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Civilek majálisa
Idén rendhagyó módon április 30án rendeztük a város majálisát, melyet idén is a helyi civil szervezetek
közremûködésének köszönhettünk.
Örömmel mondhatjuk, hogy ezen a
napon több helyszínen is "élt" kisvárosunk, hiszen kora reggel nyitott
az õstermelõk piaca, mely nem csupán a szemet gyönyörködtetõ termékeknek a helyszíne volt, hanem,
mint ahogyan egy igazi piac, a város lakóinak találkozóhelye is. Délelõtt a Nagymarosi Óvodáért Alapítvány, valamint a Nagymarosi Is-

koláért Alapítvány pedagógusai
szerveztek sportprogramokat a gyermekek számára.
A vidám délelõtt a Fõ téren
folytatódott. A 950-es számú
Szent Gellért Cserkészcsapat tagjainak köszönhetõen egy barátságos vendéglõvé alakult át a Fõ tér,
asztalokkal, székekkel, lampionokkal, májusfákkal. Láthattuk a
Nagymarosi Aikido Egyesület, a
Die Blumen és a Wildenrosen
táncegyüttes mûsorát, a Nafia hastáncosait, Zoltai Zita latin táncosait, majd a Dunakanyar
Fúvósegyüttes koncertjét. A jó
hangulat mellett a Nyugdíjas klub,
a Dunai Svábok Önkormányzata,
az Egyházközségi Karitász, az
ANNA klub, a Nagymarosi Borbarátok Köre és sok önkéntes süteményt sütõ, valamint Janovics
Tibor, Szikriszt József és segítõi

gondoskodtak arról, hogy senki ne
maradjon éhes és szomjas ezen a
szép délutánon.
Sajnos az idõjárás közbeszólt,
így - Rothbauer Tóni bácsi sakk
szimultánján, és Antal Márti kézmûves foglalkozásán kívül - a
program koronája, Heininger Feri
"retro-discoja"- mely a régi idõk
hangulatát idézte volna - elmaradt,
mindannyiunk nagy sajnálatára.
Köszönjük minden résztvevõnek a közremûködést és reméljük,
ez a nap kezdete volt egy szép ha-

gyománynak, miszerint összefogással, közös gondolkodással és
segíteni akarással sokat tehetünk
azért, hogy Nagymaros visszanyerje régi, igazi jellegét, miszerint jó itt élni, jó együtt lenni.
A résztvevõ együtteseken kívül
szeretnénk köszönetet mondani
CBA Nagymarosnak, Balázs Editnek, Várnagy Bélának, Scultéty
Balázsnak, Szalai Andrásnak, a
mûvelõdési ház dolgozóinak, a
Nagymarosi Polgárõr Egyesület
tagjainak, a Maros Kft-nek és
Nagymaros Város Önkormányzatának a sok segítségért.
Végül megköszönöm a szervezésben és kivitelezésben oroszlánrészt vállaló Heinczné Cserni Katalinnak, Jórász- Nagy Eszternek,
és Ivor Andrásnénak az önzetlen
segítséget.
BURGERMEISTER LÁSZLÓ

Õstermelõi árusítás és
minifesztivál minden szombat
délelõtt Nagymaros Fõ terén
A Kerekegylet egy folytatásos
mesejáték elsõ epizódját mutatta be április 30-án, szombaton Nagymaros Fõ terén, a
Duna-parton. Nagy örömünk-

rózsika-álmukból, mint a helyben termelt portékáját kínáló Jó
Gazda és az erre fogékony
Nagyérdemû Vásárló. Friss, finom, helyi, hazai áru kerül terí-

re eljött városunk apraja-nagyja, akiket gólyalábas kikiáltók
és vásári muzsikusok, no meg
a Maroska gyermekkórus mulattattak. Volt még tombola is;
nagymarosi gurulós málnapalánták és fõdíjként egy kakas
is gazdára találtak.
A rendezvénysorozaton
MINDEN SZOMBATON 7 és
12 ÓRA KÖZÖTT olyan elfeledett hõsök ébrednek fel Csipke-

tékre. A bámészkodókat vásári
komédiások és kikiáltók mulattatják.
Köszönet az önkormányzatnak, és mindazoknak, akik segítségünkre voltak a szervezésben,
illetve eladói vagy vásárlói minõségükben járultak hozzá a
kezdeményezés fennmaradásához!
Jöjjön el Ön is és tegyen-vegyen, hogy itt jó legyen!
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Elfogadták a parkolási
rendeletet
Nagymaros Város Képviselõtestülete április 27-én ülésezett, melyen egyebek közt a
következõ döntések születtek:
- Az elsõ napirendi pont
(beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról) tárgyalása alkalmával
Szimon Attila képviselõ kérdést intézett a polgármester
felé a 2011. január 31.-én tartott testületi ülésen benyújtott elõterjesztésével kapcsolatban a rendõri jelenlét állandóvá tétele ügyében (három fõs körzeti megbízotti
csoport helyben történõ letelepítése) tett intézkedéssel
kapcsolatban. A polgármester
válaszában közölte, hogy a
korábbi írásbeli megkeresést
követõen most szóbeli egyeztetés történt a Váci Rendõrkapitányság és a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõjével az ügyben. A benyújtott elõterjesztésben foglalt
további intézkedés megtételére (az elõbbiek eredménytelensége esetében az országos
rendõrfõkapitány, a belügyminiszter, végsõ esetben a területi országgyûlési képviselõ írásban történõ felkérésére
az ügy rendezése érdekében)
Szimon Attilát kérte fel;
- elfogadták a Gondozási
Központ 2010. évi beszámolóját és a 2011. évi terveit.
Burgermeister László képviselõ megköszönte a központ
vezetõjének, Raszlerné Szalai
Katalinnak és munkatársainak áldozatos munkáját;
- elfogadták a Mosoly
Mikrotérségi Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálat
2010. évi beszámolóját és a
2011. évi terveit. A szolgálat
vezetõjének, Horváth Anikónak és munkatársainak munkájáért Burgermeister László
köszönetet mondott. Az intézmény 2011 évi tervei között szerepel: - a dolgozók
megsegítése szupervízor alkalmazásával; - nyári tábor
megtartása; - a klubok fenntartása; - a szülõk számára
életvezetési program indítása;

- pályázati lehetõségek keresése a fejlesztések érdekében;
konferencia szervezése a térségben a gyermekeket érintõ
társadalmi változásokkal kapcsolatban;
- a képviselõ-testület 5
igen, valamint 2 nem (Szimon
Attila és Zoller Csaba) szavazattal elfogadta Nagymaros
Város Önkormányzata 2011.
évi közbeszerzési szabályzatát, sor került 3 fõs bíráló bizottság kijelölésére. A bizottság tagjai: Burgermeister
László, Grécs László képviselõk és Gaszner József;
- elfogadták a kistérségi
belsõ ellenõrzést ellátó Balogh és Társai Könyvvizsgáló Kft önkormányzatnál
2010-ben elvégzett belsõ ellenõrzését összefoglaló éves
ellenõrzési jelentését;
- elfogadták a 2010 évi
zárszámadási rendeletet. A
2010. évi költségvetés teljesítése: kiadások fõösszege eredeti elõirányzat 972.639
ezer forint, módosított elõirányzat 868.664 ezer forint,
2010 évi teljesítés 793.541
forint (91,4 százalék); bevételek fõösszege - eredeti elõirányzat: 972.639 forint, módosított elõirányzat: 868.664
forint, 2010 évi teljesítés:
786.148 forint (90,5 százalék). A kiadások vonatkozásában a 91,4 százalékos teljesítés összességében kedvezõ. A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 90,5
százalék összességében pozitívumként értékelhetõ - hiszen nagyrészt csak a felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés bevétele) nem realizálódtak, amely a hitelköltségek tavalyi évi még nem
jelentõs növekedése miatt
nem okozott problémát;
- a képviselõ-testület a
Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány
2010. évi beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta. Tudomásul vették az alapítvány elnökének, dr. Borkó
Attilának és a kuratórium

egyik tagjának Szimon Attilának lemondását. Dr. Borkó
Attila javaslatot tett új tagok
jelölésére. Az ülésen jelölés
történt a kuratóriumi tagok
személyére, közülük azokat a
jelöltekkel, akik nem voltak
jelen az ülésen a polgármester egyeztet, hogy vállaljáke a feladatot;
- elfogadták a polgármester 2011. évi rendezvények
elõkészítésérõl szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel és engedélyezték, hogy a rendezvények alatti vásár területfoglalási díjait rendezvényszervezésre fordítsák;
- a képviselõ-testület módosításokkal elfogadta 5 igen
2 nem (Szimon Attila és Fekete Zsolt) szavazattal a parkolásról szóló rendeletet;
- a képviselõ-testület a házasságkötések, családi események szolgáltatási díjairól
szóló rendeletet elfogadta;
- a képviselõ-testület a
Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvény 6.
számú melléklet 2. pontja
alapján támogatási igényt

nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatására;
- a képviselõ-testület
Nieberl Károly kérelmére az
utánpótlás nevelési feladatok
megbízási díja és járulékaira
rendelkezésre álló 1,219.200
forint elõirányzatból jelenleg
fennálló 1,117.600 forint fel
nem használt elõirányzat átcsoportosítását rendelte el a
polgármesteri hivatal címen
belül a személyi juttatások kiemelt elõirányzat megbízási
díjak elõirányzatáról a dologi
kiadások kiemelt elõirányzat
sportegyesületek támogatása,
Nagymaros SE támogatása
elõirányzatra. Az elõterjesztést 5 igen, 1 nem (Szimon
Attila) és 1 tartózkodással
(Fekete Zsolt) elfogadták.
- a képviselõ-testület a polgármesteri hivatalban az elõrehozott nyugdíjazás következtében megüresedõ munkahelyek (státusz) betöltését a
költségvetési rendelet alapján,
az érintett személyek visszafoglalkoztatásával a nyugdíjkorhatár eléréséig, részmunkaidõben engedélyezte. A vitában Szimon Attila kérdést
tett fel a továbbfoglalkoztatás
költségével kapcsolatban, miszerint a továbbfoglalkoztatás
megtakarítást, vagy esetleg
többletkiadást jelent-e a hivatal részére. Dr. Horváth Béla
jegyzõ válasza szerint megtakarítást jelent.
F. E.

