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Haus, das uns erzählt
Átadták a sváb tájházat

A parkolási
bevételből
fejleszteni
kíván a város
A várost érintő fontosabb kérdésekről - parkolás, Csillag utcai
ingatlan, szemétszállítás - beszélgettünk Petrovics László polgármesterrel. A vele készült interjút
lapunk 5. oldalán olvashatják.

Hétfőnként lehet
tüzet gyújtani már
júniusban is
Kiterjeszették a tűzgyújtás időszakát, így már hétfőnként is lehet majd zöldhulladékot égetni –
erről és sok más fontos kérdésről
is döntés született a május 29-én
megtartott
képviselő-testületi
ülésen. A több mint öt órás ülés
végén, már zárt ajtók mögött szavaztak az idei városi kitüntetettekről.
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 Folytatás a 3. oldalon

KARSÁN EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és INGYENES házhozszállítás
Olasz matracok rendelésre 21% árengedménnyel
®

A
új termékei kaphatók!
Ruha-, bőr-, szőrme sz tás és festés, ékszerjavítás és készítés!

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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Haus, das uns erzählt
Átadták a sváb tájházat
Hihetetlen közösségi összefogással nyitotta meg kapuit
ünnepélyes keretek között
május 27-én Nagymaroson az
örökségünk háza, a tájház. Az
ünnepségen megtelt az egykori Proli kocsma kertje, hiszen történelmi eseménynek
lehettünk tanúi.
Petrovics László polgármester visszaidézte a ház múltját,
mely még magán hordozza a
sváb házak jellegzetességeit.
- Ismerve a nagymarosiak fantasztikus összefogását,
bíztunk abban, hogy ezért a
jó célért sokan tesznek majd.
Reményeinket túlszárnyalva, hihetetlen segítséggel és
adományozókedvvel vágott
bele mindenki a megvalósí-

tásba. Anikó irányítása mellett mindenki tette a dolgát,
hozta akár a vitrinből, vagy
éppen a poros padlásról, amit
érdemesnek tartott a gyűjteménybe - mondta. Köszöntetet mondott Ivor
Andrásnénak és
családjának azért
a munkáért, amit
a tájház megvalósításáért tettek.
Az önkormányzat a renováláshoz 500 ezer
forinttal
járult
hozzá.
Ivor Andrásné, a Nagymarosi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is nagy
jelentőségűnek
ítélte meg a pillanatot, a város
életében. Mint
fogalmazott: azt,
hogy sváb tájház

valósulhatott meg településünkön köszönet illeti dr.
Gyaraki Frigyest kutatómunkájáért sváb elődeinkről, Heinczné Ida nénit, Nieberl Nándort és Angyal nénit is, akik a
megvalósítással mindig akadályokba ütköztek.
- A megvalósítás nálam is
elakadt, közel 10 éve tervezem a tájház megvalósítását,
de csak mostanra sikerült az
önkormányzat testületének
igen jó döntése alapján az
épület hasznosítási jogát német önkormányzatunk részére biztosítani. Nem volt könynyű, mert az önkormányzat
tulajdonában lévő épület már
igencsak lelakott állapotban
került a használatunkba 2016
augusztus elején. Első látásra
sokkhatásként ért, és nagyon
elgondolkodtatott, hogy szabad-e belevágni – mondta.
Látva a haladást és az értelmét a megvalósításnak
egyre többen csatlakoztak és

nyújtottak segítő kezet, mind
pénzben, mind munkában.
Magam még nem
tapasztaltam a lakosság ilyen
erős összefogását, érdeklődését, buzdító, segítő erejét,
nemzetiségi
hovatartozást
nem mérlegelve – emelte ki
Ivor Andrásné.
Köszönetet
mondott
mindazoknak, akik nélkül
nem valósulhatott volna meg,
a hiányt pótló sváb tájház:
Burgermeisterné Jutka, Voknátné Mária, Hontiné Mária,
Krakkó Kati, Varga Erzsike,
Csadó Erzsike, a Die Blumen
és a Wildenrosen tánccsoport,
a Nyugdíjas klub tagjai, Hetényi Andrea összehívására az
óvoda dolgozói, Mester Kitti és
Kriszti, Hénop Berni, Ormándy Nóri, Heinczné Rási Katalin, Horváth Dávid és Toni,
Maurer Misi, Heincz Sándor
és fiai, Hofi Jodó, Schellerné
Brückler Tímea, Kautz Tímea,
Margai Ági, az általános Iskola első évfolyamos nemzetiségi
osztálya, a Borbarátok Köre,
Spitz Pékesség, Dunakanyar
Fúvósegyüttes, valamint a két
legnagyobb adományózó, dr.
Juhász Attila és a Mihalik lányok, szüleik emlékére. (F. A.,
fotók: Ivor Andrea)
A tájház megtekintésére
hétvégén és ünnepnapokon
10-18 óráig van lehetőség.
Várjuk a jelentkezőket a
nyitva tartási idő ügyeletére.
Kérjük további támogatásukat és ígérjük, méltó
programoknak lesz színtere
az épület, örökségünk háza
a tájház.
Ivor Andrásné
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Hétfőnként lehet égetni júniusban
is, módosul a parkolási bérletek
jogosultsága január 1-től
Folytatás az 1. oldalról
Az ülés beszámolókkal
vette kezdetét. Először a rendőrséget hallgatták meg a tavalyi év történéseiről. Mint
megtudtuk: míg 2015-ben
68, addig 2016-ban 56 volt
a Nagymaroson elkövetett
bűncselekmények száma. Ez
a csökkenés azért is jelentős,
mert korábban volt olyan
év, hogy 200 felett is volt ez a
szám. A beszámolónál Szimon
Attila képviselő ismét kérte,
hogy a három körzeti megbízott töltsön több időt a településen. Ígéretet kapott, hogy kérését megpróbálják betartani,
mint ahogy azt is, hogy több
ellenőrzést tartanak a Fehérhegyen.
Hasonló a helyzet a Duna
vízirendészetnél is. Itt is csökkentek az esetszámok, sőt
2016-ban fulladásos baleset
sem volt. Grécs László rákérdezett arra, hogy nem lehetne-e valahogy megoldani azt,
hogy a Duna öbölben korcsolyázhasson a lakosság télen.
Kiderült: ezt egy belügyminisztériumi rendelet szabályozza, így nincs esély ennek
engedélyezésére városi szinten. Csak olyan helyeken lehet
korcsolyázni, ahol nincsen befolyó víz - tudtuk meg.
A Váci Tűzoltóparancsnokság is beszámolt. Az új
parancsnok kiemelte szoros és
kiváló együttműködésüket a
Nagymarosi Önkéntes Tűzol-

tó Egyesülettel.
Mindhárom beszámolót
egyhangúlag fogadta el a testület.
Tájékoztatást adtak a településen működő közbiztonságért felelős szervezetek is. A
Nagymarosi Polgárőr Egyesület tavaly 605 óra szolgálatot
teljesített, ebben többször is a
rendőrség kérésére nyújtottak
segítséget. Az egyesületben
jelenleg 25-en tagok, de ebből
mindössze 15 fő aktív.
A Nagymarosi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2016-ban
60 káreseményhez lett riasztva, ebből 36 volt Nagymaroson. A beszámoló szerint
majdnem a duplájára nőtt az
esetek száma 2015-höz képest.
A létszámuk tavaly 20 fő volt,
akik közül 9 az aktív tag. Az
egyesületnek három hivatásos
tagja is van.
Utoljára számolt be a testület előtt a Maros Kft ügyvezető
igazgatója Genzelmann József,
aki április 1-től a Zöld Hídhoz került át. A beszámolót a
grémium elfogadta, és megköszönve eddigi lelkiismeretes
munkáját, búcsúztak tőle. Helyét, ha a taggyűlés is úgy dönt
Babinszki Tibor veszi át.
Több lakossági kérés is érkezett a képviselőkhöz azzal
kapcsolatban, hogy terjesszék
ki az avar és kerti égetések
határidejét. Kisebb vita után
a testület többsége egyetéretett abban, hogy szükség van

