
Közélet 
Kultúra
Mindennapok

2015. április 10.
150 forint

Az Elsővölgyi óvoda április 13-tól az új épületben vár-
ja már a gyermekeket. Kérjük az óvoda előtti területen 
fokozottan ügyeljenek a közlekedési rend betartására. 
Fotó: Murányi Zoltán

Az Elsővölgyi óvoda beköltözik 
felújított, bővített épületébe

Március 28-29-én Milánóban 
került megrendezésre a WFC 
szervezésében a SHINDOKAI 
KARATE VILÁGBAJNOK-
SÁG, ahol a Piarista Gimnázi-
um két tanulója Nagymarosról, 

Szántói Szabó Márk és Szántói 
Szabó Tamás és a tokaji Ricsák 
Erik többszörös Magyar bajnok 
képviselte a MAGYAR VÁLO-
GATOTT csapatát.  

Folytatás a 9. oldalon

Ezüstérmet szereztek 
a világbajnokságon

Március 13-án a művelődési 
házban emlékezett meg a város 
az 1848-as forradalom és sza-
badságharcról. Az ünnepsé-
gen ezúttal az iskola igazgatója, 
Fábián Szabolcs mondott kö-
szöntő beszédet. Kiemelte: kö-
szönettel tartozunk mindazok-
nak, akik nemzedékről-nem-
zedékre átörökítették a szabad-
ságvágy és a remény eszméjét.

Az ünnepségen Marosvölgyi 
Gergely, 2014. Év Diák Költője 
mondott verset, majd a hagyo-
mányokhoz híven a Nagyma-
rosi Kittenberger Kálmán Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola diákjai emlékez-
tek meg műsorukkal. Közre-
működött még a Nagymarosi 
Férfi kar. 

Folytatás a 2. oldalon

A szabadság eszméjét átörökítették 
nemzedékől-nemzedékre
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David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Cipőápolási szerek, cipőfűzők, 
talpbetétek, hátitáskák, pénztárcák, 
csizma és cipő sámfák kaphatók!

Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 
13-17, szombat 8-12, vasárnap zárva

Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu

KARSÁN 
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

         

Paplanok, párnák, ágyneműhuzatok, takarók rendelése ese-
tén további 2% engedmény akciós  ágyak, gyógymatracok 
rendelhetők. Szőnyeg  sz  tás akciós áron 1.100 Ft/m2!

Ú      !

ÁPRILISI AKCIÓ: 20-30-40 
százalék árengedmény

Cím: Nagymaros, Váci u. 18.
Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006

E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu

        
®

Folytatás az 1. oldalról
- Az én generációm 

azon szerencsések közé 
tartozik, akik a forradal-
mat, a harcot, a háborút 
könyvekből, nagyszüleik 
megélt élményeinek elbe-
széléseikből ismerik. Ők 
aggódva, nagy szeretet-
tel neveltek az egyetértés-

re a béke őrzésére. Köszö-
nöm elődeinknek, akik 
részesei, szemtanúi vol-
tak a ’48-as Forradalom 
és Szabadságharc esemé-
nyeinek és nemzedékről 
–nemzedékre átörökítet-
ték a szabadságvágy, és a 
remény eszméjét. Köszö-
nöm a szülőknek, peda-

gógusoknak, törté-
nészeknek és mind-
azoknak, akik most 
tanítják a jövő nem-
zedékét a hazaszere-
tetre, hőseink nagy 
tetteinek, álmai-
nak továbbvitelére – 
mondta Fábián Sza-
bolcs.   

Az igazgató visz-
szaemlékezett arra, 
ami a szabadságharc 
idején történhe-
tett. Szerinte előde-
ink nemcsak a hősök 
nagy tetteit örökítet-

ték tovább, ránk hagyták 
az eseményt meghatározó 
külső jeleket, mint a nem-
zetiszín zászlót, szalagot 

és kokárdát. 
- A „háromszínű ró-

zsát”, a kokárdát Szendrey 
Júlia tűzte Petőfi zakójá-
nak baljára, a szíve fölé. 
Jókai Laborfalvi Rózától 
kapta a kitűzőt és egy éj-
szaka alatt elterjedt a vise-
lése – hangzott el.  

(Fotók: Kiss Péter)

A szabadság eszméjét átörökítették 
nemzedékől-nemzedékre

Kékben a Víz Világnapján

Március 20-án ünnepeltük a Víz világnapját. Osztálykeretben 
beszélgettünk a víz fontosságáról, védelméről. A gyerekek plaká-
tokat készítettek a víz hasznáról, élő vizeinkről, ásványvizekről, 
vízi sportokról, a szennyvíz feldolgozásáról. Minden gyerek kék 
pólóban jött iskolába, erről készült egy közös fotó is az iskolaud-
varon. További iskolai hírek a  10. oldalon.
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Új szelektív hulladékgyűjtési 
szolgáltatás

A Maros Nonprofi t Kft . mint közszolgáltató a 385/2014. (XII. 
31.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése, valamint Nagymaros Ön-
kormányzat képviselő-testületének 4/2015. (III. 31.) önkormány-
zati rendeletével módosított, a települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. 
(III. 31.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése alapján 
2015. május 1-től házhoz menő elkülönített (szelektív) hulla-
dékgyűjtést fog végezni. A házhoz menő elkülönített (szelektív) 
hulladékgyűjtés a lakosság részére díjmentesen biztosított szelek-
tív hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával fog történni.
A szelektíven gyűjtött hulladékok elszállítása kéthetente, a gyűj-
tés napján a hulladékgyűjtő zsák közterületre történő kihelyezé-
sével történik.
A házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés kereté-
ben gyűjthető hulladékok:
Műanyaghulladékok:
- ásványvizes, üdítőitalos PET palack, kupakkal, címkével, ösz-
szelapítva,
- kozmetikai és tisztítószeres fl akon kiöblítve,
- tiszta fólia (szatyor, zacskó, zsugorfólia).
Fémhulladékok: - alumínium italos doboz, összelapítva, - fém 
konzervdoboz és egyéb fém élelmiszercsomagoló anyag kiöblít-
ve, összelapítva.
Papírhulladék: - újságpapír, kisebb papírdoboz összehajtva (a 
nagyobb kartondobozokat a szelektív gyűjtés napján a zsák mellé 
rakva), - tiszta csomagoló papír, reklámkiadvány, könyv, füzet, nyom-
tatvány.
Italoskarton-doboz: - tejes, gyümölcsleves, többrétegű italos-
karton-doboz üresen, tisztán és összelapítva  (a tisztítás egysze-
rű kicsorgatást vagy öblítést jelent).
Az üveghulladék gyűjtése továbbra is a szelektív hulladékgyűjtő szi-
geteken történik!
NEM GYŰJTHETŐ HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLA-
DÉKGYŰJTÉS KERETÉBEN:
- pelenka, - hungarocell és PUR hab származékok, ezekkel egye-
ző alapanyagú műanyagok, - tűz- és robbanásveszélyes nyomás 
alatti fl akonok, hulladékok, - veszélyes anyagot tartalmazó hul-
ladékok, - élelmiszert tartalmazó hulladékok.
Az önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a közszol-
gáltató annak az ingatlantulajdonosnak biztosít az elkülönítetten 
gyűjtött hulladék gyűjtésére, elszállítására havonta egy darab zsá-
kot, aki közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkezik.
A zsákot minden érintett meg fogja előre kapni, külön kérésre to-
vábbi zsákot is biztosít a közszolgáltató.
A tisztább települési környezet és az újrahasznosítható hulladék 
lerakóba kerülésének megakadályozása érdekében kérjük vegyék 
igénybe a szolgáltatást, betartva a fenti előírásokat. 

Köszönettel: Nagymaros Város Önkormányzata, 
Maros Nonprofi t Kft .

Irodai munkára keresünk fi atal, agilis, sokolda-
lú hölgyet angol, német vagy olasz nyelvtudással, 
visegrádi munkavégzéssel. Környékbeliek előny-
ben! Érdeklődni: 06-26-398-344, 06-70-930-5751
Önéletrajzát a revili45@t-online.hu címre várjuk.

Március 30-án tartotta meg so-
ron következő ülését Nagyma-
ros Város Képviselő-testülete, 
melyen támogatásokról és pá-
lyázati lehetőségről is döntöt-
tek. 

Először a lejárt idejű hatá-
rozatok beszámolóját fogadták 
el a képviselők, majd a Dézs-
ma utcai présház bérleti szerző-
désében foglaltak teljesítéséről 
a bérlő által benyújtott beszá-
molót. A grémium a bérlő ké-
relmére hozzájárulását is adta, 
hogy szakmai közreműködő-
ként a Maros Kocsma Kft -t be-
vonja. 

Módosították a hulladékgaz-
dálkodási rendeletet is. A szak-
bizottság javaslatát elfogadva 
kiegészül a döntés azzal is, hogy 
a lomtalanítást minden év má-
jus hónapjában kéri megtartani.

A grémium a Római Kato-
likus Egyházközségi Képvise-
lő-testületének megkeresésé-
re elvi támogatását adta a teme-
tőben az E parcella egyházköz-
ség részére történő fenntartásá-
ra. A végleges döntés előtt szük-
séges azonban tisztázni a hely-
színt, a vízcsap áthelyezésének 
lehetőségét, a sírhelyek számát 
és méretét. 

