
Közélet 
Kultúra
Mindennapok

2017. augusztus 10.
150 forint

®

Szőnyegtisztítás és INGYENES házhozszállítás
Olasz matracok rendelésre 21% árengedménnyel

Ruha-, bőr-, szőrmetisztítás és  festés, ékszerjavítás és készítés! 

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006, 
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu

Web: www.karsan.hu
új termékei kaphatók!A

KARSÁN - EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET 
Nagymaros, Váci u. 18.21 éve a lakosság 

szolgálatában! 

Kerékpárral 
Albánián át

Kis ország, nagy 
lélek, vad természet

Befejező, hetedik részéhez 
érkezett Heininger Ferenc 
útibeszámolója. Köszönet 
érte, hogy megosztotta ve-
lünk.

VII. Nagymarosi
Kajakpóló Kupa

l 10. oldal

l 7. oldal

Idén hetedszer rendez-
ték meg Nagymaroson, a 
most már hagyományosnak 
mondható Nagymarosi Ka-
jakpóló Kupát július 1-2-án. 
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Veszélyes fák kivágása,gallyazása

Tel.: 06-30/202-3505

e-mail: favagas1@gmail.com

web: favagas1.hu

A Börzsönyoptika újra megnyitott 
a Király u. 6-ban. 

Új szolgáltatás: zöldhályog mérés, havonta egyszer
Július 15-én, szombaton ingyenes látásvizsgálat

Mindkét vizsgálatra bejelentkezés szükséges!

Ahány éves annyi kedvezményt kap a keret árából 

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: minden délután 14-17 óráig nyitva

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Már kaphatók a legújabb divatú keretek, napfényre 
sötétedő lencsék, különböző árban és méretben, 
kontaklencse tartozékok, sportszemüveg minta 

szerint, dioptriával is, szürke, zöld, barna lencsével. 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS: RÖVIDÁRU IS KAPHATÓ

Tel.: 06-30/916-0889
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Ezúton tájékoztatjuk a kedves 
lakosságot, hogy az Ipoly Erdő 
Zrt. Nagymarosi Erdészete idén 
nyáron a kihelyezett vaddisznó 
csapdák segítségével 30 darab 
vaddisznót fogott be, melyet el is 
szállítottak.

Sajnos július 20-án az egyik 
csapdából szabadon engedtek 
két vaddisznót.

Kérjük a lakosságot, a csap-
dákhoz ne nyúljanak, az álla-
tokat szabadon ne engedjék, 
inkább hívják az Nagymarosi 
Erdészetet a 27/354-110-es tele-
fonszámon.

Július 26-án ismét két vadma-
lac került befogásra, majd július 
31-én 4 vadmalac esett csapdá-
ba. Augusztus 2-i fogás: 2 malac.

A szabadságolások miatt augusztusban a 
következőképpen alakul az orvosi ügyelet rendje:

Augusztus 7-10. - váci ügyelet
Augusztus 11-12. - dr Hegedűs Ildikó

Augusztus 13. - dr. Rendessy Annamária
Augusztus 14-17. - váci ügyelet

Augusztus 18. - dr. Rendessy Annamária
Augusztus 19-20. - dr. Hegedűs Ildikó

Augusztus 21-24. - váci ügyelet
Augusztus 25-27. - dr. Rendessy Annamária
Augusztus 28-szeptember 1. - váci ügyelet

Szeptember 1-3. - dr. Zombori Klára

A telefonszám változatlan: 
06-27/ 354 180

Változik az orvosi ügyelet rendje

Vaddisznók Nagymaroson 

Júliusban két rendkívüli ülést 
tartott Nagymaros Város Képvi-
selő-testülete. Július 12-én a napi-
renden hét pont szerepelt.

Elsőként a grémium kinyil-
vánította azon szándékát, hogy 
konzorciumi partnerként részt 
kíván venni a VEKOP-4.1.1-15. 
azonosító számú pályázat kere-
tében megvalósuló „Kerékpáros 
turizmus fejlesztése a Dunaka-
nyarban” című projektben. Tele-
pülésünk a pályázathoz konzor-
ciumi partnerként kapcsolódik, 
melynek vezetője a Kerékpáros 
Magyarország Szövetség. 

Az önkormányzat feladata a 
nagymarosi 10001/2 és 1500/15 
helyrajzi számú ingatlan terü-
letére „Bringapark” gyermek 
kerékpáros ügyességi pálya és 
kiszolgáló egység építtetése a 
pályázati költségterv szerint, 100 
%-os mértékű támogatással. Az 
önkormányzat a helyszínen au-
tóparkolót önerőből létesít. Az 
üzemeltetést a Dunakanyar Tu-
rizmusáért Kulturális Nonprofit 
Kft végzi majd. 

Elfogadták a településrendezé-

si eszközök (Településszerkezeti 
terv, Szabályozási terv, Helyi Épí-
tési Szabályzat) módosításához 
elkészült tervezői javaslat mó-
dosításait, valamint megemelték 
500 ezer forinttal a polgármester 
rendelkezési körébe tartozó költ-
ségvetési keretet is.

Két ingatlan bérbeadása ügyé-
ben is döntés született, valamint 
támogatták, hogy a Nagymaros 
Kulturális Egyesület székhelye-
ként a Művelődési Ház, Fő tér 14. 
szám alatti ingatlanát jelölje meg.

Július 31-én ismét rendkívüli 
tanácskozást tartottak. Itt többek 
között a Gondozási Központ in-
tézményvezetőjének személyéről 
is döntés született.

A pályázatra ketten jelent-
keztek. A pályázók személyes 
meghallgatása alapján a testület 
végül úgy döntött, hogy a korábbi 
intézményvezető Raszlerné Sza-
lai Katalin kinevezését támogatja 
augusztus 1-től kezdődően 5 év 
határozott időtartamra.

Az óvoda vezetésével kapcso-
latban is született döntés. További 
három évre pályázat kiírása nél-

kül meghosszabbították Gerst-
mayer Judit megbízását, aki az in-
tézményvezetői szakképzettséget 
is megszerezte időközben.

Az „Önkormányzati tulajdonú 
egészségügyi alapellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének tá-
mogatására” közzétett pályázati 
felhíváson Nagymaros is indul-
ni kíván, melynek keretében az 
Egészségházat szeretnék felújíta-
ni. A még rendelkezésre nem álló 
pontos költségvetés híján legfel-
jebb 200 millió forint támogatás 
igényléséről döntöttek, legfeljebb 
10 millió forint önrész biztosítása 
mellett. 

Szintén indulni kíván a város 
a „Települések felszíni csapadék-
víz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdál-
kodás korszerűsítésének támoga-
tása” közzétett pályázati felhívá-
son. Amennyiben nyerünk, úgy 
a Diófa utca vízlevezetését szeret-
nék rendbetenni. 

A pályázat előkészítése folya-
matban, pillanatnyilag itt sem áll 
rendelkezésre pontos költségve-
tés, így legfeljebb 300 millió forint 

támogatás igényléséről született 
döntés, melyhez az önrész, legfel-
jebb 15 millió forint lenne.  

A pontos költségvetés rendel-
kezésre állását követően szükség 
esetén határozatát módosítani 
fogja a testület, mindkét esetben. 
Mindkét projektre pályázott ko-
rábban a város, de elutasították az 
igényeket.