Meghívó
Nagymaros Város Önkormányzata ezúton meghívja

Önöket 2011. május 14-én (szombaton) a nagymarosi mûvelõdési ház kistermében tartandó szelídgesztenyék megmentésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatásra.
Program:
- 9 órától elméleti oktatást és elõadást hallgathatnak meg a kisteremben dr. Radócz László a Debreceni Egyetem docensének elõadásában.
- 12 órától ebédszünet
- 12.30 órától jó idõ esetén a Latorvölgyben kialakított mintaterületen az elméletben hallottak gyakorlati bemutatására és gyakorlására is lehetõség lesz.
- Várhatóan a program 14.30 óráig tart.
A részvétel valamint igény esetén az oktatási anyagok és oltóanyag az érintett gesztenyetulajdonosok
számára ingyenesek.
Szíves megjelenésükre számítunk.
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Tisztelgés a Költészet Napja elõtt
Idén immár második alkalommal került meghirdetésre a Magyar Költészet Napja tiszteletére az "Olvass és
Rajzolj! " rajzpályázat az önkormányzat és a Virágos
Nagymarosért Egyesület segítségével.
A mostani kiírásra egy magyar népmeséhez, vagy egy
mai magyar író általunk kijelölt verséhez vártunk illusztrációt egy képben, szabadon
választott technika és méret
megválasztásával. Minden
várakozásunkat felülmúlta a
beérkezett pályamûvek száma, és a gyönyörû szín kavalkád. 227 alkotás érkezett az
óvodás korosztálytól az iskola alsó- és felsõ tagozatáig
bezárólag.
Szeretnék köszönetet mondani Mosonyiné Garami Máriának és Hiripiné Rózsa Valériának, akik vállalták, hogy
szakmai segítséget nyújtsanak
a sok gondos és szép munkák
közül kiválasztani a legjobbakat.
Ebben az évben is a mûvelõdési ház adott otthont a díjkiosztónak. Az eredményhirdetésre április 10-én a Költé-

Az izgatott gyerekek. 227 alkotás érkezett az óvodás korosztálytól az iskola alsó- és felsõ tagozatáig bezárólag
la két tanulója mondott verset.
Mile Viola Áprily Lajos: A tûz
kialszik címû versét, míg Rudolf Lilla József Attila: Kertész
leszek címû versét szavalta el.
A mûsor lezárásaként Erdélyi
Balázs tanár úr József Attila:
Virágos címû versét énekelte el
gitárkísérettel a közönség nagy
örömére.
Szeretném ezúton is megköszönni a közremûködésüket.
Köszönet illet minden kollégát,
hiszen az óvónénik, tanítók,

Valentin Józsefné igazgatóhelyettes asszony jelenlétével is
megtisztelte a díjkiosztót. A kis
mûsor után sor került a mûvek
értékelésére és az ajándékok
kiosztására. Az ünnepség végén Petrovics László polgármester úr mondta el a zárszót
és kihirdette, hogy kik nyerték
el a különdíjat, mely egy általa
szervezett látogatás a Parlamentbe. Nagy volt az öröme a
nyertes osztálynak.
Végezetül még egyszer
megnézhettük a kiállított díjazott képeket.
Álljon itt a nyertesek neve,
akiknek ezúton is gratulálunk!
Óvoda: 1. Boroncsok Krisztián, 2. Mozga Petra, 3.
Hetényi Erik.
Iskola: 1-2. osztály: 1.
Palotay Ádám és Bedõ Olivér,
2. Péntek Ágnes, 3. Havasi Petra és Ábrám Lili.
3-4. osztály: 1. Bálint Dorottya és Flamich Fruzsina, 2.
Bényi Mercédesz és Hadi Dávid - Galszter Gergõ, 3.
Fleischmann Benedek és Takács Fanni.
Felsõsök: 1. Hansághy Laura és Schwarcz Anna, 2.
Szénási Krisztina és Bartos
Boglárka, 3. Szabadi Szonja.
A Parlamentbe a látogatást
Az ajándékokat Rudolf Józsefné alpolgármester és Balla Réka, a 4. osztályosok nyerték!
Bízunk abban, hogy jövõre
a Virágos Nagymarosért Egyesület nevében adta át
is lesz lehetõségünk a pályázat
szet Napja elõtti nap délután- tanárok aktív segítsége nélkül kiírására!!
ján került sor. Sok csillogó sze- nem lehetett volna ilyen eredRUDOLF JÓZSEFNÉ
mû gyermekkel és szüleivel, ményes ez a pályázat. KöszöALPOLGÁRMESTER
családtagjaival telt meg a te- nöm, hogy az iskola vezetése
ÉS BALLA RÉKA,
rem. Izgatottságukat fokozván most is segítõ kezet nyújtott
A VIRÁGOS NAGYMAROSÉRT
a rövid köszöntõ után az isko- egy kezdeményezés felé és
EGYESÜLET NEVÉBEN

Köszönet
Nagymarosnak
Jelen sorainkkal nyilvánítjuk ki
hálánkat és köszönetünket Nagymaros önkormányzati Testületének, minden jóakaratú nagymarosi polgárnak és a Szent Rókus
Karitász csoportnak azért, hogy
a Szent Márton Caritas Alapítvány által Kórós községben végzett karitatív tevékenységet ruhaadománnyal támogatták.
Alapítványunk egy évtizede
folytat oktatási és szociális-kríziskezelési tevékenységet az Ormánságban, amely hazánk egyik
leghátrányosabb helyzetû, aprófalvas területe. Kórós községben
27 általános iskolás korú gyermeket tanítunk naponta, az iskolai
tananyaggal párhuzamosan haladva. Szintén ebben a faluban 31
olyan családot segítünk rendszeresen, amelyek több gyermeket
nevelnek és nehéz szociális helyzetben vannak.
A tanítás és ruháztatás mellett
az átmenetileg súlyos krízisbe
került családokat élelmiszerekkel
is támogatjuk.
Ebben a tevékenységünkben
2011-es munkánkat óriási mértékben segítették azok az önzetlen nagymarosi polgárok, akik
ruházatot adományoztak a rászorulóknak. Nagymaros település
önkormányzata és a Szent Rókus
Karitász csoport minden rendelkezésre álló eszközével szintén
segítette ezt a kezdeményezést.
Köszönjük minden egyes
nagymarosi adományozónak és
segítõnek, hogy adományozásával tanúskodott arról, hogy a
Mennyei Atyaisten végtelen irgalma jelen van a Földön.
Isten bõséges áldását kérem
mindnyájukra és családjaikra!
VÁRDA FERENC - RÓM. KAT.
PLÉBÁNIAGONDNOK
SZENT MÁRTON

CARITAS ALAPÍTVÁNY
WWW.SZMCA.HU

Meghívó
A Jobbik Nagymarosi szervezete május 11-én 17
órakor lakossági fórumot
tart a mûvelõdési házban.
Elõadó-vendég: Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
JOBBIK NAGYMAROSI
SZERVEZETE
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Nagymaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Négy nagymarosi
8/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a házasságkötés,
helyezés
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a A váci Táncsics Mihály MezõSzakképzõ Iskola
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendõ díjakról gazdasági
szervezésében március 31-én
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az anyakönyvekrõl, a
házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 1982. évi
17. törvényerejû rendelet 15/
A. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (továbbiakban: Ötv.)
16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a következõket
rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
Nagymaros Város közigazgatási területén történõ házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során
igénybevett többletszolgáltatásra terjed ki.
2. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából többletszolgáltatásnak minõsül a
házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a
munkaidõn kívül történõ házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése.
(2) Hivatali helyiségnek a
Nagymaros, Fõ tér 5. szám
alatti Polgármesteri Hivatal
házasságkötõ terme minõsül.
(3) Munkaidõ kívül történik a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, ha az önkormányzat
szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló rendeletben
meghatározott munkarenden
kívül kerül arra sor.
3. § (1) A hivatali helyiségben munkaidõn kívül történõ házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése esetén 15.000 forint
összegû díjat kell fizetni.
(2) A hivatali helyiségen
kívül munkaidõben történõ
házasságkötés és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése
esetén 20.000 forint összegû
díjat kell fizetni.
(3) A hivatali helyiségen
és munkaidõn kívül történõ

házasságkötés és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése
esetén 30.000 forint összegû
díjat kell fizetni.
(4) A díjak magukba foglalják a tárgyi és személyi feltételek biztosítását.
4. § (1) A házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésénél közremûködõ anyakönyvvezetõt
a) a 3. § (1) bekezdésben
meghatározott
esetben
10.000 forint,
b) a 3. § (3) bekezdésben
meghatározott
esetben
20.000 forint
összegû díj illeti meg, melyet a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidõ egésze
helyett vehet igénybe.
5. § (1) Az e rendeletben
meghatározott díjakat a kérelmezõnek a Polgármesteri Hivatal házipénztárába, vagy
postai feladóvevénnyel, vagy

a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára történõ átutalással a házasságkötés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelõzõen meg kell fizetnie.
(2) A kérelmezõnek a díj
megfizetését az anyakönyvvezetõ részére az (1) bekezdésben meghatározott fizetési módoknak megfelelõ bizonylattal igazolni kell. Ennek hiányában a házasságkötésnél, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél
munkaidõn kívül, vagy hivatali helyiségen kívül az anyakönyvvezetõ nem mûködhet
közre.
6. § Ez az önkormányzati
rendelet 2010. április 29. napján lép hatályba.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER
DR.