Döntöttek arról is, hogy 
szükség van a településrende-
zési eszközök felülvizsgálatára, 
ezért az alábbiakat határozták 
meg: a módosítás célja a jogsza-
bályi változások átvezetése, il-
letve a beépítésre szánt terüle-
ten a közműellátásra vonatko-
zó előírások OTÉK-hoz igazítá-
sa. A testület felkérte a polgár-
mestert, hogy további tervezési 
árajánlatok kérjen be, valamint 
a módosítási folyamat megkez-
déséről a jogszabályban előírt 
szerveket értesítse.

Hozzájárultak, hogy a Nagy-
marosi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület az önkormányzattal létre-
jött használati szerződés alap-
ján székhelyeként használhas-
sa és feltüntethesse a Nagyma-
ros, Vasút u. 49. szám alatti ön-

kormányzati tulajdonú ingat-
lant. Egyúttal támogatták azt 
is, hogy az egyesület a haszná-
latába adott ingatlanrész feletti 
padlásteret is használhassa. 

Szintén támogatást nyert, 
hogy a Nagymaros Fiatalja-
iért Közhasznú Alapítvány 
„NAFIA” székhelyeként hasz-
nálhassa és feltüntethesse a 
Nagymaros, Váci út 11. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlant.

Nem kapott támogatást 
a Nagymarosi Művésztelep 
Egyesület kérelme, mely sze-
rint székhelyként szerették vol-
na a város ingatlanját használni. 
Egyúttal az egyesület névhasz-
nálatát sem támogatták, vagyis 
nem használhatják a Nagyma-
ros nevet. A grémium kérte to-
vábbá, hogy a bérlő legyen fel-
szólítva a bérleti szerződésben 
foglaltak betartására, így külö-
nösen az épület rendbetételére, 
valamint a vállalt beruházás el-
számolására. 

Már korábban szó esett 
róla, hogy két szervezet kap 
idén támogatást: a Misztrál 
Fesztivál megszervezését 750 
ezer forinttal, a Dunakanyar 
Fúvósegyüttest pedig 500 ezer 
forinttal támogatja a város. 

Elfogadták a jegyző a pol-
gármesteri hivatal 2014. évi te-
vékenységéről szóló beszámo-
lóját, mint ahogy azt is, hogy 
a város vegyen részt vidékfej-
lesztési pályázaton egy gépko-
csi beszerzésére. A Gondozási 
Központ vezetőjének javaslatá-
ra az idősek nappali ellátása és 
az Idősek Otthona élelmezési 
nyersanyagnormáját 350 Ft/fő/
nap összegben állapították meg, 
vagyis nem változott.

Támogatásban részesül a 
Wildenrosen tánccsoport is, 
akik fellépő ruha beszerzésére 
nyújtottak be támogatási kérel-
met. A rendezvényi költségve-
tésben fenntartott tartalék elő-
irányzat terhére 50 ezer forint 
támogatást kapnak. 

A testület márciusi döntései

A 2014. december 31-i állapot szerinti 
lakosságszám adatok

Nagymaros lakosságszáma 4880 fő volt.
Ebből 18 éves korig 930 fő (14 éves kor alatt 765 fő),

19-62 éves 2864 fő, 62 éves kor felett 1086 fő.
Dr. Horváth Béla jegyző
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Még februárban fogadta el 
a képviselő-testület a város 
költségvetését, kisebb vita 
után. Bár több módosító ja-
vaslat is érkezett, sajnos a 
keret szűkössége miatt sok 
mindent nem lehetett beter-
vezni a büdzsébe. Petrovics 
László polgármester elége-
dett a város pénzügyi hely-
zetével, bár mint mondja, 
jobb lenne, ha több pénz jut-
na fejlesztésre.

- Mennyire elégedett ön az 
idei költségvetéssel?

- Alapvetően az vagyok. 
Hiszen már maga az a tény, 
hogy egy stabil működés-
nek megfelelő, nullás költ-
ségvetést tudunk produkál-
ni, ez már az elmúlt évek ta-
pasztalataihoz képest na-
gyon pozitív dolog, de na-
gyon sok minden kimaradt 
sajnos, főleg a tervezés ré-
sze. Városüzemeltetési szin-
ten is rengeteg olyan dol-
got ki kellett vennünk, ami 
nagyon fontos lett volna, 
hogy meg tudjuk valósíta-
ni: az útjavítástól kezdve, az 
intézménykarbantartásig, a 
virágosítás, épület felújítások 
és még lehetne sorolni. Pá-
lyázati önrészre is viszonylag 
kevés pénz maradt. 

- Milyen fejlesztésekre ma-
rad forrás az idén?

- A szakbizottság azt java-
solta a képviselő-testületnek, 
hogy felezzük le a városfej-
lesztés költségvetését, ezzel 
nullára tudjuk kihozni a bü-
dzsét és olyan dolgokra ter-
vezzünk, amire már látjuk, 
hogy lesz pályázat. Ehhez 
próbáljuk magunkat tartani.

- Van már ilyen pályázat?
- Igen, benyújtottuk az 

óvoda fejlesztési pályázatot a 
Dózsa György úti óvodára. a 
döntés várhatólag május vé-
gén születik meg és utána 
tudjuk megkezdeni részletes 
tervezést és engedélyeztetést. 

- Számos kiadása van a 
városnak, de milyen bevéte-
lekre számíthat az idén? Ter-
veztek ingatlaneladással is?

- A bevételek nem változ-
tak az elmúlt évekhez képest, 
továbbra is saját bevételként 
adóbevételek talajterhelé-
si díjak és bírság bevételeink 
vannak, ez kiegészül az ál-
lamtól kapott havi fi nanszí-
rozással. Ezzel egyensúlyban 
van az összes működési ki-
adásunk. Marad valameny-
nyi rendezvényekre, marad 
valamennyi fejlesztésekre, de 
amíg nem tudunk több be-
vételt generálni, addig csak 
a pályázatokban bízhatunk. 

További bevételek a majda-
ni fejlesztések után fognak 
bejönni, ezért kellene azo-
kat a turisztikai beruházáso-
kat megcsinálni, amikről ál-
modozom, és amiket koráb-
ban már felvázoltam. 

Az ingatlan bevételt min-
den évben tervezzük, van is 
olyan ingatlan, amelyet el tu-
dunk adni. Ilyen volt például 
a Zöld Pont Egyesülettel kö-
tött szerződés, akik négy in-
gatlant vesznek meg az ön-
kormányzattól, igaz ez egy 
hosszabb távú kifi zetés lesz. 
Továbbra is szeretnénk a 
szállodát értékesíteni, vagy 
bérbe adni.  

De nem csak eladni aka-
runk, hiszen azon is dolgo-
zunk, hogy minél több in-
gatlant meg tudjunk szerez-

ni, amiket aztán a későbbi-
ekben valamilyen módon 
hasznosítani tudunk. Gon-
dolok itt például a Felsőme-
zőre, a lakóparktól Zebegény 
irányába elterülő 20-22 hek-
táros területre. Ezt már rég-
óta szeretnénk önkormány-
zati tulajdonba kapni az ál-
lamtól, erre jogszabályi le-
hetőség is van, de jelenleg 
Natura 2000 besorolás alá 
esik, bár feltöltött, rehabili-
tált rész. Most ott tart az ügy, 
hogy a minisztérium rájött, 

hogy rossz a besoro-
lása, ezért már hajla-
nak arra, hogy leszed-
jék a védelmet róla. Ha 
ez megtörténik, akkor 
minden akadály elhá-
rulhat az ügy elöl, és 
nagyobb fejlesztésekbe 
is kezdhetünk. A jövő-
beni cél az, hogy olyan 
területeket szerezzen 
meg az önkormányzat, 
amelyen a későbbiek-
ben fejlesztéseket hajt-
hat végre. 

- Korábban felme-
rült, hogy egy alapít-
vány kibérelné a szállo-
da épületét, hogy speci-
ális iskolát létesítsen ott, 
hol tart most ez az ügy?

- Igen, az ADHD 
Alapítvány szerette volna 
nálunk az iskoláját megva-
lósítani. A kuratórium elnö-
ke előterjesztette a javaslatot 
a tagoknak, és bár a pedagó-
gusok mind mellette álltak, a 
kuratóriumi tagok azonban 
leszavazták az ötletet. De az 
elnök azt mondta, továbbra 
sem tett le a megvalósításról.

- Felmerült, hogy a város 
akár csökkenthetné az ipar-
űzési adó mértékét. Lát erre 
valamilyen esélyt a jövőben?

- Két cég is érdeklődik, 
hogy Nagymaroson hol tud-
na telephelyet létesíteni és 
működni. Ha több vállalko-
zás is a városba jönne, akkor 
érdemes lenne 2 százalék-
ról 1,5 százalékra csökkente-
ni az adó mértékét, mert az 
újjakkal nem csökkenne az 

összbevételünk. Ez lenne a 
cél. A testület többi tagja is 
hajlott rá, mert bár a bevé-
telek lehet, hogy nem nőnek 
majd, de több lesz a munka-
hely a városban. Ezenkívül 
vonzóbb lenne további vál-
lalkozásoknak.