Két kerthelyiség bérleti díjáról 
is tárgyaltak. Az Atlantis-Viseg-
rád Club Kft. tulajdonában álló 
rév pénztár és büfé kerthelyisége, 
valamint a Panoráma bolt és pan-
zió által elfoglalt terület bérleti 
díját nem emelik meg, így marad 
500 Ft/m2/hónap, melyet a kérel-
mezők évente április 1-től szep-
tember 30-ig kötelesek fizetni.

Végül két döntés született 
még. Az egyik, hogy a város eb-
ben az évben is részt kíván venni 
a szociális célú tüzelőanyag vá-
sárláshoz kapcsolódó támoga-
tásról szóló belügyminisztériumi 
pályázaton.

A másikkal pedig megemel-
ték 50 ezer forinttal a Csípős 
Fesztivál rendezési költségeinek 
támogatását. Eredetileg 300 ezer 
forint támogatást kaptak volna a 
szervezők.

Két rendkívüli ülést tartottak júliusban
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TISZTELT LAKOSOK! 
INDUL A ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS!
Nagymaroson április 1-től a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
vette át a hulladékok elszállítását, kezelését. Az új közszolgál-
tató kérésére pár fontos információit szeretnénk megosztani 
Önnel a ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSRŐL.

A zöldhulladékok szelektív begyűjtése július 31-én és au-
gusztus 1-jén kezdődött. A megszokott szelektíves gyűjtési 
napok és a begyűjtési körzetek nem változnak. VÁLTOZÁS, 
hogy elindul a zöldhulladékok szelektív gyűjtése, amelyeket 
július 31-től kezdve KÉTHETENTE, HÉTFŐI NAPOKON 
gyűjtik be a Nagymarosi 1-es és 3-as körzetből, valamint au-
gusztus 1-től kezdve KÉTHETENTE, KEDDI NAPOKON 
gyűjtik be a Nagymarosi 2-es körzetből. A KÖRZETEKHEZ 
TARTOZÓ CÍMLISTA A WWW.NAGYMAROS.HU OL-
DALON TALÁLHATÓ MEG. A gyűjtési napok tehát: au-
gusztus 14. és augusztus 15. aztán augusztus 28. és augusztus 
29. és így tovább. A gyűjtési naptárban tudják nyomon követni 
a napokat. 

FIGYELEM! Zöldhulladéknak minősül a zöldfelületeken, 
kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék pl.: falevél, 
elpusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak, nyese-

dékek, fűkaszálék. A zöldhulladék gyűjtése, a Zöld Híd által 
rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 

110 liter űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásá-
val vagy kötegeléssel történik. A kötegelés azt jelenti, hogy 
az ingatlanhasználó a zöldhulladékot nem ömlesztve, hanem 
legalább egy ponton összekötve helyezi ki. Az összekötegelt 
gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 150 
cm, térfogata maximum 1 köbméter lehet.

Kérjük, fokozottan figyeljen a háztartásától történő hulladék 
elszállítás rendjére! Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki 
zöldhulladékait az ingatlanja elé! Kérjük, ügyeljen rá, hogy a 
110 literes zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön!

A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának elérhetőségei
email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

telefon +36 40 201 026
posta: 2661 Balassagyarmat, Pf.: 101.

Nagymaros Város Önkormányzata
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Április 1-vel a lakossági szemét-
szállítást átvette Nagymaroson 
is a Zöld Híd B.I.G G Kft. En-
nek ellenére a korábbi szolgálta-
tó, a városi cég, a Maros Kft to-
vábbra is ellát számos feladatot 
a településen. 

Az újonnan megválasztott 
ügyvezető igazgató, Babinsz-
ki Tibor lapunknak elmondta: 
számos területen végeznek el 
feladatokat. Ide tartozik a teme-
tő karbantartása, a temetkezés 
és például konténeres hulladék-
szállítást is vállalnak.

- A Maros Kft, mint közszol-
gáltató április 1-vel megszűnt. 
Cégünk azonban továbbra is 
vállal konténeres sitt- és lom-
szállítást térítés ellenében, de 
természetesen ezeket be is 
szállíthatja a lakosság a telep-
helyünkre ez esettben a sitt ára 
4000, a lom ára pedig 6000 fo-
rint köbméterenként, a lomokat 

kisebb mennyiségben háztól is 
elhozzuk – mondta.

Nemrég szinte teljesen fel 
lett újítva a temető ravatalozója, 
amely így már viszonylag kor-
szerű. Sajnos azonban a terület 
teljes rendbetétele lassan halad, 

és ebben a temetőbe szemetet 
lerakók sem segítenek. 

- A temető nagykapuját zár-
va tartjuk, kocsival a területre 
csak külön kérésre lehet behaj-
tani. Mivel a vállalkozóknak 
hozzájárulási díjat kell fizetni, 

Nagy meglepetés és öröm érte a 
Gondozási Központ gondozott-
jait és munkatársait: Csizmadia 
Jánosné született Heier Hajnal 
50 ezer forintot adományozott 
a Nagymarosi Öregek Ottho-
náért Alapítványnak!

Hajnal néni a 85. évében jár 
– nem látszik annyinak! – és 
nagyon régen, 9 éves korában 
költözött el szüleivel Nagyma-
rosról, ahol még elsőáldozó 
volt... 

Amikor meglátogatott min-
ket, elmondta, hogy valójában 
fiaitól kapta az inspirációt: ők 
egy rokkant kézilabdás spor-
tolónak gyűjtöttek sikerrel, aki 
egy betegotthonban él. Aztán, 
mivel a fiúk édesanyjukat meg-
ajándékozták egy utazással, 
amiből fennmaradt ez az ösz-
szeg, arra gondolt: a marosi 
otthonban ápolták haláláig ro-
konát, Heier Györgynét – miért 
ne tehetne ő is valamit ezért az 
intézményért? 

Ideutazott Budapestről, ellá-
togatott hozzánk, és felajánlotta 
az összeget az alapítványnak. 

A papírmunka elvégzése 
után körbevezettük az otthon-

ban. A társalgóban jó páran 
akadtak, akik emlékeztek roko-
naira, nagyon derűs és megható 
beszélgetésbe elegyedtek. 

Ezt követően Hajnal nénivel 
felmentünk az újonnan készülő 
fürdőszobába is, aminek befeje-
zéséhez nagyon kell ez az ösz-
szeg…

Közben befutott Müllerné 
Hontvári Marika, aki rokon-
ságban is áll Hajnal nénivel, így 
újabb örömök tanúi voltunk. 

Hajnal néni nagyon megható 
sorokat írt vendégkönyvünkbe, 
majd szeretetteli ölelések után 
elbúcsúzott tőlünk azzal, hogy 
ismét meglátogat majd!

Nagyon szépen köszönjük 
az adományt, azt, hogy idős 
ember lévén is gondol más 
idősekre, nem felejtette el gyer-
mekkora színhelyét, és önzetlen 
szeretettel ad!

Kívánjuk, hogy sokáig éljen 
egészségben, derűben, elége-
dettségben!

Köszönettel: 
Az otthon lakói és 

munkatársai

Adni jó…

A Maros Kft továbbra is számos 
fontos feladatot lát el

ezt csak így tudjuk ellenőrizni. 
A másik ok, amiért bezártuk a 
kaput, az az, hogy a konténer 
tele volt téve sittel, háztartási- és 
veszélyes hulladékkal. Most saj-
nos a hátsó kiskapunál gyűlik 
az illegális szemét. A kiskapuk 
éjjel-nappal nyitva vannak – 
mondta.

