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Közélet
Közmeghallgatás
Jú ni us 16-án, mint egy 30 ér dek lő dő je len lété ben tar tot ta meg a kép vi se lő-testü let az éven te egyszer köte le ző
köz meg hall ga tást.
Az első részben Heinczinger Balázs polgármester beszámolt
a befejezett, mostanában átadott beruházásokról, az elnyert és a még
elbírálás alatt álló, benyújtott pályázatokról, a város pénzügyi helyzetéről, a hivatal élén történt változásról, hiszen Eőryné dr. Mezei Orsolya személyében új jegyzője és Molnár-Fábián Ágnes személyében aljegyzője van a városnak, valamint arról, hogy dr.Ferencz
Eszter betöltötte az 1. körzet eddig betöltetlen, helyettesítéssel megoldott háziorvosi praxisát.
A megnyert pályázatok között van a tornaterem, melynek építése
elől most már minden akadály elhárult, az önkormányzat nevére bejegyezték annak a két teleknek a helyrajzi számát, mely az iskola felett biztosítja azt a teleknagyságot, melyre ez az egyedi tervezésű, besüllyesztett,
lapos tetős tornacsarnok megépíthető közel 800 millió forintos állami támogatásból. Útfejlesztések között kettő szerepel. Az egyik a Rákóczi út
folytatása az Elsővölgytől a temetőig, melynek csak az alsó, Dézsma utcai
része készülhet el a rendelkezésre álló keretből, valamint a külterületen
élőket érintő, az első sorompótól, vasút feletti szakasz megépítése a temetőig, mely árvíz, baleset idején elkerülő útként is szolgál.
Megkezdődött a felső iskola teljes nyílászáró cseréje, valamint korszerűsítik a fűtésrendszerét és szigetelését is.
Hamarosan elindul a művelődési ház teljes tetőcseréje.
Az önkormányzat hivatala is méltatlan állapotban van, melyet csak
részleteiben, pályázat útján elnyert pénzből kívánnak felújítani. A most
elnyert 50 millió forint arra lesz elég, hogy a vizesblokkot korszerűsítsék és egy pici, melegítő konyhát, étkezőt tudjanak kialakítani.
Új vezetőséggel, fiatal új tagokkal újjáalakult Nagymaros Város Polgárőr Egyesülete, amely jármű beszerzésre 2.000.000 forint támogatást
is kapott. Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítványt
4.000.000 forinttal támogatta a kormányzat, melynek keretében ősszel
a lakosság teljeskörű bevonásával a város rövid-, közép- és hosszútávú
fejlesztését megtervezik. Kulturális támogatás címen 3.000.000 forinttal hozzájárul a kormányzat a városi rendezvényeink megtartásához,
nevezetesen a Szent István Napi ünnepségekhez.
A négy környező településsel összefogva (Kismaros, Verőce, Szokolya, Kóspallag) zöldhulladék lerakó kialakítását tervezik, ahová a lakosság a zöldhulladékot maga lerakhatja, ahonnan aztán majd megfelelő
helyre szállítják.
Tárgyalnak továbbá a szelektív hulladék zsákok önköltségi áron
való megvásárlásának lehetőségéről a CBA üzletlánccal, hogy tovább
folytatódjon a szelektív hulladékgyűjtés pozitív gyakorlata.
Röviden beszámolt a próbagátépítés tapasztalatairól a Nagymaros
Védelméért Egyesület elnöke, Mihály Gábor. Mint lapunk erről kétszer már beszámolt, ez az egyedi tervezésű mobilgát csak akkor véd, ha
egy hozzáértő, jól szervezett, részfeladatokra leosztott, közel 400 fős

csapat ezt 5 nap alatt megépíti, hiszen közel 50.000, tekintélyes súlyú
elemet kell a helyére tenni. Sajnos nem jelentkeztek annyian, amennyi
szükséges, de a tapasztalatokat összegezték. A legközelebbi felállításra
csak árvízveszély esetén kerül sor. A meghívott vízügyi szakemberek és
a katasztrófavédelem szakemberei elismeréssel beszéltek az egyesület
munkájáról. Lakossági kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a 2.6 km-es
gát két végét homokzsákkal zárják le csúcsvíz idején, valamint szeretnének készíteni egy oktatófilmet a gátépítés folyamatáról, hogy évente legalább egyszer a most jelentkezett önkénteseknek és az újonnan belépőknek képzést tudjanak tartani.
Az elhúzódó bontásról elmondta, hogy nehezen megy, ezért tárgyalást folytatnak a nosztrai büntetésvégrehajtási intézettel, hogy árvíz idején ők segítsenek majd a helyreállításban.
Lakók jelezték, hogy a Szarvas-köz járhatatlan, aszfaltozást kérnének, mert a hirtelen lezúduló csapadékvíz kimossa az utat, gépkocsival
lassan lehetetlen a közlekedés.
Szintén lakossági panaszként hangzott el, hogy a Magyar utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetet sajnálatosan közvécének használják egyesek,
tarthatatlan az ottani állapot, megoldást kérnek az önkormányzattól.
Szóvá tették, hogy a Rigó hegyi illegális sátorozásnak mikor és milyen eszközzel vet véget az önkormányzat?
Többen a Nap utca lakói közül aggodalmukat fejezték ki az új tornacsarnok megépítése miatt, hiszen pont ezen a területen a mélyben pincék húzódnak. A lakók kérése az volt, ha lehet, valahol máshol épüljön
fel a tornaterem. A polgármester válaszában elmondta, hogy tisztában
vannak a szakemberek, hogy az altalaj problémás és megfelelő feltárás
nélkül, majd tömedékelés nélkül nem fognak hozzá az építkezéshez.
Más helyszín nagyon sok ok miatt nem jöhet számításba.
Kérdésként hangzott el, hogy mi lesz a Bethlen ház sorsa? A polgármester azt válaszolta, hogy a ház megvásárlásával sokan nem értenek
egyet, ennek ellenére véleménye szerint a testület jól döntött, hiszen a
Fő téren, az önkormányzati ingatlan mellett lévő épület hasznosításában nagyon sok lehetőség rejlik. Várják a pályázatok kiírását, melyik
profilba férhet bele a ház felújítása, a cél, hogy mindenképpen bevételt
hozzon az önkormányzat számára.
Lakossági kérdés volt, hogy mikor készül el a város gazdasági
terve? Válaszként elhangzott, hogy mivel fél évig betegállományban
volt a jegyző, számos dolog késésben van, igyekeznek mihamarabb a lemaradásokat az új jegyzővel és aljegyzővel bepótolni.
Vasút utca felújítása ügyében fontos tárgyalások zajlanak.
Garami Mária, a DUKE, Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület elnöke lehetőséget kért arra, hogy az egyesület valahol kapjon
helyet, mert már évek óta megoldatlan a helyzetük. A polgármester
felajánlotta, hogy keressenek közösen megoldást, mert valóban
méltatlan, hogy a negyven éve sikeresen működő egyesületnek
nincs otthona.
A teljes anyag megtekinthető a város FB oldalán.
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Közélet
Testületi ülések
A képviselő-testület a május 19-én tartott rendkívüli, nyílt ülésén
az alábbi döntések születtek:
- A képviselő-testület elfogadta a 2022. évi munkatervét.
- Elfogadta a Gondozási Központ 2021. évi beszámolóját, a szakmai
programját és az SZMSZ-ét, felkérte a Gondozási Központ és a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a 2022. szeptemberi ülésre egy olyan javaslatot terjesszen elő, amely bemutatja, hogy hogyan lehetne 35 főre
bővíteni az ellátotti létszámot az idősek otthonában.
- Elfogadták a Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi
Bölcsőde 2021. évi beszámolóját. A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt
és az intézményvezetőt, hogy 2022. októberre mutassa be, hogy milyen
feltételekkel lehetne a Dunakanyar Mikrotérségi Gyermekvédelmi- és
Szociális alapellátási Társulás keretein belül/kívül, szakmailag és költséghatékonyság szempontjából működtetni és megoldani a bölcsődei feladat ellátását is. A testület felkérte a polgármestert, hogy 2022. június 15ig hívja össze a Dunakanyar Mikrotérségi Gyermekvédelmi- és Szociális
alapellátási Társulás Társulási Tanácsát, és folytasson tárgyalást arról,
hogy Nagymaros Város Önkormányzatának ne kelljen külön fedeznie a
Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat fenntartását. A társulási ülésre 2022. június 8-án került sor.
- A testület úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Nagymarosi
Polgárőr Egyesület 2626 Nagymaros, Fő tér 5. szám alatt található ingatlant székhelyként használja, döntött a kuratórium létszámának 3 főre
történő csökkentéséről. Fritz Ferenc korábbi elnök megbízatása lemondással megszűnt. Újj Viktor elnökségi tag megbízatását az Alapító visszahívással megszünteti. Egyidejűleg az Alapítvány elnökének Murányi Zoltánt, korábbi kuratóriumi tagot kijelöli. A testület az Alapító Okirat hatályos, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadta és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
- A testület elfogadta a Nagymaros Duna menti árvízi próba-védekezési munkálatok tapasztalatairól szóló tájékoztatót és az Egyesülettel tör-