HORVÁTH BÉLA
JEGYZÕ

és április 1-jén ismét megrendezték a váci és Vác-környéki
gazdák és termelõk részére a
bor-, pálinka- és kolbászversenyt.
A versenyre
- melyre nagymarosi borászok is beneveztek - 51
bor-, 32 pálinka- és 13 kolbászminta érkezett. A boroknál
több arany-, ezüst- és bronzérem volt, a helyezettek a legtöbb pontot kapott aranyérmesek lettek.
Nagymarosi helyezettek:
Fehérbor - 1. helyezett:
Heininger Károly (cserszegi
fûszeres), vörösbor - 3. helyezett: ifj. Szepesi Ádám (pinot
noir). Legjobb rozé: Matuk
Bálint, 2. helyezett: Heininger
Károly (törköly).
Gratulálunk a szép eredményekhez!
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Nagymaros Város Önkormányzatának
7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a fizetõ parkolási rendszerrõl
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
közúti közlekedésrõl szóló 1988.
évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.)
16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
és az Ötv. 8. § (4) bekezdésében
megállapított feladatkörében a
fizetõ parkolási rendszerrõl a következõket rendeli el:
1. § (1) A rendelet területi
hatálya kiterjed Nagymaros város közigazgatási területén az 1.
sz. mellékletben felsorolt korlátozott várakozási övezetben (továbbiakban: övezet) kijelölt,
"Várakozóhely" táblával megjelölt parkolóhelyekre.
(2) A rendelet tárgyi hatálya
kiterjed valamennyi, a parkolóhelyet rendeltetési céljának megfelelõen igénybevevõ jármûre, a
(3) bekezdésben foglaltak kivételével.
(3) Nem terjed ki a rendelet
hatálya
a) megkülönböztetõ fény- és
hangjelzéssel jogszerûen felszerelt megkülönböztetett gépjármûre,
b) a figyelmeztetõ jelzést
(sárga villogó) használó közszolgáltató, valamint út- vagy
közmû építésére, fenntartására,
illetõleg tisztítására szolgáló
gépjármûre,
c) az önkormányzat közigazgatási területén sürgõsségi ügyeleti ellátást végzõ, orvosi ügyelet jelzéssel ellátott gépjármûre,
d) két kerékkel ellátott motorkerékpárra, segéd-motorkerékpárra.
(4) Az övezetben a fizetõ parkolási rendszerrel kapcsolatos
közúti jelzõtáblák kihelyezése,
karbantartása, elbontása - a közút kezelõjének hozzájárulása
alapján - a rendszer üzemeltetõjének feladata.
2. § (1) A rendelet hatálya alá
tartozó övezetekben április 1-tõl
október 31-ig munkaszüneti napokon 8 és 18 óra között csak a
parkolóõrtõl elõre megvásárolt
parkoló szelvénnyel, valamint a
mozgásában korlátozott személy
részére kiadott "Parkolási Igazolvánnyal" szabad várakozni.
Munkanapokon az övezeten be-

lüli parkolók igénybevétele díjmentes.
3. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában munkaszüneti napok: heti pihenõnapok (szombat,
vasárnap), továbbá január 1.,
március 15., húsvéthétfõ, május
1., pünkösdhétfõ, augusztus 20.,
október 23., november 1., december 24, 25, 26.
(2) A parkoló szelvényt a parkolóba való megérkezéskor a
parkoló ellenõrtõl a parkolás
idõtartama alapján elõre kell
megvásárolni. Az így megvásárolt szelvényt a jármû vezetõülés
felõli elsõ ablakán belül, de kívülrõl jól látható és ellenõrizhetõ módon kell elhelyezni.
(3) A mozgásukban korlátozott személyek a "Parkolási igazolvány a mozgásában korlátozott személy részére" megnevezésû parkolási engedéllyel az
övezetben parkolási díj fizetése
nélkül várakozhatnak a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendelet elõírásainak megfelelõen.
4. § (1) Az övezeten belül egy
díjzóna található. A parkolóhelyek igénybevételére óradíj alapú, illetve napi megjelölésû
parkolószelvények vásárolhatók.
(2 ) Napi parko ló szelvénnyel az övezet bármely zónájában az érvényesítés napján
000 óra és 24 óra között szabad várakozni.
(3) Az óradíj alapú parkoló
szelvénnyel a várakozási idõ legrövidebb idõtartama: 1 óra.
5. § (1) A várakozási díjon
felül pótdíjat köteles fizetni az a
jármû üzemeltetõ, akinek a gépjármûve parkolószelvény, vagy
mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványa nélkül, érvénytelen (nem, vagy nem megfelelõ módon érvényesített) szelvénnyel, vagy parkolási igazolvánnyal parkol, továbbá, ha a
gépjármûvében elhelyezett szelvény, parkolási igazolvány kívülrõl nem ellenõrizhetõ.
(2) A szabálytalanul parkoló
gépjármû szélvédõjén a parkoló
ellenõr pótdíjfizetési felszólítást
és csekket helyez el, melyen feltünteti a parkoló helyét, az ellenõrzés idõpontját, a gépjármû

rendszámát, valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíjra vonatkozó információkat.
Szabályosan érvényesített parkolási szelvény esetén az egy
órára vagy annál hosszabb idõre történt fizetés esetén az idõtartam lejártát követõ 15. perc
után lehet a pótdíjat megállapítani és a pótdíjfizetési felszólítást, valamint a csekket kihelyezni.
(3) A parkoló ellenõr a pótdíj fizetési felszólítást a gépjármû szélvédõjére helyezi ki.
Amennyiben a kiszabott pótdíjat nem fizetik meg, a kivetésrõl
a parkolási rendszer üzemeltetõje a gépjármû üzemeltetõjét írásban értesíti. Az értesítést a jogosulatlan úthasználatot követõ 60
napon belül kell postára adni.
Pótdíjat csak csekken, átutalással, vagy a Polgármesteri Hivatal házipénztárában lehet befizetni, a parkoló ellenõr azt nem
veheti át.
(4) A pótdíj összege, ha azt a
gépjármû üzemeltetõje a pótdíj
megállapításáról történõ írásbeli értesítést követõen,
a) 15 napon belüli befizetés
esetén az adott napon belül díjköteles idõszakra és további kétórai várakozásra számított várakozási díj
b) 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj
negyvenszerese.
(5) Pótdíj meg nem fizetése
esetén a rendszer üzemeltetõje a
követelést bírósági úton érvényesíti.
6. § (1) A pótdíj kivetése ellen - annak kézhezvételét követõ 8 napon belül - a kötelezett
észrevételt nyújthat be a parkolási rendszer üzemeltetõjénél.
Az üzemeltetõ a kérelmet 30
napon belül köteles elbírálni és
errõl írásban az ügyfelet értesíteni a jogorvoslati út megjelölése mellett.
(2) A pótdíjat az észrevétel
elutasításáról szóló értesítés kézhezvételét követõen 8 napon belül be kell fizetni. A pótdíj kiszámításakor az észrevétel, panasz benyújtása és elbírálása
között eltelt idõ nem vehetõ figyelembe. Az észrevétel ismételt
benyújtásának a pótdíj befizetési kötelezettségre nincs halasztó
hatálya.

(3) A pótdíj kivetését eredményezõ mulasztást a parkolóhely üzemeltetõjének fényképfelvétellel bizonyítania kell. A
fényképfelvételt az észrevétel,
illetve a panasz elbírálásáig vagy
a pótdíj befizetéséig meg kell
õrizni. Az ügyfél - írásbeli kérelem alapján - a pótdíj kiszabását
eredményezõ szabálytalanságról
készült fényképfelvételt a rendszer üzemeltetõjével egyeztetett
helyen és idõpontban díjmentesen megtekintheti.
7. § E rendelet alkalmazásában:
a) a rendszer üzemeltetõje:
Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal
b) gépjármû üzemeltetõ: a
jármû forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, illetve - ha
van - a jármû forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó,
továbbá a jármû eladása esetén
az adásvételi szerzõdés megkötését követõen - az abban foglaltak szerint - a vevõ.
c) megállás: jármûvel a be- és
a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges
ideig, illetõleg - ha a vezetõ a jármûnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percig történõ egy
helyben tartózkodás.
d) várakozás, parkolás: jármûvel a megállásnál hosszabb
ideig egy helyben tartózkodás.
8. § (1) E rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet a belsõ piaci
szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/
123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
PETROVICS LÁSZLÓ
DR.

