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KIEGÉSZÜLT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET: 
letette az esküt Német Imre

Gyönyörű tojásfák 
emelték a város 
húsvéti fényét

Nagy sikert aratott a Nagymarosi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat és Ivor Andrásné elnök kezde-
ményezése. A tojásfákról készült képek bejárták az 
internetet is.

Nemzetiségi híreink a 6. oldalon olvashatók.

FIGYELEM, BÍRSÁGOLNAK: 
már jól azonosíthatóak az 

elkóborolt kutyák

A testületi ülés összefoglalója a 4. oldalon olvasható.

16. oldal

Emlékeztünk
Március 15-én méltó módon 
emlékezett meg a város  az 
1848-as forradalomról és sza-
badságharcról. 

A művelődési ház teljesen 
megtelt az ünnepség alatt, me-
lyen a Nagymarosi Férfi kar fel-
lépése után először Mándliné 
Szabó Katalin képviselő, majd 
Hollik István országgyűlési kép-
viselő mondott beszédet. 

Közreműködtek a Kittenber-
ger Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanu-
lói.            3. oldal
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Mint minden évben így 
idén is megtelt a művelő-
dési ház március 15-én. A 
Himnusz eléneklését köve-
tően, a Nagymarosi Férfi kó-
rus Juhász Orsolya Anna ve-
zényletével és Hámori Esz-

ter közreműködésével egy 
dalcsokrot adott elő, majd 
az önkormányzat nevében 
Mándliné Szabó Katalin kö-
szöntötte a megemlékező-
ket.

- Tavasz van. Bár ez a 
mai napon talán nem iga-
zán mutatkozik meg. Jó hír 
ez mindannyiunknak. Mert 
a tavasz a megújulás jelké-
pe. A szerelemé, a szabad-
ságé, az újjászületésé. Csu-
pa olyan dologé, aminek 
ha részeseivé válunk, emlé-
két mindörökre a szívünk-
be zárjuk.

Így van ez azokkal az em-
lékekkel is, amiket egy egész 
nemzet zár a szívébe. Hatás-
sal van ránk, még akkor is, 
ha a történések idején mi 
magunk még a világon sem 
voltunk. Nekünk, magya-
roknak 1848. március 15-e 
ilyen ünnep.

„Múlton nyugszik a jelen, 
s azon a jövendő” – mondta 
Széchenyi. Ismerni a múltat, 
ápolni a hagyományokat, 
büszkén vallani a hovatar-
tozást, vállalni őseinket és 
hivatkozni mindazokra az 
értékekre, amit megalkottak 

- szent kötelességünk. Köte-
lességünk azért, mert mind-
ez nemzetünk jelenének és 
jövőjének éltető ereje. Kö-
telességünk azért, mert csak 
ez ad szilárd öntudatot a je-
lenben, és erőt ahhoz, hogy 

biztosítsuk gyermekeink 
és unokáink jövőjét - ma-
gyar nemzetünk vitathatat-
lan helyét Európa közössé-
gében - mondta.

Az ünnepi beszédet ez-
úttal Hollik István ország-
gyűlési képviselő tartotta 
meg.

- Nemzetünk történelme 

során több alkalommal kel-
lett megküzdjön a külső el-
nyomással és az idegen kezű 
irányítással. Országunk 
ezer éves múltja során azon-

ban mindig akadtak Petőfi k, 
Wesselényik, Batthyányik, 
Kossuthok, akik a kellő idő-
ben felemelték a szavukat és 
kiálltak hazánk egységéért 
és a nemzet szuverenitásá-
ért. Az 1848-as március 15-i 
események adják nemze-
ti büszkeségünk alapját. Jó, 
újra és újra visszagondolni 
arra, amit a márciusi ifj ak 
vezetésével a mi őseink ak-
kor tettek - mondta. 

Közösen emlékeztünk az 1848-
as márciusi forradalomra

Az ünnepi műsort ebben 
az évben is az iskola állította 
össze. Betanították Csikhon 
Anikó, Kiss-Demeter Enikő, 
Zoller Csabáné, segítőik vol-
tak, Palotayné Scheili Mari-
anna, Kisné Horváth Anna, 
Dudásné Szegedi Zsuzsan-
na és a művészeti pedagó-
gusok, Huszár Krisztina, Er-
dei Gabriella, Horváth Eni-
kő, Oláh Norbert és Rácz Ta-

más.
A megemlékezés a Szózat 

eléneklésével ért véget. 
Közreműködött a ren-

dezvényen Péntek Zoltán 8. 
osztályos tanuló  zongorán 
(Lénárdné Patai Zsuzsanna 
tanítványa), valamint Hor-
váth Dávid tanár és Hor-
váth Benedek 8. osztályos 
tanuló.

Furucz Anita
fotók: Kiss Péter
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A települési szilárd hulla-
dékkal kapcsolatos hulla-
dékkezelési helyi közszol-
gáltatásról szóló 5/2010. 
(III. 31.) önkormányzati 
rendelet 2015. április 1. nap-
ján hatályba lépett módosí-
tott 19. §-a szerint a köz-
szolgáltató Maros kft . éven-
te egy alkalommal lomtala-
nítás keretében a lakosság-
nál keletkezett, a rendsze-
res elszállításra használatos 
gyűjtőedényzetbe el nem 
helyezhető hulladékot a tu-
lajdonos ingatlanáról elszál-
lítja és ártalmatlanítja.

Lomtalanítás keretében 
építési törmelék elszállítá-
sára sem kerülhet sor.

A lomtalanítás 1 m3 
mennyiséget meg nem ha-
ladó hulladék esetében 
évente egy alkalommal, la-
kossági igénybevevő részé-
re díjmentes. Ezt a mennyi-
séget meghaladó hulladék 
esetében a szolgáltató által 
megállapított díjat (6000 Ft/

m3) kell fi zetni.
A Képviselő-testület 

44/2015. (III. 30.) számú 
határozata szerint a lomta-
lanítást minden év május 
hónapjában kell megtarta-
ni.
A lomtalanítást az ingatlan-
tulajdonos a közszolgáltató-
nál rendelheti meg (Rákó-
czi út 37., telefon: 354-313).

A házhoz menő lomtala-
nítást a közszolgáltató azon 
ingatlantulajdonos részére 
köteles díjmentesen biztosí-
tani, aki lejárt esedékességű 
közszolgáltatási díjtartozás-
sal nem rendelkezik, vagy a 
rendeletben meghatározott 
mennyiségű zsákot az adott 
évre megvásárolta.

Lomtalanítás keretében 
elszállításra kerülő hulladék 
közterületen nem helyezhe-
tő el. E szabály megsértése 
közigazgatási bírság kisza-
bását eredményezi.

Dr. Horváth Béla
jegyző

A házhoz menő lomtalanításról 

Március 29-én, kedden tar-
totta soron következő ülését 
a város képviselő-testülete. 
Az ülés elején tette le az esküt 
Német Imre képviselő, majd 
az alpolgármester személyére 
tett javaslatot Petrovics László 
polgármester. 

A városvezető Mándliné 
Szabó Katalint javasolta, aki 
kijelentette: csak abban az 
esetben vállalja a tisztséget, ha 
minden képviselő támogat-
ja szavazatával. Végül titkos 
szavazással választották meg 
őt, míg a Humánügyi Bizott-
ság elnöki tisztségét a jövőben 
Német Imre tölti be.

A tanácskozáson jelen lévő 
Kempfné Dudás Hilda, a Szo-
bi Járási Hivatal vezetője arról 
adott tájékoztatást, hogy már-
ciusban kormányablak nyílt 
Szobon. 

A napirendek sorában elfo-
gadták a lejárt idejű határoza-
tok teljesítéséről szóló beszá-
molót, valamint a szakbizott-
ság javaslataival kiegészítve a 
közlekedési rend áttekintését, 
módosítását is. 

A közterületek felújítását, 
építés tervezését, ütemezését 
tárgyaló napirendi pontnál 
több képviselő is a Duna-par-
ti problémákra hívta fel a fi -
gyelmet. Ivor Andrásné ismét 
a szemetesek és a padok pót-
lását kérte, míg Grécs László a 

sétány világításának határide-
jére kérdezett rá. 

Döntöttek a Gondozási 
Központ térítési díjairól is. Ja-
nuár 1-el módosult a szociális 
ellátásokról szóló törvény, így 

az ellátási díjak is módosulnak 
(lásd lenti táblázat).

Elfogadták a polgármes-
teri hivatal 2015-ös évi mun-
kájáról szóló beszámolót. 
Petrovics László a napirend 
tárgyalásánál elmondta: a ta-
pasztalatok azt mutatják, 
hogy elégedetten távoznak az 
ügyfelek a hivatalból. 

Fekete Zsolt a Csillag ut-
cai ingatlan megvásárlásáról 
érdeklődött, amiben a tervek 
szerint később akár a hivatal is 
működhet. 

Szimon Attila viszont a 
közmunkásokat kritizálta, 
mert szerinte nem elég haté-
konyan dolgoznak. 

Ismét kiírásra került a vé-
dőnői pályázat, majd az óvo-
davezetői megbízásról szü-
letett döntés. Erre az óvodai 
évre a testület Gerstmayer Ju-
ditot bízta meg a vezetői mun-

kakörrel, Hetényi Andrea pe-
dig a helyettesi feladatokat lát-
ja majd el. 

Tárgyaltak a Danubia Tele-
vízió együttműködési ajánla-
táról is, és úgy döntöttek, hogy 

1. Intézményi térítési díjak:
1.1. Szociális étkeztetés (107051)
a) Teljes adag
aa) Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 720 Ft/nap
ab) Intézményi térítési díj kiszállítással: 855 Ft/nap
b) Kis adag
ba) Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 450 Ft/nap
bb) Intézményi térítési díj kiszállítással: 585 Ft/nap

1.2. Házi segítségnyújtás (107052)  
Intézményi térítési díj: 600 Ft/óra
Kizárólag a gondozott lakásán nyújtott szolgáltatások 
megkezdett órája alapján fi zetendő.

1.3. Nappali ellátás (102030)  
Intézményi térítési díj: 460 Ft/nap, 13 800 Ft/hónap,
étkezéssel: 1180 Ft/nap, 35 400 Ft/hónap

1.4. Idősek Otthona (102021)
Intézményi térítési díj: 3 800 Ft/nap, 114 000 Ft/hónap.

először testületi ülés közvetí-
tésére adnak megbízást. A to-
vábbi együttműködésről a ta-
pasztalatok és a digitális mű-
sorkiosztásba kerülés megtör-
ténte esetén dönt a testület. 