A program, amely keretében megvalósult:
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
A projekt neve: CB_Sales_2.0
Projekt szám: SKHU/1802/3.1/050/B1
A megvalósítás időtartama: 2019.10.01. – 2022. 06. 30.
A projekt költségvetése: 90 076,87 euró
A Regionális Fejlesztési Alapból kapott támogatás: 76 565,33 euró
A projekt összefoglaló leírása
● A helyi termékek értékesítési infrastruktúrájának fejlesztése
Partnerség: Szőgyén, Nagymaros, Bajót önkormányzata
Eredmények:
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ténő együttműködési megállapodást, valamint határozott arról, hogy az
Önkormányzat a 2022. éves költségvetésében betervezett 8 millió Ft
összegű előleget az Egyesület rendelkezésére bocsátja.
- A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot
kíván benyújtani, és a pályázat megírásával megbízza a Mönch Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t.
Május 31-én rendes, nyílt ülésén az alábbi döntéseket hozta:
- Számos kiegészítéssel elfogadta a városi újság felelős szerkesztőjének beszámolóját és felkérte a testületi döntések közlésére.
- A testület úgy döntött, hogy a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda
egyik telephelyén egy csoportot megszüntet, a tagintézmény a 2022/23as nevelési évben két vegyes életkorú csoporttal működik tovább. Felkérte a polgármestert, hogy az intézményvezető, a jegyző és az aljegyző segítségével dolgozzák ki, hogy a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda
melyik telephelyén milyen fejlesztés felelne meg a későbbiekben bölcsőde kialakítására. (ember, pénz, idő, engedélyek megszerzése)
A testület 2022. évben is meghirdeti a „Tiszta udvar, rendes ház” c.
pályázatot, valamint a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló pályázatot, melynek részleteit a következő számban közöljük.
- Döntött a testület, hogy a 2019-ben a helyi védett homlokzatok védelmének támogatására beadott pályázatokat felülvizsgálja, és az idei
évre tervezett egymillió forint kiutalására a főépítész szakmai megalapozottság alapján tesz javaslatot.
- Döntött a testület arról is, hogy nyílt kutyafuttatót alakít ki a Felsőmezőn, emellett pályázatot nyújt be zárt kutyafuttató kialakítására.
- A testület elfogadta a 2021. éves gyermekjóléti feladatok ellátásáról
szóló beszámolót.
- Döntöttek abban is, hogy a Művelődési Ház tetőszerkezetének rekonstrukciójára nyertes ajánlattevőnek a Házkontúr Kft.-t nyilvánítja.
● Szőgyén községben megújult
a tájház és a
hozzá tartozó
épü lete gyüt tes,
amely így alkalmassá vált a helyi
termelői piac befogadására.
● Nagymaroson
a helyi termék piac nem rendelkezik korszerű vizesblokkal. Ennek
megteremtése érdekében felújították a kultúrház vizesblokkját, amely a piacra érkező vásárlók számára is nyitott.
● Bajóton új,helyi termelői piacot alakítottak ki. Olyan közösségi
tér született, amely más rendezvények megtartására is alkalmas.
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Közélet
Erősödjön a közbiztonságba vetett hit
Beszélgetés Russói Lászlóval, a Nagymaros Városi Polgárőr
Egyesület megválasztott új elnökével
Hogy jött az ötlet, hogy meg kellene újítani ezt a sokáig működő, de sajnos évek óta már nem túl aktív polgárőrséget?

kívánunk lenni a városi rendezvényeken. Pályázati forrásból hamarosan saját járőrautója is lesz az egyesületnek.
Mikor volt az első bevetés?
Az első nagyobb bevetés/felkérés 2022. június 23-26. között
volt a Visegrádi Országok színház és fesztivál találkozóján. Első alkalommal voltunk jelen nagyobb létszámmal, külön sátorral, új eszközökkel, személyautóval, a Szövetségtől kirendelt motoros polgárőrökkel. A V4 Fesztiválra érkező vendégek parkoltatását irányítottuk,
a városban járőröztünk, segítettünk a vendégeknek. A fesztivál ideje
alatt jelen voltunk bel- és külterületen naponta 15-15 fős létszámmal
váltásban, személyautókkal, három motoros polgárőrrel és egy segédmotorral. Bízom benne, hogy mindenki, különösen a helyi lakosaink elégedettek voltak szolgálatunkkal.
Kitől kaptak eddig anyagi támogatást?
Támogatóink között van a Pest Megyei Polgárőr Szövetség,
Nagymaros Város Önkor mányzata, a Batki-Trans Kft. Külön
köszönetemet fejezem ki dr. Bilisics Péter elnök úrnak, hogy a
Szövetség tulajdonában lévő személyautót egyelőre használhatjuk
és egyéb tárgyi eszközökkel is támogat.
Biztatok mindenkit, aki áldoz szabad idejéből a közösség számára, jelentkezzen,
mert nagyobb létszámmal többet tudunk jelen lenni
nemcsak ren dez vényeken, hanem
ün nep- és hét köznapokban is.

