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Megvásárolja a város
a főtéri Bethlen házat

Az elmúlt hónapban több rendkívüli ülést is tartott Nagymaros
Város Képviselő-testülete. A koronavírus járvány utáni üléseken
fontos döntések születtek. Többek
között arról határoztak, hogy megvásárolják a főtéren lévő Bethlen
házat, amelyben jó hasznosítási lehetőséget látnak. A grémium nem
egyhangúlag támogatta a várárlást
és a hozzá kapcsolódó hitel felvételét.
Döntés született arról is, hogy
augusztus 1-től Hetényi Andrea
lett a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda új intézményvezetője
öt évre. Emellett pedig hozzájárultak ahhoz is, hogy a nyugdíjba
vonuló dr. Sthul Aranka gyermekorvost dr. Hajnal Katalin váltsa
november 1-től.
A testületi ülésekről szóló beszámolónkat lapunk 3. oldalán
olvashatják.
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Pop art koronavírus idején

Történt egyszer, hogy jött egy kis vírus és jól
beleköpött mindenki levesébe…
A nyolcadik osztályban művészettörténeti tanulmányaink elérkeznek a modern
művészetekig. Ez kapóra is jön, hiszen a
modern művészet csupa láng, csupa lázadás,
ahogy a végzős létet is ezek a nagy érzelmek
hatják át. És akkor egyszer csak jön egy szabad szemmel láthatatlan tüskés kis szörnyeteg és még lázadni sem lehet tőle rendesen,
persze nem hagyjuk magunkat és próbáljuk
kihozni a helyzetből a maximumot.

A Pop-art festők múzsája a popkultúra
“Inspiráció kell? Csak nézz körül!” - nagyjából ez volt a Pop-art mottója. A témaválasztás fő mozgatórugóját a hétköznapi tárgyak, a plakátok, a reklámok, a képregények
és a különféle hirdetések mozgalmassága és
változatossága adta.
Habár a Pop-art képeken valódi, létező
tárgyakat és hús-vér személyeket láthatunk,
az ábrázolásmód olyan változatosan vibráló
és olyan intenzíven izgalmas, hogy nem lehet nem beleszeretni. A Pop-art festmények

egyszerűek, könnyen érthetőek, és pontosan
ezért sokak számára befogadhatóak.
“Ha a Pop-art festők múzsája a popkultúra, akkor a ti Pop-art múzsátok legyen a
koronavírus!” - ezzel a felszólítással hívtam
alkotásra az iskola végzős diákjait.
Pop-art stílusban olyan képeket alkottak
amiket a korona vírus ihletett. A témaválasztás középpontjában akár a sok felhalmozott
tartós élelmiszer, az operatív törzs, a maszk
viselés, vagy a vírus kis tüskés gömböce álljon is, szívből és szívhez szóló, igazán fantáziadús alkotások születtek, de beszéljenek
a képek.
Hoffer-Szabó Petra
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Megvásárolja a város a főtéri
Bethlen házat
Július 6-án rendkívüli ülésen
döntöttek többek között arról is, hogy a város megvásárolja a főtéri Bethlen házat,
melyhez kölcsönt vesznek
fel. Emellett számos más
kérdésben is határozott a
grémium. Az ülésen Hetényi
Andrea nem volt jelen.
Elsőként az önkormányzat 2019. évi költségvetése
zárszámadásának elfogadására került sor, majd elfogadták a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló
éves ellenőrzési jelentést is.
Támogatták Barkasziné
Mándoki Hella címzetes törzsőrmester nagymarosi körzeti megbízotti kinevezését.
A SIGIL-MAROS Nonprofit
Kft szolgáltatásának bővítésére irányuló kérelmét is
jóváhagyták, így bővült a kávézó szolgáltatási köre.
Tulajdonosi kölcsönről
döntöttek a Mátyás Étkezde
Nonprofit Kft vonatkozásában. A képviselő-testület a
bér-, és járulék finanszírozási nehézségeinek áthidalására 1 millió 700 ezer forint
tulajdonosi kölcsönt nyújt a
Mátyás Étkezde Nonprofit
Kft. részére. A tulajdonosi kölcsönt a cég legkésőbb
2021. június 30-ig köteles
visszafizetni, amely után
a Ptk-ban meghatározott
mértékű kamatot kell fizetnie évente, vagy a futamidő
végén – áll az elfogadott határozatban.
Heinczinger Balázs polgármester javaslatára a testület többsége úgy döntött,
hogy a város megvásárolja
a Főtéri Bethlen házat melyhez 10 éves futamidejű hitelt
vesznek fel az OTP-től.
Az ingatlan megvásárlása
jó befektetési lehetőség, mivel hosszú távon a turizmusés vendéglátás fejlesztésével
folyamatos bevételt hozhat
a városnak. Az épület felújítása és átalakítása a tervek
szerint pályázati forrásból
valósulna meg.
Több funkciót is betöltve
a vendéglátó üzemegység

mellett, kiadó szobák kerülnének kialakításra, illetve
lehetőség nyílna a kert és a
művelődési ház udvarának
összekapcsolására, amit rendezvények alkalmával így
jobban ki lehetne használni.
Polgármester úr elmondta, hogy a hitelügylet tárgyalásakor arra törekedett,
hogy a törlesztő részleteket
csak később kelljen elkezdeni fizetni, miután a Csillag utcai ingatlan hitelének
törlesztése befejeződött. A
vásárlás után először csak a
kamatokat kell fizetni, ami
egy kisebb összeg. Később
a magasabb törlesztőrészletek a bérleti díjakból lennének fedezve. Gergely Tamás
a Pénzügyi Bizottság elnöke
elmondta: a szakgrémium
egy nem ellenében, támogatta a vásárlásról szóló határozatot.
Kiss Károly képviselő arra
volt kíváncsi, hogy mennyit
kell még az épületre költeni?
Hiányolta, hogy nem készült
előre üzleti terv. Marafkó
Márk jelezte, hogy az ingatlant korábban az interneten
105 millió forintért hirdették, míg a vételár, amiben
Bethlen Gáborral megegyeztek 110 millió forint lett. Ezt
kifogásolta Schindler László
is, aki tartózkodott a döntésnél, sőt kérte, hogy napolják
el a döntést, hogy teljes legyen a létszám a szavazásnál.
A polgármester arra hivatkozott, hogy neki az eladó azt
mondta, hogy korábban már
módosította az árat, de az ingatlanközvetítő nem írta át
az interneten. Az üzleti tervre reagálva pedig elmondta:
a képviselő, mint bizottsági
elnök maga is kezdeményezhette volna, hogy készüljön
ilyen dokumentum.
Heinczinger Balázs kiemelte, hogy kormányzati
támogatásért is fog lobbizni
annak érdekében, hogy mielőbb megvalósíthassák terveiket.
A szavazás végül 5 igennel, 2 nemmel és 1 tartózko-

