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új termékei kaphatók!A

KARSÁN - EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET 
Nagymaros, Váci u. 18.

23 éve a lakosság 

szolgálatában! 

Paplanok, párnák 

20% árengedménnyel

Újabb nyertes pályázat: 
az Egészségház külső 

homlokzata is megújulhat

Több mint 58 millió forint pályázati támogatást nyert Nagymaros, az Egész-
ségház külső felújítására a Magyar Falu Program keretében. Korábban a 
belső átalakításra, korszerűsítésre már nyert az önkormányzat 35 millió fo-
rintot. 

Petrovics László polgármester javaslatára mindkét felújítást egy időben 
végzik majd el, így a munkálatok már őszre tolódhatnak át, de ebben az 
esetben a háziorvosoknak  csak egyszer kell majd kiköltözniük az épületből.

Idén, már hetedik alkalommal kerül 
megrendezésre az ország legnagyobb 
chilifesztiválja a Nagymarosi Csípős 
Fesztivál.

Az ország chilitermelői mellé idén is 
több külföldi kiállító csatlakozik, hogy 
itt mutassa be csípős termékeit, újdon-
ságait.

A Nagymarosi Termelői piac ismét 
csípősbe öltözik és idén is csatlakozik 
csípős pontként a város valamennyi ét-
terme és vendéglátóhelye, ahol szintén 
találsz valami csípős meglepetést. Chi-
lis fagyi, kürtőskalács, sör és megannyi 
finomság. 

A vendéglátóhelyeken kívül például 
a Német nemzetiségi tájház is csípős 
programokkal készül az idelátogatók-
nak. A főtéri piacon felszáll a BBQ 
füstje és kézműves sörökkel és finom 
fröccsökkel öblítheti torkát a prog-
ramokban, csípős és kevésbé csípős 
finomságokban megfáradt közönség. 
A csípős gasztronómián kívül a szín-
padon is megtalálja mindenki az íz-
lésének megfelelő programot, a gyer-
mekeknek is készülünk szórakoztató 
és kézműves foglalkozásokkal. Igazi 
családi program, minden korosztály 
számára! Csípni fogjátok!

Részletes program a 7. oldalon

Már hetedszer 
fog csípni

Gyermek ágynemű garnitúrák és huzatok kaphatók!



2                                                                                                                  Nagymaros

Veszélyes fák kivágása, gallyazása, 
ágdarálás és tuskómarás

Tel.: 06-30/202-3505

e-mail: favagas1@gmail.com

web: favagas1.hu
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Jól halad a strand 
felújítása

Még júniusban kezdődtek 
el a munkálatok a strandon, 
melyek jelenleg is folynak. 
Elkészült már az egyik ját-
szótér, de hamarosan a sza-
badtéri fitneszpark is át-
adásra kerül. Emellett már 
elbontásra került a régi 
játszótér is, melynek helyé-
re egy korszerű, kicsik és 
nagyok igényeit is kielégí-
tő új, hajós játszótér kerül 
majd. A kivitelezés idejére 
lezárják a területet, amely 
előreláthatólag két hetet 
vesz igénybe. Kérik addig 
is a lakosság türelmét.

Emellett elkészült már 
a vízimentők kisháza is, 
amely elsősegély nyúj-
tó helyként is üzemel a 
későbbiekben. Hamaro-
san helyükre kerülnek az 
ivókutak és a zuhanyzók 

is, valamint a kerékpáros 
szervizpont is kihelyezés-
re kerül, amelyet nape-
lem működtet. Emellett 
a strand teljes területére 
wifi hálózatot építenek ki 
és a teljes területet is be-
kamerázzák - tudtuk meg 
Niedermüller Ervintől, a 
Városfejlesztési osztály ve-
zetőjétől.

Furucz Anita

Lívi nénit búcsúztatták
A legutóbbi véradáson Babics 
Lívi nénit köszöntötték, mert 
befejezte a Vöröskeresztes 
munkáját, mely elsősorban 
a véradások megszervezése 
volt. Átadta helyét az utódjá-
nak, de mint mondta, segíteni 
továbbra is fog. 

Köszöntötték őt Petrovics 
László polgármester mellett 
Mándliné Szabó Katalin al-
polgármester, a területi vö-
röskeresztes titkár, de a me-
gyei elnök és titkár is jelen 

volt. Emellett a váci Jávorszky 
Ödön Kórház laborjának dol-
gozói is köszönetüket fejezték 
ki több évtizedes munkájáért. 

A kis ünnepségen beszé-
det mondott Mándliné Szabó 
Katalin, aki a város nevében 
fejezte ki köszönetét Lívi né-
ninek eddigi tevékenységéért, 
rendkívül sok, nagy áldozat-
készséggel végzett munkájá-
ért és azt kívánta neki, hogy 
még nagyon sokáig folytat-
hassa  jótékony munkáját.

Magyarország Köztársasági 
Elnöke 308/2019. (VII. 26.) 
KE határozatával 2019. októ-
ber 13. napjára tűzte ki a helyi 
önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2014. évi vá-
lasztását.

A választópolgárt, aki 
2019. augusztus 7-én a sza-
vazóköri névjegyzékben sze-
repel, a Nemzeti Választási 
Iroda értesítő megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről. Az 
értesítőt a választópolgár ér-
tesítési címére, ennek hiányá-
ban lakcímére 2019. augusz-
tus 23-ig kell megküldeni.

Városunkban az 5000 főt 
meghaladó lakosságszámra 
tekintettel már 8 képviselőt 
kell választani, emellett pol-
gármesteri, megyei listás 
szavazólapot kap a választó-
polgár, aki pedig a nemzeti-
ségi névjegyzékben szerepel, 

emellett még nemzetiségi 
önkormányzati képviselőt is 
választhat.

Önkormányzati képvise-
lő és polgármester jelölteket 
ajánlani ajánlóív aláírásá-
val lehet, melyet a jelöltként 
indulni szándékozók 2019. 
augusztus 24-től szeptember 
9-ig gyűjthetnek.

Az előre nyomtatott, vo-
nalkóddal és a Nagymarosi 
Polgármesteri Hivatal bé-
lyegzőjével ellátott ajánlóívre 
rá kell vezetni az ajánlást adó 
választópolgár nevét, szemé-
lyi azonosítóját, magyaror-
szági lakcímét. Az ajánlóívet 
az ajánló választópolgár saját 
kezűleg aláírja. Bármelyik 
adat hiánya, vagy a nyilván-
tartott (a szavazóköri név-
jegyzékben szereplő) ada-
tokkal való egyezés hiánya az 
ajánlást érvénytelenné teszi.

