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Tel.: 06-20/482-0705, 
06-30/854-0006

E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu

Fesztiválhangulatban telik 
el az augusztus

Augusztus 19-én és 20-án igazi programkavalkáddal várják az 
érdeklődőket a Fő térre. A rendhagyó Szent István Napi Borün-
nep mindkét napján színes programokkal, koncertekkel, kézmű-
ves foglalkozásokkal illetve sok- sok nézni, látni s kóstolni való-
val várják a látogatókat a Fő téren egyszerre több helyszínen is. 
Fellép többek között az Örökség együttes, a Misztrál, a Polarys 
Wildenrosen Táncegyüttes, valamint az Ütőegyüttes is. 

Részletes program a 3. oldalon

Aki a csípőset szereti, rossz ember nem lehet - augusztus 27-én, 
szombaton már harmadszor szervezik meg a Nagymarosi Csí-
pős Fesztivált, mely ezúttal olimpiával is bővül. A rendezvény 
bővelkedik majd csípős eseményekben: paprika szépségverseny, 
csípős evőverseny, csípős főzőverseny, közös csípős ebéd, chili ter-
mékkóstoló...

Részletek a 9. oldalon

Hitelt venne 
fel a város

Júliusban három rendkívüli 
ülésen közel tíz napirendi 
téma szerepelt. 

Döntés született arról, 
hogy a Dózsa György úti 
óvoda bővítését mely cég 
végzi majd el, illetve, hogy 
több mint 13 millió forintot 
kell még az önkormányzat-
nak a fejlesztéshez hozzá-
tennie.

Határozat született arról 
is, hogy a Csillag utcai in-
gatlan megvásárlásához hi-
telt vesz fel a város.

 4. oldal
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A főúttal kapcsolatban a munkavégzés után azonnal a Magyar Közútkezelőhöz fordult a polgár-
mester tiltakozó levéllel, melyre azonban érdemi reakció írásban még nem érkezett. Ezért a testület 
július 27-i ülésén külön határozatot hozott, melyet megküldtek a szervezetnek és az országgyűlési 
képviselőnek is.

Az autókon okozott sérüléseket a Magyar Közút Nonprofi t Zrt.-nek, mint a főút kezelőjének 
kell bejelenteni, azonban fotóval és lehetőség szerint egyéb bizonyítékkal együtt, különben el fogják 
utasítani. A károsultnak kellene tudni igazolnia azt, hogy ő betartotta a sebességkorlátozást, vagy, 
hogy a másik autós, aki esetleg a felverődést okozza nem hajtott gyorasbban a megengedettnél, 
illetve szükségesek ezen jármű adatai is. 

Aki úgy dönt, hogy bejelenti a kárt, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg. A káresete-
ket a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. – káresemény bekövetkezési helye szerinti – illetékes megyei 
igazgatóságánteheti meg.  

Postai úton: Magyar Közút Nonprofit Zrt., Kárigénykezelő
 osztály, 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., 
vagy e-mailen: karigenykezeles@kozut.hu.

Három rendkívül ülést is tar-
tott júliusban a város képvise-
lő-testülete. A rövid, de annál 
tartalmasabb tanácskozáso-
kon többek között közbeszer-
zési eljárásról, hitelfelvételről 
döntöttek, de levél megfogal-
mazására is felkérték a pol-
gármestert, a Nagymaros és 
Kismaros közötti kavics okoz-
ta károk miatt.

Július 5-én két témában 
született döntés. Elsőként 
eredménytelennek nyilvání-
tották a „Dózsa György úti 
óvoda bővítése csoportszobá-
val” kapcsolatos közbeszer-
zési eljárást, majd újat írtak 
ki, valamint jóváhagyták az 
önkormányzati ingatlanok 
hasznosítására vonatkozó 
megbízási szerződést, kisebb 
módosításokkal.

Július 21-én ismét ülésez-
tek. Ezúttal három napirendi 
pont szerepelt terítéken. Elő-
ször ismét a „Dózsa György 
úti óvoda bővítése csoport-
szobával” tárgyban megjelent 
közbeszerzési eljárásról dön-
töttek, mely most eredmé-
nyes volt. A CZERO Projekt 
Szolgáltató Kft . és Kharisz 
Kft . közös ajánlatát fogadták 
el.

Döntöttek arról is, hogy az 
elnyert támogatáson és vál-
lalt önrészen felül a 2016. évi 
költségvetés terhére a 38 mil-
lió forintos támogatás mellett 

további 13 millió 350 ezer fo-
rint összeget biztosítanak az 
építési költségek fedezetére. 

Egyetértett a testület az 
önkormányzat tulajdonában 
álló szálloda ingatlan együt-
tes hasznosítása iránt előzetes 
ajánlatot tevő Holdfénykeringő 
Kft . e-mailben leírt és szóban 
kiegészített fejlesztési elképze-
léseivel, ezért elvi támogatá-

sukról biztosították őket. 

A július 27-iki ülésen elő-
ször egy levél megfogalmazá-
sára kérték fel a polgármes-
tert. A folyamatos lakossági 
tiltakozást is fi gyelembe véve 
szükségesnek tartották ugyan-
is, a 12. számú főút Nagymaros 

és Kismaros közötti szakaszán 
a kőszórásos javítással előidé-
zett balesetveszélyes állapot 
megszüntetését. A levélben 
kérték a Magyar Közút Non-
profi t Zrt-t, hogy a balesetve-
szélyt szüntesse meg, az úton 
és az útpadkán felgyülemlett 
felverődő követ szedjék össze. 
Kérték továbbá, hogy a Duna-
kanyarhoz és a főúthoz méltó, 

évek óta elmaradt aszfaltozást 
végezzenek el az érintett sza-
kaszon, az útburkolati jelek 
felfestésével együtt. Ennek 
elmaradása esetén közvetle-
nül Magyarország Kormá-
nyához fog fordulni a város a 
szükséges munkák elvégzése 
érdekében. Felkérték a pol-

Hitelt vesz fel a város a Csillag utcai 
ingatlan megvásárlására

gármestert, hogy a döntésről 
a közútkezelő illetékes szervét 
és a körzet országgyűlési kép-
viselőjét értesítse.

A településrendezési eszkö-
zök (Településszerkezeti terv, 
Szabályozási terv, Helyi Építé-
si Szabályzat) módosításához 
elkészült tervezői javaslat mó-
dosítási pontjait is elfogadta 
vita után a grémium. 

Határozott, egy éves idő-
tartamra kereskedelmi gázbe-
szerzési szerződést kötött az 
önkormányzat a Cross-Inergy 
Zrt-vel, miután 2016 októbe-
rétől a Tigáz Zrt egyetemes 
szolgáltatása megszűnik. 