A Nagymaros Városi Polgárőr Egyesület előző elnöke, Trieb Antal,
Tóni bácsi 2018. április hónapban megbetegedett, már nem tudta vezetni az egyesületet, ezért lemondott elnöki tisztségéről. 2008. évtől látta el
feladatát az egyesületben, sokat tett azért, hogy az megalakuljon és működjön. A napokban ünnepelte 75. születésnapját, köszönjük áldozatos
munkáját. Kívánunk jó egészséget, Isten éltesse sokáig!
A polgármester úrral közel egy éve keressük annak a megoldását,
hogy hogyan lehetne a polgárőrséget feléleszteni, újra működtetni. Igyekezett meggyőzni arról, hogy szervezzem újjá az egyesületet.
Igent mondtam, így velem együtt további 4 új tag lépett be az egyesületbe, majd 2022. március 1-jén tisztújítást tartottunk, ahol a tagok többsége
új kuratóriumot, új elnökséget választott. Örömünkre szolgál, hogy az elnökségbe beválasztották Horváth Zsoltot, aki jelenleg a verőcei polgárőrségben is dolgozik, így tapasztalataival segíti a munkánkat. Horváth Miklós körzeti megbízottunk is szerepet vállalt.
Milyen hagyományokat vettek át
és milyen új irányvonalat jelöltek ki? Idén, vasat, vasért mozgalmat indítok. Szeretném, ha a hulladék vasainkból egy viszony2022. második negyedévétől új ta- lag esztétikus, elterjedt és biztonságos kerítés valósulna meg.
Először a „gólyás" játszóteret (Dámtól Szob fele található) szeretném biztonságosabbá tenni, oly
gokat léptettünk be, hívásomra többen
jelentkeztek polgárőrnek. Külön kie- módon, hogy azt bekerítjük. Tehát, ha hever otthon pár leadható vasad, nagygéped, akkumulátorod,
melem azon 18 és 20 év közötti fiatalo- ami foglalja a helyet, akkor itt a remek alkalom, hogy egy jó cél érdekében megválj tőle! Sajnos bojkat, akiket már tagjaink között köszönt- lert, hűtőt és fagyasztóládát a benne lévő veszélyes szigetelőanyag miatt nem vesznek át. De akkor
hetek. Köszönet az idősebb korosztály- se csüggedj, ha ilyen eszközzel nem rendelkezel, hiszen sok kicsi sokra megy alapon, várom az egyébnak is, akik mindvégig kitartottak, fon- ként a szelektívbe elöblögetett, üdítős, sörös és konzerves dobozokat is, lehetőleg kilapítva és nem
tos a helyismeretük, ismernek min- egyesével. Hajrá Nagymaros, gyűjtésre fel!
denkit a városban. Célunk: jelen
Az ötletet a képviselő-testület és a főépítész úr is támogatta, igaz pár észrevétele volt. Szóval a cél
lenni a település mindennapjaiban, a játszótér bekerítése egy 120 cm magas, zöld színű, 3D elemekből álló kerítéssel, melynek két, kerékerősíteni az önkormányzat és a la- párúthoz közeli sarkában 1-1 reteszelhető kiskaput helyeznénk el, a gát oldalán olyan távolságba lesz
kosság közötti bizalmat és a köz- a kerítés, hogy az árvízi védekezéshez szükséges sáv szabadon maradjon. A gyűjtött vasakat Nagymabiztonságba vetett hitet. Szeretnénk ros, Tégla u. 25. szám alatt gyűjtjük szeptember végéig. A pakolásban tudok segíteni.
bevezetni az éjszakai őrjáratot, a kora
Keressetek bizalommal a közösségi felületeken vagy: Telefon: 0670 376 5475, E-mail:
délutáni járőrözést gyalogosan, szeschindler.laszlo@nagymaros.hu
mélyautóval és motorkerékpárral. Jelen

Schindler László képviselő úr felhívása
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Lámpás

A júniusi Nagymaros újságban megjelent rejtvény megfejtése: REMETE BARLANG.
A helyes megfejtők közül kisorsoltuk a szerencsés nyertest: KARSAI-MELTS ADRIENN. A Sigil Galéria és
Kávézó 5000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!
A júliusi rejtvény nyertesét a BOR-SÓ, BOR-PIAC 5000 Ft-os vásárlási utalvánnyal jutalmazza.
A megfejtéseket július 25-ig várjuk bedobni a Polgármesteri Hivatal postaládájába névvel, elérhetőséggel.

Köszönet
Köszönetet mondok egy ismeretlen személynek, aki férjem, dr. Gánti Tibor Rigó-sziklánál
lévő emléktáblájánál megemlékezett róla úgy,
hogy két tölgyfa között egy bibliai idézetet tartalmazó táblát és egy pihenő padot helyezett el.
Mindez rusztikus, természetbe illő és egyben
egy kis pihenőhelyet varázsolt oda.
Ő olyan személy lehet, aki ismerte férjem munkásságát és tisztelte őt. Próbáltam megkeresni az emlékezőt, nem sikerült. Kérem ez úton, ha olvassa e sorokat,
jelentkezzen, hadd mondjak személyesen is köszönetet. (Telefonszámom a szerkesztőségben.) Még egyszer
köszönöm:
dr .
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Lámpás
Tar tal mas, aktív hó na pok voltak
Német Önkor mány za tunk nál
Felújítási és karbantartási munkálatokat végeztünk a Tájházban a
Kormányhivatalnál nyert 1.950.000,- Ft pályázatból. Megszépült a
kerítés, a fészer, az udvari növények, a belső helyiségek.
Újjáépítettük a Szent Rókus kápolna melletti kőkeresztet, a
Maibaum figuráit megerősítettük, felújíttattuk város kapujánál lévő
német nyelvű köszöntő táblákat és az Ulmi skatulyát.
Kulturális és közösséget erősítő tevékenységeink között szerepeltek csoportos idegenvezetések, ápr.23-án a kereszt átadása és felszentelése. Nemzetiségi napot szerveztünk iskolánk tanulóinak, akik nemzetiségi tanrend szerint tanulnak. A 65 fő számára rendezett nap mottója a következő volt: „minden, ami hagyomány". Május 25-től rendszeres senior torna várja keddenként az érdeklődőket. Május 26-án zebegényi iskolás csoportot fogadtunk kézműves foglalkozással. Május 29én, a gyereknapon ugrálóvár fogadta a gyerekeket a Fő téren. Május 30án zebegényi ovisokat fogadtuk programmal.

Este a könyvtárban
Június 25-én reggeltől estig nyitva várta
az olvasókat a könyvtár 9-21 óráig.
A látogatottság hullámzó volt, délelőtt és estefelé voltak többen. Örömmel vettük a lelkes látogatókat, a kitartó kézműveseket
és mesélőket, külön köszönjük a társasjáték adományokat, valamint a kedvező véleményeket a programról. Az egész napos könyvtári eseményről készült kisfilm és egy kollázs is. Július 4-től megkezdjük augusztus végéig a leltárunkat, szeptembertől újra nyit a könyvtár. https://youtu.be/kid0zErpLEY

Június 3-án az Ulmi skatulya faanyagának pótlása,lambériázása,
javítása zajlott. Vanicsek Ferenc Szendehelyről és Ivor András
voltak a kivitelezők.
Június 24-én váci iskolásokat fogadtunk, majd rá egy napra felnőtt csoportot Budapestről.
A Dunakanyar Fúvósegyüttesünk június 18-i zenei rendezvényét 60.000 Ft-tal támogattuk.
További sikeres nemzetiségi napközis tábort rendeztünk az iskolával június 20-24-ig, erősítve a nemzetiségi sváb hagyományokat.
A tábort kormányhivatali támogatással bonyolítottuk, melynek
összköltsége 900.000 Ft volt.
A nyáron is sűrű programok lesznek, július 2-án Dunakanyar
fesztivált rendezünk interaktív és autentikus gyermekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal, zenei blokkal. Ugyanaznap 50 fős
gyermekcsoportot fogadunk Kazincbarcikáról
Július 7-én osztálytalálkozó lesz, augusztus 21-én Kul-terasz sorozatunk keretében színházi előadás lesz Xantus Barbarával.
Szeptember 17-én Schwäbenfest-Bierfest-re invitáljuk az érdeklődőket.
Számunkra öröm és megtisztelő, hogy városunk hagyományait
megtartva tudunk működni és tudjuk gyarapítani a települést. Van
létjogosultsága a Német Önkormányzatnak, bár erőn felül, fizetett
apparátus nélkül, önkéntes alapon működünk, várjuk további önkéntesek jelentkezését, örömmel vennénk, ha kapnánk segítséget
elsősorban a Tájház folyamatos nyitva tartásához.
Köszönetet szeretnék mondani ezúton is Bognár-Czudar Balázs családjának, akik a hívó szóra a segítségünkre sietnek mindig,
valamint Sinkoviz Évinek, aki a köszöntő táblák virágosítását is
felvállalta és azok gondját viseli. Várjuk diákok, szülők jelentkezését, tegyünk közösen a közösségért, magunkért magunknak.
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Katedra
Ballagás
Reggel 7 órakor szépen, csendesen érkeztek meg az álmos hetedikesek, hogy elkezdjék ünnepi díszbe öltöztetni az iskola
udvarát. A szülőknek hála, időben el is készültünk.
9 órakor megszólalt a kolomp, mely jelezte, hogy 8. osztályos diákjaink ballagási ünnepélye megkezdődött. Szép és új szokás, hogy a ballagó diákok alsós tanítóiktól veszik át tarisznyájukat, s ők így búcsúznak
régi tanulóiktól.
Miután meghallgattuk Heinczinger Balázs polgármester úr
és Fábián Szabolcs igazgató úr ünnepi beszédét, az ünnepély
talán legmeghatóbb pillanata következett, mikor is a két felsős osztályfőnök, Hamvas Brigitta és Petrovics Béla a könnyeikkel
küszködve köszöntek el a 8 év alatt összekovácsolódott kis közösségtől.
„Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk…”
Reményik Sándor szavait megidézve búcsúzott Horváth-Arany
Benedek a 8. évfolyam nevében iskolájától, tanáraitól.
A nyolcadikos diákok közül Pantali Emma (8.b) és Deme Bíborka (8.a) tekintett vissza az itt eltöltött évekre, a szép és meghatározó
emlékekre, azokra az itt kapott értékrendre és ismeretekre, melyeket a
jövőben kamatoztatni tudnak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az,
hogy számos diák vehetett át elismerő kitüntetést, oklevelet.
Kitűnő tanulmányi eredményükért: Horváth-Arany Benedek, Lázár Nóra, Nádor Csenge, Nagy Lili, Petrovics Ákos,
Simon Árpád, Szlávik Zsuzsanna, Villányi Izabell. Laczó