POLGÁRMESTER

HORVÁTH BÉLA
JEGYZÕ

1. számú melléklet
A korlátozott várakozási övezetbe tartozó parkolók
1. Fõ tér (1848/3 és 1848/4
hrsz.) 12. számú fõközlekedési
út és a vasút közötti mindkét oldala,
2. Fõ tér 12. számú fõközlekedési út alatti, a kerékpárúti
keresztezõdésig tartó része
1848/2 hrsz.), az országzászlótól a Duna felé számított 5 méter kivételével.
2. számú melléklet
A parkoló szelvények árai
2011. év I. parkolási szelvények óradíj 200 forint,
Napi parkoló szelvény 1000
forint.
A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
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A sváb közösségi
ház kialakításáról
Az alábbi levél és határozat nyilvánosságra hozatalával szeretném tájékoztatni Nagymaros lakosságát és választóinkat arról, mivel már többen érdeklõdtek felõle, hogy a Dunai Svábok
Önkormányzata megalakulása óta a közösségi ház kialakításáért mit tett.
IVOR ANDRÁSNÉ, A DUNAI SVÁBOK ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE
Feladó: Dunai Svábok Ön- sa, vagy a közösségi ház kökormányzata Nagymaros
zös használata, mûködtetése.
Címzett: Nagymaros Város
- További alternatívák:
Önkormányzatának Képvise(Pl: Blaskovich pince, és
lõ-testülete részére
vagy annak egy használaton
kívüli helyisége, - a könyvtár
Tisztelt Képviselõ -testület!
alatti pince, ahol az elmúlt idõNagymaros látogatottságá- ben is mûködött ifjúsági klub.
nak kibõvítése céljából, vala- - Szálloda úti használaton kímint a lakossági jelzések alap- vüli önkormányzati ház az újján egy közösségi ház kialakí- raformálódó kézilabda pálya
tásának megvalósítására van közelében, Gyermekjóléti, igény. Erre a célra megfelelõ- volt bölcsõde épülete.)
nek minõsül a Sport vendéglõ
(Proli), épülete. Jelenleg SanA kisebbségi tv. meghatáTeam Egyesület által bérle- rozza a kisebbségi önkormányményben, de mint önkormány- zatok mûködési feltételeinek
zati tulajdon funkcionál.
biztosítását, mely a testület
Helytörténeti szempontból döntése alapján az épület haszis értékelhetõ bútorzattal ter- nálatával megoldást jelenthet.
vezzük berendezni.
Kérjük a T. Képviselõ-tesAz épületben kialakítható tületet, hogy az elõterjesztést
egy helyi nemzeti értékeket be- megvitatni, majd határozati jamutató helyiség, mintegy lak- vaslat keretén belül dönteni
va és együtt élve a környezet- szíveskedjenek.
tel.
KELT:
A ház állaga mindenképpen
NAGYMAROS, 2010 11 18.
felújításra szorul. Már vannak
IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK SK.
jelentkezõk, akik támogatják
DUNAI SVÁBOK
az ötletet és tevékenyen részt
ÖNKORMÁNYZATA
kívánnak venni a megvalósíNAGYMAROS
tásban.
A jelenlegi bérlõ (SanNagymaros Város ÖnkorTeam) bérleti szerzõdése 2010. mányzata Képviselõ-testüledecember 31-ig van érvény- tének 57/2011. (III. 28.) száben.
mú határozata.
Kérjük a testületet, hogy a
A Képviselõ-testület az
Nemzetiségi Közösségi Ház Önkormányzat tulajdonát kémegvalósítása érdekében dönt- pezõ nagymarosi 1753
sön, hogy az önkormányzat nehelyrajzi számú, lakóház és
vében lépéseket tehessünk a udvar megjelölésû, 593 m2 temegvalósításra.
rületû, természetben a NagyA rendezés, a megoldás ér- maros Nyár u. 2. sz. alatti indekében az alábbi javaslatokat gatlant a Nagymaros Fiataljaikívánjuk megtenni:
ért közhasznú Alapítvány
- A még érvényben lévõ (2626 Nagymaros, Fõ tér 10.)
szerzõdés jogi felülvizsgálata, részére közhasznú tevékenysémely eldöntheti, hogy a szer- ge céljára, térítésmentesen, hazõdés felbontása jogszerû, il- tározatlan idõtartamra bérbe
letve az épület hasznosítása adja azzal, hogy a használó
milyen célra történhet.
köteles helyet biztosítani az
- NAFIA és újabban a Ke- önkormányzat által benyújtott
rek Egylet fiatal egyesületének ifjúsági pályázat megvalósítáelhelyezése, átgondolása, - ré- sa esetén az abban megjelölt
szükre klubhelyiség biztosítá- szervezeteknek és célokra.

A felmondási idõt 30 napban állapítja meg.
Az ingatlanban felmerülõ
teljes közüzemi díjak megfizetése 2011. január 1. napjától a
bérlõt terheli.
Felkéri a Jegyzõt a bérleti
szerzõdés elõkészítésére, és
felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.
Határidõ:2011. április 10.
Felelõs: polgármester, jegyzõ K. m. f.
PETROVICS LÁSZLÓ S.K.
DR.

Német nyelvû
szentmise
Szeretettel várunk minden kedves hívõt német
nyelvû pünkösdi szentmisére a nagymarosi római
katolikus templomba.
Közremûködik a Nagymarosi Nõikar.
Az idõpontról a késõbbiekben szórólapon és
plakátokon tájékoztatjuk
az érdeklõdõket.
DUNAI SVÁBOK
ÖNKORMÁNYZATA NAGYMAROS

POLGÁRMESTER

HORVÁTH BÉLA S.K.
JEGYZÕ

Egy kis
“Schwabenkunde”
A 18. századi sváb betelepítések és a 19. században érkezett
németajkú szakmunkások betelepülése között mindenképpen párhuzamot lehet vonni.
Ebben az idõszakban Magyarországon nagy szükség volt a
szakképzett munkaerõre. A
németek részesedése mind az
ipar, kereskedelem és mezõgazdaság területén magas volt.
Az 1873-ban rendezett világkiállításon például az 1956
magyarországi kitüntetett közül 1044 volt német alapítású
vállalkozás. (Bohn-Drasche cserép és tégla, Dreher és
Haggenmacher - sör, Müller,
Riegler, Schuler - papíráruk,
Kugler, cukrászat, Kühne, mezõgazdasági gépek, stb,)
1910-ben a németség aránya megközelítõleg 10 százaléka volt a magyarságnak.
A svábok által lakott területeken a paraszti agrártársadalom túlsúlya volt jellemzõ.
A szántóföldi termelés és az
állattenyésztés mellett a kereskedelem, a bányászat és a kéz-

mûipar játszottak fontos szerepet.
Bánságban és Bánátban a
búza, kukorica, zab, árpa és
komló, valamint a zöldségek
termesztése volt európai hírû,
Bánátban ezen kívül a dohány
is fontos szerepet játszott, míg
Bácskában a kender. A mezõgazdasági termékek mellett
nagy szerepet játszott az állattenyésztés: elsõsorban lovat,
disznót és szarvasmarhát tartottak.
Pécs környékén a kõszénés ércbányászat játszotta a legfontosabb szerepet.
A magyarországi svábok
szorgos munkája megmutatkozott településeik új arculatában. A házak egyre nagyobbak
lettek, az utcák rendezettek
voltak, a falvakat úthálózat,
vasútvonal kötötte össze. Majd
a 19. század második felétõl a
sváb parasztgazdaságok is
megindultak a kapitalista fejlõdés útján....
(folytatjuk)
H. CS. K.
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Kezük munkája által mívelik a szépet
Ha tavasz van, akkor a Tavaszi
Tárlat is megnyílik Nagymaroson. A Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület hagyományos
Tavaszi Tárlatát április 17-én
Burgermeister László (képünkön) kép-

mánymegtartó kiállítás megnyitójára gyûltünk össze, amely
elõtt nekem jutott az a megtisztelõ szerep, hogy megosszak
önökkel néhány gondolatot az itt
látható tárlattal kapcsolatban.
Mivel nem vagyok hivatásos

viselõ a mûvelõdési házban.
Énekelt Semes-Bogya Eszter fafaragó, dalénekes. Az egyesület
tagjainak több mint száz, szebbnél szebb új alkotását csodálhatta
meg a képzõmûvészetet szeretõ
és pártoló közönség.
A tárlat közönségét Mándliné
Szabó Katalin, a mûvelõdési ház
vezetõje köszöntötte, majd átadta a szót Burgermeister Lászlónak, aki a kiállítást méltatva
egyebek közt emlékeztetett arra,
hogy milyen nagyszerû dolog,

mûítész, így bátorkodhatom tévedni is, vagy akár a mûvek naiv
befogadójaként õszinte csodálatomat kifejezni az itt kiállított
alkotások láttán. Akik itt szerepelnek, mindannyian szépmívesek, kezük munkája által
mívelik a szépet, azzal a titkos
itallal bírnak, amelynek nagy
híján vagyunk, amelyre mindannyian ki vagyunk szomjazva,
különösen ebben a zaklatott,
széphiányos korban, amelyben
ma élünk. Igen, olyan

hogy Nagymaroson, a 29 évvel
ezelõtt megalakult Nagymarosi
Képzõmûvészeti Egyesület jóvoltából immár 11 éve a tavasz
a Tavaszi Tárlattal kezdõdik.
Burgermeister László mondanivalóját a szépség köré építette fel. Elsõként Kahlil Gibran:
A próféta címû mûvébõl, a Szépségrõl szóló részbõl idézett.
Majd így folytatta: "Egy hagyo-

szépmívesek munkáit láthatjuk
itt, akik hol megrázó erõvel, hol
a kézmûvesek mesterfogásainak
kidolgozott ügyességével, hol a
hagyományok megtartó erejének
felhasználásával mívelik a szépet elképesztõen sokszínûen,
megrendítõen. Mert ugyanis az
igazi szépmívelés megrendítõ.
Mindenkor, mindenhol, minden
kultúrában."
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Kahlil Gibran: A próféta
(részlet)