Egy választópolgár több 

jelöltet is ajánlhat. Egy vá-
lasztópolgár azonban egy 
jelöltet csak egy ajánlással tá-
mogathat, a további ajánlásai 
érvénytelenek.

A szükséges számú – pol-
gármesterjelölt esetében 123, 
képviselőjelölt esetében 41, 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselő esetében legalább 5 
– érvényes ajánlást benyújtó 
jelölteket a Helyi Választási 
Bizottság legkésőbb 2019. 
szeptember 13-án nyilván-
tartásba veszi és kisorsolja a 
szavazólapon a sorrendjüket.

Az átjelentkezésről, a 
mozgóurnás kérelmek be-
nyújtásának módjáról és a 
szavazás menetéről a követ-
kező lapszámban adunk tájé-
koztatást. 

Dr. Horváth Béla
jegyző

 Helyi Választási
 Iroda vezető

Helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. évi választása

Kedves Alkotó 
Nagymarosiak!
2019-ben – immár 20. 
alkalommal - ismét sze-
retnénk megrendezni a 
„Nagymaroson élő, Nagy-
maroshoz kötődő” alko-
tóművészek tárlatát. Ezen 
a kiállításon – kortól fog-
lalkozástól függetlenül - 
bárki bemutatkozhat, aki 
alkot. Bármilyen témájú 
és bármilyen technikával 
készült alkotást szere-
tettel várunk. (Kérjük, a 
művelődési házba juttas-
sák el augusztus 14-ig.)

A megnyitót 2019. 
augusztus 17-én 

17 órára tervezzük. 

Bővebb információ: 
művelődési ház 27/354-
243; Mándliné Szabó Ka-
talin  06-30/398 1847.



Nagymaros                                                                           5

Sok fontos, nélkülözhetetlen 
dolog van egy ember számá-
ra. Isten(hit), haza, család, 
egészség, otthon. Fontossági 
sorrendet nem lehet felállíta-
ni, hiszen mindig az tűnik a 
legfontosabbnak, ami hiány-
zik.

A mi családunkat az ott-
honától fosztották meg a fa-
lánk lángnyelvek. Az Otthon 
az a hely, ahonnan ki lehet 
zárni a világ zaját. Az Ott-
hon, ami a sajátunk. Ennek 
elvesztése tragédia. Létezik 
azonban az emberekben a 
szeretet, a segíteni akarás, 
ami elviselhetővé teszi a 
tompa ürességet, amit mi, 
károsultak érzünk. A Kit-
tenberger utcában történtek 
után egy hihetetlenül jó do-
log próbálja eltüntetni a va-
lós és a lelki üszkös maradvá-
nyokat. Sokan munkájukkal, 
sokan anyagi támogatása-
ikkal segítettek és segítenek 
még most is bennünket. A 

segítséget ezúton szeretnénk 
megköszönni.  Kihagyni 
nem szeretnénk senkit, kö-
szönetünket csak egyetlen 
mondattal fejezzük ki:

ŐSZINTE, HÁLÁS KÖ-
SZÖNETÜNK MINDEN-
KINEK!

Szeretnénk azonban né-
hány segítőt kiemelni a 
hosszú sorból: a hivatásos 
és a helyi önkéntes tűzoltók 
munkáját, a Polgármester Úr 
és a Plébános Atya segítségét, 
a Hód Kft. értékes tanácsait.

A bajban is előfordul tré-
fás helyzet. A sitt konténer-
be pakolásakor a hatalmas 
kupacot látva valakinek az 
a gondolata támadt, de jó 
lenne, ha Schögl Zoli ezt egy-
szerűen csak „bekanalazná”. 
Balázs hívta is Zolit, aki azt 
mondta: „Várj egy kicsit, itt 
vagyok az utcátok aljában…” 
És jött és mindent bekanala-
zott.

Zoltai család

Köszönet a segítségért

Nagymaros Város Önkormányzata 2019. évre ismét fotópá-
lyázatot hirdet az alábbi témakörben:

* Nagymarosi életképek

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
    a pályázó adatai: neve, címe, telefonszáma

    maximum 10 db kép, képek címei
A pályázat benyújtásának határideje augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja: 
JPEG formátumban email-en, vagy CD-n “Fotópályázat” cím-
mel, papp.noemi@nagymaros.hu email címre, vagy CD-t, Papp 
Noémi részére címezve a Polgármesteri Hivatal Nagymaros Fõ 

tér. 5. szám alatt.
Formai és technikai követelmények képfile 

technikai feltételek:
    filetípus: JPEG

    minimális méret: 2 Megapixel

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésé-
vel vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával, felhaszná-
lásával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért 

minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel 
bekövetkező anyagi felelősséget is.

A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan 
elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a 

rendezők publikációkban képeiket térítésmentesen használják.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy MANIPULÁLT 

FOTÓ NEM KÜLDHETŐ BE!
Nem számít a fotómanipulálásnak:

    A kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientáció-
jának megváltoztatása.

    A teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, 
kontrasztjának, élességének állítása.

    A színes felvételek fekete-fehérré alakítása.
    Analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karco-

lás, porszem) kiretusálása.
A fotók manipulálásának számít:

    Képelemek kiretusálása/hozzáadása
    A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója.

Okos zebra lesz az 
alsó iskola előtt

Szeretnék már iskolakezdésre átadni az okos zebrát az alsó 
iskolánál, de jelenleg a Magyar Közút engedélyére vár még 
a hivatal. 

A város a Generali Alapítvány pályázatán nyert több mint 
egy millió forintos támogatást a kialakításra, melyhez 50 szá-
zalék önrésszel járul hozzá az önkormányzat.

Elkészült az I. világháborús emlékmű felújítása, megtisztították, 
a betűket kijavították és újrafestették, a beteg, elszáradt tujákat 
kivágták. Szervátiusz Tibor szoborkompozíciója az Első Világhá-
borús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával újult meg.
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Sok a szemét, rendezetlen 
a város, tegyünk valamit. 
A közösség ereje mindent 
felülmúlva a legerősebb 
és leghatásosabb „fórum”, 
ami/akik cselekvést ered-
ményez.

2018. október 13-án a 
Váci úti (Fő út) ládái lettek 
friss növényzettel felfrissít-
ve csapatmunkával, és az-
óta is figyelemmel kísérve. 