Borbála szorgalmáért, tanulmányi eredményéért érdemelt dicséretet.
Zenei tevékenységükért a következő tanulók kaptak elismerést:
Horváth-Arany Benedek, Kovács Máté, Szlávik Zsuzsanna,
Zoltai Tamás, Zoltai Pál.
Az „év zenésze” címet Lázár Nóra érdemelte ki.
A táncban nyújtott színvonalas, kitartó tevékenységéért Szilágyi Boróka, Szlávik Zsuzsanna, Horváth-Arany Benedek kapott oklevelet.
A közösségért végzett munkájáért Deme Bíborka és Lázár Nóra
érdemelt jutalmat.
„Az iskola kiváló tanulója” címet azok a diákok kapják, akik nyolc
éven keresztül kitűnő eredménnyel zárták tanulmányaikat. Idén Nagy
Lili, Szlávik Zsuzsanna, Villányi Izabell kapták ezt a címet.
Az „év nagymarosi diákja” elismerő kitüntetést 1983 óta adományozza a nagymarosi tantestület annak a tanulónak, aki segítőkészségével, magaviseletével, közösségi munkájával öregbíti iskolánk hírnevét.
Ebben az évben Szlávik Zsuzsanna kapta ezt az elismerést.
A Villám Gyula-díjat Petrovics Ákos kapta a képzőművészetben
nyújtott kimagasló teljesítményéért.
Végül az „év technikusa” címet Horváth-Arany Benedek vehette
át az elmúlt években nyújtott hangtechnikai munkájáért.
Azt hiszem, méltán lehetünk büszkék ballagó diákjainkra nemcsak
pedagógusként, hanem szülőként is.
Az ünnepély zárásaként egy-egy palackot dobtak a Dunába az elköszönő diákok, benne az alsóbb évfolyamok által írt búcsúüzenetekkel.
11 órakor az iskola udvara ismét elcsendesedett, a székeket, a díszítést elpakolták a gyerekek. A nyolcadik évfolyam kirepült az eddig biztonságot nyújtó falak közül, hogy szeptemberben megkezdjék a várva
várt középiskolai éveket. Sok sikert kívánunk nekik!
d e me ter né v itéz k A tA lin

Év végi gyalogtúra az
örökbefogadott cseresznyefához
A 2.b osztály az idei tanév egyik utolsó napján útra kelt - vándorbottal, hátizsákkal és egy nagy adag jókedvvel.
Átkompozás után mintegy másfélórás sétával értünk fel a Mogyoró-hegyre, ahol meglátogattuk a tavaly örökbefogadott gyümölcsfánkat. Nagy öröm volt, hogy a gyümölcsöskert szépen fejlődik, egyrészt a fácskák is nőttek, másrészt a számuk is! Egyre több
osztály fogadott örökbe egy-egy fát az ország különböző részeiről.
Kicsit törődtünk a fánkkal, kigazoltuk a környezetét, meglocsoltuk
– fotót készítettünk, majd az Erdei Művelődés Házában kihelyezett
tablónkat is megnéztük. Természetesen egy kirándulás sem múlhat el egy kis számháborúzás, közös piknik, játék és fagyizás nélkül. Fáradtan, de élményekkel telve értünk vissza a komphoz. Ezúton is köszönjük az Atlantisz Kft-nek, Jung Csabának az átkelés8

hez nyújtott támogatást. Jövőre ismét megnézzük, hogy mennyit
nőtt a mi kis cseresznyefánk.
sutus -Juhász tünde
osztályfőnök
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Katedra
Fenntarthatósági témahét az iskolában
Iskolakert
A programokról a Kék Bolygó Alapítvány stábja felvételt is készített. https://mediaklikk.hu/video/kek-bolygo-2022-05-09-i-adas/
A Belső kertem címmel indítottuk idén áprilisában a kertépítést az
első két évfolyammal. (29 fő)
A tavalyi kezdeményezést folytattuk azzal a céllal, hogy a gyerekek
megismerkedjenek a zöldségtermesztés alapjaival. Sajnos a vidéki emberek nagy többsége is már boltban szerzi be a zöldségeket. Már nincs hagyománya a háztáji kiskerteknek. Szeretnénk bemutatni, megszerettetni
a kertészkedést, a földdel, növényekkel való foglalkozás szépségét. A
rendszeresség és a felelősségérzet is sok szerepet játszik a kert gondozásában, aminek kézzelfogható eredménye van. A fenntarthatósági témahéten felástuk felsősökkel a kertet, bevetettük az elsősökkel. Olyan zöldségeket vetettük, amelyeknek a tenyész ideje a június közepéig tart
(borsó, retek, fejes saláta, hagyma, bab), a termést fel fogjuk használni, el
tudjuk fogyasztani. A gyerekek a csírázás folyamatától követik végig a nö-

vények fejlődését. A szerszámok nevével és a földművelés alapvető fogalmaival (sortávolság, tőtávolság, mag, hagyma és palánta közötti különbség) ismerkedtek. A növénytermesztéssel, mint az
önfenntartás egyik fontos elemével is
foglalkoztunk. A környezetvédelem
szempontjából a vegyszermentes kertészkedésről is szót ejtettünk. A fenntartható fejlődés egyik fontos eleme az
egyén szemléletének formálása, a környezettudatos nevelése. A jó szokások kialakítása az egyik sarokköve annak, hogy a jövő nemzedéke tudjon
gondoskodni önmagáról és a zöld megoldásokat válassza.
feketéné bAttyáni kAtinkA, kAlApos viktóriA

