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A Pestistõl napjainkig avagy Ex Voto Tempore Pestis
(közegészségügy és köztisztaság)

címmel nyílik kiállítás augusztus 8-án a nagymarosi mûvelõdési házban.
A Pestistõl napjainkig címû kiállítás a közegészségügy és köztisztaság témájáról szól,

amelynek ötletét a 200 évvel ezelõtti nagy pestisjárvány adta.
Ez a kiállítás sokféle gondolatot ébreszt a látogatóban. Lehet borzongani az áldoza-

tok nagy számán, a betegség kimenetelén, lehet mosolyogni az alkalmazott gyógymó-
dokon, elmerenghetünk az emberi faj szívós élni akarásán, és kétségbeeshetünk azon,
hogy csatákat bár nyerhetünk, de a halál elleni háborút sosem fogjuk megnyerni. Ezért
a kiállítás túlmutat a történelmi emlékezeten, a megemlékezésen. A bennünk ébresz-
tett gondolatok a földi lét végességén át elvezetnek az azon túliba, az örökkévalóságba
és az örökkévalóhoz.

Az augsztus 14-ig megtekinthetõ kiállitás Döbrössy Mihályné Valentin Kriszta ötlete
és szervezése nyomán jött létre.

Szent Erzsébet a tárlaton

A Pince Tárlat idei második kiállításán láthattuk a Lukács
István szobrászmûvész által közadakozásból készült Szent Er-
zsébet szobrot, amely reméljük nemsokára méltó helyére, a
Szent Erzsébet térre kerül.

Bálint Zsombor, Bozsogi Ágnes,
Kaubek Péter, Köblitz Birgit,
Lukács István, Nagy Attila, Se-
regi György és Szabó Imre mû-
vészek közös pince tárlata nyílt
meg július 17-én, pénteken a

Károly Róbert Társaság szerve-
zésében. A kiállítást Petrovics
László polgármester és Németh
Zsuzsa (képünkön középen) mû-
vészettörténész, a zebegényi
Szõnyi István Emlékmúzeum ve-
zetõje nyitotta meg.

Németh Zsuzsa elmondta: van-
nak olyan tájak, helyek, melyek

különös kisugárzással bírnak, ahol
megérint bennünket a hely szelle-
me, a genius loci. Ilyen hely Nagy-
maros is, a Dunakanyar méltatla-
nul háttérbe szorított bal partjának
egyik gyöngyszeme.

- A páratlan természeti adott-
ságok és a közel ezer éves tele-
pülés történelmi tradíciói mellett
értékes kulturális örökséggel is
rendelkezik a város, melyet az
idetelepült és az itt élõ mûvé-
szek, tudósok hoztak létre az
évszázadok során - mondta.

folytatás a 4. oldalon

Nyolc mûvész egy kiállításon
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Éjszakába nyúló volt a július
20-i rendkívüli testületi ülés,
mivel elõtte három – a humán-
ügyi, a városfejlesztési, kör-
nyezetvédelmi és turisztikai és
a pénzügyi – bizottság tartotta
meg ülését. Fontos kérdések-
rõl tárgyaltak most is mind a
bizottságok, mind a testület.
Petrovics László polgármester
bejelentette, hogy Nagymaros
30 millió forint támogatást
nyert az önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetben lévõ önkor-
mányzatok részére kiírt pályá-
zaton (ÖNHIKI-n).

Elsõ, és egyben legfontosabb
kérdés az új jegyzõ megválasz-
tása volt. Mivel Hutter Jánosné
elõzõ jegyzõ munkaviszonyát
közös megegyezéssel június 5-
én megszüntették, ezért a pozí-
cióra pályázatot írt ki az önkor-
mányzat. A posztra összesen
nyolc pályázat érkezett be, de
csak kettõ volt érvényes. Az
egyik dr. Ronyecz Róbert, a má-
sik dr. Horváth Béla korábbi
jegyzõ jelentkezése volt. A tes-
tület mindkét jelöltet meghall-
gatta. Fontos kérdés volt Hor-
váth Bélánál az összeférhetetlen-
ség, hiszen az iskola jelenleg
megbízott igazgatója és egy köz-
tisztviselõ is a családjához tar-
tozik. A testület kérte, hogy a
hivatal kérjen állásfoglalást az
Államigazgatási Hivataltól és a
Miniszterelnöki Hivataltól, arról,
hogy valóban fennáll-e az össze-
férhetetlenség.

A testület mindkét pályázót
meghallgatta. Heininger Ferenc
képviselõ elmondta dr. Horváth
Bélával kapcsolatban, hogy
jobbnak tartaná, ha egy függet-
len, új jegyzõje lenne Nagyma-
rosnak. Grécs László szerint
azonban Nagymarosnak helyi
jelentkezõt kell támogatnia.

- Minden polgármester
maga dönti el, hogy ki az a
jegyzõ, akivel együtt akar dol-
gozni – mondta.

Ivor Andrásné  alpolgár-
mester hozzászólásában jelez-
te, hogy a korábbi jegyzõ meg-
választása esetén várható a la-
kosság véleményének megosz-
tottsága.

Végül a testület Petrovics
László polgármester javaslatá-
ra a titkos szavazás mellett
döntött és így 10 igen szava-

zattal dr. Horváth Bélát válasz-
tották meg a város új jegyzõ-
jének, aki abban az esetben, ha
a két hivatal állásfoglalása sze-
rint nincs összeférhetetlenség
szeptember 21-én teszi le az
esküt. Ha elõbb elengedik je-
lenlegi állásából, akkor már az
azt követõ napon tölti be a
posztot.

A második napirendi pont-
ban a mûvelõdési ház és
könyvtár intézményvezetõi
pályázatát bírálta el a testület.
A posztra hárman jelentkeztek,
de közülük csak Mándliné Sza-
bó Katalin jelenlegi vezetõ pá-
lyázata bizonyult érvényesnek.
Õt a humánügyi bizottság is
támogatta és megválasztását
javasolta. A testület egyhangú-
lag választotta meg õt ismét,
határozott idõre, 5 évre.

Döntöttek a költségvetés
módosításáról is. A pénzügyi
és gazdasági bizottság javasla-
tait figyelembe véve nem tá-
mogatták két fûkasza és 4 da-
rab klíma vásárlását. Elfogad-
ták viszont a játszóterek felújí-
tását és karbantartását, az óvo-
da eszközbeszerzésre kért
összegét, a Hatékony Hivatal
Nagymaroson pályázat önré-
szét, és a Seregi György által
készített kút szivattyújának
cseréjét.

Tájékoztatást kapott a tes-
tület a Kittenberger Kálmán

Általános és Mûvészeti Iskolá-
ban mûködõ esti iskola köz-
üzemi költségeirõl. Bessen-
bacher Gézáné jelenleg meg-
bízott iskolaigazgató szóban is
tájékoztatta a testületet a fel-
merülõ kiadásokról. Eszerint a
víz és villany, valamint a fûtés
költségeit nem téríti meg a
Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakisko-
la, de a portás bérét állják. Az
igazgatónõ szerint, ezek a költ-
ségek nem túl számottevõek és
a fûtés sem üzemel abban az
idõszakban az intézményben.
Korábban a balassagyarmati
iskola több eszközzel is támo-
gatta az általános iskolát az
együttmûködési megállapodás
értelmében, amely 2008-ban
lejárt.

A beszámolót a testület el-
fogadta azzal a kiegészítéssel,
hogy felkéri a megbízott isko-
laigazgatót, hogy kössön az
intézménnyel együttmûködési
megállapodást a jövõre nézve,
és hogy pontosítsák a villany
és vízhasználat költségeit.

A júniusi ülésen napirend-
re került a felmért önkormány-
zati ingatlanok köre, amelyek-
rõl most döntöttek. Ez alapján
a 17 ingatlan némelyikének
sorsa az eladás lesz, némelyi-
ket pedig bérbe adják és van-
nak amelyeket megtartanak.

A vis major pályázat be-

Régi-új jegyzõ a város élénRégi-új jegyzõ a város élénRégi-új jegyzõ a város élénRégi-új jegyzõ a város élénRégi-új jegyzõ a város élén
Éjszakába nyúlt a testületi ülés

nyújtására hatalmazta fel a pol-
gármestert a testület a Tégla
utcai útburkolati, valamint a
Pállya Celesztin utcai vízelve-
zetõ árok károsodás helyreál-
lítási költségeinek támogatása
céljából. A pályázatot a rész-
letes költségvetés alapján
558 ezer forint összköltség
mellett, 334 ezer 800 forint tá-
mogatási kérelem iránt,
223 ezer 200 forint önrész vál-
lalása mellett kell benyújtani.

Határozat született arról is,
hogy az önkormányzat ezentúl
engedélyezi az árusítást a
Millenium sor Fõ tér és a Ma-
gyar utca közötti szakaszán,
valamint az önkormányzat ál-
tal elfogadott éves rendezvény-
naptárban felvett eseti rendez-
vényeken, emellett hét közben,
hétvégén (péntek, szombat,
vasárnap) és ünnepnapokon a
Fõ téren és a Duna-parti sétá-
nyokon. A közterület foglalás
díja az önkormányzati rendez-
vénynaptárban felvezetett ren-
dezvényeken 1500 forint/négy-
zetméter/nap, egyéb idõpon-
tokban 800 forint/négyzetmé-
ter/nap. Ha hat hónapnál
hosszabb ideig bérli valaki a
területet, úgy egy négyzetmé-
ter ára 400 forint lesz.

Megújul a Zöldfa utca bur-
kolata is, mivel felhatalmazták
a polgármestert a nyertes cég-
gel való szerzõdéskötésre.

Várhatóan ebben a hónap-
ban sem pihenhetnek majd a
képviselõk, hiszen augusztus
közepén újabb ülésre várja
õket az önkormányzat.