Végül pedig a Csillag ut-
cai ingatlan megvásárlása 
miatt 50 millió forint össze-
gű refi nanszírozott hitel fel-
vételéről döntött, minősített 
többséggel a testület. A hitel 
célja: a Nagymaros, Csillag u. 
4. (1954/4 hrsz.) szám alatti 
ingatlan megvásárlása. A hitel 
futamidejét a szerződéskötés-
től számított 5 év időtartamra, 
legkésőbb 2021. augusztus 31. 
napjáig határozták meg.

Furucz Anita

Figyelem: elmarad!
Az előző lapszámban 
meghirdetett Víz&Erdő 
Fesztivál (augusztus 20-
21., Nagymarosi strand) 
programot a program-
szervező lemondta és 
nem kerül megvalósítás-
ra. Kérjük szíves elnézé-
süket.
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A kirándulásra, kikapcso-
lódásra vágyók tanösvény 
keretében is ismerked-
hetnek a nagymarosi táj 
sokszínűségével. A Gesz-
tenyés Tanösvényt jó szív-
vel és szeretettel ajánlom 
mindenkinek szíves fi-
gyelmébe. Az itt-ott még 
csiszolnivalók érdekében 

szíves észrevételeiket is 
várjuk az ösvénnyel kap-
csolatban.

A tanösvény 21 megál-
lón keresztül segít megis-

merni a nagymarosi sze-
lídgesztenyések múltját és 
jelenét, egyúttal jövőjének 
megőrzéséhez is alapot ad.

A tablókon a gesztenyé-
seink sokszínű élővilága, 
természeti-, kultúrtörté-
neti értékei, helyi sajá-
tosságai a problémák és 
lehetőségek kerülnek be-

mutatásra. Az alaptéma 
mellett az útvonal önma-
gában is élményt nyújt, 
több helyen gyönyörű 
rálátást kínál a városra, a 

Dunakanyarra.
A tanösvény megter-

vezése, tábláinak – út-

Gesztenyés Tanösvény – 
„szép kilátások”

irányjelzőinek elkészítése, 
kihelyezése megtisztelő 
egyben nemes feladat, kö-
szönet mindenkinek, akik 
jó szándékú munkájukkal 
segítették létrejöttét. Kö-
szönet a tisztelt látogatók-
nak is, akik végigjárják, 
remélhetőleg nem haszon-
talannak ítélve a rászánt 
időt és jóleső fáradtságot.

Muszáj megemlíteni - 
az esemény miatt, mely 
az írás aktualitását adja 
– hogy, a tanösvény célja 
nem a táblák és útirány-
jelzők tűzifaként való 
hasznosítása, elégetése, 
felgyújtása szalonnasütés, 
vagy féktelen erdőszéli 
bulik hangulatemelésének 
céljából. 

E tárgyak tönkretéte-
le nemcsak értelmetlen 
cselekedet, hanem azon 
emberek munkájának be-
mocskolása, meggyalázása 
is egyben, akik a tanös-
vény létrejöttéért sokat és 
még többet tettek. Várjuk 
az elkövetők szíves jelent-
kezését, kérjük a további-
akban a táblák kímélését. 
Maradt még 21…

Köszönettel és 
tisztelettel: 

Zeller Zoltán

Ötven Éve 
hÁzasok

Von-Benko Ferenc és felesége Marian július 19-én ün-
nepelték 50-ik házassági évfordulójukat. A neves évfor-
dulóhoz szívből gratulálunk!



6                                                                                                                Nagymaros

Így gondolta ezt a Maros ét-
terem vezetője is, Mészáros 
Andris, amikor megkeresett 
felajánlásával: 100 adag halász-
lét szeretne kimérni azoknak 
akik kérik és örömmel fogad-
ják. Felkérése arról szólt, hogy 
működjek közre és keressem 
meg azokat a köröket, ahol a Jót 
tevés értékelve van. Örömmel  
fogadták a nyugdíjasok, a ka-
ritász által megjelölt családok, 
családsegítő és természetesen 
a  közhasznúmunkában  dol-
gozókra is gondoltam, amikor 
Andris nagylelkű felajánlását 
elfogadtuk.

A büszkeség sokszor felül-
írja az észserűséget, mert saj-
nálatosan a közhasznú mun-
kaprogramban dolgozók közül 

a hölgyek nem, csak két férfi  
alkalmazott élt a lehetőséggel.

A Jót tenni akció ennek elle-
nére sikeres volt. A nyugdíjasok 
50 fővel  és mindazok, akik éltek 
a lehetőséggel nagyon elégedet-
tek voltak az ízletes halászlé tész-
tával is megdúsított adagjaival.

Köszönjük a Maros ét-

terem vezetőjének nagylel-
kű felajánlását, mert célba 
talált,mert jólesett annak, aki élt 
a lehetőséggel,és többek között 
azért is, mert a gesztus maga 
nagylelkűségre és jó szándékra, 
tettrekészségre utal. ”Jelentem” 
a 100 adag halászlé elfogyott!

Ivor Andrásné 
képviselő

Nagymaros Város testületé-
nek döntése alapján a Nyár 
utca 2. szám alatt a Nagy-
marosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Tájház- Kö-
zösségi ház megvalósítására 
kapott lehetőséget.

Bár a döntés már előző-
leg megszületett, azonban 
augusztus 2- a jelenti a 
végleges használatba vé-
telt. Innen kezdve és már 
ezen a napon is végre olyan 
dolgok történtek a jövőt il-
letően, ami lehetőséget ad 

a tényleges munka, a felújí-
tás megkezdésére, az épület 
hasznosítására.

Csapatmunka volt a ja-
vából Rudolf Zsolti által 
vezetett közhasznú mun-
kások részéről, bizonyítva, 
hogy képesek lendületesen, 
kitartóan is részt vállalni a 
feladatokban.

A munka dandárját Hor-
váth Dávid és Toni vállalta 
fel. Saját gépesített eszköze-
ikkel és kemény munkával 
csodát tettek az udvaron.  

A sok gaz, fa, bokor és 
kúszónövény kitisztítása át-
láthatóvá és világossá tette 
az udvart, fényt biztosítva 
a területen. Tették mindezt 
önzetlenül, felajánlásként a 
jó ügy érdekében, melynek 

részükről nincs vége. Az 
udvar karbantartását to-
vábbra is saját feladatuknak 
és felajánlásuknak tekintik.

A teljesen kiürített hely-

Augusztus 2. jelentős nap 
városunk életében

ségek ezek után várják a 
szakembereket. Tető, ajtók, 
ablakok, falak karbantar-
tása és ügyes kezű, krea-
tív hölgyek ötletei nagy 
segítségre lehetnek a to-
vábbiakra. Sokan jelezték 
már segítő szándékukat az 
együttműködésre. Így van 
lehetőség arra, hogy a köz-
eljövőben, miután a villany 
felújítása és a falak, ajtók 
lecsiszolása megtörténik, a 
kreativitást érvényesíthetik 

a felajánlók. A csoportos 
munkát időben meg fogjuk 
hirdetni.