Fenntarthatósági témahét a felső tagozatban
A Fenntarthatósági témahét nagyon mozgalmasan telt a felső tagozatban.
A téma tanórai feldolgozása mellett igyekeztünk izgalmas és változatos
programokkal felhívni a gyerekek figyelmét erre a fontos kérdéskörre.
Kiemelten foglalkoztunk a tudatos vásárlással, a természet- és környezetvédelemmel, Halupka Gábor geográfus előadásán pedig a diákok gyakorlati ötleteket kaptak a fenntartható életmódhoz. Ezen a héten tartottuk a Föld napi akadályversenyt, melyre a gyerekek már nagyon készültek. Élvezték, hogy a szabadban tölthették a napot, s nem a tantermekben kellett számot adniuk tudásukról.
A hét másik megmérettetése a földrajzos süti verseny volt, melyre jobbnál
jobb alkotásokkal neveztek a gyerekek. Idén is nagyon ötletes, szép és finom
geosütik készültek, melyeket a kiállítás után, mindenki nagy örömére kóstolni is lehetett. Pénteken „No bag day”-t tartottunk, melyen a felsősök nem a
megszokott iskolatáskájukba pakoltak. Volt, aki kosárban, vödörben, fiókban
hozta a felszerelését, s olyanok is akadtak, akik a régi dömpert, vagy a cicahordozót választották. Az egyik legötletesebb „iskolatáska” egy régi hangfal volt. Ezzel a
programmal arra hívtuk fel a gyerekek figyelmét, hogy nem kell mindig mindenből újat vásárolni, hanem már meglévő tárgyainknak is adhatunk új funkciót egy
kis kreativitással. A hét lezárásaként nagysikerű bolhapiacot tartottunk. A délután folyamán sok-sok régi játék, könyv és ruha talált gazdára, s így mindenki boldogan és elégedetten távozott
régi-új kincseivel.
Igazán izgalmas hét volt,
melyen azt hiszem mindannyian rengeteg élménnyel gazdagodtunk.
CsillAG zsófiA
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AZ „ÉV ÍJÁSZA” VÁNDORKUPA
Iskolánkban 2019 őszétől működik a PUER REGIUS
TÖRTÉNELMI ÍJÁSZ SPORTKÖR.
Az idei tanévben alapítottuk meg AZ „ÉV ÍJÁSZA”
Vándorkupát, mely hagyományteremtő jelleggel egy
több fordulóból álló versenysorozatot jelent. A diákok
rendszeres edzések, sok gyakorlás után vettek részt a bajnokságban. 31 íjász, 4 fordulóban, 123 cél leküzdésével
bizonyította íjász tudását. Két korcsoportban a következő
eredmények születtek:
3-4. osztályosok között: 3. Szobonya Zsófia, 4/b; 2.
Orr Endre, 4/b; 1. Rimely Ders, 4/b
5-6. osztályosok között: 3. Koncsol András, 5/b; 2.
Rimely Ábel, 6/b; és végül a 2021-2022-es tanév győztese, az iskola íjász bajnoka, aki egy évig viselheti az „ÉV ÍJÁSZA” címet, akinek neve felkerült a nagy VÁNDORKUPÁRA:
VÁRKONYI – NICKEL RÓZA 6/b. Gratulálunk a teljesítményéhez! Egyben neki és valamennyi íjásznak: „EGYENES RÖPTŰ NYÍLVESSZŐT” kívánunk a következő év íjászataira!

sutusJuhász
tünde
íjászoktató
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Katedra
Fenntarthatóságról gyerekeknek…
egy kicsit másképpen!
Tudatos tervezés – bevásárló lista, saját bevásárlószatyor, komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés, közlekedés – kerékpárral
és gyalogosan, ökológiai lábnyom, tiszta vizek, talaj és levegő a
környezetünkben, összefogás, jövőformálás, vízlábnyom, körforgásos gazdaság, lebomló csomagolóanyag, újrahasznosítás,
klímaváltozás, egyensúlyra törekvés, öko takarítás, megújuló
energiák, biogazdálkodás… sokak számára egyre többször hallott és használt fogalmak, melyekkel gyermekeink is ismerkednek folyamatosan az iskolában és remélhetőleg odahaza is!
Az alapfokú oktatásban egyre nagyobb hangsúlyt kap e fogalomkör,
témahetekkel erősítjük a gyerekek elköteleződését. Idén a Fenntarthatósági témahét keretében ünnepeltük a Föld napját is, melyen a felső
tagozatosok egy akadályversenyen vettek részt Nagymaros területén, és
a témához kapcsolódó feladatokat oldottak meg. A 2.b osztály újszerű
módon csatlakozott a programhoz. Rendhagyó testnevelés óra keretében ismerkedtek az ÍJÁSZATTAL! De hogyan kapcsolódik a fenntarthatósághoz az íjászat? Nos, már az íj kézbevételekor kiderül, hogy csupa természetes anyag – fa, bőr, csont, toll az anyaga, így sok év használat után
sem hulladék keletkezik belőle, hanem lebomló anyag. A fenntarthatóság fontos része az egészség megőrzése mind fizikai, mind pszichikai ér-

telemben is. Ennek kiváló eszköze az íjászat, mely egyszerre jelent sportot - az összpontosítás, koncentráció pedig a mentális egészséget támogatja. Ezzel ismerkedtek a másodikosok egy filmforgatás apropóján. Az
alapmozgások összehangolt, harmonikus végrehajtását próbálgatták,
miközben vidám játékként élték meg a programot. A lényeg a tudásanyag élményszerű átadásában van, így talán elkötelezettebbek lesznek
Földünk jövője iránt, mely egyben az ő jövőjük is!
s utus -J u hász t ünde
2.b osz tály fő nök, íjá szok ta tó

A rajzpályázat győztesei
Örömmel vettük kézbe gyönyörű rajzaitokat, amelyet a
meghirdetett rajzpályázatra
készítettetek.
Összesen 39 alkotás, jeligés
pályamű érkezett. A rendelő és az
önkormányzat dolgozóin kívül az
iskola rajztanárai is segítettek a
zsűrizésben. Nehéz volt a választás, ezt jelzi az is, hogy sok holtversenyes helyezés született.
Első helyezett
Az alábbi tanulók rajzai lettek
azok, melyeket megcsodálhatunk a rendelő, a védőnői tanácsadó és
a várótermek falain:
1. helyezett: Reitinger Liliána, Szobonya Zsófia
2. helyezett: Halupka Sára
3. helyezett: Hlavati Anna, László Csenge, Tóth Éva
4. helyezett: Zoller Vendel
5. helyezett: Zoller Panna, Varga Rita

6. helyezett: Csillag Nóra, Jórász Julianna, Orr Emma Ida,
Poldauf Emma, Polonkai Anna, Szabó Lili.
Ezúton köszönjük meg több nagymarosi vállalkozás és magánszemély támogatását, hiszen nemcsak a helyezettek, hanem végül minden
egyes gyermek, aki rajzot készített, részesülhetett egy kis meglepetésben.
Támogatóink voltak: Édeske Cukrász Műhely, Kiss Károly, Svajlina
Bt. („Juli” zöldséges), Aranykorona Gyógyszertár Nagymaros.
dr .
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Második helyezett

hálásAn

kÖszÖnJük JunG CsAbánAk , Az AtlAntis viseGrád Club kft. vezetőJének ,
hoGy rendszeresen biztosítJA Az inGyenes utAztAtást A templomi énekeseinknek és A
nyári, dÖmÖsi 70 fős hittAn tábor résztvevői is díJmentesen utAzhAttAk A kompon.
LÉNÁRT KITTI HITOKTATÓ, DR. CSÁKI TIBOR PLÉBÁNOS
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Egyház
PLÉBÁNIAI NAPKÖZIS HITTANTÁBOR A
SZERETET JEGYÉBEN
Immár hagyomány lett, hogy a nyári szünet első hetében hétfőtől péntekig, a plébánián Tibor atya vezetésével napközis tábort
szervezünk a hittanos gyermekek részére.