- Szó volt arról is az egyik 
ülésen, hogy akár a jövőben a 
motorcsónakok után is kelle-
ne adót fi zetni.

- Igen, hiszen ha egy szá-
razföldi jármű adóköteles, 
akkor egy vízi is lehet az. 
Ha ez bevételt hoz az önkor-
mányzatnak, és nem okoz 
problémát a motorcsóna-
kosoknak – és nem hiszem, 
hogy okoz, mert én is tulaj-
donos vagyok – akkor ez egy 
reális lehetőség. 

- Hitellel lett tervezve az 
idei költségvetés. Erre az 
egyensúly miatt voltszükség?

- Igen. Azért kellett beter-
vezni hitelt, mert vannak év 
közben felmerülő normatív 
és nem normatív bevételi le-
hetőségeink pályázatokból, 
vagy valamilyen tevékeny-
ségből, amelyek év elején 
nem tervezhetőek. A nullás 
költségvetés miatt elkészít-
jük a hitelfelvétel kalkuláció-
ját, és aztán végül nem élünk 
ezzel a lehetőséggel. 

- Idén a költségvetésben két 
művészeti csoport támoga-
tása lett tervezve. A Misztrál 
Fesztivál és a Dunakanyar 
Fúvósegyüttes is kap pénzt az 
önkormányzattól. Más civil-
szervezetek is számíthatnak 
a későbbiekben támogatásra? 

- Nem titok az, hogy a 
költségvetésben szerepel 
egy egymillió forintos keret 
a polgármester részére. Eb-
ből szinte semmi másra nem 
szoktam adni, mint civil 
szervezetek támogatására. 
Ez az idén is így van és így is 
lesz. Idén úgy döntött a tes-
tület, hogy 750 ezer forint tá-
mogatást ad a Misztrál Fesz-
tiválra és 500 ezer forintot 
kapnak a fúvósok.  De adunk 
például 50 ezer forintot a 
Wildenrosen Táncegyüttes-
nek, támogatjuk a kajak és 
egyéb sport versenyeket, és 
más művészeti kezdeménye-
zéseket is. 

Furucz Anita

BÜDZSÉ 2015: kevés pénz jut fejlesztésre 
és támogatásra az idei költségvetésből
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Nagymaros újság februári kiadásában a 4. oldalon meg-
jelent „Tájékoztató gyermekétkeztetési díjak befi zetési 
módjának változásáról” cikkben tévesen jelent meg állí-
tás.

Az óvoda és az étkező munkatársai nem hibáztak az 
adatszolgáltatásban.

Egyértelműen kiderült, hogy a program hibája volt, 
melyet a gyártója elismert. 

Szeretnék elnézést kérni minden érintettől, akik meg-
bántva érezték magukat az eset miatt. Nem állt szándé-
komban senkit megbántani, sem az étkezde, sem pedig 
az óvoda dolgozóit.

Petrovics László polgármester

A vörös rókák veszettség 
elleni orális immunizálása 
(a csalétek vakcina kiszó-
rása) miatt , 2015. március 
28. és 2015 április 23. kö-
zötti időszakra ebzárlatot 
és legeltetési tilalmat ren-
delt el a Járási Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-el-
lenőrző Hivatala.

A következő tele-
püléseket érinti: Acsa, 
Bernecebaráti, Csomád, 
Csörög, Csővár, Duna-
keszi, Fót, Galgagyörk, 
Göd, Ipolydamásd, 
Ipolytölgyes, Kemen-
ce, Kismaros, Kisnémedi, 
Kosd, Kóspallag, Letkés, 
Márianosztra, Nagy-
börzsöny, Nagyma-
ros, Örbottyán, Penc, 
Peröcsény, Püspökhatvan, 
Püspökszilágy, Rád, Szob, 
Szokolya, Sződ, Sződliget, 
Tésa, Vác, Vácduka, 
Váchartyán, Váckisújfalu, 
Vácrátót, Vámosmikola, 
Verőce és Zebegény.

Az ebzárlat ideje alatt:
- a tartási helyén min-

den kutyát és macskát el-
zárva, illetőleg a kutyákat 
megkötve úgy kell tartani, 
hogy azok más állattal vagy 
emberrel ne érintkezhesse-
nek, zárt udvarban a kutyák 
elzárását vagy megkötését 
mellőzni lehet, ha azok on-

nan ki nem szökhetnek.
- kutyát tartási helyé-

ről csak pórázon vezetve és 
szájkosárral szabad kivinni.

- a település területéről 
kizárólag érvényes veszett-
ség elleni védőoltással ren-
delkező kutyát vagy

macskát a hatósági állat-
orvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedé-
lyével szabad kivinni.

- az érvényes veszettség 
elleni védőoltással rendel-
kező vadászebek, a fegyve-
res erők és fegyveres tes-
tületek ebei, a katasztró-
fa-mentő ebek, a segítő és 
terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető 
ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk ide-
jére mentesek a fentiekben 
foglalt korlátozás alól.

- az ebzárlat alatt befo-
gott kóbor húsevőket ható-
sági megfi gyelés alá kell he-
lyezni az ebzárlat

időtartamára.
- az ebzárlat alatt húsevő 

állatok összevezetésével járó 
rendezvény nem tartható.

Helyesbítés

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Nagymaros Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015. 
(III. 31.) önkormányzati rendeletével módosított, a tele-
pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési he-
lyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.) önkormányzati 
rendelet 19. § (1)-(4) bekezdése alapján a Maros Nonprofi t 
Kft . mint közszolgáltató 

2015-től Nagymaroson házhoz menő lomtalanítást fog 
végezni.

Így a korábbi gyakorlatnak megfelelő lomtalanítás nem 
lesz a jövőben, a lomokat közterületre tilos kirakni, azokat 
a közszolgáltató a lakos bejelentése alapján egyeztetett idő-
pontban az igénybevevő ingatlanáról szállítja el.

A lomtalanítás a szolgáltató és a lakos (igénybevevő) ál-
tal előre egyeztetett időpontban, az igénybevevő kezdemé-
nyezésére történik. 

A lomtalanítást a hulladékkezelési közszolgáltatást igény-
be vevő, lejárt esedékességű közszolgáltatási díjtartozással 
nem rendelkező lakos évente egy alkalommal 1 m³-ig díj-
mentesen veheti igénybe.

A lomtalanításra minden év május hónapban fog sor ke-
rülni.

Lomhulladékok, melyek a lomtalanításkor elszállításra 
kerülnek:

- bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok)
- fából készült használati tárgyak, amelyek méretüknél 

fogva nem helyezhetők el a szabványos gyűjtőedényben,
- szőnyegek, textíliák, ruhaneműk,
- műanyag padlók, kerti bútorok,
- nagy darabos műanyagjátékok.

Kifejezetten nem a lomtalanítás körébe tartozó hulladé-
kok, így azokat a szolgáltató nem szállítja el:

- vegyes települési szilárd hulladék,
- tehergépjármű és munkagép gumiabroncsok,
- zöldhulladék,
- háztartási elektronikai hulladék,
- veszélyes hulladékok (festékek, hígítók, fénycsövek, 

vegyszerek, akkumulátorok, elemek),
- építési törmelékek, bontásból származó anyagok,
- szelektíven gyűjthető papír, műanyag és üveg hulladék.

Nagymaros Város Önkormányzata, Maros Nonprofit Kft.

A lomtalanítás új formája

Elsővölgyi forgalmi rend
Megkérjük az április 13-tól ismét az Elsővölgyi óvodába gyer-
mekeiket kísérő szülőket, hogy gépkocsijaikkal az Elsővölgy utca 
érintett szakaszán úgy álljanak meg és várakozzanak, hogy azzal 
az utca forgalmát még rövid időre se akadályozzák, illetve az in-
gatlanokra történő ki- és behajtást ne zavarják.

Arra is felhívjuk a fi gyelmet, hogy a járdán történő megállás (a 
Rákóczi úton is) szabálytalan, amely jogszabályi előírás alapján 
legalább 10 000 Ft szabálysértési bírság kiszabását eredményezi.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az óvoda környékén az 
árok lefedésével tervezzük parkolóhelyek kialakítását.

Az Elsővölgy utca szűkössége miatt az óvoda feletti szakaszon 
vizsgáljuk az utca egyik oldalán a megállás tilalmának elrende-
lését a biztonságos közlekedés érdekében. E kérdésben a döntés 
április végén fog megszületni. Az érintett lakók észrevételeit kö-
szönettel várjuk.

Nagymaros Város Önkormányzata
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Német Önkormányzatunk fel-
vállalta a Panoráma parkoló-
ban lévő és értéket képviselő 
Maibaum- Májusfa karbantartá-
sát. Koncz Ernő nagymarosi la-
kos közbenjárására a TRILAK 
FESTÉKGYÁRTÓ Kft  térítés-
mentesen biztosított 12 liter fes-
téket. A Húsvéti ünnepekre sze-
rettük volna frissíteni, szépíteni 
a Májusfát, de az időjárási viszo-
nyok nem tették lehetővé, hogy 
kosaras járművel megközelít-
sük. Így a rendbetétele április 
közepére marad, melynek költ-
ségét német önkormányzatunk 
vállalja.