Ugyanezen gondolattal ve-
zérelve most a hajóállomás-
nál hirdettem meg az Ulmi 
skatulya 3 éve elkészült és 
azóta letarolt parkosításá-
nak rendbetételét. Egy más-
hol látott ötlettől vezérelve 
virághengert készítettünk, 
melynek technikai megol-
dása Ivor András produk-
tuma, míg a növényzetek 
beszerzése Ormándy Nóra a 
beültetése a közösség össze-
fogását dicséri. Azon a na-
pon és az azt követő vasár-
napon mindkét virághenger 
készen lett, továbbá a kör-
nyezet kitisztítva, valamint 
a  Váci utcai ládák  rendbe-
tétele, muskátlival beültetve 
is megtörtént. A hívó szóra 
18-an jöttünk össze, kimu-
tatva azt, hogy mennyien 
vagyunk, akik tenni szeret-
nének környezetükért. A 
történés folytatódott, mert 
lakossági kezdeményezésre 
Hegedűs Sacival az élen vi-
rágok kerültek a hajóállo-

másnál lévő betontartókba 
(Mahart terület) és a kür-
töskalácsos építmény mö-
götti gazzal teli betontartók 
is felvirágozódtak általuk. 
Mindannyian felvállaltuk a 
folyamatos locsolást is, így 
láthatóan maradandóan 
értékes munkát végeztünk. 
Ugyanúgy sokan felvállal-
ják a rendszeres szemét-
szedést, megoldásra talált a 

sűrűbb ürítése a szeméttá-
rolóknak. A lakossági véle-
ményt figyelembe véve, az 5 
db műanyag gyűjtő (kuka) 
mellé plusz 4 db-bal ki lett 
egészítve a játszótér-strand 
területe, amiből két nap 
múlva 2 db-nak „lába kelt”. 
Ugyanúgy eltűnt a skatulyá-
hoz odakészített mosóporos 
műanyagflakon is, aminek 
célzata a locsolási lehetőség 
annak, aki arra jár.

Nagyon sok jó kezdemé-
nyezéssel találkozunk váro-
sunkban, kül- és belterüle-
ten egyaránt, ami jogosan, 
főleg a szemétproblémára, 
a környezetünk rendben 
tartására koncentrálódik. 
A civil szerveződések egy 
olyan építő, szépítő vona-
lon indultak el, olyan nagy-
ságrendben, ami eddig nem 
volt tapasztalható. Mindez 
közösséget összekovácso-
ló, véleménycserét alkotó 
és mindemellett hasznos a 
városnak és környezetünk-

nek. Köszönjük, köszönöm 
a lelkesedést az építő, segítő 
hozzáállást.

Következő és hagyo-
mányt teremtő kedves 
szimbólum megvalósítása 
ebben a hónapban a ba-
baváró-köszöntő figurális 
gólyák megjelenése, mely-
ben Kautz Tímea és Suke-
rek Gyöngyös is közremű-
ködött. 2014-ben Német 
Önkormányzatunk 7 db-ot 
már biztosított a védőnői 
szolgálat részére, azonban 
ismét felmerült az igény, 
hogy szükség van rájuk és a 

megvalósításra. 
További gondolatom is 

fut a megvalósítás felé: az 
ifjú házasok megajándéko-

Nyári szépítés, közösségi 
élet városunkban

zása összetartozásuk jelké-
peként, - mint más helye-
ken lakat - nálunk névvel 
ellátott szív lenne.

Tájházunk szombat, va-
sárnap nyitva van, de te-
lefonos hívásra bármikor 
nyitunk. Július hónapban 
Brücklerné Borika mellett, 
Galyas Ilona és Jäger Enikő 
is vállalt hétvégi ügyeletet.

A Szent István Napi Bo-
rünnepre mi is készülünk 
tárlatvezetéssel, míg az au-
gusztus 31-iki csilis prog-
ram keretében helyi gasztro-
nómiai kínálattal fogadjuk a 
látogatókat. Mindeközben 
a városi önkormányzat fi-
nanszírozásaként augusztus 
hónapban megkezdődik az 
életveszélyessé vált hátsó 
kerítés újjáépítése.

Szeptember 28. Schwa-
benfest-Bierfest, nyárbú-
csúztató kültéri rendezvényt 
szervezünk együttműködve 
a városi művelődési házzal. 
Hagyományos, 14 éve is-
métlődő kulturális nyílttéri 
rendezvényünkre minden-
kit szeretettel várunk. 

Ivor Andrásné 
képviselő, NNNÖ elnök
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Kajakos hírek
Július hónap az országos 
bajnokságra való felkészülés 
jegyében zajlott. Amíg má-
sok nyaralnak és lazítanak, 
kajakosaink edzésre járnak 
és edzőtáborozáson vesznek 
részt, hogy a bajnokságon 
bizonyítani tudjanak, nem 
kis fejtörést okozva szüleik-
nek, akik próbálják a családi 
nyaralást megszervezni. Aki 
kajakozott az tudja, hogy az 
országos bajnokságra nem 
lehet csak úgy elmenni, oda 
be kell jutni, jól kell szere-
pelni az azt megelőző ver-
senyeken. Fiataljainknak 
júliusban ez a Budapest, 
Pest-megye Bajnokság volt 
a rangsoroló verseny, míg 
a Masters versenyzőink az 
augusztusi világbajnokság 
miatt, - amely ebben az év-
ben Szegeden kerül meg-
rendezésre-, már a Masters 
Magyar Bajnokság volt. Ko-
rábban a vidéki egyesületek 
a Vidék Bajnokságon sze-
rezték meg az OB-ra való 
bejutás jogát, de az utóbbi 
időben a megnövekedett 
számú egyesületek miatt 
átszervezésre került, ezért 
már nem így van.

Augusztus 19-én kerül 
megrendezésre az immár 
hagyományosnak mond-
ható Dunakanyar Kupa. A 
verseny rangját emeli, hogy 
egyben ez lesz az egyik ré-
giós bajnokság is, ezért az 
MKKSZ külön versenybírót 
delegál a verseny hivatalos-
ságát ellenőrizni. Ezúton is 
kérjük a segítséget és támo-
gatást a verseny megfelelő 
színvonalú megrendezésé-
hez.