Tiszta udvar, rendes ház felhívás
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2009.
(XI. 4.) rendeletében megjelölt célok érdekében „Tiszta udvar, rendes ház” programot hirdet.
A jelentkezési/jelölő lapon kérjük benyújtani 2017. június 30-ig
a városháza ügyfélszolgálatán, vagy e-mailen: a nagy.eszter@nagymaros.hu címre.
A rendeletre hivatkozva kérjük, hogy ajánlja saját, barátja,
szomszédja, ismerőse házát a cím elnyerésére, ha a ház és annak
környezete a rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelel.
Jelentkezési-, jelölő lap a városháza ügyfélszolgálatán igényelhető, vagy letölthető a város honlapjáról.

a módosítására. Úgy fogadták
el a rendeletet, hogy a május,
június, szeptember hónapokban hétfői napokon 17-20 óra
között lehet csak tüzet gyújtani, akkor, ha nincsen országos
tűzgyújtási tilalom életben. Az
időintervallumot Ivor Andrásné javaslatára fogadták
el. A lakosság a szabálytalan
tűzgyújtásokat a közterület
felügyelőknél jelentheti be a 0620/503-8809 vagy a 06-70/3795303-os telefonszámon.
Változik január 1-től a parkolási bérletek jogosultsága.
A lakosság azzal kereste meg
az önkormányzatot, hogy a
parkolási bérleteket egy családon belül több autóra is
lehessen használni. A képviselők támogatták a javaslatot,
így jövőre a helyi lakosok által
megvásárolt bérletet rendszám feltüntetése nélkül egy
család több autóján is lehet
használni, nyilvánvalóan nem
egyidejűleg. Elfogadták még a
2017. évi költségvetés első negyedévéről szóló beszámolót,
a tavalyi év ellenőrzési jelentését, valamint a zárszámadásról szóló rendeletet is. Az idei
nyári rendezvények beszámolójánál kérésként merült fel,
hogy vizsgálják meg a szabadtéri színpad bővítésének és befedésének lehetőségét is.
A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodáson nem
kíván módosítani a testület. A
német grémiummal nagyon

jól működik a kapcsolat, ellenben a roma önkormányzattal
nincs semmiféle kapcsolata a
hivatalnak. Bár megalakultak,
tevékenységet nem folytatnak,
holott az önkormányzat több
ször felajánlotta segítségét.
Az egyebekben Szimon
Attila kérésére tárgyaltak a
Fehérhegy utca közlekedéséről, parkolásról. Végül abban
maradtak, hogy utcafórumot
hívnak össze a probléma rendezésére, melyre az érintett
hatóságokat is meghívják.
Nem támogatta a grémium a jobbikos képviselő azon
javaslatát, hogy csatlakozzon
Nagymaros is Kerepes által
kezdeményezett közkegyelmi
törvény megalkotására vonatkozó kezdeményezéshez.
Támogatták viszont Német
Imre javaslatát, hogy július
1-je továbbra is munkaszüneti nap legyen a köztisztviselők számára, ugyanis ebben
az évben ezt országos szinten
megszűntették, de a testület
rendelkezhet másképp.
Végül pedig arról született
döntés, hogy elvi hozzájárulással részt kíván venni a település konzorciumi partnerként
a VEKOP-4.1.1.-15 pályázat
keretében megvalósuló Kerékpáros Turizmus fejlesztése
a Dunakanyarban című projektben. A végleges döntéshez
azonban szükségesnek tartják
az érintett területek pontos
lehatárolását, a létesítmények
meghatározását, a tervek és a
konkrét költségvetés rendelkezésre állását.
A tanácskozás zárt ajtók
mögött ért véget, ahol a gondozási központ felvételi kérelmeiről döntöttek, valamint
szavaztak az idei városi kitüntettek személyéről is.
Furucz Anita

A védőnői szolgálat eszközbeszerzése
Örömmel tájékoztatjuk a kedves
szülőket, hogy a Védőnői Szolgálat részére az önkormányzat saját
bevételei terhére beszerzett egy
gyermek hallásvizsgáló készüléket (audiométert) és egy csecsemő szűrő audiométert 360 000 Ft
értékben, valamint egy csecsemő
hosszmérőt és egy magzati szív-

hangvizsgáló készüléket 40 000
Ft értékben.
Reméljük, hogy a beszerzett eszközök a védőnő kollégák
munkájának
megkönnyítése
mellett a szülőknek is segítséget
jelentenek.
Dr. Horváth Béla
jegyző
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A helyi építési szabályzat Hulladékgazdálkodás
Tájékozatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakossági hulladékgazvolt téma a fórumon
dálkodási tevékenységet április 1-től kizárólag a Zöld Híd B.I.G.G.
Nkft. végzi.
Erre tekintettel ebben a kérdésben a Maros Kft.-nek már nincs
feladata és intézkedési kötelezettsége sem. Ezért kérjük, hogy a lakossági hulladékgyűjtés kérdésében (ugyanígy a kiküldött fizetési
felszólítások esetében) ne a Maros Kft.-t hívják és keressék, hanem
a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. ügyfélszolgálatát: 06 (40) 201-026, e-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Egyúttal a kapott információt közzétéve tájékoztatjuk Önöket,
hogy a zöldhulladék házhoz menő gyűjtése megtörténtéig a szolgáltató Rákóczi út 37. szám alatti telephelyén egy zöldhulladék
gyűjtő konténerbe lehetőség van a zöldhulladékot kivinni és oda
csomagolás nélkül beönteni a telep nyitvatartási idejében.
Dr. Horváth Béla
jegyző
Csekély érdeklődés mellett zajlott a településszerkezeti tervről,
a szabályozási tervről és a helyi
építési szabályzat módosításáról,
valamint a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítéséről szóló lakossági
fórum. A megjelentek nagy része, így is félreértette az újságban
megjelent meghívót: sokan közmeghallgatásra számítottak.

A szakmai fórumon Petrovics László polgármester igyekezett eloszlatni a félreértést és
kért mindenkit, hogy a témához
szóljanak hozzá.
A HÉSZ-ben módosításra
jelölt nyolc területről Rigó István
tervező beszélt, majd Varga Csaba főépítész hívta fel a figyelmet
településszerkezeti terv megalkotására.