FURUCZ ANITA

Látványossága lehetne Nagymarosnak
a Polaris Delta tengeralattjáró

Hollósi Géza képviselõ az elõzõ
testületi ülésen elmondta: szeret-
ne Nagymarosra szállíttatni egy
tengeralattjárót, amelyet ingyen
bocsát rendelkezésére építõje és

tulajdonosa, Forintos Gyula.
A Polaris Delta nevet viselõ

tengeralattjáró - melyet képünkön
lehet látni - jelenleg Szõdligeten
áll. Hollósi Géza idõközben utá-

najárt a szállítási költségeknek és
kiderült, hogy az nem kis össze-
get - 250 ezer forintot - tenne ki,
mivel a vízi jármûvet szárazföld-
ön kellene ide szállítani. Mivel
a szállítási költség felülmúlja a
rendelkezésre álló anyagi lehe-
tõségeket, ezért Hollósi Géza
kéri azon emberek, vállalkozá-
sok támogatását, akik szívesen
látnák - mint idegenforgalmi lát-
ványosságot - városunkban a
tengeralattjárót.

A vízi jármûvet az egykori
strand végében helyeznék el,
nem messze a Panorámától, így
azt a fõút mellõl és a kerékpárút
felõl is lehetne látni, s természe-
tesen belülrõl is meg lehet majd
tekinteni.
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10 óra: Ünnepi
szentmise a római kato-
likus templomban

10.45 óra: Tisztelet-
adás a Monsberger té-
ren, Szent István és Bol-
dog Gizella szobrának
megkoszorúzása.

11 óra: Szent István
napi megemlékezés.
Helyszín: Fõ tér (gesz-
tenyefák alatt). Köszön-
tõt mond: Petrovics
László polgármester.
Ünnepi beszédet mond:
Zimonyi János plébá-
nos, tiszteletbeli kano-
nok.

Új kenyér ünnepe –
kenyéráldás. Kitünteté-
sek, elismerések átadása.
Fotópályázat eredmény-
hirdetése. Ünnepi mûsor.
K ö z r e m û k ö d i k :
Heinczinger Miklós és Tóbisz
Tinelli Tamás, a Dunakanyar
Fúvós-együttes, karmester:
Ujvári Gábor, a Városi Nyug-
díjasklub, 950-es számú Szent
Gellért Cserkészcsapat.

15 órától: családi progra-
mok (játékok, kézmûves fog-
lalkozás, arcfestés). Helyszín:
Duna-parti kõszínpad elõtt.

16 óra: Az élet és a halál
vize címû bábjáték Écsi Gyön-
gyi elõadásában. Helyszín:

Duna-parti kõszínpad.

17 óra: Ferenczi György és
a Rackajam koncert. Hely-
szín: Duna-parti kõszínpad.

18.30 óra: Nagymaroson
élõ, Nagymaroshoz kötõdõ al-
kotómûvészek kiállításának
megnyitója. A kiállítás meg-
nyitja: Lányi G. Csaba festõ-
mûvész. Helyszín: mûvelõdé-
si ház.

19.30 óra: Magyar táncok
a Danubius táncegyüttes és az

Pályázat
fûtõ-karbantartó állásra

A nagymarosi Napközi-
otthonos Óvoda pályázatot
hirdet

1 fõ részére
fûtõ-karbantartó,

mûszaki szakdolgozói

teljes munkaidõs, határo-
zatlan idejû állás betölté-
sére.

Az illetmény, juttatások
megállapításánál a 1992.
évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

A munkakör 2009.
szeptember 2-tõl tölthetõ
be.

A munkavégzés helye:
Nagymaros mindhárom
óvodaépületében.

Ellátandó feladatok:
kisteljesítményû kazánfû-
tõi feladatok, épületek és
épületeken kívüli karban-
tartási feladatok, kisebb
felújtások.

A munkakör betölté-
séhez szükséges végzett-
ség:

- szakmunkás bizonyít-
vány.

Emellett elvárás nagy-
fokú önállóság, kiváló
szintû probléma felismerõ
és megoldó képesség.

A pályázathoz csatol-
ni kell

- 30 napnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítványt
és szakmunkás bizonyít-
ványt.

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: augusztus
24.,

A pályázat elbírálásának
határideje augusztus 31.

A pályázatot postai
úton, 2626 Nagymaros,
Magyar u. 15. szám alá
kell eljuttatni.

A borítékra írja rá: “Pá-
lyázat”.

Almássy Gonoszok
táncegyüttes elõadá-
sában. Helyszín: Du-
na-parti kõszínpad.

20.30 óra: Elsõ ki-
rályunk: István címû
elõadás. Közremû-
ködnek: Álmosd
Phaedra és Habány
Tamás színmûvészek,
Danubius Táncegyüt-
tes, és a Silverstár
Társulat. Helyszín:
Duna-parti kõszín-
pad.

21.30 óra: a Nagy-
marosi Motorcsónak
SE lampionos felvo-
nulása, majd ünnepi
nagyszabású tûzijá-
ték.

22 óra: Utcabál -
közremûködik a Panoráma ze-
nekar.  Helyszín: Duna-parti
kõszínpad.

A rendezvény ideje alatt
megtekinthetõ a Szent Ist-
ván napi fotópályázat zsûri-
zett fotói a mûvelõdési ház
kistermében. A szórakozta-
tó és az ünnepi megemléke-
zésekre mindenkit szeretet-
tel várunk!

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

Szent István Nap - 2009. augusztus 20.
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Huszonöt éves a
Hajózástörténeti Múzeum

Idén ünnepeli fennállásának 25.
évfordulóját a Zebegényi Hajó-
zástörténeti Múzeum. A július
12-én, délután rendezett ünnep-
ségen Farkas Judit, a múzeum

vezetõje emlékezett édesapjára,
Farkas Vincére, aki a múzeumot
alapította. Arról is  tájékoztatta
a résztevõket hogy most most
már “zöld utat” kaphat az a terv,
hogy nagyobb helyen, Nagyma-
roson alakítsák ki a múzeumot
és itt helyezzék el a gyûjteményt.

Az ünnepségen jelen volt
Petrovics László polgármester is,
aki köszöntõjében egyebek közt
beszélt arról, hogy õ is - mint egy-
kori kajakos - nagyon fontosnak
tartja a hajózás ügyét és nagyon
szeretné, ha a hajózás történetét,
a múltat - s talán még a jelent is -
Nagymaroson tudnák bemutatni
a jövõben az érdeklõdõknek.

- Nagymaroson a dunai ha-
józás elég erõs múltra tekint
vissza - mondta Petrovics Lász-
ló - tekintettel arra, hogy a vá-
rosnak kikötõje van, és most már
négy yacht-kikötõ is létesült,
ahol az európai hajózókat, a
jachtokat tudják fogadni. Na-
gyon bízok benne, hogy  az ide
érkezõ hajósoknak a közeljövõ-
ben lesz egy olyan látnivalója
Nagymaroson, amiért - nemcsak
a táj szépségéért - érdemes ki-
kötni és ellátogatni a jövendõbeli
hajózástörténeti múzeumba.

Jelenleg Nagymaros városá-
nak a hajózástörténeti múzeum-
mal van egy érvényes szerzõdé-
se arra vonatkozóan, hogy a vá-
ros adná a Váci úton lévõ volt
bölcsõde ingatlant, ahol egy kö-
zös pályázzattal felépítenénk egy

olyan épületet, amely közel a
Dunához, a fõúthoz, a kerékpár-
úthoz a hajózási múzeumnak
méltó épületet tudna adni - hal-
lottuk.

A hajózástörténeti múzeum
Nagymarosra költözésérõl 2004.
július 12-én Zebegényben, a
múzeum fennállásának 20. év-
fordulója alkalmából rendezett
ünnepségen írt alá szándéknyi-
latkozatot Edöcsény András pol-
gármester és Farkas Judit, a Ha-
józástörténeti Múzeumot Segítõ
Kht vezetõje.

folytatás az 1. oldalról
A mûvészettörténész szerint

hosszú lenne felsorolni azokat a
mûvészeket, tudósokat, akik a
város szellemi örökségét gazda-
gították, mert sokan közülük
csak rövid idõt töltöttek itt, mint
például a legendás Nagymarosi
Mûvésztelep alkotói. Sok mû

született ebben az inspiráló kör-
nyezetben, melyek a magyar
mûvészet jeles alkotásai, Nagy-
maros büszkeségei.

- A város történelmi múltjá-
ra utal a Pince Galéria kiállítá-
sait szervezõ Károly Róbert Tár-
saság neve is. Nagymaros kul-
turális életének egyik színfoltja
az általuk - Bazsalya Lívia,

Nyolc mûvész egy kiállításon
Döbrössy Kriszta, Szikriszt Éva,
Szabados Györgyné Judit - szer-
vezett kiállítás sorozat, az önkor-
mányzat tulajdonában levõ Pin-
ce Galériában.

A nyolc kiállítómûvész mun-
kásságát hosszan méltatta Né-
meth Erzsébet, hiszen mûvész
alkotásaikkal a város hírnevét

öregbítik.
Végül köszönetet mondott

a szervezõknek, a Károly Ró-
bert Társaság tagjainak mûvé-
szetpártoló, értékközvetítõ
munkájukért. Kiállított mûve-
iket augusztus 9-ig láthatták
az érdeklõdõk. A megnyitón
közremûködött Samu András
gitáron.

Petrovics László polgármester köszöntõje
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Az egymás mellett élés szabá-
lyait illik betartani, egyes tevé-
kenységeket rendeletben is sza-
bályoznak, de mi van akkor, ha
a szomszéd kutyája rendszere-
sen, egész nap ugat? Ebbõl sok
perpatvar, szomszédok közötti
vita keletkezik. Most annak jár-
tunk utána, hogy szabálysértés-
nek számít-e a kutyaugatás, il-
letve egy esztendõben hány, a
kutyatartással kapcsolatos beje-
lentés érkezik a polgármesteri
hivatalhoz. Dr. Keczely Béla al-
jegyzõvel nemcsak a kutyauga-
tásról, hanem az állattartás
egyéb szabályairól is részlete-
sen beszélgettünk.