A versenyeken elért leg-
jobb eredményeink:

Budapest, Pest-megye 
Bajnokság 

2019. 07. 12 -14., 
Újpesti-öböl

MK1 Férfi Gyermek U10 
2000 m 1. Kardos Olivér
MK1 Vegyes Gyermek 
U10-U11 4x200m 1. Dro-
bilich Pál, Gaszner Eszter, 
Kardos Olivér, Kardos Orso-
lya (képünkön)
MK1 Női Gyermek U10 

2000 m 2. Kardos Orsolya
K1 Férfi Kölyök U14. 
3X200m váltó 2. Gyimesi 
Levente, Edöcsény Botond, 
Gaszner Ákos
PC4 Vegyes Gyermek 
U10-U12 1000 m 3. Szántai 
Szebasztián, Ferenci Anna, 
Cserni Ákos, Mozga Doroty-
tya 
PC4 Vegyes Gyermek 
U10-U12 2000 m 3. Szántai 
Szebasztián, Ferenci Anna a, 
Cserni Ákos, Mozga Doroty-
tya 
K2 Férfi Serdülő U16 2000 
m 4. ifj. Veligdán Péter, Pat-
rik Gergő
C2 Férfi Kölyök U14. 2000 
m 4.  Lénárd István, Szűcs 
László 
C2 Férfi Kölyök U14. 1000 
m 6. Lénárd István Patrik, 
Szűcs László Péter
K2 Férfi Serdülő U16. 500 
m 6. ifj. Veligdán Péter, Pat-
rik Gergő
K1 Férfi Kölyök U14 2000 
m 6. Edöcsény Botond
PC2 Férfi Kölyök U13 2000 
m 6. Koszmál János, Tölgyes 
Dávid
MK1 Női Gyermek U11 
2000 m  6. Gaszner 
Eszter 
K2 Férfi Kölyök U14. 
1000 m 7. Gyimesi Levente, 
Edöcsény Botond
MK1 Férfi Gyermek U12 
4x200 m váltó 7. Kis Fülöp, 
Péntek Márton, Siklósi Bol-
dizsár, Petrovics Ákos
MK1 Férfi Gyermek U11 

2000 m 9. Drobilich Pál
MK1 Férfi Gyermek U12 
2000 m 10. Péntek Márton

Masters és Parakenu 
Magyar Bajnokság, 

II. Parakenu Válogató
2019. 07. 20-21., Szolnok

K2 Férfi Masters 500 m 

45-49 2. Burgermeister Jó-
zsef, Veligdán Péter
K2 Férfi Masters 500 m 
50-54 3. Heincz Sándor, dr. 
Urbán István 
K2 Férfi Masters 200 m 
50-54 4. Heincz Sándor, 
dr. Urbán István
K1 Férfi Masters 500 m 
50-54 5. Heincz Sándor
K2 Férfi Masters 200 m 
45-49 6. Burgermeister 
József, Veligdán Péter,
K4 Férfi Szabadidős és 
Egyetemista 200 m 6. 
Bergmann Dániel, Stencli 
Ferenc, Zölei Ádám, Zelei 
Bánk
K4 Férfi Szabadidős és 
Egyetemista 500 m 7. 
Bergmann Dániel, Stencli 
Ferenc, Zölei Ádám, Zelei 
Bánk 
K1 Férfi Masters 200 m 50-
54 8. Heincz Sándor
K2 Férfi Szabadidős és 
Egyetemista 200 m 8. Berg-
mann Dániel, Stencli Ferenc. 

Gratulálunk a sporttelje-
sítményhez. 

Az egyesület 
vezetősége
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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
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Olvasói levelek

Az intelligencia, mint olyan, 
nem mindenkinek adatott 
meg. Szokás volt mondani, 
ha valaki valamiben tehet-
séges, ügyes, ,,megáldotta 
őt az Isten, s ő kétszer állt  
sorban,,. Nos, ez sok eset-
ben igaz is. Viszont saj-
nos manapság egyre több  
kivétellel találkozni. 

Adott egy fiatalember, 
név és kor nélkül. Az ada-
tok a történet szempontjából 
nem relevánsak. Ez a férfi 
szabadidejében egy igen ext-
rém hobbinak hódol. Ami  
önmagában nem is len-
ne érdekes. Viszont ez a 
hobbi mind amellett, hogy  
önveszélyes, mára közve-
szélyessé is nőtte ki ma-
gát. Ez nem más, mint a  
vadállatok, konkrétan a vad-
disznók kézhez szoktatása. 

Ha ez ugyan hobbinak 
nevezhető bármilyen szem-
pont alapján is. De a történet  
miatt inkább ennek titulál-
nám. Nos, ez a hobbi ön-
veszélyes. A magyar nyelv  
szépségeinek köszönhetően 
egy-egy szavunk tökélete-
sen festi le annak jelenté-
sét, és mögöttes tartalmakat 
is hordoz egyúttal magá-
ban. A vadállatokat nem  
véletlenül nevezik annak, 
amik. Veszélyesek lehet-
nek a testfelépítésük, a testi  
erejük, a gyorsaságuk, a 
nagy foguk, karmuk vagy 
bármi miatt. Tehát ez a  
szórakozás alapvető veszé-
lyeket rejt magában. 

Ettől függetlenül ez a fi-
atalember belekezdett egy 
olyan játékba, mely már 
túlnőtt rajta. Az eredeti cél 
szerint, miszerint néhány ál-
latot kézhez szoktat, s ezzel 
a bátor tettével ismerősei és 
barátai körében sikert arat, 
megtörtént. Reméljük az el-
ismerő szavakat begyűjtötte, 

azok ízét még mindig érzi. 
Ugyanakkor itt vissza-

csatolnék a bevezető mon-
datomra. Amennyiben egy  
intelligens ember választá-
sáról írnék, úgy elmondha-
tó lenne, hogy ez az ember  
alaposan átgondolva, meg-
fontolva választ magá-
nak időtöltést. Döntését a  
szabadideje eltöltésével kap-
csolatban több lehetséges 
opció közül határozza meg. 
Mérlegelve azt, hogy az ál-
tala végzett szabadidős te-
vékenység van-e bármilyen  
kihatással szűkebb, vagy tá-
gabb környezetére. 

Mivel ez az érintett fia-
talember esetében nem állt 
fent, ezért merem bátran 
állítani, hogy nem hogy két-
szer nem állt sorban, hanem 
talán még a legelső körből is 
kimaradt...

Döntése nyomán 
olyan lavina indult meg, 
mely egy egész közösség  
fenyegetettségét jelenti, és 
az általa szeretett(?) állatfaj 
kényszerű irtásához veze-
tett. Védtelen állatok töm-
kelegének halálát okozva 
azzal, hogy emberhez szok-
tatta őket, táplálékot ad ne-
kik. Nem felmérve a hely-
zetet, hogy mi következik 
akkor, ha nincs rendszeres 
élelem biztosítva. Mi lehet a 
vége annak, ha biztonságot 
lelnek ezek az állatok, és az 
ösztönökből fakadó fajfenn-
tartás miatt szaporulatok 
jönnek létre. 

Az ő hobbija saját igényeit 
ugyan kielégíti, de sem má-
sokra, sem pedig az állatokra 
nem gondolt. Már ezek a be-
szoktatott vadak többek közt 
az én udvarom vendégei is. 
Fenyegetésben tartva jelen-
létükkel mind a saját életem, 
mind pedig a családomét. Az 
unokám már nem játszhat az 

udvaron. A kutyáim is lassan 
csak a dolguk elvégzésére 
használhatják a hatalmas 
kertet. 