Hívásunkra összesen 90 nagycsoportos és alsótagozatos gyermek
jelentkezett. A nagyobbak a felsősők csoportvezetőik voltak, összesen
huszonöten. Segítségünkre volt még 10 felnőtt a részvevő gyermekek
szülei közül. Így százhuszonöten táboroztunk együtt öt napig.
A tábor jelmondata: „A szeretet mindenkié…”, melyet egy szeretetdobókocka segítségével igyekeztünk megvalósítani. Minden nap egy oldalát a kockának: Mindenkit szeretek, Elsőként szeretek, Szeretem az ellenségem, Kölcsönösen szeretjük egymást, Jézust szeretem a másikban,
melyeket reggelenként egy-egy mese – a segítők előadásában – segítségével próbáltunk megérteni és feldolgozni. Kiscsoportokban, a csoportvezető nagylányokkal és nagyfiúkkal igazán jókat beszélgettek a gyerekek és rengeteget játszottak.
Hétfőn izgalmas kincskeresés keretében körbejártuk városunk „különleges” embereit – a szenteket-, akik élen jártak a szeretet művészetében. Ebéd után minden gyermek maga is elkészítette saját kis kockáját

kézműves foglalkozás keretében, és arra bátorítottuk a gyerekeket és rajtuk keresztül a családokat, hogy próbálják élni otthon is a szeretet dobókocka egy-egy oldalát. Végül Kálmán bácsi vezetésével egy Szentháromság ikont készítettünk festett kavicsokból mozaik technikával. Ahogy a
kavicsok is a helyükre kerültek, úgy próbáljuk mi is megtalálni helyünket
plébániaközösségünkben, az egyházban.
Kedden Királyrétre utaztunk kisvonattal. Itt izgalmas akadályversenyt jártunk végig. Ennek állomásain a kiscsoportok tagjainak összefogva, egymást segítve, vezetve kellett elérni céljukat. Az utolsó állomáson
egy barlangban fél diót kellett megkeresni. Délben finom pizzát ebédeltünk, kaptak a gyerekek jégkrémet is. Délután számháborúztunk.
Szerdán honfoglaló játékot játszottunk a Kövesmezőn, öt helyszínen
küzdött mindig 2-2 csapat a győzelemért. Ezután Zebegénybe kirándultunk. Hajóval utaztunk haza. Csütörtökön a kölcsönös szeretet meséjét
jelenítették meg csoportjaink, majd Tibor atya vezetésével a templomtoronyba látogattunk, kézműveskedtünk és játszottunk.
Pénteken, a törökmezői napon játszottunk métát, számháborút,
majd a tábori élményeket csoportonként összegeztük. Szentmisében
hálát adtunk a hét minden öröméért.
Köszönettel tartozunk a hitoktatóknak, Gáncs Viktor erdészetvezetőnek és Hámori Tibor kerületvezető erdésznek, Horváth Barnabásnak, az Ipoly Erdő Zrt-nek a kisvonatozásért, Ormándy Nórának és a
szülőknek pizzaadományukért, Maros-Span Kft.-nek a mozaikképünk fa
hátteréért, Heinczné Arnold Mónikának és a zebegényi konyhának
az étkezésekért, Deme Hajninak és Gergely Tamásnak a pénteki
ebéd elkészítéséért, Zoltai Balázsnak és Ildikónak a törökmezői
helyszínért, Heininger Ferencnek a padok szállításáért, valamint a táborozók szüleinek, akik a gyermekek szállításában, pénteki ebéd előkészítésében segédkeztek, valamint a gyümölcs és sütemény adományokért. Nagy köszönet a csoportvezetőknek és a felnőtt segítő csapatnak, akik nagy szeretettel foglalkoztak a rájuk bízott gyermekekkel.

DÖMÖSI HITTANTÁBOR
A nyári szünet második hetében június 27 - július 1-jéig Dömösön a
plébánián táboroztak hittanosaink. A tábor mottója: Isten jelenlétében éljünk, „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
A táborban 70 hittanos és segítő vett részt. Témáink a bizalom, önbizalom, istenképeink, az imádság, a barátság és a pünkösd. Minden témát minden
nap egy-egy jeleneten keresztül mutattak be a segítőink, amit csoportbeszélgetés követett. A hét folyamán kézműveskedtünk, Szentendrén városfelfedezős
játékot játszottunk, szentmisét ünnepeltünk, sorversenyeztünk, a Prédikálószékre kirándultunk, számháborúztunk és sokat fürödtünk a Dunában. Ami a
legfontosabb, hogy Isten jelenlétében, együtt, bizalomban, barátságban, szeretetben éltük meg a tábor napjait. Köszönet a szervezőknek és a segítőknek!
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Lámpás
két világ, egy fotós - Ivor Andrea kiállítása

Két kulturális intézmény összefogásával született meg Ivor Andrea
első fotó kiállítása Egy kiállítás, két helyszín, két világ, egy fotós
címmel a nagymarosi művelődési házban és a Sigil Galériában június 5-én. Maczkay Zsaklin művészeti író gondolatait Jaics Regina
olvasta fel.
Számtalan párhuzam fedezhető fel Ivor Andrea fotóiban, hiszen
a természet misztériuma és szépsége lovasként és lovasterapeutaként,

Mu tasd meg, mit
al kotsz!
Felhívás Nagymaroson élő és Nagymaroshoz kötődő tárlatra
Nagymaroson és környékén él, vagy alkotásai Nagymaroshoz
kötődnek? Ha szívesen látná kiállítva alkotását, amely képzőművészeti (festmény, rajz, fotó, szobor), vagy iparművészeti (textil, bőr,
kerámia, könyv, faragás) tárgy, jelentkezzen!
Szeretettel várjuk mindazok munkáját, akik szeretnék megmutatni remekművüket. Kérjük, hogy a munkákon tüntesse fel nevét
és elérhetőségét, valamint az alkotás címét és hozza be a művelődési házba (Nagymaros, Fő tér 14. Tel: 354 -243) 2022. augusztus 4-től
15-ig hétköznap 8-18 óra között. Személyenként maximum 3 alkotást fogad be az intézmény, továbbá fenntartja a jogot a kiállítandó
tárgyak válogatásához. A tárlat megnyitója: 2022. augusztus 19.
péntek 18 óra a művelődési házban. Megtekintése augusztus 19
én és 20-án egész nap, majd szeptember 2-ig hétköznapokon
8-18 óra között. A kiállított anyagokat 2022. szeptember 5-9 között kérjük elvinni.
Bővebb információ Nagymaros városi könyvtár és Művelődési
háztól kérhető:
tel: (27)354 243, email: muvelodesihaz@nagymaros.hu

Kandalló (Wamsler pluto 6.5 kW-os) nagyon kedvező
áron: 40 ezer Ft-ért kb. 4 méter kályhacsővel együtt
eladó a Hatlópatak utcában.
További információ és érdeklődés:
06/70/ 66-66-116
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valamint a tánc, ami szintén meghatározó az életében visszatérő témái
a fotóinak. A mozgás és az azzal járó szabadság, a párostáncban rejlő
másikra figyelés, a ló és a lovas összhangban lévő mozgása, a szavak nélküli kommunikáció mind megjelennek képeiben. Nekünk magyaroknak a ló nagyon sokat jelent, jelenti őseinkre való odafigyelést, a ló a
magyarságtudatunk meghatározó eleme, s a képeket végignézve nemzeti kollektív tudattalalanunkból erőt öntenek belénk, a természet, az
élet szeretete sugárzik a képekből. Andrea, ahogy ezt a meghívón is olvashattuk, nem nevezi magát fotóművésznek. Titulus nélkül esetleg fotósként, fotográfusként szerepel a kiállításokon. A mai túl digitalizált világban, ahol a neten egyetlen kattintásra lenyűgöző képeket láthatunk,
lassan mindenki fotóssá avanzsálódott, mindinkább kérdéses, hogy hol
húzódik meg a határ az egyszerű fotós és művész között? A kiállítás megtekintőire bízzuk, hogy jelen esetben döntse ezt el maga.
A megnyitó gondolatok után Dubniczky Rita elénekelte a Margaret Island Útravaló című dalát.
A kiállítást július 10-ig lehet megtekinteni.