A ravatalozó felújítása
A temető megkezdett rendezése sorába (kapu felújítása, téglakerítés továbbépítése a városfejlesztési alapítvány révén) illeszkedően
az önkormányzat megrendelte a ravatalozó belső festését, nyílászárók mázolását és új padlóburkolat lerakását. A munkát a nagymarosi Zoller 86 Kft. végezte el első osztályú minőségben.
Ehhez kapcsolódóan új ravatal garnitúrát is rendeltünk (asztalokkal, székekkel, drapériával és hozzá illő huzatokkal). A fejlesztés
1,5 millió Ft értékben valósult meg.
A Maros Kft. tervezett fejlesztései során a temetkezés kellékei
és eszközei is meg fognak újulni, így reményeink szerint megfelelő
színvonalon lehet a temetéseket továbbra is helyben, a piaci áraknál
kedvezőbb árszínvonalon végezni.
Dr. Horváth Béla
jegyző

Itt a nyár!
Még nem tértünk magunkhoz az
áprilisi hótól, szinte meg sem vettük az akciós tavaszi kabátunkat és
tessék most hétvégén százágra sütött a nap. Azaz érvényesült a szervezők aranyszabálya: ha jó az idő, a
tömeg kimegy a térre.
Bicajosok, sétálók, kicsik és nagyobbak, éhesek és szomjasok álltak tömött sorokba a helyi vendég-

látóegységbe, napoztak a strandon,
ették a lángost és mellé a sült limonádét. Itt az ideje, hogy belevágjon
a Dunakanyar a nyári turizmusba.
S ezúttal bebizonyítjuk, hogy
nemcsak bajban tudunk összefogni, ugyanis június közepétől elérhető lesz hat település támogatásával elkészült turisztikai kiadvány
a DunakanyarGo gondozásában.
Megtalálható lesz Szobon, Zebegényben, Szokolyán, Kismaroson,
Verőcén és persze Nagymaroson.
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A parkolás bevételéből
fejleszteni kíván a város
Nagy felháborodást keltett,
főleg a közösségi oldalon,
hogy Nagymaros, sok más
városhoz hasonlóan, bevezette a parkolási díjat. Igaz,
a Fő téren hétvégente eddig
is pénzbe került a megállás,
most azonban már hétköznap is fizetni kell a Gesztenye
soron. Erről, a városi fejlesztésekről, a Csillag utcai ingatlan sorsáról és a szemétszállításról beszélgettem Petrovics
László polgármesterrel.
- Sokakat rosszul érintett,
hogy már Nagymaroson is fizetni kell egyes helyeken a parkolásért. Miért volt erre szükség?
- Nagymaroson az elmúlt
10 évben tízszeresére nőtt a
gépkocsik száma, és ez csak
az itt lakókra vonatkozik. Látszik az, hogy a forgalmasabb
helyeken, - mint a Príma és az
Édeske Cukrászda környéke, a
kompkikötő – egyre nagyobb
az igénybevétel és a forgalom,
és egyre nehezebb rendet tartani. Ugyanakkor azt is látjuk,
hogy a megnövekedett autószám miatt szükség van újabb
parkolóhelyek létesítésére is.
Sajnos egyelőre pályázati lehetőség nincsen, viszont valamilyen forrásból ezt meg kell
oldanunk. Így a képviselő-testület azt találta helyesnek, ha a
fizetős parkolást kiterjesztjük,
és ennek bevételéből létesítünk újabb helyeket. Úgy gondoljuk, hogy évente 5-10 parkolót tudunk kialakítani így.
- Vannak már esetleg arra
nézve tervek, hogy hova kerülnének új parkolóhelyek?
- Olyan helyekre szeretnénk, ahol a járda és az út között megfelelő távolság van a
kialakításukra. Ahol erre lehetőség van, ott élni fogunk vele.
Várhatóan a Mainzi utca és a
Király utca közötti, vasút alatti szakaszon, illetve minden
olyan helyen, mint például a
Király utca, ahol nagyon széles
a járda és a zöldfelület. De nem
titkolt cél, a közúttal egyeztetve a Tégla utca – Gyár utca közötti szakasz, a főúton történő
parkolás kialakítása sem.

- Mennyire távlati tervek
ezek?
- Az idei bevételből a Mainzi utca – Király utca közötti
halszálkás parkolót mindenképpen szeretnénk kialakítani.
Jövőre pedig a Király utcában
fejlesztenénk.
- A Csillag utcai ingatlant
tavaly megvásárolta az önkormányzat. Szinte minden testületi ülésen téma, hogy hogyan
lesz kihasználva az épület. Vannak már bérlők?
- Alapvetően az volt a cél,
hogy megszerezzünk fél áron
egy ingatlant. Bár a vásárláskor nem tudtunk mindent
teljes mértékben ellenőrizni, így kiderült, hogy a fűtési
rendszer elfagyott pár helyen.
Ennek ellenére az első cég már
be is költözött az egyik irodába. Amint a fűtési rendszer is
elkészül – két héten belül – akkor a Pedagógiai Szakszolgálat
is beköltözik az épületbe. Az
ELMŰ is jelezte, hogy szeretne
ügyfélszolgálatot kialakítani
itt, és még két-három céggel is
tárgyalunk emellett.
- Korábban szó volt arról is,
hogy esetleg a hivatal is oda költözne?
- Nem, egyelőre ezek a
tervek nem élnek. Először
az ingatlan bekerülési költségét szeretnénk kitermelni.
Ha teljesen ki tudjuk adni az
épületet, akkor 5 éven belül
visszajöhet az ára, arról nem
is beszélve, hogy új cégeknek
tudunk helyet biztosítani, akik

adófizetők is. Ha a hivatal nem
talál semmilyen megoldást
arra, hogy ez a nagyon felázott,
penészes épület helyett máshova költözzön, akkor 10 éves
távlatban gondolkodva, az önkormányzat is a Csillag utcába
települhet majd. Bízunk benne, hogy lesz pályázat és akkor
a jelenlegi ingatlant tudjuk teljes egészében felújítani.
- Ebben az évben is több fejlesztésre pályázik Nagymaros.
Mik ezek?
- Jelenleg öt futó pályázatunk van. Az egyik az alsó
iskola felújításával kapcsolatos vidékfejlesztési pályázat, a
másik a felső iskola teljes energetikai felújítását tartalmazza.
Pályáztunk még a Rákóczi út
felújítására 150 millió forint
értékben, és az Egészségház rekonstrukciójára is igényeltünk
támogatást, de a temető alatti
utat is szeretnénk leaszfaltozni, addig, amíg a szélessége
engedi, valamint eszközöket
beszerezni a külterületi utak
karbantartásához. Ezek mind
nagyon fontos célok, hiszen a
lakosság komfortérzetét hivatottak növelni.
- Mint hallottuk a kormány
tervezi, hogy fejleszti a Dunakanyart is.
- Igen. Fontos célja a kormánynak, hogy turisztikai
jelleggel megnyissa többek között a Visegrád és Nagymaros
között a Duna alatt húzódó
közműalagutat, de kiemelték a
Julianus kilátóba felmenő libegő kialakítását is. Várjuk még
a
Közép-Magyarországgal
kapcsolatos állami pályázatok
megjelenését is.
- Milyen további pályázatokra számíthat még Nagymaros?
- Hamarosan kiírásra kerül
egy újabb csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó fejlesztési
lehetőség. Itt a következő cél a
Diófa utca, majd az Elsővölgy
utca és végül a Kittenberger
utca lesz. A látványsportok
segítségével pályázni szeretnénk TAO-s támogatásra egy
sportcsarnok építéséhez, illetve a futballpálya áthelyezésére is. Az elmúlt évek során

