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Főtér

2 2021. augusztus – 8. szám

De ezen belül
is lé te zik ilyen
is meg olyan

is. Van pl. a mai, mo -
dern, prog resszív, al -
pá ri, li be rá lis elal föl -
di e sült és néz he tet -
len szín ház és egyre
ke ve sebb szól az igé -
nyes, meg nem al ku -
vó kö zön ség hez. A ke -

 mény mag hoz, ame lyik nem haj lan dó komp ro misszum ra e téren sem,
és még vi dé ken sem. Ezért jött létre a Déry né Prog ram, amely tá mo -
ga tást nyújt a szín há zi szak ma eddig pe ri fé ri á ra szo rult te rü le te i nek
és szín há zi pro duk ci ók or szá gos utaz ta tá sát végzi. A mi nő ség re pedig
ga ran cia, hogy a Déry né prog ram kul túrs tar té gi ai in téz mé nye a Nem -
ze ti Szín ház. 

A V4 Fesz ti vál ke re tei kö zött lát hat ta a Du na ka nyar kö zön sé ge
Olt Tamás egy sze mé lyes pro duk ci ó ját – ő a szer ző je és elő a dó ja is
egy ben a Rejtő Jenő művei, le ve lei alap ján al ko tott Szá jon lőtt tig ris
című san zo nos, ka lan dos, lé gi ós, for du la tos, ti zen négy ka rá tos est jé -
nek. Az ál lat vé dők ked vé ért: nem lőnek szá jon sem mi fé le tig rist, a ha -
son lat egy egyén nek bájos mo so lyá ra vo nat ko zik. 

Rejtő Jenő ra jon gói las san nyug díj ba men tek, és nem va gyok op ti -
mis ta, hogy a fi a ta lok ol vas sák-e? De talán az ilyen pro duk ci ó tól ked vet
kap nak. Rejtő élete maga volt a ka land. A két há bo rú kö zött sok ilyen ér -
tel mi sé gi és mű vész em ber rel ta lál ko zunk, akik Pá rizs és Itá lia bugy ra it
vé gig bo hém ke dik, al kal mi mun ká ból, oly kor szél há mos ság ból, híd
alatt vagy ágy ra já ró ként, pénz nél kül, de annál na gyobb fan tá zi á val ten -
ge tik élet mű vé sze tü ket. Köz ben al kot nak is, mű ve ik oly kor szé pen hoz -
nak a kony há ra, de az hamar ki fo lyik ke zük ből. – Erről az élet for má ról,
Rejtő remek hu mo rá val és rész ben el kép zelt ka land ja it leíró fan tá zi á já -
val, ko ra be li slá ge rek kel, szám ta lan jel mez zel, zon go ra kí sé ret tel ad
igen lát vá nyos képet P. Ho ward ról (alias Rejtő) az est mű vé sze.

Szín ház az egész világ

Fesz ti vál han gu lat, nyüzs gés, kul tu rált fi a ta lok so ka sá ga jel le -
mez te a jú ni us 23-án kez dő dő hetet, hi szen a Vác ról Nagy ma -
ros ra köl tö zött fesz ti vál ke re tén belül négy or szág szín há zi és

zenei pa let tá já ból vá lo gat ha tott a nagy ér de mű. A fesz ti vál le zá rá sa -
ként fer ge te ges mű sor ral nyi tot ták meg a V4-es el nök sé get.

A leg fon to sabb, hogy a vi seg rá di (V4) or szá gok minél job ban
me gis mer jék egy más kul tú rá ját - mond ta Rét vá ri Bence, az Em be -
ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak par la men ti ál lam tit ká ra, a tér ség
or szág gyű lé si kép vi se lő je.

Az ese mé nyen el hang zott, hogy a Nagy ma ro son jú ni us 23-án
kez dő dött V4 Fesz ti vál és Szín há zi Ta lál ko zó egy ben a ma gyar el nök -
ség kul tu rá lis nyi tó ün nep sé ge is volt.

Mint mondta, mind a négy nem zet meg ta pasz tal hat ta a tör té ne -
lem során, hogy a tér ség be lépő bi ro dal mak – bár mer ről is ér kez -
tek, nyu gat ról, ke let ről vagy dél ről – a saját kul tú rá ju kat akar ták
ezek be az or szá gok ba ex por tál ni. A V4-ek kul tu rá lis együtt mű kö dé -
se vi szont tel je sen más ala po kon áll, egy más tisz te le te mel lett a leg -
fon to sabb, hogy egy más kul tú rá ját minél job ban me gis mer jük.

Sztá ray Péter And rás, a Kül gaz da sá gi és Kül ügy mi nisz té rium
biz ton ság po li ti ká ért fe le lős ál lam tit ká ra arról be szélt, hogy fon tos
Ma gyar or szág szá má ra, hogy két év után ismét át ve he ti a Vi seg rá di
Né gyek el nök sé gét, ezért a Kül gaz da sá gi és Kül ügy mi nisz té rium ré -
szé ről ko moly és össze tett prog ra mot ál lí tot tak össze, ami a po li ti ká -
tól, a hon vé del men, a gaz da sá gon ke resz tül a kul tú rá ig ter jed.

Azért is je len tős ez, mert a kul tú ra fe je zi ki azt a közép-eu ró pai
össze tar to zást, amin keresztül job ban me gért het jük egy mást.

Jo an na Ur bans ka, a bu da pes ti Len gyel In té zet igaz ga tó ja sok
si kert kí vánt a ma gyar el nök ség hez. „Meg tisz te lő, hogy a Len gyel
Nagy kö vet ség és a Len gyel In té zet ne vé ben átad ha tom Ma gyar or -
szág nak a V4-es el nök sé get a kul tu rá lis gála ke re te in belül”.

Fe ke te Péter, az Emmi kul tú rá ért fe le lős ál lam tit ká ra arról be -
szélt, hogy Eu ró pá ban Ma gyar or szág szín há zai, kon cert te rei, fesz ti -
vál jai nyit hat tak elő ször, mert pél da mu ta tó fe gye lem mel tud tuk
meg vív ni a har cot a jár vány ellen. Kul tu rá lis prog ra mok tu cat ja i val
fog juk a V4-ekkel együtt meg mu tat ni Eu ró pá nak, hogy ho gyan kell
az éle tet újra be in dí ta ni. 

Kis Do mon kos Márk, a Vé Négy Fesz ti vál és Szín há zi Ta lál ko -
zó igaz ga tó ja arról be szélt, hogy három hét alatt si ke rült meg szer -
vez ni ük a nem zet kö zi kul tu rá lis fesz ti vált, és ezzel el ső ként nyi tot -
ták meg a nem zet kö zi fesz ti vál pi a cot a vi seg rá di ré gi ó ban.