Elrendelték a Helyi Esély-
egyenlőségi Program felülvizs-
gálatát, majd Ivor Andrásné 
javaslatára január 22-őt az ön-
kormányzat által foglalkozta-
tott „közművelődési és közgyűj-
teményi dolgozók napjának”, 
míg a május 1-ét követő első 
munkanapot pedig az önkor-
mányzat által foglalkoztatott 
„Közhasznú munkások napjá-
nak” nyilvánították.

Az egyebekben Fekete Zsolt  
kért szót. Javaslatára a képvise-
lő-testület 25 ezer forint támo-
gatást állapított meg a húsvéti 
piaci rendezvény költségeihez, 
majd Ivor Andrásné a CSOK-
ról érdeklődött, hogy történt-e 
előrelépés az ügyben. 

A tanácskozás zárt ajtók 
mögött ért véget, ahol egy in-
gatlan esetleges megvásárlásá-
ról tárgyaltak és döntöttek egy, 
az idősek otthonába való fel-
vételi kérelemről. 

Furucz Anita

Mándliné Szabó Katalin lett a 
település új alpolgármestere
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Február 27-én több orszá-
gos média is foglalkozott 
az esettel: összedőlt egy 
ház Nagymaroson, a Fehér 
hegyen. A bent lakó idős 
hölgy csak a térerő hiá-
nyának köszönhette éle-
tét, hiszen ezért hagyta el 
a házat. Két héttel az eset 
után, példátlan összefo-
gással épült új ház a régi 
helyén.

Március 12-én, szom-
baton délelőtt egy ki-
sebb csoport gyűlt ösz-
sze, hogy meglepjék a tu-
lajdonost, egy 71 éves 
Burgermeisterné Erzsike 
nénit, aki mit sem sejtve 
érkezett a helyszínre, ám 
az autóból már könnyeit 
törölgetve szállt ki.

A megjelenteket 
Petrovics László polgár-
mester köszöntötte, és el-
mondta: ünnep a mai.

– Ma ebben az elvásott 
világban azt kell ünnepel-
nünk, hogy még mindig 
van jóság, még mindig van 
emberi szeretet, van ösz-
szefogás. Nagymaros en-
nek már hosszú évek óta 
tanúbizonyságát teszi, és 
tette az árvizek alkalmával 
is – mondta.

Murányi Zoltán, város-
fejlesztési csoportvezető 
arról beszélt, hogy a be-
omlás oka, valószínűleg 
100 évvel ezelőttre vezet-
hető vissza, amikor az is-

kola épült, ugyanis akkor 
szüntethették meg a pin-
cét. Most azonban egy va-
lószínűsíthető csőtörés 
okozta a bajt.

Az összefogást Mihály 
Gábor, a Hód Kft vezető-
je kezdeményezte.

– Két héttel ezelőtt 
megdöbbentő látvány fo-
gadott. A ház teljes hom-
lokzata eltűnt a föld alá. 
Az önhordó tető a gravitá-
ciót meghazudtolva mere-
dezett az utca felé. A drá-
mai hangulatot a sötét és a 
kihalt utca tovább fokozta 
– mesélte visszaemlékezve 
a történtekre.

Mint mondta: nagyon 
fontosnak tartja, hogy egy 
ilyen kiemelkedő teljesít-
mény végén, mindenkinek 
köszönetet mondjon, és 
így is tett, percekig sorol-
ta azokat a vállalkozókat, 
embereket, cégeket, akik 

segítsége nélkül nem való-
sulhatott volna meg a ház 
felépítése.

A segítségből kivette a 
részét: Kiss Tamás  famun-

kák, Nosztra Trade Kft. 
szállítás, Philipp Frigyes 
építész, ház külső meg-
jelenése, Gábor Pál kály-
hás, Korbadits Roland asz-
talos, Román Gábor ács, 
Szutor Tamás - Szuti-Ker 
Kft., értékbecslés, Pira-
mis Építőház Kft. építő-
anyag, Drobinoha Tamás 
- Moha-Gép Kft. földmun-
ka, Szobonya Gábor kert, 
Gábri József ács, burkolás, 
Klein Jenő Medve 200 Bt. 
kémény, Genzelmann Jó-
zsef Maros Építőipari és 
Kommunális Kft. - törme-
lékszállítás, Kovács Sándor 
szállítás, Schlögl Zoltán  
gépi földmunka, Kemp 
Róbert gépi földmunka, 
Radics Norbert Radnor-

Példátlan összefogás: új ház 
épült az összedőlt helyett

Mihály Gábor és Burger-
meisterné Erzsike néni

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett édesanyánk temetésén megjelentek, sír-
jára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk a Gondozási Központ 
minden dolgozójának, hogy odaadó munkájukkal 
az utolsó percig ápolták őt, enyhítettek a fájdal-
main.

Mester Péter és családja 

bau kőműves munka, Vil-
lányi Sándor Vill XXI. Bt. 
villanyszerelés, Halász Já-
nos festő munka, Szabadi 
István Aqua-Maxx Épület-
gépészet g é p é s z e -
ti munka, Maurer Péter 
és Révész Krisztin (a Hód 
Kft. két munkavezetője) 
szervezés és munkaveze-
tés, Nagy Csaba videó ké-
szítés, Draxler Ani néni, 
Macskásiné Pataki Kata-
lin, Scultéty család és Jung 
Erzsébet.

A rögtönzött ünnepség 
végén a ház tulajdonosa, 
Erzsike néni mondott kö-
szönetet a nagymarosi-
ak önzetlen segítségéért. 
Kiemelte: a bajban isme-
ri meg az ember a barátait. 
Végül közösen leplezték le 
a felépült új részt.

Furucz Anita
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Teszi ezt a Német Önkor-
mányzat is, ötleteivel, tevé-
keny részvételével és beruhá-
zásaival.

Német önkormányzatunk 
jelentős összeggel parkosítatta 
a hajóállomás Duna-parti ré-
szét, az Ulmi sktulya méltó he-
lyének kialakítása céljából. A 
Duna kavics szállítási költségét 
a PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ  vál-
lalta térítésmentesen, melyet 
nagyon szépen köszönünk.

Kérjük, óvják vigyázzák a 
környezetet, hiszen városunk 
szépítése, gyarapítása a cél. 

A friss növények öntözése 
naponta szükséges, s bár húsvét 
napjaiban is ezt tettük a csalá-
dommal, kérünk minden arra 
járó jó szándékú, együttműkö-
dő segítőket, hogy sétájuk so-
rán a  közellévő kút vízével se-
gítsék erősödni a frissen be-
ültetett növényeket,virágokat. 
Természetesen a környezet 
friss fűmaggal be lett szórva, 
de azt már fi gyelmetlenségből 
összejárták,betaposták.

Az Osterbrunnen je-
gyében örültünk a város 
díszkútjának,melyet az Álta-
lános iskola tanulóinak segít-
ségével díszítettek fel, kapcso-
lódva a  sváb hagyományt új-
raélesztő és fenntartó prog-
rammal. A német önkormány-
zatunk által fi nanszírozott ár-
vácskák itt is víz nélkül marad-
tak, gazdátlanul várták a segít-
séget. Szomorúan észleltem, 
hogy a közeli házakból nem 
jutott rájuk egy-egy pohár víz. 
Ha tévedek , elnézést kérek 

mindenkitől. Megtapasztaltam 
és az ide látogatók szintén ész-
revételezték.

Mindezekkel együtt színes 
színfoltként megörvendeztet-
ve Nagymarost, TOJÁSFA  ké-
szült a hagyományok bővítése 
céljából.

Kézimunka szakkörös asz-
szonyainkkal  együttműköd-
ve 300 db tojás készült egyedi 
mintázatú horgolással, és igen 
sok aprólékos  munkával. Sőt 
néhányan abban is segítettek, 
hogy a templomunk előtt lévő 
fát  ünnepi díszbe öltöztessük. 
Nyugdíjas korunkat tekintve, 
mindannyiunknak nagy fel-
adat volt a fára mászás, de a 
„magaslatokban” kisegítettek 
családom férfi tagjai. Azért ifj ú 
cserkészcsapatunk sem ma-

radt le, hiszen az odakötözött 
tojásokat csapatmunkával le-
szedték az ünnepek utáni hét-
végén. Az erre tervezett nap el 
lett halasztva, mert egy ifj ú pár 
az  esküvőjét tartva a szombati 
napra kifejezetten kérte, hogy 

az esemény megörökítésekor 
a fotókon az igazán mutatós 
és láthatóan szorgos kezek ál-
tal készített díszek maradjanak  
háttérképként a fán.

Köszönet Palásti Kati-
nak, Voknát Marinak, Mu-

Szépül, épül városunk! rányi Mártinak, Csadó Erzsi-
nek, Honti Mártinak, Mol-
nár Margitnak, Jung Évának, 
Wiesl Magdinak, Kapitány Jut-
kának, Maurer Marikának, 
Kricheunbaum Antalné Mári-
ának †, Balázs Marikának a te-
vőlegesen résztvevőknek, hogy 
ismét összefogva, idejüket fel-
áldozva, segítettek városunk 
hírnevét egy újabb, turisztikai 
szempontból is látványosság-
nak értékelt „díszlettel”  színe-
síteni.

Köszönöm mindazoknak, 
akik még tettek hozzá,- mint 
pl: Ladosné Zsébinek, és ki-
emelve Liebhardt Istvánt, aki 
egyenesen Németországból 
jött haza, hogy a saját dísze-
it is feltegye a Duna-parti sé-
tány fáira.

És még nem múlt el márci-
us. Gasztroangyal Borbás Mar-
csival! David Balazic a francia 
cipészmesterünk együttmű-
ködésével látogatta városunk 
gasztronómiai helyszíneit.

Március 23-án  Legényné 
Andresz Gréti konyhájá-
ban és Gréti tapasztalt kony-
haművészetével készült a 
„Grenadiermarsch” és a grízes 

tészta, hagyományos, tartal-
mas, laktató ebédként felvezet-
ve. Jó volt Gréti hagyományőr-
ző és átörökítő környezetében 
együtt lenni.

Ivor Andrásné
NNNÖ elnöke, képviselő

FONTOS!
Magyar Telekom Nyrt az EU szabványhoz csatlakozva meg-
változtatta a szolgáltatási formát, melyről a lakossági számlá-
kon belül értesítést küldött az érintetteknek.