az önkormányzati épületek
több mint felét sikerült felújítanunk. Szeretnénk a többit is,
így pályázunk majd az Egészségház felújítása mellett a művelődési ház megújítására is.
A turisztikai célt szolgálná a templom teljes felújítása,
melynek önrészét az önkormányzat az egyházzal közösen vállalná. Emellett szeretnénk az altemplomban egy
vallástörténeti múzeumot is
kialakítani. Nagy örömünkre
szolgál, hogy az önkormányzat
támogatásával is megvalósult
a sváb tájház, amely őseinknek
állít méltó emléket. Köszönet
érte Ivor Anikónak, és a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.
Fontos cél még a sportkomplexum kialakítása a
Felsőmezőben, valamint a
termálhotel projektje is. Utóbbiban továbbra is tárgyalásban
vagyunk egy befektetővel, akivel nemrég együttműködési
megállapodást írtunk alá. Ők a
szálloda egykori épületébe egy
németországi idősek otthonát
hoznának.
- Április 1-től a Zöld Híd
szállítja a szemetet településünkön is. Az előző évben vezette
be a város a házhoz menő lomtalanítást. Az új szállítónál is
marad ez a rendszer?
- A szolgáltató tájékoztatása szerint, ebben az évben ez
nem tud megvalósulni. Mivel
a kft-nek jóval több területet
kell ellátnia, mint eddig, jóval
több gépre van szüksége. Ezek
beszerzése zajlik, de amíg nincsenek meg és nem áll fel az új
rendszer, addig nincsen kapacitásuk arra, hogy folytassák
a házhoz menő lomtalanítást.
A cég tájékoztatása szerint,
ebben az évben gyűjtőpontos lomtalanítás lesz, melyről
minden lakost időben értesítenek. De ígéretet kaptunk rá,
hogy következő évtől ismét
bevezetik a házhoz menőt.
- Szó volt róla, hogy a szelektívhulladék-gyűjtő szigeteket is megszűnteti az önkormányzat.
- Igen, év végéig eltűnnek
a közterületről az edényzetek.
Jelenleg tárgyalunk a Zöld
Híddal arról, hogy ők kint
hagyják az üveggyűjtőt, de a
környezetét is ők tartják majd
tisztán.
Furucz Anita
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Föld napi akadályverseny
Az idén a „télies” időjárás miatt május 4-én rendeztük meg
a felső tagozatos diákoknak a
már hagyományossá vált „Föld
napi” akadályversenyt. Tizennégy csapat indult a versenyen,
akik előzetesen csapatzászlót és
csatakiáltást készítettek. Kilenc
állomáson bizonyították ügyességüket, tudásukat. Az iskolában
rajtoltak, s a Fő tér érintésével a
kerékpárúton haladtak a célig,
ami a focipályán volt. Élményeiről így ír Nagy Csanád 8.b osztályos tanuló:
„Mi is az a Föld napi vetélkedő? –merülhet fel a kérdés. Az az

esemény, ami már sok éve minden áprilisban feldobja a szürke

hétköznapokat. Azon a meleg
tavaszi napon a csapatok nekigyürkőztek a rájuk váró érdekes
és elgondolkodtató feladatoknak.
A jó időben mindannyian remekül szórakoztunk! Csapatunk
minden tagját hajtotta a versenyszellem. Mindenki szeretne
nyerni, de csak egy első hely van!
Ebben az évben a 7-8. osztályosok között a 8.b „Föld csapatja”
nyert. (Az 5-6. osztályosoknál
a 6. a „Hangyák” csapata lett a
győztes.) Mi nemsokára elballagunk, de utánunk még sok gyerek
érezheti magát jól ezen az érdekes
akadályversenyen!”

Tájház avató
Május 27-én szombaton az 1.b
osztály sváb táncot adott elő a tájház avatón a Német Nemzetiségi
Önkormányzat felkérésére. Köszönjük a gyerekek felkészítését
Borkó Bálintnak. Ezen az ünnepségen két sváb mondókát is hallhattunk Zoller Panni 1.b osztályos
tanuló előadásában. Megtiszteltetés volt számunkra is, hogy szerepelhettünk ezen a rendezvényen.
Zoller Csabáné

Néptánc
Nem csak iskolánkban, de városunkban is először került megrendezésre a tánc világnapi rendezvény és bál május 19-én délután,
ami táncosaink év végi vizsgája is
volt egyben.
Néptáncosainkat, visegrádi
néptáncos barátainkat, illetve a
modern és sváb táncokat bemutató vendégeinket hatalmas tapssal jutalmazta a főként szülőkből,
rokonokból és barátokból álló közönség. És aki jelen volt, az láthatta, hogy miért. A gyermekek fülig
érő mosollyal, hangos énekkel, és
korukat meghazudtoló tánccal
kápráztattak el bennünket! Persze
ehhez egy egész évnyi munka kellett, ami meghozta gyümölcsét.
Az előadás után kissé fáradtan,
de lelkesen álltak fel táncosaink és
táncba hívták szüleiket, testvéreiket, barátaikat, és nagyot mulattunk közösen a Folkpakk zenekar
közreműködésével. Két tánc közötti rövid szünetben, amíg kifújtuk magunkat, ettünk, ittunk a

finom sütikből és üdítőkből, amit
minden szülőnek és hozzátartozónak szívből köszönünk!
A 16 órakor kezdődő rendezvény nem sokkal 19 óra után ért
véget, így mindenki jóleső fáradtsággal tért haza, hogy ennek
a sikeres napnak a fáradalmait
kipihenje.
Ám Fürge Cselle csoportunk
nem pihenhetett túl sokat, mert
másnap, 20-án szombaton részt
vettek Kismaroson az I. Dunakanyar tánctalálkozó és Néptánc
Versenyen, ahol remekül helyt
álltak a mezőny legfiatalabbjaiként! A zsűritől csupa jót és dicsértet kaptunk a verseny után!
Így mondanom sem kell, menynyire büszke voltam rájuk!
A csütörtöki főpróba, a pén-

teki vizsga és szombati találkozó
után lassan három napja, csekély
pihenéssel, folyamatosan táncoltak, de még így is lelkesen álltak
be a verseny utáni közös táncolásba úgy is, hogy egy számukra ismeretlen és cseppet sem egyszerű
tánc alapjaiba avattam be Őket.
Ezen fárasztó három nap után
vidám énekszóval telt a hazaút,
amivel mosolyt csaltak buszvezetőnk arcára!
Szeretném megköszönni iskolánk vezetőségének és kollégáimnak, valamint a szülőknek, hogy
támogatták és segítették azt, hogy
ez a hétvége mindenkiben, de
bennem és a táncosokban mindenképpen, egy örök és boldog
emlék marad!
Borkó Bálint