dással zárult, mivel egy képviselő hiányzott.
Ehhez kapcsolódó döntés szintén, hogy az ingatlan
megvásárlásáról szóló adásvételi szerződés elkészítésével dr. Gáspár Zoltán ügyvédet bízzák meg 400 ezer
forint munkadíj és 50 ezer
forint letétkezelési díj ellenében.
Végül arról született döntés, hogy Magyar utcai óvoda felújításának céljára pályázatot nyújtanak be a helyi
önkormányzatokért felelős
miniszter által Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 3. melléklet
II. 2. pont a), b) és c) pontja
alapján önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására közzétett
felhívásra. A ab) pontban
szereplő alcél keretében a
Magyar utcai óvoda felújítása tárgyában 29 927 552
forint támogatás iránt, az
önkormányzat adóerő-képessége alapján 1 575 135 Ft
önrész mellett.
Július 28-án három rendkívüli ülést is tartottak. Az
első alkalommal számos
döntés született, így többek
között új vezetője lett az
óvodának.
Elsőként a Pénzügyi Bizottság javaslatára úgy döntöttek, hogy mind a Maros
Nonprofit Kft-nál, mind
pedig a Mátyás Étkezdénél a felügyelőbizottságot
2020. augusztus 1. napjától megszüntetik. Emellett
elfogadták azt is, hogy az
ügyvezetők negyedévente
számoljanak be tevékenységükről a grémiumnak.
Dr. Stuhl Aranka nyugdíjba vonul november 1-gyel.
Így praxisát dr. Hajnal Katalin veszi át. Emellett szeptember 1-től az iskolaorvosi
feladatokat is már ő végzi
majd.
Tulajdonosi hozzájárulásukat adták a Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére, amely pályázott a

Bethlen Gábor Alaphoz.
Úgy döntöttek, hogy a
„Nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtése Nagymaros közigazgatási területén" kiírt pályázatot
eredményesnek nyilvánítják
és felhatalmazzák a polgármestert, hogy a nyertes Pepe
Trans Kft-vel közszolgáltatási szerződést kössön.
Hetényi Andrea lett a
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője. A posztra egyedül ő
pályázott, kinevezését egyhangúlag fogadták el. Megbízatása öt év időtartamra
szól 2020. augusztus 1. napjától. Ő érintettség miatt
nem vett részt a szavazásban.
Elfogadták a JUNIMED
Kft-vel a 2015. június 1. napján foglalkozásegészségügyi
alapellátás
biztosítására
megkötött szerződés felmondását 2020. július 15-i
hatállyal, és szerződést kötnek dr. Niedermüller Teréziával a feladat ellátására.
A Regionális Helyitermék
Piacok fejlesztése című pályázat kivitelezési munkáinak árajánlat bekéréséről
döntöttek. Ehhez öt kft-nek
küldenek majd ajánlattételi
felhívást, köztük több nagymarosi cég is szerepel.
Ugyanennél a pályázatnál
elfogadták, hogy a műszaki
ellenőri feladatainak ellátására az Ép Kör Bt-t bízzák
meg 688 ezer forint (áfa
mentes) vállalkozói díjért.
Kétszázezer forint támogatást nyújtanak a grevesmühleni testvérváros 2020.
szeptember 19-24-ig tartó
programjainak megvalósításához.
Ugyanezen a napon szintén rendkívüli ülésen született döntés arról, hogy nem
támogatják új védőnői körzet kialakítását és települési
társulás létrehozását a feladat ellátásához Kóspallag
Község Önkormányzatával.
Szintén július 28-án döntöttek arról, hogy mivel a
járvány miatt nem tudtak
dönteni április 30-al a kitüntető címek adományozásáról, ezért a rendelet dátumát
a 2020-as évben július 30-ra
módosítják.
Furucz Anita
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A polgármester Facebook bejegyzéseiből
Heinczinger Balázs polgármester Facebook oldalán minden héten beszámol munkájáról. A
júliusi
eseményekből
szemléztünk.
Ígéretemhez híven, szeretnék visszatérni a heti
beszámolókhoz, melyekben
összefoglalom a legfontosabb aktualitásokat, és tájékoztatom Önöket közös
dolgainkról!
Szeretném megköszönni, hogy sokan eljöttek és
megtiszteltek jelenlétükkel
a lakossági fórumon, és azt
is, hogy sokan követték az
esemény online közvetíté- Megkértem a Városüzemeltetési osztályunkat, hogy
sét is.
minden héten számoljanak
be azokról a tevékenyséRendezvényeinkről
A szerdai kormányülésen gekről, amelyeket azon a
azt a döntést hozták, hogy héten végeztek.
Beszámolójuk alapján az
az augusztus 20-i központi
rendezvények és a tűzijáték alábbiakról tudom tájékozelmarad. Mi már korábban tatni Önöket:
- fűnyírás: a Panoráma
elvetettük a nálunk hagyománynak számító Szent parkolótól a Dámig és a
István Napi – 3 napos – Bo- Művelődési ház udvarán;
- kaszálás: a Szállorünnep megtartását. Tűzijáték Nagymaroson sem lesz da utca, Gesztenyés kert,
(így közel 8 millió forintot Gesztenyés parkolótól Kaspóroltunk). Terveink sze- csa ligetig;
- sövény nyírás a Millenrint megtartjuk viszont a
városi ünnepséget, és az nium soron;
- a kerékpárúton a Panoünnep tiszteletére egy kis
családi nappal szeretnénk rámától a „MOL töltőállokedveskedni Önöknek. A másig” kaszálás, gallyazás;
- a Gólyás játszótéren a
Fő térre várjuk Önöket néhány programmal, fellépő- Torony padlózat, mászó fal
javítása, ütéscsillapító hovel és borkóstolással.
mok átforgatása;
- Fő téren a könyvtár
Pályázatokról
Örömmel tudatjuk, hogy előtti park gondozása;
- Zöldfa utcában szegély
megnyertük a „Virágos vasútállomásokat 2020” pá- takarítása, elszállítása;
- közterület takarítás a
lyázatot, melynek keretében Nagymaros-Visegrád Duna-parton, Magyar utállomást „virágoztathatjuk cában,szelektív gyűjtők köfel”. A támogatási összeg- rüli takarítás;
- Locsolás történt a Váci
ből palántákat, virágföldet,
trágyát, mulcsot, függő vi- úti virágládák, színpad körágtartókat tudunk majd rül, Skatulya hajó körül;
- Locsolás volt a Rákóvásárolni. A pályázat elszámolásának december 31-ig czi úton (Horváth Dávid és
Schindler László képviselő
kell megtörténnie.
urak segítségével)
Közterületek rendben
- a Béla sétány beszakadt
tartásáról