- A kutyák miatti szomszéd-
viták alól nem kivétel Nagyma-
ros sem, évente mintegy ötven
bejelentés érkezik a polgármes-
teri hivatalhoz, amikor a házõr-
zõk miatt összevesznek a szom-
szédok – kezdte a beszélgetés
dr. Keczely Béla. - Nem tartjuk
nyilván a bejelentések - ami
személyesen, telefonon, vagy
elektronikus levélben érkezik -
számát, de körülbelül évi 50 je-
lenik meg a hivatalban. Nem
lesz azonban mindegyikbõl
konkrét eljárás, csupán a fele-
harmada válik ténylegesen
“üggyé”. Ezek közt általában a
szomszédban, vagy azonos ud-
varban lévõ állatról van szó, de
nagyon sok esetben az utcában,
vagy a környéken lakó próbál
intézkedni az abban a körzetben
lévõ kutyatulajdonossal szem-
ben. Macskákkal kapcsolatban
is vannak ügyek, de kevesebb.

- Hogyan szabályozza a he-
lyi állattartási rendelet a kutya-
tartást?

- Az önkormányzat állattar-
tási rendelete nemcsak a kutya-
és macskatartást, hanem a kü-
lönbözõ haszonállatok, illetve
díszállatok tartását is szabályoz-
za. Tavaly óta ezzel kapcsolat-
ban magasabb szintû jogszabály
csak a veszélyes állatok tartá-
sára (kígyó, oroszlán, stb.) van,
ebbe a veszélyes kutyák is be-
letartoznak. A korábbi szabá-
lyozás alapján volt nyilvántar-
tási kötelezettsége bejelentés
alapján a jegyzõnek az állatok-
ra, most ezt megszüntették, így
még a társhatóság megkeresé-
sére sem tudtunk adatot adni,
mert hatályon kívül helyezték a
jogszabályt. Az állattartási ren-
delet szabályozza, hol lehet, és
milyen körülmények között ál-
latot tartani. Nagymaros, bár
város, alapvezetõen falusi tele-
pülésszerkezetû, ahol nagy csa-

Ha a kutya ugat, harap és hátrahagyja a kutyagumit
ládi házas épületek vannak,
vagy több lakásos épületek, kö-
zös udvarral. Jellemzõ, hogy
állatokat tartanak, haszonállatot
– lovat, szamarat, tehenet – ke-
vésbé, de tyúkot, macskát, ku-
tyát majdnem minden portán le-
het találni. A szabályozás alap-
vetõen azt célozza, úgy tartsuk
az állatot, hogy az másokat ne
zavarjon. Egyébként is úgy
kéne élni, hogy ne bántsunk
mást a saját létünkkel, ez nem
mindig sikerül a kutyatartással.

- Mi van akkor, ha a kutya
ugat?

- Kutyát két alapfunkcióra
tartanak: ölebnek, vagyis saját
házi kedvencnek és védelmi
funkcióra, hogy megvédje a
portát. A másodikkal van in-
kább a több probléma, mert ha
védelemre tartják az állatot, ak-
kor a kutya ugatni fog, mert je-
lez, harapni fog, mert véd és
ezzel másoknak problémája le-
het. Ezt is lehet normális körül-
mények között megoldani, pél-
dául azzal, hogy kiteszik a ka-
pura a harapós kutya figyelmez-
tetõ táblát, hogy ne menjen sen-
ki a kerítés közelébe, olyan ke-
rítést létesítek, hogy ne tudjon
kimenni és kiharapni rajta. Ez-
zel van a legtöbb probléma.

A kutyatartás körüli problé-
mák három körbe csoportosít-
hatók. Az egyik, hogy ugat a
kutya, a zajhatás zavarja a
szomszédokat, vagy az utcában
lakók nyugalmát, Ezzel igazá-
ból nem lehet mit kezdeni, csak
akkor, ha az állat azért ugat,
mert elhanyagolják, vagyis ha
az állattartás körülményei nem
megfelelõek, nem kap enni, rö-
vid láncon van és nincs felügye-
let alatt. Ezt lehet vizsgálni, az
ugatás abból fakad-e, hogy a
gazda nem tesz eleget annak a
kötelezettségének, hogy azt az
állatot rendben tartsa. Ha ennek
eleget tett és a kutya azért ugat,
mert az emberek mennek az ut-
cán, akkor semmi mást nem csi-
nál, mint azt a funkciót tölti be,
amiért vették. Ha a kutyát nem
megfelelõ körülmények között
tartják és azért ugat, akkor már
lehet szabálysértési eljárást in-
dítani, vagy akár a kutyát el le-
het koboztatni, illetve van egy
másik, a helyi rendeletnél ma-
gasabb szintû rendelkezés, az
állatkínzási törvény. Ha nem
adnak enni az állatnak, kínoz-
zák, akkor nem nálunk kell kez-
deményezni az eljárást, hanem
a rendõrségen. Ilyen esetben a
Máté egyesületet is lehet keres-

ni, amely ennek a témának jobb
szakértõje, mint a polgármesteri
hivatal.

- A harapós kutya ellen mi-
lyen védelmet kell biztosítani?

- Ha harap a kutya, annak két
variációja lehet: benn, az ingat-
lanon belül harap, vagy kint. Ha
az ingatlan saját tulajdonú, ak-
kor körbe kell kerítem úgy, hogy
abból ne tudjon kiszökni. A ke-
rítésnek olyannak kell lennie,
ami megakadályozza, hogy ki-
haraphasson a kutya a kerítésen
kívülre, olyan magasnak kell
lennie, hogy ne tudjon átugorni
rajta. Emellett alul is zártnak kell
lennie lábazattal, vagy a földbe
úgy beépítve, hogy ne tudjon ki-
kaparni alatta és kiszökni. Ebben
az esetben is ki kell tenni a hara-
pós kutya táblát.

- Sokan félnek a nagy ku-
tyáktól, amikor Duna-parton
sétáltatják õket.

- A kutyasétáltatás általában
az ölebeknek való, az õrzõ ku-
tyát nem kell sétáltatni, vagy ha
olyan helyen lakik a tulajdonos,
ahol nincs arra lehetõség, hogy
elvégezze a dolgát, akkor pórá-
zon és szájkosárral kell vinni.
Nagymarosnak nincs kutyafut-
tatója, ahol ezeket az állatokat
szabadon lehetne engedni, ezért
a kutyasétáltatás a Duna-parton
zajlik, ami alapvetõ probléma.
A kutyát pórázzal szabad sétál-
tatni, ha veszélyes lehet, akkor
szájkosarat is kell rá adni. Köz-
lekedési eszközre is csak így le-
het felszállni, még a legkisebb
kutyával is. A szájkosárnak nem
kell feltétlen nagynak lenni, leg-
alább egy bõrszíjnak, ami az ál-
lat száját összefogja. Az a baj,
hogy az emberek nem tartják be
ezt a szabályt, nem adnak rá
szájkosarat, s leveszik a póráz-
ról, hadd szaladjon a kutya.

- Kártérítést kell fizetni, ha
a kutya valakit megharap?

- Ha a kutya másik kutyában
okoz kárt, akkor rongálás sza-
bálysértésrõl van szó, a kutyát
ugyanis tárgynak tekinti a jog.
Ha mondjuk egy 20 ezer forint-
nál nagyobb értékû kutyában
történik a rongálás, akkor a kár
nagyobb, ha például elpusztítja
az 50 ezer forint értékû kutyát
a másik kutya, akkor az már
bûncselekmény. Ha embert ha-
rap a kutya, házból, vagy köz-
területen, akkor 8 napon belül
gyógyuló sérülés szabálysértés-
nek, azon túl könnyû testi sér-
tésnek minõsül, ha 30 napon
túli, akkor súlyos testi sértés-
nek, ami már rendõrségi eljárást

von maga után.
- Sok a gond a kutyagumival

is.
- A kutyapiszok megint sza-

bálysértési eljárásnak minõsül-
ne, akkor, ha ezt tanúkkal lehet-
ne bizonyítani. Ennek az egyik
megoldása lenne, ha több köz-
terület-felügyelõt lehetne alkal-
mazni, a másik pedig, ha az em-
berek betartanák a szabályokat.
Ez utóbbi esetben nem kellene
a városnak az állampolgárai
adójából arra költenie, hogy az
ürülékeket eltakarítsák, mert ha
mindenki felszedné azt zacskó-
ba, akkor kultúrált módon meg-
oldódna a kérdés.

- Az évi ötven ügybõl tudnak
valakit megfogni, bírságolni?

-  Mint mondtam, az ötven
jelzésbõl körülbelül egy tucat-
nyi az igazi feljelentés, s ebbõl
lesz egy-két olyan, amiben
konkrétan bírság, vagy valami-
féle eljárás folyik. A többiben
bizonyítottság hiányában nem
történik semmi. A legjobban ott
lehet fellépni, ahol házon belül
van egy közös udvar és a kutya
szabadon van. Oda ki lehet
menni, meg lehet nézni, tény-
leg szabadon van-e. Ha igen,
akkor kapnak mondjuk két he-
tet arra, hogy ezt elrendezzék.
Ha nem sikerül megegyezniük,
akkor kénytelenek leszünk el-
járni. Ha önmaguk megoldották
a gondot - miután megismerték
a szabályt -, akkor csupán egy
figyelmeztetést kapnak. A ható-
ságnak nem az a fontos, hogy
pénzt szedjen be, hanem, hogy
rend legyen.  Ahol az udvaron
csak a kutya, vagy macskapi-
szok nyomai vannak, az sokkal
nehezebb kérdés, mert ki jön el
tanúnak, hogy õ látta azt a ku-
tyát, vagy macskát odapiszkíta-
ni? Ha nincs konkrét bizonyí-
ték tanúkkal, hogy mi, anélkül
az egésznek semmi értelme. A
hatóság bizonyítási eljárás nél-
kül nem dönthet.

Végezetül egy jó tanács:
amikor kutyát választ valaki,
akkor figyelembe kell vennie a
lakótér nagyságát is. A lakásban
tartott kutya ne legyen nagyobb
az ölebnél. A kutyának a saját
területéhez képest a százszoro-
sa kell élettérnek. Ha a kutya
egy negyed négyzetmétert fog-
lal el, akkor annak legalább 40
négyzetméteres lakás kell, de
egy bernáthegyinek száz négy-
zetméteres udvar kell, ahol tud
rendesen járkálni – mondta be-
fejezésül dr. Keczely Béla.