Közös
hangverseny
Budapesten
Április 27-én zongora tanszaki kirándulásra utaztunk Budapestre. Délelőtt a Városligetben játszottunk. Délután a
Szent Angéla Gimnáziumban
adtunk közös hangversenyt
az ott tanított növendékeimmel.
Lénárdné Patai
Zsuzsanna
Kedves Olvasó!
A kirándulás során, mikor
a parkban voltunk, kacsákat, galambokat és egy nagy
harcsát etettünk. Láttunk
egy teknőst is. A csukát kacsaeledellel kellett etetni. A
koncert nagyon jól sikerült.
Eljött a legjobb barátnőm,
aki hegedül, és én Őt kísértem zongorával. Az udvaron
sokat játszottunk, jó sok sütit
is ettünk. Nagyon jól éreztem
magam. Az osztálytársammal
máskor is szeretnénk menni.
Szlávik Zsuzsanna
(3.a)
Április 27-én csütörtökön
egy budapesti kiránduláson
vehettünk részt. Első állomásunk a játszótérhez vezetett,
ahol még kacsákat is etethettünk. Utána elmentünk a
Szent Angéla Gimnáziumba,
ahol pizzát is kaptunk. Majd
egy fél óra gyakorlás után
következett a koncert, mely
nagyon jól sikerült. Nagyon
örülök, hogy a testvéremmel
kamarázhattam. Máskor is
szeretnék együtt muzsikálni
a többiekkel. Hazafelé a vonaton jól szórakoztunk.
Drobilich Veronka

Jutalomkirándulás
Az iskola énekkara 59 fővel 2017.
május 31-én jutalomkiránduláson vett részt Királyréten. A
kórus egész éves tevékenységéért kapta ezt a pihenőnapot. A
királyréti horgásztó előtt teljes
átéléssel énekeltek a gyerekek.
Köszönet az iskola vezetésének,
hogy lehetővé tették, hogy a
gyerekek ingyen vehettek részt
ezen a csodálatos napon.
Miloszerni László
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Sportnap

Gondos előkészületek után
ismét megrendezésre került, a már hagyományosnak
mondható gyereknapi iskolai
sportnap.

A szeszélyes időjárás ezúttal a mi oldalunkra állt és
egy verőfényes nappal ajándékozta meg a gyerekeket. A
Duna-parti sétány már kora

A Víz Világnapján

Óvodánk nagycsoportosai
több éve vesznek részt, Bíró
György környezetvédelmi
mérnők által szervezett természetvédelmi programon,
a Gyadai tanösvényen.
A kialakult kapcsolat
újabb lehetőséget biztosított számunkra, melyben a
Szent István Egyetem hallgatói a Víz Világnapja alkalmából foglalkozást szerveztek nagycsoportosainknak.
A projektbe három váci in-

tézmény már évek óta közreműködik, de először kapcsolódott be vidéki óvoda.
A 20 fős egyetemi csoport
mellett vendégeink voltak
a váci óvodák vezetői és pedagógusai, valamint a váci
képviselő-testület tagja.
A helyi adottságokat
kihasználva, arra építve, a
Duna-parton került megrendezésre ez az interaktív
foglalkozás. A Tájépítészeti
és Településtervezési karról

reggel megtelt a környező
településekről érkező iskolás
csoportokkal.
Az ünnepélyes megnyitót
követte az első sportesemény:
a korosztályos futó verseny,
ahol rögtön az abszolút győztes személyében iskolánkból
Vén Botondnak gratulálhattunk.
A focipálya hihetetlenül
izgalmas csatáknak adott
színteret. Bálint tanár úr logisztikájának köszönhetően egyszerre 8 helyszínen
folytak az ádáz küzdelmek.
Ezúton köszönném meg a
játékvezetők lelkiismeretes
munkáját.
Tóth Barna Sensej az erő
versenyeket koordinálta. A
legmeglepőbb eredményt az

erőversenyek frontján az a verőcei kajakos győzelme hozta,
aki történetesen egy lány lett.
A kicsiknek Brigi néni szervezett az alsós tanító nénik
segítségével egy izgalmas sorversenyt. A feladatok közül az
élő csocsó kapta a legkreatívabb elismerést.
A gyerekek még összemérhették tudásukat kosárlabdában, ahol Bálint apuka
bíráskodása segítette a tiszta
játékot. Akinek ezek után
még maradt fölös energiája
az asztaliteniszben és röplabdában vezethette le.
Az eredmények és az érmek átadásával zárult ez az
eseménydús nap.
Jövőre találkozunk!
Mozga Péter

érkező egyetemi hallgatók
vizsgafeladatukat nagyon
jól megoldották, hisz pedagógiai tapasztalat nélkül
közel 50 gyermeknek nyújtottak élményt ezen a napon.
Bár óvodánk rendszeresen fogad főiskolai hallgatókat, ez volt az első alkalom,
hogy más területről érkező
diákokkal tudtunk együtt-

működni. A jövőben is törekszünk arra, hogy partnerként rész vegyünk Bíró
György által szervezett természet és környezetvédelmi
programokon, mert ezek az
események is jó lehetőségek
arra, hogy gyermekeink sok
tapasztalattal és ismerettel
gazdagodjanak.
Gerstmayer Judit
German Attiláné

Gyermeknap az óvodában

A hagyományokat követve a
Nagymarosi Óvodáért Alapítvány idén is megszervezte
az óvodai dolgozókkal és a
szülőkkel
együttműködve,
május 26-án pénteken a művelődési házban gyereknapi
programját.
Az ügyességi és logikai
játékokból álló feladatokat
a gyerekek élvezettel teljesítették. Izgatottan várták az
újabb kihívásokat.

Örömmel vették most is a
tűzoltó autót, csillámtetoválást, vattacukrot.
A délelőtti játéksorozatot
az SZMK által meghívott Kárász Eszter és együttesének
koncertje zárta.
Köszönjük a közreműködést a Váci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak, Zoller
Máriának, a művelődési ház
dolgozóinak és a szülői munkaközösség tagjainak.
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Akikre büszkék lehetünk
„Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek, hogy
munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt” (Jn 15,16)
Szívesen megyünk férjemmel Nagymaroson tárlatmegnyitóra, mert mindig melegség tölti el a szívünket, mennyi
tehetséges művésze van ”szeretett városunknak”, akikre méltán büszkék lehetünk. Május
hónapban két ilyen kiállítás
megnyitón is részt vehettünk,
mivel személyes meghívónk
volt mindkettőre.
A hónap elején volt Legényné Andresz Gréti „Ahogy
én látom” című kiállításának megnyitója, ahová sokan eljöttek, megtelt a terem.
Mándliné Szabó Kati léleküdítő konferálása, Tharan
Trieb Mariann figyelmet felkeltő megnyitója és a Pauer
testvérek csodálatos szavalatai megteremtették az alaphangulatot. A megnyitó után
Gréti kedves szavakkal és
egy kis ajándékkal köszönte
meg segítői „nem kis meglepetésére” munkájukat. Szinte
családi vállalkozásnak volt
mondható a tárlatmegnyitó,
mivel a szereplők majdnem
mind Gréti családjába tartoztak. Ezután került sor a
képek megtekintésére. Szebbnél-szebb alkotásokat láthattunk. Háromszor is körbejártuk a termet, hogy jól
emlékezetünkbe tudjuk vésni ezeket a csodákat. Nekem
legjobban a Nagymarosról és
a környékéről készült tájké-