A lakossági jelzések alapján megkerestem  a szolgáltatót, aki 
jelezte, hogy a www.telekom.hu/digitalisleszek címen a válto-
zásokkal kapcsolatban minden fontos tudnivaló megtalálható. 
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Február 13-án rendezte meg a 
városi nyugdíjas klub a szoká-
sos farsangi maskarás batyu-
bálját, mely az idén is igen jól 
sikerült. A fergeteges hangu-
lathoz a maskarások felvonu-
lásán kívül a Heinczinger ze-
nekar is nagyban hozzájárult. 
A 73 darab tombolatárgy ki-
sorsolását többször szakítot-
ta meg a „bunda-bunda” fel-
kiáltás, mivel voltak, akik nem 
csak egyszer nyertek. A ko-
moly, értékes darabokat rész-
ben a klub tagjai adták ösz-
sze, de igen nagy köszönet-
tel tartozunk a következőknek 

is, akik hozzájárultak a gazdag 
kínálathoz.

Álljon itt azok neve: Ba-
logh zöldséges, Benkó házas-
pár, Béci - szikvizes, Biobolt, 
CBA, Édeske cukrászda, Ildikó 
virágüzlet, Ivor Andrásné kép-
viselő asszony, Juli - zöldséges, 
Karsán lakberendezési bolt, 
Könyvtár, Marika fodrász, Pa-
noráma söröző - Zsolti és Ritu, 
gyógyszertár - Dákay Zoltán 
úr, Wator Anikó. (Ha esetleg 
valaki kimaradt volna, elnézést 
kérünk, utólag pótolni fogjuk.)

A nyugdíjas klub 
vezetősége

Beszámoló a nyugdíjas 
klub rendezvényéről

Meghívó
A városi nyugdíjas klub  szervezésében április 11-én, 17 
órakor a művelődési ház nagytermében Murányi Zoltán 
úr tart a nagymarosi árvizekről vetítést, melyre szeretet-
tel meghívunk minden érdeklődőt, nemcsak klubtagokat.

Óriási sikerrel vetítettük le az  
"A Lovasíjász" című fi lmet. 
Csaknem 250 ember jött el az 
előadásra, olyan tömeg volt a 
Művelődési Ház előterében, 
hogy kicsit megszeppentem. 
De lassan mindenki elfoglalta 
a helyét, és kezdődött a csoda, 
mely 2 órán át tartott. Pissze-
nés nélkül nézték végig a fi l-
met, kifelé jövet csillogó sze-
meket, boldog, mosolygó ar-
cokat láttam. 

Két óra büszkeség volt ez a 
fi lm! 

Köszönetet mondok a mű-
velődési ház dolgozóinak, és 
mindenkinek, aki részt vett a 
komoly előkészítő munkában. 

A legnagyobb köszönet 
Manyit, a "boltos Manyit" il-
leti, aki már 8 éve, a megala-
kulásunk óta segíti a munkán-
kat. Bármikor, bármit kérünk 
tőle, szó nélkül, azonnal se-

gít. Most is nagyon sok jegyet 
adott el és reklámozta az elő-
adásunkat. Köszönjük Manyi!

Megszületett az agyamban 
a következő ötlet is, ami szin-
tén óriási siker lesz, de csak 
nyár végén. Már dolgozom 
rajta, de az ötlet még titok.

Ültetős, magvetős szép 
tavaszt kívánok:  

Szimon Ágota

Kedves Szimon Ágota!
Szeretnénk megköszön-

ni neked a több száz nagy-
marosi és környékbeli lakos 
nevében azt a tartalmas es-
tét, melyet a Lovasíjász című 
fi lm vetítésével okoztál ne-
künk. Reméljük remek ötle-
teiddel máskor is megleped  
kis közösségünket. 

Fekete Zsolt

A Jobbik Nagymarosi 
Szervezete hírei

Eltűnt a gödörlakó

Előző lapszámunkban egy olvasónk virággal „díszí-
tette” az egyik kátyút a vasút utcában. Már újsá-
gunk megjelenésekor ez a látvány fogadott min-
ket: betömték a lyukakat. Sajnos a Vasút utca vagy, 
ahogy sokan emlegetik még, a régi főút tulajdon-
jogai nem tisztázottak, így minden évben felmerül, 
hogy kinek is kell karbantartania, a városnak, vagy 
a közútkezelőnek.
Most a lyukakat az önkormányzat munkatársai tün-
tették el átmenetileg. 
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Iskolánk három napos 
egészségnapot szervezett ta-
nulóink számára. A második 
napon, március 31-én a gye-
rekeknek egy érzékenyítő 
napot tartottunk, melynek 
keretében a gyerekek talál-
kozhattak, beszélgethettek, 
sportolhattak látássérültek-
kel, mozgáskorlátozottakkal 
valamint értelmi fogyatéko-
sokkal.

A Dunakanyari Látássé-
rültek Egyesületéből négyen 
látogattak el iskolánkba.

A programokat forgó-
színpadszerűen szerveztük, 
így minden osztály részt ve-
hetett a foglalkozásokon.

Az egyesületből a meghí-
vott vendégek két csoport-
ban foglalkoztak a gyerekek-
kel.

Dr. Miski Anikó és Okos 
Levente érdekes, és a tanu-

lók számára érthető mó-
don ismertették a vak em-
berek életét, őszintén beszél-
tek problémáikról, nehézsé-
geikről. Bató Krisztina a gye-
rekek nagy örömére Zoé ku-
tyáját is magával hozta, aki 
szemmel láthatóan élvezte a 
gyerekek simogatását, a gye-
rekek pedig boldogan ad-
tak utasításokat a szófogadó, 
okos állatnak.

Vendégeink közvetlen, 
barátságos hangvételének 
köszönhetően tanulóink is 
bátran, őszintén kérdezhet-
tek, nagy érdeklődéssel pró-
bálták ki a látássérültek által 
használt eszközöket.

Nagyon örülünk, hogy is-
kolánk részt vehetett ezen 
a foglalkozáson. Miután az 
oktatás hazánkban nem in-
tegrált, úgy gondoljuk, hogy 
nagyon kevés alkalom adó-

dik ilyen, és hasonló találko-
zásokra, amely az egészséges 
gyerekek lelki fejlődéséhez 
elengedhetetlen lenne, hi-
szen csak ilyen módon tud-
ják megtapasztalni, mit je-
lent a tolerancia, a másság, 
hogyan élik meg minden-
napjaikat a különböző ne-
hézséggel bíró emberek.

A program után a gyere-
kekkel tapasztalatokat cse-
réltünk, és örömmel láttuk, 
hogy ez alatt a rövid idő alatt 
is sokkal gazdagabbak let-
tünk. 

Köszönjük a sok türelmet, 
az őszinteséget, a barátságos 
hangulatot, mely nagyban 
hozzásegítette a gyerekeket, 
hogy bátran érdeklődjenek.

Reméljük, hogy a jövő-
ben még lesz alkalmunk ta-
lálkozni.

Heinczné Cserni Katalin

A tavaszi szünetet követő 
három napban iskolánk 
egészségnapokat szerve-
zett.

Már az első nap izgal-
masan telt. A megnyitó 
után az osztályok a város-
ban elszórt állomásokhoz 
vonultak, ahol különböző 
feladatokat kellett megol-
dani. Voltak kérdések az 
egészséges táplálkozással 
kapcsolatban, megismer-
hettük Süti kutya külön-
leges emberbaráti képes-
ségeit, bicikli ügyességi 
próbán vettünk részt, a 
tenisz sportággal ismer-
kedtünk (bár én már rég-
óta űzöm ezt a szép spor-
tot). 

A második napon elő-
adás keretében tudtuk 
meg, milyen a fogyaték-
kal élő emberek élete. Ki-
próbáltuk a kerekesszé-
ket és beszélgethettünk 
egy vak emberrel is. Ae-
robic zárta ezt a napot. 

A legizgalmasabb prog-
ramok a harmadik napra 

maradtak. A mi iskolánk 
tanulóin kívül a szomszé-
dos települések iskolái-
nak tanulói is részt vettek 
a különböző sportverse-

nyeken. Futva tettük meg 
az utat a focipályáig, ahol 
a focizáson kívül ügyes-
ségi sorversenyek (a mi 
osztályunk több labdát is 
nyert), kötélhúzás, röp-

A futóverseny 
eredményei:

A futóverseny eredményei:

Lányok:
I. korcsoport: 

1. Szilágyi Boróka Nm., 
2. Niedermüller Anna Nm., 

3. Kardos Orsolya Nm.

II. korcsoport: 
1. Schäff er Maja Nm., 
2. Ábrám Sára Nm., 

III. korcsoport: 
1. Hevesi Rebeka Nm., 
2. Szekeres Gréta Nm., 

3. Havasi Petra Nm.,

IV. korcsoport: 
1. Kempf Evelin Letkés, 

2. Bahil Dóra Verőce, 
3. Mosonyi Borbála Nm.

Fiúk:
I. korcsoport: 

1. Flaskai Balázs, Nm., 
2. Péteri Vince Nm., 

3. Kardos Olivér Nm.

II. korcoport: 
1. Gyimesi Levente Nm., 
2. Schwarcz Dávid Nm., 

3. Vén Áron Nm.

III. korcsoport: 
1. Vén Botond Nm., 

2. Selmeci Kovács Marci 
Verőce

IV. korcsoport: 
1. Dobó Bálint Nm., 

2. Dózsa Bende Verőce, 
3. Squor Bálint Nm.

Labdarúgó bajnokság:

III-IV. korcsoport lányok: 
1. Letkés, 2. Sződ, 
3. Dunabogdány
I. korcsoport: 

1. Visegrád, 2. Nagymaros
II. korcsoport:
 1. Nagymaros, 

2. Visegrád, 3. Letkés
III. korcsoport: 

1. Verőce,
 2. Dunabogdány, 

3. Nagymaros
IV. korcsoport: 
1. Nagymaros, 

2. Visegrád, 3. Verőce

Érzékenyítő foglalkozások az iskolában

Egészségnapok az iskolában labda és más szórakozta-
tó feladatok vártak ránk. 
A szünetekben jól esett a 
fi nom zsíros kenyér hagy-
mával, teával, majd ebéd-
re pizza.

Hálával tartozunk 
ezért a három csodás na-

pért a tanárainknak, akik 
játékos formában hív-
ták fel figyelmünket az 
egészséges életmód fon-
tosságára.