A Maros Kft feladata to-
vábbra is a közterületeken kihe-
lyezett gyűjtőedényzet ürítése, 
de ők szedik össze a szelekítv 
szigetek szemeteit is. Sajnos itt 
is rendszeresen jellemző, hogy 
nem rendeltetésének megfelelő 
hulladék kerül bele, ezzel óriási 
károkat okozva a városnak. 

Babinszki Tibor végül pedig 
arra is felhívta a figyelmet, hogy 
a lakossági szemétszállítással 
kapcsolatban ne a kft-t keressék, 
hanem az új szolgáltatót, a Zöld 
Híd Kft-t míg a számlázással 
kapcsolatban pedig a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő Zrt-t. 

Az elérhetőségük: 06-1-999-
6464 vagy ugyfelszolgalat@
nhkv.hu.

Furucz Anita

Tanévnyitó:
2017. szeptember 1-jén pén-
teken reggel 8 órakor lesz a 
tanévnyitó ünnepély a felső 
iskola udvarán. 

Tankönyvosztás:
A 2017/18-as tanévtől 
minden általános iskolás 
gyermek INGYEN kapja a 
tankönyveket, ezért a ha-
gyományos tankönyvosz-
tás elmarad. Helyette az 
első tanítási napon, szep-
tember 1-jén, pénteken 
kapják meg a gyerekek a 
tankönyveket az osztályfő-
nököktől a tantermekben.

 
Művészeti 

pótbeiratkozás és 
térítési díj befizetés:
2017. szeptember 1-jén 
8-12 óráig és szeptember 
4-től 11-ig 7 órától 16 órá-
ig a felső iskola irodájában.

Heier hajnal elsőáldozási 
képe

Heier Hajnal édesanyja
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NÉMET önkormányzatunk 
örömmel ossza meg a kedves 
olvasóval, hogy az elkészült Táj-
ház-örökség ház (Nyár utca 2.) 
látogatottsága töretlen.

A vendégkönyv beírásai iga-
zolják, hogy megható az emlé-
kekre történő visszatekintés.

Sokan könnyes szemmel 
mennek ki az épületből  felele-
venítve a nagyszülők, dédszülők 
emlékeit. Az örökségünk gyűjte-
ményét bemutató épületben egy 
nemzetiségi kultúrát, életformát, 
hagyományt, történelmi értéke-
ket bemutató gyűjteménybe te-
kinthet be a látogató.

Nagyon sok látogatónk, akiket 
az élet elsodort más országokba, 
rokoni látogatás gyanánt a Táj-
házban is látogatást tesz. Ilyenkor 
elégtétel mindannyiunknak a sok 
munka, a rászánt idő, a folyama-
tos odafigyelés.

A nyugdíjas klub szinte min-
den tagja már besegített a hét-
végi nyitva tartás ügyeletébe, de 
sokan, - persze az idősebb gene-

ráció, - mint nagymarosi lakos 
Brücklerné Borika, - Murányiné 
Márti, Gratzálné Bori, Andresz 
Gréti, -Fodorné Ildikó, - Hajekné 
Ági, - Vargáné Erzsike, - Rácskay-
né Spiesz Erzsi, Rudolfné Marika, 
- Voknát László és neje, - Heincz-
né Magdi, - Triebné Gabi, - Spiesz 
Anci, - Galambos Márti, - Csadó-
né Erzsi, - Törökné Jutka, - Csó-
tainé Erzsi, - Maurerné Marika, 
- Krakkóné Kati, - Heierné Teri, 
- Kissné Zsuzsi, - Siposné Jolika, 
- Hontiné Márti, - Nagy Gyöngyi, 
- Hiller Ila, - Irina Galyas, - Papné 

Margó - az emlékek 
tudatában felelős-
séget érez, hogy 
együttműködjön. 
Köszönet nekik és 
köszönet Gararmi 
Máriának, aki a na-
pokban egy csodás 
festménnyel növelte 
a gyűjtemény érté-
két és színvonalát.

Várjuk a további 
segítséget ezen a té-

ren is, köszönettel.
Bethlenné Marika  a hajóállo-

másnál az Ulmer Schachtel előtti 
muskátlis virágtartó locsolását 
vállalta  be,  a Horváth fiúk pe-
dig a rendszeres fűnyírást teszik 
rendületlenül. Sok minden dolog 
van még a „ház” körül. Fűtés, és 
tető rendbetétele (beázik), de már 
a következő feladaton dolgozunk 
a Schwabenfest-Bierfest rendez-
vény megszervezésén, melynek 
időpontja SZEPTEMBER 23.

Terveink szerint szeretnénk 
legalább olyan nagyságrendben 

megrendezni, mint eddig, de 
sajnos a Tájház beruházása je-
lentősen lehúzta a büdzsénket. 
A  jó hangulatról a Szomori fiúk 
gondoskodnak, de lesz auten-
tikus gyermekfoglalkoztató, 20 
játékkal, körhintával, helyi nem-
zetiségi csoportok fellépése, és 
meglepetés program. 

Ami lemarad, az a városnéző 
kisvonat, bár tavalyelőtt nagyon 
sikeres volt. Talán van még, aki 
ebben (is) tudna segíteni a közös-
ség javára, a nagymarosi lakosok, 
vendégek örömére.

Örömmel tölt el, hogy közös-
ségünk a régiót is érintve értékál-
ló feladatot lát el, ami a támogató, 
együttműködő összefogás nélkül 
nem valósulhatna meg.

A fenntartása megvalósítása 
pénzügyi támogatás nélkül nem 
vihető eredményre, mert annak 
hiányában a folyamatos kar-
bantartás, és fenntartás nélkül a 
közösségi tájháznak nincs létjo-
gosultsága. Köszönjük a segítő 
hozzáállást, amit köszönettel vá-
runk továbbra is.

Ivorné NNNÖ
 elnök-képviselő

Aminek van értelmi, csinálni kell

HIRDETÉS
Ajánlattételi felhívás

Különleges munka – 
gyönyörű környezetben

Az Ipoly Erdő Zrt. ajánlati felhívást tesz közzé a Tó-
viki Vendégházának bérbeadására.

A Tóvik Vendégház a Börzsöny közepén, a Duna-
kanyarban, erdei környezetben várja a elvonulásra, 
nyugalomra vágyó vendégeit. A Királyréti Erdészet 
területén található, 27 fő elhelyezését kínáló szállás-
hely a családi kirándulásoknak, baráti találkozók-
nak, céges, de akár más, nagyobb rendezvényeknek 
is remek helyszínéül szolgál. A bejáratott vendégkör 
mellett évről-évre nagyobb az érdeklődés az esküvő- 
és vállalati tréning szervezők részéről. 

Célunk, hogy a vendégek különleges, egyedi, sze-
mélyre szabott szolgáltatást nyújtó szálláshelyként 
gondoljanak ránk.