Nagyon nagy segítség 
lenne a pénzbeni támogatás 
is, mivel a felújítási anyag-
árak jelentik a legnagyobb 
kiadási összeget. Minden 
lehetőséget, felajánlást előre 
is köszönünk. 

Bankszámlaszám: 
OTP Bank Nyrt váci fi ókja

11742094-15796909.

Nagymaros ismét gyara-
podni fog egy olyan épület-
tel, ami az örökség, őseink 
emlékeit őrzi, egyben bepil-
lantva életükbe, az egyszerű 
hétköznapjaikba. Biztosí-
tani szeretnénk az utókor 
számára, hogy a közösségi 
házban hasznos tevékeny-
ség folyjon, ezért többek 
között kézműves foglalko-
zásokat is tervezünk az ifj ú-
ság részére. Nyitott kapuval 
várunk mindenkit, most és 
az elkövetkezőkben is.

Ivor Andrásné
NNNÖ elnök

Jót (t)enni jó!

KÖSZÖNET
 

A nyugdijasklub tagjai 
nagyon szépen köszö-
nik Mészáros Andrásnak, 
Ivor Anikónak és a Maros 
vendéglő dolgozóinak a 
fi nom halászlé vacsorát.
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Évek óta önkéntesek járnak 
intézményünkbe, hogy az 
idős emberekkel foglalkoz-
zanak. Minden önkéntes más 
típusú időtöltést biztosít ellá-
tottainknak heti rendszeres-
séggel.

Az alábbi felsorolás nem 
jelent fontossági sorrendet, 
minden foglalatosság ugyan-
olyan jelentős segítség az idő-
seknek.

Talán legrégebben 
Hortoványi Jenő (képünkön)
látogatja időseinket. Minden 

pénteken délelőtt megjelenik, 
és órákon keresztül beszél-
get, humorizál, adott esetben 
vígasztal. Van, hogy közös 
beszélgetést folytatnak, van, 
aki csak négyszemközt nyílik 
meg, és mondja el gondjait, 
örömeit. A kommunikáció 
igen fontos, és a beszélgeté-
sek folyamán sok információ 

jut el az idősekhez a település 
életéből. Esetenként, ha Jenő 
valamilyen elfoglaltsága mi-
att nem tud eljönni, az idősek 
azonnal kérdezik, hogy mi az 
oka a hiányzásnak.

Antal Márti (képünkön 
lent) a másik régi oszlopos 
tagja önkénteseinknek. Ő is 
évek óta rendszeresen min-
den hétfőn délelőtt jön, és 
kézműves foglalkozásokat 
tart. Beszerzi a szükséges 
alapanyagokat, kellékeket, és 
nagy türelemmel, kreativitás-

sal irányítja a foglalkozáso-
kat. A leggyakrabban rajzol-
nak, színeznek, festenek, de 
ünnepek előtt saját készítésű 
dekorációval díszítik az in-
tézményt. Festettek már fára 
és üvegre is. Gipsz kiönté-
sű formákat is készítenek és 
festenek. Egy alkalommal az 
Idősek Világnapja alkalmából 

rendezett ünnepségen a Mű-
velődési Ház előterében kis 
kiállítást rendeztünk alkotá-
saikból- nagy sikerrel.

Idén, már második éve jár 
az intézménybe Sinkovicz Éva 
(képünkön) gyógytornász. 
Minden hétfőn délután jön, 
csoportos és egyéni tornát 
tart, masszíroz, közben pedig 
lelkileg is gondozza ellátotta-
inkat. Kedves megnyerő sze-
mélyisége gyorsan közked-

veltté tette őt. Látszik, hogy 
őszintén megszerette időse-
inket, mert ha néha nem tud 
jönni, telefonál, és szeretet-
tel érdeklődik felőlük. 2016. 
március 29.-én a művelődési 
házba vitte el az érdeklődőket 
a Lovasíjász című fi lm vetíté-
sére. A mozgáskorlátozotta-
kat kerekesszékben tolták le. 
Ellátottaink nagyon várják 
hétfői látogatásait.

Havonta jött az AVE MA-
RIA imacsoport az idősekhez 
egy kis imádkozásra, ének-
lésre, Biblia magyarázatra. 
Sajnos az imakör tagjai kö-
zül többen idősek, betegesek, 
úgyhogy a látogatások rit-
kábbak, de az idősek nagyon 
örülnek, amikor ellátogatnak 
hozzájuk.

Vannak alkalmai önkénte-
seink is. Karácsonykor min-
den évben az iskola valame-
lyik alsó tagozatos osztálya 
jön, és misztériumi játékot 
adnak elő. Az előadások min-
dig igényesek, látszik, hogy a 
felkészítő pedagógusok és a 

Az ÖNO önkéntesei diákok is sok energiát fektet-
nek a felkészülésbe. Ellátot-
taink minden évben nagyon 
várják a gyerekeket.

Volt olyan adventi időszak, 
amikor az óvónők jöttek, és 
meglepetés koncertet adtak 
nekünk. Nagy sikert arattak 
kedves előadásukkal.

Nagy segítségünkre van 
az idősek egészségügyi ellá-
tásához szükséges szakorvosi 
dokumentációk beszerzésé-
ben Harangozó Erika, aki a 
váci kórházban dolgozik. A 
szakorvosi vizsgálatok ered-
ményeiért, gyógyszer javasla-

taiért újból el kellene mennie 
az idős embereknek. Ilyen-
kor Erikát kérjük meg, hogy 
utána járjon, és elhozza a 
kért dokumentumokat, amit 
ő készséggel mindig meg is 
tesz. 

A Váci Egyházmegye 
Nagymarosi Támogató és 
Otthonápolási Szolgálat veze-
tője Müllerné Hontvári Mária 
és a szolgálat dolgozói is sok-
szor segítenek ügyeink inté-
zésében.

Nagyon köszönjük önkén-
teseink önzetlen segítségét, 
várjuk szeretettel a további-
akban is mindannyiukat sze-
retettel!

Bátorítjuk a településen 
élőket, hogy látogassák az 
intézmény ellátottait akkor 
is, ha nincs köztük közvetlen 
hozzátartozójuk. Az idősek 
minden látogatót szívesen fo-
gadnak, és hálásak a kedves 
gesztusért.

Köszönettel: 
az intézmény 

vezetősége
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Nyugdíjas pedagógusokkal 
ültük körül  az asztalt július 
7-én. 

Egy szék üresen maradt, 
- az asztalon lobogó gyertya 
jelezte, ismét szegényebbek 
lettünk. Ballagó József kollé-
gánk végérvényesen eltávo-
zott közülünk. 2016. június 
23-án töltötte be 86. életévét. 