A V4 magyar el nök ség nyi tá nyá nak és a
fesztiválnak is Nagy ma ros adott ott hont
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közérdekű hírek Főtér

Au gusz tus Szent Ist ván hó nap ja, évről évre megpróbáljuk
megérteni azt a történelmi tettet, melyet államalapításnak
nevezünk.  Most röviden összefoglaljuk, hogy mi előz te meg

Szent Ist ván or szá gé pí tő ural ko dá sát.
A X. század folyamatos harcokkal telt. Minden tankönyvben

megjelenik, hogy Augsburgnál a magyarok súlyos vereséget
szenvedtek, de ötven győztes csatánkat hallgat el még ma is a
történetírás. A Német-római Császárság megalakulása után Ottó
császár egy erős német birodalmat akart, melynek nem tett jót, ha
szomszédságában egy szintén erős állam alakul ki, ezért került sor
ennyi küzdelemre. Mivel a német birodalom sem volt egységes, és
Géza fejedelem a bajorokkal jó viszonyt ápolt, hiszen Istvánnak

onnan hozott feleséget, Bajor Gizellát, elértük azt, hogy 955 után
csak 1024-ben tett kísérletet II. Konrád császár arra, hogy elfoglalja
Magyarországot. Ezt a támadást István zseniális eszközökkel vissza-
verte és megvédte a Kárpát-medencét a német behatolástól. 
Ilyen előz mé nyek után és ilyen össze füg gés ben ér té ke len dő Szent
Ist ván po li ti ká ja. Fel mér te, mennyi re fon tos az egy sé ges nem ze t és
az egy sé ges bi ro dal om, az egységes közigazgatás, a római keresz-
ténységhez tartozás, a bencések letelepítése, püspökségek létreho-
zása.
Szent Ist ván a né pün ket a szkí ták, hunok, ava rok, óbol gá rok, be -
se nyők, kunok ret ten tő sor sá tól, azaz a pusztulástól meg men tő,
soha nem por la dó kezű, ál dott em lé kű ki rály...

Má jus ban az óvo dá ban le zaj lot tak az év -
zá rók és bal la gá sok. Az in téz mény a
nyári idő szak alatt fo lya ma to san nyit va

tart, je len leg az El ső völ gyi óvodába vár juk a
gyer me ke ket, au gusz tus 2-tól a Ma gyar utcai
óvodában. A Dózsa György utcaiban be fe je -
ződ tek a vil lany sze re lé si mun kák, au gusz tus
23-tól nyit ja ka pu it. A pan dé mia során el ma radt
zenés in te rak tív elő a dást jú li us ban meg tar tot -
tuk, amit a gyer me kek nagy él ve zet tel hall gat -
tak. A kis cso por tos szü lői ér te kez let 2021. au -
gusz tus 23-án 17 óra kor lesz az El ső völgy
utca 2. szám alatt. Min den ked ves érin tett szü lőt
sze re tet tel vá runk.

Óvoda

2021. július 2-án 49 éves korában elhunyt Léva város alpol-
gármestere, Tolnai Csaba.

Tolnai Csabának jelentős szerepe volt Nagymaros és Léva
testvérvárosi kapcsolatának létrejöttében. A 2018-ban kezdődött
kapcsolatfelvétel óta Léva polgármesterével több alkalommal is
idelátogattak. Legutóbb 2019. június 1-én jártak városunkban,
amikor a Kittenberger-napon Tolnai Csaba tartotta az ünnepi
beszédet. Ez azért is volt különleges alkalom, mert a Léván született,
világhírű vadászról szülővárosának képviselője emlékezett meg.

Tolnai Csaba Léván is igyekezett ápolni Kittenberger Kálmán
emlékét, az ottani Barsi Múzeumban látható Kittenberger Kálmán
afrikai gyűjteményének egy része is.

A 2015 májusában az újjáalakult Lévai Városszépítő Egylet
vezetőjeként sok más mellett szorgalmazta, hogy a lehető legtöbb
helyre, emléktáblára felkerüljenek a magyar nyelvű feliratok. Az ő
közreműködésével kapott a múzeum egy Kittenberger Kálmánt
ábrázoló mellszobrot is.

Tolnai Csaba nem csak Léva alpolgármestere, hanem a Nyitra
megyei önkormányzatban képviselő is volt.

Tolnai Csaba a felvidéki magyarság lelkes összetartója, lokálpa-
trióta helytörténésze volt, pótolhatatlan űrt hagyott maga után.

Nagymaros Város Önkormányzata búcsúzik a nagyon fiatalon
elhunyt politikustól.
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Nem ze ti sé gi Önkor mány za tunk a tra di ci o ná lis prog ra mok
mel lett szín há zi elő a dá soknak is otthont ad, célja a kö zös ség
erő sí té se, kul tu rá lis élet szí ne sí té se.

Első szín há zi be mu tat ko zás ra jú ni us 19-én, a Táj ház ud va rán,
100 fős kö zön ség je len lé té ben Xan tus Bar ba ra szín mű vész nő szer -
ve zé sé ben ke rült sor. Nagy sze rű elő a dást lát hat tunk, mely nek foly -
ta tá sa lesz au gusz tus 1-jén.

A Táj ház gyűj te mé nyé nek és a város jel leg ze tes sé ge i nek, ér té -
ke i nek be mu ta tá sa is mű kö dik cso por tos lá to ga tók szá má ra.

A sűrű prog ra mo kat az idei évben si ke rült ki bő ví te ni nem ze ti sé -
gi is ko lai tá bo roz ta tás sal jú ni us 24 - jú li us 3-ig. A két hetes prog ram
tar tal mas, vidám, ér té kes na po kat nyúj tott 60 nagy ma ro si ki sis ko lás -
nak. A prog ram ban benne volt a kör nyék be li sváb nem ze ti sé gű te le -
pü lé sek meg te kin té se, sváb ha gyo má nyok, szo ká sok me gis mer te té -
se. Nép tánc, ke nyér sü tés, német nyelv gya kor lá sa, ve tél ke dők, erdei
ta nös vény lá to ga tá sa, hogy a Bör zsöny élő vi lá gát me gis mer jék, ki -
rán du lá sok, él mény park, va das park tar zan park, ha jó ki rán du lás volt
a sűrű prog ram ban, me lyet fel ké szült ta ná rok ve zet tek. A gyer me kek

ré szé re a hosszú be zárt ság és él mény nél kü li hó na pok után a leg na -
gyobb „be fek te tés” ez volt, fel sza ba dult, vidám gye re kek újra a ré gi -
ek vol tak.