Örömteli, hogy az óvodai 
beiratkozás 2015/2016 naptá-
ri évére minden szülő nyilatko-
zott, hogy gyermekét nemzeti-
ségi nyelvű (német) óvodai ne-

velésben (is) kívánja részesíteni.
Az eredmény 100 %-os. Kö-

szönjük az óvoda vezetésnek, 
a közreműködő óvónőknek és 

nem utolsósorban a szülőknek, 
hogy felmérték a lehetőség és az 
együttműködés előnyeit.

Március 26-án: kistérségi fó-
rumot tartott testületünk, me-
lyen a környékbeli települések 
német önkormányzatainak ve-
zetősége, valamint az intézmé-

nyeik, elsősorban óvoda veze-
tők vettek részt az együttműkö-
dés erősítése céljából. Városunk 
óvodájának intézményvezető-

je Rudolf Józsefné is megtisztel-
te ülésünket, továbbá Kismaros, 
Dunabogdány vezetői is.

Március 31-én az iskola tanu-
lóival Heinczné Cserni Katalin 
testületi tagunk,- elnökhelyet-
tes, egy kedves régi sváb hagyo-
mányt élesztett ismételten ujjá.

Osterbrunnen-Húsvéti kút, 
harmat erejében a svábok erő-
sen hittek, mert a néphit sze-

SKODA 120L olcsón eladó! Tel.: 0627/354-693.

Tavaszváró napok a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat részéről a város javára

rint az egészséget, szépséget, 
szerencsét és erőt ad. Előző év-
ben havazás, most szakadó eső-
ben, de rendíthetetlen kitartás-
sal Norbert atya megáldotta a vi-
zet, majd német- és magyar da-
locskákkal üdvözölték a tanulók 
a tavaszt.

Tojásfa a Duna – parti sétá-
nyon: hagyomány teremtő öt-
letként és a város egyik ünnepi 
színfoltjaként szeretnénk öröm-
teli hangulatot teremteni a la-
kosságnak, mely reményeink 
szerint sikerült. 

Ivor Andrásné
NNNÖ elnök-képviselő

Mosonyi Józsefnét 95. születésnapja alkalmából köszön-
tette fel Petrovics László polgármester úr. A köszöntéskor 
került átadásra miniszterelnök úr által küldött emléklap.

Mosonyi Józsefnét köszöntötték
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A Mátyás Étkezde fő pro-
fi lja a gyermekétkeztetés, 
továbbá az idősek napkö-
zi otthonában élőknek, 
városunk szociálisan rá-
szorult lakosságának, és 
vendégeinknek is mi biz-
tosítjuk az ebédet. Na-
ponta közel 600 főre főz a 
konyha, korosztályok te-
kintetében 2-99 éves ko-
rig.

Az új élelmezési tör-
vényről sokat hallhattunk 
mostanában és ezek a sza-
bályok ránk is vonatkoz-
nak. Az 1-3 éves korosz-
tály számára naponta 4 al-
kalommal adunk étkezést, 
ebből egyszer nyers zöldsé-
get vagy gyümölcsöt bizto-
sítunk. Száraz hüvelyes és 
állati eredetű zsiradék nem 
adható ezen korosztály ré-
szére. Amennyiben az étla-
pon pl. lencsefőzelék szere-
pel, külön kell főzni a csa-
ládi napközinek.  Az óvo-
dások, iskolások naponta 
háromszori étkezésben ré-
szesülnek. 23%-nál maga-
sabb zsírtartalmú felvágot-
tat nem kaphatnak. Napi 3 
dl tejet vagy annak megfe-

lelő kalcium tartalmú tej-
terméket kell biztosíta-
nunk számukra. Ezért sze-
repel az étlapon többször 
sajt, sajtkrém vagy joghurt. 
Tízóraira vagy uzsonná-
ra csak 1/3 rész tejtermé-
ket vagy gyümölcsöt tar-
talmazó péksütemény ad-
ható. Naponta egyszer 
nyers gyümölcs vagy zöld-
ség kerül az asztalra. Tel-
jes kiőrlésű kenyér minden 
nap szerepel az étlapon. A 
só- és cukorbevitelt csök-
kentenünk kell. Az ételké-
szítés során kevesebb só-
val ízesítjük étkeinket. Hal, 
belsőség havonta több al-
kalommal, míg a rántott 
ételek kevesebbszer for-
dulnak elő. Próbáljuk a he-
lyi igényeknek megfelelően 
összeállítani az étrendet, 
azonban nem lehet min-
dig tejbegrízt vagy milánó-
it adni. Igyekszünk a gyer-
mekekkel 1-1 új élelmi-
szert megismertetni, mint 
a kusz-kusz, bulgur, csíra-
félék. Azonban az a tapasz-
talat, hogy sokan meg sem 
kóstolják az ételt, az idegen 
ízeket elutasítják. Sajnos a 
salátaféléket sem kedvelik, 

pedig sok-sok friss és pá-
rolt zöldséggel tarkított ét-
lapot kellene összeállítani 
gyermekeink és időseink 
számára.

Tavaly szeptember-
től diétás étkezés igény-
bevételére is van lehető-
ség. Cukorbetegeknek, 
lisztérzékenyeknek, tej, to-
jás, szójaallergiásoknak is 
biztosítunk ebédet. Idén 
januártól Szobra is szállí-
tunk diétás ételeket.

Május elejétől ebédki-
szállítást is vállalunk. Kis 
és normál adag ebéd vá-
lasztható. A kis adag 200 
ml levest, 200 ml főzelé-
ket vagy 150 g köretet tar-
talmaz feltéttel. A normál 
adag 500 ml leves, 500 ml 
főzelék vagy 200 g köret 
feltéttel. Diétás vagy akár 
fogyókúrás menüt is válla-
lunk. Előjegyzés szükséges.

Az étkezde továbbra 
is vállal rendezvényeket, 
igény szerint kiszállítással 
is. Helyben maximum 60 
főt tudunk vendégül látni.

Továbbra is várjuk min-
den kedves régi és új ven-
dégünket, aki szereti a ha-
gyományos ízeket!

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
Április 11-én, szombaton 10-től 
12 óráig aláírásokat gyűjtünk a 
Jobbik által meghirdetett négy 
kérdésben. A standolás hely-
színe: Nagymaros, Művelődé-
si Ház előtti kis tér. Jöjjenek oda 
bátran, feltehetik a kérdéseiket, 
vagy csak egy kis beszélgetésbe 
kezdünk.
A kérdések a következők:

1. Egyetért-e azzal, hogy a 
férfi ak negyven évi munkavi-
szonyt követően jogosulttá vál-
janak kedvezményes öregségi 
nyugdíjellátásra?

2. Egyetért-e azzal, hogy egy 
alapszintű internet szolgáltatás 
térítésmentesen illessen meg 
minden magyar állampolgárt?

3. Egyetért-e azzal, hogy ha 
Ukrajnában a fegyveres konf-
liktus kiszélesedne, Magyaror-
szágnak nem szabad a háború-
ban szerepet vállalnia, hanem 
semlegességünket és a békét 
kell megőriznünk?

4. Egyetért-e azzal, hogy a 
Magyarországot veszélyeztető 
bevándorlás visszaszorítása ér-
dekében hazánk hozzon létre 
önálló határőrséget, és az állam 
ne vállalja magára a gazdasági 
menekültek eltartását?

Április 15-én, szerdán este 6 
órakor vendégünk lesz a sokak 
által szeretett Hazajáró csapa-
ta. A vetítéssel egybekötött él-
ménybeszámoló helyszíne a 
Sigil kávézó. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Jobbik Nagymarosi 

Szervezete

A helyi igényeknek szeretne 
megfelelni a város új étkezdéje

Virágosítás
Virágos vasútállomásért 
és Duna-partért közösen! 

2015. április 24-én virágül-
tetésre hívunk!

- Nagymarosi Duna-par-
ton április 24-én, 9 órakor 
találkozunk a hajóállomás-
nál.
- Nagymaros-Visegrád vas-
útállomáson április 24-én 
13 órakor találkozunk.

Virágokat, földet biztosít az 
önkormányzat. Kérjük la-
pátot, seprűt, kiskapát, ha 
tudsz hozzál!
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"Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itt 
hagyott minket magunkra."

Kosztolányi: Halotti beszéd

Igen, itt hagyott minket Makrai 
Ferencné, Erzsike a városi nyugdíjasklub 
"Életet az éveknek" országos díjas vezetője.

2004-től 2014-ig fáradhatatlanul szer-
vezte, vitte a vállán a nyugdíjasklub ügye-
it, hogy örömmel és jókedvvel teljenek el 
az összejöveteleink. De nem csak a nagy-
marosi nyugdíjasok sorsát viselte a szívén, 
hanem a zebegényi és kismarosi "sorstár-
sakat" is szeretettel fogadta egy-egy ren-
dezvényünkön. Fáradhatatlanul szervez-
te az Idősek Világnapját, melynek kere-
tében külön jutalmat kaptak a város 90 
év feletti lakosai és az aranylakodalmun-
kat ünneplő házaspárok. Már nagy beteg 

volt, s még mindig rendezte a nyugdíjas-
klubok  országos és nemzetközi kulturá-
lis fesztiválját, melyre az országból, Szlo-
vákiából és Erdélyből is jöttek nyugdí-
jas csoportok műsorral. Ilyenkor 2-3 ezer 
emberről kellett gondoskodni, hogy min-
den olajozottan működjön, s a vendégek 

is csak boldogan, jó kedvvel emlékezze-
nek vissza a Nagymaroson töltött órákra, 
napokra. ( Ezt csak az tudja igazán érté-
kelni, aki részt vett már ilyen rendezvény 
szervezésén.)