A Nagymarosra jellemző
összefogással - amit nem
csak az árvízhelyzetek idején, de a járvány elleni védekezés során is felemelő
élmény volt megtapasztalnom -, a hétköznapi dolgokban is álljunk helyt!
Összefogással, együtt, többet tehetünk Nagymarosért! Ez esetben a rendezett
városképért, és a tiszta utcákért is!
Kérem mindenki figyeljen oda saját ingatlanára, és
az ingatlanok előtti területek rendezettségére!
Nem hivatalosan szeretném kikényszeríteni az
erre vonatkozó rendeletek
betartását, hanem az Önök
belátására és megértésére
földhorpadások feltöltése, hivatkozva, tisztelettel kéegyengetés, döngölés;
rem Önöket, hogy figyel- a Rév melletti szeméttá- jenek jobban lakóhelyünk
roló kiigazítása, kosár pót- tisztaságára és rendezettsélása.
gére!

A lakóházak előtti
területekről
Az utóbbi időben néhány
utcában, egyes házak előtti
területek gazosak, elhanyagoltak lettek. Jogos lehet a
kérdés, hogy a magántulajdonban lévő ingatlanok
előtti területet miért kell
az ott lakónak takarítania,
hiszen az közterület. Egyszerű lenne azt válaszolnom, hogy azért, mert ezt
a kötelezettséget rendeletek
írják elő, melyek az ingatlan előtti járda, az úttest és
a járda közötti, valamint az
ingatlant határoló terület
gondozására és tisztántartására kötelezik az ingatlan
tulajdonosát. Valójában a
jó, és érthető magyarázat az
említett rendeletek okaiban
keresendő: az önkormányzat folyamatos karbantartásokat végez, igyekszik
ápolni közterületeinket, de
a város összes közterületét
egy időben gondozni nem
lehetséges. Sem technikailag, sem anyagilag nem
megoldható. Sem Nagymaroson, sem máshol.
A város rendezettsége,
szépsége közös érdekünk!

Nyertes vis maior
pályázat
2019. decemberében a
Rákóczi út 56. és a Király
utca 23. számú ingatlanok
közötti szakaszon beszakadt az útburkolat, ami
pinceomlással járt. A hibát
kijavítottuk. Az út és a pince helyreállításának költségére utólag benyújtott
„vis maior” pályázatunkon
7.751.000 Ft vissza nem térítendő támogatást NYERTÜNK!
Szabadstrand megnyitása
Az elmúlt hetekben sokan
érdeklődtek, hogy miért
nem történt meg a strand
hivatalos megnyitása. Ahhoz, hogy egy strand működni tudjon, számos feltételnek kell megfelelnie.
A koronavírus járvány csillapodásával a veszélyhelyzetet ugyan feloldották, de
továbbra is járványügyi készültség van; melynek ideje
alatt a Fővárosi Kormányhivatal által megfogalmazott járványügyi szabályok
határozzák meg a strandok
biztonságos üzemeltetésének feltételeit.
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Többek között biztosítanunk kellene, hogy a beléptető pontoknál kötelező
kézfertőtlenítők legyenek
kihelyezve; folyamatosan
ellenőrizni kellene a strandolók közötti 2 méteres távolság betartását; óránként
fertőtleníteni kellene továbbá a korlátokat, mosdókat,
játszótereket, mindezt szigorú adminisztráció mellett. Sajnos ezek betartására, betartatására a személyi
feltételeink nem adottak. A
szabályok megszegése súlyos büntetést vonna maga
után, így kérünk mindenkit, hogy a strandot csak saját felelősségre használják!

inkről természetesen nem
mondtunk le és a közösen
megkezdett munkát a jövőben is folytatni fogjuk!
Ennek céljából hoztuk létre
a közösségi tervezés helyi,
nyilvános Facebook csoportját is. Ez a fórum a továbbiakban is megmarad és
a várost érintő ötletek, tervek megbeszélésére nyújt
majd lehetőséget.
A járvány csillapodásával szeretnék visszatérni a
közösségi tervezés korábbi,
sokkal személyesebb formájához is, hogy rendszeres
beszélgetések során, közösen tervezhessük településünk jövőjét. A következő
ilyen jellegű összejövetelre
Strandmosdó megnyitása a nyári szabadságolások
A városunkban megnöve- után, az ősz folyamán minkedett turistaforgalom mi- denképpen sort kerítünk.
att viszont szükségszerűvé
vált, hogy a strand terüleRendezvénytámogatás
tén elhelyezett mosdókon- Az Emberi Erőforrások Miténert megnyissuk, melyet nisztériumának Kulturális
a hétfői (holnapi) naptól Ügyekért Felelős Helyettes
lehetőség lesz majd hasz- Államtitkársága által 1,5
nálni.
millió Ft támogatást nyerKérjük a járványügyi tünk az idei „Szent István
szabályok fegyelmezett be- Napi Korzó” rendezvétartását!
nyünk megvalósítására.
Közterületek rendben
tartása
A héten megérkezett és átvételre került a korábban
megrendelt ZEPPELIN úttakarító seprűadapter, melyet jövő héten üzembe helyezünk és megkezdődhet a
város útjainak hatékonyabb
tisztítása.
Közösségi tervezés
Fontos kampányígéretem
volt, hogy a város jövőjét
érintő kérdésekben kikérem a lakosok véleményét.
A strand fejlesztésével kapcsolatban már elkezdtünk egy ilyen jellegű
munkát, amit - sok egyébhez hasonlóan - a járvány
megakasztott. Egészségünk
védelme lett az önkormányzat legfontosabb célja
és feladata, ami a közösségi
tervezéssel kapcsolatos terveinket is felülírta. Terve-