A vendégház mellett hangulatos játszótér, kerti 
tavacska, a közelben a kellemes kiránduló körutak 
aktív kikapcsolódásra csábítanak. A kertben 150 fős 
fedett-nyitott szaletli található, nagyobb rendezvé-
nyek, esküvők lebonyolításához. A parkolónk a ke-
rítésen belül található. Minden hatósági előírásának 

megfelelő konyha és a kiszolgáló helyiségek is a tel-
jes körű vendéglátást segítik. A vendégház üzemelte-
tésének megkönnyítését szolgálja a 2 szobás, fürdő-
szobás gondnoki lakrész.

A célunk, hogy a bérlő a börzsönyi turisztikai há-
lózatba illeszkedő, a bérbeadó térségbeli kínálatát 
kiegészítő, a hagyományos vendéglátásban megszo-
kottaktól eltérő egyedi és színvonalas szolgáltatást 
nyújtson. 

A részletes ajánlattételi felhívás – 
előzetes bejelentkezést követően - átvehető:

• Ipoly Erdő Zrt. központ 
(2660 Balassagyarmat, Bajcsy u. 10. 

tel: 35/300-769)
• Ipoly Erdő Zrt. királyréti erdészete 
(2624 Szokolya-Királyrét, tel: 27/375-062)

Ipoly Erdő Zrt.
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Idén hetedszer rendeztük meg 
Nagymaroson, most már ha-
gyományosnak mondható 
Kajakpóló kupánkat. Ezen a 
nyáron a nemzetközi verseny-
naptárhoz igazodva július 1-2-
án tudtuk megtartani verse-
nyünket.

Ebben az évben lengyel 
egyesület látogatott el hozzánk. 
Kaniowi Kajakpóló Egyesület  
lány és U16-os csapata. A visz-
szajelzések szerint nagyon jól 
érezték magukat a játékosok. 
Nagyon tetszett nekik a Duna-
kanyar. Reméljük gyümölcsöző 
lesz a kapcsolatunk velük.

Most először két pályán foly-
tak a meccsek. Az egyik pályán 
csak a gyerek mérkőzések zaj-
lottak. Két napon keresztül sok 

néző, családtag és barát buzdí-
totta a legkisebbeket. Élmény 
volt nézni a kicsiket, mennyire 
lelkesek, ügyesek. Két nap alatt 
10 mérkőzést játszottak. Na-
gyon elfáradtak, de ez a fejlődé-
süket szolgálja.

A gyerek döntőt már a nagy 
pályán, a felnőtt döntő előtt tar-
tottuk. Izgalmas, szoros mér-
kőzésen dőlt el az eredmény, az 
utolsó másodpercekben esett 
góllal.

A győztesek: Letkó Karoli-
na, Pollner Balázs, Lózs Berta-
lan, Golán Gergő, és egy idősebb 

csapatkapitány, Heier Ákos (aki 
nem védhetett, és dobhatott ka-
pura) lett.

Másodikok: Gózon Klára, 
Szilágyi Balázs, Katona Ákos, 
Aradi Bendegúz, csapatkapitá-
nyuk Havasi Máté volt.

Harmadikok: Korcsok Ke-

vin, Bodnár Péter, Illés Petra, 
Pantali Anna, csapatkapitány 
Bedő Sebi volt.

A felnőttek mezőnyében is 
sok látványos küzdelmes mér-
kőzés volt mire kialakult a vég-
eredmény.

A felnőtt mezőny sorrend-
je: 1. Vidra1; 2. Kaniow U16; 
3. Nagymaros (Kiss Miklós, 
Szűcs Géza, Heininger Ádám, 
Jeszenszky Ruben, Maurer-Mor-
vai Bence, Maurer-Morvai Bo-
tond, Havasi József);  4. Vidra2; 
5. Kaniow lány; 6. Nagymaros 

Junior (Antal Márton, Heier 
Ákos, Bedő Sebi, Kolarovszky 
Matyi, Havasi Máté, Fleisch-
mann Benedek, Sántha Józsi, 
Tóth Bence); 7. Nagymaros lány 
(Madarász Kata, Németh Imola, 
Németh Lilla, Antal Eszter, An-
tal Verus, Kiss Donatella, Jaics 
Regina, Madár Valentina).

A versenynapokat kísérő 
rendezvények tették színesebbé.

Szombaton este a vízen 
ügyességi vetélkedők voltak 
a játékosoknak. Nagyon sok 

vicces pillanatot élhettünk át. 
Ezután volt az elmaradhatatlan 
sör-virsli verseny és szkander 
bajnokság. Este koncert. Idén a 
One Block szórakoztatott min-
ket.

Minden résztvevő és néző 
remekül érezte magát.

Vasárnap délelőtt gyerek-
programok kísérték a vízen zaj-
ló eseményeket. Itt is a sportról 
szólt minden. A színpadunk 
megtelt gyerekekkel. Különbö-
ző zenés-táncos csoportok mu-
tatkoztak be.

A Zumba Kid's Vác, a  Hur-
rikán SE Vác, a Tornádó Hun-
gary Táncsport Egyesület és a 
4M Dance Company Nagyma-
rosról. Nagyon ügyesek voltak 
a gyerekek. Jó volt látni ennyi 
lelkes tehetséges fiatalt. Köszön-

VII. Nagymarosi Kajakpóló Kupa
jük nekik.

Színesítette még a progra-
munkat érzékenyítő tréning. 
Itt mindenki bepillanthatott a 
vakok és gyengénlátók életébe, 
és kipróbálhatta az érzékelést 
bekötött szemmel. Volt még a 
programunkban a mindig nagy 
sikert arató kézműves foglalko-
zás és csillámtetoválás.

Ahhoz hogy ez a két napos 
rendezvény megvalósulhasson 
rengeteg támogatást, segítséget 
kaptunk.

Köszönjük mindenkinek a 
felajánlásokat és a segítséget.

Fő támogatóink: 
Lózs Bertalan: Túl azon 

hogy a rendezvény helyszínét 
biztosította, gyerekek minden 
szezonban edzhetnek az öböl-
ben. Ezzel a legfontosabb tech-
nikai feltételt biztosítja a gyere-
kek fejlődéséhez.

Nagymaros Város Önkor-
mányzata: A rendezvény szer-
vezéséhez anyagi és rengeteg 
technikai segítséget kaptunk.

Duna-Dráva Cement Kft: 

Pólókat kaptunk. Mostantól a 
nagymarosi játékosok egységes 
mezben vehetnek részt a nem-
zetközi versenyeken.

Batki Trans: A felajánlást 
sporteszközök vásárlására hasz-
náltuk fel.

CBA Príma: A versenyzők 
ajándékait biztosította.

Zebegény Község Önkor-
mányzata: A színpadot bizto-
sította.

Támogatóink voltak még:
Cservári pálinka, Gé-Car 

Kft, Heininger pincészet, Ildikó 
virág, Jucus konyhája, Matuk 
borászat, Szent István Fogadó 
és az a maroknyi lelkes apuka 
és anyuka akik nem csak most, 
hanem egész évben támogatják 
munkájukkal az egyesületet.

„CSAK A MAROS!!!”
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Tanév végén Budapestre men-
tünk a Nemzetközi Pető Inté-
zetbe. Nem kevés izgalommal, 
aggodalommal vártuk a napot, 
amikor fogyatékkal élő, „más” 
gyerekeket látogathatunk meg. 