A két he tes fog lal koz ta tó tábor min den költ sé gét, – be le ért ve a
lel ki is me re tes ta ná rok bé re zé sét is – Német Önkor mány za tunk fi -
nan szí roz ta, amely hez a kor mány hi va tal nál be nyúj tott nyer tes pá -
lyá zat is hoz zá já rult. A nem ze ti sé gi tábor tel jes költ sé ge meg kö ze lí -
tet te a 2 mil lió Ft-t, me lyet öröm mel vál lal tunk fel.

Az idei évben má so dik al ka lom mal ren dez ték meg a Du na ka -
nyar fesz ti vált, mely nek most is együtt mű kö dő part ne rei vol tunk jú -
li us 10-én. Egész napos prog ram volt a Táj ház ban, jóga, gyer mek fog -
lal koz ta tó, kéz mű ves ke dés, ve tél ke dő, csil lag tú ra, tom bo la, zenei
prog ram.

Min dent meg te szünk annak ér de ké ben, hogy ér té ket kép vi sel -
ve bő vít sük vá ro sunk imidzsét, nem ze ti sé gi iden ti tá sunk fenn tar tá -
sát, ápo lá sát.

Ivor And rás né nnnÖ elnÖk

Az NNNÖ hírei

A2020-2021-es tanév rend ha gyó volt, so ká ig fo gunk em lé -
kez ni rá. Az on li ne ok ta tá sok kal meg tűz delt ta név ben is
sok diák tel je sí tett ki vá ló an. A ki tű nő ta nu lók lis tá ját és

egyéb ak tu a li tá so kat, ér de kes sé ge ket ol vas hat ják az is ko lánk
hon lap ján. http://nagy ma ro si is ko la.hu/
Az is ko la ki vá ló ta nu lói, akik 8 éven ke resz tül nyúj tot tak ki vá ló
ta nul má nyi ered ményt:
Brez nay Elza, Far kas Áron, Ham vas Bo ró ka, Kis Hanna,
Nagy Csen ge, Pé te ri Ro zi na
A tan tes tü let által ado má nyo zott díjak:
1.„Az év nagy ma ro si di ák ja” címet 1983 óta ado má nyoz za a tan -
tes tü let a leg ki vá lób ban tel je sí tő, jó ma ga vi se le tű, a kö zös sé gért
dol go zó, az is ko la jó hír ne vét öreg bí tő ta nu ló nak. Ebben az
évben Kis Hanna, 8. b osz tá lyos ta nu ló nak ado má nyoz zuk ezt a
címet ki vá ló ta nul má nyi tel je sít mé nyé ért, pél da mu ta tó ma ga tar -
tá sá ért, se gí tő kés zsé gé ért és kö zös sé gi mun ká já ért.
2. A Vil lám Gyula-díjat Ham vas Bo ró ka 8. b osz tá lyos ta nu ló
kapta kiemelkedő képzőművészeti munkásságáért.

3. A ne ve lő tes tü let dön té se ér tel mé ben az is ko la ki e mel ke dő tán -
co sa címet Hócza Dária, 8.a, va la mint  Kis Hanna és Nagy
Csen ge  8.b osz tá lyos ta nu lók ér de mel ték ki, a nép tánc ban nyúj -
tott ki ma gas ló tel je sít mé nyü kért.
4. „Az év ze né sze” címet Hócza Dária, 8. a és Nagy Csen ge, 8. b

osz tá lyos ta nu lók kap ják a zenei sze rep lé se ken nyúj tott ki -
emelkedő tel je sít mé nyü kért.
5. „Az is ko la ki vá ló spor to ló ja” címet Pé te ri Ro zi na, 8. a osz tá -
lyos ta nu ló nak ado má nyoz zuk a kajak és az is ko lai ver se nye ken
nyúj tott kiváló tel je sít mé nyé ért.
6. Ki ma gas ló sport te vé keny sé gü kért díj ban ré sze sül nek Vén
Áron és Vén Bol di zsár, 8. b osz tá lyos ta nu lók, akik a leg töb bet
kép vi sel ték a nagy ma ro si is ko lát kü lön bö ző sport ver se nye ken.
7. „Az év kis di ák ja” címet kapja az a 4. osz tá lyos ta nu ló, akit a ne -
ve lő tes tü let vá laszt ki ma gas ló ta nul má nyi ered mé nyé ért. A díjat
Jó rász Gel lért 4.a és Pa ta ki Ádám 4.b osz tá lyos ta nu lók kap ták.

Iskolai kitüntetések
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Kisbíró
Javul a jár vány hely zet, ezért a ver se nye ken egyre könnyebb részt venni. Akik jól sze re pel tek a ré gi ós ver se nye ken, ki vív ták az in du lás jogát
a Ma gyar Kupa Or szá gos ver se nyé re. Ezt kö vet te a Bu da pest, Pest megye Baj nok ság, majd a váci kupa. Saj nos sokat kell még a kez dők nek
ta nul ni, mert több jó ered ményt elért ver seny zőn ket ki zár ták. Meg kell ta nul ni a ver seny zés sza bá lya it is.
Ki e mel jük a leg jobb ered mé nye ket:

Ma gyar Kupa, Su ko ró, 2021.06.26 2021.06.27
MK1 Női Kö lyök U13 2000 m 3. Gasz ner Esz ter (39-ből)
MK1 Női Gyer mek U12 2000 m 3. Kar dos Or so lya (35-ből)
MK1 Férfi Gyer mek U12 2000 m 4. Kar dos Oli vér
Bu da pest, Pest megye Baj nok ság, 2021.07.02 2021.07.04 Su ko ró
K2 Női Kö lyök U13-U14 1000 m 7. Gasz ner Esz ter, Be rez vai Laura (9-ből)
C2 Női Kö lyök U13-U14 1000 m 5. Mozga Do rottya, Sza bad Flóra (5-ből)
C1 Női Ser dü lő U15-U16 2000 m 12. Sza bad Flóra (12-ből)
PC2 Női Kö lyök U13 2000 m 3. Lé nárt Gab ri el la, Ré vész Jáz min (4-ből),