És egy költõ azt mondá: Beszélj nekünk a Szépségrõl.
És õ így válaszolt: - Hol keresnétek a szépséget,
s ugyan hol lelhetnétek fel, ha nem maga a szépség a ti utatok és a ti vezetõtök?
- És mikét beszélhetnétek róla, ha beszédeteket
nem õ maga szövi?
A bajba jutott és a sebesült azt mondja: - A szépség szelíd és kedves.
- Mint egy ifjú anya, ki önnön dicsõségét kissé
szégyellve jár közöttünk.
És a szenvedélyesek így mondják: - Nem, a szépség hatalmas és félelmetes.
- Mint a vihar, mely megrengeti a földet alattunk és az eget fölöttünk.
A fáradtak és elcsigázottak így mondják: - A szépség lágy suttogás. Hangja a lelkünkben szól.
- Hangja átadja helyét csöndjeinknek, miként a
halovány fénysugár reszket, félve az árnyéktól.
Ám a nyughatatlanok azt mondják: - Hallottuk,
hogy kiáltozik a hegyek között,
És kiáltásaiba paták csattogása, szárnyak csapkodása és oroszlánbõgés vegyült.
Éjszaka a város õrei azt mondják: - A szépség a
hajnallal érkezik kelet felõl.
És délidõben a munkálkodók és az úton levõk
így beszélnek: - Láttuk a föld felé hajolni az alkony ablakaiból.
Télen a hóban rekedtek ezt mondják: - Eljõ
együtt a tavasszal, a hegyeken szökellve.
És a nyár hevében az aratók így szólnak: - Láttuk táncolni az õszi avarban, s hajába hófehér vegyült.
Mindezeket mondtátok már a szépségrõl,
Ám valójában nem róla beszéltetek, hanem megannyi hiányról, mely ki nem elégíttetett,
És a szépség nem hiány, hanem eksztázis.
Nem szomjazó ajak, sem elõre nyújtott, üres kéz,
Hanem lángoló szív és elbûvölt lélek.
Nem kép, melyet megnéznél, sem dal, melyet
meghallgatnál,
Hanem olyan kép, melyet lehunyt szemmel is
látsz, és olyan dal, melyet becsukott füllel is hallasz.
Nem a meghasadt fakérgen szivárgó nedv, sem
a karmokhoz tartozó szárny,
Hanem örökké virágzó kert és örökké szárnyaló
angyalok kara.
Orfalisz népe, a szépség az élet, ha az élet föllebbenti szent arcáról a fátylat.
De az élet ti vagytok, és ti vagytok a fátyol is.
A szépség az örökkévalóság, mely önmagát tükörben szemléli.
De ti vagytok az örökkévalóság, és ti vagytok a
tükör is.
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Két és fél konténer
papír gyûlt össze
A Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola április hónapban lezajlott programjai:
Április 5-én és 6-án megtörtént a leendõ 1. osztályosok beiratkozása a 2011/2012-es tanévre, így 38 óvodás jelentkezett intézményünkbe. A két elsõ osztály
tanítói: 1. a osztály: Havasiné
Jakus Beáta és Scultétyné Jung
Erzsébet, 1. b osztály: Hevesiné
Hamvas Erika és Horváth Dávid.
Szintén április 5-én tanulóink
a Filmharmónia bérlet keretén
belül a Bohém Trió színvonalas

Guzsik Dániel 8. osztályos tanulónk a mezei futóverseny országos döntõjén vett részt. Nagyon
büszkék vagyunk rá, hogy az országos döntõbe bekerült.
Április 14-én az Állatbarát
Klub összejövetelén Hevesi Hanna nyuszikájával ismerkedhettek
meg közelebbrõl a gyerekek.
Április 18-án körzeti szavalóversenyt tartottunk, melyen a környék iskolái is részt vettek. A
nagymarosi diákok közül Hernádi István (képünkön) 8. osztályos
tanuló III. helyezést ért el.
versenyt szervezett Burányi Éva
- tanárnõ az összes pedagógus
bevonásával. Minden osztály csapatokat alakított ki, az általuk
készített menetlevéllel, csapatzászlóval és indulóval vonult az
iskolától a focipályáig. A közte
lévõ állomásokon különbözõ
szellemi és ügyességi feladatokat
kellett megoldaniuk. A feladatsor végén diákjaink a természetvédelem fontosságának hangsú-

elõadását nézhették meg a mûvelõdési házban.
Április 8-án Hevesi Hanna 2.
b osztályos tanuló Szigetszentmártonon a megyei német nemzetiségi szavalóversenyen képviselte iskolánkat. Felkészítõ tanára: Heinczné Cserni Katalin - tanárnõ.
Április 11-e és 15-e között
papírgyûjtést szerveztünk. Két és
fél konténer papír gyûlt össze,
mely köszönhetõ a pedagógusok
ösztönzésének, és a diákok lelkiismeretes munkájának.
Április 12-én tanulóink Vácott
a Reménység pályán ismét összemérhették labdarúgó tudásukat a
körzet iskoláival, becsülettel
helytálltak, de sajnos most helyezést nem sikerült elérni.
Április 13-án növendékünk,

Április 18-án fogadóórát tartottunk a felsõ tagozatosoknak.
Sajnálattal vettük tudomásul,
hogy nagyon kevés szülõ érdeklõdött gyermeke tanulmányai
iránt. Az iskola vezetõsége nagyon fontosnak tartja, hogy a tanár és szülõ közös erõvel tud csak
eredményt felmutatni a diákok
nevelésében. Ezért igyekszünk
minél több lehetõséget biztosítani a kapcsolattartás erõsítésére.
A diákönkormányzat április
19-én ping-pong versenyt szervezett iskolánkban. I. helyezett:
Tóth Tamás 7. b osztályos tanuló, II. helyezett: Kovács Roberta
7. b osztályos tanuló, III. helyezett: Striker Márton 6. b osztályos
tanuló lett.
Április 20-án a felsõ tagozatos diákoknak Föld napi akadály-

lyozása mellett környezetükben a
szemetet is összeszedték.
Április 20-án Gödön a II. Pest
Megyei Rézfúvós Versenyen II.
korcsoportban - tenorkürt hangszeren - Flamich Krisztián 6. a
osztályos tanuló képviselte iskolánkat. Felkészítõ tanára: Rácz
Tamás. Gratulálunk és büszkék
vagyunk Krisztián színvonalas
szép hangszeres játékára.
Április 21-tõl 26-ig tartott a
tavaszi szünet, melyrõl tanáraink és diákjaink megújult erõ-

vel tértek vissza a hétköznapi
munkához.
Április 29-én (szombaton) a
polgármesteri hivatal által szervezett majálison, a sportpályán
iskolánk tanárai játékos sportvetélkedõt tartottak. Nagyon jó hangulatban zajlott le a sorverseny,
ahol a diákok, tanárok és szülõk
alkotta csoportok versenyeztek

egymás ellen. Köszönet a CBA
vezetõjének, Rasman Miklósnak,
aki csokoládét és ásványvizet biztosított a majálison résztvevõ
gyerekeknek.
Május havi várható programjaink:
Május 2-án területi atlétikai
verseny Vácott.
Május 6-án Suli-buli a mûvelõdési házban.
Május 7-én alapítványi bál.

Május 9-13-ig "egészséghét"
az iskolában.
Május 10-én a Madarak és fák
napja - alsó tagozatos tanulóinknak.
Május 25-én az Országos
kompetenciamérés 4., 6., és 8.
osztályosoknak.
Május 25-én szolfézs vizsga,
30-án fafúvós vizsga, 31-én zongora és rézfúvós vizsga, június 2án ütõ vizsga, június 3-án gitár
vizsga.
VALENTIN JÓZSEFNÉ
IGAZGATÓHELYETTES
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Fénycsõcsere
iskolánkban!
A Philips Magyarország Kft
ingyenesen biztosított intézményünk számára korszerû fénycsöveket az elavult fényforrások lecseréléséhez. A fénycsõcsere "a Philips iskolai világítás korszerûsítési programja"
keretén belül történt. Ez az
egészséges életmódot támogató program 2003 óta mûködik
Magyarországon. Céljuk, minél több közoktatási intézmény
világítástechnikai rendszerének megújítása energia-hatékony világítástechnikai berendezések használatával.
Iskolánkba 550 darab háromsávos, új generációs,
hosszú élettartamú fényforrásokat szereltünk fel. Ezek a
csövek sokkal melegebb
fényt adnak, nagyobb hatásfokkal mûködnek, és kevesebb energiát fogyasztanak,
így fenntartásuk is olcsóbb,
ami egyben költségmegtakarítást is jelent.
A világításkorszerûsítésnek

jelentõs egészségügyi hatása is
van, javul a diákok, tanárok
közérzete, koncentrálóképessége, és legfõbb szempont,
hogy a szemre sincs káros hatása.
Sajnos ezeket, a fénycsöveket a régi lámpatestekbe szerelték, de reméljük, hogy ezek
cseréjére is hamarosan sor kerül.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Szigeti-Benedek
Hajnalka - szülõnek, aki az
interneten böngészve fedezte
fel ezt a lehetõséget. Ezután
villámgyorsan peregtek az események.
A Philips Magyarország Kft
a szállítási költséget is magára
vállalta, s egyben a régi, használt csöveket el is vitette.
Köszönet az azonnali gyors
munkáért Marafkó Márknak,
Fleischmann Pálnak, a közmunkásoknak és az iskola
technikai dolgozóinak.
HEINCZ TAMÁSNÉ

Köszönet a temetõi
útbaigazító tábláért
A magam és a város polgárai nevében köszönetet szeretnék
mondani Csergery Jánosnak és fiának Csengery Árpádnak,
hogy elkészítették és felajánlották a képen látható, a temetõ
bejáratánál elhelyezett táblát, mely segítséget nyújt az ide
látogatóknak a temetõi parcellák megtalálásában, valamint
abban, hol, merre találják a ravatalozót, az emlékhelyeket,
és a nagymarosi ismert emberek, áldozatok nyugvóhelyeit.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Pályázat dajkai állásra
A nagymarosi Napköziotthonos Óvoda pályázatot hirdet 2 fõ részére - teljes munkaidõs, határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonyú - ÓVODAI DAJKAI állás
betöltésére. A munkakör betöltésének idõpontja 2011.
június 1.
A munkavégzés helye: Nagymaros, Elsõvölgy u. 2.
Ellátandó feladatok: óvodai dajkai, gondozási, takarítási, udvar karbantartási feladatok az 1992. évi XXXIII. Törvény 61. § a; b pontja, valamint 1. számú melléklete alapján. A munkakör betöltésénél elõnyt jelent a
dajkai szakképesítés.
A munkakör betöltõjétõl elvárt kompetenciák:
- nagyfokú önállóság;
- kiváló együttmûködési készség;
- jó kommunikációs készség;
- kiemelkedõ felelõsségtudat;
- konfliktuskezelés, tolerancia
A pályázathoz csatolandó iratok:
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (legkésõbb a munkába lépés elsõ napján be kell mutatni);
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
- önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 27. A pályázatot postai úton, 2626 Nagymaros, Magyar utca 15. szám alatti címre kell megküldeni. A borítékra kérjük, írja rá: "Pályázat"
A pályázat benyújtásának feltételei:
- magyar állampolgárság;
- cselekvõképesség;
- büntetlen elõélet;
- elõírt iskolai végzettség
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Harangpzó Károlyné óvodavezetõ nyújt a 06-27/594055-ös telefonszámon és a lurkok@vnet.hu e-mailcímen.

