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KARSÁN  EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET 
Nagymaros, Váci u. 18.22 éve a lakosság 

22 éve a lakosság 

szolgálatában! 

szolgálatában! 

Folytatás a 4. oldalFolytatás a 4. oldal
2. oldal2. oldal

10 %10 %
kedvezmény

kedvezmény  

A kezdeti zord időjárás ellenére, 
sikeresen zárult a XXIII. Kitten-
berger Kálmán Nap. Bízunk benne, 
hogy a néhány lemondott program 
ellenére mindenki megtalálta a 
kedvére valót!

Kittenberger 
Kálmánra 

emlékeztünk

A főzőverseny idei győztese a 
„Vándor kemencés” csapat lett, 
amely szarvas foccacio-t készí-
tett vargányával és áfonyával

Pünkösdölés 
Wildenrosen módra

  8. oldal8. oldal

  6-7. oldal6-7. oldal

Ismét elballagtak a diákokIsmét elballagtak a diákok

RUHATISZTÍTÁSI AKCIÓ, NAGY ÁRENGEDMÉNYEK!RUHATISZTÍTÁSI AKCIÓ, NAGY ÁRENGEDMÉNYEK!
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Bencze Jánosnét 
köszöntötték

Bencze Jánosnét köszöntötte Petrovics László polgármester 
90. születésnapja alkalmából és adta át neki a város aján-
dékát, valamint az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt 
oklevelet.

Szívből gratulálunk az ünnepeltnek!

A piac állandó mosdó helyisége évek óta a művelődési ház 
udvarán keresztül közelíthető meg, melyet sok látogató is 
„megtekint”.

Nagymaros Város Önkormányzata támogatásának kö-
szönhetően a kertben kialakításra került egy aprócska te-
rasz (’alias "kocka”), virágokkal szegélyezve. A művelődési 
ház munkatársai nyáron többek között azon is szorgoskod-
nak, hogy a kertet és környezetét barátságossá varázsolják.

A művelődési ház 
kertjének "kockája"

A Magyar Táncművészeti Egyetem színháztermében, a Ma-
gyar Táncpedagógusok Országos Szövetsége pedagógusnapi 
gáláján június 8-án Csermely György, a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjével kitüntetett, Nívó-díjas táncművész, tánc-
pedagógus, producer a Váci Jeszenszky® Balett - Pest Megye 
Művészeti-díjas társulatának alapító igazgatója vehette át az 
egyik Jeszenszky Endre Díjat. Szívből gratulálunk az újabb el-
ismeréshez.

Újabb elismerés 
Csermely Györgynek

Júniusban két rendkívüli 
ülést tartott a nagymaro-
si képviselő-testület. A két 
tanácskozáson összesen tíz 
témában született döntés. 
Köztük az idei év kitünte-
tettjeiről is szavaztak a kép-
viselők. 

Június 18-án először egy 
ingatlan kérdésben született 
döntés. Csermely György ké-
rését tárgyalta újra a testü-
let, aki a háza melletti városi 
tulajdonú árkot ingyenes 
használatba akarta venni. 
A döntést továbbra is fenn-
tartja a grémium, de kérik a 
vízügyi hatóságot, hogy mi-
nősítse át az árok jellegét. A 
válasz után újra visszatérnek 
a kérdésre.

Ezután engedélyezték, 
hogy a Nagymaros Védel-
méért Közhasznú Egyesü-
let használja a város nevét, 
valamint megállapították a 
kormányzati funkciók, ál-

lamháztartási szakfeladatok 
és szakágazatok osztályozá-
si rendjéről szóló rendelet 
alapján az önkormányzat 
kormányzati funkciók sze-
rinti alaptevékenységét, ellá-
tott közfeladatait.

Földhasználati jogot 
biztosítottak és az ingat-
lan-nyilvántartásba való 
bejegyzéshez hozzájárultak 
egy pince esetében, vala-
mint a felülvizsgált telepü-

lésfejlesztési koncepció és 
településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatban 
elfogadtak, vagy elutasítot-
tak lakossági kéréseket. 

Lakossági fórum összehí-
vására tettek javaslatot a te-

Júniusban két rendkívüli ülést 
tartott a képviselő-testület

lepüléskép védelméről szóló 
rendelet elfogadása folya-
matában a főépítész által el-
készített rendelet-tervezettel 
kapcsolatban. A testület utá-
na dönt a kérdésben.

Rendkívüli ülést tartottak 
június 26-án is. Itt a testület 
támogatta a Th éba Művésze-
ti Akadémia együttműködé-
si kérelmét, és a Váci út 32. 
szám alatti önkormányzati 
ingatlant ajánlották fel nekik. 

Döntöttek róla, hogy a 
város részt vesz a „Fecske-
ház”, avagy fi atalok letelepe-
dését segítő támogatás című 
pályázaton és a Fehérhegy 
utca 14. szám alatti társas-
házi ingatlanra nyújtanak be 
kérelmet, 7,5 millió forint 
vissza nem térítendő támo-
gatásra. 

Végül pedig az idei városi 
elismerésekről szavaztak a 
képviselők zárt ajtó mögött.

F. A.
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Folytatás a 1. oldalról
Szombaton reggel 10 

órakor a megnyitó ünnep-
ségre is már szép számmal 
összegyűltek a nagymarosi-
ak. Petrovics László polgár-
mester köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Fáczányi 
Ödön, az Országos Magyar 
Vadászkamara Vadászati 
Hagyományokat Ápoló és 
Kulturális Bizottság tisz-
teletbeli elnöke mondta el 
ünnepi beszédét, emlékezve 
a nagy vadászra.

A hagyaományokhoz hí-
ven idén is megkoszorúz-
ták Kittenberger Kálmán 
mellszobrát, majd az isko-
lások táncától és a vadász-
kürt együttestől lett teljes a 
megnyitó. 

A rendezvényen ezúttal 
is volt főzőverseny. Öt csa-
pat indult a megméretteté-
sen. Idén a versenyzők szar-
vashúst kaptak ajándékba, 
amelyből főzhettek.

A zsűriben ezúttal Vári 
Dávid, a magyar vadgaszt-
ronómia nagykövete, Ar-
nold Mónika, a Mátyás 
Étkezde vezetője, Gáspár 
István atya és Petrovics 
László kapott helyet. 

A döntés nehéz volt, de 
az első díjat a „Vándor ke-
mencés” csapat kapta végül 
meg: a szarvas foccacio var-
gányával és áfonyával nyer-
te el a vándorkupát és az 
arany fakanalat is. 

 Prihoda Judit festő- és 
grafikusművész kiállítását 

Mándliné Szabó Katalin al-
polgármester nyitotta meg 
a Sigil Galáriában. Beszédé-
ben kiemelte: amikor meg-
látta a kiállítást, úgy érezte, 

hogy egy mesébe csöppent 
bele. A vadon élő állatokat 
bemutató tárlat magával 

ragadja az érdeklődőt. Az 
alkotó már gyerekkorától 
nagyon érdeklődőtt az álla-
tok iránt, a pontosságra tö-
rekedve ábrázolja őket. 

Délután, Gryllus Vilmos  
koncertjére még a nap is 
kisütött! Remek hangulatot 
varázsolt a Fő térre, amit 
csak fokozott a Dubniczky 
testvérek által sütött temér-
dek palacsinta. Köszönjük 
nekik!