FISCHER ERZSÉBET
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Idén már ötödik alkalommal
szerveztünk nyári tábort határon
túli magyar gyermekkórusok-
nak. Az idei tábor különlegessé-
ge volt, hogy az újonnan alakult
nagymarosi gyermekkórus (kar-
nagy: Juhász Orsolya) is részt

vett a nyaraláson. A tábor zárá-
saként egy megható koncerttel
köszönte meg a kárpátaljai, a fel-
vidéki és a nagymarosi gyermek-
kar a nagymarosiaknak a nyara-
lást. Minden nap más fõzött ne-
kik, mindig hoztak gyümölcsöt,
süteményt, és az asztalra került
mindig üdítõ is.

Egy ilyen tábort csak az
egész város összefogásával lehet
megvalósítani, köszönjük a
nagymarosi családoknak!

Rajtuk kívül köszönet illeti:
Zurgó együttes, Kaláka együttes,
Szabó Anna mesemondó, Duna-

Bennünket egy határ köt össze!Bennünket egy határ köt össze!Bennünket egy határ köt össze!Bennünket egy határ köt össze!Bennünket egy határ köt össze!

Kedves Nani, Pali, Misi!

Nagy tisztelettel szeretném
az egész énekkar és felvidé-
kiek nevében megköszönni
rengeteg munkátokat, s kérlek
továbbítsd köszönetünket és
fantasztikus élményeinket a
nagymarosiaknak is!

Tegnap leültünk egy
hosszabb beszélgetésre a kí-
sérõ anyukákkal - meghatot-

tan hallgattam õket, ahogy a
tõletek kapott sok szeretetrõl
meséltek. Csodálkoztak, hogy
ennyire fiatal emberek, mint
Ti vállalkoznak egy ilyen fe-
lelõsségteljes szervezésre.
Mondták, hogy szívesen be-
kapcsolódtál énekkarosaink
játékába is, hogy nagyon nyi-
tottak és lazák voltatok.

A vezetõk azt mondták,
hogy a gyerekek végig fegyel-
mezettek voltak, a próbák mi-
att sem nyivogtak, ha moso-
gatni kellett, akkor azt is ka-
tonásan vállalták - fõleg né-
melyek. Mivel az iskola tor-
natermében aludtak, így
együtt voltak a kárpátaljaiak
kal -, s mivel még általában
éjjel is volt mocorgás, ezért a
nagymarosi karvezetõ mindig
énekelt esténként, így ének-
szóra aludtak el. Hogy azóta
is a saját gyerekeik sokkal
többet énekelnek otthon.

Az egész Dunakanyart be-
járták, kis- és nagy vonattal,
túráztak, hajóztak, boboztak,
csatornáztak, átsétáltak a

szerdahelyi Barantások, Wasz-
lavik László, kismarosi kisvasút,
Patak vendéglõ, Selmeczi Kovács
Ádám természetvédelmi õr, Jung
Vilmos Atlantisz Kft, DMRV Zrt
Duna jobb parti igazgatóság,
nyári bobpálya, Visegrádi Palo-

ta, Fellegvár, ifj. Kautz István
MAHART Passnave, Magyar
Gárda, Bethlen vendéglõ, Ház-
építõk boltja, Nagymarosi Férfi-
kar, Nagymarosi Mûvelõdési
Ház, nagymarosi általános isko-
la, nagymarosi Karitász, Sukerek
János Dunakanyar Kittemberger
Kálmán Vadásztársaság, Öregfi-
úk focicsapat, Márianosztrai
Börtön és Fegyház, Napkereki
Küküllõ, Nagymarosi Dunai Svá-
bok Közössége, Bergmann Szepa
bácsi, Zimonyi János plébános.

SZALAI MIHÁLY

SZOMRÁKY PÁL

Duna alatt Visegrádra, ami
csak nagyon VIP emberek-
nek van megengedve. Er-
dész, mesemondó, zenekar-
ok, mûvészek foglalkoztak
velük, volt táncház is. A gye-
rekek úgy jöttek haza, hogy
még ilyen jó táborban nem is
voltak. A koncertre is nagyon
összeszedték magukat.  Sok
fotót, és koncertjeleneteket is
hallottam fényképezõgépbõl.

Néhány gyerek sírt a bú-
csúzáskor. A három vezetõ
anyuka is igen boldog volt,
hogy részt vehetett rajta! Me-
séltek a koncertrõl, mi után ki-
vonult mindenki a fõtérre - ez
számukra nagyon megható
volt, hogy együttéreztek velük
határon túli magyarokkal.
Nem is írok le mindent, hisz
Ti jobban tudtok mindenrõl.
Esetleg még annyit, hogy
Gyerekeinkre nagyon nagy
hatással volt ez az egy hét -
fõként ami a személyiségük,
magyarságtudatuk és zene-
szeretetüket fejlõdését illette
- HÁLÁS KÖSZÖNET!

Fölbuzdulva ezen azt be-
széltük meg, hogy jövõ ilyen-
kor, ha benneteket és a többi
énekkart is érdekelné, akkor
Nagymaros elõtt vagy után
tovább szeretnénk invitálni a
táborozókat a Felvidékre is 3-
4 napra.

Még egyszer: Isten fizes-
se meg a sok gondoskodást!

Tisztelettel:
BÁNDY KATI KARVEZETÕ

Köszönet a
nagymarosi családoknak Levél Felvidékrõl

A nagymarosi gyermekkórus Juhász Orsolya karnagy veze-
tésével mutatkozott be elõször a nagymarosi templomban
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Gánti professzort ismertük és
szerettük mint nagyhírû tudóst
és mint olyan elkötelezett lo-
kálpatriótát, aki nem a tudo-
mány fellegeiben jár, hanem
környezetének sorsát is szívén
viseli; és mint kedves nagyma-

rosit, aki a nagy elmékre jel-
lemzõ módon udvarias, elõzé-
keny és emberközeli maradt,
mert csak a szûklátókörûség és
középszer képzeli be magának
a felsõbbrendûséget és engedi
meg a többi ember lekezelését.
Az emberi nagyság mindenben
megnyilvánul. Hogy a kivéte-
les szellemi potenciál segít-e
valakinek megmaradni ember-
nek a legnemesebb értelemben,
vagy emberi kvalitásai által tel-
jesedik ki szellemi kapacitása,
nem tudni, de sokrétû munkás-
ságán megmutatkozik a Te-
remtõ közelsége. Ahogy õ
mondta egyszer: minél mé-
lyebben vizsgálja valaki az
anyagot, annál közelebb kerül
a Teremtéshez.

Professzor úr nemcsak leg-
apróbb összetevõiig hatolt az
anyagba, a Teremtés mûvébe,
de meglátta maga körül a Te-
remtést is, a Természetet. Róla
alkotott képünk nem lenne tel-
jes, ha nem tudnánk, hogy a va-
dásztársadalom emberséges,
állatszeretõ tagja és nagy ter-

mészetbúvár volt. Utolsó, ránk
hagyott üzenete errõl szól.

Más esetben a sors iróniá-
jának neveznénk, jelen esetben
viszont inkább üzenetértékû,
hogy utolsó könyve “A termé-
szet kebelén” éppen halála nap-

ján, 2009. ápri-
lis 24-én jelent
meg. Mintha
ezzel mondott
volna búcsút
az itt maradot-
taknak mind-
járt vigaszt is
nyújtva. Mert a
könyv az el-
pusztíthatatlan
természetrõl
szól: a Terem-
tés örök, a ter-
mészet meg-
újul, a körfor-
gás nem áll le.

Egész életét
átfogó tapasz-
talatait mondja
el a fejezetek-
ben, keveredik
múlt, jelen és
jövõ, saját él-
mények az
Élet esemé-
nyeivel a gye-
rekkortól az
idõskorig vala-
mely téma ki-
fejtése ürü-

gyén. Az olvasót észrevétlenül
avatja tudományos okfejtések-
be igen sajátos megközelítés-
sel. Mintegy megfogja az ifjú
és tanulatlan olvasó kezét és
vezeti felfelé a tudás lépcsõin,
hogy a végén körbemutasson a
tájon: fák, növények, állatok,
emberek, tudományos elméle-
tek, ismeretek – az élet teljes-
sége.

Ahogy egy gazdag élet-
mû sok mindent  magába
foglal, olyan szerteágazók a
témák és sokrétû a feldolgo-
zásuk. Ahogy az élet teljes-
ségérõl szól, úgy ajánlható
minden korosztálynak: a ti-
zenévestõl az aggastyánig
mindenki talál benne korá-
nak, tudásának megfelelõ
ismeretanyagot élvezetes
formában megírva.

A könyv a váci Lyra köny-
vesboltban és a Széchenyi ut-
cai könyvesboltban kapható. A
könyvre megrendelõ lapok a
templom melletti könyvesbolt-
ban elérhetõk.

 THARAN-TRIEB MARIANNE

A természet kebelén -
Dr. Gánti Tibor utolsó üzenete

Nagymaroson a nem egészen 5
ezer lélekszámot számláló tele-
pülésünkön közel 42 civil szer-
vezet mûködik. Ezen non-pro-
fit szervezetek, mint önállóan
mûködõ közösségek sokat tesz-
nek városunk jobbításáért. Kul-
turális, zenei, sport, turisztika,
egészségügy, képzõmûvészet,
hagyománymegtartás, és még
sok-sok olyan közösségi tevé-
kenység mûködik, ami összekö-
ti az embereket, és látványosan
gyarapítja Nagymarost. A cso-

portos összejövetelek teljesen
önkéntes alapon történnek, s a
résztvevõk saját elhatározásuk-
ból döntenek arról, hogy milyen
közösségi szellemben tevé-
kenykednek. Van, aki táncos,
énekes, zenei hajlamát próbál-
ja ki. Van, aki fut és kerékpáro-
zik, erdõt jár, és szépíti azt, vi-
rágot ültet, és Duna-partot ren-
dez, kiállítást szervez, fest, és
szobrot alkot, programjaival
hagyományt és értéket õriz, fel-
világosít. A választási lehetõség
palettája szinte végtelen. Éppen
ezért nagyon meg kell becsülni
mindazokat, akik szabadidejü-
ket és pénzüket feláldozva fel-
vállalják a közösségi szellem
értékeinek megtartását. Ettõl
lett és lesz többek között színe-
sebb és értékesebb Nagymaros.

