét, Andi párjának, Ist-
vánnak köszönheti, mi pedig 
megtartottuk a nevet is, mert 
nagyon tetszett, és illik eh-
hez a különleges kutyushoz. 
2014. március 18-tól vagyok 
a gazdija, és igyekszem a le-
hető legjobb életet biztosíta-
ni neki. Március végén meg-
kapta chipjét és oltását, majd 
kozmetikusnál is járt. A Máté 
Alapítvány támogatásával 
május közepén ivartalanít-
va lett, melyet remekül vi-
selt, lábadozása nem tartott 

sokáig.
Sajnos keveset tudok róla, 

azt is Anditól. Elmondása sze-
rint, ahonnan megmentették, 
kertes házban tartották, de bán-
tották. Be is zárhatták, mivel le 
vannak törve a fogai, valószí-
nűleg kemény vasat, kerítést 
rághatott, kaparhatott, a lábain 
hegek vannak. Hozzájuk 2013 
tavaszán már vemhesen került, 
amiről az előző „gazdi” nem is 
tudott. Három kölyke született, 
két kislány, s egy fiú. Mind sze-
rető gazdinál vannak, az egyik 
Andinál.

Talán a régi zord körül-
mények miatt is, rettentően 
„szeretgombóc”, bújós, leva-
karhatatlan kutyus, amint meg-
érzi, hogy valaki felé fordul. 
Rendkívül intelligens fajta, ap-
portos, nagyon tanulékony és 
játékos. Szépen leül, vagy le-
fekszik, ha mondom, vagy mu-
tatom neki! Szeret pacsit adni, 
kézből pedig szépen eszik. 
Legújabb kedvence a cseresz-
nye, akár a fa alól lopkodva 
is. Mivel terelőkutya, szívesen 
őrzi a kerti kennelben a tengeri 
malacokat. Imád labdázni, bár a 
labda csak pár napig kerek ná-
lunk, utána lehet pöttyös, fol-
tos, fehér, színes, lapos, lyukas, 

kibelezett, neki mindegy, csak 
labda legyen, mint Gombóc Ar-
túrnak a csokoládé. Fáradhatat-
lan, nemrég egy kirándulás al-
kalmával mi már csak vonszol-
tuk magunkat, de ő még utána 
is bírt focizni egy jó darabig. 
Cicákat üldözi, lány kutyákkal 
verseng, ugat, a fiúkkal egész 
jól kijön, sőt keresi a kutya-tár-
saságot.

Terveink között szerepel egy 
kutyaiskola rendszeres láto-
gatása, de anyagi okok miatt, 
ez még várat magára. Egy kan 
társ is célkitűzés, bár még nincs 
meg az ideális jelölt. 

Gondoltam, benevezem őt a 
szépségversenyre, Andi mond-
ta, hogy tuti ő nyer, és lám, így 
is lett! Az eredménye 3 díj lett: 
Duna-part szépe vándorkupa, 

két araNyszabály Ha a kutya is VelüNk kiráNdul: 1. VigyüNk a kutyáNak is Friss Vizet és aHáNyszor mi kortyoluNk a 
kulacsuNkból, ugyaNaNNyiszor itassuk meg őt is út közbeN! 2. soHa Ne HagyjuNk autóbaN kutyát még leeNgedett ab-
lakkal és árNyékbaN sem, mert az autó a Nap állásától FüggőeN röVid időN belül NapsugárzásNak leHet kitéVe és a 

kutya számára a túlHeVülés kíNHalált jeleNt! 

Zyna: egy nyerő 
kutyus története

Keverékkutya szépségver-
seny juhász kutya kategória 
I. helyezés, "Páratlan páros" 
gazdis verseny II. helyezés. 
Köszönjük a támogatást az 
ismerősöknek, és az ismeret-
len Zyna rajongóknak is.

És a végére csak ennyit, 
nemrég olvastam: „A kutyák 
azért jönnek az életünkbe, 
hogy megtanítsanak a sze-
retetre, és azért mennek el, 
hogy megtanítsák nekünk a 
veszteséget. Egy újabb kutya, 
sosem a régi helyét tölti be, 
hanem kitágítja a szívedet. 
Ha sok kutyát szerettél, akkor 
a szíved hatalmas!”

A veszteséget már megta-
pasztaltuk, most a szívtágítá-
son a sor.

eőry aNita, zyNa gazdája

a kutyák számára erőseN mérgező a 
Xilit, más NéVeN NyírFacukor!