Egyéb, rendezvényeket
érintő hírek
A szerdai kormányülésen azt a döntést hozták,
hogy az augusztus 15. utáni rendezvények esetében
továbbra is fenntartják azt
a járványügyi intézkedést,
miszerint nem lehet 500
főnél nagyobb zenés-táncos rendezvényeket tartani. Ennek értelmében meg
fogjuk tartani azokat a kisebb eseményeket, amelyeket az elkövetkezendő időszakra terveztünk.
Augusztus 2-án és 23án vasárnap a strand területén, 28-án pénteken a
Szt. Imre téren hallhatjuk
a Váci Civitas Szimfonikus
Zenekar utcai koncertjeit
városunkban. https://nagymaros.hu/terzene-vac-civitas-szimfonikus-zenek…/
Pályázat - Családbarát

munkahelyek
kialakításának és fejlesztésének támogatása
A héten beadtuk az idei
Családbarát munkahelyek
kialakításának és fejlesztésének támogatása c. pályázatot, melynek keretében az önkormányzatnak
lehetősége nyílt 5 millió
Ft értékben támogatást
igényelni irodai eszközök,
családbarát intézkedések és
közösségépítő családi napok szervezésére.
Testületi ülések
Az elmúlt héten sűrű programja volt a képviselő-testületnek. A hétfő estét kivéve minden napra jutott
valami megbeszélnivaló.
Az idei Szent István napi
díjazottjainak kiválasztása
is egy ilyen téma volt. Díszpolgár, Pro Urbe, Nagymaros ifjúságáért és közszolgálatáért címek odaítéléséről
döntöttünk, pályázatokban
való részvételekről határoztunk, az árvízvédelmi
egyesület bemutató előadását hallgattuk a megalakulásuk óta elvégzett munkáikról, illetve megtartottuk
az Egészségház (jelenleg
társasház) lakóival a legelső közös közgyűlésünket
is, ahol elkezdtük a megbeszéléseket az előttünk álló
felújítással kapcsolatban.
Közterületek rendben
tartása
A héten elvégzett munkák
a következők voltak:
- Széchenyi sétány padka
mellől összetolt föld, hordalék elszállítása;
- Váci út elején, Nyár
utca/ Német utca padka
melletti hordalék, gyom
összetolása, elszállítása;
- Széchenyi sétány melletti díszsövények lenyírása;
- Váci út – Molnár utca
sarkának szegélytakarítása;
- általános várostakarítás/szemétszedés;
- elkezdtük a Felsőmezőn-a Dunakanyar lakó-

park- Duna felőli oldalán a
kaszálást;
- szintén elkezdtük a Selmecbánya utca felől, Zebegény felé a kerékpárút szegélynyírását;
Emellett megtörtént az
Őz utca súlykorlátozó tábláinak telepítése is.
Strandmosdó
Az elmúlt héten minősíthetetlen állapotokat tapasztaltunk a strandra telepített konténer mosdóban.
Bízom benne, hogy nem
az itt élők jóvoltából érte
kellemetlen
meglepetés
mindazokat, akik ezeket a
helyiségeket használni szerették volna! Tisztelettel
megkérek mindenkit, hogy
aki igénybe veszi a mosdót,
az egyben ügyeljen annak
tisztaságára is! A járványügyi szabályok betartása
mellett továbbra is kiemelt
kötelességünk egymásra vigyázni! Minden szempontból. A héten figyelemfelkeltő plakátokat helyezünk
ki, hogy azok is tisztában
legyenek az alapvető higiénés szabályokkal, akik
számára eddig ez szemlátomást nem volt fontos. Úgy
gondolom, hogy nem a
többségnek kell alkalmazkodnia egyesek végtelenül
alacsony igényszintjéhez,
hanem fordítva! Kérem figyelmeztessük egymást az
együttélés alapvető szabályainak betartására!
Elérkezett
augusztus,
amikor általában a legtöbben szabadságra mennek.
Nagyon kellemes kikapcsolódást, pihenést és testi-lelki feltöltődést kívánok
mindenkinek szerettei körében.
Fogadóórákról
A szerdai fogadóórák két
hétig szünetelnek, de utána
is várom Önöket, melyre
időpontot foglalni a 06 27
595 112-es telefonszámon
lehet - írja a közösségi oldalon Heinczinger Balázs
polgármester.
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Vasúthasználattal kapcsolatos kérdőív kitöltésére
kérik a nagymarosiakat is
A Budapest Fejlesztési
Központ (BFK) irányításával készül a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia, amelynek legfontosabb
célja a vasút versenyképességének és kapacitásának
növelése az agglomerációs
közlekedésben. “Kíváncsiak vagyunk az érintettek
véleményére Tatabányától
Hatvanig, Váctól Székesfehérváig,
Esztergomtól
Lajozsmizséig, Szolnoktól
Dunaújvárosig, hogy megtudjuk, mi a legfontosabb
ahhoz, hogy jobbá, versenyképesebbé váljon a vasút” –
jelentette be Vitézy Dávid,
a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.
A BFK a vasúthasználati
szokások felmérésére indította ezt a kutatást, amelynek elvégzésével a HÉTFA
Kutatóintézetet bízták meg.
A vizsgálat célja az ingázók

közlekedési szokásainak
feltérképezése, az utazási
módok (vonat, busz, autó
stb.) közötti váltási hajlandóság felmérése, valamint
a vasúthasználattal kapcsolatos előnyök és hátrányok
azonosítása.
A helyszíni, a hévek és
vonatok fedélzetén osztott
kérdőívek mellett online
kérdőív kitöltésére is van
lehetőség egészen augusztus 23-ig.
“Mindenki véleményére számítunk, függetlenül
attól, hogy ma autóval,
busszal és/vagy vonattal,
esetleg más módon ingázik,
annak érdekében, hogy ezek
az adatok és információk is
segítsenek a következő évtizedek vasúti fejlesztéseinek
alakításában. Célunk, hogy
a vasút magas színvonalú
szolgáltatást tudjon nyújtani a napi több százezer

ingázónak” – írja Vitézy
Dávid.
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát a Miniszterelnökséggel és az
Innovációs és Technológiai
Minisztériummal, valamint
a MÁV csoporttal együttműködésben készítik.
A stratégia kulcsfontosságú célkitűzése, hogy az
agglomerációs települések
és a budapesti külső kerületek lakói sűrűbb, magasabb színvonalú és gyorsabb vasúti szolgáltatást
kapjanak. Ha ez megvalósul, jelentősen növekedhet
a vasutat választók száma,
csökken a közút terhelése,
a környezet- és klímabarátabb kötöttpályás közlekedés összességében vonzóbbá válhat.
“Tudjuk és személyesen
én is tudom jól, hogy bár
számos új jármű érkezett