Hogy túlzottan ne lepődjünk 
meg, ne csodálkozzunk, ne bá-
muljuk őket nyíltan, Dániel 
Gabi volt olyan kedves, és eljött 
hozzánk, mesélt, képeket muta-
tott a kis nebulókról. A gyere-
kek nagy élvezettel hallgatták 
a kis gézengúzokról szóló törté-
neteket. Megtudtuk, hogy ők is 
ugyanolyan eleven, vidám isko-
lások, mint bármelyik hasonló 
korú társuk, csak éppen valami-
lyen módon korlátozva vannak. 

Mikor végre megérkeztünk, 
rögtön összemelegedtek a gye-
rekek, rövid kis bemutatóval 
kedveskedtek egymásnak. Az-
tán közös „munka” várt rájuk, 
együtt oldottak meg feladatokat, 
játszhattak, ismerkedhettek egy-
mással. Igazán jó hangulatban 
telt a velük töltött idő, de sajnos 
el kellett búcsúznunk tőlük, mi-
vel nekik még sok dolguk volt. 
Ezután találkoztunk olyan na-
gyobbacska gyerekekkel is, akik 

már hosszú évek óta az intéz-
mény lakói. Ők már sportolnak 
is, komoly kihívásoknak felel-
nek meg.

És eljött a pillanat, amikor ki-
próbálhattunk olyan eszközöket, 
amelyek a mozgáskorlátozott 
gyerekek helyzetét könnyítik, le-
hetővé teszik számukra az önálló 
mozgást, helyváltoztatást. Hasz-
náltuk játékaikat, megtapasztal-
hattuk mi is, miféle nehézségek-
kel kell megküzdeniük, milyen 
fájdalmakat kell elviselniük nap, 
mint nap azért, hogy a számunk-
ra oly természetes mozdulatokat 
ők is végre tudják hajtani. 

Szomorúan vettünk búcsút 
újonnan szerzett barátainktól, és 
irigykedve gondoltunk azokra, 
akik másnap, máskor is együtt 
lehetnek a csupa jókedvű, ked-
ves, kis gyermekkel.

A napot a Pálvölgyi-barlang-
ban folytattuk, ahol a természet 
által létrehozott csodás föld alatti 
világból kaphattunk rövid ízelí-
tőt.

Fáradtan, de élményekkel tel-
ve értünk haza. 

Hangrád Katalin, 
3.a osztály

Hétfőn reggel az egész iskola 
felkerekedett és nekivágott az 
erdőnek.  Az első állomáson, 
az iskola udvarán a gyerekek 
különböző gyógynövényeket, 
fűszereket nézegettek, szagol-
gattak, mi is lehet ez. Sokan 
megismerték a kakukkfüvet, a 
mentát. A következő állomás 
a kis Csapáson volt, ahol idő-
járás vadászaton vettek részt. 
A Csapáson egy erdész várta 
őket, aki a fákról adott ízelítőt 
a gyerekeknek. Itt lemérhették 
a fák magasságát is. A követke-
ző állomás a Büdös-tónál volt, 
ahol az állatokat ismerhették 
meg közelebbről. Az utolsó ál-
lomás a Kilátó volt. A jutalom, a 
gyönyörű panoráma, mindenkit 
várt. Itt megkereshették a kör-
nyező településeket és hegye-
ket. Nagyon jó idő volt, ezért jó 
messzire el lehetett látni, még 
a Tátra hegyeit is megszemlél-

hették, melyet szintén egy er-
dész mutatott meg nekik. Azt is 
megtudták, hogy a mi kilátónk 
lett az év kilátója, és ezért tiszte-
legtünk előtte egy kirándulással. 
Legyünk rá büszkék. Visszafelé 
osztályonként a választott útvo-
nalon mentek vissza a gyerekek.

A második napon az alsósok 
a művelődési házban kezdték 
a napot, ahol a meghívott ven-

dégekkel találkoztak. Iskolánk 
pszichológusával, Vivi nénivel, 
aki tollasbajnokságokon áll 
helyt. Iskolánk volt diákjaival 
Jeszenszky Petrával és Pitz 
Andreával, akik világbajnokok 
a kajak sportágban. Valamint 
Opavszky Balázzsal, az U17-es 
labdarúgó csapat csapatkapi-
tányával. Addig a felsősök a 
kajakegyesületben vettek részt 

Az iskola ütő együttesének eddigi szereplései:

Augusztus 19. Szent István napi borünnep Nagymaroson
Szeptember 3. Püspökhatvani Rétesfesztivál

Szeptember 22. – Schwabenfest - 
német hagyományőrző sörfesztivál

November 17. Ifjú Zenebarátok Napja
December 11. Családi nap a Petőfi Irodalmi Múzeumban
December 16. KLIK - karácsonyi ünnepség, Duna Palota

December 21. Karácsonyi koncert Makovecz iskola, 
Veresegyház

Február 25. Nagymarosi Borverseny
Március 31. Fiatal Muzsikusok Nagymarosi Találkozója
Április 17. Húsvéthétfő a Veresegyházi medveotthonban

Május 1. Kismarosi majális
Május 13. Amerikai autóstalálkozó, Veresegyház

Május 28. Gyereknap a medveparkban
Június 3. Kisegítés az ütőszólamban az Esztergomi Ifjúsági 

Fúvószenekar jubileumi nagykoncertjén a 
Dobó Gimnáziumban

Június 6. Tankerületi Pedagógus nap, Vác
Június 10. Kittenberger Kálmán nap

különböző foglalkozásokon: 
kajakpóló bemutatón, sárkány-
hajóztak, smoothie-t készítet-
tek, ha maradt még idejük, élő 
csocsót játszottak. Félidőben 
terepet cseréltek a kis és nagy 
diákok.

Szerdán az alsósok a Fő téren 
tornáztak Miskolczi Adriennel, 
majd a Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltók, a Váci Tűzoltóság 
és a Nagymarosi Vizirendészet 
foglalkoztatta a gyerekeket nagy 
örömükre. Köszönet Nekik érte! 
A felsősök a foci pályán töltöt-
ték ezt a napot, ahol a tanár-diák 
meccseket vívták foci, kosárlab-
da és röplabda sportágakban.  

Ezen a napon kaptak a gye-
rekek egy kis meglepetést a 
szülői szervezettől, mégpedig 
palacsintát, melyet szívből kö-
szönünk!

Jól telt mind a három nap: az 
időjárás is kedvezett, a hangulat 
is jó volt, mindenki jól érezte 
magát!

Hamvas Brigitta

Egészségnapok 2017. június 12. 13. 14.

Egy igazán tanulságos
tanulmányi kirándulás
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Pillanatképek az iskola életéből

Kirándulás a kilátóba A kilátóból lefelé

Sárkányhajózás az Egészségnapon

A 3.a osztály a Pető Intézetben járt
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Kerékpárral Albánián át - VII.
Kis ország, nagy lélek, vad természet

Végül 16 napi útonlét után 
elérjük tervezett végcélunkat, 
Vlore városát az ország dél-
keleti tengerpartján. Azt kap-
tuk Albániától, amit titokban 
reméltünk: a nyugat defor-
mált civilizációjától mentes, 
küzdelmesen élő, létükért 
nap mint nap fáradságosan 
küzdő, tiszta, nyíltszívű em-
berek országa, gyönyörű és 
egyelőre érintetlen természe-
ti adottságokkal. Élménye-
inkért természetesen helybe 
kellett mennünk, azokért bi-
zonyos dolgokat meg kellett 
tennünk. Hogy ki-ki közü-
lünk hogyan látja és hogyan 
élte meg az országban töltött 
napokat, arról álljanak itt a 
résztvevők személyes gondo-
latai.  

