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Ezzel a mottóval rendeztük meg ismét 
és sokadszorra február 14-én a sváb 
közösség által szervezett, jó hangu-
latú bált. Kissé megrázó volt a tudat, 
hogy az influenza is éppen ekkor tom-
bolt, és aratott a bálra készülődők so-
raiban is.

Folyatatás a 6. oldalon

Ha február, akkor farsang, 
ha farsang, akkor bál, 

s ha bál, akkor svábbál 
nem csak sváboknak!

Változott a lap ára
Kedves Olvasók!

A Dunapress Multimédia Bt már 2009 óta készíti a Nagy-
maros újságot. Akkor a testület ajánlatunkat 120 forintos 
lapárral fogadta el. Most, közel 6 év után sajnos arra kény-
szerülünk, hogy 120-ról 150 forintra emeljük meg az újság 
árát. Az elmúlt évek során a nyomdaköltségek jelentősen növe-
kedtek, de a lap ára változatlan maradt. 

A Nagymarosi Könyvtárban eddig is rendelkezésre állt 5 pél-
dány a Nagymaros újságból, melyet a rászoruló helyi lakosok 
ingyen kaphattak meg. Ez a lehetőség továbbra is élni fog. 

A közeljövőbben újabb áremelésre nem készülünk.  
Furucz Anita

szerkesztő

FIGYELEM: változnak az 
égetés szabályai

Az új jogszabályok értelmében március 5-től tilos az avar és gaz 
égetése belterületen – tájékoztatta lapunkat Vinkó Kornél, a Váci 
Tűzoltóparancsnokság új vezetője. Nagymaroson azonban van ren-
delet, így itt ennek betartása mellett szabad égetni. 

A tavasz közeledtével megnő a tűzoltók munkája, hiszen ilyenkor el-
szaporodnak a szabadtéri égetések, a tűzesetek többsége kerti tevékeny-
ségekhez köthető. Sokan a jó időt kihasználva ilyenkor égetik el a száraz 
füvet. Ezt azonban belterületen egyáltalán nem, míg külterületen csak 
engedéllyel tehetik meg március 5-től.   

Folytatás a 7. oldalon

Biztosan sokan csodálkoz-
tak rá, amikor egy diszkont 
üzletlánc reklámjában is-
merős arcokat fedeztek fel. 
Nos már joggal mondhat-
juk azt: az egész ország is-
meri a Nagymarosi Fér-
fi kart. 

- Hogyan került a Nagy-
marosi Férfi kar a reklám-
ba - kérdezem Szilágyi Le-
ventét, a Nagymarosi Férfi -
kar tagját.

- December végén kap-
tuk a felkérést, így egy rövid 
és gyors tanácskozás után 
elvállaltuk a feladatot. Ér-
dekesség, hogy csak a rek-
lám szövegét kaptuk meg 
valamint azt, hogy az egész 
produkcióra 20 másodper-
ces időkorlát van. Ezt kellett 
megoldani és egy „fülbemá-
szó” dallamot szerezni. A 
dallam Ujvári Gábor remek 
munkája.

Folytatás a 2. oldalon

A Nagymarosi Férfikar 
megénekelte az árakat
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Folytatás az 1. oldal-
ról

- Hol vették fel a reklá-
mot és milyen volt a felvé-
tel, hogyan éreztétek maga-
tokat közben? 

- Budapesten a Fáklya 
Klubban volt a felvétel, a 
stáb kiköltözött oda egy 
délutánra. Megérkeztünk, 
majd gyors beöltözést kö-
vetően sminkes és fod-
rász tett minket képernyő-
képessé. A dalt legalább 
negyvenszer énekeltük el, 
a kameraman négy külön-
böző távolságból filmezte 
ezt. A technikai személy-
zet már az ötödiktől fütyö-
részte a dallamot. Volt ko-
molyabban előadott verzió 
is, de a rendező megvárta, 
amíg az elképzelése sze-
rint már vidámra vettük 

az előadás módját. Min-
dent egybevetve jó móka 
volt.

- Milyenek a visszajelzé-
sek felétek? 

- Aki látta a reklámot és 
felfedezte az ismerős ar-
cokat meglepődött, és a 
részletekről faggatott. Az 
interneten egy hozzászóló 
szerint: „Kevés ilyen ének-
lős (verselős) reklám van, 

amit megnézve nem betör-
ni akarom a tv képernyőt, 
hanem vigyorgok rajta” 
egy másik szerint a „dal-
lam tapad”. Megítélésem 
szerint jó kirándulás volt a 
kórus részéről.

- Kaptatok-e esetleg az-
óta újabb felkérést? 

- Nem, de ezek után 
nyitottak vagyunk egy 
újabbra.

A Nagymarosi Férfikar 
megénekelte az árakat

- Mire készültök jelen-
leg?

- Legközelebb március 
13-án 18 órakor az 1848-
49-es szabadságharc meg-
emlékezésén lépünk fel 
a nagymarosi Művelődé-
si házban. Rögtön ezt kö-
veti egy közös koncert 
március 21-én 17 órától 
a Zöld Kendő Énekkarral 
(Dömös), a Szent Lőrinc 
Énekkarral (Pilismarót) és 
a Nagymarosi Női Karral. 
Április 11-én fellépünk a 
Borversenyen, mint so-
kan tudják tagjaink között 
borászok is vannak szép 
számmal. 

Régi vágya teljesülhet a 
férfikarnak, terveink sze-
rint április végén Erdély-
be utazunk. Kolozsvártól 
Sepsiszentgyörgyig éne-
kelünk, kirándulunk, ba-
rátkozunk a helyiekkel. 
Az anyagi forrás egy ré-
szét mindezekre a „rek-
lámipari karrierünk” biz-
tosítja. 

Furucz Anita
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Családi feladataim szaporo-
dása miatt eljött az a pillanat, 
amikor új egyensúlyt kell te-
remtenem a szakmai munká-
val és családért végzett mun-
kával töltött idő között. Sok-
szor kell távol is lennem a vá-
rosból- így a jelenlétet és osz-
tatlan fi gyelmet igénylő házi-
orvosi feladatot már nem tu-
dom vállalni. 

Huzamosabb ideje töpren-
gek azon, hogyan lehetne ezt 
megoldani, hiszen fontosak 
számomra azok az emberek, 
akiknek csaknem 30 éve vise-
lem gondját. Az ő további el-
látásuk biztonsága fontos szá-
momra. De nem szeretnék tel-
jesen visszavonulni magam 
miatt sem, hisz nagyon szere-
tem ezt a munkát. Inkább csak 
hátrébb lépnék kicsit.

A gondviselés úgy hoz-
ta, hogy egymásra találtunk 
Juhász Attila doktorral, aki-
vel kölcsönösen előnyös szer-
ződést tudtunk kötni. Ő átve-

szi a praxis irányítását, ugyan-
akkor lehetőséget biztosít ne-
kem, hogy részmunkaidőben 
tovább dolgozhassak. Örülök 
ennek a megoldásnak, hisz az 
új kezdet lendülete kiegészül-
het a (helyi) tapasztalat bizton-
ságával és egy jó működés ígé-
retes lehetőségét teremti meg.

Juhász doktor nemcsak fel-
készült, korrekt és empatikus 
orvos (akivel korábban már 
dolgoztunk is együtt az ügye-
letben), hanem két másik nagy 
előnnyel is rendelkezik: nagy-
marosi lakos és férfi  orvos. 
Utóbbit azért tartom fontos-
nak, mert a férfi as gondosko-
dásnak is megvannak a sajátos 
vonásai, amelyek már huza-
mosabb ideje hiányoznak vá-
rosunkból.  Fogadják őt szere-
tettel!

Van, ami változik és van, 
ami marad a régiben. Egyva-
lami biztosan megváltozik: a 
teljes felelősséget április 1-től 
Attila doktor fogja viselni az 

elkövetkezőkben, és minden 
fontos döntés is az övé lesz. Én 
a segítő szerepét vállalom. A 
kolléganők - Évi és Ildi - ma-
radnak a helyükön.