Jászberényben született, 
itt szerzett tanítói oklevelet, 
majd Egerben, testnevelő 
szakon végzett, később pedig 
a Budapesti Testnevelő Főis-
kolán diplomázott.

Több mint hatvan évet 
élt közöttünk.   Élete példa: 
családszertő, lelkiismeretes 
pedagógus volt.

Nevelt, tanított, a szó leg-
nemesebb értelmében. 

Felkészültségére jellemző: 
még az  utolsó tanítási nap-
jára is  elkészítette az óraváz-
latait. 

Mindig megcsodáltuk 
kimutatásait, melyekkel a 
tanulói teljesítményeket,  a 
gyermekek egyéni fejlődését  
fi gyelte.

Velünk, kollégákkal, min-
dig tisztelettudó volt. Jó hu-
morával, lovagiasságával 
nélkülözhetetlen színfoltja 
volt  tantestületünknek.   

Növendékeiben  minde-
nek előtt   az embert látta, 
-akikből a legtöbbet, legjob-
bat próbálta  előcsalogatni. 
„Tisztellek, tehát követelek 
tőled”- elv alapján tanított. 
Arra törekedett, hogy a leg-
gyengébb tanulóval is meg-
szerettesse a  sportot. Órái 
nem csupán izomerősítő 
gyakorlatokból álltak,- ott 
mindig jelen volt a játék és a 
tudatos emberformálás is.

Az eredmények  pedig 
nem maradtak el. Kupák, 
emléklapok, oklevelek, de 
leginkább  emberi maga-
tartások, életutak dicsérik 
Ballagó tanár úr  pedagógiai 
munkáját.

Tanárok, edzők, országos 
és világhírű sportolók kerül-
tek ki keze alól.

Amikor az iskolánk száz 

éves fennállását ünnepeltük, 
több növendék is tisztelettel 
emlékezett egykori tanárára. 
Had idézzek ezek közül: 

Szalma László, (az egyko-
ri Európa -bajnok, a magyar 
távolugrás csúcstartója): „A 
tanár úr fantasztikus szak-
tudása, sport iránti alázata 
mireánk,, kis nebulókra is 
átragadt... büszkén mond-
hatom, hogy a nagymarosi 
iskola   - s azon belül Ballagó 
tanár úr - indított el azon az 
úton, és érhettem el azokat 
a sikereket - versenyzőként, 
edzőként, sportvezetőként, 
egyetemi oktatóként -, amit 
a magyar sportkultúrában 
produkálhattam.

Petrovics Béla, (az1991-i 
kajak-kenu gyorsasági vi-
lágbajnokság 3. helyezettje),  
a tanár úr méltó utódjaként 
így emlékezik: „Tornaverse-
nyeket tartott, amire időn-
ként országos hírű szaktekin-

télyeket hívott meg zsűrizni. 
A rendkívül színes délutáni 
sportprogramokban szere-
peltek túrák, éjszakai túrák, 
családi torna, úszás, kosár-
és kézilabdaszakkörök. Mint 
úttörőcsapat vezető számos 
alkalmi rendezvényt is szer-
vezett, melyben szerepe volt 
a mozgásnak. (Honvédelmi 
nap, tornaünnepélyek, ve-

télkedők, akadályversenyek, 
asztali tenisz verseny stb.)”

Mára  felnőtté vált az a 
generáció, akik már óvódás 
korukban megismerhették  
a  sport örömeit.  A „játékos 
tornákon”,  sokszor együtt 
futott szülő és gyerek a labda 
után, de a játékos sorverse-
nyek izgalma is felejthetet-
lenné vált. 

Ki ne emlékezne a nyári 
táborozásokra, melyek so-
rán még határainkon is túl 
juthattak gyerekeink?  NDK-
ban, Lengyelországban va-
kációzni   nem  volt csekély-
ség azokban/a 70-80-as!/  
években!   

Fáradhatatlan volt!  A 
nyári szüneteket is  jobbnál 
jobb  programokkal színesí-
tette. Értékes időtöltést  kí-
nált, s adott diákjainknak. 

Aztán 1991-ben - nehéz 
szívvel -  megvált Nagyma-
rostól. Kilenc évet töltött a 
gödi Német László Iskolá-
ban.  Az új munkahelyén rö-
vid időn belül őszinte meg-
becsülésnek örvendhetett. A 
gödiek ma is nagy elismerés-
sel és szeretettel emlegetik,  
Ballagó tanár urat.

2016. július 7-én a tartal-
mas életút  befejeződött.

Sok-sok szülő, kolléga és 
tanítvány nevében köszönök 
el most Tőled, kedves Tanár 
úr!

Köszönjük a tanítást: erő-
feszítéssel, izomlázzal ugyan,  
de kitartással és hűséggel  
sok mindenre  képesek lehe-
tünk.

Köszönjük, hogy velünk 
voltál! Nyugodj békében

Varga Zoltánné

Elment a Tanár úr

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak a részvétét, akik osz-
toztak fájdalmunkban, és elkísérték utolsó út-
jára Ballagó Józsefet, férjemet, édesapán-
kat, nagyapánkat.

Külön köszönet illeti dr. Zombori Klára dok-
tornőt és Mundi Antalnét áldozatkész,  gondos 
segítségükért.

Ballagó család 
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Csípd ki magad, és hozd 
el a paprikádat! - hirdet-
tük az első alkalommal, a 
második azt ígérte, hogy 
kétszer fog csípni, a harma-
dik már egész napos prog-
ramot kínált. A negyedik 
viszont már olimpiai nap 
lesz Nagymaroson. „Éld át 
a szenvedélyt” - ez az olim-
pia jelmondata. Mit mond-
hatnánk erre? Aki eljön, az 
szintén egy szenvedélynek a 
rabja a csípős ételeké és csí-
pős paprikáé.

A csípős fesztivál tovább-
ra is a méltán híres nagyma-
rosi termelői piacra épül, de 
a megszokott piaci napoktól 
eltérően, kibővített helyszí-
nen és hosszabb időtartam-
ban, az estébe nyúlóan várja 
az ide látogatókat.

Igyekszünk a fesztivált 
évről-évre tartalmasabbá 
tenni, melyhez szerencsé-
re az előző évek sikereinek 
köszönhetően egyre több 
segítséget is kapunk. Sok 
ember közös munkája, sok 
ember segítsége kellett hoz-
zá, hogy a fesztivál idén még 
tartalmasabb legyen, mint 
tavaly. Az idei évben a fel-

lépő zenekarok és művészek 
már jól felszerelt színpadon 
léphetnek fel és tartalmilag 
is igyekeztünk változatos 
programot összehozni. 