Mihály Gábor (57)
A világon az egyik legki-

tűnőbb dolog, ami történhet 
egy emberrel, hogy a barátai-
val nekiindul a világnak, hát-
rahagyja a napi monoton is-
métlődő tevékenységét, napi 
gondjait, a körülötte kiala-
kult korlátokat, és eggyé válik 
az ismeretlennel. Kiéli az ősi 
szabadságvágyát és az új ka-
landok következtében aktivi-
zálja szervezetének minden 
sejtjét. Izomzata, akaratereje 
erősödik, személyisége, krea-
tivitása fejlődik. Az út során 
a látásmód megfiatalodik, és 
rendkívül pozitívvá válik. A 
kalandozási csúcs pillanatá-

ban elérzékenyülve megöleli 
a barátait. Minden értelmet 
nyer. Minden nagyon har-
monikus és szép. Ez történt 
velem a csodálatos Albániá-
ban. Jó érzéssel ittam a lan-
gyos állott vizet, amit fárad-
ságosan szűrtünk tisztára. 
Jó étvággyal fogyasztottam 
a savanyú szilvát, amit egy 
szegény albán ember szedett 
ingébe az egy szem fájáról. 
Lelkesen toltam meredeken 
felfelé az 50 kg súlyú kerék-
páromat a tűző napon, az 
úttalan utakon. A kalando-
kon túl szerencsém volt a ki-
hívás különleges élményét is 
átélnem, amikor egyedül víz 
és minden egyéb felszerelés 
nélkül másztam meg Albá-
nia legmagasabb hegyének – 
amúgy nem túl nehéz - csúcs 
szakaszát. Természetesen tu-
dom, hogy ilyet alapvetően 
nem szabadna tenni. De ….. 
Ezekért a pillanatokért érde-
mes élni.

Varga Tamás (38)
Albánia-részemről a na-

gyon várt bringatúra. Iz-
land után ez volt a második 
kerékpáros túrám, teljesen 
más természeti adottságok-
kal: míg Izland "részben"sík 
vidék, addig Albánia igen 
csak dimbes-dombos. Már 
az odautazás is igazi kaland-
túra volt. Egy kicsit fejletlen 
ország, de mindent megtesz-
nek, hogy másképp legyen. 

Nagyon élvezetes volt a ven-
dégszeretet, nagyon várják 
az idelátogató turistákat. Al-
bánia a gyönyörű völgyek, 
a kristálytiszta patakok, a 
hatalmas hegyek országa. 
Számomra igazi megdöbbe-
nés volt, hogy a férfiak nem 
dolgoznak, egész nap a kocs-
mában ülnek, a gyerekek és a 
nők végzik a munka nagyobb 
részét. Felejthetetlen túra 
volt, és ez részben köszön-
hető a jól összeszokott csa-
patnak. Örülök, hogy részese 
lehettem ennek a nagyszerű 
túrának.

Heininger Ferenc (58)
Az izlandi kerékpáros tú-

rát már „döglött” csípővel 
csináltam végig, és az első 
protézis műtét után lélekben 
lemondtam a további kaland-
túrákról.  Eltelt 6 év, protézist 
kaptam a másik oldalra is, és 
másfél évnyi szívós edzés-
munkával eljutottam oda, 
hogy felelősséggel vághattam 
neki albán montenbike ma-
ratonunknak és a hegymászó 
kalandoknak. Mindez erőt 
adott és boldoggá tett. A túra 
16 kőkemény napja kímélet-
len harc volt az emelkedők-
kel, a hőséggel, a hegyekkel, 
a haladás kényszerével, a fa-
pados, közös tábori élettel. 
Az eltelt napok során ezek 
szinte mindegyikében volt, 
hogy vereséget szenvedtem. 
De mivel ezen az úton elsőd-

Az alábbiakat ajánljuk a napokban elhunyt Turcsik György atya emlékére, aki 40 évvel 
ezelőtt a Tátra hegyeiben elindítója volt kalandkereséseinknek.

leges célom nem önmagam 
és mások legyőzése volt, és 
nem éreztem fontosnak bi-
zonyítani sem magamnak, 
főleg nem másoknak, erőlkö-
dés és kudarcélmény nélkül 
tettem, amit bírtam, és hálá-
val fogadtam mindent, amit 
az országtól, a társaktól és a 
túrától kaptam. Mindez erőt 
ad és boldoggá tesz. Az eddi-
giekhez képet számomra ez 
egy másfajta kalandtúra volt. 
Mert közel a hatvanhoz már 
máshol vannak a hangsúlyok.

Hámori Tibor (57)
Albánia egy vendégszere-

tő, gyönyörű, vad ország. Itt 
még érintetlen a természet. A 
magas hegyek, a vad folyók, 
a patakok, a tavak, a tenger 
szépek és zordak is egyben. 
Egyszerűség, szegénység, 
élni akarás, konok-kitartás, 
vendégszeretet jellemzi az 
embereket. Sok a fiatal. Va-
lószínűleg a turizmus lesz 
az ország kitörési pontja, de 
szerencsére mi még láttuk fé-
sületlenül. Utunk ugyan nem 
volt tökéletesen előkészítve, 
de ezt lazán áthidalta a ba-
rátságunk. Ilyen társakkal a 
problémák nem akadályok, 
hanem megoldandó felada-
tok. Sokat jelent, hogy felté-
tel nélkül bízunk egymásban. 
Több utunk volt már együtt, 
sokfelé csavarogtunk a világ-
ban. Soraim végén egy régi 
Omega dalt idéznék: „Jártunk 
északon, hol éjjel nap sütött, 
délen, kéklő tengeren, messzi 
tájakon, más emberek között, 
láttunk hívó fényeket, de élni 
mégis itt lehet - újra köztetek„

           Fotó: 
Mihály Gábor

Krónikás: 
Heininger Ferenc

Kedves Alkotó Nagymarosiak!
2017-ben ismét szeretnénk megrendezni a „Nagyma-
roson élő, Nagymaroshoz kötődő” alkotóművészek tár-
latát.

Ezen a kiállításon bárki bemutatkozhat, aki alkot. 
Bármilyen témájú és bármilyen technikával készült 

alkotást szeretettel várunk. (Kérjük, a művelődési ház-
ba juttassák el augusztus 17-ig.)

A megnyitót 2017. augusztus 19-én  18,30 órára 
tervezzük.

Júliusban felújították a művelő-
dési ház parkettáját helyben élő 
szakemberek. A parketta egyes 
legendák szerint 1980-ban, más 
legendák szerint 1993 óta nem 
kapott új fényt.

Váci diákok vettek részt drá-
mapedagógia táborban július 
24-30 között, Lakatos Ádám 
oktató vezetésével. Egy hét alatt 
színpadra állított vígjáték A 
chioggiai csetepaté című előadás 
július 30-án szinte teltházas kö-

zönség előtt került bemutatásra.
A Nemzeti Kulturális Alap-

hoz benyújtott pályázatot támo-
gatásra ítélték, melynek eredmé-
nyeként az Arany János Emlékév 
Nagymaroson is megünneplésre 
kerülhet. A pályázaton 300.000 
forint támogatást nyert el az in-
tézmény.