4. Mozga Do rottya, Sza bad Flóra (4-ből)
K1 Férfi Kö lyök U13. 2000m 6. Dro bi lich Pál (13-ból)
K1 Női Kö lyök U14 2000 m 9. Be rez vai Laura (19-ből)
MK1 Női Kö lyök U13 2000 m  4. Gasz ner Esz ter (18-ból)
MK1 Férfi Gyer mek U12 2000 m 5. Kar dos Oli vér (42-ből)
PC2 Férfi Gyer mek U10-U12 2000 m 5. Solti Gergő, Zol tai-Mauks Álmos (7-ből)
MK1 Női Gyer mek U12 2000 m 3. Kar dos Or so lya (25-ből)
MC1 Férfi Gyer mek U10-U11 2000 m 5. Ba lázs Gergő (6-ból)
MC1 Férfi Gyer mek U12 2000 m 6. Solti Ben de gúz (6-ból)
MK2 Férfi Gyer mek U10 2000 m 4. Ri mely Ders Ádám, Kis Lu kács Pál (9-ből)
K1 Férfi Kö lyök U14. 3X200m váltó 7. Dro bi lich Pál, 

Pet ro vics Ákos, Pén tek Már ton
MK1 Férfi Gyer mek U12 4x200 m váltó 2. Bur ger me is ter Oli vér, Kis Fülöp, 

Be rez vai Soma, Kar dos Oli vér
MK1 Férfi Gyer mek U10-U11 4x200 m 5. Hadi Má tyás, Kis Lu kács Pál, 

Ri mely Ders Ádám, Nagy Bol di zsár Samu.
2. Váci Du na ka nyar Ré gi ós Kajak Kenu Kupa 2021.07.17 2021.07.17 Vác
K1 Női Kö lyök U13-U14 2000 m, 5. Be rez vai Laura
MK1 Női Gyer mek U12 2000 m, 1. Kar dos Or so lya
MK1 Férfi Gyer mek U11 2000 m 13. Hadi Má tyás,
MK1 Férfi Gyer mek U11 2000 m 15. Nagy Bol di zsár Samu
MK1 Férfi Gyer mek U10 2000 m 5. Kis Lu kács Pál
K1 Női Ser dü lő U15 2000 m 2. Pé te ri Ro zi na
MK1 Férfi Gyer mek U09 1000 m 3. Döb rössy Tamás
C1 Női Ser dü lő U15-U16 2000 m 1. Bog nár Flóra

nAgy mA ro sI sport egye sü let ve ze tő sé ge

Ka ja kos hírek, jú ni us

„térkő jegy" meg vá sár lá sá val segíthet

Tűz ol tó Egye sü le tünk erőn felül tel je sít, min den ön kén tes a
sza ba di de jé ben segít anya gi ja va ink, testi ép sé günk me gó vá -
sá ban, vi szik vá ro sunk jó hírét egész Pest me gyé ben. Most

össze fo gás sal megp ró bál hat nánk ki csit vissza ad ni nekik ebből.

Az eső zé sek után min dig szo mo rú an lát tam a tűz ol tó szer tá ruk előtt
lévő tó csá kat, ame lyek áz tat ják az egész épü le tet, ezért azt a jár da sza -
kaszt sze ret nénk fe lú jí ta ni mind a gya lo go sok, mind a tűz ol tó ink biz -
ton sá ga miatt. A „térkő je gyek” a kö vet ke ző he lye ken kap ha tók:
Alíz Cuk rász Mű he lyé ben, az Édes ké ben, Hesz tia La kás va rázs és
aján dék bolt ban, Ma ro si ABC-ben, Nap ke re ki Kü kül lő Ke rék pár
szer viz ben, Nagy ma ro si Könyv tár ban, Nagy ma ro si Óvo dák -
ban - (jövő hét től az éppen ügye le tet adó te lep he lyen) Gerst ma yer
Judit, Ma ro si Ka ta lin és Schind ler Mó ni ka Matuk-Zel ler Anett -
nél és Antal Már ti nál, il let ve ná lunk a Tégla u. 25. szám alatt.
Bízom benne, hogy mire ezt a cik ket ol vas sá tok, már a térkő is a felú -
jí tás hely szí nén lesz, mert az is fo lya mat ban van;)

schInd ler lász ló kép vI se lő
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Aleg ré geb bi kő ke reszt a Fő téren ta -
lál ha tó. Anya ga vörös már vány,
néhol re pe de zett, fém mel erő sí tett,

kor pu sza fa ra gott kő, kissé ko pott. Gót
betűs fe li ra ta sze rint Rixer Mi hály, Maros
bí rá ja emel tet te 1800-ban, Schütz Jó zsef
lel kész ko rá ban.

Min den va ló szí nű ség sze rint a 18. szá -
zad végén be kö vet ke zett gaz da sá gi fel len dü -
lés nyo mán a teret dí szí te ni szán dé koz tak,
ugyan ak kor a hívők mély val lá sos ér zé se le -
he tett a fe lál lí tás oka.

Itt a téren, előre meg ha tá ro zott na po -
kon - or szá gos vá sá ro kon - sze rez te be a la -
kos ság az éves ház tar tá si szük ség le te it, ci pő -
fű ző től a nap tá rig, edé nyek től a ke len gyé ig.

Az 1900-as évek ele jén még sza bad té ri
mi sé ket is tar tot tak a ke reszt előtt.

Nap ja ink ban a Du na ka nyar Fú vó se gyüt -
tes tér ze né it él vez he ti a nya ran ta itt pi he nő
va sár na pi kö zön ség.
DIESES KREUTZ HAT ZUR EHRE GOTTES IM TAU-
SEND UND ACHT HUNDERTE JAHR DA JOSEPH
SCHUTZ SEELSORGER WAR AUF GERICHTET
MICHAEL RIXER DES MARKTS MAROSCH
DAMALS RICHTER RENOVIRT 1931. Özv. MELTS
FERENCNÉ Szül. RIXER BORBÁLA 1931.

Ezt a ke resz tet Isten di cső sé gé re az 1800-
as évben, ami kor Schütz Jó zsef volt a lel kész,
emel tet te Rixer Mi hály, aki akkor Maros me ző -
vá ros bí rá ja volt. Re no vál tat ta özv. Melts Fe -
renc né szül. Rixer Bor bá la 1931-ben.