Én a következő módon 
folytatom: a hét 2 napján fo-
gok rendelni (hétfő és csütör-
tök) és nap közben rendelke-
zésre állok a hívások számára 
is. A többi napokon azonban 
többnyire nem leszek elérhető. 
Az ügyeletet is ellátom az ed-
digieknek megfelelőn (heti 1 
hétköznap éjjel és havi 2-3 hét-
végi nap). Az ÖNO-ban lévők 
az utód-praxis, a JUNIMED 
Kft  betegei lesznek és én fo-
gom őket az otthonban rend-
szeresen látogatni továbbra is. 

Attila doktorral folyamato-
san egyeztetünk az átadás-át-
vételről, de a további műkö-
dés részletei csak a gyakorlat-
ban fognak kialakulni.

Úgy gondoljuk, ha már vál-
tozásba fogunk bele, ennek 
hevében érdemes lesz olyan 

lépéseket is megtenni, ame-
lyek már rég időszerűek let-
tek volna illetve az újabb elő-
írásokban is szerepelnek. Az 
ezekről való részletes tájékoz-
tatást majd időben meg fog-
juk tenni.

Biztos, hogy nem vélet-
lenül félünk a változásoktól, 
hisz néha kellemetlenek. Idő-
ről időre azonban szükség van 
ezekre a fejlődés érdekében.

Végül szeretnék egy kérést 
közzé tenni. Az orvos válasz-
tás bizalmi kérdés, mindenki-
nek magának kell ebben dön-
teni. Rossz gyakorlat azonban 
az össze-vissza jelentkezés egy 
változás kellős közepén, egy új 
szereplőnek lehetőséget sem 
adva. Ezért- a magam nevében 
szólva- azt kérem, legyen min-
denki kicsit türelemmel, meg-
várva, míg letisztulnak, leüle-
pednek a dolgok!

Bízom benne, hogy az új 
felállásban - Zombory dok-
tornőt is beleértve-, mindenki 
meg fogja végül találni azt az 
orvos, akivel a legkönnyebben 
szót tud érteni.

dr. Rendessy Annamária

Változások a háziorvosi ellátásban

Az elmúlt hónapban két ülést 
tartott Nagymaros Város Kép-
viselő-testülete. A február 
16-i rendkívüli tanácskozáson 
két napirendi pontot tárgyal-
tak meg: a költségvetést és a 
2015. évi közbeszerzési tervet. 
A március 2-án tartott ülésen 
már több kérdés is a képviselők 
elé került.

Egyhangú szavazással fo-
gadta el az idei büdzsét a gré-
mium. Kisebb vita ugyan volt 
és javaslatok is érkeztek, mely-
nek egy része beépítésre ke-
rült. Idén is egyensúlyban van a 
költségvetés, hiszen ugyanany-
nyi kiadás és bevétel is terve-
zésre került. A költségvetésről 
részletesen következő lapszá-
munkban írunk.

Március 2-án már több mint 
tíz napirendi pontot tárgyal-
tak. Többek között döntöttek a 
szociális támogatásokról is, el-
fogadták a lomtalanítás rend-
szerének átalakítását és intéz-

ményi beszámolókat hallgat-
tak meg. 

A lejárt idejű határozatok 
megtárgyalása után a Mátyás 
Étkezde Nonprofi t Kft , majd a 
Nagymarosi Könyvtár és Mű-
velődési Ház beszámolója kö-
vetkezett. Mindkét intézmény-
vezető jelezte a felújított épüle-
tekkel kapcsolatos problémáit. 
Ezek hamarosan kijavításra ke-
rülhetnek.

Döntöttek arról is, hogy elin-
dítják a Helyi Építési Szabályzat 
módosítását, mert számos el-
lentmondást és nem betartható 
rendelkezéseket tartalmaz. Mint 
azt Petrovics László polgármes-
ter a tárgyaláskor elmondta: él-
hetőbb várost szeretnének, és 
ehhez szükség van a HÉSZ hi-
báinak összegyűjtésére, a benne 
szereplő félreértések tisztázásá-
ra. Véleményével Ivor Andrásné 
és Grécs László is egyetértett, 
akik korábban is szorgalmazták 
a problémák javítását. 

Jogszabályi változás miatt 
módosításra került az önkor-
mányzat Közbeszerzési Sza-
bályzata. Március 1-től egyes 
segélyeket az önkormányzatok 
osztanak, ezt most rendeletbe 
is foglalták.

Jóváhagyták a Nagymaro-
si Sportegyesület (kajak-kenu) 
kérelmét, így további 20 évig 
használatba kapják a város in-
gatlanját. A megerősítésre azért 
volt szükség, mert a szakági 
szövetségi támogatásból csak 
így részesülhet az egyesület.

A Hulladékgazdálkodá-
si Rendeletet még nem módo-
sították, azt a következő ülé-
sen tárgyalják meg, melyről la-
punkban részletesen beszámo-
lunk majd. Most azonban elvi 
hozzájárulását adta a testület 
ahhoz, hogy évente csak egy 
lomtalanítás legyen a települé-
sen és az is háztól való elszállí-
tással történjen. Minden nagy-
maros lakos évente egyszer, 

maximum 3 m3-t – egy meg-
határozott hónapban – kérhe-
ti a lomok elszállítását a Maros 
Kft -nél.   

Grécs László, az Ügyrendi 
Bizottság elnöke tájékoztatta a 
testületet arról, hogy minden 
képviselő időben leadta a va-
gyonnyilatkozatát, amely nyil-
vános. 

Az egyebekben Petrovics 
László tájékoztatta a megje-
lent szülőket az Elsővölgy utcai 
óvoda állapotáról. Mint mond-
ta a kazán problémája megol-
dódni látszik, így előre látható-
lag márciusban már visszaköl-
tözhetnek a csoportok.

Szimon Attila is itt kért szót 
és arról beszélt, hogy mivel az 
útdíjjal kapcsolatos levelükre 
nem érkezett válasz, ismét for-
duljanak Harrach Péterhez. Ar-
ról is beszélt, hogy problémát 
jelent, hogy a város Zebegény 
felé eső részén nincsen bolt, 
ezért kérte, hogy minél előbb 
rendezzék a Visegrádi utcai 
épület tulajdonjogát. 

Az ülés most is – három órá-
nyi tanácskozás után - zárt aj-
tók mögött ért véget. 

Furucz Anita

A költségvetés, beszámolók és 
rendeletek voltak terítéken
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Fotópályázati felhívás
Fotózzon egész évben 
Nagymaroson!

A természetről, embe-
rekről, épületekről, bár-
miről, amiről Nagymarost 
idézi. Várjuk 2015. év leg-
jobb képeit, amelyet fotó-
naptárba foglalhatunk.

A fotópályázat időtar-
tama: 2015. március 1-től 
2015. szeptember 30-ig. 

Pályázati feltételek és in-
formáció:

• A pályázatra egy fő 
maximum 12 képet küld-

het el, legalább 1 Mb méretben. 
• A képek legalább 4 megapixel felbontásúak, nem tartal-

maznak vízjelet vagy dátumbélyegzőt (ha a pályázó így sze-
retné megjelentetni képét a pályázaton, akkor kérjük, mel-
lékelje a kép módosítás nélküli verzióját is).

• A képeket kérjük, e-mailen küldje el a fotopalyazat@
nagymaros.hu címre, legkésőbb 2015. szeptember 30-ig

• Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek 
egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem 
sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. 

• A képek beküldésével a pályázó feljogosítja Nagymaros 
Város Önkormányzatát a képek publikálására a www.nagy-
maros.hu honlapon és facebook profi lon, Nagymaros terü-
letén valamint a rendezvényein, továbbá engedélyezi azok 
felhasználását a saját kiadású egyéb nyomtatott és digitális 
tartalmaiban, felületein és ajándéktárgyain (pl. képeslap).