Ezek csak a személyes 
érintettségeim felsorolása, 
lássunk néhányat a köz érin-
tettségét illetően, természe-
tesen a teljesség igénye nél-
kül:

1. Az udvarom végében 
kőfallal beépített pince volt. 
Volt, mert a kőfalat a va-
dak lebontották. menekü-
lési útvonalaikkal átszabták 
a hegyet. A fák gyökerestül 
csúsznak le a hegyről, ahol 
a vízmű elhanyagolt területe 
található.

2. Sétálók, biciklizők, fu-
tók. Mind egyszerű célpont 
az éhes állatok, vagy a szapo-
rulatot védelmező egyedek 
számára.

3. Gyermekeink testi ép-
sége is kockán forog.

Ez a fajta emberi butaság 
képes olyan mértéket ölteni, 
ami akár beláthatatlan követ-
kezményekhez is vezethet. A 
folyamat már elindult. Azok, 
akik eme hobbiként végzett 
cselekedet elszenvedői, fo-
lyamatos küzdelemmel telve 
múlnak a napjai. A kilátások 

egyre rosszabbak azt illető-
en, hogy valaha olyan meg-
oldás születik, ami az állatok 
és az elszenvedő emberek ré-
szére is megfelelő. 

Egyenlőre csak anyagi, 
eszmei károk tömkelege so-
rakozik az emberi oldalon, 
és a kilőtt állatok növek-
vő száma a másik oldalon. 
Mindemellett megemlítésre 
méltónak tartom azon szak-
emberek fáradozásait, akik 
ezen hibás döntés folytán a 
közösség érdekében fárad-
hatatlan munkájukkal tá-
mogatják és védik a lakosság 
tulajdonát. 

A fiatalember kiléte sokak 
számára ismert. Mivel jogi 
szabályozás nem lévén a cse-
lekedete nem büntethető, így 
azt gondolom, hogy a közös-
ség ereje lehet csak hatással 
rá. Kérem ezért azokat a fe-
leket, akik csak a negatív ha-
tásaival találkoznak ennek a 
történetnek, hogy próbáljunk 
meg együtt tenni az ügyért.

Lehetőleg megmutatva 
annak az embernek, hogy 
ésszel, mennyivel szebb dol-
gokat lehet létrehozni, és 
mekkora ereje van egy ösz-
szetartó közösségnek.

Tisztelettel:  
egy helyi lakos, aki 

évek óta vergődik a 
süket fülűekkel

(Név és cím a 
szerkesztőségnél)

Bátor barát, vagy közösséget 
fenyegető tényező? 

Köszönet a rendezett 
Duna-partért

A Széchenyi sétány közelében lakók – a kerékpárúton 
áthaladók nevében is -  ezúton szeretnének köszönetet 
mondani az önkormányzatnak, valamint a Babinszki 
Tibor által vezetett Maros Kft-nek azért, hogy a sé-
tány rendezett, a parkos részen rendszeresen levágják 
a füvet, a kis szemét tárolókat is rendszeresen ürítik. 
Köszönet a sportparkért, amelyet már nagyon sokan 
igénybe vesznek, akik ráéreztek ennek hasznára és ér-
tékére. A játszótér pedig jól felszerelt, a játékokat nem 
viszik el és másnap is megtalálják azokat a gyerekek.
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FELHÍVÁS
Nagymaros Védelméért Egyesület (NVE)

Tisztelt Nagymarosi Lakosok!

2018-ban ötven nagymarosi lakos megalakította az NVE-t, melynek kiemelt célja, hogy árvízi helyzet 
esetén a védelmi munkálatokat elvégezze, a Nagymaros Város Önkormányzat megbízása alapján.

A védekezés felelőse a mindenkori polgármester, a lebonyolításért az egyesület vezetősége felel.

A sikeres védekezéshez széleskörű szervezett társadalmi összefogásra van szükség (kb. 400 fő).
A védekezési feladatok legnagyobb része a mobil elemek felépítése.

A lakosság nélkül nincs árvízi védekezés.
Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené munkájával a védekezést.

Fontos már most nyilvántartásba venni a jelentkezők elérhetőségét.

 Az NVE elérhetőségei  Az egyesület vezetősége
 E-mail: iroda@nmve.hu          elnök:                 Mihály Gábor
 Telefon: +36 27/354-195               elnökségi tagok: Edöcsény András
  (munkanap 8:00 – 16:00)            Heininger Ferenc
 Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.                     Dr. Morvai Ágnes
                        Murányi Zoltán

Az önkormányzat az iskolai közösségi 
szolgálat (IKSZ) keretein belül progra-
mot hirdetett a nyári szünet első hetére 
középiskolás diákok számára. A prog-
ramban önként részt vevő 15 diák a Béla 
király sétány padjainak faelemeit újította 
fel, csiszolta le és festette át. A padok hát-
támláját a diákok 10 védett és 3 gyakori 
dunai halfaj képével díszítették, Szabó 
Henrietta csodálatos rajzai alapján készí-
tett sablonok segítségével. Heni a halak 
mellé festette azok neveit, így teljesedik 
ki a padsor tanösvény szerepe. Ezúton 
is köszönjük Heni önzetlen munkáját és 
segítő tanácsait!

A diákok egytől egyig fantasztikus 
munkát végeztek, nagyon büszkék va-
gyunk rájuk. Köszönjük az összes részt-
vevőnek: Csajka Marcinak, Squor Bá-
lintnak, Féja Annának, Ábrám Annának, 
Végh Zsófinak, Breznay Emmának, Sze-
keres Grétinek, Tölgyes Annának, Letkó 
Karolinának, Patakfalvi Domonkosnak, 
Jórász Vilmosnak, Sarraoui Sarah-nak, 
Lázár Olivérnek, Rostás Zoltánnak és 
Schmittinger Katának!

A padok későbbi sorsáról tudni ér-

demes, hogy néhány éven belül az ösz-
szes régi utcabútor lecserélésre kerül a 
Duna-part fejlesztési projekt keretében. 
Ezért a padfelújítási program minimális 
költségvetéssel, az újrahasznosítás jegyé-
ben, környezetbarát anyagok felhaszná-
lásával valósult meg. 

Tölgyes Ildikó

Dunai halakat bemutató tanösvénnyé 
avanzsált a Béla király sétány
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Emlékszel, Ági, azokra harcos 
évekre? Te már rég „Kossuth 
téri” voltál, mikor a Víszel pin-
céi előtt találkoztunk a Gárda 
toborzón. Emlékszel, mikor ki-
tetted a Te toborzó plakátodat a 
Mainzi utcába: alapító tagokat 
kerestél a Jobbik Nagymarosi 
Szervezetébe. Ekkor kezdődött 
közös munkánk.