pek tetszettek, mert minden
fát, bokrot, épületet ismerek.
Természetesen a csendéletek is nagyon szépek voltak.
Számomra szinte felfoghatatlan, hogy lehet ilyen élethűen ábrázolni valamit. Külön
örömünkre szolgált, hogy
Trieb József (Fezsoj bácsi) csodálatos üvegfestményeiből
is láthattunk ízelítőt. Akinek
kedve tartotta részt vehetett
Gréti „szeretetvendégségén”
is. Maradandó emlék marad
bennünk erről a tárlatról.
Ekkor kaptunk meghívót
Béki Marcitól kiállítására május közepén Újpestre a Polgár
Centrum Galériába, melyre
örömmel mondtunk igent.
Szép számmal voltak Marosról és Újpestről is. Itt tudtuk
meg, hogy Marci újpesti fiú,
fiatalkoráig itt élt.
A kiállítást Zubovics Györkös Erzsébet szobrászművész
nyitotta meg és méltatta a művész sokoldalú munkásságát,
majd színvonalas zenei műsor
következett. Végül Marci tőle

megszokott humorával és egy
nagyon kedves verssel örvendeztette meg a közönséget.
Többször is végignéztük az
alkotásokat, egyik szebb volt,
mint a másik. Távolabbról is
hosszasan gyönyörködtünk
bennük, mert így még jobb
volt az összhatás. Rácsodálkozhattunk Maros utcáira, a
Dunakanyar szépségeire az
évszakok élethű ábrázolásaira,
a színek játékára. Marci elsősorban akvarelleket fest, de a
dunai kövekbe vésett miniatűr
kis portrék is teljesen lenyűgöztek bennünket. Akinek
kedve tartotta ezen a tárlaton is koccinthatott a művész
egészségére.
A fent említett idézet János
evangéliumából mindkét művészre igaz: mindketten maradandó gyümölcsöt hoztak
városunknak. Örülünk, hogy
Grétitől és Marcitól is van otthonukban alkotás így naponta
gyönyörködhetünk bennük.
Rudolfné Angi,
fotó: Mándli Gyula

Egy kiállítás
margójára…
Művelődési házunk képzőművészeti kiállításai mindig vonzzanak.
Érdeklődéssel
nézegetem,
hasonlítgatom a különböző alkotásokat. Örülök, ha az én ízlésemnek megfelelő művekkel találkozom, és csodálattal adózom
minden tehetségnek. Szeretem a
megnyitók kissé fennkölt hangulatát is.
Május 7-én Andresz Gréti
„Ahogy én látom” című megnyitója egészen más volt. Szinte egy
közvetlen hangú, kedves családi
ünneplésbe cseppentünk bele.
Gréti képeinek méltatása után
ízelítőt kaphattunk egy nagy család különböző művészeti érzékeiből. Gréti munkáiban minden
kiállításon eddig is gyönyörködhettünk. De így, egy csokorba
gyűjtve még sohasem.
Marianne – az unokahúg –
műértő méltatásait többször hallhattuk már.
Pauer Tamás – unokaöcs –
éneklésének régebben többször
tapsolhattunk, de most átélt, szép
versmondását is hallhattuk.
Kedves volt a kisebbik fiú,
Andris, szavalata is.
Az üvegfestő nagybácsi művészetébe is belepillanthattunk;
élethű grafikája pedig megidézte a nagyon szeretett, példakép
nagymamát.
A régi kis lámpásban égő gyertya – Anyák Napja lévén – még
az édesanyára is emlékeztetett.
Gratulálok Grétinek! És köszönöm, hogy mi is az ő szemével láthattuk a körülöttünk lévő
természetet és az egyszerű dolgok
szépségeit.
B. L.

NEMZETKÖZI SARASTVATI JÓGA /torna/
NAGYMAROSON! EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
-JAVÍTÓ GYAKORLATOK,
rávezető eszközökkel, sok segítséggel.
KÖZÉP ÉS IDŐSEBB KOROSZTÁLY számára.
Mozgásszervi, szív és érrendszeri, emésztési problémák, valamint a kedélyállapot, erőnlét,
és állóképesség javítására.

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/380-6233 - Szűcs Éva
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Kerékpárral Albánián át - V.

Kis ország, nagy lélek, vad természet
Hegymászókalandunk másnapján élvezettel nyergelünk
vissza a jó öreg paripákra, és
erőtől duzzadva, jókedvűen
faljuk a kilométereket egészen
késő délutánig. Ekkor érjük
el utunk első nagyobb városát
Peschkopi-t, ahol egyrészt leesik az állunk az őrült balkáni
forgatagtól (értendő ez az utca
kaotikus forgalmára és a bazárok, utcai portálok, üzletek
tarkabarkaságára
egyaránt),
másrészt megízlelhetjük a város
nevezetességének számító Llixha (kénes gyógyfürdő) nyújtotta „luxus szolgáltatásokat”. Egy
kempingben hátrahagyva holminkat első dolgunk felkeresni
a fürdőt, macskás lábainknak
enyhülést keresve.
Nem voltak nagy elvárásaink, de amit kaptunk, egyáltalán nem szerepelt fantáziaképeink között. Sehol egy medence,
sehol egy közös tér. Mindösssze
20 db 2x4 méteres szoba, benne
1-1 darab káddal, a kád végében öblös csappal, melyet megnyitva bő sugárba telítődik a
kád a forró kénes opálos vízzel.
Ez a víz a reumatikus panaszok
és bőrbetegségek gyógyítását
hivatott szolgálni, de a higiéni-

ai körülményeket látva inkább
ez utóbbi betegségfajta terjesztésében láthat el stratégiai szerepet. Nem vagyunk ijedősek,
belefekszünk a forró vízzel teli
kádba, jöjjön, aminek jönnie
kell. 40 fokos a hőség odakinn,
50 fokos lehet idebenn. 20 percet bírunk ki, majd hörögve
eszmélünk: hol a jéghideg merülő medence, gyorsan hol egy
hideg vizes tusoló? Nincsen!!!
Az egész fürdő komplexumban
nem találunk egyetlen hitvány
hideg vizes csaptelepet. Teljes a
megsemmisülés. De - legalább
szokjuk a meleget.
Forróvizes Peshkopi városát
elhagyva hamarosan túránk
egyetlen zúzottköves, mintegy
70 kilométeres szakaszához
érünk, amely 1200-1500 méter