Nagy sikere volt a Fúvós 
Zenekari Találkozónak, 
melyet már tizenhatodik 
alkalommal rendeztek meg, 
ezúttal négy zenekar rész-
vételével.

A nap folyamán számos 
programmal várták a ki-
csiket és nagyokat. Ismét 

volt kutyaszépségverseny 
(részletek a 13. oldalon), 
de fellépett Benk Dénes is, 

A XXIII. Kittenberger Kálmán 
Napot rendezte a város

a Dumaszínház oszlopos 
tagja, a Fourtissimo együttes 
és az utcabálon a One Block 
zenekar csinált fantasztikus 
hangulatot. 

Köszönettel tartozunk 
minden támogatónknak és 
együttműködő partnerünk-
nek, akik nélkül idén sem 
sikerült volna megrendezni 
Kittenberger Napot. 

Köszönet az alábbi köz-
reműködőknek és támoga-
tónak: 

Nagymarosi Polgárőr 
Egyesület, a Nagymaro-
si Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, a 950. számú Szent 
Gellért Püspök Cserkészcsa-
pat, a Kittenberger Kálmán 
Vadásztársaság, az Újház 
Centrum - Piramis Építőház 
Kft, az Országos Magyar 
Vadászkamara, az Ipoly 
Erdő Zrt., Nagymaros Trade 
Kft. – Príma Áruháza, a 
Máté Állatvédelmi Közhasz-
nú Alapítvány, és a vauvau.
hu.

Jórász-Nagy Eszter
(fotók:  Sam  Maty-

sen és Bell Márton)
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Német Önkormányzatunk 
működése továbbra is töretlen, 
mivel igyekszünk úgy tervezni 
és szervezni, hogy költségveté-
sünk fedezze a kiadásokat. Az 
eddigiekhez most már hozzá-
jön a Tájház fenntartásának 
költsége is, amihez külön tá-
mogatás nem jár. Pályázatot 
nyújtottunk be az EMMI felé 
több mint 1 millió forint igény-
lésével és a tervezett felhaszná-
lás kimutatásával. A pályázatot 
a napokban véglegesítették 
200.000 Ft támogatási összeg 
megítélésével. Bár van helye 
ennek az összegnek is, hiszen 
készülünk a SZEPTEMBER 8-i 
Sváb feszt rendezvényünkre. A 
megrendelt kisvonat 210 ezer 
forint, a zenekar 185 ezer fo-
rint, a gyermekfoglalkoztatók, 
játékok 100 ezer forint - egye-
lőre az eddigi költségvetésünk 
a rendezvényhez és még az 
egyebek, színpad, hangtech-
nika, stb-stb. Ettől függetlenül 
minden forintnak örülünk, hi-
szen mind a működési, mind a 
feladatalapú támogatás megér-
kezett számlánkra. Az előző évi 
nemzetiségi kultúránk, együtt-
működéseink, és a hagyomá-
nyok megtartásának produk-
tumait értékelve pontozásos 
alapon érkezik a támogatás.

Tájházunk hétvégi nyit-
va tartásának megoldásában 
nagy segítség a nyugdíjas klub 
tagjainak hozzáállása, részvé-
tele, de mostanra úgy tűnik 
kimerítettük ezt a lehetőséget. 
Nagyon sokat segít Brücklerné 
Borika néni, aki soron kívül is 
beáll ügyelni és mindamellett 
sajátjának tekintve gyarapítja, 
szépíti a házat. Legutóbb egy 
vízpadot hozott, mindeköz-
ben gazol, tesz-vesz a házban 
úgy, mint otthon. Szinte min-
den vendégváró nyugdíjasról 
elmondhatom mindezt, de 
sajnos másokra nem számít-
hatunk.  Érthetően a segítő-
készségükkel nem szeretnék 
visszaélni, ezért csak köszönni 
lehet, hogy eddig is helytálltak/
helytállnak. Kissné Zsuzsika, 
Rácskainé Zsóka, Siposné Joli-
ka, Brücklerné Borika, Spieszné 
Ancika, Hiller Ila, Palástiné Ka-
tika, Kapitányné Jutka, Moór-
né Ági, akik június hónapban 
hétvégéjüket a közösségért és 

a város egyik fontos, értéket 
bemutató Tájházunk működé-
séért tettek.

Második éve, hogy a lehe-
tőségeket keresve az NMI felé 
kulturális közhasznú munka 
besegítését igényeltem. Sajnos 
sem tavaly, sem idén nem volt 
rá pozitív visszajelzés, és idő-
közben most július 1-vel meg 
is szűnt ez a „státusz”. Pedig a 
látogatottság folyamatos, és azt 
is látni lehet, hogy városunk-
ban jelenleg az egyetlen olyan 
hely, ahova betérhet a turista, 
az átutazó, az itt lakó, hogy 
visszatekinthessen a múltba és 
megismerhesse őseink életvi-
telét, szokásait, használati esz-
közeit. Hét közben a csoportos 
látogatások, illetve programok 
szintén működnek. Legutóbb 
az „öregfi úk” focista csapata 
töltött ott el egy kellemes ba-
ráti összejövetelt, de bejelent-
keztek tánctáboros gyerekek 
csoportjai egész napos fog-
lalkozásra, július 12-re. Civil 
szervezetink közül is igénybe 
veszik baráti, bográcsos ösz-

szejövetel céljából a házat, ami 
igazolja, hogy kell, szükség van 
rá. Éppen ezért szeretnénk, ha 
hétvégéken lenne olyan kéz-
műveskedő alkotóművész, aki 
szívesen tevékenykedne és al-
kotna a maga és mások örömé-
re, egyben a látogatói ügyeletet 
is fenntartva. Tudvalevő, hogy 
egy ház rendben és fenntartása 
ugyanúgy működik, mint ott-
hon. Fűnyírás, takarítás, köz-
műdíjak rendezése, kert és a 
ház tisztán és rendbenntartása. 
Rácz Tamás, kimagasló zenei 
művészi adottsága és gyakorlá-
sa mellett ismét bevállalta a fű-
nyírást, köszönjük neki. Kurcz-
bacher Dávid által felajánlott és 
készíttetett reklámtáblánk is ki 
van helyezve a kompkikötőnél. 
Szeretnénk ezt Visegrádon is 
megvalósítani.

Várom azon jelentkezőket, 
akik a hétvégi ügyeletben részt 
tudnak venni, hogy együtt gya-
rapítsuk és fenntarthassuk azt 
az értéket , amit közösen  hoz-
tunk létre.

Ivor Andrásné,
NNNÖ elnök

Összefogással van eredmény

Osztálytalálkozó
A Nagymarosi Általános Iskola 1966-ban végzett diák-
jait várjuk az 50 éves elmaradt osztálytalálkozó megün-
neplésére 2018. szeptember 15-én 14 órai kezdettel a 
Maros Étterembe. Jelentkezés a +36-30/732-0705-ös 
telefonszámon Schwartz Aninál. 

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, 
hogy a Városi Könyvtár 2018. 
július 31-től (kedd) 2018. au-
gusztus 25-ig   ZÁRVA.

Utolsó kölcsönzési nap: jú-
lius 28. (szombat) 8 – 12 óráig. 
Nyitás: augusztus 28-án (ked-
den) 9 órakor.