Megszervezte a parti sétány rózsa sö-
vényének a metszését, gondozását, ami 
egy kiadós árvíz után nem kis mun-
ka volt. Munkája jutalmául az Országos 
Szövetségtől 2009-ben megkapta az "Éle-
tet az éveknek" kitüntetést. Bizony, na-
gyon "magunkra hagyott minket". Azon 
a klubnapon, amikor utoljára volt velünk, 
azt kérte folytassuk a munkáját, ne essen 
szét a klub. Kellett egy kis idő, míg ma-
gunkhoz tértünk, de reméljük meg lenne 
velünk elégedve, mert folytatjuk amit Vele 
abbahagyatott a sors.

Nehéz szívvel, de beletörődve a meg-
változhatatlanba búcsúzunk Makrai  
Ferencné Erzsikétől!

A nyugdíjas klub tagjai 

Búcsú Erzsikétől

Kautz Istvánt mindenki jól ismerte Nagy-
maroson. Sikeres vállalkozóként is megma-
radt szerény, vidám nagymarosi embernek, 
szerető férjnek, apának és nagypapának. 
Betegségét nagyon méltón viselte egészen a 
végéig. Ugyanúgy, ahogy az egész életében, 
ekkor is megmaradt úriembernek.

Életének 67. évében, március 9-én el-
hunyt a magyar szállítmányozás kiemelke-
dő személyisége, Kautz István, a MASPED 
Zrt elnök-vezérigazgatója, a Magyar Szál-
lítmányozók Szövetsége tiszteletbeli elnö-
ke – írta több internetes portál is. 

Egy kedves barátja, Kiss Pál, a Navigátor 
tiszteletbeli főszerkesztője így ír róla: „Mo-
solygott, ha a szokásos kávézásaink alkalmá-
val megemlítettem neki, hogy mit írtak róla 
a „leggazdagabbak” albumában. Nem érde-
kelte, őt csak a MASPED, a szállítmányozás 
vonzotta. Ez volt az élete. Most már úgy ösz-
szegezhetünk, hogy a MASPED Csoport volt 
az életműve. A hazai gazdaság meghatározó 
és közismert alakjaként, topmenedzser cég-
tulajdonosként is olyan egyszerű és közked-
velt ember maradt, mint amikor fi atalem-
berként bekopogtatott a MASPED Kristóf 
téri központjába.

Hajóscsaládból származott – tudjuk, is-
merjük életpályáját, hiszen oly’ sokszor me-
sélt róla. Édesapja és bátyja szolgált a MA-
HART elődjénél, és úgy gondolta a papa, 
hogy ha még egy Kautz lesz hajós, soha nem 
kapnak fi zetésemelést. Persze, biztos más oka 
is volt annak, hogy István fi át beajánlotta a 

MASPED-hez.
A vásári osztályon és az emlékezetes va-

dászkiállításon debütált Kautz István. 1971 
szeptemberét írtuk akkoriban, így 44 évet 
töltött a MASPED és a szállítmányozás kö-
telékében. Lengyelország, majd Bécs jelentet-
te a tanulóéveket, és a tehetségét, jó értelem-
ben vett vagányságát, németes alaposságát 
becsülő Gerencsér Kálmánnak köszönhető, 
hogy ő lett az utódja a vezérigazgatói szék-
ben... Évről évre nőtt a forgalmuk, stabilizá-
lódott a helyzetük, és lejárta előtt rendezték 
a cégvásárlási hitelüket is. A MASPED lett 
az egyetlen olyan magyar volt állami válla-
lat, amely a rendszerváltás és a privatizáció 
után is megőrizte piacvezető szerepét. Egy-
szer a MASPED sikeréről kérdeztem, és eb-
ben az esetben is a reális, szerény és higgad-
tan értékelő elnök-vezérigazgató válaszolt: 
„(…) A vezetői nemzedékváltás rendkívül 
békés módon zajlott le nálunk, és a vezetést 
az összetartás és nem a széthúzás jellemezte 
és jellemzi ma is.”

Persze, tudjuk: ez elsősorban neki volt kö-

szönhető, miközben – akár beszélünk róla, 
akár nem – azt is tudjuk: sokan visszaél-
tek a jóindulatával. De azt is tanúsíthatom, 
hogy becsülte, tisztelte a közvetlen vezetőtár-
sait, rajongással beszélt róluk, akik nélkül el-
képzelhetetlennek tartotta a MASPED jele-
nét és jövőjét. Büszke volt sikereikre, és úgy 
gondolta, hogy jó kezekben van a MASPED 
Csoport.”

Kautz István sokat tett Nagymarosért
Mindazok után, amiket Kautz Istvánról tu-
dunk, én azt szeretném kiemelni, hogy Ist-
ván az első polgármesteri időszakomban 
az alpolgármesterem volt. Nem véletlenül 
őt kértem fel, hiszen az a hihetetlenül mély 
nagymarosi tudat, ami benne volt és az a 
bölcsesség, ami belőle áradt, az a tudás, ami 
mögötte állt, az mind arra sarkallt engem, 
hogy ez a felkérés megtörténjen, melyet ő 
elfogadott. Annak, hogy lemondott később, 
már más okai voltak. 

Kautz István az első időszakban nagyon 
sokat segített nekem, azt követően is, hogy 
lemondott az alpolgármesterségről. Szám-
talan rendezvényt támogatott, jó tanácsokat 
adott, abban, hogy kihez, mivel tudok for-
dulni, igazi nagy emberekhez irányított és 
ajánlott be, akik aztán segítették Nagyma-
ros fejlődését. 

Munkája mindenképpen elismerést ér-
demel, és majd a megfelelő helyen, a meg-
felelő időben ezt kézzelfogható dologra sze-
retném váltani. 

Petrovics László polgármester

„Miként a színdarabban, úgy az életben 
sem az számít, hogy meddig, hanem, hogy 
miként játsszák.” Seneca

Kautz Istvánra 
emlékezünk
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Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/355-808
Börzsönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022

Nagymaros, Fő tér 9.

Börzsönyoptika üzleteink nyitva tartása VÁLTOZOTT!
Hétfő: ZÁRVA

Kedd: 13-17-ig KISMAROS
Szerda: 13-17-ig NAGYMAROS
Csütörtök: 13-17-ig KISMAROS
Péntek: 13-17-ig NAGYMAROS

Szombaton változó az orvosi látásvizsgálat miatt!

Kismaros, Szokolyai út 10/B

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

Folytatás az 1. oldalról
Márk és Tamás immáron 

5 éve tagjai a KYO-SHIN SE 
karate csapatnak, és számos 
magyar bajnokságon nyer-
tek és/vagy dobogós helye-
zést értek el „full contact 
knockdown” karate verse-
nyeken. Múlt év decembe-
rében egy edzőtábor és egy-
ben karate vizsga alkalmá-
val Sensei Laub János 4. dan 
úgy döntött, hogy az ifj ú ti-
tánok hazánk színeit képvi-

seljék a milánói világverse-
nyen.

Fergeteges elődöntős har-
cok után mindkettő nagy-
marosi harcos ezüstérmet 
szerezett, míg Ricsák Erik 
a WFC SHINDOKAI világ-
bajnoki övet hozta haza egy 
nagyon erős nemzetközi 
mezőnyben, kitűnő techni-
kai és erőnléti felkészültség-
gel és rendkívüli akarattal.

Sempai Aradi 
László 2. dan

Ezüstérmet szereztek 
a világbajnokságon

Kajakos hírek:
A tavaszi enyhébb idő be-
álltával kajakosaink nem-
csak a vízi edzéseket kezd-
ték meg, hanem a szoká-
sos szemétszedést is elvé-

gezték a Duna-parton.
Mintegy 30 gyerek és 

néhány felnőtt gyűjtötte 
össze azokat a szétdobált 
csikkeket, flakonokat, sö-
rös dobozokat, autó gu-
mikat és még ki tudja mi 
mindent, ami nem a víz-

partra való.
Az önkormányzat ál-

tal biztosított konténer bi-
zony tele lett a komp és a 
kemping között elterülő 
vízparti részről. 

A gyereke a szemerké-
lő eső ellenére aktívan te-

vékenykedtek és megle-
pődve tapasztalták, hogy 
az elolvadt hótakaró alatt 
mennyi minden található.

Kérjük, hogy becsül-
jék meg a munkájukat és 
használják a kihelyezett 
szemétgyűjtőket.

DIÁNA----- Tarot mester (több
évtizedes gyakorlattal) spirituális 

segítőként utat mutatok lelki, 
önismereti vagy élethelyzeti válság-
ban lévő tanácstalan embereknek.

IDŐPONT EGYEZTETÉS: 0630/711-8771

Szeretettel várom!

Nyugdíjas klub figyelem
Április 13-án 17 órakor lesz a következő klubnap áp-
rilis 20-a helyett. A korábbi klubnapok a kiadott prog-
ram szerint. 