Közös baráti hangverseny

A füleki Melódia Nőikar és a Nagymarosi Nőikar kivételes
zenei élményben részesítette városunk zenerajongóit május
13-án a művelődési házban. A vendéglátó énekkar lendületes, vidám éneklését, a fényesen csillogó szoprán szólam
tisztaságát nagy tapssal ismerte el a közönség. A vendég füleki kórus, melynek magánénekese és karnagya szép hangú
szólóénekével is elkápráztatta a közönséget, - szintén vastapsot kapott. Az est harmadik meglepetése Hámori Eszter zongoraművésznő gyönyörű játéka volt. A záró, közös
műsorszám, a híres Panis Angelicus hangjai még sokáig
csengtek a szép számú közönség emlékezetében. Részletes
beszámoló a következő lapszámban. (Fotó: Mándli Gyula)

magasságban egy teljesen lakatlan, és meglehetősen kietlen,
kopár fennsíkon vezet át. Ezen
a szakaszon csatlakozik nagy
örömünkre a csapathoz Dániából Svend Pedersen barátunk,
kinek oroszlánrésze volt Skandináv félszigeti, és pár évvel később izlandi kerékpáros túráink
megszervezésében, segítésében.
Egyenesen magyar honból
„repítették” őt ide kedves barátaink, Maurer Péter és Révész
Krisztián, egyúttal megoldva
a kiindulási ponton hagyott
utánfutónk átszállítását a majdani befutóhelyre.

tolásba kezdtünk, Svend hátraszólt: bocs, de én inkább tekernék, nálunk Dániában nincsenek hegyek, élvezem, hogy
végre ilyen körülmények között

Svend 62 éves, kerékpáron
született, szikár, halon és ásványvízen élő sportember. Mikor
megláttuk a bringás dresszben
cérnavékony testalkatát, elindult
a zrikálás: hát öreg, te itt sok
kenyeret nem fogsz megenni.
Nulla zsír, nulla stratégiai tartalék, az első napsütötte emelkedőn megdőlsz, mint a rohadt
nád. Nézz meg bennünket,
fejenként 10-15 kilogramm
túlsúly, itt van expedíciós muníció, mi készültünk, felőlünk
jöhet akármi, mi bírni fogjuk.
A folytatás több volt mint kínos. A kezdő kilométereket
még együtt tekertük, de az első
komoly emelkedőnél, midőn
mindannyian leszálltunk, és

bringázhatok – és kilőtt, mint a
gyalogkakukk, csak a hátát láttuk. Ez ment első nap, második
nap, és a túránk hátralévő öszszes napján. Lubickolt, élt, mint
hal a vízben, egyszerűen nem
tudott lefáradni. E tekintetben
– be kell vallanunk - szégyenben maradtunk, nem sikerült
megmutatnunk, mi a magyar
virtus. Habár jól belegondolva,
mintha mi is hallottunk volna
már egyet, s mást a szilaj északi
vikingekről ….
- Folytatás következik.
A túra résztvevői:
Hámori Tibor, Mihály
Gábor (fotó),
Varga Tamás és
Heininger Ferenc

FELHÍVÁS
Néhány szülő nekifogott a Halas melletti játszótér felújításának, ehhez kérjük az Önök segítségét! A Halasnál elhelyezett
üvegbe tehetnek adományt, ha szeretnék támogatni a játszótér
megszépülését. Sok kicsi sokra megy! Köszönjük!
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ILDIKÓ Ingatlan Iroda
Nagymaros Váci út 111. (bejövő főút)
Készpénzzel rendelkező vevőinknek
keresünk lakóházakat, nyaralókat, telkeket,
szántó-egyéb külterületeket.
Épületenergetika tanúsítvány készítése 24
órán belül adás-vételhez, használatbavételi
engedélyhez, pályázatokhoz.
Értékbecslés 24 órás határidővel.
Ingatlanközvetítő, iroda tulajdonos: Haraminé Papp
Ildikó +3620/46-43-429
Ingatlanközvetítő munkatárs: Szilágyvári Bernadett
+3630/1958-673
Épületenergetika felmérő mérnök: Harami László
+3620/5817-400

Ó
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Kajakos események
Kajak-kenu fizikai felmérő bajnokság Győr
(Február 11.)
A téli alapozás hatásfokát legjobb versenyzőinknek lehetősége
van összemérni versenytársaikkal a fizikai felmérő bajnokságon.
Ez egy összetett verseny, amely futásból, bordásfalon lábemelésből, húzódzkodásból és fekve nyomásból áll. A legjobb eredmény
Dobó Bálint és Szántói Szabó Tamás 5-5. helyezése lett. Csapatban:
fiú kajak (12 éves) 4. Nagymarosi SE; fiú kajak (16 éves) 5. Nagymarosi SE.
Graboplast Maraton Magyar Bajnokság Győr
(Május 19-21.)
Erős mezőny gyűlt össze, mert ez egyben válogató verseny is volt.
A hosszú távot sok forduló teszi izgalmassá. Ezen a versenyen nincs
kijelölt pálya, hanem akár egymás mellett szorosan is lehet evezni.
Ez bizony a fordulóknál jelentős ügyességet kíván. Sajnos a szeles
időjárás miatt a legjobb eredményt elérő versenyzőnket (Polgár Pétert) a 3. helyről kizárták.

Legjobb eredményeink: K2 Férfi Ifjúsági U18-U17 22 km: 7.
Szántói Szabó Tamás, Szabó Dominik; K1 Férfi Ifjúsági U18-U17
22 km Síkvízi: 7. Szántói Szabó Tamás; K1 Férfi Serdülő U15 15
km: 10. Fiam Dávid; K1 Női Serdülő U15 15 km: 9. Illés Panna; K2
Női Serdülő U15 15 km: 8. Illés Panna, Döbrössy Orsolya; K2 Férfi
Serdülő U15 15 km: 7. Schwarcz Gergő, Fiam Dávid; MK2 Férfi
Gyermek U12 5 km: 8. Gyimesi Levente, Schwarcz Dávid.
Masters versenyzőink is derekasan helytálltak: K2 Férfi Masters 10 km (50/54 korosztály): 1. Heincz Sándor, Földházi Tibor; K1
Férfi Masters 10 km (45/49 korosztály): 2. Heincz Sándor; K1 Férfi
Szabadidős és Egyetemista 10 km: 7. Bergmann Dániel; K1 Férfi
Masters 10 km (40/44 korosztály): 9. Burgermeister József.
Gratulálunk az eredményekhez! (Döbrössy László)

Nagymaros

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Parking
P
Tom, az angliai barátom minden évben két hetet nálunk tölt
Nagymaroson, autóval érkezik. Tom a londoni városházán a
közlekedési ügyek főreferense, ő dolgozta ki az ottani parkolási rendszert, de szakértőként besegített Párizsnak és Münchennek is. Figyelmeztetem, hogy Maroson is módosult a
parkolási rend, amit érdeklődve hallgat.
- Figyelj Tom! A főszabály: bárhol ingyen parkolhatsz, ahol
ennek ellenkezőjét tábla nem jelzi!
Bennfentesen bólogat.
- Na mármost: a Főtéren a munkaszüneti napokon viszont
fizetni kell!
Tom a vállát vonogatja, ő általában a Gesztenye-soron szokott parkolni, a CBA közelében.
- Tudom barátom, de ott viszont csak ünnepnapokon nem
kell fizetni!
Kivágja magát: akkor hétvégén a kompkikötőnél fog parkolni, mivel a Halasnál szokott uzsonnázni.
- Vigyázz, mert szabadnapokon az is fizető!
Akkor – kerül, amibe kerül! – majd a Magyar utcában fogja a kocsiját leállítani, úgyis a Kis Franciában szokott kávézni,
majd legfeljebb gyorsan fogja felszürcsölni azt a capuccinót.
- Nem kell sietned, mert ott meg továbbra is ingyenes a
parkolás!
Látom rajta, hogy egy kicsit össze van zavarodva, még próbálom elmagyarázni neki, hogy mi a különbség a szabadnap,
az ünnepnap és a munkaszüneti nap között, de látom rajta,
hogy feladta. Az utóbbi napokban nem látom a kocsiját sehol
a városban. Elárulta: nem tudta megtanulni a marosi parkolási rendet, ezért inkább Zebegényben parkol és vonattal jön
Nagymarosra.