Az összejövetel, ami július
2-án megmozgatta a tenni aka-
rókat, szintén jelentõs lépés a
civil szervezetek összeková-
csolására, a nemzetiségi érté-
kek megtartására.

Ezen a megbeszélésen a Du-
nakanyar Fúvósegyüttes és
Nagymarosi Dunai Svábok
Közössége képviselõinek gon-
dolatai szerencsésen találkoz-
tak, azzal a megvalósítandó el-
képzeléssel, hogy városunkban
a hagyományt megtartó táncok

Civil szervezetek és a
hagyományõrzés mozgatói!

mellett igencsak aktuális az is-
kolai csoportokban is elindíta-
ni a sváb tánc tanítását. Indo-
kolja ezt az is, hogy iskolánk
német nemzetiségi iskolaként,
ilyen irányú pénzbeni támoga-
tásban részesül, de ettõl fonto-
sabb, hogy már kis korban
érezzék a gyerekek, hogy gyö-
kereik honnan eredtek. Lehet
azonban csupán azért táncolni,
mert szépít, vidámmá tesz,
megmozgat, emlékeztet, és kö-
zösséget kovácsol.

A megbeszélésen tizenketten
vettek részt. Többek között jelen
voltak az iskola- és óvodaveze-
tõk, a mûködõ tánccsoportok ve-
zetõi, akik ígéretükkel biztosítot-
ták, hogy szeptembertõl elindul a
sváb táncot tanuló csoport.

A német nemzetiségi kultúra
támogatását ötletével a Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes kezdemé-
nyezte és felvállalta, hogy a tánc-
csoportot élõ zenével kíséri. Be-
mutatták a jelenlévõknek
Schweininger Péter szári fõisko-
lást, aki német ifjúsági tánccso-
portot vezet, külföldön is igen
nagy sikerrel. Az 1700 lélekszá-
mú Szár településen 138 fiatal
táncolja a polkát, mely náluk már
életformát jelent.

Kérjük tehát a kedves Szü-
lõket, Nagyszülõket, és a diá-
kokat, gondolják át ezt az újabb
lehetõséget, és vegyenek részt
a két civil szervezet közös el-
gondolásának segítésében.

Várjuk a gyerekek részérõl
az érdeklõdõket, jelentkezõket
az iskolai idõszak kezdetén.

A hangulatot biztosítva sze-
retettel várunk mindenkit a
szeptember 19-én tartandó
Sváb-fest rendezvényünkre is.

IVOR ANDRÁSNÉ

ALPOGÁRMESTER,
A SVÁB KÖZÖSSÉG VEZETÕJE

A sváb hagyományokat ápoló Wildenrosen táncegyüttes



8                                                                                                              Nagymaros

Idén sincsen kijelölt strand a
Dunán - tudtuk meg dr. Nagy
Magdolnától, az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Váci, Szobi, Duna-
keszi Kistérségi Intézetének
tisztiorvosától.

Ebben az évben egy igény
érkezett be fürdõhely kialakí-
tására a Dunán az ÁNTSZ-hez.

- A vízminõség megfelelt

volna Alsó-Gödön, az infrast-
ruktúra is megvolt a strand
megnyitásához, de a parton ta-
lálható sok kikötõ miatt a víz-
ügyi hatóság nem járult hozzá
az engedélyeztetéshez - mond-
ta el lapunknak a tisztiorvos.

A Dunakanyarban is jó a
vízminõség, akár fürdésre is
alkalmas lenne, de nincsen ki-
jelölt strandszakasz a parton.

Belügyminisztériumi ren-
delet szabályozza a nyílt vize-
ken való fürdést. Városok bel-
területen egyértelmû tiltást ad
a szabály, ha nincsen kijelölt
fürdõhely, míg külterületen
mindenki saját felelõsségére
strandolhat. Így a Duna szám-
talan szakaszán lehet fürdeni,
tilos azonban hajókikötõk, hi-
dak, átkelõk területén, zsilipek
és hajók 100 méteres körzeté-
ben és hajózó útvonalon. Este
is csupán megfelelõ kivilágítás
mellett lehetne pancsolni.

Régebben Nagymarosnak
több strandja is volt, igaz ak-
kor nem kellett ennyire szigo-
rú szabályoknak megfelelni.

Petrovics László polgármester
szerint lenne igény strandra a
városban, látható ez abból is,
hogy sokan keresik a fürdésre
alkalmas helyet.

- Kezdeményezés volt rá az
utóbbi idõkben, de akkor a víz-
minõség nem volt megfelelõ –
mondta. – Továbbra is nyitott
a város arra, hogy strandot je-
löljenek ki, és ha az ÁNTSZ

szerint a vízminõség jó, akkor
el is kezdõdhetnek a munkála-
tok.

Ahhoz, hogy a Duna-part-
ján strandot nyissanak többek
között helyet kell biztosítani az
átöltözéshez, zuhanyzáshoz,
táblákat, hulladékgyûjtõket
kell kihelyezni, meg kell olda-
ni a szennyvíz elvezetését, vé-
cét kell biztosítani, és bójákkal
kell kijelölni a strand területét.

Annak ellenére, hogy a ha-
tóság megtiltja a Dunában való
fürdést városok belterületein,
mégis sokan merészkednek
vízbe Nagymaroson és a kör-
nyezõ településeken, így is. A
fulladásos esetek száma az
utóbbi évek során sem csök-
kent.

Míg Magyarország nem,
addig Ausztria kihasználja a
Duna nyújtotta lehetõségeket.
Így számtalan strand, és vízi lé-
tesítmény várja az országba
látogatókat, csúszdával, jet-
ski-vel és kajakkölcsönzési le-
hetõséggel.

FURUCZ ANITA

Idén sincsen kijelölt strand
a városban, de a Duna vize

megfelelõ minõségû a fürdéshez Sokan csodálkozva nézték jú-
lius 12-én, délután a Nagyma-
ros Fõ terén parkoló veterán
autókat. A járókelõk örömmel
fotóztatták magukat a csoda-

szép és különleges jármûvek
társaságában. A Nagymarosra
érkezõ autósokat Ivor
Andrásné alpolgármester kö-
szöntötte. A vendégek megte-

kintették a Kittenberger Kál-
mán Emlékkiállítást, majd
folytatták útjukat Királyrétre.
A Veterán Autóklub Magyar-
ország szervezésében rendezett
oldtimer Börzsöny túra részt-

Veterán autók parkoltak
Nagymaros Fõ terén

vevõi, a veterán autókkal jár-
ták végig a környezõ települé-
seket.

A csapat július 18-án,
szombaton reggel 10 órakor

indult el. A négy nap alatt
érintették többek között Ki-
rályrétet, Szokolyát, Kisma-
rost, Verõcét, Katalinpusztát,
Szendehelyet, Nógrádot,

Diósjenõt, Kóspallagot, Ze-
begényt és végül Vácot is. A
túrán csak 1945 elõtt gyártott
autók vettek részt.

FURUCZ ANITA

FOTÓK: IVOR ANDREA

Hétköznaponként a horgászoké, hétvégkenként jó idõben a
strandolóké a Duna-part
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A FÕ TÉR 9. szám alatt
igényesen felújított

ÜZLET KIADÓ
mellékhelyiségekkel,
ANTSZ-engedéllyel

Érdeklõdni: 27/354-406,
06-20/381-9105

Nyolcadik alkalommal ren-
dezték meg nagy érdeklõdés
mellett idén július 17. és 19.
között városunkban a Rege-
járó Misztrál Fesztivált. Bár
a viharos idõjárás miatt a
szombat délutáni szabadtéri

elõadások csúsztak, de azért
sikerült minden programot
megrendezni. Idén is, mint
minden évben a fesztivál ke-
retein belül megrendezték a
Dalnokversenyt amelynek

célja új tehetségek felfedezé-
se. A Dalnokverseny gyõzte-
se a nagyszínpadon adhat
önálló koncertet a következõ
esztendõben.

Az idei dalnokversenyen
1. helyezett lett a Berenisz, 2.
helyen az Aphonia végzett, 3.
lett a Gondola. Különdíjat ka-
pott Berec Péter hangszeres
játékáért, Rock Tamás (Albo-
rada duó) hangszeres játéká-
ért és a MacskaSzem.

*
Az 1997-ben alakult

Regejáró Misztrál Fesztivál
Misztrál zenei együttes a
fesztiválon és az országot jár-
va (koncertek, fellépések,
rendhagyó irodalom órák), az
értékes irodalmi-zenei kultú-
rát kívánják bemutatni és
megszerettetni a remélhetõen

egyre nagyobb számú, igé-
nyes zenét kedvelõ közönség-
gel. Ezt a célt szolgálja a
folyamatosan bõvülõ Rege-
járó  Misz t rá l  Mûvésze t i
Klub hálózat is, amely im-

már az ország több városá-
ban mûködik, és egyre na-
gyobb népszerûségnek ör-
vend.

Az együttes tagjai: Csóka
Sámuel - hangmérnök - tech-
nikus, Heinczinger Miklós -
furulyák, klarinét, doromb,
ének, Hoppál Mihály - nagy-
bõgõ, saz, brácsa, Pusztai
Gábor  -  ütõhangszerek,
Tóbisz Tinelli Tamás - gitá-
rok, ének, Török Máté - csel-
ló, gitár, mandolin, koboz,
ének.

Szünetel a  vezetékes gázszolgáltatás
Tisztelt Gázfogyasztó!

Értesítjük, hogy  2009. augusztus 25-én 12 órától au-
gusztus 28-án 14 óráig  a gázszolgáltatás a Földgázszállí-
tó Zrt karbantartási munkálatai miatt szünetel.

Kérjük szíveskedjen a gáz leágazó vezetékébe épített elsõ
elzárószerelvényt és a gázmérõnél felszerelt elzárócsapot
elzárt állapotba fordítani! A gázszolgáltatás újraindításá-
ról dolgozóink tájékoztatni fogják.

A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézését kérjük,
az üzembe helyezés gyors és szakszerû elvégézéséhez nyúj-
tott segítségét köszönjük.

TIGÁZ ZRT

A fesztivál idei elõ fellépõje a templomkertben a Keserû Ze-
nekar volt

A Misztrál együttes pénteken este a Gondolatok Házában és
szombaton a Duna-parti nagyszínpadon szerepelt (Fotó: Erõss
Elemér)
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2006. szeptember 15.