és érkezik a MÁV-hoz, több
elővárosi vasútvonal felújítása megtörtént vagy jelenleg is zajlik, még rengeteg a
teendő. Szinte minden téren
fejlesztésre szorul a vasút a
fővárosban és környékén és
természetesen azt is látjuk,
hogy – akár csak az elmúlt
egy-két napban – milyen
komoly, napi szintű problémákkal kell szembe néznie
az utazóknak. Éppen ezért
készül ez a stratégia és beruházási program, hogy a vasút a mai utasait és a jövőbeni, potenciális, buszról vagy
autóról váltó utasait is XXI.
századi színvonalon tudja
kiszolgálni – és ezért bíztatok mindenkit, hogy töltse
ki a kérdőívet. Köszönjük!”
– fejezi be a vezérigazgató.
A kérdőív itt tölthető ki:
www.surveygizmo.com/
s3/5740027/ingazas
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Ismét fotópályázatot hirdet
az önkormányzat
Nagymaros Város Önkormányzata a 2020.
évre ismét fotópályázatot
hirdet az alábbi témakörben: NAGYMAROS
KINCSEI.
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- pályázó adatai, neve,
címe, telefonszáma;
- maximum 10 db kép, és
a képek címei.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 10.
A pályázatok
benyújtásának módja:
- elektronikus úton: JPEG
formátumban a papp.
noemi@nag ymaros.hu
email címre, vagy
- postai úton: bármilyen
adathordozón Papp Noémi részére címezve (cím:
Polgármesteri
Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér
5.)
Az e-mail levélben,
vagy a borítékon kérjük
feltüntetni:
“Fotópályázat”

A beküldött képeket 3
neves fotóművész bírálja
el. Értékes nyeremények
várják a pályázókat!
Az
eredményhirdetést követően a legszebb
munkák kiállításra kerülnek és a legjobb fotók
szerepelnek a 2021. évi
Nagymaros Naptárban is.
Formai és technikai
követelmények képfile
technikai feltételek:
- filetípus: JPEG
- minimális méret:
2 Megapixel
A pályázó tudomásul
veszi, hogy a beküldött
képek
elkészítésével,
vagy azok nyilvános bemutatásával
(kiállításával, felhasználásával)
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 orientációjának
megváltoztatása.
- A teljes képet érintő
színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása.
- A színes felvételek fekete-fehérré alakítása.
- Analóg felvételeknél a
szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása.

Pályaépítési
munkák miatt
módosul a
menetrend
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása alapján 2020.
július 13-től 2020. augusztus 30-ig Nagymaros
– Szob állomások között
végzett pálya helyreállítási munkák miatt a 70.
sz. Budapest – Szob vasútvonalon
módosított
menetrend szerint közlekednek.
A 2342, 2362, 2382
és 2324 sz. vonatok rövidített útvonalon csak
Nagymarosig, a 2313,
2333, 2353 és 2321 sz. vonatok csak Nagymarostól
közlekednek. Munkanapon a 2322, 2326, 2366,
2386, 2328 és 2408 sz.
vonatok helyett Nagymaros – Szob között, a 2337
sz. vonat helyett Szob –
Nagymaros viszonylaton
vonatpótló autóbuszok
közlekednek.

A fotók
manipulálásának
A vonatok Dömösi átszámít:
kelés megállóhelyen nem
- Képelemek kiretusá- állnak meg.
lása/hozzáadása (A kép
egyes részleteinek különTisztelt Betegek!
álló, markáns színkorrekciója).
A fogászati betegellátás
folyamatossága miatt
2020. július és augusztus hónapban csak a
szerdai napokon fog
szabadság miatt szünetelni a fogászati ellátás.
Fájdalom elhárítás:
Budapest, VIII. Szentkirályi u. 40.
Tisztelettel:
Bíró dr.

www.
nagymaros.
hu
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Nincsen pauza nyáron sem
Német Önkormányzatunknál
Örömmel osztom meg az
olvasóval, hogy a „Nemzetiségi célú beruházás és
karbantartási tevékenység”
című pályázatunk nyert 1
millió Ft összegben. A pályázatunkat az udvar bejáratának
térkövezésére,
továbbá az Ulmi skatulya
és a köszöntő táblák festésére kértük meg. Jelenleg
a számlánkra még nem érkezett meg az összeg, mivel
több nyomtatvány oda-viszsza kitöltése, megküldése
szükséges a véglegesítéshez.
Tájházunk is üzemel. A
nyitva tartásban segítségünkre volt, és hétvégenként ügyeletet vállalt Galyas
Irina, Csótainé Erzsébet,
Vargáné Erzsike, Baranyainé Erzsike, Ruff János, Mester Kitti Brüklerné Borika.
A fűnyírásban segítséget
kaptunk Péntek Attila és
Putz Lacika személyében.
Minden együttműködőnek
nagy köszönet a működés
fenntartásáért.
Családi ereklyék is érkeztek a Tájházba. Horák
család és Edöcsény család
bővítette a gyűjteményünket, megtisztelve minket bizalmukkal.
További munkálatok a
héten zajlanak. Meszelés
a következő építő, szépítő
fázis. A fészer falát tesszük

Látogatók a Tájházban

szebbé. Körülötte a virágok ültetése megtörtént,
így még hangulatosabban
várjuk augusztus 8-án a
„Dunakanyar
fesztivál”
címmel meghirdetett programot városunkba, aminek
együttműködési felkérésre,
egyik állomása, kiindulási
pontja lesz Tájházunk helyet adva a kézműves foglalkozásoknak is.
Lakossági észrevételezés
alapján tudtuk meg, hogy
a MAHART által kiadott
szórólapokon, ami a kedvezményes hajókirándulást

hirdeti, Nagymaros város
látványosságának felsorolása mindösszesen három
témakörben történt. Templomunk, Kálvária, Julianus
kilátó. Turisztikai szempontból hiányolták az itt
élők a Tájház megjelenítését
a szórólapokon.
Ha ez most nem is sikerült, teszünk róla, hogy országos szinten is hallassunk
magunkról.
Jelenleg két könyv is kiadás alatt van és őszre megjelenik: Nemzeti Értékek
Könyvkiadó országos szintű
kiadványt készít, melyhez
német önkormányzatunk
képviseletében
interjúra kértek fel. Két oldalban
bemutatásra kerül a „Mi,
Svábok” című könyvben
Nagymaros jelene és jövője
a nemzetiségi identitás tekintetében.
Dr. Buzás Ottó Dipl. Inginier Nagymaros szülöttje
szintén könyvet ad ki, amihez kérte értékeink, működésünk bemutatását.
Címe: Auswanderung von
Süddeutschland Deutsche
einwanderung nach Ungarn
der Nagymaroscher Deutsche. Gesichte 1712 bis 1991.