Lehetőség van a megszo-
kottnál sokkal több kötet könyv 
kölcsönzésére is! Kérjük azokat 
a Kedves Egykori (és Jelenlegi) 
Olvasóinkat, akik már régóta 
nem hozták vissza a kikölcsön-
zött könyveket, vagy véletlenül 
könyvtári könyv került hozzá-
juk (könyvkartonnal együtt), 
hozzák vissza a könyvtárba! 

Bármilyen régen is járt 
könyvtárunkban, bármilyen 
régen is kölcsönözte ki a köny-
veket, szeretettel és szívesen 
látjuk! Késedelmi díjra sem kell 
számítaniuk!

Ismét szeretnénk köszöne-
tet mondani ezúton is minda-
zoknak, akik saját könyvgyűj-
teményük fölös példányaival 
támogatták könyvtárunk mű-
ködését. A felajánlott könyvek-
kel lehetővé tették, hogy a régi, 
esztétikailag már nem megfe-
lelő köteteket cserélni tudtuk, 
illetve a könyvtár gyűjteményé-
ben eddig nem található, - de 
beleillő – könyveket állomány-
ba vehettük. 

Könyvtári 
hírek

Kedves Alkotó 
Nagymarosiak!
2018-ban ismét szeretnénk 
megrendezni a „Nagymaro-
son élő, Nagymaroshoz kötő-
dő” alkotóművészek tárlatát.

Ezen a kiállításon bárki be-
mutatkozhat, aki alkot. Bár-
milyen témájú és bármilyen 
technikával készült alkotást 
szeretettel várunk. (Kérjük, a 
művelődési házba juttassák el 
augusztus 15-ig.)

A megnyitót 2018. au-
gusztus 18-án 18 órára ter-
vezzük.

Bővebb információ: mű-
velődési ház: 27/354-243;                 
Mándliné Szabó Katalin 
30/398 1847
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Iskolánk júniusi hírei
Iskolánk diákjai május utolsó 
hetében vettek részt az év végi 
kirándulásokon. Idén a felsősök-
nél Esztergom, Bikal, Kemence, 
Csattogóvölgy, Komárom és 
Prága voltak a helyszínek. Min-
denki épségben, vidáman és él-
ményekkel telve érkezett haza. 

Az alsós gyerekeknek is na-
gyon változatos programokban 
volt részük. Több osztály volt 
Budapesten, többek közt a Par-
lamentben, a Mesemúzeumban, 
Mezőgazdasági Múzeumban, 
a repülőtéren, Tarzan park-
ban. Magyarország különböző 
nagyvárosaiban is sokan jártak, 
Sopronban, Szegeden és a 4.a 
osztály az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkot is meglá-
togatta.

Az utolsó héten iskolánk 
testnevelői egy három napos 
programot szerveztek az egész-
séges életmód jegyében. A gaz-
dag program keretén belül az 
osztályok különböző vidám és 
sportos feladatot oldhattak meg, 
megismerhettük a tűzoltók és 
a mentősök munkáját, kipró-
bálhattuk az újraélesztés tech-
nikáját, a rendőrségtől nagyon 
hasznos útravalót kaphattak a 
gyerekek a nyár veszélyeiről. Kö-
szönetünket szeretnénk kifejezni 
a tűzoltóságnak a mentősöknek, 
Grécs Lászlónak és a rendőr-
ségnek, hogy a gyerekek egyre 
jobban megismerkedhetnek 
ezekkel a rendkívül fontos tevé-
kenységekkel.   Aztán sárkány-
hajóztunk, barkácsoltunk, voltak 
játékos tesztek, kvízek, előadá-
sok. Megismerkedtünk Kovácsik 
Ádámmal, a Videoton kapusá-
val. Hegedűtanárunk, Luis segít-
ségével pedig még az űrhajósok 
életébe is bepillanthattunk. Itt 
járt nálunk Wetzl Péter is, aki 
egy sokoldalú sportember, síelő, 
síoktató és az extrém sportokat is 
kedveli. A programok érdekesek 
és vidámak voltak, a gyerekek 
lelkesen vettek részt minden fel-
adatban. A vetélkedőkön a 6.b 
osztály érte el a legtöbb pontot, 
akik egy közös fagyizással ünne-
pelték a sikert. A horgászverseny 
is nagyon jól sikerült a rossz idő-
járás ellenére, kitartóak voltak a 
gyerekek, a győztes Nádor Kop-
pány 6.b osztályos tanuló lett.

Már hagyomány, hogy a fo-
cipályára a környező iskolákat is 
meghívjuk az egészségnapok ke-

retében. A futást kedvelő gyere-
kek a hajóállomástól futóverseny 
keretében jutottak le a pályára.

A nagymarosi futók 
eredményei:

I. kcs.: fi ú: 1. Niedermüller Ger-
gő, 2. Vas Kende, lány: 1. Szilágy 
Margaréta, 2. Féja Róza, 3. Vár-
konyi-Nickel Róza, II. kcs. fi ú: 1. 
Flaskai Balázs, lány: 2. Szilágyi 
Boróka, 3. Szomráky Cecília, III.
kcs.: fi ú: 1. Szűcs Péter, 2. Molnár 
Bence, IV. kcs.: fi ú: 1.Vén Botond, 
lány: 1. Hevesi Rebeka.

Ezután következett a foci 
bajnokság:

Lányok: 1. Letkés, 2. Nagymaros 
és Verőce

Fiúk: I. kcs.: nagymarosiak: 1. 
2c, 2. 2b, 3. 2a, 4. elsősök, II.kcs: 
1. Sződ, 2. Verőce, 3. Nagyma-
ros I, 4.Nagymaros II, II. kcs.: 
1. Nagymaros, 2. Visegrád, 3. 
Verőce, IV. kcs.: 1.Nagymaros, 
2.Verőce, 3. Váchartyán

Az alsósok az egészségnapok-
hoz kapcsolták a Madarak és Fák 
napi programot. A Magyar Ma-
dártani Egyesület szervezésében 
minden alsós osztály részt vehe-
tett egy játékos foglalkozáson, 
melyen sok új ismeretet szerez-
tek a madarakról.

Köszönjük szépen a katolikus 
egyházközségnek, hogy ingyen 
használhattuk a közösségi házat, 

és köszönjük a művelődési ház 
dolgozóinak is a segítséget.

A tanév utolsó napján szer-
vezik minden évben a búcsúzó 
nyolcadikosok a hagyományos 
tanárbúcsúztatót. Idén is nagyon 
kedves, zenés műsort kaptunk 
vidám versekkel és a szokásos 
kis ajándékkal.

Június 16-án került sor a 
ballagásra, mely a végzősök szá-
mára mindig egy nagyon fontos 
esemény. A két osztályfőnök, 
Hamvas Brigitta és Mozga Pé-
ter sírva-nevetve búcsúzott az 
osztályától, hiszen ez a nap bár 
örömteli, de a búcsú mindig 
nehéz. A ballagáson került sor 
a díjak átadására, majd a két 
nyolcadikos tanuló, Laczó Luca 
és Murányi Kende átadták az 
iskola zászlaját a leendő nyolca-
dikosoknak, Kovács Virágnak és 
Zoller Dávidnak. Fábián Szabolcs 
igazgató úr búcsúbeszéde után a 
gyerekek végleg elbúcsúztak di-
áktársaiktól, a régi tantermektől, 
szeptembertől egy új élet várja 
őket, de reméljük ők is gyak-
ran visszatérnek majd egy kicsit 
nosztalgiázni, mint oly sok régi 
diákunk.