Vezetőség

Május 16-án immáron har-
madszor kerül megrende-
zésre a focipályán a Táltos 
Lovastanya tulajdonosa, Mé-
száros Szilvia szervezésében 
a lovasbemutató nap. Ezút-
tal is változatos programok-
kal készülnek.

- Ebben az évben a Kasz-
kadőr Lovas Színház érkezik 
Nagymarosra a Favorit Lo-
vardával. Idén támogatják a 
rendezvényt a Lázár fi vérek 
is. Segítségükkel igyekszünk 
minél nagyobb neveket ide-
hozni – mondta Mészáros 
Szilvia.

A rendezvény ötlete azért 
született meg, hogy város-
unkban is népszerűsítsék ezt 
az ősi sportot, a lovaglást.  
Szilvia azt mondja, nagyon 

sok szülő nem is érti, miért 
rajong gyermeke a lovakért.

- A gyerekek a lovaglást 
úgy élik meg, hogy visszame-
hetnek a természethez. A lo-
vak megnyugvást adnak ne-
kik, mert a szociális és pszi-
chológiai hatásuk kiemel-
kedő. Érdemes a gyerekeket 
már óvodás korban a lovak-
hoz szoktatni – mondja. 

A lovas nap 10 órakor kez-
dődik a focipályán, Szilvia ta-
nítványainak bemutatójával, 
de lesz főzőverseny is, dél-
után pedig a kaszkadőröké 
lesz a főszerep, és egész nap 
lovaglási lehetőséget is bizto-
sítanak.  

A rendezvény ingyenes, a 
részletes programot májusi 
lapszámunkban olvashatják. 

Május 16.: lovasbemutató 
már harmadszor

Nagymarosi fodrászat & kozmetika 
gyakorlott fodrászt keres. 

Érdeklődni lehet: +36 30 971 29 00
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A március 15-i műsort idén a 
4.a osztály vállalta el. Havasiné 
Jakus Beáta és Scultétyné Jung 
Erzsébet tanítónők felkészíté-
sével egy nagyon színvonalas 
műsort láthattunk délelőtt az 
iskolai rendezvényen és dél-
után a városi ünnepélyen is. 
Köszönjük a pedagógusoknak 
és a gyerekeknek, hogy ilyen 
méltón emlékezhettünk az 
1848-as eseményekre. A városi 
rendezvényen iskolánk igazga-
tója, Fábián Szabolcs mondta 
az ünnepi beszédet. 

Március 6-án a 3.c osztály 
a  Mezőgazdasági Múzeum-
ba látogatott el. „Nemez van 
a fejünk fölött - élet a jurtá-
ban" című foglalkozáson vet-
tek részt. Utána a Hősök terén 
jártak, mindkét program na-
gyon tetszett az osztálynak.

Március 12-én az 1.b osz-
tály a Mesemúzeumban és a 
Tropicariumban volt.

Március 12-én a Ludwig 
múzeumba látogatott el Nagy 
Zsolt kollégánk a képzőművé-
szeti tagozat  tanulóival, a mú-
zeum pedagógusa tartott elő-
adást és foglalkozást A kortárs 
művészet címmel.

Március 18-án szülői érte-
kezlet volt a leendő első osztá-
lyos gyermekek szüleinek. Tá-
jékoztatást kaptak a szülők az 
iskola munkarendjéről, a mű-
vészeti iskoláról, a hit- és er-
kölcstan oktatásról, a beirat-
kozásról. Bemutatkoztak a ta-
nító nénik is, bár őket már so-
kan ismerik az „Iskolába hívo-
gató” foglalkozásokról.

Március 20-án pénte-
ken volt a Fiatal Muzsiku-
sok Nagymarosi Találkozója, 
ahol Kemence, Letkés, Szob, 
Vámosmikola, Verőce, Viseg-
rád, Zebegény és Nagyma-
ros hangszeres és énekes nö-
vendékei mutatkoztak be. A 
rendezvény nagyon jól sike-
rült, köszönjük Szigeti-Bene-
dek Gabriella és a zenetanárok 
munkáját.

Fiú és lány labdarúgó csa-
patunk nagyon aktív volt eb-
ben a hónapban is. Diák-
olimpián vettek részt több al-
kalommal Vácon és Sződön. 
Mindenhol 1. vagy 2. helye-

zést értek el. Gratulálunk ne-
kik és a felkészítő tanároknak, 
Petrovics Bélának és Demeter 
Bálintnak.

Két Hangya túra is volt eb-
ben a hónapban, március 
14-én a Remete barlangba, és 
március 21-én a Magda-for-

ráshoz kirándult el Hamvas 
Brigitta kolléganőnk lelkes 
csapatával.

A 2. évfolyam fl oorball baj-
noksága is vidáman telt. I. he-
lyezett 2.b, II. helyezett 2.a 
osztály lett.

Március 24-én a 2. b osz-
tály színházlátogatást tett 
a Művészetek Palotájába a 
Szaffi   című előadásra. Jókai 
Mór nyomán készült a darab, 
melyben a Nemzeti Táncszín-
ház tagjai újszerű megközelí-
tésben jelenítették meg a tör-
ténetet a tánc varázsán keresz-
tül. Az előadás előtt a gyere-
kek felsétáltak az épület mel-
lett álló Zikkurat tetejére, ahol 
gyönyörködhettek Budapest 
csodás látképében. A nap hát-
ralévő részét a Közlekedési 
Múzeumban töltötték, mely 
szintén élményekkel teli prog-
ram volt számukra.

Március 24-én a Nemze-
ti Színházba látogattunk el 
a Körhinta című előadásra. 
Több pedagógus, szülő, felsős 
és nagyobb táncosok vettek 
részt a programon. Az előadás 
alapja a régi Körhinta című 
fi lm, a nagyszerű szereposztás 
mellett a produkció dinamiz-
musáért a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes felel. Sánta Ger-
gő és Sánta-Biró Anna, isko-
lánk tánctanárai is táncolnak 
benne. Fergeteges élményben 
volt részünk.

Március 25-én az 5.b osz-
tály kirándult Budapestre a 
Mezőgazdasági Múzeumba, 
utána egy kis lézerharc tette 
még izgalmasabbá a napot. Bi-
ciklizni is voltak Kismaroson, 

mely szintén jól sikerült.
Március 27-én volt az or-

szágos Pangea matematika 
verseny, erre a házi verseny 
győztesei jutottak tovább. Is-
kolánkat hat diák képviselte: 
Harami Bendegúz 3.c, Zoller 
Dávid 4.b, Bálint Ármin 5.a, 
Bálint András 6.a, Hadi Ta-
más Dávid 7.a, Juhász Ildi-
kó Daniella 8.a osztályos ta-
nulók. Fábián Szabolcsné és 
Bessenbacher Gézáné kísérte 
őket ezen a napon Budapestre.

Március 27-én rendezték 
meg a VIII. Országos Jeney 
Zoltán Fuvolaverseny Kapos-
vári Országos Döntőjét. Szi-
geti-Benedek Gabriella kísér-
te el egy fuvolás növendékét, 
Schirmer Klárát.

Már felsős osztályok is lá-
togathatják a Mesemúzeumot 
Budapesten. Elkészült egy új 
rész, ahol a nagyobb gyere-
keknek szóló foglalkozásokat 
tartják. Iskolánkból a két 7. 
osztály és a 8. osztály is részt 
vett egy nagyon érdekes fog-
lalkozáson.

A 8. osztály gőzerővel ké-
szül az alapítványi bálra, me-
lyet április 25-én rendezünk. 
Köszönjük a Sigil Galéria és 
kávéháznak, hogy lehetőséget 

biztosítottak néhány próbá-
hoz. Új palotás ruhák készül-
nek, melynek költségeit egy 
támogató állja, melyet ezúton 
is nagyon köszönünk!

Március 31-én volt a kút-
szentelés a Szent Imre téren, 
a gyerekek feldíszítették a ku-
tat Heinczné Cserni Katalin és 
Nagy Zsolt segítségével, Nor-
bi atya pedig megáldotta. Kati 
néni beszélt a húsvéti vízszen-
telésről, a gyerekek pedig né-
met dalokat énekeltek.

Ezen a napon a 3.c osztály 
Visegrádra kirándult, a királyi 
palotát tekintették meg múze-
umpedagógus vezetésével.

Március 31-én Tápió-
szecsőn rendezték a Megyei 
Diákolimpiát, ahol mezei fu-
tóversenyen vettünk részt, a 
7. osztályosok 8. helyezést ér-
tek el.

Újra lesz május első heté-
ben papírgyűjtés (május 5-8-
ig). Szorgos kis diákjaink a ta-
vaszi szünettől kezdve járják 
majd Nagymaros utcáit. Kér-
jük, segítsék őket! 

Iskolánk készül a 100 éves 
születésnapjára. Május utol-
só hétvégéjén több program-
mal várjuk a kedves nagyma-
rosiakat. Kérjük, fi gyeljék a 
plakátokat! Továbbra is gyűjt-
jük a régi iskolai tárgyakat a 
kiállításhoz, régi fényképeket 
és mindent, ami a régi iskolai 
eseményekre emlékeztet min-
ket.