Naményi Noémi 4.b
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A Magosfa Alapítvány leg-
újabb gyerek-kiadványá-
nak főhőse, Kisvidra, már-
cius 18-án Nagymaroson 
járt. A kiadvány a szelek-
tív hulladékgyűjtés, hul-
ladék-megelőzés és hulla-
dékhasznosítás témaköreit 
dolgozza fel egy mese ke-
retébe ágyazva. A gyere-
kek végigkísérik Kisvidrát 
a kalandjai során és köz-
ben azzal segítenek neki, 
ha megoldják a feladato-
kat. Többek között átveze-

tik Kisvidrát a fémek labi-
rintusán, vízesés-falat épí-
tenek, hogy a patak ismét 
szabadon folyhasson és 

segítenek Kisvidrának át-
kelni a veszélyes anyagok 
mocsarán. A nagymarosi 
kisdiákok a vízesés-építés-

Kisvidra a Kittenberger Kálmán 
Általános és Művészeti Iskolában

ben és a mocsár-járásban 
segítettek a vidrakölyök-
nek, miután az alapítvány 
munkatársával az osztály-
termi szemeteskukák mé-
lyére néztek.  

A kiadvány, amely Az 
üveghegyen is túl... van 
egy hely, ahol az embe-
rek nem szemetelnek cí-
met viseli, a Magosfa Ala-
pítványnál, a budapes-
ti Zöldboltban, a Magyar 
Természetvédők Szövet-
sége, valamint a Magyar 
Környezeti Nevelési Egye-
sület irodájában érhető 
el a készlet erejéig (www.
magosfa.hu). A projekt az 
OKTF Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Igazgató-
ság támogatásával valósult 
meg (www.szelektalok.
hu).

Juhász Lilla 
Magosfa Alapítvány 

A március 15-i ünnepi műsort 
idén a 4. osztályosok készítették. 
A három negyedikes osztályt a 
tanító nénik közösen készítették 
fel a műsorra a tánctanárok és 
zenetanárok segítségével. A kö-
zös munka összekovácsolta az 
osztályokat.

Március 18-án volt a Fia-
tal Muzsikusok Nagymarosi Ta-
lálkozója, ahová idén is renge-
teg résztvevő érkezett egy két-
órás műsorral megörvendez-
tetve a közönséget. Annak el-
lenére, hogy a műsor első felét 
szinte kezdő zeneiskolások ad-
ták, mindannyian igényesen fel-
készítve szerepeltek. A szüne-
tet követően a magasabb osztá-
lyosok közül több zenészt vas-
tapssal ünnepelt a közönség. Kö-
szönjük Szigeti-Benedek Gabriel-
lának, hogy megszervezte ezt a 
délutánt.

A víz világnapjára plakátok-
kal hívtuk fel a gyerekek fi gyel-
mét, és az egészségnapi akadály-
versenyen két állomáson is játé-
kos feladatok voltak ezzel kap-
csolatban.

Március 22-én István atya 
megáldotta a plébánia előtti kút 
vizét. A felsős gyerekek beszéltek 

a húsvét előtti szokásokról, víz-
szentelésről. Ezután magyar és 
német dalokkal tettük emléke-
zetesebbé ezt a kis rendezvényt.

A tavaszi szünet után egész-
ségnapokat tartottunk, melyet 
nagyon élveztek a gyerekek, és 
sok élménnyel lettek gazdagab-
bak. Köszönjük a testnevelő ta-
nárainknak is, hogy ilyen érde-
kes programokat biztosítottak 
nekünk.

Több előadó és vendég el-
látogatott hozzánk. Először is 
Wohner Farkas Nagymaroson 
élő siketlimpiai bajnok, aki-
vel jeltolmács segítségével folyt 
a beszélgetés. Nagy öröm volt 
a gyerekek számára, hogy eny-
nyi mindent megtudtak róla, 

hisz Vele napi szinten találkoz-
hatnak. 

Egy hegymászó, Ács Zoltán is 
tartott előadást nekünk, aki első 
magyarként volt az Északi és 
Déli sarkon, és 3800 méteres he-
gyet is megmászott.

A Hársfa Egyesülettől - mely-
nek elnöke Galambos Zsolt - ér-
telmi fogyatékosok jöttek, akik-
kel beszélgettek és kosaraztak di-
ákjaink.

A Dunakanyari Látássé-
rültek Egyesületétől vakok és 
gyengénlátók tartottak foglalko-
zást a gyerekeknek.

Mindannyiuknak köszönjük, 
hogy általuk sokat gazdagod-
tunk lélekben.

Zoller Csabáné

Egészségnapok 
– csütörtök

Csütörtökön vakok, lá-
tás- és mozgássérültek 
látogattak el sulinkba.

Először fura volt lát-
ni, hogy ezek az embe-
rek ilyen hatalmas prob-
lémákkal élnek és még-
is boldogok. Ezen a na-
pon belekóstolhattunk 
az életmódjukba, kipró-
bálhattuk, beleélhettük 
magunkat abba a szitu-
ációba, amiben ők él-
nek. Meghallgathattunk 
egy olyan előadást, amit 
egy igazi siketlimpiai 
bajnok – a nagymaro-
si Wohner Farkas - tar-
tott, aki megmutatta ne-
künk, hogy nem számít 
az, hogy milyen vagy, 
milyen lettél, a lényeg, 
hogy küzdj a saját célod 
érdekében. 

Számomra ez volt a 
héten az egyik legfonto-
sabb dolog, így megér-
tettem a lényeget: Küz-
deni kell!

Illés Panna 8.a

Az iskola márciusi hírei
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Az ünnepek után az év első nap-
jaiban visszazökkent az élet a 
szokásos mederbe. Januártól 
kezdve hetente jött Antal Már-
ti kézműves foglalkozást tarta-
ni. Minden hónap első pénte-
ken ellátottainkat meglátogatta 
István atya. Szintén hetente jött 
Hortoványi Jenő elbeszélgetni 
idős gondozottainkkal.

Március 8-án Nőnap alkal-
mából virággal köszöntöttük 
hölgy ellátottainkat. Március 15.-
én megemlékeztük nemzeti ün-
nepünkről, és nemzetiszín deko-
rációt készítettünk az intézmény 
díszítésére. 

A húsvéti ünnepekre az intéz-

mény díszítéséhez a dekorációt 
ellátottaink készítették kézműves 
foglalkozás keretében. Az ünne-
peket próbáltuk a hagyományos 
szokásokkal megünnepelni.

Anyák napja alkalmából fel-
köszöntöttük az immár idős 
édesanyákat-nagymamákat – 
dédi mamákat.

A nyár a hőségriadók jegyé-
ben telt, szerencsére nem történt 
rosszullét a meleg miatt. 

Július folyamán értesültünk, 
hogy az intézménybe történő 
lift  beszerzésére pályázati pénzt 
nyertünk-köszönet a Városüze-
meltetés dolgozóinak a pályázat 
megírásáért.

2015-ben is részt vettünk a 
nagymarosi Nyugdíjas Klub által 
az Idősek Világnapja alkalmá-
ból szervezett ünnepségen. Idő-
seink nagyon jól érezték magu-
kat, szép élmény volt a nívós mű-
sor. Utána nagy sikere volt a sok 
fi nomságnak.

December 5-én délben jött a 

Mikulás az ÖNO-ba, minden-
ki kapott ajándékot. Az adven-
ti időszakban sok programmal 
kedveskedtek ellátottainknak.

Az otthonba havi rendszeres-
séggel látogat az Ave Maria ima-
kör.

Karácsonyi ünnepségünket 
december 18-án tartottuk, a mű-
sort a nagymarosi iskola 3. B osz-
tályos tanulói adták (képünkön) 
Naményiné Edit és Horváthné 
Nikoletta tanárnő vezetésével. 
Az iskolásoknak az idősek sa-
ját készítésű ajándékkal kedves-
kedtek.

Köszönjük a Spitz Pékségnek 
– Maurer-Morvai család -,  hogy 

adományaikkal év közben és az 
Idősek Világnapja alkalmából is 
támogatta intézményünket.

Köszönet a Zollerné Edit által 
működtetett Zoller-86 Kft -nek a 
Mikulási ünnepséghez küldött 
adományért.

Itt szeretnénk köszönetet 
mondani a település lakosságá-
nak az önkéntes látogatásokért, 
munkáért, és az intézményünk-
nek illetve a Nagymarosi Öre-
gek Otthonáért Alapítvány javá-
ra történő adományokért. Nem 
is tudjuk számon tartani a sok 
kedvességet, amikkel támogat-
ják az idősek ellátását. Pénzado-
mányok mellett természetbeni 
adományokat (házi süti, ruhane-
mű, ágynemű, háztartási eszkö-
zök, bútorok stb.) kaptunk. 

Így a lakosság összefogásával 
szépen, nyugalmasan telt a 2015. 
év az intézményben.

Köszönettel: 
az intézmény ellátottai 

és dolgozói

A Gondozási Központ 
2015. évi eseményei

Péterfy Gergely: Örök völgy: pannon mese
A történelmi tényeket és a fi kciót keverő regény a római ura-

lom alatt álló Pannonia utolsó évtizedében játszódik. Szerelem, va-
rázslat és a barbárokkal vívott háború alakítja a szereplők sorsát. 
Péterfy Gergely kivételes műgonddal és fantáziával megírt „pan-
non meséje” egyaránt szól felnőtt lelkű gyerekeknek és gyereklel-
kű felnőtteknek.
Alice Munro: A boldog árnyak tánca

A boldog árnyak tánca a 2013-ban Nobel-díjjal kitüntetett Alice 
Munro első könyve. Nyolc évet kellett várnia, amíg megjelenhe-
tett. Az idő őt igazolta, ezek a hol hosszabb, hol rövidebb novellák 
a műfaj iskolapéldáivá és az olvasók kedvenceivé lettek.
Nyári Krisztián: Merész magyarok

„Féltek ők is, ahogy a többség, a bukástól, a sikertelenségtől vagy 
a megszégyenüléstől. De jobban féltek attól, hogy emberségük sé-
rül, ha nem fordulnak szembe az embertelennel.” –írta könyvének 
szereplőiről az író.