A nevelőtestület döntése ér-
telmében a 2017/18-es tanévben  
„ Az iskola kiváló tanulója” címet 
Péntek Ágnes 8.a  és Laczó Luca 

8.b osztályos tanulók kapták, 
akik 8 éven keresztül kiváló ta-
nulmányi eredményt nyújtottak.

„Az év nagymarosi diákja” 
címet 1983 óta adományozza 
a tantestület a legkiválóbban 
teljesítő, jó magaviseletű, a kö-
zösségért dolgozó, az iskola jó 
hírnevét öregbítő tanulónak. 
Ebben az évben Péntek Ágnes 8. 
a osztályos tanulónak adomá-
nyoztuk ezt a címet tanulmányi 
versenyeken elért teljesítményé-
ért, példamutató magatartásáért, 
segítőkészségéért és közösségi 
munkájáért. 

„Az év zenésze” címet Hénop 
Hajnalka Anna 8. a osztályos ta-
nuló kapta a zenei szerepléseken 
nyújtott kimagasló teljesítmé-
nyéért.

"Az iskola kiváló sportolója” 
címet Vén Botond 8. a osztályos 
tanulónak adományoztuk az 
atlétika, labdarúgó, kosárlabda 
versenyeken nyújtott kimagasló 
teljesítményéért. 

A Villám Gyula díjat minden 
évben az a tanuló kapja, aki a 
képzőművészetben nyújt kima-
gasló teljesítményt. A díjat ebben 
az évben Hegedűs Nóra 8. b osz-
tályos tanuló kapta szorgalmáért, 
tehetségéért. Gratulálunk nekik!

Iskolánk arculatát változatos 
sporttevékenységek színesítik, 
foci, kosárlabda, atlétika. A vég-
zős diákok közül a kosaras csapat 
tagjai Murányi Kende, Oláh Zol-
tán, Patakfalvi Domonkos, Szalai 
Álmos 8. a osztályos tanulók ér-
demelnek dicséretet a sportban 
nyújtott teljesítményükért, isko-
lánk színvonalas képviseletéért 
a diákolimpiákon, különböző 
sportrendezvényeken.

A tanévzáró ünnepélyt június 
22-én pénteken a Fő téren tartot-
tuk. Fábián Szabolcs igazgató úr 
tanévzáró gondolatait hallgattuk 
meg, Román Zsófi a verset mon-
dott, A 3.b osztály gitárral kísért 
dala és iskolánk énekkara színe-
sítette az ünnepélyt. 91 kitűnő 
tanuló diákunk átvehette a meg-
érdemelt oklevelet és jutalom-
könyvet. 

Minden tanév végén a nevelő-
testület „Az év kisdiákja” címet 
adományozza a legkiválóbban 
teljesítő, példás magaviseletű, a 
közösségért dolgozó 4. osztályos 
tanulónak.  A nevelőtestület dön-
tése értelmében ebben a tanév-
ben Dankai Ferenc 4. a és Szalai 
Zselyke 4. b osztályos tanulóknak 
adományozza „Az év kisdiákja” 
címet. Gratulálunk nekik!
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A Maros Robo Team (Czoch Levente 5.b, Hócza Dénes 6.b, 
Zoller Dávid 7.b, Zoller Máté 6.b) csapata Czoch András veze-
tésével a World Robot Olympiad Junior korosztályban máso-
dik helyezést ért el. Az országos tanulmányi versenyen isko-
lánk csapata 17,5 ponttal maradt el az első helyezettől. Mivel 
először méretettük meg magunkat ilyen versenyen, így ez az 
eredmény még szebben csillog számunkra.

A tantestület nevében gratulálunk a csapatnak!

Információk a tanévkezdéshez:
A tanévnyitó ünnepély szeptember 3-án hétfőn reg-
gel 8 órakor lesz a felső iskola udvarán.

A tankönyveket az első tanítási napon fogják 
megkapni a gyerekek, az osztályfőnököktől vehetik 
át a délelőtt folyamán.

Szentendrei Skanzen

Vitnyédi pünkösdölővel, népi 
sportjátékokkal és színpadi 
bemutatóval vettünk részt 
pünkösd hétfőn a Szentendrei 
Skanzen hagyományokat feli-
déző ünnepi programjában. 
A kora reggeltől estig tartó 
programról a Fürge Cselle 
tagjai kellemesen elfáradva, 
de rengeteg új élménnyel tér-
tek haza a kalandos útról.

I. Dunai Táncszók
Részt vettünk az első alka-

lommal megrendezésre ke-
rült Dunai Táncszók rendez-
vényen május 26-án, ahol a 
délutáni órákban a Hérics és a 
Cselle csoport 3 műsorszám-
mal képviselte az iskolát.

Vizsgaműsor
Az idei vizsgaműsor reperto-
árja bővült a Hérics csoport 
énekes somogyi népdalcsok-
rával, mellyel korábban a Du-
nakanyar Művészeti Verse-
nyen arany minősítést kaptak 
és a Kis Vöcsök énekegyüttes 
ugrós összeállításával. A tava-

szi ünnepkörből pünkösdölőt 
mutattak be a Cselle lányok. 
Az elsősök játékfűzése és ug-
rós etűdjén kívül láthattunk 
mezőföldi táncrendet a má-
sodik évfolyamtól, dél-alföldi 
és moldvai táncokat a Fürge 
Cselle csoporttól és kalota-
szegi táncokat a Hérics cso-
portjától. A Hérics lányainak 
külön köszönjük a konferá-
lást!

A gyerekek már nagyon 
várták a „meglepetés számot”. 
- Róka Szabolcs meséje ismét 
osztatlan siker volt. Köszön-

Művészeti iskola - 
zenei tagozat

A tanév végi vizsgákon a gyerekek egyesével mutatták meg 
tudásukat. Az egész évi gyakorlásnak meglett az eredménye, 
minden diák ügyesen adta elő a megtanult darabokat.

A tanévet egy szívet-lelket gyönyörködtető koncerttel zár-
ták a zenészek, a legtehetségesebb tanítványok előadását hall-
gathattuk meg. A növendékek itt kapták meg a bizonyítványu-
kat is.

Művészeti iskola – tánc tagozat jük, hogy eljött!
A moldvai táncházban 

Ambrus Baltazár, Csente Fló-
ra és Benke Róbert muzsi-
kált! Ők kísérték a moldvai 
koreográfi át, Balog Boldizsár 
pedig ismét eljött tekerőn 
kísérni a kisebbek dél-alföldi 
táncait. Az élő zenéért min-
dig hálásak vagyunk.

Nagyon köszönjük a szü-
lőknek a házi sütiket, a mű-
velődési háznak pedig a tea-
készítést!

Kittenberger nap
Az év végét a Kittenberger 
napi rendezvénnyel zártuk. 
A Hérics és a Cselle csoport 
a rendezvény megnyitójának 
keretén belül lépett fel a város 
vezetésének felkérésére.

Az 1. és 2. nemzetiségi osz-
tályban a sváb táncok is teret 
kaptak. A szeptemberi sváb 
fesztiválon az 1. és 2. osztá-
lyosok táncoltak, majd a kút-
szentelésen és a Visegrádon 
1. alkalommal megrendezés-
re kerülő, a Dunakanyar sváb 
településeinek kulturális ren-
dezvényén a két nemzetiségi 
osztály egy közös produkció-
val, és elsöprő sikerrel lépett 
fel. 