V^KZ&,ZEʹŝĚĠŶis!

Nagy sikerö rendezvényünket újra megrendezzük Nagymaroson
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DŝŶĚĞŶŬŝƚƐǌĞƌĞƚĞƚƚĞůǀĄƌƵ
DŝŶĚĞŶŬŝƚƐǌĞƌĞƚĞƚƚĞůǀĄƌƵŶ
DŝŶĚĞŶŬŝƚƐǌĞƌĞƚĞƚƚĞůǀĄƌƵŶŬ
ƚĞ
ƚĞŚ
ƚĞŚĄ
ƚĞŚĄƚ
ũũƷůŝƵƐ
ƷůŝƵƐ30
ũƷ
ũƷů
ũƷůŝ
ũƷůŝƵ
ũƷůŝƵƐ
30-Ąn ĂĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇĞĨĄŬĂůĄ͘
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇĞĨĄŬĂůĄ͘
ĂĨ
ĂĨƅ
ĂĨƅƚ
ĂĨƅƚĠ
ĂĨƅƚĠƌ
ĂĨƅƚĠƌŝ
ĂĨƅƚĠƌŝ
ĂĨƅƚĠƌŝŐ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇĞ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇĞĨ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇĞĨĄ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇĞĨĄŬ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇĞĨĄŬ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇĞĨĄŬĂ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇĞĨĄŬĂů
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇĞĨĄŬĂůĄ
ĂĨƅƚĠƌŝŐĞƐǌƚĞŶǇĞĨĄŬĂůĄ͘
s
sĂĂĐƐŽƌĄƌſů͕ŝƚĂůƌſů͕ Ğ
sĂĐ
sĂĐƐ
sĂĐƐŽ
sĂĐƐŽƌ
sĂĐƐŽƌĄ
sĂĐƐŽƌĄƌ
sĂĐƐŽƌĄƌſ
sĂĐƐŽƌĄƌſů
sĂĐƐŽƌĄƌſů͕
sĂĐƐŽƌĄƌſů͕
sĂĐƐŽƌĄƌſů͕ŝ
sĂĐƐŽƌĄƌſů͕ŝƚ
sĂĐƐŽƌĄƌſů͕ŝƚĂ
sĂĐƐŽƌĄƌſů͕ŝƚĂů
sĂĐƐŽƌĄƌſů͕ŝƚĂůƌ
sĂĐƐŽƌĄƌſů͕ŝƚĂůƌſ
sĂĐƐŽƌĄƌſů͕ŝƚĂůƌſů
sĂĐƐŽƌĄƌſů͕ŝƚĂůƌſů͕
ĞǀǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕ĂƐǌƚĂůƌſů͕
Ğǀƅ
ĞǀƅĞ
ĞǀƅĞƐ
ĞǀƅĞƐǌ
ĞǀƅĞƐǌŬ
ĞǀƅĞƐǌŬƂ
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌ
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌ
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅ
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕Ă
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕ĂƐ
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕ĂƐǌ
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕ĂƐǌƚ
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕ĂƐǌƚĂ
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕ĂƐǌƚĂů
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕ĂƐǌƚĂůƌ
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕ĂƐǌƚĂůƌſ
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕ĂƐǌƚĂůƌſů
ĞǀƅĞƐǌŬƂǌƌƅů͕ĂƐǌƚĂůƌſů͕
ƐƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚĞŶŬŝŵĂŐĂ
ƐǌǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚĞŶŬŝŵĂŐĂ
ƐǌĠ
ƐǌĠŬ
ƐǌĠŬƌ
ƐǌĠŬƌƅ
ƐǌĠŬƌƅů
ƐǌĠŬƌƅů͕
ƐǌĠŬƌƅů͕
ƐǌĠŬƌƅů͕Ğ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄů
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄů
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſů
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſů
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚĞ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚĞŶ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚĞŶŬ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚĞŶŬŝ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚĞŶŬŝ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚĞŶŬŝŵ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚĞŶŬŝŵĂ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚĞŶŬŝŵĂŐ
ƐǌĠŬƌƅů͕ĞŐǇƐǌĄůŐǇĞƌƚǇĄƌſůŵŝŶĚĞŶŬŝŵĂŐĂ
ggondoskodik.
ondoskodik.
go
gon
gond
gondo
gondos
gondosk
gondosko
gondoskod
gondoskodi
gondoskodik

D
DŝŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚĠƌƌƵŚĄũĂ͍
Dŝƚ
Dŝƚ
Dŝƚƚ
DŝƚƚĞ
DŝƚƚĞŐ
DŝƚƚĞŐǇ
DŝƚƚĞŐǇĞ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕Ă
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚĠ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚĠƌ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚĠƌ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚĠƌƌ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚĠƌƌƵ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚĠƌƌƵŚ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚĠƌƌƵŚĄ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚĠƌƌƵŚĄũ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚĠƌƌƵŚĄũĂ
DŝƚƚĞŐǇĞŶ͕ĂŬŝŶĞŬŶŝŶĐƐĨĞŚĠƌƌƵŚĄũĂ͍
//ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐƂŶŬĠƌŶŝ͊
/ƚƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐƂŶŬĠƌŶŝ͊
/ƚƚ
/ƚƚ
/ƚƚĂ
/ƚƚĂǌ
/ƚƚĂǌ
/ƚƚĂǌŝ
/ƚƚĂǌŝĚ
/ƚƚĂǌŝĚƅ
/ƚƚĂǌŝĚƅ
/ƚƚĂǌŝĚƅď
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕Ğ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚů
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂů
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐƂ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐƂŶ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐƂŶ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐƂŶŬ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐƂŶŬĠ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐƂŶŬĠƌ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐƂŶŬĠƌŶ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐƂŶŬĠƌŶŝ
/ƚƚĂǌŝĚƅďĞƐǌĞƌĞǌŶŝ͕ĞƐĞƚůĞŐŬƂůĐƐƂŶŬĠƌŶŝ͊
s
sĂĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕ŝƐŵĞƌŬĞĚũƺŶŬ͕
sĂĐ
sĂĐƐ
sĂĐƐŽ
sĂĐƐŽƌ
sĂĐƐŽƌĄ
sĂĐƐŽƌĄǌ
sĂĐƐŽƌĄǌǌ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕ŝ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕ŝƐ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕ŝƐŵ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕ŝƐŵĞ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕ŝƐŵĞƌ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕ŝƐŵĞƌŬ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕ŝƐŵĞƌŬĞ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕ŝƐŵĞƌŬĞĚ
sĂĐƐŽƌĄǌǌƵŶŬĞŐǇƺƚƚ͕ŝƐŵĞƌŬĞĚũ
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Isten éltesse 90. születésnapja alkalmából Anna
nénit, Hoffmann Mihálynét. A város nevében a
polgármester úr köszöntötte az ünnepeltet.
2022. július – 7. szám
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Lámpás
JÚNIUS 23-26-a között zajlott A DUNAKANYAR
LEGJELENTŐSEBB FESZTIVÁLJA, A „VÉNÉGY”
A Duna partján, a Felsőmezőn megnyílt a 9. alkalommal,
Nagymaroson a második alkalommal rendezett közép-európai színház, koncert, turisztikai, kézműves, gyerekprogramok sokaságát felvonultató fesztivál.