ÓVODAI BEÍRATÁS
Idõpontja:

Május 16-án, kedden 8-tól 16 óráig
Május 17-én, szerdán 8-tól 16 óráig

Helye:

Magyar utcai óvoda Nagymaros, Magyar u. 15.
A 2008. szeptember 1. és 2009.
augusztus 31. között született gyermekeket
lehet az óvodába beíratni.
Beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési
anyakönyvi kivonata és a TAJ száma.
Csak a megadott idõpontban beíratott
gyermekek számíthatnak óvodai elhelyezésre.
HARANGOZÓ KÁROLYNÉ

ÓVODAVEZETÕ
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Mi a helyzet a nagymarosi rév
átkel(nem kell?)õ körül?
Tisztelt Nagymarosiak!
Az Atlantis Visegrád Club
Kft. (révátkelõ) nevében szeretném Önöket tájékoztatni jelenlegi helyzetünkrõl. A Megyerihíd megnyitása, a drasztikus
üzemanyag áremelkedés és nem
utolsó sorban a több évtizeden
át bevált közlekedési út lezárása együttesen azt eredményezte, hogy mára cégünk katasztrofális anyagi helyzetbe került.
Természetesen megpróbáltunk, és a jövõben is mindent
megpróbálunk elkövetni, hogy
tevékenységünket továbbra is
folytatni tudjuk. Éppen ezért az
elmúlt három évben nem emeltünk meg árainkat. A komp javítására 40 millió forintot fordítottunk (pályázatból 11.3 milliót nyertünk, a többit hitelbõl
fedeztük). Próbálkozunk a tevékenység bõvítéssel (sétahajózás, buszszállítás), sajnos
egyenlõre még kevés eredménnyel, hisz a konkurencia
(Passnave) igen erõs ezen a piacon. A jobb együttmûködés
reményében, és a helyi összefogás érdekében eddig is a
nagymarosi és visegrádi szervezeteket, csoportokat (apródok,
iskolások, óvodások, mentõk,
stb.) ingyen szállítottuk. Árvízkor a Maros Étteremtõl a Magyar utcáig mi tesszük rendbe
az utat elsõként, hogy járhatóvá tegyük. Mikor volt ilyen szép
pénztár, fûtött nyilvános wc,
váróterem (más, hogy az összes
rezet illetéktelenek lelopták
róla)? Ezek a lépések azonban
ezidáig sajnos még egyoldalú
vállalások voltak. Bízunk benne, hogy az eddigi elutasítás
után most talán nyitott fülekre
találunk.
Tudniuk kell, hogy egy út
oda-vissza komppal a VPOP
bemérése szerint 8-10 liter gázolaj (mai áron 3.500-3.800 forint)! A víz felszínhasználatra
évi 1,150.000 millió forintot
kell fizetnünk manõverezés miatt a két oldalért. Ez új dolog,
de fizetnünk kell. Ilyen új, és
régi terhek (dolgozók bére, festés, lemez, lakatos munkák)
mellett képtelenség gazdaságosan üzemeltetni az átkelõt.
A Megyeri-hídat és a globális gazdasági válságot mi befolyásolni nem tudjuk. De arra

kérek minden nagymarosi vezetõt és polgárt, hogy a fent leírt
nehézségek megoldása érdekében itt helyben tegyünk meg
mindent, ami tõlünk telik.
Tisztelt Nagymarosiak!
Próbáljuk meg egymást segítve, valahogyan elérni a régi
útrend visszaállítását (mivel kifelé 15 tonnás, befelé 35 tonnás

megállni tilos tábla, mely természetesen a révre várakozókra nem vonatkozik, de ezt nem
sokan veszik figyelembe. Saját
költségen sárga festékkel felfestettük a fel- és lehajtást segítõ
jeleket, útmutatásokat, de hiába! Hihetetlen zûrzavaros és
veszélyes helyzetek állnak elõ
rendszeresen. Nem szeretnék

a révhez vezetett le, mert most
ez is siralmas állapotban van, és
így ez szintén veszélyforrás. Itt
kérdezném meg, hogy ha a 12es úton lévõ mintegy 50 méteres szakaszon lefektetett kõburkolat elbírja a Szob és Zebegény
irányába tartó, és onnan érkezõ
forgalmat - a szobi kõbányából
érkezõ teherautókat is beleértve -, akkor miért nem bírja el a
révhez levezetõ sokkal kisebb
terhelést? Amit most javaslok,
már bizonyított, régen bevált.
Célunk változatlanul a kulturált átkelés biztosítása, de ehhez feltételek is kellenek.

Kompkikötõ Nagymaroson. Hétvégéken, ünnepnapokon és nyáron a ki-beszállás körül rendszeresen kialakuló zûrzavart személyesen látni kell mindenkinek
teherautók jönnek csak), hogy
legalább az elmaradt személygépkocsi és tehergépkocsi forgalom egy részre visszaszivárogjon, és így talán az éves üzemeltetést biztosítani tudjuk,
amit nagyon szeretnénk. Ellenkezõ esetben - mint ahogy már
az önkormányzatnak jeleztük a szobi rév átkelõ mintájára évi
5-6 hónapra le kell állni a komp
üzemeltetésével.
Hétvégéken, ünnepnapokon
és nyáron a ki-beszállás körül
rendszeresen kialakuló zûrzavart személyesen látni kell mindenkinek! A kevés hely, és a
tisztázatlan megállások áldatlan
állapotokhoz vezetnek. A március 15-i hosszú hétvége már
borzalmas volt. A 12-es útig állt
minden. Volt, hogy azért, mert
"valakik" beálltak a sorba és elmentek fagyizni, így többiek lemaradtak a kompról.
Ugyan ki van helyezve egy

vészjósló lenni, de elõbb-utóbb
akár komoly baleset is bekövetkezhet ebbõl adódóan. Miután
mi tiszta lelkiismerettel megpróbáltunk mindent, ennek a
felelõsségét nem vállaljuk magunkra! Mindig rendõrt sem lehet hívni, és nem is célunk, hiszen nekünk sem érdekünk,
hogy a rév környékén sokakat
megbüntessenek, és ezáltal a
forgalmunk még kisebb legyen.
Pont az ellenkezõjét szeretnénk
elérni! Az lenne jó, ha a forgalmat zökkenõmentesen biztosítani tudnánk, úgy, hogy legyen
hely a kulturált parkolásra is.
Azt gondolom, hogy ez nem
pusztán a cég érdeke, hanem az
egész városé is.
Úgy vélem, ha vissza tudnánk állítani a régi forgalmi rendet, akkor a fent leírt célok megvalósulnának. Ezzel egy idõben
a 12-es út azon csomópontját is
fel lehetne újítani, mely régen

Tisztelt Nagymarosiak!
Kérném a segítségüket, mi
mindenben partnerek vagyunk!
Akár személyes meghallgatást,
tájékoztatást, akár helyszíni bejárást is szívesen vállalok Önökkel - mint ahogy ezt is többször
felajánlottam a város vezetõinek, de ezidáig nem éltek vele , egy szép forgalmas hétvégén
elõzetes egyeztetés alapján. Talán ez lenne a legcélravezetõbb,
hiszen a helyszínen lehet tisztázni a problémákat és a megoldásokat leghatékonyabban.
Bármikor állok szíves rendelkezésükre a cég nevében!
Maradok továbbra is segítõkész partnere a nagymarosi vezetésnek és lakosoknak!
Tisztelettel:
JUNG VILMOS.
AZ ATLANTIS VISEGRÁD
CLUB KFT VEZETÕJE
2025 VISEGRÁD, RÉVÁLLOMÁS
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Aknába esett egy 3 éves
gyermek a Fõ téren
Békés szombat délelõtt
visszavittük a könyveket a
könyvtárba a 3 és 5 éves gyermekeimmel. A Fõ tér alsó részén, a mindenki által ismert
Kittenberger emlékmû mellett parkoltunk le. Már alig
volt forgalom, elült a szokásos szombat délelõtti nyüzsgés. Túl sok járókelõ sem
volt, nagyon fújt a szél. A
könyvtár után tervezett ebéd
elõtti rohangálás a Duna-parton programot töröltük. Döntöttünk: irány az autó menjünk haza.
A két fiú ment a saját ajtajához. Én a nagynak mentem
segíteni elõször, õ volt a tér

Gyermekem nem volt sehol,
elnyelte a föld… Csak egy lemez mozgott gyengén egy
csatornanyíláson. Teljes
csönd. Ordítás közepette hajítottam félre a táskámat és
már téptem is fel a lemezt.
Gyermekem ott ült a hál' Istennek üres, körülbelül 2,5
méter mély akna alján. Ahogy
világos lett, már mert sírni is.
Viszont az én kiabálásomtól
újra megijedt és legközelebb
2 óra múlva szólalt meg.
Gondolkodás nélkül ugrottam
után, járt az agyam milyen sérülései lehetnek. Vizsgálgatás
nélkül nyújtottam kifelé valakinek, csak ki innen, él!

nyugtatni, hogy nincs nagy
baj. Én az egésztõl, majdnem
visszaájultam a gödörbe. A
fiam orra dagadt volt és lila,
az állát lenyúzta. Valószínûleg esés közben ütötte be az
arcát a nyílás szélébe. A hölgy
mondta elõször, hogy meg
kellene mutatni egy orvosnak.
Az orvos szóra sikerült
visszatérnem a valóságba és
hívtam az ügyeleti számot. (A
segítségünkre rohanó kedves
emberektõl el sem búcsúztam
és meg sem köszöntem, amit
tettek? Vagy igen?)
Nagymaroson kiválóan
mûködik a 354-180-as telefonszám, mindig az ügyeletes

A Kittenberger szobor elõtti aknát most már betonfedél takarja, de nézzünk a lábunk elé, és
közlekedjünk óvatosan, fõleg kisgyermekekkel
felé, szálljon be õ hamarabb
az autóba. Közben a kicsit folyamatosan figyeltem az ablakokon keresztül. Mi baja lehetne, autók sehol, egy repülõ, de még egy virágcserép
sem akart ránk esni, kóbor
kutya sem volt a közelben,
rosszkülsejû idegen sem leselkedett ránk. De a fiam feje
egyszercsak eltûnt. Rácsaptam a nagyra az ajtót és odarohantam. Gondoltam elesett
a padkán egyensúlyozva.