A német nemzetiségi ön-
kormányzat és az iskola meg-
állapodásának köszönhetően, 
a viselettárunk sváb ruhákkal 
is kibővítésre kerül.

Erdei Gabriella és 
Borkó Bálint
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Pünkösdölés Wildenrosen módra
A Wildenrosen táncegyüttes fennállásának kezdete óta először, de nem utoljára, csapatépítő tréninget szervezett. Meg 
sem álltak a Baranya megyében található, cseppnyi Liptódig.Tagjai három fantasztikus napot töltöttek együtt, sok tánccal, 
nevetéssel, vidáman. Még Mohács nevezetességeit is felkeresték. Természetesen a pünkösdi szentmisét sem hagyhatták ki, 
meg is lepődtek kissé, mert bizony német nyelven zajlott. Vasárnap délután a  helyi pünkösdi mulatságon szerepeltek, nagy 
sikerrel fogadta őket a közönség, büszkén öregbítették Nagymaros jó hírét. Hétfőn szomorkásan indultak haza, hiszen egy 
remek hétvégét hagytak maguk mögött, maradtak volna még szívesen.
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ILDIKÓ Ingatlan Iroda
Nagymaros, Váci út 111. 

Vácott és a Dunakanyarban keresünk
készpénzzel rendelkező vevőinknek 
lakóházakat, nyaralókat, telkeket, 

szántó-egyéb külterületeket.

Épületenergetika tanúsítvány készítése 24 
órán belül adás-vételhez, használatbavételi 

engedélyhez, pályázatokhoz.
Értékbecslés 24 órás határidővel.

HÍVJON BIZALOMMAL, HÁZHOZ MEGYÜNK!

Ingatlanközvetítő iroda tulajdonos: 
Haraminé Papp Ildikó +3620/46-43-429

Épületenergetika szakember:
Harami László  +3620/5817-400



10                                                                                                                Nagymaros

Mindenki láthatja az állványerdőt, min-
denki tudja, hogy a homlokzat felújítá-
sa zajlik, de sokaknak talán csak sejté-
seik vannak, mi is kerül megszépítésre 
valójában abból a nagyvonalú 60 millió 
Ft-os támogatásból, amelyet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma bocsátott 
az Egyházközség rendelkezésére a fel-
újításhoz. 

A tetőtől a talpáig, a csúcsától az al-
jáig szinte minden. Induljunk fentről 
lefelé. A csúcskereszt bádogszerkezete 
eléggé leharcolt állapotban van, ez le-
szerelésre kerül, és az eredeti mintája 
alapján új vörösréz kereszt készül ara-
nyozással. A kereszt alatti bádog gömb 
nagy valószínűséggel megmenthető, 
néhány golyó ütötte lyukon kívül nincs 
egyéb baja, de ez is leszerelésre és ara-

nyozásra kerül. 
A toronyóra teljes nagygenerálja 

megtörténik, amely érinti az órahaj-
tóművet, az összekötő tengelyeket és a 
számlap hajtóműveket egyaránt. Ami 
igazán látványos, az a csaknem 2 méter 
átmérőjű óraszámlapok és az óramu-
tatók megújulása, mind a négy égtáj 
felé új tűzi zománcozott számlapok és 
mutatók formájában. Cserére kerül a 
torony 6 db elöregedett zsalugáteres fa 
ablaka is. 

A templom homlokzat több mint 
600 m2-nyi látszó kőfelületét homok-
szórással megtisztítják, kőrestaurátor 
javítja, restaurálja a sérült részeket, 
majd hidrofobizálja a teljes kő felüle-
tet. A vakolt részek homlokzati felü-
lete is megújul, közel 25 %-os vako-
latleveréssel, a javított és fennmaradó 
vakolat egységesen új simítóvakola-
tot és szilikát homlokzatfestést kap. 
Hangsúlyos a nedves, salétromos lá-
bazati részek vakolat felújítása spe-
ciális, légpórusos vakolatrendszer 
formájában. Érdekesség, hogy a szak-
szerű és tartós kivitelezés érdekében 
az ismert német vakolatgyártó cég 7 
féle speciális felújító habarcsa kerül 
felhasználásra a különböző homlok-
zati felületeken. 

A teljes kivitelezés az elkészült, jó-

Dióhéjban a templomfelújításról

Vacsora fehérben - ismét!
Nagy sikerű rendezvényünket 2018. július 21-én újra megrendezzük Nagyma-
roson – immáron hatodszor. 

Akihez nem jutott volna el a hír: már hatodik éve, hogy 200- 250 fő részvé-
telével együtt vacsorázunk városunk főterén. Egy feltétele van a részvételnek 
- fehér ruhába illik megjelenni. A világ számtalan országában megrendezésre 
kerül évente egy alkalommal ehhez hasonló rendezvény, amelyhez mi nagyma-
rosiak is csatlakoztunk. Nagyon sokan emlegették, dicsérték az ötletet, remél-
hetőleg az idén még népesebb lesz vacsora vendégeink köre.

Mindenkit szeretettel várunk tehát július 21-én, szombaton 19 órára a főtéri 
gesztenyefák alá. Vacsoráról, italról, evőeszközről, asztalról, székről, egy szál 
gyertyáról mindenki maga gondoskodjék. A részvétel feltétele nem változik: 
FEHÉR RUHÁBAN JÖJJÜNK!

Mit tegyen, akinek nincs fehér ruhája? Itt az idő beszerezni, esetleg kölcsön 
kérni! Vacsorázzunk együtt, ismerkedjünk, barátkozzunk, beszélgessünk, tölt-
sük együtt az estét.

A szervezők nevében: 
István atya     

További információk az egyházközség és az önkormányzat honlapján, a pla-
kátokon, valamint Heinczinger Balázsnál (20/919-1005), és Heininger Ferencnél 
(20/9570-186)

A rendezvény szervezője: Nagymarosi Egyházközség
A rendezvény támogatója: Nagymaros Város Önkormányzata

váhagyott szakági és restaurálási ter-
vek, és a műemlékes szakhatóság fo-
lyamatos felügyelete mellett zajlik.

A nagy pillanatnak, az állvány-
zat teljes lebontásának és a felújított 
templom esztétikai birtokbavételének 
a tervezett időpontja szeptember kö-
zepére tehető. 

Heininger Ferenc
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Kiadó garázst keresünk Nagymaroson. 
Rózsa Eszter: 06-30/724-9257

Szántói-Szabó Tamás is-
mét szépen szerepelt, sajnos 
azonban csak másodperce-
ken múlott, hogy kijusson a 
világ- vagy európa bajokság-
ra. 

Szolnokon június 15-én 
az EB - VB Ifj úsági válogató-
versenyen a K1 Férfi  Ifj úsági 
U17 - U18 1000 méterén a 
3. helyet szerezte meg a már 
Vasas színeiben versenyző 

nagymarosi fi atal. Nem egész  
1 másodperc volt a különb-
ség, a második helyezett és 
Tamás időeredménye között.

Június 16-án a K2 Férfi  
Ifj úsági U17 - U18 1000 mé-
teres versenyén párjával Sza-
bó Dominikkel a harmadik 
helyet szerezték meg. Sajnos 
a páros eredmény is  csak  1 
másodpercen múlt, így nem 
jutottak ki az EB-re.