Több környékbeli zene-
kar és társulat mellett ahogy 
ígértük, elhozzuk az Red Hot 
Chili Peppers zenekart, akik 
a hely szűke miatt szeptem-

ber 1-én inkább Budapes-
ten az Arénában lépnek fel, 
de annak az egyik legjobb 
magyar tribute bandája az 
ErősPista itt lesz velünk, 
hogy mindenki paprikás 
hangulatba hozzon.

Ezt követően a program 
a Derby zenekar utcabáljá-
val kerül lezárásra az éjsza-

IV. Nagymarosi Csípős Fesztivál 
és első Csípős Olimpia

2016. augusztus 27. Nagymaros, Fő tér

kába nyúlóan.
Természetesen a fősze-

repbe idén is a csípős ételek 
kerülnek. A csípős élmény 
fokozásában a helyi vállal-
kozások is részt vesznek. 
Alíz Cukrászda, Sigil Kávé-
ház, Kis Francia Pékség, Ma-
ros Étterem, Bethlen Söröző, 
melyek erre a napra külön 
csípős fi nomságokkal, éte-
lekkel, italokkal készülnek, 
ahogyan a piac árusai is. 

A résztvevő helyszínek, 
illetve a piac árusai csípős-
fesztivál zászlókat kapnak, 
hogy felhívják a fi gyelmet 
csípős termékeikre. Lesz 
csípős fagyi, csípős péksü-
temény, csípős kürtőskalács, 
csípős sör, csípős lekvárok, 
sajtok, kolbászok..stb.

Idén még több ismert és 
kevésbé ismert chilitermelő 
érkezik az ország különböző 
szegleteiből, ők lesznek akik 
megsiratják a közönséget a 
csípős termékeikkel. Itt biz-
tosan mindenki megtalálja, 
ami az ízlésének megfelel! 

Tavaly Manyika boltja 
megemlítette nekünk, hogy 
ennyi zsebkendőt egész év-
ben nem ad el mint ezen a 
napon. 

További csípős progra-
mok: paprika szépségver-
seny, csípős evőverseny, 
csípős főzőverseny, tombo-
la, közös csípős ebéd, chili 
termékkóstoló, és keressük 
a csípős fesztivál legerősebb 
emberét.  Néhány verseny-
számra nevezés szükséges, 
melyre a nevezéseket hama-
rosan indítjuk!

A városban ezen a napon 
több párhuzamos rendez-
vény is lesz, amit szintén 
ajánlunk az idelátogató kö-
zönségnek. 17 km-es Pano-
rámafutás, mely Zebegény-
ből indul és Nagymaros lesz 
a forduló állomása, illetve az 
Adyton Jazz Tábor koncert-
jeit.

Tehát csípd ki magad, 
csípj meg egy vonatjegyet és 
hagyd, hogy csípjen! Ezt csíp-
ni fogjátok!

A rendezvény továbbra is 
díjtalan!

Még több információ, 
regisztráció: 

www.facebook.com/
nagymarosicsiposfesztival; 
csiposfesztival@gmail.com
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A július, döntő jelentőségű a 
kajakosaink életében. Ebben a 
hónapban vannak a legfonto-
sabb versenyeink, a Vidék baj-
nokság és az Országos Síkvízi 
Bajnokság. Ezek a versenyek 
3-4 napon keresztül zajlanak. 
Az eredmények között csak a 
legjobb helyezéseket emeljük 
ki, de mint tudjuk, hosszú út 
vezet a döntőkig. Sok múlik 
azon, hogy kit melyik futam-
ba, melyik pályára és kivel 
sorsolnak össze. A döntőkbe 
csak kilencen tudnak bejutni. 
Sok versenyzőnk csak az elő- 
és középfutamokig jut el, de 
mi ezeknek is gratulálunk és 
köszönjük az egész idényben 
kifejtett kemény munkát. A 
legjobb eredmények:

Vidék Bajnokság Sukoró 
2016.07.08-10

K1 Férfi  Serdülő U16. 
500m 3. Szántói Szabó Tamás, 
K1 Férfi  Serdülő U16. 1000m 
2. Szántói Szabó Tamás, K1 
Férfi  Serdülő U16. 4000m 
2. Szántói Szabó Tamás, K2 
Férfi  Serdülő U15. 500m 1.  
Gaszner Ádám, Dobó Bálint, 
K1 Férfi  U15 2000+200m 
(200m) 2.  Gaszner Ádám, 
K1 Férfi  U15 2000+200m 
(2000m) 5. Gaszner Ádám, 
K1 Férfi  Serdülő U15. 4000m 
3. Dobó Bálint, K2 Női Kölyök 
U14. 1000m 7. Döbrössy Or-
solya, Illés Panna, K2 Női Kö-
lyök U14. 4000m 3. Döbrössy 
Orsolya, Illés Panna, K2 
Férfi  Kölyök U14. 4000m 7. 

Schwarcz Gergő, Fiam Dá-
vid, MK2 Férfi  Gyermek U12. 
2000m 13. Aradi Álmos, Ara-
di Bátor, MK1 Férfi  Gyermek 
U11. 2000m 3. Gyimesi Le-
vente, MK2 Férfi  Gyermek 
U10-U11. 2000m 6. Schwarcz 

Dávid, Gável Márton, K1 Fér-
fi  Serdülő U15-U16. 2000m 
2. Drobilich Domonkos, 
K1 Férfi  Serdülő U15-U16. 
3x200m 1. Szántói Szabó Ta-
más, Gaszner Ádám, Dobó 
Bálint, MK1 Férfi  Gyermek 
U12. 4x300m 4. Gyimesi Le-
vente, Schwarcz Dávid, Aradi 
Álmos, Aradi Bátor.

Országos Bajnokság 
Sukoró 2016. 07.28-31.

Az év legfontosabb verse-

nyén nagyon szép eredmé-
nyekkel szerepeltek kajako-
saink. Ezen versenyen 4263 
nevezést adott le 75 egyesület, 
ami kb. 2600 versenyzőnek 
felel meg. Helyenként gigan-
tikus mezőnyök és hatalmas 

csaták vártak a versenyzők-
re.  A gyerekek egész évben 
erre a versenyre készültek, 
hogy megmutassák tudásu-
kat, erejüket és gyorsaságukat. 
Mindenki a legjobb formáját 
igyekezett nyújtani és ez meg 
is látszik az eredményeken. 
Innen is szeretnénk gratulálni 
nekik a szép sikerekért! 