Aztán valahogy én is kikerültem.
Fogalmam sincs, hogy az
5 éves nagy fiam és a segítségünkre sietõ fiatal házaspár
hogy került oda. Utólag a hideg ráz, teljes felügyelet nélkül hagytam a nagyobbik fiamat. Nem tudom a házaspár
nevét, így ezúton köszönöm
meg a segítségüket. A hölgy
elmondta, hogy fogorvos és
szakszerû mozdulatokkal végigtapogatta a fiam. Próbált

orvosnál cseng és mindig teljes segítõkészséget lehet a vonal másik végén találni. Nem
voltunk messze a rendelõtõl.
Akkor már volt annyi eszem,
hogy a slusszkulcsot is megleltem a földön és az autót is
bezártam. Az idõsebb doktor
úr megnyugtató szavai mellé
szükségünk volt egy röntgenre is. A nagyobbik pánikszerûen kérdezte többször az orvostól: Ugye nincs semmi
baj? Ekkor kezdett derengeni,

nekem õket kellene megnyugtatnom. Erre én nem
voltam képes.
Hát akkor irány Vác. De
hát ott a lyuk! Essen bele más
is? Hívtam a polgárõrséget a
telefonomról. Nem csöngött
ki; egy õsrégi számuk van
meg. Pedig minden újságban
benne van. Javaslom, mindenki mentse el telefonjába.
Berohantam a közeli ingatlan
irodába, hátha õk tudják.
Megnéztem a polgármesteri
hivatal bejáratánál, hátha ki
van írva, de nem találtam.
Akkor vissza az autóhoz és
életemben elõször hívtam a
107-et. Gyorsan kinn voltak.
Elõször féltem, hogy majd
kiröhögnek, mit mozgatom
õket egy vacak gödör miatt.
De teljesen együttérzõek és
kedvesek voltak. Csak megadtam az adataimat és mentem haza. A nagyot nem
akartam magammal citálni,
bár nem szokása, de hátha
éhes lesz. Szüleimet is meg
kellett nyugtatnom, telefonba nem mertem elmondani
mi történt. Milán fiamnak is
szüksége volt a higgadt
nagymamájára, aki terápiás
beszélgetésbe kezdett vele a
hátsó ülésen. A váci sürgõsségire a párom is befutott a
Mátra közepébõl és minimális várakozás után kiderült,
keményfából faragták, orrtörés nincs.
A cikkel csak annyit szeretnék elérni, hogy mindenki figyelmesen közlekedjen.
Amennyiben veszélyforrást
talál, hárítsa el, vagy jelentse be az önkormányzatnak.
Az önkormányzatot is arra
kérem, elõzze meg a baleseteket. A halasnál lévõ játszótéren a hinta alatt - mindenféle EU-szabvány ellenére betondarabok állnak ki a
földbõl. Én ott nem engedem
hintázni gyermekeimet.
Másnak sem kellene. Inkább
vegyék le a hintát, mert gondolom többre nincs pénz,
minthogy egy gyermek is
megüsse magát. Mi próbáljuk
kiheverni a történteket, fiam
folyamatosan a lába elé néz
és semmiféle fémre nem lép
rá. Nekem eddig volt ráesõs
fóbiám, most már van beleesõs is. A mindenért túlságosan aggódó anyuka szerepet
pedig játszom tovább.
KOVÁCS GABRIELLA
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Köztünk élnek

Fontos az emberek szeretete
és a kiváló szakmai tudás
A boltjába lépve mindenkit
kedvesen fogad. Hitvallása is
ez: a jó optikus titka, hogy
értsen az emberek nyelvén,
legyen kedves velük és segítõkész. Õ is ilyen. Nagymaroson mindenki ismeri és
biztosan járt is már Lendvainé Pesti Emese látszerészmester boltjában, aki tavaly
decemberben vehette át az
Aranykoszorú kitüntetõ címet az Ipartestületek Országos Szövetségétõl.
De, kezdjük az elején. Hogyan lesz az emberbõl optikus?
Lendvainé Pesti Emese sem arról álmodott gyerekkorában,
hogy optikus lesz, mégis most
úgy vall hivatásáról, hogy ez egy
álommunka.
- Véletlen kerültem az optikusok közé - mondja. - Harminckét évesen lettem az. Korábban
a Finomvegyszer Szövetkezetnél dolgoztam, mint Miss
Vileda, vagyis én képviseltem a
céget Magyarországon. Áruházakat látogattam, ezért a munkám sok utazással járt. Közben
megszületett Eszter nevû lányom. Az egyik kolléganõm átment a Látszerész Szövetkezethez, mely akkoriban igencsak
haldokolt. Hamarosan én is átmentem ide, mivel Újpalotán,
ahol laktunk, nyitottak egy új
üzletet. Mikor meghallotta a fõnököm, hogy mire készülök, azt
hitte megbolondultam. De mivel
már akkor született kereskedõnek éreztem magamat, átmentem. Persze nem oda kerültem,
ahová szerettem volna, hanem a
József körút 27. szám alatti üzletbe Urai Sándorhoz, mesteremhez. Ez volt a lényege az én
életemnek, és a szakma tanulásának.
Így kezdõdött pályafutása a
látszerész szakmában. Nehezen
bírta az állást, ezért ott akarta
hagyni munkahelyét, no meg a
régi helyére is csábították vissza.
Ám mestere nem hagyta ezt,
ezért a mai napig hálás neki. Urai
Sándor egyszer azt mondta neki:
Emese, tanuld meg ezt a szakmát, és tanítsd meg a gyerekei-

det is rá. A Viledát már sehol
nem fogják jegyezni, de szemüvegre, amíg élünk, szüksége
lesz az embereknek.
- És tényleg így alakult. Elõször a kisebb, majd a nagyobb
lányom tanulta ki ezt a szakmát,
bár õ elõször nem akarta. Két
diploma után döntött mégis úgy,
hogy látszerész lesz. Ma minden

mát és büszkén mondom, hogy
a lányaim is imádják. Tanulóként mi még kézi szerszámokkal csiszoltuk a lencsét egy gránitkövön - emlékszik vissza. Az
újpalotai boltunk azóta is megvan, itt található a központi mûhely is. A többi üzlet felvevõhelyként szolgál.
Nagymarosra 8 éve költözött

Nagybörzsönybõl jól ismerek.
Elõször a fodrász szalon mellett
mûködtünk, majd egy rendelet
miatt az orvosi rendelõ mellé,
végül pedig a fõtérre költöztem
át - mondja.
Nagy meglepetés volt számára, hogy megkapta az Aranykoszorú kitüntetõ címet. Mint
mondja nem számított rá, ezért
is örül neki annyira. Lendvainé
Pesti Emese továbbra is várja a
nagymarosiakat üzletében. Látásvizsgálat minden második
szombaton van, amikor dr. Kiss
Péter Éva fõorvosasszony jön ki
az üzletbe.
- De mi a jó optikus titka? teszem fel a kérdést.
- Feltétlenül fontos az embe-

Lendvainé Pesti Emese Aranykoszorús Optikus Mester büszkén mutatja oklevelét. Lányai is
az õ nyomdokába léptek
nap imába foglalja a nevem,
hogy megszeretettem ezt a foglalkozást vele. Õ jelenleg London belvárosában dolgozik,
mint látszerész. A kisebbik lányom pedig a budapesti üzleteinket vezeti.
Emese 1991. március 13-án
lett látszerész mester. Oklevele
ma is kint van a nagymarosi üzlet falán. A nyolcvanas évektõl
kezdve 32 tanuló nevelkedett ki
kezei alatt. A rendszerváltás után
lett tulajdonosa annak az üzletnek, amelyben dolgozott. Azóta
családi vállalkozás lett belõle és
ma már három budapesti és két
vidéki boltot tartanak fent.
- Nagyon szeretem ezt a szak-

férjével. Akkoriban írt a polgármesternek egy levelet, hogy
szükség lenne-e a városban látszerész üzletre. A válasz természetesen igen volt, de csak erkölcsi támogatást tudott Nagymaros
nyújtani hozzá.
- Egyik lányom Szõdligeten
lakik, édesanyám pedig Nagybörzsönybõl származik. Ezért
szerettünk volna a környékre
költözni és üzletet nyitni. Szobon szerettem volna eredetileg
megnyitni, de ott egy évvel korábban egy kedves kollégám
megnyitotta optikus üzletét. Így
döntöttünk Nagymaros mellett,
ahol rögtön kaptam is egy helyet
az üzletre Skodáné Etától, akit

rek szeretete, a szakma kiváló
tudása és az, hogy beleérezze
magát abba a helyzetbe - ha
például egy szépasszonynak,
vagy egy negyven év feletti
férfinak - el kell kezdeni szemüveget hordani, hogy az milyen
lelkileg. És ezenkívül az, hogy
a gyerekeket rá tudja venni
arra, hogyan használják a
szemüveget, ne féljenek attól,
hogy viselniük kell. Ennek a
szakmának a lényege a szolgáltatás és az, hogy szeressük.
És Lendvainé Pesti Emese
valóban szereti azt, amit csinál,
és ezt bizonyítja nekünk, nagymarosiaknak nap, mint nap.
FURUCZ ANITA
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Állatbarát kör - 2011. február 17.
A legokosabb nyuszi
Az összejövetel kezdetén
Cserni Kati üdvözölve a jelenlévõket elmeséli, hogy
egyik osztályában az volt a
feladat, hogy írjanak fogalmazást a gyerekek a kakas
fõnevet viselõ állatról.
Helyszín: alsó iskola, Csernõi Ildikó tanterme. Létszám: 62 fõ.
Cs. K.: - Képzeljétek kedves állatklubos gyerekek,
van olyan társatok, aki nem
tudja, milyen egy kakas. Mai
díszvendégünk, a NYUSZI.
mi jut eszetekbe, a nyúlról?
Gyerekek: - Ugrál,
hosszúfülû, Nyúl Béla...
Cs. K.: - Mit jelentenek a
nyuszira nézve, ezek a kifejezések?
Gyerekek: - Félénk, gyáva, mint a nyúl...
Cs. K.: - Miért?
Gyerekek:
Sokmindentõl fél. Kicsi, sok
az ellensége: róka, farkas,
nyest, kutya, sas, sólyom,
kígyó és a vadászok!
Cs. K.: - Mit csinál, ha
megijed? Elszalad?
Gyerekek: - Üregébe bújik, ha tud. Lelapul, reszket.
Cs. K.: - A nyuszi ked-