A kajakosok júniusi 
eredményei 

Nagyon hangulatos versenyen vettünk részt a szobi napok 
keretein belül megrendezett Szob Kupán.  A küzdelem hét 
egyesület versenyzői között zajlott a legjobb helyezésekért. 
Összetettben sikerült a második helyet megszerezni. Ez jó fel-
készülés a következő bajnoki futamokra.

A legjobb eredményeink: 
K1 VII. korcsoport leány 2000m: 

2. Döbrössy Orsolya, 3. Illés Panna
K1 VI. korcsoport leány 2000m: 2. Döbrössy Orsolya 
MK1 0. korcsoport leány 2000m: 2. Gaszner Eszter

MK1 0. korcsoport fi ú 2000m: 
2.  Drobilich Pál, 4. Kovács Máté

K1 VI. korcsoport fi ú 2000m: 3. Fiam Dávid
MK1 III. korcsoport fi ú 2000m: 

3. Molnár Bence, 4. Edöcsény Botond
K1 III. korcsoport fi ú 2000m: 1. Gyimesi Levente, 

3. Schwarcz Dávid, 4. Gaszner Ákos
K1 VII. korcsoport fi ú 2000m: 2. Fiam Dávid, 3. Drobilich 

Domonkos, 5. Schwarcz Gergő, 6. Burgermeister József, 
7. Edöcsény Ákos

MK2 0-1. korcsoport fi ú-leány 2000m: 3.  Gaszner Eszter - 
Drobilich Pál, 4. Péntek Márton-Petrovics Ákos

MK2 0-1. korcsoport leány-leány 2000m: 
1. Molnár Anna-Burgermeister Dorka

MK1 törpe korcsoport leány 2000m: 1. Kardos Orsolya
MK1 törpe korcsoport fi ú 2000m: 1. Kardos Olivér

MK2 0-1. korcsoport fi ú 2000m: 
1.  Molnár Bence-Edöcsény Botond

Gratulálunk a versenyzőknek!

Marosi strandon
Imádom a nagymarosi strandot, mert szeretek úszni 
és napozni. A marosi strandon egyébként sok min-
dent lehet csinálni, csak két dolgot nehéz: úszni és 
napozni.

Az úszással az a baj, hogy erős a sodrás. Pedig ha 
megépült volna a vízlépcső; na de hagyjuk a nosztal-
giázást!

Lefekszem napozni, de általában éppen akkor 
megy el a nap. Nem végleg, csak egy másik helyre; 
az én placcomra egy nagy bokor vet árnyékot. Az 
áthurcolkodás komoly logisztikai feladat, először a 
pokrócot viszem át az új támaszpontra, de ott már 
nincs egy pokrócnyi hely, így csak a törölközőmet 
tudom leteríteni. Visszamegyek a hűtőtáskáért, meg 
a napolajért, de közben elfelejtem, hogy hova terítet-
tem a törölközőt. Nagy nehezen megtalálom, de az 
már nem a régi, mert egy nagycsaládos társaság az én 
törölközőmön tette tisztába az ifj ú trónörököst.

Csobbanok egyet, mire visszaérek, a nagycsaládo-
sék gyermeknek látszó tárgya ügyesen kicsomagolta 
magát a törölközőmön.

Elszundítok a napon, az érkező visegrádi komp 
kürtjére ébredek. Közben a szomszéd gyerek kiitta a 
napolajamat. De végre van egy kis nyugalom, mert 
a csecsemő eltűnt. A szülei azon tanakodnak, hogy 
megkeressék-e, vagy csináljanak másikat?

Ilyenkor már jól esik egy korty sör, benyúlok a hű-
tőtáskába, a szomszédék csecsemője gurul ki belőle 
nagy vidáman.

Este odahaza a tükör előtt megállapítom, hogy 
semmit sem barnultam a napon. Holnap veszek egy 
szolárium-bérletet.

Pár másodpercen múlt a siker
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Idén először Nagymaros ren-
dezhette a kajakpóló országos 
bajnokságot. Nagy szó ez, mivel 
érdemesnek találtattunk erre a 
nehéz feladatra. 

Szép idő, ideális vízállás állt 
rendelkezésünkre.

Rengeteg munkánk, időnk 
volt a verseny szervezésében, sze-
rettük volna, ha jól sikerül. Lózs 
Berci, a Yacht kikötő tulajdonosa 
sokat segített a szervezésben, le-
bonyolításban, s példásan szur-
kolt fi ának, aki az egyik gyermek 
csapat tagjaként aktív résztvevője 
volt a versenynek. Beach fl age-
ket készíttettünk, melyen marosi 
kajakpólósok láthatóak, s ezeket 
külföldre is elvihetjük magunk-
kal. 

Idén két teljes értékű pályát 
állítottunk, oldal, - és alapvona-
lakkal, kijavítottuk a régi kapu-
kat. Mindkét pályán elektronikus 
eredményjelző működött. Jól lát-
ható táblákat készítettünk azért, 
hogy mindenki tudja, éppen me-
lyik két csapat játszik a pályán. 

Simák Attila volt a műsorve-
zető, aki ismét emelte az esemény 
színvonalát, felkészültségével, 
lelkesedésével, hozzáértésével le-
nyűgözött minket. Segítségével 
sok mérkőzést tudtunk szak kom-
mentálni, hogy a laikus közön-
ség is értse, ami a pályán zajlik, 
megismerje ennek az izgalmas, 
érdekes sportnak az alapszabá-
lyait, eszközeit. Rengeteg érdekes 
riport, adat, történet színesítette a 
műsort. Óriási köszönettel tarto-
zunk neki, amit itt is szeretnénk 
megerősíteni. Köszönjük Attila!

Idén nemzetköziségét a len-
gyel csapatok részvétele jelentette 
kupánknak, mellette a magyar 
csapatok külön lettek értékelve. 

A gyerek mezőnyben három 
nagymarosi csapat küzdött, a 
szülők, edző, kajakpólós társak 
egyöntetűen állítják, rengeteget 
fejlődtek tavaly óta! Jó volt látni a 
színvonalas mérkőzéseket. Kevés 
technikai hibával, ügyesen, oko-
san játszottak, csak szoros ered-
mények születtek. Szombaton a 
csoportmérkőzések folytak, s a 
meccsek befejeztével vízi vetél-
kedő, és sör-virsli verseny követ-
kezett, melynek fődíját mindkét 
esetben a Spitz Pékesség biztosí-
totta két hatalmas pizza jóvoltából. 

Este fergeteges koncertet adott 
a Randa Lear együttes, 25 éves 
alakulásukat ünnepelték. 

A koncert előtt, és közben 
tombola-sorsolásra, és világító 
lufi  eregetésre is volt időnk. 

Vasárnap a helyosztókra került 
sor, s délutánra kialakult a vég-
eredmény. 

Gyerek kategória:
1. Hippók (Golán Gergő, Fleisch-

mann Bálint, Pócs Domán, 
Pollner Balázs, Lózs Berci)

2. Faligekkók (Hidvégi Vince, Tóth 
Bence, Szobonya Bálint, Korcsok 

Kevin, Aradi Bendi)
3. Dínók (Szilágyi Balázs, Gózon 

Klára, Letkó Karolina, Pintér 
Olivér, Szobonya Gergő)

Felnőtt-junior-lány kategória:
1. Vidra1

2. Nagymaros (Havasi József, Kiss 
Gábor, Antal Márton, Szűcs Géza, 

Kiss Miklós, Arkadiusz Pilarz, 
Jeszenszky Ruben, Heininger 

Ádám)
3. Kaniow U21
4. Vidra U21

5. Nagymaros U16
6. Kaniow lány

7. Vidra2
8. Nagymaros lány

Mindkét kategóriában a lehető 
legszorosabb volt az eredmény, egy 
góllal bizonyult jobbnak a győztes. 