Emlékszel, Ági, arra a 11 év-
vel ezelőtti novemberi estére, 
mikor alakuló ülésünket tartot-
tuk? Nem telt el sok idő, mikor 
ifjabb Hegedűs Loóánt csapa-
tunkat a „Nagymarosi egri nők” 
kifejezéssel illette.

Emlékszel, Ági, mikor még 
tömegeket tudtunk megmozgat-
ni, mikor adventi keresztünk 
körül tele volt a Magyar utca? 
Mikor az Országzászló alatt is 
több, mint százan gyűltünk ösz-
sze a trianoni tragédiáról meg-
emlékezve?

Emlékszel, Ági, hány előadót 
hívtál meg Nagymarosra, meny-
nyi telefon, szervezés, levelezés 
előzte meg ezeket a programo-
kat?

Emlékszel, Ági, hány bajba-
jutott embernek segítettél? Nem 
csoda, hogy a Jobbik Szeretet-
szolgálat Téged kért fel segítő-
nek…

Emlékszel, Ági, amikor Mi-
kulás napján együtt ültünk a 
váci rendőrség folyosóján, hogy 
tanúként hallgassanak ki a kis-
marosi Gyurcsány elleni tünte-
tésről? 

Emlékszel, Ági, hogy csende-
sedett el a közhangulat évről 
évre? De hited, kitartásod, len-
dületed sosem lanyhult. 

Emlékszel, Ági, milyen büsz-
kén vitted a zászlót még tavasz-
szal is? Betegséged ellenére más-
fél órát ültél velünk a napon, 
kampányolva…

Emlékszel, Ági, mikor a tri-
anoni tragédia 99. évforduló-
ján rendhagyó módon nem egy 
előadót hallgattunk meg, hanem 
mindenki, így Te is meséltél régi 
dolgokról…

Emlékszel, Ági, még július 
9-én beszéltünk telefonon. Bár 
mondtad, hogy leleteid nem jók, 
hangod és szavaid mégis bizako-
dók voltak. Hittél és hittünk gyó-
gyulásodban.

Emlékszel, Ági, július 16-án 
ott voltunk betegágyadnál. Bár 
aludtál, mélyen, mégis tudom, 
hallottad, mi történik körülöt-
ted.

Harcoltál a jobb, szebb, igaz-
ságosabb Magyarországért. Har-
coltál az egészségedért. 

Most olyan helyen vagy, ahol 
csak békét találsz, így békére lel-
tél.

De tudjuk, fentről figyelsz 
minket, vigyázol ránk, küzdesz 
értünk. Köszönjük, Ági! Sosem 
felejtünk!

A Jobbik Nagymarosi 
Szervezete nevében: 

Moór Györgyi

Emlékszel, Ági?

Köszönetnyilvánítás
 

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik 
SZIMON ÁGI, a drága feleség, édesanya, nagymama, testvér 
és nagynéni temetésén, és a lelki üdvéért bemutatott hálaadó 
szentmisén részt vettek, érte imát mondtak.

A gyászoló család
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Partmentén
Trunkó Barnabás rovata

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok: 
Féja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442

KÖNYVAJÁNLÓ
KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:  

hétfő: szünnap
kedd, szerda, péntek:  9-12/13-18
 csütörtök: 13-16, szombat: 8-12

Orange, Tommy: Sehonnai
Bámulatos és megrázó portré egy olyan Amerikáról, amelyet eddig 
csak kevesen láttunk. Tommy Orange regénye nem véletlenül volt 
igen sokáig a New York Times bestseller listájának élén. Egy olyan 
hang szólal meg benne, amelyet még sohasem hallottunk: fehéren 
izzó és elsöprő erejű. Egyszerre szilaj, mókás, izgalmas és modern.

Tizenkét feledhetetlen figura igyekszik az oaklandi pow-wow-
ra, az észak-amerikai indiánok nagy összejövetelére, hogy aztán 
azon a sorsszerű napon mindannyiuk élete összekapcsolódjon.

Költői és ádáz könyv, tele elektromos feszültséggel. Sodró len-
dületű, többgenerációs történet.

Harmon, Amy: Homokból és hamuból
Olaszország, 1943. Tombol a második világháború. Évekkel ezelőtt 
Eva Roselli és Angelo Bianco szinte testvérekként nevelkedtek, 
majd egymásba szerettek, ám a körülmények és a vallásuk elvá-
lasztotta őket egymástól. Hosszú idő után találkoznak újra: Eva a 
Gestapo elől menekül, Angelo felszentelt pap, s befogadja a lányt a 
kolostorba. Eva rádöbben, hogy a katolikus egyház rajta kívül még 
sokaknak nyújt menedéket.
Mindent elsöprő történet szerelemről, háborúról. Lenyűgöző, 
ahogy egyszerre ejti rabul az szíveket és az érzelmeket.

Bernard, Caroline: Alma Mahler, Bécs múzsája
Alma Schindler a szecesszió lázában égő Bécs híres szépsége. Ke-
gyeiért a Monarchia minden tájáról érkezett írók, festők, zeneszer-
zők versengenek. A művészszalonokban hódító Almát először 
Klimt, majd Gustav Mahler tehetsége nyűgözi le.

A zeneszerzői ambíciókat dédelgető fiatal nő nagy árat fizet a 
Mahlerral kötött szerelemi házasságáért: le kell mondania a saját 
zenéjéről, és csak a férje érvényesülését szabad elősegítenie. Ihlető 
múzsa, támogató társ, de Alma egy idő után azonban ennél többre 
vágyik… A századfordulós Bécs rendkívüli asszonyának története.

Mass, Wendy: Az utolsó ajándék
Tizenegy szülinap után Amanda és a legjobb barátja, Leó, egy 
évig nem beszélnek.  Ami azután történt, hogy újra szóba álltak 
egymással, egy életre szóló kalandhoz vezetett. Most megint nem 
beszélnek már egy éve, aminek eredménye még elképesztőbb… 
Remek ifjúsági regény!

Friss infók településünkről:
WWW.NAGYMAROS.HU

https://facebook.com/nagymarosvaros

Lejárt a jogsi
Lejárt a jogsim, ráadásul nem én vettem észre először, 
hanem egy rendőrjárőr a marosi Főtérnél. Meg kellett 
hosszabbítani, az orvosi vizsgálat könnyen ment, mert a 
szemészeti vizsgáló-tábla betűit előre bemagoltam, csak 
a vizeletvétellel volt egy kis probléma. Ki kellett men-
ni a szökőkúthoz, hogy a vízcsobogástól mintát tudjak 
produkálni.