Szakmai segítséget szívesen nyújt a Váci Forte Fotó-
klub minden második héten, csütörtökön 18 órától a váci 
Madách Imre Művelődési Központban. Honlapja: http://
fortefotoklubvac.hu/

Mivel az épület fűtési 
rendszere nem a terveknek 
megfelelően működött, és 
több szakértői bejárás után 
a kivitelező nem tudta bi-
zonyítani a tervben elő-
írt szükséges hőmennyiség 
rendszerbe jutását, ezért 
február 25-re egy ismételt 
mérést tűztűnk ki, mely-
nek érdekében beépítésre 
került egy szelep is. 

Ennek során a kazán 
gyártója képviseletében 
megjelent szakember a 
hiba valószínű okát (nem 
a kazánhoz előírt bekötési 
mód) megjelölte, melynek 
javítására február 26-án 
kézirajzban javaslatot tett. 
Ezt a gépész tervező meg-
vizsgálta és február 27-én 
jóváhagyta. Az elvégzendő 

módosítást február 27-én 
megküldtük a kivitelező-
nek, március első hetében 
kérve a javítás elvégzését. 
A kivitelezési végszámla 
kifizetése teljes egészében 
ennek megtörténtéig nem 
történt meg.

A kivitelező az előírt ja-

vítást elvégezte, jelenleg 
(március első hetében) a 
fűtési rendszer tesztelése 
folyik.

Amennyiben a helyisé-
gekben mért hőmérséklet 
is megfelelő, akkor márci-
us második hetében kez-

dődhet a költözés.
A költözés időpontjá-

ról (szükség esetén egy-két 
nap részleges működéssel) 
az érintett szülőket hala-
déktalanul értesíteni fog-
juk.

Jelen állás szerint erre 
márciusban sor kerülhet.

Info terminál
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesülettel 
együttműködve turisztikai célú pályázat eredménye-
ként került kihelyezésre a nagymarosi művelődési ház 
és a Duna parton információs terminál. Az info termi-
nálon a Nagymarosra látogatók tájékozódhatnak a lát-
nivalókról, szolgáltatókról és programokról. Az eszköz 
jelenleg  informatikai telepítés alatt áll, de hamarosan 
beüzemelésre kerül.

Az elsővölgyi óvoda 
átadásáról2015. március 1-jével átala-

kul a szociális támogatá-
si rendszer. A változtatások 
célja, hogy a rászorulók át-
láthatóbb és igazságosabb 
keretek között juthassanak 
hozzá az őket megillető tá-
mogatási formákhoz.

A járásoktól kérhető tá-
mogatások közé tartozik: a 
közgyógyellátás, az ápolási 
díj, az időskorúak járadéka, 
a munkaképeseknek nyúj-
tandó foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás (fh t), a nem 
munkaképeseknek nyújtan-

dó egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támoga-
tás (korábbi nevén rendsze-
res szociális segély),  egész-
ségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság.

A kérelmeket be lehet 
nyújtani: a polgármesteri hi-
vataloknál (ahol eddig is), 
amelyek továbbítják a járá-
si hivatalok részére, a járási 
hivataloknál ügyfélfogadási 
időben, a kormányablakok-
ban, a járási hivatalok kiren-
deltségein,  a járási hivatalok 
települési ügysegédeinél.

Hol kell leadni a szociális 
támogatási kérelmet márciustól?
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Mint már évek óta, idén is 
szentmisén vettünk részt a 
kommunizmus áldozatai 
napján. A több, mint 100 mil-
lió áldozatért imádkoztunk, 
az ő, és  - nehéz feladatként - 
az elkövetők lelki üdvéért. 

Február hónapban egy 
taggal bővült a szervezetünk. 
Örömmel fogadtuk az új je-
lentkezőt, aki már eddig is se-
gítette a munkánkat.

Kárpátalján iszonyatos 
bajban vannak a testvére-
ink. Nap, mint nap kapják a 
gyászjelentéseket fi aik, apáik 
elvesztéséről egy olyan hábo-
rúban, melyhez semmi közük 
sincs! Látták azt a képet, mi-
kor egy kis magyar faluba ha-
zavitték az elesett katona ko-
porsóját, és az egész falu tér-
den állva alkotott sorfalat a 
hős tiszteletére? Iszonyat!

Segítsünk rajtuk, amiben 
csak tudunk! Hiszen néhány 
kilométerre a határtól éhez-
nek, fáznak! Figyeljük a se-
gélykéréseket, és ne marad-
junk kőszívűek!

Két fotót mutatok ismét a 
régebbi időkből, a "múltunk-
ból".

Szimon Ágota, 
Jobbik Nagymarosi 

Szervezete  

A  Közbiztonsági  Bizott-
ság  megtartotta a megalaku-
lást követő  második  ülését.  
Örömmel  tapasztalhattuk, 
hogy  a bizottság  tagjai egy 
fő  kivételével – aki viszont 
gondoskodott helyettesítő-
ről – mindenki megjelent. 
A  napirend szerinti  beszá-
molók az  előző  ülés  ( janu-
ár 15) óta  eltelt  időszakban 
Nagymaros közigazgatási te-
rületén történt közbiztonsá-
got, közrendet  sértő esemé-
nyekről  vagy egyéb  módon  
a városunkhoz köthető ese-
ményeket  tartalmazták. Is-
mertetésre  kerültek továb-
bá  a megelőzésben résztve-
vők -  rendőrség  (KMB. cso-

port, Vízirendészeti őrs, Pol-
gárőrség, Közterület felügye-
lő, Lionfor Vagyonvédel-
mi  Kft  tagjai által  tapasz-
taltak. A felsoroltak közül 
úgy érzem, hogy  kiemelten 
kell kezelni azt az informáci-
ót, miszerint kilenc bűncse-
lekmény  is  történt, ebből 2 
lopás a hétvégi házas terüle-
ten, 1 kiskorú által elköve-
tett garázdaság, 2 ittas veze-
tés, amelyek a körülmények  
miatt  a városunkhoz köthe-
tők. A fentiekre tekintettel is 
arra kell  törekednünk, hogy 
a bűnmegelőzésre fordít-
sunk minél nagyobb energi-
át. Ennek érdekében minél 
előbb igyekszünk elindíta-

ni egy tájékoztató felmérést, 
kik  azok a helyi lakosok, 
(idősek, egyedül élők, bete-
gek, gyermekek, stb.) akik 
fokozottan veszélyeztetettek. 
A bizottság tagjai a közeljö-
vőben felkeresik az érintette-
ket, és egy beszélgetés során 
elmondják, mire fi gyeljenek 
biztonságuk érdekében. To-
vábbá tervezzük, hogy az is-
kola tanulói számára is rend-
szeres találkozásokat tartunk 
drogmegelőzés, közlekedési 
veszélyhelyzetek, stb. témá-
ban a rendőrségi szakembe-
rekkel közösen. 

Szimon Attila
Közbiztonsági

 Bizottság elnöke

Nagymaros közbiztonságáról tárgyaltunk

A jobbik februári hírei

Vendégül láttuk egy ebédre a kárpátaljai kisgejőci gye-
rekeket

Vendégünk volt Gyöngyösi Márton országgyűlési képvi-
selő

Nagymaroson kulturális 
közfoglalkoztatottként

dolgozni
Részlet a program keretében 
elkészített beszámolójából

Kicsit részletesebben szeretném be-
mutatni a mi közösségünk, a nagy-
marosiak hagyományait, és kulturá-
lis programjainkat, melyekben eb-
ben a fél évben, mint közfoglalkoz-
tatott veszek részt.

Szeptember hónap kiállítási té-
májaként „Nagyanyáink öröksége” 
címmel horgolási munkákból szer-
veztem időszakosan megtekinthető 
bemutatót.  