Sok szurkoló előtt, érdekes, iz-
galmas mérkőzések zajlottak.

Az eredményhirdetésen min-
denki ajándékot kapott a támo-
gatóktól, és külön lett értékelve 
az országos bajnokság végered-
ménye. Köszönet Petrovics Lász-
lónak (polgármester), Lózs Berta-
lannak (tulajdonos, szervező) Tóth 
Lászlónak, (Vackor, díszvendég, 
kajak-kenu edző BHSE), Patyi 
Melindának (MKKSZ képviseleté-
ben), a segítségért a díjak átadá-
sában!

Köszönettel tartozom felnőtt 
versenyzőimnek, a pályák építé-
séért, s a verseny közbeni váratlan 
problémák megoldásában, a szín-

pad, eszközök szállításában. Min-
denki kivette a részét a munká-
ban, egyszóval ezt is köszönöm!

Nem volt olyan dolog, amiben 
azonnal ne segített volna valaki a 
csapatból, a lányoktól a kezdőkig. 

Jakus Beáta és Honti Csilla, Il-
dikó, Zsanett, Kati, Zoli rengeteget 
tettek azért, hogy zavartalanul tel-
jen ez a két nap.

Tagai Zsuzsanna, és Ádám Ti-
borné Piroska a verseny előtt is 
sok mindent levett a vállamról, 
közben, s utána a háttérben dol-
gozva könnyítette meg munká-
mat. Köszönöm!!!

Szoboszlai Zoltán az orvosi 
biztosításról gondoskodott, Csi-
kós Balázs a már megszokott ma-
gas színvonalon végezte munká-
ját, a hangosítást.

A Yacht kikötő munkatársai-
nak is kijár a köszönetből! 

Akik nélkül nem jöhetett volna 
létre ez a rendezvény, vagyis támo-
gatóink: Sólyom Yacht Club (Lózs 
Bertalan), Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség , Nagymaros Város Ön-
kormányzata, Mono-Ipolyfabrik, 
Batki-Trans, Príma Nagymaros 
Áruház, dr. Balla Réka, Petrovics 
László, Nagymaros Városi Könyv-
tár ésMűvelődési Ház, Nagyma-
ros Főtéri Patika, Új Ház Cent-
rum (Tüzép), ÉPTÜ BT. (Tüzép), 
Édeske Alíz Cukrász Műhelye, 
Maros-Span (Maurer Tomi), Spitz 
Pékesség (Maurer Tomi), Vitalitás 
Biobolt, Kóka Kerseskedelmi és 
SZ:B:T (Kiss Károly), Kissnonó-ka 
Kft . (Kiss Károly), Juli Zöldséges, 
Zöldség-Gyümölcs Kisker (Balázs 
Róbertné), Bor-só (Matuk Gergő), 
Bor-Piac (Matuk Gergő), Hesztia 
Lakásvarázs, Ildi Virág-ajándék, 
La Fleur By Nóra, Jucus Konyhája 
(Zajách Judit), Cservári Pálinka, 
Haj-lak Stúdió (Maglódiné Dub-
niczky Barbara), Karsán Lakbe-
rendezési Szaküzlet, Antikvitás 
(Bethlen Gábor), Horgászbolt 
(Csillag László), Papír-Írószer 
(Ady), Szikriszt Éva.

VIII: Nagymarosi Nemzetközi Kajakpóló 
Kupa és Országos Bajnokság
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ÁLLATVÉDÕ SOROK

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705  ÉS 06-20/942-5822 
Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu  - E-mail:  mate.allatvedelmi.alapit-

vany@gmail.com  - Facebook oldalunk: Máté Állatvédelmi Alapítvány

„A kutya bármikor kész életét áldozni értem. Ha engem történetesen egy oroszlán vagy tigris fenyeget, Ali, Bully, Titi, 
Stasi, és a többiek, ahányan csak voltak, pillanatnyi tétovázás nélkül felvették volna a kilátástalan harcot, hogy meg-

hosszabbítsák az életemet. Hát én?” (Konrad Lorenz)

A legszebb 
keverékek

Már hagyomány lett Nagymaroson, hogy 
a Kittenberger Nap keretében egy játékos 
versenyt szervez az önkormányzat a kör-
nyékbeli keverék kutyusok számára. Idén 
is szép számmal jöttek a kis és a nagy ver-
senyzők és minden évben megállapítjuk, 
hogy hála Istennek a program az évek 
alatt semmit sem veszít népszerűségéből. 
Mi lehet a titok? Talán az, hogy ez egy vi-
dám játék, ahol olyan emberek találkoz-
nak, akik mindannyian nagy állatbarátok, 
és büszkén mesélnek kedvenceikről, akik 
türelmesen és izgatottan várják, melyik 
kategória győztesei lettek.

Nagy örömmel látjuk minden évben, 
hogy a legtöbb "versenyző" befogadott, 
kidobott, menhelyről hozott kutyus, akik 
szerető családra találtak, és ragaszkodá-
sukkal hálálják meg a sok gondoskodást. 
Ez a program azt is népszerűsíti, hogy 
milyen hűségesek, kedvesek és okosak 
azok az állatok, akiknek némelyike talán 
nem olyan szép, mint kitenyésztett tár-
saik, de a gazdinak mégis a legszebbek a 
világon, és ez így van rendjén.

A húsz résztvevő mindegyike első lett 
a maga kategóriájában, oklevelet és aján-
dékot kaptak, a közönségszavazatok alap-
ján az első három: Szűcs Géza Malőr, Szlá-
vik Zsuzsi Rafi , és Láng Boglárka Bütyök 
nevű kutyája különdíjat, közöttük a Máté 
Állatvédelmi Alapítványét is.

A vándorkupát, egy esztendeig Malőr 
őrzi.

Heinczné Cserni Katalin

Talán nem minden olvasó tudja, az 
alapítványunk névadója Máté volt, a 
„kompkutya”. Utolsó éveit az átkelő fe-
délzetén, vagy a kikötők közelében töl-
tötte, mindenki kedvenceként. Sajnos 
évekkel ezelőtt átköltözött a remélhető-
en még boldogabb környezetbe, az em-
léke persze velünk maradt, igyekszünk 
méltóak maradni hozzá. Néhány hete 
váratlan vendég érkezett a mi oldalunk 
melletti büfébe. Az egyelőre Garfi eld 

névre hallgató fi ú macsek úgy döntött, itt szeretne letelepedni. A nagy állatbarát 
tulajdonos és munkatársai örömmel befogadták, etetik, gondozzák, szeretik. 

Amikor először találkoztunk a Mátéhoz színében igen hasonló gyönyörűség-
gel, azonnal megszületett a szándék, az alapítvány védnökséget vállal az emblé-
mánk társállata fölött. Fizetjük az orvosi költségeket és a tartásához is hozzájáru-
lunk. Az együttműködésünk tökéletes, túl vagyunk az első látogatáson a doktor 
bácsinál (a történet megismerése után azonnal ajándék gyógyszer onnan!), és 
megismerkedhetett különlegesen fi nom, vitamindús ételekkel is. 