Az eredmények: 
K-1 férfi  serdülő U15 
200-2000m(összetett verseny) 
7. Gaszner Ádám (39 induló), 
K-1 férfi  serdülőU15- U16 3x 

200m váltó 1. Gaszner Ádám- 
Dobó Bálint Szántói-Szabó 
Tamás, K-2 férfi  serdülő U15 
500m 1. Gaszner Ádám-Dobó 
Bálint (18 induló), K-1 férfi  
serdülőU16 1000m 3.  Szántói-
Szabó Tamás (27 induló), K-2 
férfi  serdülő U15 1000m 6. 
Gaszner Ádám-Dobó Bálint 
(18 induló), K-2 férfi  serdülő 
U16 1000m 9. Szántói –Sza-

bó Tamás- Szabó Dominik 
(18 induló), K2 Női Kölyök 
U14. 1000m 9. Döbrössy 
Orsolya - Illés Panna (18 in-
duló), K-1 férfi  serdülőU16 
4000m 2.  Szántói-Szabó Ta-
más (41 induló), K-1 férfi  
serdülőU15 4000m 4. Dobó 
Bálint (38 induló), K1 Fér-
fi  Serdülő U15-U16. 2000m 
4. Drobilich Domonkos, 9. 
Edöcsény Ákos (23 induló), 
K1 Női Kölyök U14. 3x200m 
váltó 6. Döbrössy Orsolya - Il-
lés Panna - Havasi Petra, K2 
Férfi  Kölyök U14. 4000m 10. 
Schwarcz Gergő- Fiam Dávid 
(18 induló), K2 Női Kölyök 
U14 4000m 5. Döbrössy Or-
solya - Illés Panna, MK2 Férfi  
Gyermek U12. 2000m 7. Aradi 
Álmos- Aradi Bátor (47 indu-
ló), MK1 Férfi  Gyermek U11. 
2000m 2. Gyimesi Levente, 
8. Schwarcz Dávid, 12. Gável 
Márton (29 induló), MK1 
Férfi  Gyermek U11. 2000m 
csapatverseny: 1. Gyimesi Le-
vente-Schwarcz Dávid-Gável 
Márton, MK1 Férfi  Gyermek 
U12. 4x300m váltó 6. Gyime-
si Levente-Schwarcz Dávid- 
Gável Márton- Aradi Bátor.

Döbrössy László, 
Döbrössy Gergely

A kajakosok júliusi eredményei 
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Nagymaros, Fő tér 9.              Tel.: 06-30/916-0889

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: minden délután 13-17 óráig nyitva

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

A látásvizsgálat időpontja:  
Augusztus 27., szombat - Bejelentkezés szükséges

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Fényre sötétedő lencsék kedvezményes áron kaphatók!

Női-, férfi-, gyermekkeretek INGYEN is!

Kedves Alkotó Nagymarosiak!
2016-ban ismét szeretnénk megrendezni a „Nagymaro-
son élő, Nagymaroshoz kötődő” alkotóművészek tárla-
tát. Ezen a kiállításon bárki bemutatkozhat, aki alkot. 

Bármilyen témájú és bármilyen technikával készült 
alkotást szeretettel várunk. (Kérjük, a művelődési házba 
juttassák el augusztus 16-ig.)

A megnyitóra a SZENT ISTVÁN NAPI BORÜNNEP 
megnyitása keretében kerülne sor 2016. augusztus 19-
én 17 órakor.

A maffiózó
A part-menti panziótulajdonosnak gyanússá vált az 
egyik vendég, aki ritkán mozdult ki a szobájából,  ál-
landóan fekete szemüveget és talán álbajuszt is viselt. 
Valószínűleg hamis néven jelentkezett be, mert a ven-
dégkönyvbe az írta, hogy Kovács Etelkának hívják.

A panziós diszkréten átkutatta a vendég szobáját, egy 
nejlon-zacskóban jelentős mennyiségű, gyanús fehér 
port talált, valamint az éjjeliszekrényben egy revolvert 
is. 

Rögtön rájött, hogy a szállóvendég egy maffi  ózó, és 
elhatározta, hogy csapdát állít neki, majd rendőrkézre 
adja.

Diszkréten közölte a maffi  ózóval, hogy ő is tud jó 
cuccokat keríteni, mert a hotel valójában a kábítószer 
dílerek találkozóhelye, de ha  lányokat is futtat, éppen 
most indított el egy csomó csajt Dubajba. Azt is elárulta, 
hogy az ágynemű raktár valójában egy fegyver-lerakat, 
de a vételár nem a recepciónál fi zetendő, hanem át kell 
utalni egy külföldi off -shore számlára. A maffi  ózó nagy 
érdeklődéssel hallgatta az ajánlatokat. 

Amikor az előre értesített zsaruk behatoltak a szállo-
dába, és leteperték a szemüvegest, igazolta magát, hogy 
ő valójában Kovács Etele, a NAV ellenőre, és szabadságát 
tölti a panzióban. A kommandósoknak azt is elmondta, 
hogy gyomorbántalmai miatt rendszeresen szódabikar-
bónát kell szednie, hozott is magával egy egész zacskó-
val, és sajnos a dohányzásról sem tud leszokni. Rögtön 
rá is gyújtott a pisztoly alakú öngyújtójával.

A zsaruk röhögve elvonultak, a vendég viszont azt 
kérte a panzióstól, hogy vegye elő a szálloda könyveit, 
mert – ha már itt van -, akkor adóellenőrzést fog tar-
tani...

ÉRTESÍTJÜK KEDVES 
OLVASÓINKAT, LÁTOGATÓINKAT, 

A VÁROSI KÖNYVTÁR ZÁRVA!

Első kölcsönzési nap: 
2016. szeptember 6. (kedd) 
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Öt éve hunyt el dr. Szabados 
György, Nagymaros díszpol-
gára, Kossuth- és Liszt-díjas 
zeneszerző-zongoraművész. 
A muzsikusként és gondolko-
dóként egyaránt jelentős élet-
művet létrehozó alkotó mun-
kásságát kották, hanglemezek, 
írások, könyvek őrzik, de egy-
kori muzsikustársai és tiszte-
lői fontosnak tartják szellemi 
örökségének eleven ápolását. 
Ennek jegyében tűzte műsorá-
ra majd örökítette meg dupla 
CD-n Szabados szerzeményeit 
a magyar szabad zenélés zász-
lóvivő csapata, a Grencsó Kol-
lektíva; és ez a szándék ihlette 
az Adyton Együttlét elnevezé-
sű, 2015 augusztusában Nagy-
marosra meghirdetett zenei 
tábor megrendezését.