Ha megkérdeznék tõlem, hogy
a tájjellegû, népi építészet szem-
pontjából mi a jellegzetessége
Nagymarosnak biztos, hogy az
elsõk között emlegetném az it-
teni pincéket. Miután hagyo-
mánytisztelõ ember vagyok és
megbecsülöm a régi, tornácos,
mívesen megmunkált faszerke-
zetekkel kialakított polgári há-
zakat, nem felejtkezem el a hoz-
zájuk tartozó “kiegészítõ” léte-
sítményekrõl sem, a díszes vé-
dõtetõvel ellátott kutakról, a
kerti pavilonokról, és fõleg a
Marosra oly jellemzõ pincebe-
járatokról, amelyek az utcakép
részei, hasonlóan a muskátlis
ablakokhoz, vagy a rendben tar-
tott padokhoz.

Ha ez utóbbiakról kérdezné-
nek, feltétlenül kiemelném azok
jellegzetes, szinte egyedülálló
elrendezését, beépülését a vá-
rosszerkezetbe. Úgynevezett
pincesort ugyanis Magyaror-
szág számos településén talál-
hatunk, például ilyen a híres
hajósi, vagy a szépasszony-völ-
gyi Egerben. Ezek rendszerint
a város, vagy a falu végén, a
szõlõk, gyümölcsösök közelé-
ben épültek, külön erre a célra
kijelölt utcában, ahol az üregek
képzésére alkalmas talajvi-
szonyok voltak.

Ilyenek Nagymaroson is
vannak, például a nem véletle-
nül erre keresztelt Pince utcá-
ban, vagy a Dézsma utcában.
Városunkra azonban mégsem
ez a jellemzõ, mert nálunk a
pincék szerves részei voltak a
régi Nagymaros épületeinek. A
marosi gazdálkodó, szõlõterme-
lõ jellegzetes házának elsõ
szintjét foglalta el ennek bejá-
rata és elõtere, a présház, ahon-
nan lejtõsen indult a 20-30 mé-
ter hosszú 2,5-3,0 méter széles,
2,0-2,5 méter magas, földbe vájt
alagút. E fölé épült a tulajdon-
képpeni lakótér, majd a padlás-
tér. Igaz, hogy ezzel az elren-
dezéssel “megfúrták” saját há-
zukat, aminek ez semmit sem
ártott, mert a száraz agyag te-
herviselése még száz év múltán
sem szûnt meg. Annak viszont,
hogy közvetlenül a ház alatt
volt, számtalan elõnye mutatko-

zott: egyszerû volt leballagni
akár naponta többször is egy
pohár bor, vagy a marosiak ál-
tal különösen kedvelt fröccs le-
hajtására, fõként azoknak, akik
tíz órára már elértek egy kelle-
mes alkoholszintet, és ezt igye-
keztek éjfélig megtartani. Eh-
hez bizony kilométereket kellett
volna megtenni a sarki kocsmá-
ba történõ ide-oda járkálással.

Számtalan vájat az utca alá
nyúlik. Elkészültük idején ez
nem jelentett gondot, mert az
utcán lovas kocsik, vagy az ép-
pen hazaballagó tehenek közle-
kedtek, ezek “tengelynyomá-
sa” vagy akár “talpterhelése”
meg sem ártott a ház alatti üreg-
nek. Ma már más a helyzet, a
Rákóczi Ferenc utcában igazi
városi autóforgalom van, ezért
ezeket kiboltozták, sokszor már
az után, hogy a tehergépkocsi
majdnem az aljában kötött ki.
Az sem használt ezeknek a föld-
alatti vágatoknak, hogy a há-
zakba a vizet is bevezették, a
csatornázásra pedig csak évek,
évtizedek múlva került sor, így
a kemény agyagot az elcsorgó
víz felpuhította, a boltozatokat
megrogyasztotta.

De térjünk vissza a XVIII-
XIX. században készültekre. Ha
nem a ház alá került, de késõbb
szükség volt rá, akkor a ház
mellé, vagy az útkeresztezõdé-
sek közterületein fúrtak “bokor-
ban” elhelyezkedõket a szom-
szédos háztulajdonosok. Ilyen a
Vasút u.- Szív u. keresztezõdé-
se elõtti téren lévõ együttes,

amely egy jellegzetes marosi
városképet ad, mert három-
négy félkör alakú boltíves be-
járat a terepbe beépülve, meg-
töri a házak derékszögû négy-
szögekbõl és háromszögekbõl
összeállított kubusát.

Vannak olyan köztéri, han-
gulatos bejáratok, amelyek
szinte díszei az adott városrész-
nek. Ilyen a templom elõtti
Szent Imre herceg téren lévõ,
feltehetõen a XVI. században
épült pince- rendszer, melynek
egyik szépen kiboltozott részé-
bõl kiállítótermet késztettek, és
bejáratát markáns védõtetõvel
látták el a közelmúltban. Vitat-
ható, hogy szükség volt-e meg-
bontani ennek középkori jelle-
gét. Ez a szerteágazó rendszer,
központi fekvése miatt is búvó-
helyül szolgálhatott a törökdú-
lás idején a marosi embereknek.

Az ilyen típusú létesítmé-
nyek nagyobbik részét azonban
eredetileg bortárolásra használ-
ták és a XIX. században építet-
ték, amikor szõlõtermelés folyt
a domboldalakon egészen a
kismarosi határig. A filoxéra
pusztítása után sem váltak ezek
feleslegessé, mert a marosi em-
ber nem felejtette el a szõlõké-
szítés tudományát, ha nem volt
saját termésû nyersanyaga, hát
megvette azt és nedûjét már sa-
játjának érezte, úgy is kínálta és
büszkélkedett vele, ha jó volt az
évjárat. Több olyan marosi
öreggel beszéltem, akinek nosz-
talgiája volt a Dézsma utcában,
a hordók között eltöltött kvater-

kázások után, ahol a gazda sa-
ját termésû borát mérte, és a
boldog békeidõk anekdotáival
fûszerezte.

A bejáratok hangulatos tér-
képzõ szerepét az “Ars Regia”
Szellemi Mûhely is felismerte,
amikor az Elsõvölgy u. és a
Rákóczi Ferenc u. keresztezé-
sében lévõ kis teret kellemes,
esztétikus pihenõhellyé vará-
zsolták azáltal, hogy az ott lévõ
kõboltozatot felújították, és az
új ajtót kovácsoltvas pántokkal
és kilinccsel látták el. Az elõtte
lévõ kis téren díszburkolatot
készítettek, melyre padot he-
lyeztek és sziklakertet építettek.
Ez a kiképzés a vele szemben
lévõ kõkereszttel, valamint a
felette lévõ égbolttal egy szinte
berendezett zárt teret alkot, ahol
lehet imádkozni, trafikálni, al-
konyat után ismerkedési estet
tartani világnézettõl, kortól füg-
gõen. Nem beszélve az ajtó
mögötti mélységrõl, ami meg-
maradt eredeti rendeltetésének:
férfi emberek világmegváltó ta-
lálkozóhelyének.

Mester István (víkendházam
villanyszerelõje) hívta fel a fi-
gyelmemet a Rákóczi Ferenc u.
32-34 számú ház elõtti aknára,
amelyik egy szilveszter estén
beszakadt. Ennek 3×3 méteres
alapterületû, 8 méter mély üre-
gét a 90-es évek végén betonoz-
ták ki, hogy ismét be ne omol-
jon. Õ a munkálatok elõtt le-
ment ebbe az aknába, ahonnan
három irányban is indult kb. 1,3
méter széles és 2,1 méter ma-
gas agyagboltozatos járat. Az
egyiket lejtõsen a Hegy u., a
másikat vízszintesen a temp-
lom, a harmadikat a Duna felé,
a Visegrádi vár irányába ásták
ki elõdeink. Ez utóbbihoz egy
olyan legenda is fûzõdik, hogy
a Duna alatt ez az ág biztosítot-
ta a titkos összeköttetést Nagy-
maros és Visegrád között még
a török idõkben.

Mester István fotókat is ké-
szített az induló járatokról, ahol
voltak ép- és omladozó szaka-
szok egyaránt. Talán olyan em-
ber is található még Maroson,
aki végigjárta ezeket a vájato-
kat. Ha nincs, akkor mint annyi
pótolhatatlan mûemléki infor-
mációt, ezt is “bebetonozták”

Szemelvények Dr. Seregi György naplójából

Nagymarosi pincék

Képünkön a Szív utcai pincék
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egyszer s’ mindenkorra.
A 60-as évek végén jártam

Gállfy Mária házának pincéjé-
ben a Király u – Rákóczi F. u.
sarkán. Ez tényleg olyan hatal-
mas méretû volt, hogy
lovaskocsi is megfordulhatott
benne (szélessége 6,2 méter,
magassága 3,8 méter, hossza 52
méter). Akkor már a bor mel-
lett almát és zöldséget is tárol-
tak itt, és a Király utca alatti ré-
szét kiboltozták téglával.

Ilyen 6 méter széles “U” ala-
kú, kb. 90 méter hosszú kibol-
tozott földalatti csodát mutatott
nekem 2002- be Nieberl Laló,
melynek bejárata a Dézsma ut-
cai emeletes mûhelyének föld-

szintjén volt és (már betömött)
kijárata is arra az utcára veze-
tett. Ebben egy kút is van, mely-
nek mélységét egy kõ bedobá-
sával ellenõriztük, a szabadesés
törvényének felhasználásával
(kb. 18 méter) mérve a csobba-
násig eltelt idõt. Ez az építmény
felülmúlta Gállfy Máriáét, mert
ebben nemcsak szekérrel, ha-
nem kisebb teherautóval is le-
hetett közlekedni. Úgy hallot-
tam, hogy ennek is lefalazták
egy részét. Kár, hogy nem hasz-
nosítják, megnézni sem lehet,
így ez a különleges alakú pince
is rejtve marad az érdeklõdõ
szemek elõl.