Október: Szóljon ismét az egyé-
ni tehetségekről, de már klubtagság 
formájában születő művekről. Se-
gítségemre a helyi Kézimunka kör 
tagjai lesznek, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy két hetente más-más 
résztvevő munkáiból tarthassak 
ugyancsak vitrines kiállítást, mely a 
Művelődési Ház teljes nyitva tartási 
idejében szabadon látogatható. Úgy-
szintén október hónapra tervezem 
a Nagymarosi Önkormányzat Idő-
sek Otthona által működtetett kéz-
műves foglalkozások munkáinak, 
rajzainak, üvegfestéseinek, és egyéb 
munkáinak kiállítását. 

Novemberben: Újabb saját szer-
vezésű kiállítás „Az 50-es évek me-
sekönyvei” címmel kerül megren-
dezésre, mely ízelítőként szolgálhat 
egy fantasztikus mesevilágból nem-
csak gyermekeknek. 

December: Abszolút aktuális 
apró kiállítás karácsonyi dekoráci-
ókból, melyek cukorral keményített 
horgolási technikával készültek.

Befejezésként személyes véle-
ményemet és tapasztalataimat, il-
letve nem utolsó sorban köszönete-
met szeretném kifejezni mindazok-
nak (ismeretlenül is), akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a helyi, közössé-
gi és így országos, valamint nagykö-
zösségi (magyarok) hagyományok, 
kulturális programok folyton véd-
ve, őrizve legyenek az utókor számá-
ra. Az ennek érdekében létrehozott 
posztok, mint a kulturális referensi 
pozíciót, melyet Nagymaros közös-
ségében megtiszteltetés számomra 
betölteni, képesek olyan összeková-
csoló erőt létrehozni, mely kemény 
munkával életben tartja mindazt, 
ami a múltunk, s amiből azok let-
tünk, akik vagyunk. Kötelességünk 
és megtisztelő feladatunk is egyben 
közvetíteni ezen értékeket gyerme-
keinknek, bízva abban, hogy általuk 
unokáink is hasonló büszkeséggel 
vállalják fel gyökereiket, mint ahogy 
azt ma MI felvállaljuk. 

Flamich Júlia
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Folytatás az 1. oldalról
Nagyon felkészülten, új 

dizájnnal álltunk neki ismét 
a szervezésnek. Burik Éva, a 
Kismarosi Művelődési Ház 
vezetőjével összedolgoz-
va sikerült „feltupírozni” a 
tánctermünket, ahol fi ziká-
lisan nagyon keményen be-
dolgozott Ivor Andrea csa-
ládtagom és Legény Péter. 
Köszönet Nekik.

Tombola felajánlások is 

szép számmal érkeztek. A 39 
tombolából 17 db háztartá-
si gépet is kisorsoltunk, ami-
nek beszerzése a támogatói 
jegy visszaforgatásából tör-
tént.

Mányi sramli zenekar fá-
radhatatlanul, lendületesen 
játszott, így garantált volt a 
jókedv, és a mulatás.

 Meglepetés táncosaink a 
KK Általános iskola növen-
dékei voltak. Ügyesek, szé-

pek és jól táncolva a pol-
kát, élvezték ők is a progra-
mot. Farsangi poénként a 
kismarosi nyugdíjasok adták 
elő a „Hungarya” együttes 
egyvelegére korukat megha-
zudtolóan a rockit, és a twis-
tet pöttyös szoknyában.

Igazolva a hangulat mi-
lyenségét, beszéljenek a fo-
tók, melyet örömmel osz-
tunk meg minden kedves ol-
vasóval. A tombola felaján-

Ha február, akkor farsang, ha 
farsang, akkor bál, s ha bál, akkor 

svábbál nem csak sváboknak!

lásokért nagyon nagy kö-
szönet, mert emelték ren-
dezvényünk színvonalát: 
Rasman Miklós (CBA), Ru-
dolf Józsefné alpolgármester, 
Petrovics László polgármes-
ter, Mészáros András Maros 
étterem, Kopeczky Lajos úr 
és kedves párja, Von Benko 
úr és kedves neje, Karsán 
János (lakberendezési üz-
let), Mészárosné Vitok Csil-
la a Tupperware képviseleté-
ben, Králik Adél óvónő, a Die 
Blumenn Táncegyüttes, Jakus 
Mihály masszázs, Lendvainé 
Pesti Emese optikus- és lát-
szerészmester, Ambrusné 
Molnár Csilla pedikűrös, 
Wator Anikó.

Ivor Andrásné
szervező
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Folytatás az 1. oldalról
- A száraz avart és gazt, a 

belterületen nem szabad el-
égetni – mondta lapunknak a 
tűzoltóparancsnok, felhívva a 
fi gyelmet arra is, hogy külte-
rületen viszont csak engedély-
lyel lehet ezt megtenni.  

A csütörtökön hatályba lé-
pett új Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat a külterületi ingat-
lanok vonatkozásában az irá-
nyított égetést lehetővé teszi, 
de azt előzetesen a tűzvédel-
mi hatóság engedélyéhez köti. 
A kérelmet az égetés tervezett 
időpontját megelőző 10. napig 
be kell nyújtani az illetékes ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság-
hoz, aki azt 5 munkanapon be-

lül elbírálja. A kérelemhez 3000 
forintos illetéket kell megfi zetni.

A szabály azonban nem vo-
natkozik a grillezésre, bog-
rácsozásra - erről már Csám-
pai Attila, a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgató-
ság szóvivője beszélt.  Elmond-
ta azt is, hogy külterületen fi -
gyelembe kell venni a tűzgyúj-
tási tilalmat, valamint az időjá-
rási körülményeket is. Szélben, 
viharban továbbra is tilos tüzet 
gyújtani!

Az égetés problémájá-
ra megoldást jelenthet a házi 
komposztálás is. 

A tűzvédelmi előírások, va-
lamint az égetési tilalomra vo-
natkozó rendelkezések meg-

szegését az illetékes hatóságok 
a szabályszegés súlyától függő-
en bírsággal sújthatják. Tűzvé-
delmi előírás megszegéséért, 
ha az tüzet idézett elő, alapeset-
ben 100 ezer forinttól 1 mil-
lió forintig terjed a tűzvédel-
mi bírság, de 200 ezer forinttól 
3 millió forintig, amennyiben 
az oltási tevékenységben a tűz-
oltóság beavatkozására is szük-
ség volt. 

Az okozott károkért a tűz 
okozóját felelősség terheli, ha 
a szabadtéri égetés miatt nagy 
értékű vagyontárgyak káro-
sodnak, vagy emberek kerül-
nek veszélybe, a tűzokozó el-
len büntetőeljárás is indulhat. 
(F. A.)

Ma nagy divat a futás. Talán 
azért, mert szinte az egyik 
legegyszerűbb sport, és Nagy-
maroson számos hely van, 
ahol űzhetjük. Még decem-
berben alakult meg város-
unkban a Fut a Maros Futó-
klub, mely csoportba gyűj-
ti a helyieket. A szervezőket 
Honti Csillát és Plentner Ka-
talint kérdeztem.
 

- Hogyan jött az ötlet, hogy 
futóklubot hozzatok létre Nagy-
maroson?

- Nagymaroson évek óta 
egyre népszerűbb sport a futás, 
amit bárki, bármikor tud külö-
nösebb követelmények nélkül 
a maga tempójában űzni. So-
kat találkozunk Duna-parton, 
sportrendezvényeken, látásból 
szinte már mind ismerjük egy-
más, de jó lett volna pár szót is 
váltani a közös hobbinkról

A futóversenyeken átélt iz-
galmak és eredmények arra 
sarkaltak pár lelkes embert, 
hogy futóklubot alapítsunk 
Nagymaroson.

- Az első alkalomra sokan 
mentek el. Ki, milyen okkal sze-
retne közösségben futni?