A könyvtár nyári szünetet 
tart. Nyitás: augusztus 29. kedd. 
Várjuk szeretettel olvasóinkat új 
könyv kínálatunkkal is!

A könyvtár és művelődési ház hírei
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ILDIKÓ Ingatlan Iroda
Nagymaros Váci út 111. (bejövő főút)

Készpénzzel rendelkező vevőinknek 
keresünk lakóházakat, nyaralókat, telkeket, 

szántó-egyéb külterületeket.

Épületenergetika tanúsítvány készítése 24 
órán belül adás-vételhez, használatbavételi 

engedélyhez, pályázatokhoz.

Értékbecslés 24 órás határidővel.

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

Ingatlanközvetítő munkatárs: Szilágyvári Bernadett 
+3630/1958-673

Épületenergetika felmérő mérnök: Harami László  
+3620/5817-400
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Július hónap az egyik leg-
fontosabb, a kajakosok éle-
tében, mert több verseny 
mellett ekkor kerül megren-
dezésre az Országos Bajnok-
ság is. Erre edzőtáborban 
készültek a versenyzőink a 
szobi vizeken. A jó hangu-
latú edzőtáborozás után sok 
jó eredmény született.
A legjobb eredményeink: 
Vidék Bajnokság Sukoró, 

2017.06.30-02
K2 Férfi Serdülő U15. 

500m 7. Schwarcz Gergő, 
Fiam Dávid; K2 Férfi Serdü-
lő U15. 4000m 5. Schwarcz 
Gergő, Fiam Dávid; K2 Női 
Serdülő U15. 500m 7. Döb-
rössy Orsolya, Illés Panna; 
K2 Női Serdülő U15. 1000m 
4. Döbrössy Orsolya, Il-
lés Panna; K2 Női Serdülő 
U15. 4000m 5. Döbrössy 
Orsolya, Illés Panna; MK4 
Férfi Gyermek U10-U12. 
2000m 5. Edöcsény Botond, 

Hegyi Vencel, Schäffer Gá-
bor, Molnár Bence; MK2 
Férfi Gyermek U12. 2000m 
11. Gável Márton, Gaszner 
Ákos; MK1 Férfi Gyermek 
U12. 2000m 3. Gyimesi Le-
vente, 11. Schwarcz Dávid; 
K1 Férfi Serdülő U15-U16. 
3x200m 6. Schwarcz Ger-
gő, Fiam Dávid, Gaszner 
Ádám; MK1 Férfi Gyermek 
U12. 4x300m 4. Hegyi Ven-

cel László, Schäffer Gábor, 
Molnár Bence, Edöcsény 
Botond; MK1 Férfi Gyer-
mek U12. 4x300m 2. Gyime-
si Levente, Schwarcz Dávid, 
Gaszner Ákos, Gável Már-
ton. 

II. IFI Válogató verseny 
Szolnok: 2017.07.06-09.
 K1 Férfi Ifjúsági 

U17-U18. 1000m 4. Szántói 
Szabó Tamás, párosban Pol-
gár Péterrel nem jutottak 
döntőbe.

Masters Magyar Bajnok-
ság Szolnok, 2017.07.15-

16.
K4 Férfi Masters 200 m 

és 500m (45 / 49) 1. Heincz 
Sándor, Siha Zsolt, Csima 
Ferenc dr., Tóth Tibor; K1 
Férfi Masters 500m (45 / 49) 
5. Heincz Sándor; K2 Férfi 
Masters 500m (50 / 54) 1. 
Metz László, Heincz Sándor; 
K2 Férfi Masters 200m (45 / 
49) 4. Heincz Sándor, Urbán 
István dr.; Burgermeister Jó-
zsef nem jutott a döntőbe.

A kajakosok júliusi eredményei
Gyermek, Kölyök, Serdülő 
Magyar Bajnokság, Suko-

ró, 2017.07.20-23
K1 Férfi Serdülő U16. 

200m, 2. Gaszner Ádám; 
K1 Férfi Serdülő U15-U16. 
3x200m 4. Gaszner Ádám, 
Drobilich Domonkos, Fiam 
Dávid; K1 Női Serdülő 
U15-U16. 3x200m 5. Döb-
rössy Orsolya, Illés Panna, 
Havasi Petra; K1 Férfi Ser-
dülő U16. 500m 8. Dobó 
Bálint; K2 Női Serdülő U15. 
500m 6. Döbrössy Orsolya, 
Illés Panna; K2 Férfi Ser-
dülő U16. 500m 4. Gaszner 
Ádám, Matyus János Má-
tyás; K2 Női Serdülő U15. 
1000m 9. Döbrössy Orso-
lya, Illés Panna; K4 Férfi 
Serdülő U15-U16. 4000m 
2. Báthory Dániel, Matyus 
János, Velky Donát, Gasz-
ner Ádám; K2 Férfi Serdülő 
U15. 4000m  8. Schwarcz 
Gergő, Fiam Dávid; K2 
Női Serdülő U15. 4000m 
7. Döbrössy Orsolya, Illés 
Panna; MK1 Férfi Gyermek 
U12. 2000m 3. Gyimesi Le-
vente, MK1 Férfi Gyermek 
U12. 4x300m 3. Schwarcz 
Dávid, Gyimesi Levente, 
Gaszner Ákos, Féja Lőrinc, 
MK1 Férfi Gyermek U12. 
4x300m 3. Edöcsény Bo-
tond, Hegyi Vencel László, 
Molnár Bence, Schäffer Gá-
bor.

A versenyzőknek ez úton 
is gratulálunk.

Augusztus 19-én kerül 
megrendezésre a Duna-
kanyar Kupa. Erre a helyi, 
hangulatos versenyre min-
den érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Döbrössy László

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 



Nagymaros                                                                          13

ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

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

Embléma akció
Annak érdekében, hogy a kóborló ku-
tyák gazdái gyorsabban megtalálhatóak 
legyenek, embléma akciót hirdetünk. 
A nyakörvekhez rögzített műanyag 
lapocskán a tulajdonos telefonszáma 
és a „Köszönöm!” felirat olvasható. Az 
alapítvány kétszáz forinttal járul hozzá 
a hatszáz forintos költséghez. A  tele-
fonszámot a marosvet75@gmail.com 
e-mail címre kérjük elküldeni.

Kutyák a hőségben
Megint itt a kánikula, s vele a szokásos, emlékeztető intelmek: 
l Mindig gondoskodjunk hűs, árnyékos helyről a kutyáknak;

l Legalább ennyire fontos  a friss ivóvíz, megelőzendő a kiszáradást, ami  
súlyos vesekárosodáshoz vezethet, a vérkeringést is befolyásolhatja;

l A reggeli, vagy az esti órákban sétáltassuk őket;
l Ne hagyják az autóban. Az árnyékban lévő járműre idővel rásüthet a 

nap, a kutya el is pusztulhat;
l Ha hosszabb útra viszi magával, legyen önnél víz és itató edény;

l Szabadságra, hétvégére utazás előtt gondoskodjon egy megbízható sze-
mélyről, aki a távollétében kellőképpen ellátja a kutyáját.