Igazolványképet is csináltattam, sőt előtte még el-
mentem a fodrászhoz is. Az okmányirodában azonban 
közölték, hogy az igazolványképeimet nyugodtan el-
dobhatom, mert ők készítenek rólam fotót a saját ka-
merájukkal.

Lefényképeztek, megmutatták és megkérdezték, 
hogy elégedett vagyok-e a felvétellel? Elégedett voltam, 
mert szerintem a bemutatott fotó alapján gyerekjáték 
lesz azonosítani, és elkapni azt a bolíviai pedofil kábító-
szer-kereskedőt, aki ellen immár két éve adtak ki nem-
zetközi elfogató parancsot.

Udvariasan megkértem az ügyintéző hölgyet, hogy 
nem tudna-e rólam valami előnyösebb képet csinálni? 
Hűvösen közölte, hogy ők hozott anyagból dolgoznak, 
de azért készített rólam egy másik fotót is. Ez már kife-
jezetten hasonlított. De továbbra is a még mindig sza-
badlábon lévő bolíviai bűnöző fantomképéhez.

Kénytelen voltam belenyugodni a megváltoztathatat-
lanba, legfeljebb, ha majd házassági hirdetést adok fel, 
akkor nem a jogosítványképemmel fogok villogni.

Az ügyintéző azzal vigasztalt, hogy ezt a fotót lézer-
rel fogják felgravírozni a jogsira, és az még segíthet a 
dolgon. 

Augusztus végén nyit a 
könyvtár

A Városi Könyvtár 2019. július 22-től (kedd) 
2019. augusztus 25-ig ZÁRVA.

Nyitás: augusztus 27-én (kedden) 9 órakor.
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ÁLLATVÉDÕ SOROK

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705  ÉS 06-20/942-5822  
FRISS HÍREINK A FACEBOOK OLDALUNKON: Máté Állatvédelmi Alapítvány

SZÁMLASZÁMUNK: 66000114-10109375

„Az egyetlen abszolút önzetlen barát, akire az ember szert tehet ebben az önző világban, az egyetlen, aki sosem hagyja el őt, az 
egyetlen, aki sosem hálátlan és hűtlen hozzá - az a kutyája. Ő az, aki mellette áll jóban-rosszban, egészségben-betegségben. Ott 
alszik a hideg földön, ahol a barátságtalan szelek fújnak, s ádázul zuhog a hó, csak hogy gazdája oldalán lehessen. Megnyalja 

a kezet, amiben nincs élelem, amit felajánlhatna. Nyalogatja a sebeket, és enyhíti a fájdalmakat, melyeket a világ kegyetlensége 
ejt. Úgy őrzi koldus gazdája álmát, mintha király volna. Mikor minden barát eltűnik, ő marad. Ha elmúlik a gazdagság, vagy 

a hírnév szertefoszlik, ő olyan hűséges marad szeretetében, ahogy a nap kitart az útján az égen.” (George Graham Vest)

Kedves Kutyabarátok! 
Szeretnénk felhívni figyelmüket két vidám 
"kutyás" programra! A Alapítványunk 
nagy örömmel vesz részt olyan városi 
rendezvényeken, amelyek az állatokkal, a 
felelős állattartással kapcsolatosak. Mind-
annyian tudjuk, nagyon sok még a megol-
dandó feladat, ám ha összefogunk, sokkal 
hatékonyabban tudunk együttműködni. 
Az olyan alkalmak, amelyeken városunk 
állatbarát polgárai vesznek részt, alkalmat 
adnak arra, hogy találkozzunk, beszélges-
sünk, ötleteket cseréljünk. 

Egy kutyabarát rendezvényen termé-
szetes, hogy négylábú barátaink is részt 

vesznek. Az "Ivócimborák" elnevezésű 
programon nem csupán a gazdikat várjuk, 
hogy élvezzék az ország 11 tájegységének 
borait, hanem kedvenceiket is, akiket fi-
nom, kutyáknak készített itallal kínáljuk 
majd. Vidám, barátságos összejövetelt 
remélünk, morgás- és veszekedésmentes 
iszogatást! S, hogy ki lesz a legösszeszokot-
tabb ivócimbora páros, az majd a helyszí-
nen kiderül!

Gyerekek, most hozzátok szólunk! A 
jövő a tiétek, nektek kell sokat tenni azért, 
hogy jó példával járjatok elöl! Tudjuk, 
hogy Nagymaroson nagyon sokan vagy-
tok boldog kutyatulajdonosok! Gyertek 

Vidám kutyás programok! el augusztus 19-én 11 órakor a " Játszó-
pajtások" elnevezésű rendezvényre! Kis 
barátotokat ne hagyjátok otthon! MI is 
lesz a program? Játszani fogunk! Kinek 
lesz a kutyusa a legbátrabb, a legszófoga-
dóbb? Senki ne ijedjen meg, nem komoly 
verseny lesz, csak egy játék! Kinek a kis 
barátja fogad majd legjobban szót, ül le, 
ha kell, vagy ad egy pacsit is....és ha most 
nem, akkor majd legközelebb! Szeretettel 
várunk Benneteket, legyünk minél töb-
ben!

Az időpontok:
augusztus 18 17 óra - "Ivócimborák"

augusztus 19 11 óra - "Játszópajtások"
Bízunk benne, hogy e két rendezvényen sok 

barátságos két - és négylábú érdeklődőnk lesz!
Heinczné Cserni Katalin

A cím és a szokatlanul hosszú mottó 
némi magyarázatot igényel.  A No-
bel-díjas Konrad Lorenz nagyszerű 
könyve az „Ember és kutya” minden 
eb tartónak kötelező olvasmány! Nem 
akartunk címet lopni, különben sem 
érezzük nagy pontatlanságnak ezeket a 
csodálatos lényeket olykor magunk elé 
engedni.  Vest  különösen találó mon-
datai erről a különleges  teremtmény-
ről  jó előszó az alábbiakhoz, ahol alap-
vetően a mi felelősségünkről lesz szó.                                           

A tapasztalataink az igazolják, az 
ebtartással kapcsolatos gondok, olykor 
tragédiák eredője az, hogy a nevelésre 
szoruló kölyök- és felnőtt kutya nem a 
számára megfelelő körülmények közé 
került. Pedig a jó választás feltételei 
megtanulhatóak! Jó hír, hogy a kör-
nyékünkön élők a szükséges segítséget 
helyben megkaphatják, Varga Krisz-
tina (Facebook: Jókutya kutyaiskola és 
gazdinevelde), a nagy tapasztalatú ku-

tyakiképző és klikker tréner  szeretettel 
várja a jelentkezőket. A beszélgetésün-
ket több részletben olvashatják.