- Decemberben találkoz-
tunk először és meglepően 
gyorsan terjedt a hírünk. Janu-
ár végén már majdnem 30 fő 

nevezését adtuk le a BSI szer-
vezésében megvalósuló áprilisi 
félmaratonra ill. 10 km-es sza-
kaszra.

Az okok közül számos  le-
het, de leginkább a közösség 

adta  motivációt emelnénk ki. 
Nincs kedved elmenni már este 
6-kor futni? De a Faceboook 
csoportban már találtál futó-
társat, aki számít rád, akkor el 
fogsz menni te is futni. Másfe-
lől a közös futásnak biztonsá-
gi okai is vannak a szabadban, 
pláne téli estéken.

- Milyen rendezvényeken 
vesztek a jövőben közösen részt?

- Együttműködést kötöt-
tünk a BSI-vel és ennek meg-
felelően minimum három ren-
dezvényen fog részt venni a Fut 
a Maros Futóklub. De valljuk 

be, nem olyan nagy kihívás ez, 
hisz eddig is rendszeresen ott 
voltunk az ismertebb futóese-
ményeken egyénileg. Az április 
19-i Vivicitta félmaratonra már 
megtörténtek a nevezések, sőt a 

szeptemberi Nike félmaratonra 
is. Ám lesz májusban Női Futó-
gála (5-10 km-es távokkal) és a 
nagy kedvencre a Brutálfutásra 
is készülünk júniusban. A nyár 
elejei Fut a Vác és a téli Mikulás 
futást soha nem hagynánk ki.  

A klubban van, akinek a 20 
km alig kottyan meg, ők már a 
maratonra készülnek.  Edzés-
tervek is összeállításra kerültek 
szakértő által.

- Mikor vannak a találko-
zók, és hogyan lehet a klub-
ba jelentkezni?

- Nincs rendszeres jelleg-

gel találkozó, leginkább csak 
egy-egy szervezési téma miatt 
ülünk össze havonta. A nagy-
maros.hu oldalon az esemény-
naptárban bárki megtalálhatja 
a következő időpontokat illetve 
a város honlapján fel lehet irat-
kozni a hírlevélre is, ami rend-
szeres tájékoztatást ad.

Gyere el egy találkozóra, 
vagy egy közös futásra! Leg-
közelebb április 1-jén, 18 óra-
kor "Bolondos futásra" indu-
lunk közösen este 18 órakor 
a hajóállomástól. Aki bírja az 
Zebegény táblát is megérinthe-
ti, aki kevésbé bármikor visz-
szafordulhat. A lényeg a moz-
gás öröme.

- Szerintetek miért lett ennyi-
re divat ma a futás?

- Számtalan okból: példá-
ul egyszerű, nem igényel kü-
lönösebb eszközöket. Persze a 
futó ruházat mára már elen-
gedhetetlenné vált, de csupán a 
jó cipő az amire igazán szükség 
van. Bármikor, bárki elkezd-
heti és annyit vállalhat ameny-
nyit elégedetten és örömmel 
tud teljesíteni. Igaz sikertörté-
netek is vannak a klub társak 
között. El lehet kezdeni 40 fö-
lött is futni és pár év alatt már 
a félmaratonra is benevezhet. 
Nem mellékes egészségvédő 
hatása, no és a súlycsökkentő 
mellékhatásáról nem is beszél-
ve.  Hisz nem számít milyen 
lassan futsz, mert így is lekörö-
zöl mindenkit aki ez idő alatt 
egy fotelban ül.

Furucz Anita

A Fut a Maros Futóklub összefogja 
a sportág szerelmeseit

„Az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet 225. § 
(1) bekezdése szerint: „Ha 
jogszabály másként nem ren-
delkezik, a lábon álló nö-
vényzet, tarló, növényter-
mesztéssel összefüggésben és 
a belterületi ingatlanok hasz-
nálata során keletkezett hul-
ladék szabadtéri égetése ti-
los.”  

Nagymaros esetében jog-
szabály, mégpedig önkor-
mányzati rendelet másképp 
rendelkezik, megengedi meg-
határozott napokon és idő-
pontokban a tűzgyújtást, 
ezért annak előírásai szerint 
az avar és a kerti hulladék 
továbbra is elégethető.

Dr. Horváth Béla
jegyző

FIGYELEM: változnak az égetés szabályai
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Az első félév zárása után minden 
osztályban szülői értekezletet tar-
tottak az osztályfőnökök. Itt érté-
kelték a gyerekek féléves munká-
ját, és ismertették a tanév további 
programjait. Ilyenkor mindig le-
hetőség nyílik egyéni problémák 
megbeszélésére is.

A 8. osztályosok továbbtanulá-
si lapjait továbbítottuk a megjelölt 
középiskolákba.

A zenei tanszaki koncertek 
folytatódtak februárban, a szülők 
és a pedagógusok is büszkék lehet-
tek gyermekeikre. Köszönjük a fel-
készítő zenetanárok munkáját!

Február 11-én rendeztük a Te-
leki Pál verseny helyi fordulóját 
földrajzból, melyet Demeter Bálint 
szervezett. Péntek Zoltán 7. osztá-
lyos és Nagy Márton 8. osztályos 
tanulók jutottak tovább a megyei 
döntőbe.

Február 13-án, pénteken volt 
az iskolai farsang. Az alsó tagoza-
tosoknál osztálykeretben kezdő-
dött a program jelmezfelvonulás-
sal és vetélkedőkkel. Utána a gye-
rekek megnézték a többi osztály-
ban található királynőket, tündé-
reket, nyuszikat, cicákat, rablókat, 
boszorkányokat és sok más fan-
táziadús jelmezbe öltözött társai-
kat. Köszönjük a szülőknek az öt-
letes jelmezeket és a sok fi nom sü-
teményt! Ezután kezdődött csak 
igazán a buli. A művelődési házba 
mentünk, ahol táncház várt ránk. 
A váci Pikéthy Konziból hívtunk 
meg négy fi atalt, akik zenéltek ne-
künk hegedűvel, brácsával, nagy-
bőgővel, és csodálatos népdalokat 
hallottunk tőlük. Még egy humo-

Rendezvénysorozatot terve-
zünk május végére iskolánk 100 
éves születésnapjára. Lesznek 
vetélkedők, tanulmányi verse-
nyek, sportversenyek, előadá-
sok, sőt még nyitott iskola éj-
szakája is! A művészet sem ma-
rad ki, táncos és zenei előadá-
sokkal is várjuk Nagymaros la-
kosságát!

Tervezünk egy kiállítást, 
melyben szükségünk van a 
nagymarosiak segítségére!

Gyűjtünk régi iskolával kap-
csolatos tárgyakat, tanszereket, 
szemléltető eszközöket, köny-
veket, bizonyítványokat, isko-
lai köpenyeket, úttörő, kisdo-
bos egyenruhát, régi fotókat 
osztálykirándulásokról, bal-
lagásokról, rendezvényekről. 
Viedófelvételeket is szívesen ve-

szünk rendezvényekről, melyet 
levetítenénk a nyitott iskola éj-
szakáján.

Természetesen mindenre vi-
gyázunk, és utána visszaadjuk a 
tulajdonosának.

Készül egy könyv az iskola 
múltjáról. Itt is kérjük az egy-
kori diákok segítségét!!! Várunk 
visszaemlékezéseket, történe-
teket, fényképeket a régi idők-
ről, egykori tanárokról. Kér-
jük mindenre írjanak nevet és a 
végzés évét. E-mailben várjuk az 
anyagokat a szazevesaziskola@
gmail.com címre vagy szemé-
lyesen az iskola titkárságára áp-
rilis 1-jéig. A könyvvel kapcso-
latban Horváth Dávid ad felvi-
lágosítást.