Erdei Juditnak köszönjük, hogy felhívta erre az érdekes cikk-
re a figyelmünket. 
Egyre népszerűbb cukorhelyettesítő a xilit, az eredetileg 
nyírfából kivont cukoralkohol. Alacsony a glikémiás inde-
xe, ezért cukorbetegek, fogyókúrázók és egészséges életmó-
dot folytatók előszeretettel választják. Embereknek a hozzá-
szokási időszakban okozhat esetleg hasmenést, de gyakor-
latilag nincs gond vele. Kutyának és görénynek adni azon-
ban TILOS! Ugyanis arra érzékeny kutyákban, egyes forrá-
sok szerint már kb. 100 mg/testtömegkilogram elfogyasztá-
sa után (egy 10 kg-os kutya adagja 1 gramm) 10-60 percen 
belül súlyos vércukorszint csökkenés következik be. A hatá-
sa gyakorlatilag olyan, mintha egy cukorbeteg beadná ma-
gának az inzulint, majd elfelejtene enni. A xilit mérgezés tü-
netei: - hányás - remegés, gyengeség - izomgörcsök - áju-
lás - kóma Ezen az életveszélyes állapoton gyakran csak in-
fúzióban adott cukorral lehet átlendíteni a kutyát!! Azonnali 
állatorvosi ellátást igényel! A krízishelyzet megoldása után 
a xilit másik hatására kell koncentrálni, májkárosító és na-
gyon lassan ürül ki a szervezetből. Ez a tünet azokban az ál-
latokban is jelentkezik, akiknél amúgy nem okozott súlyos 
vércukorszint esést. Ezért hosszú távú májvédő szerek sze-
dése és diéta javasolt. Fontos megemlíteni, hogy egyre több 
ételbe tesznek xilitet, rágógumiba, fogkrémbe, diétás termé-
kekbe. Azt javasoljuk, ha kutyával éltek együtt, figyeljetek 
erre a veszélyre, és lehetőleg válasszatok más cukorhelyet-
tesítőt.

(A cikk eredeti forrása www.fehervariallatorvos.hu)
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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!

Anyakönyvi hírek
Születtek: Dhavilland Daniel és Erdős Anna fia 
Vince, Daraban János és Passek Rita fia Márk, 
Heinczinger Balázs és Szűcs Erika fia Zsombor Ba-
lázs, Hadi Kristóf és Péter Edit Szilvia fiai András 
és Kristóf, Szalay Gábor és Bótz Zsanett fia Leven-
te.
 
Házasságot kötöttek: Balogh Imre és Pusztai And-
rea, Kautz István és Tóth Renáta, Maurer Tibor és 
Hornyák  Hajnalka.

Elhaláloztak: Gubacsi Sándor, Hárs István, 
Krakoviczer Károlyné sz. Urbán Katalin, Urbán 
Gyula Károly. 

A művelődési ház programjai
Július

Fontos telefonszámok:
polgárőrség 

ügyelet: 
06-70/382-9041

orVosi ügyelet: 
06-27/354-180

közpoNti 
segélyHíVószám:  

112

Július 10., 19.30 óra: Komolyzenei hangverseny a 
zenei tábor résztvevőinek közreműködésével    
Július 15. de: Vásár
Július 16. de: Vásár (angol használt ruha)
Július 17. de: Vásár (vegyes)
Július 18. 14-16 óra: Vásár (vegyes)
Július 18. 23 óra: Táncház (Misztrál Fesztivál)
Július 19. 23 óra: Táncház (Misztrál Fesztivál)

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

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő 
Dr. Drobilich János állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u.  1.
06-20/468-2846

www.nagymaros.hu
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David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Kibővített üzlettel várja vendégeit!

Bőr, műbőr táskák, pénztárcák, gyerek és 
felnőtt esernyők, 

csizma és cipő sámfák, talpbetétek, 
cipőfűzők,  cipő ápolási kellékek kaphatók!

 

Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 13-17, 
szombat 8-12, vasárnap zárva

Tel.:0620/350-360-5 • david@luxuscipo.hu

Karsán 
laKberendezési üzlet

éve az Önök szolgálatában! 
százalék engedménnyel várjuk!                      

         mintaboltunkban!

Paplanok, párnák, ágyneműhuzatok, ta-
karók rendelése esetén további 2% en-
gedmény akciós  ágyak, gyógymatracok 
rendelhetők.

Szőnyegtisztítás 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

18
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