Főtéri kereszt

Az au gusz tu si rejt vény he lyes meg fej tői közül ki sor sol juk a Rév büfé által fe la ján lott 5000 Ft-os vá sár lá -
si utal ványt. A meg fej té se ket au gusz tus 25-ig vár juk a hi va tal pos ta lá dá já ba a meg fej tő elér he tő sé ge i vel
(név, cím, te le fon szám). A jú li u si szám ban meg je lent rejt vény nyer te se: DANKAINÉ BERGMANN MÁRIA.
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Jú li us 21-től 25-ig egy ház kö zé günk hit ta no sai ré szé re hit tan tá -
bort szer vez tünk Dö mö sön. A tábor részt ve vői a 3-7. osz tá lyo -
sok, a tábor se gí tői, cso port ve ze tői a 8. osz tály tól idő seb bek, kö -

zé pis ko lá sok és egye te mis ta fi a ta lok vol tak, il let ve a fel nőtt szer ve -
zők. Össze sen hatvanan vol tunk.

Ide á lis volt szá munk ra a dö mö si plé bá nia mint tá bor hely szín. Nem
utaz tunk messzi re, mégis ki lép tünk meg szo kott kör nye ze tünk ből, a
Duna kö zel sé ge le he tő sé get adott, hogy a ká ni ku lá ban felf ris sül jünk.

Kin cset ke res tünk, meg lá to gat tuk a dö mö si pré post sá got, és me -
gis mer ked tünk tör té nel mé vel, pólót ba ti kol tunk, Esz ter gom ban
fel fe dez tük a ba zi li kát és kör nyé két, fel mász tunk a Rám-sza ka dék -
ba, fe lér ve szent mi sén vet tünk részt az er dő ben, majd szám há bo -
rúz tunk, sor ver se nyez tünk a plé bá ni a ud va ron. Köz ben pedig me -
gis mer ked tünk Jákob 12 fi á val, köz tük Jó zsef fel, aki nek tör té ne tén
ke resz tül saját csa lá dunk, szü le ink és test vé re ink tör té ne tét gon dol -
tuk végig és egy esti ima ó ra ke re té ben ad tunk hálát értük a Jó is ten -
nek, megköszönve őket.
Nap ról napra érez ni le he tett, hogy Isten csa lád já ba tar to zunk mind -
nyá jan, és egy más se gí té se, a fi gyel mes ség és a sze re tet által vá lunk
egy kö zös ség gé.                                                                   

Hit tan tá bor Dö mö sön

Egy ház kö zsé günk ben a nagy ma ro si és ze be gé nyi hit ta nos
gyer me kek ré szé re nap kö zis hit tan tá bort szer vez tünk jú ni us
16-19-ig. A je lent ke zők száma fo lya ma to san gya ra po dott, így

75 nagy ma ro si, 30 ze be gé nyi gyer mek, 20 fi a tal se gí tő és 10 fel nőtt
se gí tő, össze sen 135-en vet tünk részt a tá bor ban. A gyer me kek nagy -
cso port tól 5.oszá lyo sig vol tak, a se gí tők pedig 6.-9. osz tá lyo sig.
Nagy örö met je len tett szá munk ra, hogy ilyen sokan hal lot ták meg
hí vá sun kat.

A gyer me kek cso por tok ra oszt va, ügyes, gon dos és lel kes ve ze -
tő ik irá nyí tá sá val vet tek részt a prog ra mo kon. A tábor ke ret tör té ne -
te: Jézus a pász to runk, mi mind nyá jan bá rá nyai va gyunk, akik néha
el kó bo ro lunk, el ve szünk, de a jó Pász tor fi gyel ránk, hív és keres
ben nün ket. Mi is ke res tük az el ve szett bá rányt, bar lang ban is. Végül
az utol só nap ta lál tuk meg… Egy más ban…

A tábor négy napja során volt vá ros fel fe de zés, ken dő ké szí tés,

bá rá nyos süti sütés, „karám”, azaz a
temp lom előt ti kert tisz tí tá sa, há la a dás a
napi örö mö kért, ki rály ré ti ki rán du lás,
szám há bo rú, méta, vidám sor ver seny,
kéz mű ves ke dés, pa ta ko zás, tö rök me zői
ki rán du lás, ének lés, há la a dó szent mi se.  

Fon tos volt, hogy a gyer me kek az
együtt töl tött napok során meg ta pasz tal -
ják a kö zös sé gi együtt lét örö mét és ér té -
két, és azt, hogy ahol ket ten hár man,
pláne 135-an össze jön nek Jézus ne vé -
ben, ott van kö zöt tük.

Nagy kö szö net a se gí tő cso port ve ze tők nek és fel nőt tek nek, akik
fan tasz ti kus oda fi gye lés sel, ki tar tás sal, öröm mel és nagy sze re tet tel
ve zet ték a rájuk bí zott gyer me ke ket.

Nap kö zis hit tan tá bor
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Első rá né zés re ezek a sza vak sem mi lyen módon nem kap csol ha -
tók össze. De mégis! Jú li us 17-én és 18-án tar tot ták a Pus kás, a
mu si cal be mu ta tó ját a Sze ge di Sza bad té ri Já té ko kon. A bemu-

tatóra ér ke zett a vá ros ba Pus kás Fe renc uno ká ja és dé du no ká ja – írja
a Sze ged ma.hu. A hoz zá tar to zók ta lál koz tak a sze rep lők kel, így Veréb
Ta más sal is, aki Pus kás Fe ren cet ala kít ja, Szen te Vajk ren de ző pedig
meg mu tat ta nekik a dísz le tet és me sélt az elő a dás ku lissza tit ka i ról is. 

A leg hí re sebb ma gyar hoz zá tar to zói külön ki e mel ték: rend kí vül
jó érzés, hogy nem csak Mad rid ban, de Ma gyar or szá gon is ápol ják Pus -
kás Fe renc em lé két. – Igazi hős ként te kin te nek rá, ami na gyon meg -
tisz te lő – je gyez ték meg.

Egy nagy ma ro si cég is hoz zá já rult a fer ge te ges si ker hez, hi szen
Mi hály Gábor, (Gabó) ve ze té sé vel az Air Wal king Kft. oldja meg a

le ve gő ben ját szó dó, ak ro ba ti kus ele mek kel tar kí tott je le ne te ket,
ami nem könnyű és nem kis fe la dat. A ked ves ol va só talán meg le pő -
dik, hogy egy nagy ma ro si cég adja ehhez a hát te ret egy ilyen ki e -
melt pro duk ci ó ban.

Va ló szí nű sí tem, hogy sokan nem is tud ják, hogy ez a spe ci á lis te vé -
keny ség - közel 30 éve - Nagy ma ro son fej lő dött ki. Az Air Wal king Kft.
Ma gyar or szá gon szin te egye dü li ként nyújt hát te ret a szín há zi az elő a -
dá sok je len tős ré szé ben Bu da pes ten és vi dé ken. A nagy szín há zak ki -
vé tel nél kül az ő tech ni ká juk kal és em be re ik kel va ló sít ják meg a le ve -
gő ben ját szó dó je le ne te ket. Éven te több mint 400 elő a dás ban vesz nek
részt. Ki je lent het jük, hogy egy önál ló szak mát hoz tak létre ha zánk ban.