Mindkét könyv biztosítja, hogy továbbra is
fennmaradjon az országos
svábság mellett a helyi sváb
identitás megtartásnak dokumentálása. Nem utolsó
sorban városunk Nagymaros, országos és határon kívüli megismertetése is.
Testületünk nagy örömmel készülődik az iskola
évnyitóra is. A már negyedikként induló első osztály
nemzetiségi tanulóit szeretnénk meglepni az eddigi
hagyományok szerint.
Ülésünkön felosztottuk
a feladatokat. Egyikünk
kreativitása,
kézügyessége határtalan, másikunk
nagylelkűsége,
vállalkozói szellemisége dominál,
míg magam a szervezésben
próbálok eredményt elérni. Felvettem a kapcsolatot
Németországban élő, dolgozó ismerősökkel is, akik
támogatásukról biztosítottak tárgyi ajándék szintjén.
Előre is köszönjük a segítséget.
Továbbra is folytatjuk a
bevezetett és hagyománynyá kialakuló szokásunkat:
Nagymaroson házasulandók részére az emlékszív
átadását. Az idei évben az
eddigiek szerint 10 házasulandó párnak készítjük el a
maradandó ajándékot.
Nem utolsó sorban, minden azon nagymarosi lakosnak köszönjük a segítséget,
akik szívügyüknek tekintik,
hogy a hajóállomásnál lévő
virágokat locsolja, értékelve
igyekezetünket és becsülve
azt együttműködésével.
Nagymarosi Német
Önkormányzat
Képviseletében:
Ivor Andrásné elnök
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Elment városunk ikonikus alakja Jung
Károly mindenki „Kutyi” bácsija
bácsi is részese volt hoszszú éveken át. A zenekar az
1950-es években alakult meg
sramli és tánczenét játszott.
A II. világháború utáni nehéz időkben megpróbálta a
nagymarosi lakosságot kicsit
felvidítani és szórakoztatni
önzetlenül, ami sikerült is,
mivel akkoriban nem volt
tévé és egyéb zenét szolgáltató „szerkezet”. A hálás
nagymarosi lakosság örömmel fogadta működésüket,
születésnapok, utcabálok,
iskolai
rendezvényeken,
mint pl.: Jakusné Hilda néni
által szervezett előadásokon
sok-sok próbát megelőzve
mindaddig, míg 1996 évben
befejezték
működésüket.
Karcsi bácsi idős korára egyszer sem hagyta ki, - ahogy

Életének 92 éve alatt sokat
megélt,- a Malenkíj robot
egyik túlélőjeként küzdötte
végig a földi élet örömeit,
nehézségeit.
Szeretett feleségével, Ági
nénivel két gyermeket neveltek fel tisztességgel, sikerrel
mutatva Nekik az utat a jó
irány felé. Ő maga is törekedett arra, hogy magas szakmai szintre képezze magát,
és mint mérnök fejezte be
tanulmányait.

Sokan, nagyon sokan
szerettük vidám, közvetlen,
barátságos emberi tulajdonsága miatt.
Nyitott volt mindenre,
ami a helyi értékeket képviselte.
Vidám természetét mi
sem bizonyítja, hogy ő volt
a Horák zenekar egyik oszlopos tagja, mint hawaii
gitáros. A zenekar sok közösségnek hozott jókedvet,
örömöt melynek Karcsi

ő mondta -, a „pléhzenét”, a
sváb sramlit, aminek hallatán úgy repült a táncos lába,
hogy sok fiatal megirigyelhette volna, ahogy táncolta a
polkát. Így volt ez még előző
évben a sváb zenés-táncos
rendezvényünkön is.
Karcsi bácsi a mi „Kutyink”, ahol megjelent mosoly
ült az arcokra és örömmel
fogadtuk vicces és valós történeteit.
Sajnos, mint ahogy az élet
diktálja, egyszer mindenkinek el kell mennie. Most
Karcsi bácsink volt, aki végleg búcsúzott tőlünk családja
körében csendben, méltósággal, megbékélve, és elfogadva, hogy a földi lét után
az égiek várnak rá.
Hiányozni fogsz Karcsi
bácsi Nagymarosnak és nekünk a sváb közösségünknek.
Isten Veled!
Ivor Andrásné
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Köszönjük a LEADER programnak, hogy pályázatukkal jelentős
eszközfejlesztéseket valósíthattunk meg.

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
E-mail: iroda@nmve.hu
Telefon: +36 27/354-195
(munkanap 8:00 – 16:00)
Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.

Az egyesület vezetősége
elnök:
Mihály Gábor
elnökségi tagok: Edöcsény András
Heininger Ferenc
Dr. Morvai Ágnes
Murányi Zoltán
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A besurranó tolvaj egy perc alatt
mindent összepakol, amit csak elér
A kellemes idő beköszöntével minden évben megnő az
úgynevezett besurranásos
lopások száma. Az emberek
örömmel engedik be a napsugarakat lakásukba, élvezik
a kerti munkát, s utána a jól
megérdemelt pihenést egy
fa árnyékában. Szívesen beszélgetnek szomszédaikkal,
barátaikkal a jó levegőn. De
mit kell tudnunk a besurranókról? És hogyan előzhetjük meg a bajt? Ehhez adnak
tanácsokat a rendőrök.
A besurranók a betörőkkel ellentétben nem feszegetnek zárakat, nem törnek
be ablaküvegeket, és nem
figyelik meg sokáig a célpontul kiszemelt helyeket.
Általában egyedül dolgoznak és akár fényes nappal is
beosonnak a házakba, lakásokba, könnyen és gyorsan
megszerezhető
értékeket
lopnak el. Az esetek nagy
részében alig egy percet tartózkodnak az épületben. Ha
éjszaka jutnak be a házba,
akár még a hálószobában is
megfordulhatnak, míg a lakók alszanak.
Ahhoz, hogy megelőzzék
a besurranásokat, az alábbi

bűnmegelőzési
szabályok
betartását javasolják.
Amennyiben otthon tartózkodnak, napközben is
zárják be a bejárati ajtót,
hiszen nem biztos, hogy észreveszik a hívatlan látogatót!
Miközben a szobában tévét
néznek, pihennek, a tolvaj
észrevétlenül magával viheti a bejárati ajtó közelében
található értékeket. A zsákmány többnyire táska, személyes iratokkal, készpénzzel, látható helyen hagyott
telefon, ékszer. Az anyagi
veszteségen túl, ilyenkor az
okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.
Ha csak rövid időre hagyják el otthonukat – vendég
kikísérése, vagy ismerőssel
váltanak pár szót – minden
esetben zárják be az ajtót,