Könyvében olyan magyarokról ír, akik rendíthetetlen szilárd-
sággal követték saját értékrendjüket, akik a legsötétebb órákban 
mások vigaszai voltak, akik nem féltek újat teremteni, még ha má-
sok nem is hittek bennük.
E.Andréani – F. Maitre: At ecet titkai

Ez a kis könyv azért született, hogy felfedezzük, illetve újra felfe-
dezzük az ecet kiváló tulajdonságait. 

Bemutatják a különböző ecetfajtákat, felhasználási módjukkal, 
és speciális tulajdonságaikkal együtt.
Rachel Frály: A csalán titkai

A csalánt már évszázadok óta használták számos jó tulajdonsá-
ga miatt, de aztán kezdték fokozatosan elhanyagolni.

Ez a kis útmutató a lehetséges felhasználás számos példáját kí-
nálja a gyógyászat, a szépségápolás, a gasztronómia és a kert terü-
letén. 
Star Wars Mánia (ötletek, tárgyak, tények, móka)

Szeretnél egy R2-D2 ceruzatartót? Kellene néhány jawa ujjbáb? 
A Dtar Wars Mánia segítségével bárki, fi atal és örökifj ú is képes 
lesz egyszerű dolgokból galaktikus csodákat készíteni. napokig, sőt 
hetekig tartó szórakozás és móka vár az olvasóra.
Boldizsár Ildikó: Esti mesék lányoknak

Ennek a könyvnek lányok a hősei: olyan lányok, akiknek sok-
sok akadályt kell legyőzniük. Sosem adják fel és elnyerik méltó ju-
talmukat. Különbözőek, ám mindannyian különlegesek, okosak, 
bátrak, sok más mellett szeretnek táncolni és álmodozni. 

Ezeken a meséken a fi úk is remekül szórakozhatnak.

KÖNYVAJÁNLÓ

Városunk könyvtárának címe: 
Nagymaros, Váci út 11.

Tel: +36 27 595 106
konyvtar@nagymaros.hu

Facebook: Nagymarosi Könyvtár és 
Művelődési Ház

KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:  
hétfő: ----------

kedd, szerda, péntek:  9-12/13-18                            
csütörtök: 13-16,  szombat:     8-12
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2016. március 27-én va-
sárnap, negyedszer is meg-
rendezésre került a húsvé-
ti locsoló bál a Nagymaro-
si Napköziotthonos Óvoda 
szervezésében. A rendez-
vény nagyon jó hangulat-
ban telt, nagy örömünkre 
teltházas volt a batyus mu-
latság.

A hajnalig tartó jó hangu-
latról Németh Sándor NANI 
gondoskodott. 

Rendezvényünkön fellé-
pett a kismarosi Abajdóc Nép-
tánccsoport, aki Magyarbődi 
és Moldvai egyveleggel szóra-
koztatta a közönséget. Vendé-
günk volt még a szobi Danu-
bius Táncegyüttes, akik „Paso 
Doble” táncukkal fokozták a 
hangulatot. 

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni mindkét tánccso-
portnak, hogy szabadidejü-
ket nem sajnálva emelték az 
est színvonalát.

Köszönjük a szülőknek, 
nagyszülőknek, hogy a gyer-
mekek által készített pártoló-
jegyeket megvették, az óvoda 
dolgozóinak a dekoráció el-
készítését és a terem díszíté-
sét.

Köszönjük továbbá az évek 
óta tartó támogató együttmű-
ködést a Művelődési Ház ve-
zetőjének és dolgozóinak. 

Szeretnénk köszönetet 

mondani a bálon résztvevő 
vendégeinknek, hogy a be-
lépőjegy és a tombola vásár-
lásával támogatták a rendez-
vényt.

Örömmel fogadtuk a sok 
tombola ajándékot, a követ-

kező felajánlóktól: Alíz Édes-
ke Cukrászda, Balázs Róbert, 
Csengery Árpád, Dubniczki 
István, Fekete Zsolt - Fekete 
Tanya, GABKO chili Nagy Gá-
bor, Gyatyel Mónika, Gyimesi 
Levente, Gyimesi Szilvia, Ha-
rangozó Károly és család-
ja, Heininger Ivett, Heininger 
Károly,  Hesztia Lakás Varázs,  
Ipoly Erdő Zrt., Jakus Mihály, 
Juli zöldséges, Karsán, Lakbe-
rendezés üzlet, Kerestély Kata-
lin, Kiss Károly Kóka, Lénárt 
Kitti, Maros Étterem, Matuk 
Bálint, Maurer Tamás, Nagy-
maros Város Önkormányza-

ta, Nagymarosi ÉPTÜ Kft ., 
Nagymaros Trade Kft . (CBA), 
Napkereki  Küküllő, Palás-
ti Ildikó, Pappné Girgász Má-
ria, Patak Vendéglő, Patrik 
Angéla, Péntek István, Pira-
mis Építőház Kft ., Sigil Galé-

ria és Kávézó, Siklósi Péter, Si-
mon Éva, Szimpla kert, Vitali-
tás Biobolt, Zoller Istvánné és 
az óvoda dolgozóitól.

Köszönetet szeretnénk 
mondani mindazoknak, akik 
valamilyen úton-módon hoz-
zájárultak a bál sikerességé-
hez, így támogatva városunk 
óvodáját.

A bál bevételét a Nagyma-
rosi Napköziotthonos Óvoda 
játékeszközeinek korszerűsí-
tésére, felújítására fordítjuk.

Nagymarosi 
Napköziotthonos 

Óvoda dolgozói

1. Ültettünk egy fát a tavaszi 
napfordulókor az évünk re-
ményének.

2. Nagycsütörtökön meg-
szólaltattuk a csendet. A 
Nagymarosi Férfi kórus ka-
marakórusa, Juhász Orsolya, 
Bálint Zádor és Dzsida Jenő 
vezetett a befelé fordulásban.  
Köszönet érte, és köszönet a 
borért (Ocsenás Tibor) és a 
kenyérért (Spitz pékség és Bá-
lint Ildikó)            

3. Következő esemé-
nyünk április 30. délután 

4 óra, KUN ÉVA kerami-
kus művész kiállításának 
megnyitója. 5 órai kezdet-
tel a katolikus templom-
ban  ANDREJSZKI JUDIT 
- képünkön  (Carnegie Hall- 
New York, Nantes Franciaor-
szág, Sepsiszentgyörgy, Bu-
dapest Kongresszusi köz-
pont… Sebestyén Mártával 
együtt viszik a dalt Magyar-
országról) és a Musica Profa-
na Gamba Consort koncert-
je vár mindenkit. XVl- XVll. 
századi daloknak és dalla-

moknak örülhetünk.  Kita-
vaszodik, a dal az ima temp-
lomaként otthont ad nekünk. 

B.Zs.

TRIPTICHON GALÉRIA
kiharang-beharang

Húsvéti mulatság volt a javából Bridzs 
tanfolyam indul

A zebegényi bridzsklubban 
tanfolyam indul teljesen 

kezdők számára.
Jelentkezés és első alkalom 

2016. május 3-án (kedd) 18 
órakor a zebegényi könyvtárban.
A tanfolyamot keddenként 18 

órától 6 alkalommal 
tartjuk egy órában.

Hétfőnként 18 órától kibicelési 
lehetőség van a klub „öreg” 

játékosai mellett.
A tanfolyam díjmentes!

Várunk mindenkit aki érdeklő-
dik a játék iránt.

info. jekey@t-online.hu

Miért ajánlom a bridzset?
A bridzs kártyajáték, meg 

igazából nem kártyajáték. 
Mindkét állítás igaz. 
A nagy zsugások is kiélhe-

tik szenvedélyüket ebben a 
kibicekkel tűzdelt kártyaszo-
bában óriási élményt nyújtó 
társasági szórakozásban. 

Másrészt a legmagasabb 
szintű logikai játékok között 
a sakk és a go mellett ott van 
a bridzs is:  az egész világon 
űzött versenysport. S van egy 
nagy előnye velük szemben: 
hétpercenként új játszma kez-
dődik, nem kell egy órán ke-
resztül küzdeni a kiegyenlíté-
sért, ha a játékidő elején elhi-
báztunk egy lépést.

Szeretem, mert a nők szíve-
sen játsszák, azon kevés spor-
tok egyike, amelyben egyen-
lő (sőt jobb) eséllyel szállnak 
síkra a férfi ak ellen.

A játék neve bridzs (bridge) 
illik hozzá, hiszen a leglénye-
gesebb az egymással szemben 
ülő és együtt síró-nevető já-
tékosok közötti szellemi híd, 
amely először a licitálás so-
rán alkalmazható bemondá-
sokból, majd a lejátszásban a 
kijátszott lapokból levont kö-
vetkeztetések által teremtődik 
meg.

Itt az alkalom, hogy min-
den kockázat nélkül ismer-
kedjen vele az ingyenes tan-
folyamon és csak szorgalmas 
tanulás után váljék „rabjává”.

Ez a legegészségesebb 
szenvedélyek egyike.

Jékey Péter
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A nagymarosi tűzoltók egy 
változatos, munkával teli már-
ciust hagytak maguk mögött. 
Nézzük:

2016. március 1. 18:21-
kor értesítést kaptunk, hogy 
Szobon az Árpád utcában 
egy családi ház kéménye ég. 
Egyesületünk 5 tagja kezd-
te meg a vonulást. Kiérkezé-
sünkkor a kémény szikrázott. 
A parazsat eltávolítottuk a tü-
zelőberendezésből és lezártuk 
a kéményt az oxigén elől. Mi-
vel a váci hivatásos egységek 
is több helyszínen káresete-
ket számoltak fel így a Rétsági 
1-es szer vonult a helyszínre, 
akik szintén átvizsgálták a há-
zat.

A megyei ügyelet kéré-
sére Szobról 19:25-kor 4 fő-
vel tovább vonultak tagjaink 
Kóspallagra ahol a sok csa-
padék miatt a horgásztó gátja 
felett bukott már át a víz, ez-
zel a faluba vezető út felét is 
elárasztotta. A helyszínre kér-
tük a közútkezelőt, akik az el-
dugult átereszeket megtisz-
tították, de hordalék terült el 
teljes út szélességében, így to-
vábbi munkagépre volt szük-
ség a hordalék eltakarításá-
hoz. 22:35-kor az ÖTE "bevo-
nult" - a munkát befejeztük.

Március 2-án 12:50-kor 
értesítést kaptunk, hogy Szo-
bon az Arany János utcában 
omlásveszély van.