Zoller Csabáné

Az iskola márciusi hírei

ÁPRILISI 
PROGRAM-

AJÁNLÓ:
Április 10. 20:00 - Éjszakai Múzeumok 
zenekar koncertje
Április 12. 14:00 - Nagy tavaszi kitere-
getés- Ruhacsere a Művésztelepen
Április 15. 17:30-19:30 - Bicikliagytól 
az aktig avagy rajzkör a Művésztelepen 
Április 18. 13:30 - Tanulj meg kosa-
rat fonni!- Kosárfonó szakkör Schulcz 
Kornéllal
Április 22. 17:30-19:30 - Bicikliagytól 
az aktig avagy rajzkör a Művésztelepen
Április 26. 14:00 Szabadfestés a 
Dunaparton 
Április 29. 17:30-19:30 - Bicikliagytól 
az aktig avagy rajzkör a Művésztelepen 

 
Bővebb információ programjainkról:

https://www.facebook.com/
muvesztelep.nagymarosi
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Március 12-én meglátogattuk 
a MESEMÚZEUMOT. Csu-
pa csoda már a múzeum kör-
nyéke is Budapesten. Mosoly-
gós, és végtelenül kedves, tü-
relmes pedagógus várt Ben-
nünket, akinek a neve NÁS-
FA néni. Mesélt  és mesélte-
tett, és a gyerekek lesték min-
den mozdulatát, csendben 

hallgatták Őt, és alig várták 
a feladatokat. Persze akkor 
még nem tudták, hogy ki kell 
állniuk hét próbát, és még a 
sárkányt is el kell űzniük. A  
játék végére Meseországba 
kerültünk, és mindenki átvál-
tozott. A lányok  királykisasz-
szonyokká, a fi úk királyfi kká, 

vagy lovagokká alakultak.
Délutánt a Tropi-

cariumban töltöttük el. 
Megnéztük a halakat, kígyó-
kat, majmokat, és a félelme-
tes cápákat is. Megfi gyeltük 
az esőerdő jelentését, és az 
interaktív játékok segítségé-
vel sok mindent megtapasz-
taltunk.

Köszönet a szülőknek a se-
gítségért!

Külön köszönet Molnár 
Szabolcsnak és Deli Orso-
lya szülőknek az utazásunk 
megszervezéséért, önzetlen 
segítségükért!

Szlépkáné Árvai 
Ágnes osztályfőnök 

„Gergelyeztünk”…
Március 12-én, csütörtö-

kön a délelőtti órákban elin-
dultunk az óvodákba, hogy 
egy régi népszokást feleleve-
nítve, iskolába csalogassuk 
a gyerekeket. Az 1. a osz-
tály diákjai nagy örömmel 
készültek, lelkesen tanulták 
a kis versikéket, énekeket. 
Elmesélték az óvodások-
nak, hogy a „mendikálás”, az 
adománygyűjtő, iskolába to-
borzó körút miért volt fon-
tos abban az időben, amikor 
az iskolába járás még nem 
volt kötelező. A kis óvodá-
sok nagy fi gyelemmel hall-

gatták ismerőseik, barátaik, 
testvéreik előadását, majd 
ezt követően készségesen je-
lentkeztek iskolásnak.

Kis bemutatónk végén- 
hogy eredményességünket 
ők is igazolják,- az óvó né-
nik és dajka nénik megven-
dégeltek bennünket. És bár 
nem kolbászt, szalonnát, 
tojást vagy pénzt kaptunk, 
mégis nagyon elégedetten, 
boldogan tértünk vissza, 
hogy folytassuk a tanulást.

Köszönjük az óvodák 
dolgozóinak, hogy lehető-
séget adtak nekünk a pro-
dukciónk bemutatására, 
arra, hogy a hagyományo-
kat, népszokásokat tovább-
adhassuk!

Igazi lóra ülhettünk!
Március 25-én az 1. a 

osztállyal egy kis kirándu-
lást tettünk városunk végé-

re, ahol a „Táltos” lovas ta-
nyán bátorság-, és ügyes-
ségpróbát tehettünk. Mészá-
ros Szilvivel előre egyezte-
tett időpontban megismer-
kedhettünk a tanyájukon élő 
állatokkal, a cicákkal, ku-
tyussal, és persze a lovak-
kal. Rövid „előképzés” után 
a gyerekek máris lóra ülhet-
tek. Szilvi vezetésével kipró-
bálhatták ezt a nagyszerű, 
bár nem könnyű szórako-
zást. A lányok és a fi úk ha-
mar megbarátkoztak a gyö-
nyörű állattal, és türelmet-
lenül várták a következő al-
kalmat, mikor ismét lóhát-

ra ülhetnek. De ez idő alatt 
sem kellett unatkozniuk, hi-
szen a tanyán sok lehetőség 
van az „üres” idő eltöltésé-
re is. Fára mászhattak, hin-
tázhattak, „kalózkodhattak”, 
homokozhattak és persze 
nem utolsó sorban barát-
kozhattak az állatokkal. Ne-
hezen vettünk búcsút Szilvi-
től, a lovaktól, a tanyától… 
Reméljük lesz még módunk 
ezt a remek délelőttöt meg-
ismételni!

Köszönetet mondunk 
Mészáros Szilvinek, aki 
nagy hozzáértéssel, türelem-
mel, kedvességgel lehetősé-
get biztosított nekünk ezen 
remek sportolási lehetőség, 
valamint testi, lelki bajok 
gyógyítására alkalmas sza-
badidős tevékenység kipró-
bálására! 

Az 1.a osztály és 
a Tanító nénik

A február 9-i pomázi területi vá-
logatón továbbjutott Schirmer 
Klárival március 27-én Kapos-
várra utaztunk, hogy részt ve-
hessen a Jeney Zoltán Fuvola-
verseny országos döntőjén. Ez a 
verseny az alapfokú művészet-
oktatásban tanuló fuvolisták leg-
nagyobb megmérettetése, me-
lyet 22 éve rendeznek meg min-
den harmadik évben. A verseny 
névadója a magyar fuvolaoktatás 
módszertanának megalkotója, 
az általa szerkesztett, és írt kottá-
kat a mai napig használjuk. 

Klári negyedik éve jár hoz-
zám, tehetsége hamar megmutat-
kozott, és ahogy telik az idő, egy-
re érettebben fuvolázik. Döntő-
be jutása mégis meglepetés volt, 
hiszen leginkább olyan gyerekek 
kerülnek be, akik zenei pályára 

készülnek kiskoruk óta. A renge-
teg gyakorlásnak, próbának, vala-
mint Vidi Andrea kitűnő zongo-
rakíséretének köszönhetően Klá-

rinak sikerült olyan produkci-
ót nyújtani, amire mindannyian 
büszkék lehetünk.

Köszönjük a Szobi Tankerület 
támogatását, amivel lehetővé tet-
ték a versenyen való részvételt!

Szigeti-Benedek Gabriella

Mesemúzeumban volt az 1.b 

Jeney Zoltán Fuvolaverseny 
Országos Döntő

1.a osztály programjai



12                                                                                                                 Nagymaros

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Olvasói levelek

50 liter pálinka
Jenő jogkövető állampolgár, ezért tényleg csak 50 liter pá-
linkát főzött a kertjében összegyűlt cefréből. 

Decemberben a gázcsere-telep vezetője nyugdíjba vo-
nult, a búcsúztatására bulit rendeztek, amihez Jenő is hoz-
zájárul egy kis demizsonnal. 

Amikor Cilikének, a molett pénztárosnőnek végre nagy 
nehezen sikerült férjhez mennie, a lagziban mindenki Jenő 
nászajándékba hozott pálinkáját dicsérte. 

A körzeti megbízott előléptetéskor is megáztatták a csil-
lagot rendesen, Jenőnek kétszer is haza kellett ugrania egy-
egy új palack páleszért. 

Az önkormányzatra ellátogatott egy mongol szakszerve-
zeti delegáció, a jegyző viszont jelezte, hogy a repikeret már 
tavaly kimerült, és sokatmondóan Jenőre nézett. A mon-
golok nem győzték dicsérni a remek főzetet, még ajándék-
ba is kaptak egy-egy kólás üvegnyit. Az utolsó üveg pálin-
káját Jenő az autószerelőjének adta, aki szelephézagot állí-
tott a rozoga Opeljén.

Amikor meglátogattam őt a Kálvárián lévő házában, je-
leztem, hogy szívesen meginnék egy kupicával. Készséggel 
megkínált, csak előbb még leugrott a CBA-ba egy palack 
„alkoholízű italért”.

A piac
A nagymarosi pi-
acon 2015. márci-
us 28-án, hála Isten-
nek, hogy sok min-
dent lehet kapni. Na-
gyon sok az árus, 
részben kistermelők, 
mindent lehet ven-
ni, ami szem-száj-
nak ingere. Hurka, 
kolbász, sonka, sza-
lonna és más, disz-
nóölésből származó 
ennivalót lehet vásá-
rolni. Megtalálható 
többféle sajt, vaj, jog-
hurt, méz, burgonya 
és most már a tavaszi 

primőröket is itt-ott látni lehet. A virágárusok is bővebb válasz-
tékkal vannak jelen. Már régen volt ilyen piac Nagymaroson. 