Fiam pincéi is a Dézsma ut-
cában vannak. Az egyik prés-
házában rendezte be kovács
mûhelyét még a 80-as évek ele-
jén, a mellette lévõt pedig kor-
hûen, nagy alázattal helyreállí-
totta. Ennek bejárati ajtaját és
kovácsolt vasalatait mintának
lehet állítani Nagymaroson. Jó
példa ez arra, hogy a régieket,
külsejüket megtartva, a mai vi-

lágban is lehet hasznosítani.
Pincéjében lévõ több mint száz
éves prést a Dézsma utcában
szeretné barátaival kiállítani.

Murányi Zoltánnal az ön-
kormányzat üzemeltetési osztá-
lyának vezetõjével beszélget-
tünk az 1999-es felmérésrõl,
amikor is a közterületek alatt
lévõket (174 darab) mérték fel,
és adataikat térképen rögzítet-
ték. Ezek bejárható hossza 2546
méter volt. Három térkép ké-
szült a város azon részeirõl, ahol
a marosra jellemzõek leginkább
megtalálhatók: a Dézsma utca,
a Pince utca és a templom (köz-
pont) környezetérõl. Nagy ré-
szük az 1800-as években épült.

A házikertekben lévõkrõl
nem készült felmérés, pedig
ezek száma is eléri a százat.

A térképeken az általam is-
merteken kívül további “speci-
alitásokat” is lehet találni. Ilyen
a Fehérhegy utcában lévõ “H”
alakú Burgermeister pince,
amelyik arról nevezetes, hogy
az egymás melletti két folyosó
össze van kötve. Ennek a titkos
átjárónak két rendeltetése is le-
hetett: egyrészt aki az egyik
ágon bement és üldözõitõl (akár
a szigorú asszonyától) kívánt
elbújni, az kijöhetett és eltûn-
hetett a másik ágon is, másrészt
jó volt ez az összekötés arra is,
hogy közös borozgatást, barát-
kozást rendezzenek a tulajdono-
sok.

 Török korinak emlegetik az
un. Jung pincét, ez a Szent Imre
tér felett, a Nap utca sarkán van
és amelyik “amõba” alakú.
Maroson a legkülönbözõbb he-
lyeken lehet különlegességeket
találni, még az iskolát is ilyen-
re építették annak idején, ami

azt bizonyítja, hogy a száraz
agyagban szilárd boltozatot le-
hetett kiképezni.

   Sajnos az említettek egy
részét beton tömedékkel töltöt-
ték ki, ezeket már megtalálni is
nehéz. Az igazi, tõsgyökeres
marosi embernek ma is van pin-
céje. Igyekszik rendben tartani
és hasznosítani. Bort, krumplit,
almát tárolni benne, kihasznál-
ni állandó hõmérsékletét, pára-
dús klímáját. Többen próbáltak
gombát tenyészteni, kihasznál-
va ennek mélyén lévõ kedvezõ
adottságokat. Nem tudom mi-
ért adták fel? Valószínû mun-
kaigényes, nem éri meg. Van-
nak azonban olyanok is akik
lomtárnak, ócska anyagok gyûj-

tõhelyének használják ezt a
jobb sorsra érdemes létesít-
ményt. Benéztem már olyan aj-
tón, ahol félig korhadt deszká-
kat, rozsdás mosógépeket, ru-
gós matracokat, régi konyha-
szekrényeket, szenet, tûzifát tá-
rolnak a zöldségek és gyümöl-

csök között össze-vissza hány-
va azokat. Amilyen a “külcsín”
(a bejárat), olyan a “belbecs”.

Heffenträger Józsi bátyám,
a Kisújhegyi út lábánál még a
hetvenes évek elején nem ilyen
rendetlen helyen tárolta azokat
a méteres hosszúságú takar-
mány tököket, melyeket a Duna
hordalékán nevelt a “lapos-
ban”. Büszke is volt rájuk.

Meggyõzõdésem, hogy a
marosi pincék fénykora majd
ismét elérkezik. Vagy minõsé-
gi borok tárolására, vagy hõszi-
vattyúk alkalmazásával
“passzív házak” hõmérsékleté-
nek szabályozására fogják fel-
használni természetes klímavi-
szonyait. De egyébként is kö-

telességünk történelmi hagyaté-
kaink megõrzése, hogy elmond-
hassuk: Nagymaros a különle-
ges pincék városa, melyek le-
gyenek a város örökségének
részei, ha már a világörökség
részei nem lehetnek (bár ezt is
megérdemelnék!).

Pince az Elsõvölgyben

Pince a Dézsma utcában

Seregi György fiának pincéje a Dézsma Utcában
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Pályázat
óvónõi állásra
A nagymarosi Napközi-
otthonos Óvoda pályáza-
tot hirdet 2 fõ óvodapeda-
gógusi állás betöltésére.

A munkakör 2009.
szeptember 1-tõl tölthetõ
be.

A jogviszony határozott
idejû közalkalmazotti.

A foglalkoztatás jelle-
ge: teljes munkaidõs.

A munkavégzés helye
Nagymaros, Magyar u.
15. és Nagymaros, Elsõ-
völgy u. 2.

Bérezés: a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló
törvény 1992. évi XXXIII.
Törvény alapján.

Elvárások:
- nagyfokú önállóság; -

kiváló együttmûködési
készség; - jó kommuniká-
ciós készség; - kiemelkedõ
felelõsségtudat; - konflik-
tuskezelés, tolerancia.

A pályázathoz csato-
landó iratok: 30 napnál
nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány (legkésõbb a sze-
mélyes elbeszélgetésen be
kell mutatni); - az iskolai
végzettséget, szakképzett-
séget igazoló okiratok má-
solata; - önéletrajz.

A pályázat benyújtásá-
nak határideje:

2009. augusztus 19.

A pályázatot postai
úton, 2626 Nagymaros,
Magyar utca 15. szám
alatti címre kell megkül-
deni. A borítékra kérjük
írja rá: ”Pályázat”

A pályázat benyújtásá-
nak feltételei - magyar ál-
lampolgárság; - cselekvõ-
képesség; - büntetlen elõ-
élet, - elõírt iskolai végzett-
ség.

A pályázat elbírálásá-
nak határideje:

2009. augusztus. 30.

A pályázati kiírással
kapcsolatosan továbbbi
információt Harangozó
Károlyné óvodavezetõ
nyújt a 06-20/667-3167-ös
telefonszámon és a
harangozojuli@invitel.hu
e-mail címen.

Az ezüstérmes csapat

Mint arról elõzõ számunkban beszámoltunk, a Nagymaros FC csapata a három
évvel ezelõtti válságából kilábalva, a Pest Megyei Labdarúgó Bajnokság III. osztá-
lyába az ezüstérmet szerezte meg. Ehhez a sikerhez még egyszer gratulálunk és a
következõ bajnokságban további sikeres szereplést kívánunk a fotón látható csa-
pattagoknak és vezetõiknek!

A sikereken felbuzdulva a Nagymaros FC megfelelõ jelentkezõ ese-
tén az õszi bajnokságban serdülõ csapatot is szeretne indítani. Kérik
a szülõket, hogy gyermekeiket irányítsák az egyesülethez, hiszen a
sportolás jót tesz nekik, kielégíti mozgásigényüket és használ az
egészségüknek.
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- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -
Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.

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

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

“AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE”

Kajakosaink versenyeredményeiKajakosaink versenyeredményeiKajakosaink versenyeredményeiKajakosaink versenyeredményeiKajakosaink versenyeredményei
Vidék Bajnokság

Szolnok
július 17-19.

Az idei Vidék Bajnokságon a
nagymarosiak 5 versenyszám-
ban is a dobogó legfelsõ foká-
ra állhattak! Elsõsorban a csa-
pathajók remekeltek az “idõ-
sebb” versenyzõinkkel, de
szinte alig volt olyan számunk-
ra érdekelt szám, amiben érem
nélkül zártak volna a többiek.

EREDMÉNYEK
500 méter
ifi K4 - 1. Szûcs Géza,

Gyömbér László, Schindler
László, Makáry Sebestyén

1000 méter
férfi K1: 5. Heincz Sándor
ifi K4 - 1. Szûcs Géza,

Gyömbér László, Schindler
László, Makáry Sebestyén

14 év K4 - 1. Maurer M.

Dunakanyar Kupa
Kajak Verseny

A Nagymarosi Sport-
egyesület rendezésében
augusztus 22-én kerül sor
a már hagyományos Du-
nakanyar Kupa utánpót-
lás és amatõr kajak ver-
senyre. A verseny helyszí-
ne: Nagymarosi SE csó-
nakház elõtti Duna-sza-
kasz.

Minden érdeklõdõt és
szurkolót szeretettel vá-
runk!

NAGYMAROSI

SPORTEGYESÜLET

Bence, Döbrössy Péter, Halá-
pi Gergely, Heffenträger Zol-
tán

ifi K2 - 9. Gyömbér László,
Makáry Sebestyén

4000 méter
16 év K1 - 5. Szûcs Géza
14 év K2 - 1. Maurer M.

Bence, Döbrössy Péter
13 év MK2 - 3. Bergmann

Dániel, Tar Bálint
 2000 méter
11 év MK4 - 2. Lovasi Ba-

lázs, Tar Bence, Maurer M.

Botond, Szántói-Szabó Márk
12 év MK1- 3. Maricza

Katalin
11 év MK2 - 3. Polgár Dá-

niel, Polgár Péter
11 év  K1 - 2. Szlávik Ta-

más
11 év MK2 - 1. Müller Bet-

tina, Jeszenszky Petra
14 év K1 - 8. Kristóf Máté
3 X 200 méter váltó

Elõl Gyömbér László és Makáry Sebestyén, hátul Szûcs Géza
és Schindler László. Az érmeket átadja: Angyal Zoltán

13 év MK1 - 3. Tar Bálint,
Bergmann Dániel, Guzsik Dá-
niel

4 X 500 méter váltó
11 év MK1 - 2. Tar Bence,

Maurer M. Botond, Szántói-
Szabó Márk, Szlávik Tamás

11 év MK1 - 2. Müller Bet-
tina, Polgár Dániel, Polgár
Péter, Jeszenszky Petra

*
Országos Bajnokság

Velence
július 31-augusztus 2.