Domokos a nyuszikkal
ves, barátságos. Most felolvasok nektek egy Zelk Zoltán
mesét, a címe: A legokosabb
nyúl.
Meseolvasás után, Drobilich Domokos, a "díszvendégek" gazdája, megkapja a szót.
Domokos bemutatja a testvérpár nyuszikat, az egyik neve
Szürki, a másiknak még nincs
neve.
Négyen vannak összesen, 3
hónaposak. Szelídek, lehet õket
simogatni, de azért gyávák.

Cs. K.: - Domokos! A te
nyuszijaid és te gondozod
õket?
D. D.: - Igen. Kint laknak a
szabadban. Az almát nagyon
szeretik.
Cs. K.: - Minden állatnak
más a természete. A nyulaidnál is tapasztalod?
D. D.: - Azt vettem észre,
ha ott vagyok a közelükben,
akkor kevésbé félénkek. Ha
nem vagyok (ezt most láthatjuk is) mellettük, nem lehet

õket simogatni, de ha ott
vagyok mellettük, megsimogathatják õket a gyerekek. Még azt elmondanám,
a búzát nem szeretik, de
azért megeszik. Kenyérfélét nem szabad nekik adni.
Van számukra boltban kapható táp.
Cs. K.: - Az otthonotokban tartott állatok közül, melyik a kedvenced? (Tudhatjuk, Domokos édesapja állatorvos)
D. D.: - A nyuszi.
Cs. K.: - Apukád nyomdokaiba fogsz lépni?
D. D.: - Azt még nem tudom.
Cs. K.: - Közeledik a húsvét, amikor tudhatjuk, sok
nyuszinak az ünnep elmúltával bizonytalan lesz a sorsa.
Kinek van most otthon nyuszija?
Magasba lendül néhány
kéz. Elbeszélgetnek az állatbarát körös gyerekek, milyen lehetõségek vannak a
nyuszik ünnep utáni elhelyezésére. Állatkerti befogadó akciókat szerveznek,
ahová elhelyezhetõek a
nyuszik.
A következõ Állatbarát
körös találkozóra újabb meglepetés díszvendég érkezik.
Lejegyezte:
BALASKÓ MOLNÁR ÉVA
A MÁTÉ ALAPÍTVÁNY
FIRKÁSZA

A tavaszi kutya/macska ivartalanítási és macskák veszettség elleni oltási akcióra 20 jelentkezõ volt, az elõrelátható költség: 135.500 forint.
Kérjük, támogassa alapítványunkat az adója 1 %-nak felajánlásával, hogy mi is segíteni tudjunk: MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány - Adószámunk: 18700767-1-13
Közeleg a meleg idõ: Gondoljunk a kutya kéréseire! Kérlek, láss el mindig friss vízzel. Kérlek,
sétáltass, de ne futtass kerékpár után. Gondolj arra, hogy a forró út vagy járda égetheti a tappancsaimat.
Kérlek, biztosíts számomra egy árnyékos helyet és friss vizet a kertben. Sose hagyj az autóba bezárva
sokáig, még árnyékban sem. A kocsi belseje hamarosan forróvá válhat, amit lehet, hogy nem élek túl.
Kérlek, ne vigyél magaddal vásárolni és ne hagyj kikötve a napon. A nyári kirándulásokhoz kérlek hozz
magaddal ivóvizet a számomra is.
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Közkívánatra: Pápua
Sokak kérésére, akik az õszi
elõadásra nem tudtak eljönni (esetleg nem fértek be),
ígéretünkhöz híven: PÁPUA
(ismétlés).
Nagyon bonyolódtak napjaink. A Molukken szigeteken
balesetet szenvedtünk, a hajójáratot törölték, egymás után két

tón és hátizsákjainkat vártuk,
mikor Biggy megszólalt: nagyon lassan fordulj hátra! A
bibliai Lót felesége kb. ilyen
pózban fejezhette be életét, a
megdöbbenéstõl szólni sem tudtunk. Kicsiny anyaszült meztelen barna emberek gyûrt furcsa
arcokkal, fenekükben illendõen
egy falevél, nemi szervükre mé-

repülõ lezuhant elõttünk, de mikor rozoga kisgépünk körül feloszlottak a felhõk, csak nyögtünk a gyönyörûségtõl. Irdatlan
meredek magashegyek völgyeiben, érintetlen dzsungelek, kanyargó folyók, emberi életnek
sehol nyoma. Aztán hírtelen
ereszkedés, elõttünk tisztás,
lenn kézi mûködésû szirénák
hangjára kergették le a teheneket, a kicsi füves leszállópályánkról. Kimásztunk a kis aj-

teres lopótök húzva, gyapjas hajukban tollak, kezükben dárda
és nyíl. Hosszú mozdulatlan
csend. Aztán kórusban elkezdték az üdvözlés rítusát: Va-VaVa-Va-Va!
Megérkeztünk a pápuákhoz!
A többit a diavetítésen a nagymarosi kertészetben május 14én, szombaton 18.30 órától.
Szeretettel: biggypistí (0627/354-357). Kizárólag 16 éven
felülieknek!

Pesti és Lendvai Látszerész Bt
Nagymaros, Fő tér 16.

Nyitva tartás:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: délután 14-17 óráig
Szerda: 9-12 és 14-17 óráig
Csütörtök: délelőtt 9-12 óráig
Péntek: délután 14-17 óráig
Páros szombaton 9-től 12 óráig,
legközelebb december 18-án
ingyenes orvosi látásvizsgálat!
Előjegyzés szükséges!
Tel.: 06-30/916-0889
Lendvainé Pest Emese optikus
Aranykoszorús mester

Nagymaros
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A mûvelõdési ház programjai
2011. május
Május 9. 9-tõl 11 óráig: vásár
Május 9. 11.30 és 12.30 óra: elõadás az iskolásoknak
a sporttal kapcsolatban
Május 10. de.: vásár
Május 13. de.: vásár
Május 14. 16 óra: 15 éves a Die Blumen Táncegyüttes - mûsoros délután
Május 16. 17 óra: klubfoglalkozás Városi Nyugdíjasklub
Május 17. de.: vásár
Május 21.: Keresztény Ifjúsági Találkozó
Május 24. de.: vásár
Május 26. de.: vásár
Május 28. 14 órától: Gyermeknap a Kittenberger Kálmán Napok keretében
Május 30. 17 óra: klubfoglalkozás Városi Nyugdíjasklub
Június 2. de.: vásár
Június 6. de.: vásár
Június 7. de.: vásár
Június 7. du.: a mûvészeti iskola zenetagozatának évzárója

Anyakönyvi hírek
Születtek: Kovács Zoltán és Vereczki Adrienn fia Bence,
Lénárt Zsolt és Mester Kitti lánya Tünde, Kovács Barna
és Heininger Ivett fia Márton.
Elhunytak: Hoffmann László Jánosné sz. Bócz Katalin,
Ritzl István, Kautz Béla István, Kismartoni Ferenc Sándor, Pataki Pál, Zoller István, Juhász Márk István.

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt június 10-én, pénteken este 6-ra a mûvelõdési
házba, A magyarországi cigányság múltja és
jelene, a lehetséges kiutak címmel tartandó
elõadásra.
Elõadó: Sz. Kármán Judit, romológus, egyetemi oktató, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem,
Sapientia Egyetem.
PAX CORPORIS ALAPÍTVÁNY
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SZENT RÓKUS KARITÁSZ

Közérdekû
telefonszámok
orvosi ügyelet 354-180
mentők - 104
rendőrség - 107
tűzoltóság - 105
polgárőrség 06-70/382-9041

- ABLAKSZIGETELÉS Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.
Májusi hónapban 15%-os kedvezmény minden megrendelőnknek!
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

Nagymaros
Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város
Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika
(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100, fax: 305-581

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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Nagymaros
közérdekû hirdetés

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29
pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerûen és gyorsan intézhetik
ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat elsõ lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a
Jó Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb esõ Kormányablak:
Pest Megyei Kormányhivatal
Váci Ügyfélszolgálata
2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16.
(a Magyar Államkincstár épületében)
Nyitva tartás: munkanapokon 8-tól 20 óráig
A Kormányablak
- széles körû tájékoztatást nyújt arról,
hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
- felvilágosítást ad arról, hogy az adott
ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges elõterjeszteni,
- segít a szükséges formanyomtatványok
kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenõrzésében.
A Kormányablakban többek között
- ügyfélkaput létesíthet,
- egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
- családtámogatási ellátásokat igényelhet
(anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
- tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj
igénylésérõl, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésrõl,
- megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat
elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreirõl, mûködésérõl és helyszíneirõl részletes és aktuális információt talál a
www.kormanyablak.hu honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