Pus kás Fe renc – Mu si cal – Sze ged 
– Air Wal king – Nagy ma ros

A jú li u si szá munk ban, Ma gyar az, aki nek fáj Tri a non című írá sunk ban Jó rász-
Nagy Esz ter, az ak ko ri ese mé nyek szer ve ző je két pon to sí tást, ki e gé szí tést kért.
Az or szág zász ló ava tá sá ra és szen te lé sé re 2007. au gusz tus 20-án ke rült sor.
A re for má tus lel kész asszony a meg je len te ket ál dot ta meg, míg az Or szág -
zász lót Zi mo nyi János atya.  A 4 égtáj felől 4 kosár föl det he lyez tek el a 4 ur -
ná ba, tehát az Or szág zász ló erek lyés!
Kár pá tal já ról Bár dos Ist ván ér ke zett, aki maga hozta a föl det és he lyez te el,
Er dély ből Sza lai Zol tán és fe le sé ge, míg Dél vi dék ről és Őrvi dék ről Varga
Zol tán és Ma raf kó Márk hoz tak föl det. 

***
Ked ves volt fi gyel mez tet ni az ezt me ge lő ző lap szám ban az em be re ket, hogy
gya ko rol ják tu laj do no si jo ga i kat, kü lön ben el bir tok lás lehet a vége. De
akkor je lez ném, hogy a PTK. XII. Fe je zet 5:44. § 1 be kez dé se sze rint 15 év az
el bir tok lás, nem pedig 10.

kÖ szÖn jük Az ér té kes pon to sí tást!

Ereklyés a zászlónk

Kisbíró
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Piac
Lehet a jó pél dát kö vet ni ro va tunk ban a Duna-parti ró zsa kert ül te tő je, gon do zó ja
HERTH IMRE, bo csá nat, hogy a nevét rosszul írtuka múltkori számban. 

Mos ta ni jó pél dánk a Rá kóc zi útról való. Egy ben köszönjük  Or mándy Ven del nek, hogy
évek óta met szi a Duna-parti ró zsa sort.

Értesítem városunk kedves lakosait, hogy az
INGYENES ORVOSI LÁTÁSVIZSGÁLAT továbbra is

rendelkezésükre áll az újságban, az üzletben
(Király utca 6.), Manyi boltjában, az orvosi

rendelőben, Kismaroson a gyógyszertárban 
meghirdetett időpontban.

Napfényre sötétedő lencsékből 20%, keretekből 50% ked-
vezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint

a tűtől a cérnáig, egyéb rövid áruk, kötő, és hímzőfonalak,
cipzárak, gumik és gombok kaphatóak. 

Megérkeztek az ELDORADO horogoló fonalak.

A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni 
telefonon: 30/9160889

Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal 
dr. Kispéter Éva szemész főorvos és 

Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús optikus.

Látásvizsgálat augusztus 07-én 9-12 óráig. 
augusztus 28-án 9-12 óráig.

Lehet a jó pél dát kö vet ni!
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Afal mel lett áll egy öreg autó. Benne em be rek, ha ju kat tépik és
or dí ta nak. Miért? Mert men tő a u tó szi ré ná ja üvölt a fü lük be –
most már mind örök ké. Mivel ér de mel ték ki? Azzal, hogy ku -

tyá i kat a „rövid” vá sár lás ide jé re be zár ták az au tó ba, de a ri asz tót is

be in dí tot ták. Ho lott ilyen faj ta au tó kat a kutya sem lop el… Vi szont a
kutya ér zé keny fü lé nek iszo nyú szen ve dést oko zott a két idős „ku -
tya ba rát”.

Ter mé sze te sen ez a je le net nincs az Is te ni szín já ték ban, de ha
Dante jú li us 10.-én Nagy ma ro son jár a ha jó ál lo -
más kö ze li par ko ló ban, akkor ta nú ja lett volna
az eset nek és méltó bün te tést ta lált volna a tet -
te sek nek. Meg az arra járó kö zö nyö sök nek -
sokan ku tyá val -, akik mo so lyog va néz ték az őr -
jöng ve szen ve dő ebe ket, és a vissza ér ke ző tu laj -
do nos nak nyil ván szin tén egy bájos mo solyt
küld tek.

Mi ebből a ta nul ság? NE KAPCSOLGASSUK
BE FELESLEGESEN A RIASZTÓT, AMIKOR SENKI
NEM FENYEGETI AZ AUTÓNKAT, FŐLEG AKKOR
NEM, HA MÉG KUTYÁK IS VANNAK BENNE! 

A HŐSÉGBEN ITASSUK A MADARAKAT IS! TEGYÜNK KI EGY 10 CM-NÉL NEM MÉLYEBB EDÉNYT FRISS VÍZZEL!

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

Állatvédő sorok
Je len tés Dante pok lá nak 53. bugy rá ból

A NA NAgyMArOSAgyMArOS HIrDEtéSIHIrDEtéSI ÁrAIÁrAI JÚLIUStÓLJÚLIUStÓL
Fekete-fehér hirdetések Hirdetési ár/megjelenés
1/16 (44x65 mm) felület 1.500 Ft+ ÁFA
1/8 (91,5x65 mm) felület 3.000 Ft+ ÁFA
1/4 (91,5x133 mm) felület 5.000 Ft+ ÁFA
1/2 (186x135 mm) felület 8.000 Ft+ ÁFA
1/1 (186x270 mm) felület 13.000 Ft+ ÁFA
Színes, 4 color hirdetések Hirdetési ár/megjelenés
1/16 (44x65 mm) felület 2.500 Ft+ ÁFA
1/8 (91,5x65 mm) felület 4.000 Ft+ ÁFA
1/4 (91,5x133 mm) felület 7.000 Ft+ ÁFA
1/2 (186x135 mm) felület 13.000 Ft+ ÁFA
1/1 (186x270 mm) felület 24.000 Ft+ ÁFA
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Lámpás
Sze ret nénk ott hont te rem te ni 

a gon do zot tak nak

Sza bó né Revák Mária, a Gon do zá si Köz pont ve ze tő je ven dé ge
vol tam a minap. Szí ve sen men tem, mert az öt ve né ves szü le tés -
nap ját idén ün nep lő ÖNÓ-ról csupa jót hal lot tam min dig. Sze -

re tet tel, nagy oda fi gye lés sel gon doz zák mind a be já ró, mind a benn -
la kó idő se ket. A ka pu alj ban szá mos fecs ke pár költi a fi -
ó ká it, vi rá gos az udvar, az ab lak pár kány, a nyári hő ség -
ben az ár nyas „sza let li ben” be szél get nek a gon do zot tak.
Mióta ve ze ti az in téz ményt?