A mostani névnél ajánlatos kevésbé elhasználtat találni. A Máté Facebook ol-
dalán közösen keressünk egy megfelelőbbet!

Rezsi otthonra vár!
Ezen az oldalon ritkán keresünk gazdit 
állatoknak, Rezsi érthető kivétel. 

Az elmúlt hónapokban sok fi gyelmet, 
munkát adott a lakosságnak és az alapít-
ványnak. Szinte állandóan az utcán kó-
borolt, a tulajdonos nem tudott vigyázni 
rá, de annak ellenére ragaszkodott hoz-
zá, hogy egyszer már ki kellett fi zetnie 
kilencvenezer forint  büntetést. Végül, 
a közelmúltban sikerült meggyőznünk, 
mindkettőjüknek jobb, ha lemond róla. 
Most az egyik ideiglenes befogadónknál 
várja, hogy szerető, gondoskodó család-
hoz kerüljön. 

Rezsi körülbelül négy éves, ivartalaní-
tott, chippel ellátott, minden fontos oltással rendelkező, nagyon okos, kedves ifj ú. 
Sajnos kíváncsi, felfedező alkat is, nyilván ezért szökős, tehát csak olyan helyre való, 
ahol jó a kerítés. 

     A befogadót támogatja az alapítvány! Telefonszámunk: +3620  9425  822.

Máté társa az emblémán
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Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, 

Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100, 

fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztői 
munkák: 

Dunapress Multimédia Bt 
2626 Nagymaros, 

Mihály u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64. 

Telefon: 06-20/911-9077

A CIKKEK LEADÁSI 
HATÁRIDEJE: MINDEN 

HÓNAP VÉGE

Anyakönyvi hírek

RENDELÉSI IDŐ:     
HÉTFŐ: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG   
KEDD: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZERDA: 8-10 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK: 8-10 ÓRÁIG, 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

A művelődési ház programjaiA művelődési ház programjai
JúliusJúl sJúliiuus

2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

PROGRAMOK 
július 12. 12-18 óráig

Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében
július 13-14.

XVII. Regejáró Misztrál Fesztivál
táncház mindkét nap estéjén, illetve esőhelyszín.

július 23-29.
Komolyzenei tábor
július 27. 19.30 óra

Koncert a tábor résztvevőivel
július 30. - augusztus 6.

Drámapedagógia tábor és színházi előadás
augusztus 4. 18 óra 

Raymond Queneau: Stílusgyakorlatok címmel a
drámapedagógiai tábor résztvevőinek előadása

VÁSÁROK: 
július 10., 12., 20. délelőtt

ELŐZETES
augusztus 25. - Csípős Fesztivál

Hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Nagymarosi Csípős Fesz-
tivál, azaz a gasztromazochisták, csípőskedvelők, chilitermesztők or-
szágos és nemzetközi ünnepe! Csípős fi nomságok minden formában, 
mennyiségben és szórakoztató programok az egész család számára.

Helyszín: Nagymaros, Fő tér,  piac

Születtek: Egri Péter és Szokol Szilvia lánya: Sára, 
Horváth Miklós és Medveczky Ildikó lánya: Linett 
Hanna.

Házasságot kötöttek: Bergmann Tamás József és 
Molnár Ildikó, Hipszki Balázs és Györei Katalin

Elhaláloztak: Huszár Attila Géza (1942), Lakatos 
Rózsa (1966), Wigner Ferencné sz. Sonkután Mária 
(1935), Hoff mann Vilmos (1946), Flamich András 
Sándor (1944), Boros Istvánné sz. Czerman Mária 
(1948).

Nagymaroson a Jánoshegy dűlő 13213 hrszú 1130 m2-es 
örök PANORÁMÁS TELEK ELADÓ lakható faházzal.

A faházban víz és villany van, cserépkályhával fűthető.Té-
len is lakható. A ház belső nettó alapterülete 44,5 m2, plusz 

a tetőtéri hálófülke, mely 17 m2. 
A telek kertészkedésre és kisállattartásra is alkalmas.

A telken fúrt kút van.
Az épület állapota közepes.

Az ingatlan eladási ára: 4,3 Millió Ft

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 -70/273-1886

Lakrészt, kis kertes házat bérelne hosszú táv-
ra, vagy eltartási szerződést kötne középkorú, grafi kus 
hölgy a kisfi ával. Tel.: 06-20/942-5822
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A Maros Kft . vállal sitt- és lomszállítást: 
3, 5, 6, 8 m3-es konténerben. Ennél kisebb 

mennyiségért házhoz megyünk, de 
behozhatja telepünkre is, térítés ellenében.

Temetkezési szolgáltatást is nyújtunk.
Vállalunk továbbá sírgondozást 

(egyszeri alkalom, vagy folyamatos 
karbantartás). Ár megegyezés szerint. 

MAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFTMAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFT
Nag aros, Rákóczi út 37.Nag aros, Rákóczi út 37.

Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848

NEMZETKÖZI SARASTVATI JÓGA /torna/
NAGYMAROSON! EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

-JAVÍTÓ GYAKORLATOK, 
rávezető eszközökkel, sok segítséggel. 

KÖZÉP ÉS IDŐSEBB KOROSZTÁLY számára.

Mozgásszervi, szív és érrendszeri, emésztési problé-
mák, valamint a kedélyállapot, erőnlét, 

és állóképesség javítására.

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/380-6233 - Szűcs Éva 

Víz-, gáz- f tés- és 
készülékszerelést

 vállalok: 
Féja TamásFéja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442
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  Börzsönyoptika - Király u. 6. Börzsönyoptika - Király u. 6. 
Július 21-én, szombaton Július 21-én, szombaton 
ingyenes látásvizsgálatingyenes látásvizsgálat

A VIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!A VIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-16.30 óráig nyitva

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889

 

Az üzletben mindennemű rövidáru kapható: 
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő fonalak, 
cérna, tű, gomb, cipőfűző, diszkötöző, selyem 

szalag, cipzár, gumi, díszítők fehér és arany színben. 
Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.

FOLYAMATOS AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!FOLYAMATOS AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!

MEGHIBÁSODOTT?  ELROMLOTT?MEGHIBÁSODOTT?  ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?ÚJAT SZERETNE?

ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS 
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVÍZEKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVÍZE

MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEKMÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVÍZESZERVÍZE

GÁZMEÓ ÁTADÁSGÁZMEÓ ÁTADÁS
GÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLATGÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLAT
VÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉSVÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉS

KONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁSKONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁS
SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSSZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁSDUGULÁSELHÁRÍTÁS
0620/407-1874, 0620/407-1874, 
0620/330-02830620/330-0283

ÉPÍTÉSZETÉPÍTÉSZET
FESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁSFESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁS

0670-626-79020670-626-7902

EMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COMEMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COM

HÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMALHÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMAL

Veszélyes fák kivágása, gallyazása, Veszélyes fák kivágása, gallyazása, 
ágdarálás és tuskómaráságdarálás és tuskómarás

Tel.: 06-30/202-3505Tel.: 06-30/202-3505

e-mail: favagas1@gmail.come-mail: favagas1@gmail.com

web: favagas1.huweb: favagas1.hu

A 2018-as szemüvegkeretek és A 2018-as szemüvegkeretek és 
napszemüvegek megérkeztek!napszemüvegek megérkeztek!