A programsorozatot Kis Domonkos Márk, a fesztivál igazgatója,
Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője és Heinczinger
Balázs, Nagymaros polgármestere indította el.
Rétvári Bence köszöntőjében elmondta, hogy nagy ritkaság,
hogy ennyire karakteresen eltérő két műfaj, a színház és a könnyűzenei koncertek megférnek egymás mellett. 700 éve meghoztuk azt
a döntést, hogy mi összefogunk egymással, a lengyelekkel, a csehekkel. Ha megismerjük jobban egymás kultúráját, akkor egymást is
jobban fogjuk tisztelni. Köszönjük a másik három ország művészeinek, hogy megtisztelnek jelenlétükkel. Minden kulturális rendezvény hitünk szerint a békéhez visz közelebb.
Heinczinger Balázs házigazdaként köszönetet mondott a
szer vezőknek, hogy egy ilyen magas színvonalú programsorozat
költözött ide Nagymarosra immáron második alkalommal, váro-

sunk természeti adottságai, szépsége méltó helye ennek a nagyon
sokakat idevonzó fesztiválnak. Pihenjenek, kapcsolódjanak ki, élvezzék a táj szépségét, Isten hozott mindenkit Nagymarosra!
Kis Domonkos Márk azzal a bizalommal nyitotta meg a programsorozatot, hogy jövőre már egy ukrán színházi együttes is itt
lehet. Vigyék a jó hírét a fesztiválnak, vegyenek minél többen részt
a napközbeni programokon is, gyerekekkel, családdal gyalogos túrákon, kenus túrákon, kézműves foglalkozásokon, este színházi előadásokon és fergeteges koncerteken. A megnyitó után népes közönség volt kíváncsi a Nemzeti Színház Fodrásznő című előadására,
majd az esti Hiperkarma és a Halott Pénz koncertekre. A négy
nap alatti nagyon gazdag, változatos programból szívünkhöz az
egyik legkedvesebb a nagymarosi ütősök fellépése volt június 25-én.
Az együttes tagjai az iskolánk növendékei. Repertoárjuk könnyűzenei slágereket, filmzenéket, továbbá magyar dalfeldolgozásokat tartalmazott és már nagyon sokszor megör vendeztettek bennünket. A
program zárásaként a magyarok egy gálaműsor keretében szimbolikusan átadták június 30-án a szlovákoknak a V4 soros elnökségét.

A Fő téren a fú vó sok
Június 18-án a 18. Nagymarosi Fúvószenekari Találkozó alkalmával élvezhettük a ritka élményt, a térzenét egy kellemes szombat délutánon, a gesztenyefák árnyékában.
Először a vendéglátó, a 44 éves Dunakanyar Fúvósegyüttes játszotta változatos repertoárját Újvári Gábor vezényletével. Hallottunk spanyol tánczenét, Kodályt, mexikói slágert a 40-es évekből,
valamint több új számot és örökzöldeket. Érdekes kontraszt a zenészek és a közönség generációja – de mire a mai fiatalok ráérnek
szombat délután kiülni a Fő térre, reméljük, ők is lelkes hallgatói
lesznek a műfajnak.
A vendég együttest, a Szentgotthárd Város Fúvószenekarát
Rápli Róbert vezényelte. Ők létszámra kevesebben voltak, mint a
marosiak, de szintén egy fiatal és lelkes zenekar. Az együttest 1906ban alapították mint tűzoltózenekart. Repertoárjuk hagyományos
magyar zenét, indulókat, modern számokat és filmzenét tartalmaz.

A jazz irányába is elindultak, kedves téma volt a magyar rajzfilmek
zenéjének átirata.
A délután természetesen közös zenéléssel zárult, ilyen nagy fúvószenekar leginkább az indulóval jeleskedik. Az induló a 17. században lett népszerű, tulajdonképpen katonazene, feszes, egyenletes ritmussal a menetelésre lelkesít, de egy szombat délutánt is szebttm.
bé tud tenni.
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hirdetés

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% kedvezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint
a tűtől a cérnáig, egyéb rövid áruk, kötő és hímzőfonalak,
cipzárak, gumik és gombok kaphatóak.
Megérkeztek az ELDORADO horgoló fonalak.
A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni
telefonon: 30/9160889
Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal
dr. Kispéter Éva szemész főorvos és Lendvainé
Pesti Emese
Látásvizsgálat
július 16-án és 30-án 9-12 óráig.
Kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, 14-17-ig,
Péntek 10-12. Szombatokon csak a szemvizsgálat

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

Anyakönyvi hírek – június hó
Születtek:
Juhász István Zoltán és Michel Georgina Vivien fia: Ákos
Kőszegi Tamás és Vágvölgyi Blanka lánya: Mira
Kondács László és Varga Viktória Ildikó lánya: Zorka Viktória
Házasságot kötöttek:
Ivánka Levente Gábor és Farkas Éva
Biró István Péter és Galszter Vivien
Révész Krisztián és Jehodek Alíz
Laskai Ádám és Dobó Adrienn lánya: Laura
Elhaláloztak:
Karsai Krisztina (1974)
Ember Józsefné sz. Flamich Edit (1935)
Zoller Andrásné sz. Ritzl Teréz (1926)
Fidler Kálmán (1941)
Dudás László Gábor (1952)
Recska Jánosné sz. Galszter Ildikó (1963)

idején van nyitva.

Nagymaros, 2022. június 28.

Impresszum
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100
Fax:
27/354-245
14

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.
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KARSÁN LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
ÉS TISZTÍTÓ
Nagymaros, Váci út 18, a 12-es főúton

26 éve a
mintabolt
a lakosság szolgálatában
Párnák, paplanok, plédek, gyermek,
felnőtt ágynemű garnitúrák és
huzatok, matracok és ágyak.
Memory termékek és matracvédők
SZŐNYEGTISZTÍTÁS ÉS
INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
Ruha-, bőr-, szőrme tisztítása és
festése, gyapjú-, tolltisztítás,
ágyneműmosás, ékszer javítás
Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381.
Email: karsanjanos@gmail.com,
nagymarosiszolgaltato@gmail.com

Nyári programok:
július 2. 17 óra Nagymarosi Női Kórus hangverseny;
Közreműködik Gereta Natália zongoraművész, karnagy: Patrik Judit
július 1, 8, 22. 29. és augusztus 5.12.26. pénteken 17-18:30-ig Alkotóra
kézműves foglalkozások változatos tematika alapján. Bővebb információ és jelentkezés a foglalkozásvezetőnél Puskás Róbertné Csutynál: +3630 924 2166,
alkotoranagymaros@gmail.com. A foglalkozások díja: 2000-2500 Ft/ fő anyagtól függően.
A foglalkozások 12 éves kortól ajánlottak.
augusztus 19-20. Szent István Napi Borünnep
Ízelítő a kínálatból: Fish! zenekar, Roy és Ádám Trió, 5.évszak együttes, Kovácsovics Fruzsina,
Derby zenekar, Jász András, JucImi, Pesti Zoltán, Dj Bene
augusztus 27. Nagymarosi Csípős Fesztivál
előkostolóként a fellépőkből: Vidám Jack, Denver bob Hobes, Szekeres x Barbaro Junkies Akusztik, evőverseny, tombola
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb információt talál
programjainkról a Facebook-on: https://www.facebook.com/nagymarosikonyvtar/
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Válogatás Misztrál koncertekből (Nagymaros)

Z O LTÁ N
FOTOPÁ L
GRÁFIÁI

A kiállítás megtekinthető a Gyógyszertár
nyitvatartási idejében

hétfő-péntek 8-18
szombat 8-12
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a kiállítást megnyitja:

Heinczinger

Mika
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a Misztrál együttes alapító tagja
megnyitó: 2022. július 15., péntek, 1700
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