Az országos visszhangot 
kiváltó, fi lmen is megörökített 
kezdeményezésnek folytatá-
sa lett: a tábort befogadó Sigil 
Galéria és Kávézó 2016-ban 
havi rendszerességgel adott 
helyet az Adyton Együttlét 
koncertekkel egybekapcsolt 
beszélgetős estjeinek. A nagy 
érdeklődéssel fogadott nyitó 
foglalkozáson, február 6-án a 
Szabadossal készült interjú-

kat tartalmazó, a szombathe-
lyi BKL Kiadó gondozásában 

megjelent Írások III. című 
kötetet mutatták be, amelyet 
követően a Grencsó István 

(fúvós hangszerek) – Szabó 
Sándor (gitár) duó adott hang-

versenyt. Március 12-én a so-
rozat gondozásában aktívan 
közreműködő Molnár Csaba 

Együttlétek Szabados György 
szellemében

szerkesztésében láthatta a kö-
zönség a Szabadosról készített 
fi lmösszeállítást, amit Grencsó 
István (fúvós hangszerek) és 
Dukay Barnabás (zongora) fel-
lépése követett. Április 30-án 
gondolatébresztő rövidfi lmek-
kel folytatódott a program, az 
este második felében pedig az 

AMP Tiró (Ajtai Péter – nagy-
bőgő, Miklós Szilveszter – dob, 
Pozsár Máté – zongora) muzsi-
kált. A sorozat május 28-án Fü-
löp Péter fényverseinek bemu-
tatásával és a Grencsó István 
(fúvós hangszerek) – Benkő 
Róbert (nagybőgő) kettős játé-
kával zárult.

A tavaszi sorozat ezzel véget 
ért, de a találkozó az Adyton 
Együttlét 2016 – Szabadzene 
Műhely II. táborban augusztus 
21-27. között folytatódik. A 
helyszín ismét a Sigil, a taná-
rok a Grencsó együttes tagjai, 
akikhez Dukay Barnabás és 
Stevan Kovács Tickmayer zon-
goristák csatlakoznak. Meglá-
togatja a tábort Muzsnay Ákos 
festőművész és Szabó Sándor 
gitárművész is. A program kö-
zéppontjában természetesen a 
(szabad) zenélés áll esténként 
nyilvános koncertekkel, de a 
tábor szellemi horizontja a 
társművészeteket, a fi lmet, az 
irodalmat és a vizuális művé-
szeteket is magába foglalja.

TG

Akiket a sors rángatott, 
ők a hazát ringatják most.                                                                                                             
Szavak, éneklő szobrok, 
jelképek, mind a történe-
lemből, a hitből és a hagyo-
mányból valók.  Hárman a 
hármasság jegyében: Mária, 
Alina, Kornél.

A Nagymaros lap megje-
lenésének napján sajnos már 
zárva lesz a galéria, de sze-
retnék utólag még néhány 
sort írni a kiállítás kapcsán. 
Először is köszönet illeti meg 
Petrás Máriát és lányát, Pet-
rás Alinát az önzetlen aján-
dékaikért, mert ajándék volt 
itt a jelenlétük, a munkájuk, 
a koncertjük, a szép, tiszta, 
beszédük, a hitük, a hite-
lességük, az alázatosságuk. 

Ajándék volt Döbrentei Kor-
nél gond(olat)nyitó beszéde.

Köszönöm a Mária, Alina 
és Kornél nevében is a kö-

zönség részvételét, fi gyelmét 
és a kifejeződött örömét a lá-
tottak és hallottak során. Kö-
szönöm Orbán Szilárdnak a 
citera zenét, amivel készült 
az alkalmat gazdagítani. 

És köszönet azoknak is, 
akik támogattak: Ocsenás 
Tibor, Spitz pékség, Maros 
étterem, Édeske cukrászda, 
Juli zöldséges, Mátyás Étkez-
de, Heininger Ferenc, polgár-
mesteri hivatal és nem utolsó 
sorban a családom.  

Következő eseményünk 
augusztus huszadikán 9 és 
12 óra között lesz: Magyar 
templomok (ünnepi instal-
láció).

 Bálint Zsombor

Triptichon galéria a Naptól Babba Máriáig
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

ÚJ TELEFONSZÁMOKON ÉRHETŐ EL AZ ALAPÍTVÁNY: 06-30/522-0705  ÉS 06-20/942-5822 
Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail:  mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Tel.: 06-20-9425-822

„A macska a magányos nők mentsége arra, hogy magukban beszélhessenek.” 
(Mark Helprin)

Ideiglenes otthon
A legközelebbi állatmenhely messze van, hivatalos átmeneti „szálláshely” még nem épült a városban, egyéb megoldást kell 

találnunk az áldatlan kóbor kutya helyzet felszámolására. A máshol már bevált gyakorlatot követve nálunk is a lakosság köz-
reműködése segíthet. 

A Máté Állatvédelmi Alapítvány ideiglenes befogadókat keres, akiknél a tulajdonosok megtalálásáig elhelyezhető egy, vagy 
több eb. Nem csupán az ő ellátásukról gondoskodnánk, de az ott élő kedvenc tartásához is jelentősen hozzájárulnánk, kutyahá-
zat adományoznánk. Várjuk a jelentkezőket, akikkel  részletesen megbeszélhetjük a feltételeket.

A többnyire szürke, taposómalmos na-
pok után nagyszerű szórakozás tűzijáték-
ban gyönyörködni. A fővárosban tízezrek, 
máshol ezrek, de a kisebb településeken is 
szinte az egész lakosság élvezi a színpompás 
látványt. Igazi családi program! A nagyszü-
lőktől a karon ülő gyermekig mindenki a 
mutatvány környékén szórakozik, távol az 
otthontól. Amivel semmi gond, kivéve, ha 
egyedül hagytak kutyát, macskát és más 
érzékeny lényeket. Ha igen, komoly esélye 
van a hazatérő gazdának, hogy tragikus ál-
lapot fogadja majd. Eltűnt, jobbik esetben 
csak megsérült, vagy hosszú időre, talán 
örökre rettegővé vált, a szokatlanul nagy 
durranásokat, a rendkívüli fényvillanásokat 
egyedül elviselni kényszerített állatok látvá-
nya. Teljesen a jelenlétünkkel sem tudjuk  
megvédeni őket a durva támadásoktól, de 
okos, előrelátó odafi gyeléssel elkerülhetőek 
a nagyobb bajok.

A tűzijáték napján a napi sétát tegyük 
délelőttre, játszunk különösen sokat ve-
lük, hadd fáradjanak ki estére. A vacsora 
is érkezhet korábban, hátha elalszanak, 
mire kezdődik a mennydörgés. Ezeken az 
estéken nem szabad odakinn hagyni őket, 
a lakás a ház legjobban hangszigetelt része 
most az övék. Sokat segít, ha hangosan szól 
a tévé, a rádió, húzzuk be a függönyöket, 

eresszük le a redőnyöket, különösen akkor, 
ha közel lakunk a tűzijátékhoz.  Legalább 
a garázsban, a fészerben kell gondoskodni 
a viszonylagos nyugalomról. Az udvaron 
egyedül hagyott kutya-macska (ló!!!) köny-
nyen esik pánikba, menekülni fog, kifelé 
próbál utat törni magának, súlyos sérülése-
ket szerezve. 