A jelzett helyen a tavaly 
novemberben leégett ház 
még álló vályogfala a sok eső-
től veszélyesen dőlni kezdett 
a szomszéd ház felé. A terület 
le lett kordonozva. A bontá-
si munkákat a Szobi Önkor-
mányzat fogja elvégezni.

Szintén 2-án 17 óra 25 
perc lakossági értesítés, 
Zebegény, Deák Ferenc utca 
egyik házánál a pince-bejá-
rat omlani kezdett. Az ott tar-
tózkodó hölgy kérésére men-
tünk a helyszínre. A támfa-
lat megvizsgáltuk, a pincé-
ket is ellenőriztük. Közvetlen 
életveszély nem állt fenn. Tá-
jékoztattuk a bejelentőt az el-
végzendő munkálatok fon-

tosságáról, majd 18-10-kor 
bevonultunk.

Március 6-án 14:37-kor 
értesítést kaptunk, hogy a 12-
es számú főút 10-es km-nél 
közlekedési baleset történt. 

Egyesületünk 5 fővel érke-
zett a helyszínre. A jelzett he-
lyen, valószínűleg előzés köz-
ben egy személyautó egy má-
sikkal ütközött, minek követ-
keztében az árokba csapódott 
és felborult. Két sérült volt az 
esetnél akiket a mentők a váci 
kórházba szállítottak. A sérült 

autó áramtalanítása után ke-
rekeire lett állítva.

Március 7-én 9:51 Elemi 
csapás, Fehérhegy utcában fa 
kidőlés. A helyszínen dolgo-
zó ELMŰ-s kollégák kértek 
segítséget. A kidőlt fa felső-
vezetéket szakított le, a tartó 
oszlopot kitörte. Az eltörött 
oszlop állva maradt ugyan, 
de a fa feldarabolása után vár-
hatóan egy udvarban parko-
ló autóra esett volna. Egyesü-
letünk 4 fővel érkezett a hely-
színre, ahol a parkoló autó-
ba sikerült bejutni, így azt pár 
méterrel hátrébb tolva biz-
tonságba helyeztük. A kiérke-
ző váci hivatásos egység tagjai 
a fát feldarabolták, így az út-
akadály megszűnt. 10:38-kor 
vonultunk vissza. Személyi 
sérülés nem történt.

Március 16-án 18:55 Ér-
tesítés: Zebegény, Kende-
res Hotel mellett közvilágítás 
lámpája ég. Értelmezésünk-
ben ez nem normál üzemme-

netet jelent, így a Nagymaro-
si ÖTE 4 tagja útnak indult 
a szomszédos településre. A 
helyszínen teljes sötétség, füst 
és égett műanyag szaga fo-
gadott, illetve a két bejelen-
tő fi atalember. Ők elvezet-
tek minket a hibás villanyosz-
lophoz. A tűz miatt a környé-
ken nem volt áram. Vélhető-
en az áramkimaradás segí-
tett a tüzet eloltani, mely ér-
kezésünkkor már megszűnt. 
A váci parancsnokság felé je-
leztük, hogy a helyszínen be-

avatkozásra nincsen szükség 
és kértük az ELMŰ oda irá-
nyítását. A parancsnokság 
kérésére utánajártunk annak, 
hogy a közvilágításon kívül az 
áramszolgáltatás szünetel-e 
másutt. Lakossági segítség-
gel sikerült kideríteni, hogy a 

környékben lakó ingatlanok-
hoz eljut a feszültség. Köszö-
nettel tartozunk a segítőkész 
úriembereknek! A helyszín-
re érkezett az egyik váci fecs-
kendő is, akik segítségével az 
ELMŰ-s kolléga szinte nap-
pali fényben tudta felderíteni 
az oszlopon található hibákat. 
19:45-kor vonultunk vissza.

Tagjaink Húsvétkor ismét 
megtartották a már hagyo-
mánynak mondható locsol-
kodást. Ennek köszönhetően 
volt aki bőrig ázott, volt akit 
csak enyhe permet ért, de a 
lényeg, hogy virágozni fog-
nak a Hölgyek, amerre jár-
tunk!

Március 30-án részt vet-
tünk az Általános iskola ren-
dezvényén, ahol mi voltunk 
az egyik állomás. A csapatok-
nak egy tűzvédelemmel kap-
csolatos tesztlapot kellett ki-
tölteni. Utána tömlő gurítást 
és hordágyon való sérült szál-
lítást kellett teljesíteniük. Az 
időjárás ideális, a gyerekek 
ügyesek voltak!

Az adó 1 %-ának rendelke-
zéséről kérjük, hogy ne feled-
kezzenek meg! A mi adószá-
munk:18138564-1-13. Kér-
jük, hogy aki még nem dön-
tött, az lehetőség szerint hely-
béli társaság javára irányítsa 
ezt a támogatást, ezzel köz-
vetlen környezetének fejlődé-
sét segítheti! Ha a Nagymaro-
si Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
letet választja, azt külön kö-
szönjük! 

Marafkó Márk

Márciusi tűzoltó hírek

Diák önkénteseket keresünk 

Az iskolai közösségi szolgálatra keres Nagymaros Város 
Önkormányzata középiskolás önkénteseket a nyári rendez-
vények lebonyolításában való részvételre.

Első rendezvény időpontja: 2016. május 1.
A jelentkezéseket várjuk a plentner.katalin@nagymaros.

hu e-mailcímen, vagy a (27)595 114-es számon.

Nőgyógyászati szűrés
Április 29-én és május 6-án, pénteken nőgyógyásza-
ti szűrés lesz. Bejelentkezés a Junimed rendelőben, a  
27/355-305-ös telefonszámon.
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Sárkányölő Szent György év-
századokon át a lovagok, lo-
vas katonák, fegyverkovács-
ok, szíjgyártók és még sokak 
védőszentje volt. Álljunk itt 
meg néhány szóra a lovas 
katonáknál, legfőképp társa-
iknál, a katonalovaknál. 

2016-ot írunk. 100 évvel 
ezelőtt, már két éve zajlott 
az I. világháború. A hadba 
vonult katonák és a család-
tagok között az egyetlen ka-
pocs a levél vagy képeslap 
volt. Jöttek is szép sorban 
a tudósítások a különböző 
frontokról: élek, jól vagyok! 

Az egyik megsárgult la-
pon lovas katonák, huszá-
rok állnak a havas domb-
oldal előtt. A nagymaro-
si Zoller Jánost és bajtár-
sait örökítette meg a ko-
rabeli fénykép. Rajta kívül 
Czapolai Lajos, Melts József, 
Papp József és Takács Mi-
hály is huszárként szolgált 
a Nagy Háborúban. „Fáj-

dalmas örökségünk” című, 
2006-ban megjelent köny-
vemből hiányzik valami. El-
felejtettem írni a katonalo-

vakról. Ezt a mulasztást sze-
retném most pótolni. Kö-
vetkezzen néhány mon-
dat az egyik magyar lófajtá-
ról, a gidránról. Tenyésztése 
1814-ben kezdődött, akkor 
hoztak be Magyarország-

Az ősz és a tél az ala-
pozás ideje a kaja-
kosok életében. A 
gyerekek alig vár-
ják már, hogy víz-
re szállhassanak, de 
hogy ez ne okozzon 
problémát, ahhoz 
sokat kell futni, úsz-
ni, kondizni. A téli 
alapozás hatásfokát 
legjobb versenyző-
inknek lehetősége 
van összemérni ver-
senytársaikkal a fi zi-
kai felmérő bajnok-
ságon. Ez egy össze-
tett verseny, amely 
cooper futásból, 
bordásfalon lábeme-
lésből, húzódzkodásból és fekve 
nyomásból áll. A legjobb ered-
ményt Dobó Bálint érte el, aki a 
korosztályában első lett! Gratu-
lálunk az eredményekhez!

Az eredményeink:
KAJAK-KENU FIZIKAI FEL-
MÉRŐ BAJNOKSÁG GYŐR, 

2016. 02. 13

Csapatban:
FIÚ KAJAK (15 ÉVES) 

2. Nagymarosi SE
FIÚ KAJAK (16 ÉVES) 

4. Nagymarosi SE

Egyéniben a legjobb 
eredményeink:

17 éves fi ú  korcsoport - 
17. Polgár Péter 

ra egy arab lovat, amiből a 
fajta kialakítása kezdődött 
Mezőhegyesen és Bábolnán. 
A cél az volt, hogy kemény, 
győzni akaró, robbanékony, 
fordulékony, kitartó, meg-
bízható, bátor lovak legye-

nek. A gidrán fajta igen nagy 
tudású magyar lovas szak-
emberek munkájának ered-
ménye. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia hadügyminisz-
tériuma 1885-ben ismerte 
el önálló fajtaként. Ez a ló-

Szent György napra fajta a messze földön híres 
és világszerte elterjedt ma-
gyar történelmi lovasság, a 
huszárság - a legmagyarabb 
fegyvernem - társa volt. 
A két világháború a fajtát 
majdnem teljesen kipusz-
tította, a maradékot a kol-
lektivizálás és a mezőgazda-
ság gépesítése tizedelte, pe-
dig veleszületett képessé-
gei szerint, talán a legjob-
bak a világ Összes lófajtája 
közül. Néhány adat magáról 
a lóról: Melegvérű, 155-168 
cm magas, származási he-
lye Magyarország (Bábol-
na, Mezőhegyes), eredete a 
19. század. És a gidrán fajta 
kizárólag csak sárga színben 
létezik. Veszélyeztetett fajta, 
az egész világon kevesebb, 
mint 200 egyede van. Léte-
zik ma Magyarországon egy 
emlékmű, kövén a követke-
ző latin felirattal: 

NON OMNIS MORIAR 
-  NEM HALOK MEG. 

A Komáromi Katonai 
Lovas emlékműnél minden 
lovat szerető és tisztelő em-
ber elhelyezhet egy szál vi-
rágot huszáraink, lovas ka-
tonáink hűséges bajtársai-
nak Örök emlékére. Itt tisz-
teleghetünk a földgolyó va-
lamennyi harci paripá-
ja, megkülönböztetett tisz-
telettel a magyar huszár-
ló előtt, mely hűséges hittel 
vitte, óvta, vérezte honfi tár-
sainkat mind az első, mind 
a második világháború csa-
taterein. Az országgyűlés 
32/2004. számú határozatá-
val a gidrán lófajtát nemzeti 
kincsnek nyilvánította. 