2018. de cem ber 10-étől kap tam meg bí zást erre a
fe la dat ra, gon dos elő de im me ga la poz ták az it te ni mun -
kát. A fenn tar tó val, Nagy ma ros Város Önkor mány za tá -
val igen jó mun ka kap cso lat ala kult ki. A város kö te le -
zett sé ge az ala pel lá tás, azaz a házi se gít ség nyúj tás, a
szo ci á lis ét kez te tés és az idő sek nap pa li el lá tá sa, ezen -
kí vül idő sek tar tós bent la ká sos el lá tá sát is vál lal ja. Ez egy pici in téz -
mény, de ez adja meg a csa lá di as lég kört és a sze mé lyes kap cso la to -
kat is. Ti zen két fő bent la kó el lá tot tunk van, aki ket csak Nagy ma ros
köz igaz ga tá si te rü le té ről fo ga dunk. A 12 főre en ge dé lye zett el lá tá -
sunk min dig tel jes lét szám mal mű kö dik, mert bor zasz tó nagy erre
az igény, vá ró lis ta van, most is ti zen né gyen van nak rajta. Ők min-
dannyian 24 órás fe lü gye let re szo rulnak.
Na gyon nagy se gít ség a csa lá dok nak az idő sek tar tós, nap pa li el lá -

tá sa, mert nap köz ben, míg a fi a ta labb ge ne rá ció dol go zik, addig itt el -
lát juk az idő se ket, gya kor la ti lag csak alud ni men nek haza. Sajnos
eljön az a pont az egész sé gi ál la po tuk ban, ami kor már ez is kevés, és
24 órás fe lü gye letre van szükségük. Ott, ahol már az idős em ber nek
a gye re kei is nyug dí jas ko rú ak, az egy na gyon sze ren csés hely zet. De
ott, ahol még dol goz nak, még fel ső ok ta tás ban ta nít tat nak gye re ke -
ket, és még az idős szü lők ről kell gon dos kod ni, szin te me gold ha tat -
lan. A házi se gít ség nyúj tás ideig-óráig je lent het me gol dást, va la -
mennyi ter het le vesz a csa lád ról, se gí te nek a für de tés ben, a moz ga -
tás ban,  de az akkor sem hu szon négy órás fe lü gye let.

Or szá go san a leg ve szé lyez te tet tebb in téz mé nyek a jár vány
ide jén az idő sott ho nok vol tak. Ho gyan vé szel ték át ezt a
nehéz kor sza kot? 

Hála Is ten nek, eddig mind há rom hul lá mon úgy vagyunk túl,
hogy sem az el lá tot tak közül, sem a dol go zó ink közül senki nem kapta
el a fer tő zést. Büsz ke va gyok a kol lé gá im ra, de nem csak raj tunk múlt,
ez a Gond vi se lő nek is kö szön he tő. Szi go rú an be tar tot tuk az EMMI el -
já rás ren dek uta sí tá sa it. A Kor mány hi va tal tól idő ben meg kap tunk
min den esz közt, ma gunk is var rat tunk vé dő ru há kat, ami kor az hi ány -
cikk volt, de sze ren csé re a fenn tar tó is min dent ma ra dék ta la nul meg -
tett, hogy védje az in téz mény gon do zott ja it és ápolt ja it.  Leg ne he zebb
a jár vány nak a lelki ol da la volt, a csa lád nem lá to gat hat ta a sze ret te it,
a nap köz be ni el lá tás nem mű köd he tett, csak az el lá tott ott ho ná ban,
az sem volt könnyű. Az ön kor mány zat által vá sá rolt tab le ten ke resz tül
tud tak a benn la kók kap cso la tot tar ta ni a hoz zá tar to zó ik kal. Mi ma -
gunk is meg te szünk min dent, hogy a dol gok előre men je nek, magam
var rok füg gönyt, saját kar ban tar tónk festi ki az in téz ményt mun ka i -

dő ben, így csak anya gár ba ke rült a fes tés.
Je len leg a nap pa li el lá tást szü ne tel tet jük, mert her -

me ti ku san nem tud juk el kü lö ní te ni a benn la kó kat a be já -
rók tól, házon kívül biz to sít juk a nap pa li el lá tást, vi szont
min den ki ről gon dos ko dunk, aki se gít sé get kér, be vá sá ro -
lunk, für de tünk, gyógy szer rel el lát juk azo kat, akik önál ló
élet vi tel re ott hon ké pe sek. Azért az nem olyan, mint ami -
kor benn le het nek 8-16 óráig, mert az egy nagy biz ton ság -
ér zet az idős em ber nek is, meg a hoz zá tar to zó nak is.
Úgyhogy a nap pa li el lá tás ban na gyon sze ret nénk a lét szá -

mot bő ví te ni, amennyi ben a jár vá nyü gyi kor lá to zá sok véget érnek.
Mi lyen to váb bi ter ve ik van nak?

A fenn tar tó val kö zö sen azon az ál lás pon ton va gyunk, hogy a
bent la ká sos részt sze ret nénk bő ví te ni, mert erre óri á si az igény. Fi -
gyel jük a pá lyá za ti kiírásokat, mi helyst adó dik olyan le he tő ség, hogy
ál la mi vagy uniós tá mo ga tást igény be tu dunk venni a te tő tér be é pí -
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té sé hez, azon nal élünk a le he tő ség gel, hogy je len tő sen tud juk nö vel -
ni a be ke rü lők nek a lét szá mát. Ez a város la kos sá gá nak is nagy se gít -
ség lenne, mert gya kor la ti lag alig len né nek vá ró lis tán. Akkor a mű -
ködés költ sé gei je len tő sen csök ken né nek, mert azért azt tudni kell a
vá ros nak, hogy ez az in téz mény na gyon drága, kb. 60 mil lió fo rint tal
kell még az ön kor mány zat nak hoz zá já rul nia, hogy mű köd jünk.

Amennyi ben meg tud nánk dup láz ni a tar tó san benn la kók lét szá mát,
ren tá bi li san mű köd het ne az in téz mény és a vá ros nak lenne egy na -
gyobb biz ton ság ér ze te, hogy amennyi ben olyan kö rül mé nyek közé
kerül egy idős ember, me gol dó dik a fe lü gye le te.