- Mi a lényege, különlegessége az em-
ber és a kutya kapcsolatának?

- Mindenekelőtt tisztelni kell az 
egyéniségüket. Nagyon sokan a saját 
vágyukat vetítik bele egy kutyába, ezért 
mennek el gyakran egymás mellett, te-
hát nem a hozzá illőt választja. Önma-
gában kell tisztáznia, az egyéniségéhez, 
a körülményeihez milyen kutya illik, 
illetve, illik-e egyáltalán. Lesz-e lehe-
tősége lemozgatni azt a fajtát, lesz-e 
ideje rendszeresen kefélni, nyíratni a 
bundáját, mert ha nem, az komoly, a 
bőrrel kapcsolatos problémákat hoz-
hat, ha ugatóst választ, hamar  feszült 
helyzet alakul ki, különösen a társas-
házi szomszédokkal. Nagyon fontos 
feltétel az anyagi helyzet. Ma már a kö-
telező védőoltások, a kullancs, és más 
veszélyes paraziták elleni védekezés 

igen sokba kerül, egy váratlan beteg-
ség, műtét különösen. Gyakori, hogy 
csak az érzelmi szempontok döntenek, 
a következményekre nem gondolnak. 
Például arra, hogy a kutya nem gye-
rek, akire sok mindent rá lehet hagyni, 
kényeztetni, nem, a kutyának főnök, 
irányító vezető kell. Így is kialakul a jó 
kapcsolat, de neki tudnia kell, nem ő a 
domináns személy.

- Miben különbözik alapvetően a vi-
szonyunk hozzájuk, mint más állatok-
hoz?

-  A közismert mondatot idézhetem 
a Kis Herceg-ből, felelős vagy azért, akit 
megszelídítettél. Bármilyen állatot tar-
tunk, az egész életében oda kell figyel-
nünk a jóllétükre. A kutya annyiban 
más, hogy ő rendkívül sokat ad vissza. 
Például a ló is sokat, de ő menekülő 
állat, a kutyának rendkívüli szüksége 
van az emberre.   (Folytatjuk!)

Kecskeméti Károly

   Kutya és ember (1.)
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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: MIN-
DEN 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: 9-10 Között gyógyszeReK és 
táPoK átadása, Rendelés 10-12 óRáig

Rendelési időn Kívül telefonos egyeztetéssel fogadom

betegeimet, végzem a műtéteKet, Kiszállást vállaloK. 

www.kutyakanyar.hu • marosvet75@gmail.com

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő 
Nagymaros, Radnóti M. u.  1.

06-20/468-2846

A művelődési ház programjai
augusztus-szeptember

Bővebb információ: Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Nagymaros, Fő tér 14. Tel.: (27) 354 243, 

Facebook: www.facebook.com/nagymarosikonyvtar/

HÓD KFT. 
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetében keres;
l kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező szakembert,

l betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.
A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú 

biztos állást ajánlunk.
 Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
 a 06 27/354-195 telefonszámon.

Kedves Látogatóink!
A Magyar Falu Program keretében elnyert 
támogatásból megkezdődik a művelődési 
ház két kisebb termének a felújítása 2019. 
augusztus 12-től várhatóan szeptember 
20-ig tart.

Sajnálattal tájékoztatjuk a állandó látoga-
tóinkat, hogy a felújítás időszakában korlá-
tozottan, vagy gyakran egyáltalán nem tudja 
fogadni az intézmény a csoportokat és civi-
leket.

Kérjük szíves megértésüket!

Születtek: Zoller András és Englóhner Adrienn fia: Mar-
tin, Bordás Gergely és Vadászi Anna lánya: Bíborka, Mundi 
Péter és Bergmann Nikoletta fia: Kristóf Antal, Hoffer Csa-
ba és Hirleman Anita lánya: Anasztázia Zselyke, Gutyán 
Gergely és Kovács Linda lánya: Julianna, Juhász Zoltán 
és Hegyi Bernadett lánya: Katalin Dorka, Sándor Tibor és 
Czebeczauer Viktória fia: Dávid, Balázs Róbert és Kis Éva 
lánya: Vanessza, Pusztai Máté és Falvay Katalin fia: Sámu-
el, Maglódi Krisztián és Dubniczky Barbara lánya: Anna, 
Lengyel Tamás és Maldik Anna fia: Barnabás, Gável Péter 
és Hadi Bernadett lánya: Veronika, Szabó Norbert és Éberli 
Henrietta fia: Benett.

Házasságot kötöttek: Arnold Gyula és Kurdi Tünde, Mar-
tinovic Boris és Benkő Lívia, Varga István és Takács Ivett, 
Fellenbeck Ádám és Németh Emese, Horváth Olivér Imre 
és Csik Borbála, Somfai Roland és Nagy Sarolta.

Elhaláloztak: Román Sándor (1947), Róna Rudolf (1936), 
Szimon Attiláné sz. Andresz Ágota (1949), Koppány 
György Kornél (1942), Zsombok Sándorné sz. Ujvári Éva 
(1947), Horváth Imre (1936).

Augusztus 17. szombat 17 óra 
XX.: Nagymaroson élő és Nagymaroshoz kötődő 

alkotók kiállítása
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 Börzsönyoptika - Király u. 6. 

Előjegyzés: 06-30/916-0889

 

Továbbra is az üzletben mindennemű rövidáru, tű, cérna, 
hímző, kötő fonalak, gobelinek, szalagok kaphatók!

Augusztus 17-én és szeptember 7., 14. és 
28-án, szombaton ingyenes látásvizsgálat! 

előjegyzés szükséges!

MEGHIBÁSODOTT?  ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?

ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS 
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE

MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVIZE

GÁZMEÓ ÁTADÁS
GÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLAT
VÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉS

KONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁS
SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0620/407-1874, 
0620/330-0283

ÉPÍTÉSZET
FESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁS

0670-626-7902

EMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COM

HÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMAL

Kifutó gyermek, női és férfi keretek (műanyag és fém) 
ingyen elvihetők augusztus végéig! 

20% kedvezmény a napfényre sötétedő lencséből és az új 
divatú keretek is 50%-os árengedménnyel kaphatók. 

Napszemüvegek 30%-os UV szűrősek. Védje szemét a naptól! 

Az üzlet nyitva tartása nyáron:
 kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, du. 14-16.30-ig, 

péntek 10-től 12-ig
Szombaton csak a szemvizsgálatra tartok nyitva!

Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús 
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos

FEKETE & FIA 

Szállítás, 
gépi földmunka 

Tel.: 06-20/934-2069
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