Döbrössy Mihályné

Kajakos események
2246 ponttal 

16 éves fi ú korcsoport  
4. Szántói Szabó Tamás

2739 ponttal
15 éves fi ú korcsoport  

1. Dobó Bálint 
3168 ponttal

15 éves fi ú korcsoport  
13. Gaszner Ádám 

2409 ponttal 
14 éves lány korcsoport 
14. Döbrössy Orsolya 

1611 ponttal 
14 éves lány korcsoport 

17. Illés Panna 
1501 ponttal
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Az "Igéző Meseműhely" nagy-
marosi és környékbeli gyer-
mekek valamint saját magunk 
szórakoztatására létrejött civil 
szerveződés.

Az alap koncepció az volt, 
hogy itt helyben van egy betöl-
tendő űr az olyan gyerekprog-
ramok terén, amin a szülők és 
gyerekek együtt vehetnek részt.

Olyan foglalkozásokat ter-
vezünk, amelyek segítenek el-
mélyíteni a szülő - gyermek 
kapcsolatot azáltal, hogy együtt 
utaznak a mesék világába, majd 
közös alkotással, élményekkel 
feltöltődve és az elkészített tár-
gyi emlékekkel térhetnek haza.

Tervezünk "Magyar 
népmesék"-es foglalkozást "élő 
társasjátékkal", cirkuszos, robo-
tos foglakozásokat, de, hogy ne 
csak a mókázással töltsük meg 
a programokat, a tűzvédelem-
ről vagy a szelektív hulladék-
gyűjtés fontosságáról is játékos 
formában ültetnénk bogarat a 
gyerekek fülébe. 

Alapító tagok helyi anyu-
kák, akik idejük mellett krea-
tivitásukat, gyerekszeretetüket, 
lelkesedésüket, mosolyukat és 
kedvességüket teszik bele a dél-

előttökbe, mindemellett tag-
jaink között van pedagógus és 
népi játszóház vezető végzett-
séggel rendelkező is, így prog-
ramjaink szaktudásra is alapo-
zottak.

Első alkalommal egy magá-
nyos kalóz történetével ismer-

kedhetünk meg, aki utazása so-
rán beleszeret egy világszép ki-
rályleányba, de kalandok során 
derül csak ki, lesz-e elég ügyes 
ahhoz, hogy elnyerje szíve Höl-

gyének kezét. A bábjáték után 
együtt elkészítjük a kedvenc 
fi guránkat a meséből, kalózt 
vagy királykisasszonyt, kinek-
kinek tetszése szerint, majd 
együtt álljuk ki a próbákat, így 
mi alakítjuk tovább a történe-
tet, mi lesz a főhősök sorsa...

Első foglalkozás 
időpontja: 

2016. április 30. 10 óra
A foglalkozások helyszíne: 

Sigil Galéria, Magyar utca 2.

Hozzájárulási költség egy 
gyermeknek 500.- két gyer-
meknek 900.-, három, vagy 
több gyermekes család eseté-
ben 1.200.-/család alkalman-
ként, melyből a következő fog-
lalkozások alapanyagait tudjuk 
beszerezni.

A következő délelőtt idő-
pontja és témája a Sigil Galé-
ria kapuján elhelyezett hirde-
tőn vagy az Igéző Mesemű-
hely facebook oldalán lesz ol-
vasható.

Szeretettel várunk minden 3 
és 10 év közötti gyerkőcöt, aki-
nek van kedve velünk utazni 
a mesék birodalmába, velünk 
játszani és élményekkel töltőd-
ni fel.

Csuty (Szalay Judit )
Dóri ( Marafkó Dóra)

Gabi ( Gubacsi Gabriella)
Gyöngyös (Sukerek Gyöngyi)

Tünde (Nagy Tünde)

Bemutatkozik az "Igéző Meseműhely"
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Nagymaros, Fő tér 9.              Tel.: 06-30/916-0889

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: minden délután 13-17 óráig nyitva

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

A látásvizsgálatok időpontja:  
Április 23., szombat - Nagymaros

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Fényre sötétedő lencsék kedvezményes áron kaphatók!

Egy kis történelem
Volt nekünk valamikor egy hidunk is Nagy-
maros és Visegrád között. Igaz, hogy csak 
pontonhíd, és csak egy napig állt, de a lokál-
patrióták ne legyenek telhetetlenek!

1894. szeptember 17-én – a nagy őszi had-
gyakorlat keretében – a K.u.K. bakák kato-
nai pontonhidat építettek a két part között. A 
hadtörténészek feljegyezték, hogy a munkála-
tok 7:55-kor kezdődtek, és 9:12-kor már állt is  
a pontonhíd (pontosabban: lebegett a vízen.) 
Az átkelési gyakorlat remekül sikerült, csu-
pán egy ágyúvontató paripa bokrosodott meg 
a folyó közepén, egy biciklis határvadásznak 
meg defektet kapott a hátsó gumija.

A gyakorlatot a Fiume gőzös fedélzetéről, 
majd a nagymarosi partról megszemlélte I. 
Ferenc József osztrák császár és magyar király 
is. Mindennel meg volt elégedve.

A korabeli bulvárlapok nyilván azt is megír-
ták, hogy Ferenc Jóska – a sikeres hadgyakor-
lat lefújása után – jóízűen elfogyasztott egy 
sült hekket a Halasnál, a Panorámában felhaj-
tott egy krigli sört, a segédtisztjével aprópénzt 
dobatott a római katolikus templom perselyé-
be, majd kíséretével meg akarta látogatni a 
piacot is. Erre azonban nem kerülhetett sor, 
mert 1894. szeptember 17-e sajnos hétfői nap-
ra esett, és a látogatást előkészítő bécsi kama-
rilla hivatalnokai nem tudták, hogy Nagyma-
roson szombaton van a piac.

Kérjük, hogy adójának 1%-val kérjük támogassa a 
nagymarosi civil szervezeteket. Az 1% felajánlá-

sa nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat segít! 
Sajnos 10 adózóból mindössze 4 él a befi zetett 

adó 1%-nak nonprofi t szervezetek felé 
történő felajánlással.

Kérjük fi gyelje az adóbevallás leadási határidejét:
2016. május 20-a a magánszemélyek SZJA-bevallása, il-

letve az adónyilatkozat beküldésének határideje.

A nagymarosi civil szervezeteink adószámai:

Nagymarosi Futball Club Egyesület 18673168-1-13
Nagymarosi Férfi kórus 18688698-1-13

Nagymaros Képzőművészeti Egyesület 18687264-1-13
Cédrus Művelődési és Sportegyesület 18680157-1-13

Dunakanyar Fúvósegyüttes 19180148-1-13
Nagymarosi Óvodáért Alapítvány 19185222-1-13

Nagymarosi Polgárőr Egyesület 18695230-1-13
Nagymarosi Sportegyesület 19836533-1-13

Máté Állatvédelmi Közalapítvány 18700767-1-13
Vándor és Vackor Lovasterápiás  Alapítvány 18715170-1-13

Misztrál Fesztivál Alapítvány 18701139 -1 -13
Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány 

18713570 -1 -13
Nagymaros Fiataljaiért  Alapítvány 18711949-1-13

Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete 18685437-1-13
Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány 18669103-1-13

Nagymarosi Iskoláért Alapítvány 19182779-1-13
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18138564-1-33

Kerekegylet Közhasznú Egyesület 18147524-1-13
Nagymaros Kulturális Egyesület 18695986-1-13

Pax Corporis Alapítvány 18669969-1-13
Nagymarosi Motorcsónak Sport Egyesület 19173290-1-13

Kedves nagymarosiak!
Szeretnénk megköszönni, hogy 2015. év folyamán is 
sokféleképpen támogatták alapítványunkat. Több íz-
ben kaptunk pénzadományt, valamint ruhaneműt, 
ágyneműt, használati cikkeket, bútorokat. Minden 
adománynak nagyon örülünk, mert ezáltal megtaka-
rítást érhetünk el. A 2014. évi  személyi jövedelem-
adó 1% felajánlásokból 113.531 Ft jött össze. Ebből az 
összegből kényelmes, új ágymatracokat vásároltunk 
bentlakó időseink részére.

Ez évben is tisztelettel kérjük hogy személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át alapítványunkra felajánlani szíves-
kedjenek.

NAGYMAROSI  ÖREGEK  OTTHONÁÉRT 
 ALAPÍTVÁNY

ADÓSZÁM:  18669103-1-13

Támogatásukat az idősek nevében is előre köszönjük.

Női-, férfi-, gyermekkeretek INGYEN is!
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Nagymaroson az utóbbi 
időben ismét elszaporodtak 
a kóbor kutyák. Bár a köte-
lező mikrochip-es rendszer 
miatt, már gyakran meg-
találják az ebek gazdáit, de 
sokszor így is veszélyt je-
lenteken a lakókra az elkó-
borolt jószágok.

Dr. Horvát Béla, Nagy-
maros jegyzője lapunknak 
elmondta, több esetben is 
bírságolt az önkormányzat, 
mert nem tudták a gazdák 
biztosítani, hogy kutyáik 
ne szökjenek el. 

- A kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló kormány-
rendelet kimondja, hogy 
a belterület közterületén 
– kivéve az ebek futtatásá-
ra kijelölt területet – ebet 
csak pórázon lehet vezet-
ni. Közterületen ebet csak 
olyan személy vezethet, 
aki az eb irányítására, ke-
zelésére és féken tartásá-
ra képes. Közterületen az 
eb tulajdonosának biztosí-
tania kell, hogy az eb sem 
más állatot, sem embert 
harapásával ne veszélyez-
tethessen – mondta. Hoz-
zátette: a szabályokat meg-
sértő tulajdonosokat ál-
latvédelmi bírsággal fog-
ják sújtani az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. 
(XII. 31.) kormányrende-
let alapján, ennek alapösz-
szege 15 ezer forint, melyet 
a jogsértéstől függően 1-6 
szoros szorzóval kell nö-
velni. - Így például az ál-
lat szökésének megakadá-
lyozásáról történő gondos-
kodás elmulasztása esetén 
a bírság összege 90 ezer fo-
rint, az állat elhagyása, el-
űzése, kitétele esetén 150 
ezer forint bírság kiszabá-
sára kerül sor.

A kiszökött ebek tulaj-
donosai legfeljebb kétsze-
ri figyelmeztetést köve-

tően a fenti összegű bír-
sággal lesznek sújtva. A 
közterületen felügye-
let nélkül található ku-
tyák transzponderének 

(mikrochip) ellenőrzé-
se alapján kerülnek fel-
szólításra az állattartók, a 
gazdátlan ebeket pedig a 
gyepmesteri telepre szál-
líttatja az önkormányzat, 
melynek költségét a bír-
ságon felül a tulajdonosra 
terhelik.