A lepke és a madár
Egy kismadár egyszer
Egy színes lepkébe beleszeretett.
Örültek egymásnak, szárnyuk
Napsütésben párban lebegett.
Rájöttek idővel, nem illenek össze,
Így hát elváltak.
Szerelmük lassan barátsággá szépült,
Bár külön szállnak.
Szeretettel:
Szné Botos Anikó

ablakot, kaput! Szellőztetéskor is legyenek óvatosak! A
szúnyogháló nem véd meg
a tolvajtól! Ne hagyják tárva-nyitva az ablakot, ha nem
tartózkodnak a szobában!
Elég egy pillanat, és a tolvaj
már bent is van a lakásban,
és viszi, amit ér, és értékesnek talál. Ugyanez igaz a
függőfolyosóra nyíló ablakokra is.
A keretes házban lakók se
felejtsék el, hogy a kerti munka hevében fel sem tűnik a
rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a ház mögötti
kertben dolgoznak vagy pihennek, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes
gond nélkül bejuthat otthonukba, és észrevétlenül eltűnhet értékeikkel. Ne felejtsék:
alakalom szüli a tolvajt!
A könnyelműségükkel ne
segítsék hozzá az elkövetőket a könnyű zsákmányhoz.
Egy kis odafigyeléssel megóvhatják magukat az áldozattá válás kellemetlen, boszszantó következményeitől!
Bűncselekmény
gyanúja esetén azonnal értesítse a
rendőrséget a 107 vagy 112es segélyhívószámon!

Kedves Nagymarosiak!
Mint minden évben, idén
is megrendezzük augusztus
19-én a Nagymaroson élő,
alkotó, városunkoz kötődő művészek alkotásaiból
összeállított kiállítást. Szeretettel várjuk mindazok
anyagát, akik szeretnék
megmutatni remekművüket. Az alkotásokat augusztus 14-ig várjuk Művelődési házunkban.

A kiállítás megnyitója
augusztus 19-én
17órakor lesz a
Nagymarosi Művelődési
Házban.

Eladó:

1 darab fürdőszobai dupla
ajtó és az ehhez tartozó ablak teljesen új állapotban, 1
darab négy kecskelábon
álló különlegesen ritka
kiskályha, samott belsővel, kis tűztérrel, valamint
felajánlanék 2 darab nagyméretű belső ajtót, mely
régifajta sváb házakban
használható elsősorban.
Érdeklődni 9-15 óráig
lehet telefonon a 06-27354-330, vagy a 06-30-32186-04-s telefonszámokon.

HÓD KFT.
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési
munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3
0 km-es vonzáskörzetéből.
Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy
kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. 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 27/354-195 telefonszámon.
HÓD KFT.
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es
vonzáskörzetében keres;
 kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező
szakembert,
 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.
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Bergmann Károlynét
köszöntötték

Kilencvenedik születésnapja alkalmából a város és az állam nevében is köszöntötte Bergmann Károlynét, Gál Margitot Heinczinger Balázs polgármester. A jeles nap alkalmából átadta neki a miniszterelnök által aláírt emléklapot
és virággal is köszöntötte őt. Szívből gratulálunk az ünnepeltnek!

Nagymaros

Partmentén

TRUNKю BARNABЕS ROVATA

Érettségi találkozó
Rendhagyó módon mi mindig Nagymaroson tartjuk
az érettségi találkozónkat. Egy budapesti gimnáziumban végeztünk, de azóta sokan a környéken élnek, és
egy egykori, emlékezetes nagymarosi osztálykirándulás örökre eldöntötte számunkra a találkozók helyszínét.
Az a négy gimnáziumi évem azzal telt el, hogy fülig szerelmes voltam az osztálytársamba, Kalmár Ibolyába, aki az iskola legszebb lánya volt. Az érzelem
viszonzásra talált: a szakirodalom ezt hívja mindent
elsöprő diákszerelemnek. Már mindent elterveztünk;
mikor lesz az esküvő, hol fogunk lakni, stb., amikor
negyedik év végén kanyarós lettem.
Ibolya nem tudott meglátogatni egy kihagyhatatlan
Omega koncert miatt, így egy másik osztálytársnőnk,
Rita hozta fel nekem az érettségi tételeket. Rita is elkapta a kanyarót, és két év múlva összeházasodtunk,
azóta már a gyerekeink is túl vannak a kanyarón.
Ibolyával azóta sem láttuk egymást, ő külföldre
ment férjhez, de megígérte, hogy a következő érettségi találkozónkon ott lesz, Nagymaroson. Alig vártam,
hogy végre találkozhassak egykori álomszép szerelmemmel, akinek bájos vonásait, aranyló hajfürtjeit,
kacér mosolyát azóta is oly sokszor felidéztem magamban.
A nagymarosi étterem előtt vártunk egymásra,
én a szememmel rögtön a régi szerelmemet, Ibolyát
kerestem. A találkozóra szerencsére a régi tanáraink
közül is többen eljöttek, egy nagy darab idős matróna
meg is szólított:
- Na, Barnabás, megismersz-e?
Az az igazság, hogy nem ismertem meg, de ilyesmit az ember nem mond, hanem inkább csak annyit:
- Hát lehet elfelejteni a tanárnőt?
Mint kiderült: az illető egyébként az egykori szerelmem, a Kalmár Ibolya volt…

ALBÉRLET KIADÓ sürgősen Nagymaroson a
Katica sétányon nagyméretű, emeletes faházban,
család részére, kutya nélkül.
Tel.: 06-70/429-9211.

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„7. § (1) * Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy
emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat (a továbbiakban együtt: állatviadal). Tilos az állatviadal szervezése, tartása,
továbbá az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon való közreműködés, részvétel, fogadáskötés.”
(Részlet az állatvédelmi törvényből.)