Az 1950-es 60-as években a gesztenye soron, a vasút környé-
kén volt a piac. Görögdinnyét, sárgadinnyét, paradicsomot és 
burgonyát lehetett kapni. Az 50-es évek előtt a Fő téren volt a 
piac, kevés választékkal. A rendszerváltás előtt azért volt szegé-
nyes a piac, mert nem lehetett disznóölésből származó dolgo-
kat, sőt se baromfi t sem kapni. A rendszerváltás után visszatért 
a piac méltó régi helyére, a Fő térre. Most már bőséges válasz-
ték van, lehet válogatni az árusoknál. Már hiányzott ez az igazi 
piac, és nagyon jó, hogy pár évvel ezelőtt, hála Istennek a nagy-
marosiak kérésére és összefogására nyílt meg szombatonként az 
őstermelői piac. Én, mint polgárőr, sokat vagyok a piacon és vá-
sárolok is. Emlékszem a régi szegény világra. Öreg róka vagyok, 
én már ezért merem leírni, hogy milyen szegénység volt régen. 

Köszönjük mindazoknak, akik közbenjártak, hogy ilyen szép 
piacunk van. Minden árusnak köszönjük az közreműködést és 
a vásárlók jóindulatát.

Tisztelettel: Róna Rudolf polgárőr

Nagymaroson, most 2014. november 
22-én elég élénk a piac. Nem csak 
eladók, hanem vásárlók is vannak. 
Fotó: Róna Rudolf

Olvasónk fotója

A fotót egy olvasónktól kaptuk, aki arra hívta fel a figyel-
münket, hogy a vasút mellett valaki virágokat ültetett.
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

Hogy gondozd a nyuladat?
Sokan vesznek nyulat húsvétra a 
gyerekeiknek,de nem is néznek utá-
na mivel jár ez. Kis ketrecekben tartják és 
káposztával,salátával etetik.

De csak a mesebeli nyúl eszik boldogan 
káposztát,a valóságban a nyulak a k betűs 
zöldségektől és gyümölcsöktől felpuff adnak és 
nagyobb mennyiségtől elpusztulnak.

A répa és az alma adagolásával is vigyázni 
kell,ezekből a kis nyulaknak hasmenést okoz-
hat egy nagyobb adag. 

Az alma és a répa mellett adhatunk nyu-
lunknak zellert (ezt is óvatosan),szénát (ez 

mindig legyen előtte) és nyulak számára készített magkeveréket.
Ezeken kívül még fűféléket: pitypangot,útilaput,lóherét...stb.
De ezekkel is vigyázni kell: eleinte kis mennyiségben,szárítva kell adni a nyúlnak.
Friss víz mindig legyen előttük.
A lakóhelye attól függ,hogy bent vagy kint akarjuk tartani.
Ha bent akkor ketrecet vegyünk,de ügyeljünk arra,hogy azért mozogni tudjon.
Néha engedjük ki a nyulat,vagy esetleg sétáltathatjuk is. Vannak külön nyulaknak ké-

szült hámok erre a célra. Én is sétáltatom a nyulam és nagyon szereti,mellesleg a beton 
koptatja a körmeit,amit emiatt ritkábban kell vágni.

A kinti ól pedig ne legyen túl szeles vagy túl napos helyen és kényelmesen fel tudjon ben-
ne ágaskodni benne.

Alomnak nálunk a szalma és széna keveréke vált be.
A nyúl is szereti a társaságot,ha ölben van,ha simogatják. Ha nem tudunk sokat foglal-

kozni vele,elvan fajtársaival (nőstény a nősténnyel) és tengerimalacokkal is.
Oltásra is szüksége van évente egyszer,mert a szúnyogok egy súlyos betegséget terjesz-

tenek.
Sok örömöt a kis tapsifülesekhez!

Zoller Kata

SEGÍTS NEKÜNK, HOGY SEGÍTHESSÜNK A NAGYMAROSI ÁLLATOKNAK ÉS GAZDÁIKNAK! Kérjük 
támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával! Máté Állatvédelmi Közhasznú 

Alapítvány, adószáma: 18700767-1-13 
Munkásságunkról tájékozódhat honlapunkon: www.matefoundation.hu

Ha kérdése lenne, az Alapítvány telefonszáma: 06-30-434-8481

Emlékeztető gyermekeknek és felnőttek egyaránt:  
 

A kutyákkal való biztonságos bánásmód:
 - Ne zavarjuk meg a kutyát evés vagy alvás közben. Ez különösen érvényes 
fi atal és öreg kutyákra.
 - Ne kötekedjünk a kutyával, még tréfából sem!
 - Ne közelíts gazdátlan kutyához
 - Csak a gazda engedélyével simogasd meg más kutyáját
- Engedd  a kutyának, hogy megszimatolja a kezed mielőtt megsimogatod

-  Ismeretlen kutya közeledtekor maradj helyben összefont karokkal és 
nézz el 
- Nyugodtan és csendesen közelítsd meg a kutyát  
- Sok kutya fél a hírtelen  mozdulatoktól és zajtól 
- A kutya ölelgetését és csókolgatását te szeretheted, de a kutya biztos nem 
szereti
- Ne felejts el, hogy a kutyáknak vannak fogai  
- Ne dugd át a kezed más kerítésén vagy kapuján 
-  Respektáld a kutyákat és a kutyák is respektálni fognak téged

"Nem változtathatod meg a 
világot, de ha megmentesz 
egy állatot, számára meg-
változik a világ!"

Kedves Nagymarosi 
Állatbarátok!

Szeretettel meghívjuk 
Önöket 2015 április 22-én 
18-órakor egy baráti

beszélgetésre, melyet a 
Sigil kávézóban tartunk.

Várjuk mindazokat,
-akik szeretik az állato-

kat
-akiket érdekel a Máté 

Alapítvány munkája
-akik szeretnék az ala-

pítvány munkáját segíteni
-akik szeretnék állataik-

kal kapcsolatos örömüket, 
bánatukat, esetleges

gondjaikat megbeszélni
-akik a jövőben szeret-

nének szerető gazdik lenni.
Reméljük, minél többen 

leszünk, és közös összefo-
gással tudunk a jövőben

tevékenykedni.
Kérjük Önöket, jelezzék 

részvételi szándékukat!

Köszönettel: 
Heinczné Cserni Katalin
 (06 30 33 13 372)



14                                                                                                               Nagymaros

Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete

2626 Nagymaros, Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100, 

fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői 

munkák: 
Dunapress Multimédia Bt 

2626 Nagymaros, 
Mihályhegy u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím: 

2601 Vác, Pf. 64. 
Telefon: 27/316-100, 

fax: 27/305-581
HIRDETÉSEK 

ÉS KÉZIRATOK 
LEADÁSA A HIVATAL 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
AZ ANYAGOKAT CSAK 

A HÓNAP ELEJÉIG 
TUDUNK ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
április- május

RENDELÉSI IDŐ:     
HÉTFŐ: 16-18 ÓRÁIG    
KEDD: 16-18 ÓRÁIG

SZERDA: 8-10 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK: 16-18 ÓRÁIG

PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZOMBAT: 10-12 ÓRÁIG

RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM

BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK. 

www.kutyakanyar.hu • lapaly@kutyakanyar.hu

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u.  1.
06-20/468-2846

Születtek: dr. Jórász Zsolt és dr. Hajnal Katalin fi a Ágos-
ton, Marafk ó Márk és Sukerek Gyöngyi Anna lánya 
Minka, Révész Róbert és Mohácsi Zsanett fi a Patrik Ben-
ce, Tóth István és Alscher Katalin lánya Eszter, Csonka 
Róbert és Flaskai Anett fi a Viktor.
Házasságot kötöttek: Tóth Róbert és Dere Zsófi a.

Elhaláloztak: Berkesi István (1952), Faludi Mihályné 
sz.n.: Koch Mária (1928), Kautz István Andor (1948), 
Konrád László (1964), Liebhardt József János (1957), 
Rumi János (1930), Scheili Mihályné sz.n.: Kovács Ilona 
(1933), Sümegi Károly (1940).

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni a rokonoknak, az 
utcai lakóinak, barátoknak, ismerősöknek 
és mindazoknak, akik öcsémet Liebhardt 
Józsefet (Dodit) ismerték és szerették, 
temetésén sírjára virágot és koszorút he-
lyeztek fájdalmunkban osztoztak. 

Burgermeister Mária és családja

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik felejthetetlen szerettünk 
Kautz István Andort utolsó útján ve-
lünk együtt elkísérték, fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek. Köszönünk minden szál vi-
rágot, mellyel sírját borították.

Gyászoló család

Ápr. 13. 17 óra Városi Nyugdíjasklub - Férfi ak köszöntése
Ápr. 14. de: Vásár
Ápr. 16. 9-12 óra Vásár (angol használt ruha)
Ápr. 18. 17 óra Tavaszi hangverseny - DK fúvósegyüttes
Ápr. 20. de: Vásár
Ápr. 23. de: Vásár
Ápr. 24.  Suli buli
Ápr. 25.  Alapítványi bál - iskola 
Ápr. 27. 11 óra  Komolyzenei hangverseny fi ataloknak 
Ápr. 29. de: Vásár
Máj. 04. 17 óra Városi Nyugdíjasklub - Anyák napja
Máj. 07. de: Vásár
Máj. 08. de: Vásár
Máj. 09. 17 óra Képzőművészeti kiállítás - Jung Erzsébet festő
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