Köszönettel: 
Az iskola vezetősége

ros éneket is tanítottak a gyerekek-
nek. Nagyon jó hangulatot terem-
tettek, ezúton is köszönjük, hogy 

eljöttek hozzánk. Köszönet jár 
Hangrád Katalin kolléganőnknek 
is, aki levezette a két órás táncházat.

A felsős farsangot idén is a Di-
ákönkormányzat szervezte. Majd-
nem minden felsős osztály készült 
valamilyen műsorral, és voltak 
egyéni beöltözők is. A tantestület 
tagjaiból választott zsűri nem rang-
sorolt a fellépők között, mert mind-
egyik produkciót nagyon szórakoz-
tatónak találta. A legkiemelkedőbb 
műsort azonban tortával díjazta, 
amit idén az 5.a osztály vehetett át!

A Mesemúzeumba látogatott 
el a 2.a osztály február 4-én. Játé-
kos formában ismételték át a nép-
meséről tanultakat. Köszönjük 
Csörsz Katalin kolléganőnknek az 

érdekes foglalkozást.
A gyerekek életét színházláto-

gatások tették színesebbé. 

Február 9-én a 4.b osztály Bu-
dapestre utazott. A Kolibri Szín-
házban nézték meg a „Macska vol-
tam Londonban” című előadást. 
A jegyek megvásárlásában segít-
ségünkre volt Elekes Györgyi, aki-
nek ezúton is köszönjük a közre-
működést.

Február 20-án a 4.a osztály lá-
togatott el a Magyar Színházba, 
ahol a Rumini című előadást te-
kintették meg.

Február 24-én délelőtt a he-
lyi művelődési házban Kisvakond 
kalandjaiba kaptunk bepillantást, 
az előadáson két osztály vett részt 
az iskolából.

A sportot kedvelő diákok sem 
unatkoznak soha. Floor ball baj-

Az iskola februári hírei
nokságot szervezett Hamvas Bri-
gitta a 3. évfolyamnak. Első helye-
zést a 3. b osztály ért el, a másik két 
3. osztály holtversenyben 2. helye-
zést ért. Különösen ügyes volt a 3.a 
lány csapata.

Ebben a hónapban is sokan 
voltak korcsolyázni a váci jégpá-
lyán. Nagyon jó lehetőség ez a gye-
rekeknek, egyre több osztály kap 
kedvet a korizáshoz.

Február 12-én iskolai kosárlab-
da bajnokságot szervezett Petrovics 
Béla, nagyon jókedvűen, kelleme-
sen telt a délután.

Február 13-án megyei Diák-
olimpián vettek részt a 2. korcso-
portos fi aink Vácrátóton, ahol 4. 
helyezést értek el. 

Február 17-én lány focisaink Ta-
hiban voltak egy barátságos mérkő-
zésen, ahol 1. helyezést értek el.

A karácsonyi angyalok című 
rajzpályázattal részvételt nyertünk 
a józsefvárosi rendezvényközpont 
által szervezett farsangi program-
ra, melyre február 14-én került sor, 
ahol fánk sütésen, nemezelésen és 
Gulyás László mesemondó előadá-
sán vettek részt tanulóink. Az isko-
lából 5 tanuló jött el a programra.

Február 21-én megint volt „Is-
kolába hívogató” rendezvény, 
melyre nagyon sok nagycsoportos 
óvodás gyerek jött el szüleivel. Vi-
dám játékokkal várták a gyerekeket 
a tanító nénik, jó volt nézni a jó-
kedvű, nyitott gyerekarcokat.

A tanító nénik az óvodában is 
meg fogják látogatni a gyerekeket. 
A szülőknek pedig szülői értekez-
let lesz március folyamán.

Zoller Csabáné  ig.h.

100 éves az iskola

Február hónapban háromszor 
nyílt alkalmunk a korcsolyázást 
kipróbálni a váci műjégen. Nagy 
várakozással tekintettünk a re-
meknek ígérkező szórakozás elé-
be, legtöbbünknek ekkor volt elő-
ször korcsolya a lábán. Egy na-
gyon kedves, vállalkozó szelle-
mű apuka segítségével, irányítá-

Már korcsolyázni is 
tudunk!

sával tanulgattuk a jégről a felál-
lást, haladást, fordulást, a korizás 
csínját-bínját. A kezdeti félelmek 
után egyre biztosabban, ügyeseb-
ben csúszkáltunk, mígnem a vé-
gére úgy belejöttünk, hogy abba-
hagyni is alig akartuk. Sajnáljuk, 
hogy nem mehetünk heti rend-
szerességgel. 

Köszönetet mondunk a Szülők-
nek, akik vállalták a költségeket, 
Petrovics Béla tanár úrnak, aki se-
gített a talpon maradásban, és na-
gyon nagy köszönet Csiszér –Ma-
dár Attilának, aki időt, fáradságot 
nem kímélve oktatott minket! Re-
méljük, a következő szezonban is-
mét együtt korcsolyázhatunk!

 Az első a osztály tanulói 
és  a tanító nénik
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Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/355-808
Börzsönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022

Nagymaros, Fő tér 9.

2015. február 9-én taná-
runkkal, Szigeti-Benedek 
Gabriellával, és zongorakí-
sérőnkkel, Vidi Andreával 
Pomázra utaztunk, ahol 
három megye fuvolistái-
val mértük össze tudásun-
kat. A mi korcsoportunk-
ra délután került sor. Sor-
solás alapján Bálint Doroty-
tya Hanna (képünkön jobb-
ra) szerepelt elsőként. 

Hibátlan előadását a kö-
zönség nagy tapssal jutal-
mazta. Az első blokk után, 
rövid szünetet követően én 
kerültem sorra. Először iz-
gultam, de a kötelező etűd 
játszása közben teljesen 
megnyugodtam, mert na-
gyon jól sikerült. Minden-
ki egyetértett abban, hogy a 
kötelező művek elég nehe-
zek voltak, ezért rengeteget 
gyakoroltuk. Az előadási 
darab játszása közben na-

gyon jól éreztem magam, 
- bár az elején kisebb hibák 
előfordultak -, mégis tel-
jesen beleélve tudtam elő-
adni. Harmadik társunkra, 
Schirmer Klárira (képün-
kön lent) késő délután ke-
rült sor, akinek tökéletesen 
sikerült az előadása. Oly-
annyira, hogy a zsűri ma-
gas pontszáma alapján to-
vábbjutott az országos ver-

senyre, melyet március vé-
gén rendeznek Kaposvá-
ron. Nagyon drukkolunk 
neki!

Mosonyi Borbála

Február 9-én, Pomázon 
rendezték meg a „Jeney 

Fuvolaversenyen jártunk

Zoltán” Országos Fuvola-
verseny területi válogató-
ját. 64 fuvolás mérte össze 
tudását, köztük három nö-
vendékem, Bálint Doroty-
tya Hanna, Mosonyi Bor-
bála (képünkön fent) és 
Schirmer Klára (képünkön 
lent). Mindhárman kitű-
nően teljesítettek. Klári be-
került abba a 10-be, akik 
továbbjutottak az országos 
versenyre, melyre március 
27-én, Kaposváron kerül 
sor. Köszönet Vidi Andre-
ának az igényes zongorakí-
séretért, mely elősegítette 
a jó eredményt, valamint a 
lányoknak a sok gyakorlá-
sért, ami meghozta az ered-
ményt. Mindannyiunknak 
nemcsak jó tapasztalat, ha-
nem igazi élmény is volt a 
részvétel!