1000 méter
14 évesek K4- 2. Maurer

M. Bence, Döbrössy Péter,
Halápi Gergely, Heffenträger
Zoltán

4000 méter
16 évesek K1 - 7. Szûcs

Géza
14 évesek K2 - 2. Maurer

M. Bence, Döbrössy Péter
14 évesek K1- 5. Heffen-

träger Zoltán; 6. Halápi Ger-

gely
13 évesek K2 - 8. Berg-

mann Dániel, Tar Bálint
2000 méter
11 évesek MK4 - 9. Lovasi

Balázs, Tar Bence, Maurer M.
Botond, Szántói-Szabó Márk

12 évesek MK1 - 2.
Maricza Katalin

11 évesek MK2 - 4. Polgár
Dániel, Polgár Péter

11 évesek MK1 - 2. Szlávik
Tamás

11 évesek MK2 - 1. Müller
Bettina, Jeszenszky Petra

3 X 200 méter váltó
13 évesek MK1 - 1.

Bergmann Dániel, Tar Bálint,
Guzsik Dániel

4 X 500 méter váltó
11 évesek MK1 - 1. Tar Be-

nce, Maurer M. Botond, Szán-
tói-Szabó Márk, Szlávik Ta-
más

11 évesek MK1 -  2.
Müller Bettina, Jeszenszky
Petra, Polgár Dániel, Pol-
gár Péter

Az egyik vidék-bajnok kajak négyesünk: Maurer M. Bence,
Heffenträger Zoltán, Halápi Gergely, Döbrössy Péter
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ÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROKÁLLATVÉDÕ SOROK
Kedves Gazdik!

Mint tapasztaljuk, igencsak
változékony az idõjárás, hol
nagyon meleg, hol pedig 10-
15 fokkal hidegebb van. A me-
legre való tekintettel néhány jó
tanács a szintén állatot tartó
Gazdinak!

Ne vigyük a kutyusunkat a
legnagyobb melegben sétálni,
célszerû délelõtt 10 elõtt és
délután 5 után kivinni kedven-
cünket. Képzeljük csak el, 
hogy milyen érzés lehet neki a
forró betonon “mezítláb” ki-
tartóan mellettünk mennie,
míg mi cipõben vagyunk.

Nagyon fontos, hogy ne vi-
gyük magunkkal a  bevásárlás
idejére, ugyanis nem vihetjük,
be magunkkal a bolt területére
ezért arra kényszerülünk, hogy
kikössük, õt/õket a bolt elé,
ami igen csak káros a kutyára
nézve, nem tud inni és a tûzõ
napon van erõs UV sugárzás-
nak kitéve, amíg mi a légkon-
dicionált boltban bevásárlunk.

A másik nagyon fontos do-
log, hogy ne hagyjuk az autó-
ban kutyusunkat, még árnyék-
ban sem, mert amíg mi vásá-
rolunk, elmegyünk étterembe
vagy fagyizni, a fülledt meleg
miatt. a kutya nagyon szenved
akár el is pusztulhat.  Autóba

zárt szenvedõ kutya láttán,  a
rendõrséget a 107-es számon
lehet errõl értesíteni.

Ezen felül biztosítani kell
a friss vizet, naponta többször
és a vizet valamint az ételt is
egyaránt árnyékba helyezzük
el neki. Kutyusunkat tudjuk
még langyos vízzel is hûteni,
naponta többször is lelocsol-
hatjuk illetve meg is fürdethet-
jük, de nagyon fontos, hogy ne
hideg vízzel tegyük ezt, és ha
fürdetjük, akkor megfelelõ
kutyasamponnal fürdessük
meg.

Mint minden évben idén is
lesz tûzijáték, augusztus 19-
én. Gondoskodjunk arról,
hogy kedvencünk biztonságos
helyen legyen, akár legyen is
otthon vele valaki, mert a han-
gos robbanásoktól és fények-
tõl rendszerint fél, illetve pá-
nikba is kerülhet háziállatunk,
ami legrosszabb esetben a ku-
tyus saját végzetét is okozhat-
ja. Ehhez kapcsolódóan fel-
hívnám a névnapozók és szü-
letésnapozók figyelmét, ha pe-
tárdázni illetve tûzijátékozni
szándékoznak, keressék fel
kutyát tartó szomszédjaikat és
szóljanak nekik, hogy a meg-
adott idõpontban vigyék biz-
tonságok helyre kedvencüket.

CSÁNYI ADRIENN

Feltétlen szeretet

Elveszett tárgyak
keresik gazdájukat

A Kutyakanyar Állator-
vosi Rendelõ elõtt talál-
tak egy kulcscsomót, a
rendelõ várakozó helyisé-
gében pedig ott felejtettek
egy kiskapát.

Az elvesztett tárgyak
jogos tulajdonosai az ál-
latorvosi rendelõben ren-
delési idõben, vagy a 06-
20/468-2846-os telefon-
számon érdeklõdhetnek.

Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5. Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztõi munkák: Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.

Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64. Tel./fax: 27/316-100

HIRDETÉSEK ÉS KÉZIRATOK LEADÁSA
A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Erdõsi Szilveszter és Tóth Mária lánya
Veronika.

Házasságot kötöttek: Virág József és Fuchs Dóra,
Horváth András és Szakácz Orsolya.

Elhunytak: Niegreisz Istvánné sz. Heincz Erzsé-
bet, ifj. Béki Márton, Takács Éva sz. Nagy Éva.

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy
a Városi Könyvtár

 július 28-tól augusztus 25-ig
zárva tart.

Utolsó kölcsönzési nap:
július 25. (szombat) 8 – 12-ig.

Nyitás:  augusztus 25. (kedd) 9 óra.

A mûvelõdési ház programjai
Augusztus 20. 18.30 óra: Nagymaroson élõ, Nagymaroshoz kö-
tõdõ alkotómûvészek kiállítása. A kiállítás megtekinthetõ augusz-
tus30-ig.
Augusztus 24. de.: vásár – használt ruha
Augusztus 27. de.: vásár
Augusztus 30. 17 óra: kamarazenei koncert Lénárd Hajnalka
(zongora) és Kóródi Júlia (hegedû) közremûködésével
Szeptember 1. de.: vásár
Szeptember 4-tõl 6-ig: kézimunka- és virágbemutató a Vá-
rosi Nyugdíjasklub szervezésében (várhatóan)
Szeptember 7. de.: vásár
Szeptember 8. de.: vásár
Szeptember 10. de.: cipõvásár
Szeptember 11. 18 óra: lakossági fórum

Szeptembertõl a
SZÍV utca 19-be

KÖLTÖZIK.
Augusztus végéig még a

Fõ tér 9-ben várom vendégeimet.

Szûcs Éva
06/30-380-6233
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augusztus 5-tõl 20-ig

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu - Áraink a készlet erejéig érvényesek!

Ü
zl

et
ei

nk 2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás (nyári):

H-P: 6-20, Sz: 7-18,30, V: 7-14

2623 Kismaros, Szokolyai  út 3.
Nyitva tartás (nyári):

H-P: 6-20, Sz: 7-18,30, V: 7-14

2621 Verõce, Rákóczi  út 33.
Nyitva tartás (nyári):

H-P: 6-20, Sz: 7-18,30, V: 7-14

Palatin füstölt kolbász /csemege,csípõs/ 1kg 995.- (995Ft/kg)
Ász füstölt-fõtt császárszalonna 1kg 765.- (765Ft/kg)
Ász füstölt-fõtt comb-lapocka 1kg 895.- (895Ft/kg)
Ász csemege szalonna 1kg 695.- (695Ft/kg)
Ász diákcsemege vf. 250g 355.- (1420Ft/kg)

Édel uht tej 1,5% 1l 115.- (115Ft/l)
Német trappista sajt 1kg 875.- (875Ft/kg)
Német eidámi sajt 1kg 875.- (875Ft/kg)
Füstölt eidámi sajt 1kg 999.- (999Ft/kg)

Trevi olívaolaj 1l 899.- (899Ft/l)
Olivero extra szûz olívaolaj 500ml 795.- (1590Ft/l)
Olivero wellness line olívaolaj 500ml 795.- (1590Ft/l)
Pietro olívaolaj +1cs.olasz spagetti tészta 500ml 899.- (899Ft/cs.)
Colavita extra light olívaolaj 500ml 699.- (1398Ft/l)
Ragazza paradicsom ital 330ml 99.- (300Ft/l)

Viking mexikói tonhalsaláta 185g 199.- (1076Ft/kg)
Tonhalfilé olívaolajban 105g 285.- (2714Ft/kg)
Szebeni pástétomok /több íz/ 120g 99.- (825Ft/kg)
Simon sertésjava,marhahús,csülöksonka 200g 199.- (995Ft/kg)
Twist pulyka szárnyaskrém /tépõzáras/ 130g 69.- (531Ft/kg)
F and F mikrózható készételek /10féle/ 470g 395.- (840Ft/kg)
Szebeni készételek /több íz/ 450g 449.- (998Ft/kg)
Vishu levesek /több íz/ 60g 59.- (983Ft/kg)

Dandy csem.uborka 6-9cm 670g 179.- (267Ft/kg)
Philicon bulgár ketchup 500g 145.- (290Ft/kg)

Anita töltött keksz /több íz/ 160g 119.- (744Ft/kg)
Petit édes keksz 300g 149.- (497Ft/kg)
Drops ízesitett savanyú cukorkák /több íz/ 90g 69.- (767Ft/kg)
Pandicao instant kakaó 300g 239.- (797Ft/kg)

Babják 8 tojásos tészták 200g 99.- (495Ft/kg)

Iglo zöldségkeverék 400g 329.- (823Ft/kg)
Iglo pirított zöldségkeverék toscana 400g 349.- (873Ft/kg)
Iglo pirított zöldségkeverék 3 színû 400g 349.- (873Ft/kg)
Iglo pirított zöldségkeverék ázsia 400g 349.- (873Ft/kg)
Iglo sóskamártás 450g 349.- (776Ft/kg)
Wagners pizza /mozzarella,4 sajtos/ 350g 389.- (1111Ft/kg)

Mr. Valett bútorápoló kendõ 40db 1cs. 115.- (115Ft/cs)

CBA Hús AKCIÓ augusztus 5-tõl-14-ig
Csirke mellfillé 1kg 1099.- (1099Ft/kg)
Csirke comb 1kg 665.- (665Ft/kg)