Ter ve ink kö zött sze re pel ener gi a ta ka ré kos nyí lá szá rók cse ré je, na p -
e le mek  te le pí té se. A tár gyi fel té te le ket si ke rült az el múlt két évben
nagy mér ték ben ja ví ta ni, fe lú jí tot tuk a tá la ló kony hát, a bú tor za tot  cse -
rél tük, új mo so ga tó gé pünk van. Ki cse rél tük az egész ház ban a ta ka rí tó -
esz kö zö ket, az ebéd lő  fes té se, má zo lá sa meg tör tént, új te rí tő ket, új füg -
gö nyö ket vá sá rol tunk, varr tunk. Me gú jult az iroda is.

A Nagy ma ro si Öre gek Ott ho ná ért Ala pít vány és a hoz zá tar to zók
se gí te nek, tá mo gat nak bú tor vá sár lás ban. dr. Ren dessy An na má ri á -
val is szo ros a kap cso lat, Varga Erika ve ze tő ápo ló val min dent meg -
tesz nek azért, hogy le he tő leg hely ben el tud ják látni a la kó kat és csak
a leg szük sé ge sebb eset ben kell jen kór ház ba szál lí ta ni őket. Azon fá -
ra do zunk, hogy ott hon érez zék ma gu kat a gon do zot tak, sokat be szél -
ge tünk velük, mert erre óri á si az igény ” – zárta a be szél ge tést Sza bó
né Revák Mária in téz mény ve ze tő.  Béke, nyu ga lom és sze re tet lég kö -
rét ta pasz tal tam, kí vá nok sok erőt, mert na gyon nehéz fe la da tot lát -
nak el. Kö szö net érte.      

Au gusz tus 19. csü tör tök
10:00 Misztrál: Álomkófic gyerekkoncert

10:00 -12:00 Kézműves foglalkozás

gyermekeknek

10.00-12.00 Gesztenye tanösvény túra –

találkozó a hajóállomásnál

15:00 Ismerd meg Nagymarost! interaktív

zenés műsor gyermekeknek – közreműködik:

Deme Hajni és Deme Tamás

17:00 Megnyílik a Borutca

18:00 Nagymaroson élő és alkotó művészek

tárlata megnyitása – Nagymaroson élő és a vá -

roshoz kötődő művészek, alkotók közös tárlata. 

Megtekinthető: 2021. augusztus 30-ig a

művelődési házban 

18.30 Az ünnep megnyitója, közreműködik a

Nagymarosi Férfikórus

20:00 Biga koncert 

21:15 Tűzijáték a Dunán

21:45 Korda György és Balázs Klári fellépése

22:45- 23:45 DJ Bene

Au gusz tus 20. pén tek
9:30 Szentmise a katolikus templomban
10:45 Városi ünnepség

Ünnepi köszöntőt mond: 
Rétvári Bence országgyűlési képviselő
Beszédet mond: 

Heinczinger Balázs polgármester
14:00 Nagymaros fejlesztésének 25 éve a
városi rangtól a jövő felé című kiállítás
megnyitója, a tárlatot összeállította
Döbrössyné Valentin Kriszta és Murányi
Zoltán a Sigil Galéria és Kávézóban
14:00 Megnyílik a Borutca – Jász Andris
Szaxofon Lounge
16:00 Térzene a Dunakanyar – úvósegyüt-
tessel, karmester Ujvári Gábor
16:00- 17:00, 19:00 – 20:00 Berec Péter
játszik francia sanzonokat és világslágereket
tangóharmonikán
17:00 Oszvald Marika operett műsora 
18:00 Kitti Live koncert 
18.00 Toldi Tomi & Beró Akusztik a Sigil
Galéria és Kávézóban
20:00 Ferenczi György és a Rackajam
21:30 Dj Csiki

Au gusz tus 21. szombat
10:00 Wildenrosen Táncegyüttes bemutató 

11:00 Suhaj együttes koncert és táncház 

10:00- 12:00 Kézműves foglalkozás
gyermekeknek 

14:00 Nagymarosi Ütősök – A Nagymarosi
Kittenberger Kálmán AMI növendékeinek
műsora – Művészeti vezető: Oláh Norbert

15:00 – 17:00 és 18:00 – 19:00 Pesti
Zoltán blues gitáros

15:30 Szőke András előadása

17:00 Latte Maffiato koncert

19:00 KFT zenekar koncert 

20:45 Arató disco

„Nagy ma ros pezs gő han gu lat ban”

Kísérő programok

Német Nemzetiségi Tájház minden nap
11 és 17 óra között várja látogatókat, Nagymaros,
Nyár utca 2.

Dunakanyar Kupa A Nagymarosi Sport -
egyesület szervezésében 202. augusztus 21-
én 9:30 kajak versenyek a strandon.

Nagymaros2021_08_Layout 1  2021. 08. 02.  9:39  Page 13



14 2021. augusztus – 8. szám

Piac hirdetés

Felelős kiadó:
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100
Fax:         27/354-245

Felelős szerkesztő:
Szilágyi Erzsébet 
szilagyierzsebetgina@gmail.com
Telefon: 06-30/519-1519
Tharan-Trieb Marianne
olvasószerkesztő

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt. 
2600 Vác, Lemez u. 2.

A CIKKEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 
MINDEN HÓNAP 20.

Impresszum

Anyakönyvi hírek –július hó
Születtek: 

Heininger Szabolcs és Hum Orsolya fia: András
Gyarmati Gergő és Schönberger Júlia fia: Mátyás
Karsai Gergely és Melts Adrienn fia: Dávid

Házasságot kötöttek: 
Petrovics Dániel László és Nagy Annamária
Szalai László és Seydewitz Nikoletta

Elhaláloztak: 
Juhász Gyula (1972)

Nagymaros, 2021. július 23.,
Valentin Annabella anyakönyvvezető

A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással
tehergépjármű vezetőt keres.

Feltételek:
- érvényes C kategóriás jogosítvány;

- gépkezelői vizsga;
-valamint GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány).

2. A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással keres
alkalmazottat zöldfelület karbantartásra (fűkaszálás).

Feltételek: - gyakorlat

Jelentkezni a MAROS NONPROFIT KFT. telephelyén 
(Nagymaros, Rákóczi út 37.), vagy előre egyeztetett időpontban

és a helyszínen lehetséges.
Mobil telefon: +3630/222-44-83 - Marschal Márk

Vezetékes telefon: 27/354-313 - Iroda
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