Ideiglenes otthon
A legközelebbi állatmenhely messze 
van, hivatalos átmeneti „szálláshely” 
még nem épült a városban, egyéb 
megoldást kell találnunk az áldatlan 
kóbor kutya helyzet felszámolására. 
A máshol már bevált gyakorlatot kö-
vetve nálunk is a lakosság közremű-
ködése segíthet. 

A Máté Állatvédelmi Alapítvány 
ideiglenes befogadókat keres, akik-
nél a tulajdonosok megtalálásáig el-
helyezhető egy, vagy több eb. Nem 
csupán az ő ellátásukról gondoskod-
nánk, de az ott élő kedvenc tartásá-
hoz is jelentősen hozzájárulnánk, 
kutyaházat adományoznánk. Várjuk 
a jelentkezőket, akikkel  részletesen 
megbeszélhetjük a feltételeket.

Elveszett/megtalált 
fórum

Facebook oldalunk (Máté Állatvédelmi 
Közhasznú Alapítvány) látszik a legköny-
nyebben elérhető színhelynek, ahol az ag-
gódó gazdik, illetve kóborló kutyát látók 
bejegyzéseket tehetnek. Természetesen 
az állattartással kapcsolatos egyéb téma-
körökben is várjuk a hozzászólásokat!

Segít az erdészet!
  

Ismét elérkeztünk az esztendő két olyan eseménye egyikéhez, amely egy-
részt a lakosság nagy szórakozása, másrészt a kutyák, a macskák, a lovak 
és más érzékeny állatok és gazdáik számára rémálom. Városunk különö-
sen érintett, hiszen nem csupán huszadikán, de egy nappal korábban is van 
tűzijáték. 

Annak ellenére, hogy rendszeresen figyelmeztettük a tulajdonosokat, 
különösen ügyeljenek arra, hogy az égzengéses órákra a védenceik bizton-
ságos helyen legyenek, legalább egy családtag maradjon otthon velük, bi-
zonyára most is lesznek nem várt események. A Nagymarosi Erdészetnek 
köszönhetően ezúttal kevesebb végződhet tragikusan.

A Máté Állatvédelmi Alapítvány ötletét, miszerint jó lenne egy bármikor 
hívható telefonszám, amelyen az eltűnt kedvencek gazdái bejelenthetnék, 
hol, mikor, milyen állat tűnt el, egyértelműen támogatta Gáncs Viktor er-
dészetvezető. Saját telefonszámát ajánlotta fel, és azt is, azonnal értesíti kol-
légáit, a vadászokat, segítsenek a szökevény megtalálásában. Az erdőséggel 
átölelt Nagymaroson különösen nagy jelentősége van ennek a nagyvonalú 
felajánlásnak, hiszen gyakori, hogy a pánikba esett állatok a rengetegben 
tűnnek el. Íme, a telefonszám, amelyet ajánlatos elmenteni a fontosak közé:

TELEFON: 06-20/468 7071

Ne feledjük, az előbbiek tűzoltás, méghozzá kockázatokkal! Az igazán kí-
vánatos, megelőzni a családtagok eltűnését. Maradjon otthon velük valaki!

„ Ne röstelld, ha egy kutya közelebb áll  lelkedhez, mint a legtöbb ember, akit személyesen ismersz.” 
(Márai: Füves könyv)
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Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, 

Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100, 

fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztői 
munkák: 

Dunapress Multimédia Bt 
2626 Nagymaros, 
Mihályhegy u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

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

Telefon: 06-20/911-9077

AZ ANYAGOKAT CSAK 
A HÓNAP ELEJÉIG 

TUDUNK  ELFOGADNI!

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 programjai
Augusztus-szeptember

Születtek: Bergmann Csaba Zoltán és Rizmajer Borbála 
lánya: Dorottya.

Házasságot kötöttek: Scultéty Dániel és Bényi Adrienn.

Elhaláloztak: Szalay Róbert (1926),  Loór József István 
(1954).

Partmentén
Trunkó BarnaBás rovaTa

A nagy balhé
Már néha süt a nap is, kihúzódunk a teraszra, összekoccannak a 
söröskorsók. Ernő úr, a nyugdíjas rendőr meséli egykori élményeit:

- Még tejfeles szájú hadnagy voltam és nőtlen, evezni jártam ide, 
és persze csajoztam is rendesen! Itt, a marosi strandon megismer-
kedtem egy bombázóval, nagyon jó voltam nála, de nem mond-
tam meg neki, hogy rendőr vagyok, mert már az első randinál 
elkotyogta, hogy ki nem állhatja a zsarukat! Azt mondtam neki, 
hogy bérszámfejtő vagyok, ami nagyon imponált a kiscsajnak. 

Diszkóba készültünk, de előtte még eszébe jutott, hogy elfe-
lejtette kitölteni a lottószelvényét, ezért betértünk a postára. Nem 
voltak sokan, zárásra készültek, amikor belépett a rabló. Símaszk 
volt a fején, a kezében meg – az újság úgy írná: – egy fegyvernek 
látszó tárgy! De nemcsak annak látszott, én egyből kiszúrtam, 
hogy az bizony egy 9 mm-es Luger. 

Közölte, hogy ez most egy rablás, és senki se merjen megmoz-
dulni. A barátnőm nagyon megrémült, úgy szorította a kezemet, 
hogy minden bérszámfejtő megirigyelhette volna. Egy hölgy el-
ájult, egy idősebb úr keresztet vetett, egy kisgyerek elbőgte magát, 
a pénztáros meg izzadni kezdett, pedig be volt kapcsolva a venti-
látor is.

Ekkor elhatároztam, hogy felhagyok a „bérszámfejtéssel”, és le-
kevertem a rablónak egy nagy pofont, majd elvettem tőle a stuk-
kert. (A jegyzőkönyvbe persze azt mondta, hogy előbb a fegyvert 
vettem el tőle, és csak azután kapta pofont.)

A csaj előtt úgy buktam le, hogy a kiérkező járőrnek felmutat-
tam a rendőr igazolványomat, erre az őrmester lejelentkezett ná-
lam. A „balhét” persze nem úsztam meg, a nőt még azon az őszön 
feleségül vettem, és az unokáinkkal még ma is jókat röhögünk a 
sztorin.

Augusztus 14-20 - Művészeti tábor a testvérvárosi gyerekek részére 
Augusztus 15. de. - Vásár
Augusztus 18. de. - Vásár
Augusztus 19-20 Szent István Napi Borunnep
Augusztus 19. 18.30 óra - Nagymaroson élő, Nagymaroshoz kötő-
dő alkotóművészek kiállításának megnyitója
Augusztus 24. de. - Vásár
Augusztus 26. - Csípősfesztivál
Augusztus 26. - Fotópályázat kiállításának megnyitója
Szeptember 2. 17 óra - Makai Attila képzőművész kiállításának 
megnyitója
Szeptember 4. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub  nyitó klubfoglalkozás
Szeptember 7. de. - Vásár
Szeptember 8. de. - Vásár
Szeptember 16. 17 óra - FérfikórusTalálkozó

Előzetes: szeptember 16. szombat 
Férfikórus Találkozó

Programok az Arany János emlékév jegyében az NKA támoga-
tásával. A részletek hamarosan.
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Konténeres sitt- és 
lomszállítás 3 m3, 5 m3, 8 m3. 
Ezen kívül a telepen térítés 

ellenében is átvesszük, 
de megrendelésre házhoz 

is megyünk.

MAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFT
Nagymaros, Rákóczi út 37.

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