Szigeti-Benedek 
Gabriella

Börzsönyoptika üzleteink nyitva tartása VÁLTOZOTT!
Hétfő: ZÁRVA

Kedd: 13-17-ig KISMAROS
Szerda: 13-17 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!
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Kedves nagymarosiak!
Szeretnénk megköszönni, hogy 2014. év folya-

mán is sokféleképpen támogatták alapítványun-
kat. Több ízben kaptunk pénzadományt, vala-
mint ruhaneműt, ágyneműt, használati cikke-
ket, bútorokat. Minden adománynak nagyon 

örülünk, mert ezáltal megtakarítást érhetünk el. 
A 2013. évi  személyi jövedelemadó 1% felaján-
lásokból 123.132 Ft jött össze. Ebből az összeg-
ből egy beépített szekrényt csináltattunk az in-

tézmény épületébe. Ez évben is tisztelettel kérjük 
hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítvá-

nyunkra felajánlani szíveskedjenek.
NAGYMAROSI  ÖREGEK  OTTHONÁÉRT  

ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁM:  18669103-1-13

Támogatásukat az idősek nevében is előre köszönjük.

VIRÁGVASÁRNAP: 
- Aki teheti a 9 órai ünnepi barkaszentelési szentmisén vegyen részt. 

- Este 18:30 – kor csendes szentmise lesz.
 

NAGYCSÜTÖRTÖK:
- 18:30-kor az Utolsó Vacsora emlékmiséje. A Szentmi-

se után csendes szentségimádás, illetve a közösségi házban 
ünnepi agapé majd a búcsúbeszéd felolvasása. Utána indu-

lunk az éjszakai keresztútra. 
NAGYPÉNTEK: 

- 15:00 - kor Keresztút a kálvárián
- 18:30 - kor ünnepi nagypénteki liturgia

 

NAGYSZOMBAT:
- Napközben egész nap nyitva a templom  szentsír látogatásra

- 19:30 - kor ünnepi feltámadási liturgia
 

     HÚSVÉT VASÁRNAP: 8:00;  9:30;  18:30
HÚSVÉT HÉTFŐ: 9:00 és 18:30 

Sillye Jenő koncert a 
római katolikus templomban
Március 21-én, 17:30 - kor Sillye Jenő és barátai a „Ke-
resztút” című oratóriumot adják elő a nagymarosi temp-
lomban, és utána a szentmisén énekelnek. Mindenkit 
szeretettel várunk. 

István atya

Húsvéti mise- és szertartásrend

Köszönetnyilvánítás
2015. február 19-én Pestről Vácra utaztam, táskámat a vo-
naton felejtettem. Egy hölgy Nagymaroson leadta az állo-
máson. A Forgalmista Úr (erős, magas férfi ) telefonon ér-
tesített róla. Másfél óra múlva érte mentem. Honoráriu-
mot nem fogadott el a vasúti alkalmazott,  a nemes lelkű 
hölgy pedig már nem volt a helyszínen. Vannak még be-
csületes, jóakaratú emberek.

Ezúton szeretném megköszönni Nekik, amit tettek. 
Mindkettőjükre hálával gondolok, az Isten áldja meg Őket!

Hajdú Sándorné, Érd

Program előzetes: Kórushangverseny
A Nagymarosi Női Kar szervezésében 2015. március 21-
én, szombaton 17 órakor a művelődési házban. Közre-
működnek: a dömösi Zöldkendő Énekkar, pilismaróti 
Szent Lőrinc Énekkar, Nagymarosi Férfi kórus, Nagyma-
rosi Női Kar.

Várjuk a zene kedvelőket szeretettel! A belépés díjtalan!

Szobi Járási Hivatal
(Szob, Szent Imre u. 12.)

hétfő / 8.00 – 16.00
kedd / 8.00 – 12.00
szerda / 8.00 – 18.00
csütörtök / 8.00 – 12.00
péntek / 8.00 – 12.00

Nagymarosi Kirendeltség
(Nagymaros, Fő tér 5.)

hétfő / 8.00 – 16.00
kedd / 8.00 – 12.00
szerda / 8.00 – 18.00
csütörtök / 8.00 – 12.00
péntek / 8.00 – 12.00

Járási kisokos
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A pályázatoknak köszön-
hetően a csónakház felújí-
tásának egy újabb üteme 
zárult le. További tárgya-
lások vannak folyamat-
ban, hogy újabb támoga-
tásokból a felújítás elma-
radt része is elkészülhes-
sen. Addig is köszönjük 
a sportolóink türelmét és 
megértését a munkával 
járó kellemetlenségek mi-
att, továbbá köszönjük a 
közreműködők és az Ön-
kormányzat hathatós se-
gítségét a felújítások el-
végzésében.

A tél végéhez közeledve 
a kajakosok a felkészült-
ségüket a tornacsarnok-
ban és a futópályán mé-
rik össze. A mi verseny-
zőink a győri Fizikai fel-
mérőn szerepeltek. Ez egy 
összetett verseny, sokol-
dalú próbatétel, húzódz-

kodásból, futásból, fekve 
nyomásból és lábemelés-
ből áll.  

A csapatunk összesí-
tésben az előkelő 5. he-
lyen végzett. Gratulálunk 
a versenyzőinknek!

FIZIKAI FELMÉRŐ 

BAJNOKSÁG GYŐR, 
2015. február 14.:

fi ú 17 éves korcsoport:
8. Striker Márton

fi ú: 16 éves korcsoport:
11. Szlávik Tamás 
15 éves korcsoport 
7. Antal Márton
14 éves korcsoport

2015. február 5-én 13.40-
kor érkezett riasztás sze-
rint a Fehér hegyen egy 
családi ház tetőszerkeze-
te ég. A lakók az épületet 
elhagyták. Egyesületünk a 
riasztást követően 10 per-
cen belül a helyszínen volt. 

A lakóház kéményé-
ben kigyulladt a lerakó-
dott kátrány. Szerencsé-
re a tetőszerkezetre nem 
terjedt át a tűz. A lakók 
helyesen a kályhát azon-
nal kiürítették. A szerke-
zeti hibák viszont elegen-
dő levegővel látták el ké-
ményt az égéshez. Annak 
környezetét megtisztítot-
tuk és az égést felügyeltük. 
Váci tűzoltóság két autó-
ja is a helyszínre érkezett, 

ahol jegyzőkönyvet vettek 
fel. Egyesületünk öt tag-
ja vett részt a beavatkozás-
ban. Személyi sérülés 
nem történt.

Az Egyesület feb-
ruári gyakorlóján 
közlekedési balese-
tekre készített fel pa-
rancsnokunk. A ri-
asztás kezdetétől át-
vettük az eseménye-
ket. A helyszín bizto-
sításán, a sérültek ki-
mentésén, a műsza-
ki teendőkön át, az 
esetlegesen előfordu-
ló vészhelyzetek ki-
küszöböléséig.

A Nagymarosi Ön-

kéntes Tűzoltó Egyesület 
számít a helyi lakosok tá-
mogatására a személyi jö-

A Fehérhegyen égett egy ház teteje 
a helyiek is segítettek az oltásban

vedelemadó 1%-nak fel-
ajánlásakor.

Kérjük támogassanak 
bennünket, hogy tagja-
ink megfelelő eszközökkel 
és védő öltözetekkel tud-
janak Önöknek segíteni a 
bajban.

Nagymarosi kajakos 
eredmények és események

3. Dobó Bálint, 
5. Gaszner Ádám
13 éves korcsoport
6, Schwarcz Gergő, 
10 éves korcsoport
3. Gyimesi Levente, 
5. Schwarcz Dávid, 
6. Gável Márton

leány 13 éves korcsoport: 
17. 7 Illés Panna
12 éves korcsoport 
15. Havasi Petra

Köszönettel tartozunk 
azoknak, akik az egyesület 
működéséhez adójuk 1%-
os támogatásával hozzájá-
rultak. Az egyesület veze-
tősége azzal a kéréssel for-
dul Önökhöz, hogy ebben 
az évben is támogassák az 
egyesületben folyó mun-
kát. Szeretnénk, ha a tá-
mogatásoknak köszönhe-
tően minél több verseny-
re juthatnának el verseny-
zőink.