- Minden héten több-
ször érkezik bejelentés 
gazdátlan ebről – mondja 
dr. Drobilich János állator-
vos. - A heti 1-2 től a napi 
2-3 ig, szezontól függő-
en. Sokszor már a leírás és 
a helyszín alapján tudom, 
kié a kutya. Nagyon sok-
szor a városunkba érkező 
turisták kérnek segítséget 
az azonosításban, egysze-
rűen hozzájuk csapódnak 
túra közben.

A kormányrendelet azt 
is előírja, hogy négy hóna-
posnál idősebb kutyus csak 
mikrochippel megjelölve 
tartható. 

- Szerencsére az utób-

bi időkben már 10-ből 9 
esetben találunk chipet a 
kutyákban. Sajnos az ese-
tek felében ugyanazok az 
ebek kóborolnak az utcán, 

alkalmanként más és más 
találja meg, próbál segít-
séget kérni. Tavaly példá-

EBZÁRLAT
A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala PE-
17/ÉÁO/182-2/2016. számú határozatával a rókák ve-
szettség elleni immunizálása (csalétek vakcina kiszórá-
sa) miatt településünkön is 2016. április 2-től 28-ig eb-
zárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

A határozat szerint az ebzárlat ideje alatt többek kö-
zött az alábbi előírásokat be kell tartani:

• minden kutyát és macskát elzárva, a kutyákat meg-
kötve kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel 
ne érintkezhessenek (a kiszökést megakadályozó zárt 
udvar esetén a megkötés mellőzhető),

• kutyát csak pórázzal és szájkosárral szabad a tartási 
helyről (telekről) kivinni,

• a befogott kóbor ebeket hatósági megfi gyelés alá 
kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

A határozat teljes szövege a Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján és az önkormányzat honlapján olvasható.

Dr. Horváth Béla
jegyző

FIGYELEM, BÍRSÁGOLNAK: 
már jól azonosíthatóak az elkóborolt kutyák

ul egy yorkshire terriert 4 
alkalommal tudtunk haza 
küldeni a gazdájához, az 
ötödik esetben egy súlyos 
autógázolás után azonosí-
tottuk, de már nem lehe-
tett megmenteni szegényt. 
Nagy segítség, hogy már 
a Panoráma sörözőben és 
Alíz cukrászdájában is van 
chipleolvasónk, így ha mi 
éppen operálunk vagy lo-
vat herélünk, akkor is ha-
mar megtalálhatjuk a gaz-
dit – mondta a szakember.

Ha valaki a törvény el-
lenére sem látja el kutyáját 
mikrochippel, akkor bírság 
kiszabására kerül sor, en-
nek összege 45 ezer forint. 
A megjelölés kötelezettsé-
gének betartását a jegyző és 
a járási állat-egészségügyi 
hatóság ellenőrzi. Ameny-
nyiben a hivatalvezető ar-
ról értesül, hogy egy eb sé-
rülést okozott, arról köte-
les írásban értesíteni az ille-
tékes járási állat-egészség-
ügyi hatóságot, akik vagy 
fi gyelmeztetésben részesí-
tik a gazdát, vagy szigorúbb 
tartási feltételekre kötele-
zik, de akár elrendelhetik a 
kutya elaltatását is. 

Furucz Anita

A belterület közterületén a kutyát csak pórázon lehet 
vezetni
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail:  mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Tel.:06-30-434-8481

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
A Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány adószáma: 18700767-1-13 

bankszámlaszámunk: 66000114-10109375

Autót sem veszünk úgy, hogy nincs meg a jogosítványunk. A kutyához is ugyanígy vizsga kellene. 
(Csányi Vilmos)                                                                                                   

Egészségnap Sütivel
Iskolánk egészségnapokat szervezett március 30-án és 
31-én. Az osztályok több helyszínen versenyeztek a he-
lyes életmóddal kapcsolatos témakörökben. Az egyik ál-
lomáson Süti, a terápiás kutya és tesztlap várt bennünket, 
a fő kérdés az volt, hogyan hatnak az állatok az embe-
rek egészségére, de szó volt a felelős állattartásról is, va-

gyis arról, mi a gazdi feladata (kötelessége) abban, hogy 
a kedvence egészséges legyen, szorongás és félelem nél-
kül éljen.

Kiderült, sokan hallottak a terápiás állatokról, tudják, 
milyen betegségben szenvedőknek segíthetnek a gyógy-
ulásban, de az idősek otthonában élő egészségeseknek is. 
Jó válaszok érkeztek arra a kérdésre is, miért jó egy ked-
venc társ a magányos embereknek, mi a „hatodik érzék”.  

A beszélgetésekben, Süti szapora simogatása közben  
egyetértettünk abban, az otthonunkba hozott állatok 
megtanítanak bennünket a felelősségvállalásra, a rend-
szeres odafi gyelésre mások igényei iránt, a kutyusok sé-
táltatásának köszönhetően többet mozgunk, vagyunk jó 
levegőn. Cserébe megkapjuk a szeretetüket, ragaszkodá-
sukat és azt a nagy örömet, hogy boldog életet adhatunk 
nekik. 

Zoller Kata 8/a

Szigorítás!
„Figyelem, bírságolnak: már jól azonosíthatóak az el-
kóborolt kutyák” című fontos interjúhoz kívánkozik 
némi kiegészítés.

Az ÁLLATVÉDŐ oldalon régóta írunk erről a fo-
lyamatosan jelen lévő problémáról. Számtalan köz-
úti balesetről, az ebek egymásnak okozott sérülése-
iről, a sétálókat, a kerékpározókat, a futókat ért tá-
madásról tudunk, és tény az is, hogy sokakat meg-
ijeszt egy gazdátlan eb megjelenése.  A város érdeke 
is, hogy megszűnjön ez az állapot, hiszen ide von-
zani szeretnénk a turistákat, nem elijeszteni. Súlyos 
következményű megtámadása egy biciklista külföl-
dinek komoly kártérítési perrel folytatódhat, akár 
milliókkal megcsapolva a közös kasszát.

Egyértelmű, az áldatlan állapotok nem szüntethe-
tőek meg azonnal. Sok gazda természetesnek hiszi, 
hogy a kutyája oda, és akkor megy, amikor kedve 
szottyan. A kerítési lyukak eltüntetése sem egyszerű 
feladat, ráadásul az új rendelet szerint tartósan tilos 
kutyát kikötni. 

A tulajdonosok megértésében reménykedünk és 
a lakossági támogatásban is, hiszen csak együtt tud-
juk eltüntetni ezt a szégyenfoltját  szép városunk-
nak.

Kecskeméti Károly

Tavaszi akció
A Máté Alapítvány tavaszi ivartalanítási és egyéb 
orvosi kiadások támogatási akciójára tizenhatan 
jelentkeztek. Öt kutya és tizenegy cica gazdijának 
költségeit tudtuk (örömmel) csökkenteni, összesen 
mintegy hetvenezer forinttal.
    Ősszel ismét akció!!!
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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)

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

06-20/911-9077
fax: 27/305-581

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS a Dunakanyarban, gyors, precíz, megfi zethető! 
www.dugulaselharitas-woma.hu! +36 20 561 4031

Szombatonként VÁSÁR A MÁTYÁS ÉTTEREM UDVARÁN. Cipők, pó-
lók, sapkák, régiségek, bútorok, játékok, használati tárgyak és még sok min-
den. Mindenkit szeretettel várunk!  Minden szombaton: 7 órától 12 óráig.

KONYHAI KISEGÍTŐT ÉS BEUGRÓS (hétvégék) SZAKÁCSOT KE-
RESÜNK nyári idényre nagymarosi étterembe. Érdeklődni: 70/940-33-81, 
nagymarosikft @gmail.com.

APRÓHIRDETÉSEKKöszönetnyilvánítás
2016. február 28-án, 79. életévében elhunyt 
KRICHENBAUM ANTALNÉ családja köszö-
netet szeretne mondani mindazoknak, akik fáj-
dalmukban osztoztak és elkísérték Őt utolsó út-
jára.

A gyászoló család

Április 11. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – előadás (Murányi 
Zoltán: Nagymarosi árvizek)
Április 12. de - Vásár
Április 15. de - Vásár
Április 16. 17 óra - Tavaszi hangverseny (Dunakanyar 
Fúvósegyüttes)
Április 17. 16 óra - Tavaszi tárlat (Dunakanyar Képzőművé-
szeti Egyesület)
Április 18. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Április 21. de - Vásár
Április 22. 9 óra - Komolyzenei hangverseny fi ataloknak (Fil-
harmónia bérlet)
Április 22. 18 óra - Suli buli
Április 23. 19 óra - Alapítványi bál – iskola
Április 28. de - Vásár
Május 02. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – Anyák napja
Május 03. de - Vásár
Május 05. de - Vásár
Május 07. 18 óra - Színházi előadás
Május 10. de - Vásár

Születtek: Gável Péter és Hadi Bernadett lánya: 
Gréta, Rácz Imre és Virga Nikolett lánya: Fanni, 
Váradi Gábor és Palman Zsuzsanna fi a Ábel Gá-
bor, Honti Imre és Czechmeister Katalin lánya 
Dalma.

Házasságot kötöttek: Héra Gábor és Cserny Vi-
rág, Dévai Levente Balázs és Gulyás Emőke.

Elhaláloztak:  Mester Istvánné sz. n. Trieb Má-
ria (1944), Nagy Barnabásné sz. n.: Lukács Gizel-
la (1924), Hoff mann János (1958),  Zsolnai De-
zső (1942).
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KARSÁN 
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

         

®

Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás

20    

Ünnepeljen velünk: 
20 százalék kedvezményt 
adunk minden vásárlásból!

Akciós  ágyak, gyógymatracok Akciós  ágyak, gyógymatracok 
űrendelhetők. Paplanok, párnák, űrendelhetők. Paplanok, párnák, 

huzatok, pokrócok nagy választékban.huzatok, pokrócok nagy választékban.

Ú     
 !

Szőnyeg  sz  tás, ruha-, bőr-, szőrme  sz  tás 
és  festés, ékszerjavítás és készítés!

Tel.: 06-20/482-0705, 
06-30/854-0006

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