Augusztus 20-a (Visegrádon, de nálunk 
19-e!!!) és Szilveszter után az utcák tele ri-
adt, gazdátlan kutyákkal, az állatmenhelyek 
a várható rohamra kiürített lakhelyei meg-
telnek, a villanyoszlopok, a buszmegállók 
pedig a kétségbeesett gazdik fényképes hir-
detéseivel. Nagy szerencse, hogy az utóbbi 
években jelentősen megnőtt a chipekkel 
ellátott ebek száma. Mert tovább növeli a 
bajt a kóborló kutyáknál, ha a megtalálónak 
nincs lehetősége kapcsolatba lépni a tulaj-
donossal. Ez különösen akkor tragikus, ha 
a szökevény távoli helységből került oda. 
(Ami igen gyakori jelenség nagy stressz 
hatás után.) Fontos tudni, hogy a chipe-
zett kutyáknál is igen ajánlatos elhelyezni a 
nyakörvre egy bilétát, vagy szétcsavarható 
perselyt a gazda telefonszámával, mert ez 
meggyorsíthatja a hazatérést.  Nincs min-
denkinél chip leolvasó, de fontos infor-
máció, hogy az állatorvosi rendelőn kívül 
a polgármesteri hivatalban, a Panoráma 

teraszon és az Édeske Alíz Cukrász Műhe-
lyében igen!

Még van néhány nap az eseményig, az 
állatorvos addig még beültetheti a sokat 
segítő adatrögzítőt, amelyet egyébként tör-
vény ír elő, nélküle nem kaphatja meg az eb 
a veszettség elleni kötelező védőoltást.  Az 
orvosnál nyugtató paszta, tabletta is besze-
rezhető. 

SOHASEM   ADJON  KUTYÁJÁNAK  
CSOKOLÁDÉT  VAGY  FAGYLALTOT  !

    Elkerülhetőek lennének ezek a szomo-
rú és méltatlan állapotok, ha minden  tulaj-
donos beépítené az értékrendjébe a felelős 
állattartás alapelveit, közöttük a legfonto-
sabbat, amelyet a Kis hercegben sokan ol-
vashattunk: mindörökké felelősök vagyunk 
azokért, akiket magunkhoz megszelídítet-
tünk! Nálunk ma még sokan riasztóberen-
dezés pótlásaként tartanak kutyát. Érthető 
szándék, de nem kevesen úgy is bánnak 
velük, mint érzéketlen tárggyal, fogalmuk 
sincs a lelkükről, az érzelmeikről, az igénye-
ikről. Pedig az önzetlen odaadás és szolgálat 
mintaképeik ők, és mindössze arra áhítoz-
nak, érezhessék, de azt folyamatosan, hogy 
családtagok.                   

     Valaki maradjon otthon velük tizenki-
lencedikén és huszadikán este! 

                                    Kecskeméti  Károly

A kánikula folytatódik! A friss víz, az árnyék legalább annyira fontos 
a kutyának, amennyire tilos a fagylalt és a csokoládé!

A tűzijáték sötét árnyéka



14                                                                                                                Nagymaros

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)

2601 Vác, Pf. 64. 
Telefon: 27/316-100, 

06-20/911-9077
fax: 27/305-581

AZ ANYAGOKAT CSAK 
A HÓNAP ELEJÉIG 

TUDUNK ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
augusztus-szeptember

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

Születtek: Szalay Gábor és Bótz Zsanett fi a Dávid, Ra-
dics Károly Richárd és Balázs Edit fi a Richárd Adrián, 
Bódi János és Vígh Andrea fi a Alex Kristóf, Pehartz 
Tamás és Szántó Boróka fi a Kenéz Sebestyén, Csámpai 
László és Nyerlucz Lilla Gyöngyi lánya Lilla Mirella, 
Lelkes Levente és Sajó Réka lánya Rege, Melts András 
és Imszticzei Szilvia lánya Elizabet.

Házasságot kötöttek: Pusztai János és Huszák Adri-
enn, Hanula József és Izsai Angéla.

Elhaláloztak: Ballagó József Gyula (1930), Trampó 
Ferencné sz.n.: Jehodek Teréz (1929), Kocsis Gáborné 
sz.n.: Péntek Mária (1918). 

Augusztus 10. de.: Vásár
Augusztus 15. de.: Vásár
Augusztus 16. de.: Vásár

Augusztus 19. 17 óra „Nagymaroson élő, Nagyma-
roshoz kötődő” alkotóművészek kiállítása

Augusztus 23. de.: Vásár
Augusztus 25. de.: Vásár    

Augusztus 27.: Csípős Fesztivál
Augusztus 29. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub 

kezdő klubfoglalkozás
Szeptember 6. de.: Vásár
Szeptember 8. de.: Vásár

Ne tömjük tele a 
konténert zsákokkal
Egy olvasónk kérte a segítségünket, hogy hívjuk fel a lakos-
ság fi gyelmét, hogy a Magyar utcai vasúti feljárónál levő 
konténerbe a megunt ruhákat ne zsákostól tömjék bele, 
mert eldugul. 

„Az elmúlt héten telefonáltam a konténnerre ráírt telefon-
számra, - nem először -, és ki is cserélték, de két nap múlva 
megint bele volt nyomva egy zsák ruha, ami eltömte a nyí-
lást, és ismét tele van a konténer környéke zacskókkal. Mit 
szólnak a kirándulók, milyen szemetes város vagyunk?” - írta 
olvasónk.

A megunt, kinőtt ruhákat egyébként nem csak ebben a 
konténerben lehet gyűjteni. A Karitász nagymarosi szerve-
zete is várja az adományokat a Dózsa György út 2. szám 
alatt, minden szombaton.

Felhívás: ’56 Nagymaroson
Várjuk a nagymarosi emlékeket, fotókat, képeket, vagy esz-
közöket, amely 1956-os évhez köthető Nagymaroson.

A cél, hogy a kor kultúráját, életét bemutassuk a tárlaton.
A kiállítás megnyitásának időpontja: 2016. október 21. 

délután.
A megnyitót követően Keresztes Ildikó ad koncertet a 

művelődési ház színpadán 19 órától.
Bővebb információ és jelentkezés: Nagymarosi Pol-

gármesteri Hivatal: Plentner Katalin stratégia referns, 
plentner.katalin@nagymaros.hu, +3627 595 114.
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Akció!Akció!
Pékségünkben minden kedden Pékségünkben minden kedden 

a zsemle 15,-Fta zsemle 15,-Ft

minden  szerdán a minden  szerdán a 
½ kg-os kenyér 150,-Ft½ kg-os kenyér 150,-Ft

minden csütörtökön a kifli 20,-Ftminden csütörtökön a kifli 20,-Ft