 
A támogatáshoz szüksé-

ges információk: 
Nagymarosi Sportegyesület: 

19836533-1-13

A képen 10 éves korcsoport eredmény hirdetése, a do-
bogón Gyimesi Levente és az 5. helyen Schwarcz Dávid 
és a 6. Gável Márton
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Olvasói levél

Szarvasgomba
A szarvasgomba a világ legfi nomabb, de legdrágább csemegéje. 
Elhatároztam: ha kell, a föld alól is szerzek szarvasgombát. Mint 
kiderült, azt tényleg a föld alól kell, mert ott terem, de Nagyma-
ros környékén is akad.

A szakkönyvek szerint a sertés a legjobb szarvasgomba kuta-
tó, megérzi az illatát, kitúrja a föld alól.

Apróhirdetésemre jelentkezett egy zempléni gazda: neki van 
egy kiképzett szarvasgomba kutató kocája. Leleveleztük a biz-
niszt, de mielőtt leszállította volna, a disznó gombamérgezés kö-
vetkeztében elhunyt. A gazdának volt egy jó híre is: halála előtt a 
koca öt kismalacnak adott életet, akik nyilván örökölték a mama 
génjeit. Az egyiket felajánlotta nekem. Nem akartam, hogy a te-
lekszomszédjaim megtudják, hogy disznót tartok, ezért a ház-
ban rejtegettem a röfi t, és megkezdtem a kiképzését. Kezdetben 
rántott gombával, és jégkockát is etettem vele, hogy malac bere-
kedjen, és visításával ne árulja el, hogy kiképzés folyik.

Rezső – így hívtam a kutatómalacot – egy nap fondorlatos 
módon megszökött. A hétvégére a szomszédom szezonzáró bu-
lira hívott,

majdnem infarktust kaptam, amikor megláttam, hogy Re-
zsőt tálalták fel, citrommal a szájában. A szomszéd elmondta, 
hogy a kóbor röfi t a kertben találta, próbálta keresni a gazdáját, 
de sikertelenül. De hát ki lehet az az idióta, aki egy ilyen festői 
szépségű helyen malacot tart...

Hagyományőrzés a nyugdíjas klubban
Február 15-én, hétfőn a kultúrházban nyugdíjas klubtalálkozó 
keretében krumplizsúrt rendezett Marika, a klub vezetője. Már 
hagyomány, hogy a zsúrra a zebegényi nyugdíjasokat is meghív-
ják. Ezt tette Marika is. Öt óra után megérkeztek a zebegényiek is. 

Pálinkával kínálták a nyugdíjasokat és az asztalokon gusztu-
sos hidegtálak voltak. Salátaágyon szalonna, kolbász, sajt, főtt to-
jás, tepertő és lilahagyma volt gusztán elrendezve. Friss kenyér és 
főtt burgonya is volt. Emellett mindenki hozott egy kis elemózsi-
át. Üdítőitalok, bor és még nagyon fi nom sütemények és pogácsa 
is került az asztalra. 

Mindenki jóízűen evett és jól érezte magát. Vidám beszélgetés 
folyt minden asztalnál. Nagyon jó érzés, hogy mindenki vidáman 
és jókedvűen ment haza. 

A klub vezetője Marika, és segítői nagyon kitettek magukért. 
Nagyon jó lenne, ha több ilyen szórakoztató találkozó lenne. Ta-
lán több nyugdíjas eljönne, ha tudomást szereznének arról, hogy 
milyen jó a hangulat. 

Egy szó, mint száz, köszönjük Marikának ezt a vidám estét. 
Gratulálunk Marika! 

Tisztelettel két nyugdíjas polgárőr:
Róna Rudolf és felesége Éva
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

TAVASZI ÁLLATVÉDELMI AKCIÓ NAGYMAROSON
2015. márciusában

Minden problémát a gyökerénél lehet a 
leghatásosabban kezelni. A gazdátlan és 
kóbor állatok száma a leghatásosabban a 
felelősségteljes állattartás támogatásával, 
a nem kívánt szaporulatok megelőzésével 
csökkenthető. 

Ezért újra kampányt hirdetünk nagymaro-
si macskák és kutyák  ivartalanítására, va-
lamint macskák veszettség elleni oltására. 

A kampány során az Alapítvány átvállal-
ja a műtétek költségeinek 40%-át, így a rá-

szoruló gazdák az alábbi kedvezményes összegekért végeztethetik el a műtéteket/beoltásokat. 
Az akcióban való részvétel feltétele a nagymarosi lakcím és kutyák esetében a kötelező veszett-
ség elleni védőoltás megléte.

        MŰTÉT             Nőstény macska               6 000 Ft
               Kandúr  macska         3 000 Ft
               Szuka kutya                                       12 000 Ft
               Kan kutya                                8 500 Ft
        OLTÁS                 Macska veszettség                               2 000 Ft

                                     
CHIP BEÜLTETÉS  Csak a műtétre jelentkezőknél :          2 500 Ft. 

A műtéteket dr. Drobilich János végzi, Nagymaros, Radnóti u. 1. alatt található rendelőjében.
Jelentkezési lapok találhatók:  Horgászbolt, Könyvtár,  Polgármesteri Hivatal
A jelentkezések leadhatók ugyanott, március 23-ig.
Az alapítvány a műtéteket meghatározott keretösszegből tudja támogatni, az alapítvány ku-
ratóriuma bírálja el a jelentkezéseket  és annak eredményéről értesítést küld az érintetteknek. 

MUTASSUNK PÉLDÁT ÉS GONDOLKODJUNK FELELŐSSÉGGEL A HOZZÁNK TAR-
TOZÓ ÁLLATOKRÓL ÉS MINDEN UTÓDJUKRÓL!

A MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma
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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
március-április

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonok-
nak, ismerősöknek, barátoknak, szomszédok-
nak, akik drága szeretett Heincz Ferenc te-
metésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Március 12. de: Vásár
Március 13. de: Ünnepi megemlékezés  - iskola
Március 13. 18.00 Ünnepi megemlékezés - városi
Március 16. 17.00  Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás 
Március 17- de: Vásár
Március 19. 9-12  Vásár (Angol használt ruha)
Március 20. de: Vásár
Március 21. 17.00  Kórushangverseny
Március 23. de: Vásár 
Március 26. de: Vásár
Március 27. 17.00  Fiatal Muzsikusok Napja - hangverseny
Március 28. 16.30 Tavaszi Tárlat - Dunakanyar Képzőművé-
szeti Egyesület
Március 30. de: Vásár
Április 02. 9-12  Vásár (Angol használt ruha)
Április 05. 19.00  Locsoló bál (Óvoda szervezésében()
Április 08. de: Vásár
Április 09. de: Vásár
Április 11. 17.00 Borverseny

Születtek: Csonka Róbert és Flaskai Anett fi a Róbert, 
Lénárt Zsolt és Mester Kitti fi a Tamás, Sasvári Krisztián 
és Tury Andrea fi a Milán.
Elhaláloztak: Mészáros Dezsőné sz.n.: Garamvölgyi Má-
ria (1939), Radics Józsefné sz.n.: Balog Éva (1947), Sol-
ti Józsefné sz.n.: Kovács Mária Magdolna (1952), Zámbó 
Jenőné sz.n.: Czelba Edit (1924), Makrai Ferencné sz.n.: 
Jung Erzsébet (1934)

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni a rokonok-
nak, ismerősöknek, az utca lakóinak, akik 
szeretett édesanyánkat Csanda Jánosnét 
(Néder Borbála) utolsó földi útjára elkísér-
ték, sírjára virágot helyeztek, mély fájdalmunk-
ban osztoztak. Emlékét szívünkben örökké őriz-
zük, és soha el nem feledjük!

Gyermekei: Lombosné Csanda Márta
 és Dankainé Csanda Mária

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

HÚSVÉTI AKCIÓ: HÚSVÉTI AKCIÓ: 
20-30-40 % 20-30-40 % 

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

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

       
®
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