Kutyáink helyes etetése
A címben jelzett témakör előtt
vissza kell térnünk a júniusira,
ahol a házakhoz illesztett macskakifutókat népszerűsítettük. Az
elmúlt hónap eseményei megerősítették, mennyire fontos lenne,
ha az ötlet sok követőre találna.
Újabb mérgezések történtek, sokan keresték eltűnt kedvenceiket és gyarapodott a közterületre
kitett kölykök száma is. Lehet, a
jövőben a felelőtlen kutyatulajdonosok mellett a cica gazdiknál is
elrettentő intézkedések szükségesek?
A kutyák helyes etetése szintén
rendkívül időszerű, még erősek a
múlt gyökerei: „- Jó nekik a maradék házi koszt!”, reggel megkapják
a napi adagot, némi vizet, nincs
gond velük tovább…Súlyos következményekkel járó tévedés!
A helytelen táplálás életre szóló,
visszafordíthatatlan változásokat,
gyakran súlyos megbetegedéseket idézhet elő, amelyeket felnőtt
korban alig, vagy egyáltalán nem
tudunk orvosolni! Fontos megértenünk, hogy az állatvilágban az
evés NEM kulináris élmény, hanem létszükséglet, életfenntartó
tevékenység! Az egészséges kutya
táplálásánál a legfontosabb szempont, hogy az eleség teljes értékű
legyen és mindenképp vegyük figyelembe az adott kutya alapvető
igényeit, az életkorát, a testalkatát,
méretét, a hasznosítását (munkakutya?), az élettani állapotát
(vemhes, vagy szoptató szuka).

Sajnos sok esetben pontatlanul
tüntetik fel a tápon, hogy teljes
értékű. Mindig tájékozódjunk az
összetételről! A szójára nagyon
sok kutya allergiás, de a rosszabb
minőségű tápokban általában
megtalálható, mert olcsóbb. Érdemes tudni, hogy a gyártóknak
nem kötelességük feltüntetni, ha
az eledelben szója van. Sok gazdi
csak onnan tudja, hogy ilyennel
etette a kutyáját, amikor megjelennek az allergiás reakciók. Érdemes
olyan tápot választani, amelynél
kiemelik, nem tartalmaz szóját.
Különösen érvényes mindez a
kölyökkutyáknál, akiknek a táplálkozása abszolút sajátos. Célszerű mindig ugyanabban a napszakban és ugyanazon a helyen etetni,
hogy rövid idő alatt hozzászoktassuk egyfajta rendszerhez, ezáltal
számos későbbi kellemetlenségtől,
és jelentős gyógyítási költségektől
kíméljük meg magunkat. Fontos a
napi létfenntartó energia szükséglet meghatározása, ez jelenti a napi
normál aktivitás melletti energia
mennyiséget. Extra adag tápokkal ne hizlaljuk túl kedvencünket,
vagy éppen ellenkezőleg csökkent
adagokkal ne fogyasszuk indokolatlanul. Ezért is ajánlatos a beltartalmi értékeket feltüntető gyári
tápokkal etetni.
A kutya, mivel nem teljes húsevő, igénytelenebb a táplálék összetételére. Ettől függetlenül biztosítani kell a megfelelő táplálóanyag
(fehérje, szénhidrát, zsír) és ható-

anyag (vitaminok, makro- és mikroelemek) bevitelét a szervezetbe.
Fontos, hogy a fehérjék állati eredetűek legyenek, hiszen bizonyos
esszenciális aminosavakhoz csak
ezekkel jut az állatba. A szénhidrátoknál is inkább a lassabban lebomló (cirok, répa) a hasznosak
az egyenletesebb vércukorszint
fenntartása miatt.
A nedves eledel általában csak
kiegészítő etetésre szolgál a száraz
mellé. Vannak teljes értékű nedves eledelek is, amik szintén fedezik a kutya tápanyagszükségleteit, mint a szárazak, de ezek jóval
drágábbak, elsősorban beteg, idős
kutyák és macskák etetésére szolgálnak, mint például a PettBull
konzervek. Mivel minden nedves
eledel 80%-a tiszta víz, nem képesek teljes értékű eledelként funkcionálni. Emiatt kell törekedni
arra, hogy minőségi, száraz tápot
adjunk a kutyának. Ha ragaszkodunk a nedves eledelhez is, akkor
a minél magasabb hústartalmú és
adalékanyag menteset válasszuk.
SOHA NE ADJUNK ENNI
A KUTYÁNAK SÉTÁLTATÁS
ELŐTT, csak utána! A kutyák hajlamosak a bélcsavarodásra, ami
életveszélyes is lehet!
Kedves Gazdik, az előbbiekben
a rendkívül összetett témakör csak
néhány mozzanatát emelhettük
ki. Nagyon fontos a kedvencet jól
ismerő állatorvos mindenkori tanácsait követni!
Kecskeméti Károly

KUTYASÉTÁLTATÓK!
A fő téri BOR-PIAC előtt itató van! Az állatbarát munkatársak gondoskodnak a mindig friss vízről!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Gutyán Gergely és Kovács Linda fia: Zsigmond, Balázs Norbert és Voicila Alexandra fia: Adrián
Alex, Doviscsák Gábor és Tóth Adrienn fia: Dénes, Haraszti Gergő és Mészáros Nóra fia: Olivér, Császár Ferenc
és Ember Dorottya lánya: Eszter, Vas Máté György és Zoltai Veronika Mária lánya: Panna Mária, Szekér Barnabás
Kálmán és Jani Zita Borbála lánya: Ilona Anna, Huszti
Sebestyén és Bergmann Bianka Cintia fia: Dominik.
Házasságot kötöttek: Esztó Bernát és Harazin Dorottya,
Barabás Levente és Kovács Roberta, Szűcs Géza és Antal
Eszter.
Elhaláloztak: Zomborné Róza Ibolya Margit (1950).

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442
Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
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 • marosvet@gmail.com

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

Nagymaros
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Börzsönyoptika - Király u. 6.

Tel.: 06-30/916-0889
TISZTELT VÁSÁRLÓK!
Az optikában a nyitva tartás egyelőre a következő:
keddtől péntekig 10-12-ig és 14-16 óráig.

LÁTÁSVIZSGÁLAT AUGUSZTUS 15ÉN ÉS 29ÉN,
SZOMBATON 1012 ÓRÁIG.
A vizsgálat továbbra is ORVOSI és INGYENES!
A vírus miatt az üzletben mindig csak egy személy
tartózkodhat, kesztyű és maszk használata kötelező.
Az üzletben folyamatos a fertőtlenítés.
Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző
arany-, ezüst horgolófonalakkal. A Piroska fonal újra
kapható fehér és ekrü színben. Kézimunka kapható!
Kötfonalak katalógusból rendelhetk!

Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos
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KARSÁN EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI
ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és
INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak, ágykeretek,
paplanok, párnák
Veszélyes fák kivágása, gallyazása,
faápolás, ágdarálás és tuskómarás

Gyermek ágynem garnitúrák
és huzatok kaphatók!

Tel.: 06-30/202-3505

Ruha-, bőr-, szőrme sz tás és festés,
ékszerjavítás és készítés!

e-mail: favagas1@gmail.com
web: favagas1.hu

új termékei kaphatók!

®

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