Évfolyamtalálkozó

Adorján Bélánét köszöntötték

Adorján Bélánét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Petrovics László polgármester. Az ünnepi alkalomból került átadásra
miniszterelnök által aláírt emléklap is. Boldog születésnapot kívánunk szépkorú lakosunknak!

Új helyszínen, de a régi jó hangulatban tartotta a hagyományos májusi összejövetelét a ’68-as évfolyam. Meghallgatásra talált az eddigi állandó házigazda, Heininger Karcsi
kérése, hogy egyszer ő is lehessen vendég. Ezért most egy
másik évfolyamtárs, Burgermeister Gabi volt a házigazda a
„Bábel kocsmában”.

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
„Az egyetlen igazán szép és léleknemesítő állatszeretet az, amely az élőlények összességének szélesebb és általánosabb
szeretetéből fakad, s amelynek legfontosabb központi része csak az emberszeretet lehet.” (Konrad Lorenz)

A Máté biléta akciója
Az elmúlt években az illetékes hatóságok és a hazai „kutyás világ” a
chipek kötelező beültetésére koncentráltak. Nagyon helyesen, hiszen
az apró szerkezet az eb valamennyi
lényeges adatait őrzi, többek között
azokat is, amelyek például egy baleset
után életbevágóan fontosak lehetnek
az orvos számára. Sokat vártak a chipektől az állatvédő szervezetek aktivistái és az állatbarát lakosok is, miután azok a tulajdonos elérhetőségéről
is árulkodnak. Cím, telefonszám hiányában olykor többnapos nyomozás
után sikerül visszajuttatni a kóborlót
az otthonába, ezután majd sokkal hamarabb, gondolták. Hamar kiderült,
tévesen.
A chip tartalmához csak leolvasó
segítségével juthatunk hozzá, az viszont főleg az állatorvos birtokában.
Vagyis bármikor, bárhol talál valaki
egy csatangolót, a doktor nélkül tehetetlen. Ha tudja is a telefonszámát,
aligha valószínű, hogy a rendkívül elfoglalt, gyakran operáló, a külterületen is dolgozó orvos segíthet. A Máté
Állatvédelmi Alapítvány megszer-

vezte ugyan, hogy további helyeken,
az önkormányzatnál, az Édeske cukrászdában és a Panoráma étteremben
is legyen leolvasó, de ez sem igazán
tökéletes megoldás. A problémát a
nyakörvekre erősített, a telefonszámot feltüntető biléták szüntethetik
meg. Ezek segítségével a megtaláló
azonnal kapcsolatba léphet a tulajdonossal, olykor percekre rövidülhet
a hazatérés. Sok gondos gazdi már
korábban is elhelyezte ezeket, de korántsem elegen. Az alapítványunk
szeretné ösztönözni a lakótársakat,
hogy kövessék a példájukat.
Találtunk egy igen jó áron dolgozó
gravírozót. Mindössze hatszáz forint
egy biléta ára, ebből az összegből
KÉTSZÁZAT AZ ALAPÍTVÁNY
ÁTVÁLLAL.
Az akciónak szüksége volt egy lebonyolítási színhelyre, mint korábban annyiszor, ezúttal is a Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő segített. A
rendelési időkben leadhatóak a telefonszámok, a biléták megérkezésekor értesítést küldünk.
Kecskeméti Károly

Kutyák a hőségben
Megint itt a kánikula, s vele a szokásos, emlékeztető intelmek:
 Mindig gondoskodjunk hűs, árnyékos helyről a kutyáknak;
Legalább ennyire fontos a friss ivóvíz, megelőzendő a kiszáradást, ami
súlyos vesekárosodáshoz vezethet, a vérkeringést is befolyásolhatja;
A reggeli, vagy az esti órákban sétáltassuk őket;
Ne hagyják az autóban. Az árnyékban lévő járműre idővel rásüthet a nap,
a kutya el is pusztulhat;
Ha hosszabb útra viszi magával, legyen önnél víz és itató edény;
Szabadságra, hétvégére utazás előtt gondoskodjon egy megbízható személyről, aki a távollétében kellőképpen ellátja a kutyáját.

Újabb veszély a
kutyáinkra
Sajnos a Dunakanyart is elérte az alattomos betegség a szívférgesség. A fertőzött állatokon
hónapokig nem veszünk észre
változást, s amikor a tünetek
megjelennek már nagyon kicsi
az esély a gyógyulásra. A szúnyogok által közvetített lárvák
bejutnak a kutyába, ott több vedlés után kifejlett férgekké válnak,
melyek a tüdőartériában és a szívpitvarban élnek, gyakorlatilag
megakadályozzák a vér áramlását.
A hangsúly a megelőzésen
van!
A fertőzöttség felderítése nem
mindig egyszerű, különösen,
ha diagnosztika nélkül elkezdik
használni a terápiás szereket.
Mindenképpen javaslom a kezelés előtt a szűrést, amelyhez
általában kevés vér is elegendő.
Ha a rendelőben elvégzett szűrés
során lárvákat látunk a vérben,
további vizsgálatokat javaslunk
a szívférgesség és a bőrférgesség
elkülönítésére. A védekezést csak
akkor kezdjük el, ha a szűrés NEGATÍV eredménnyel zárult.
A védekezésre tablettás és
cseppentős készítményeink is
vannak, rendszeres használatukkal megakadályozható a fertőzés.
Oltással NEM lehet védekezni
a betegség ellen!
Részletesebb információkért,
kérem, keressék fel honlapunkat: www.kutyakanyar.hu
dr. Drobilich János

ÚJ TELEFONSZÁMOKON ÉRHETŐ EL AZ ALAPÍTVÁNY: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822
Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Tel.: 06-20-9425-822
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Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
Június

Születtek: Baranyi Beatrix Éva fia: Benett.
Házasságot kötöttek: Mester Dávid és Szécsi Enikő,
Koncz Szabolcs és Bognár Emese Mária, Balogh-Graubvogel Miklós és Varga Klára, Kiss Zsolt Csaba és Neuburger Andrea, Hegedűs Zoltán és Lendvai Eszter Boglárka,
Törzsök Béla Gábor és Sinkovicz Éva Györgyi, Brozán
István és Vas Szilvia.
Elhaláloztak: Molnár József (1944), Patrik István (1949),
Czerman András (1942), Szántói-Szabó László Istvánné
szül.: Simonyi Mária (1931), Varsányi Árpád (1949).

Június 12-13 de.: Egészségnap - iskola
Június 12. 17 óra: Városi nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Június 14. 17 óra: Művészeti iskola zenetagozat - évzáró
hangverseny
Június 15. de.: Vásár
Június 21. de.: Vásár
Június 26. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - záró

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DR. HORTOVÁNYI ANDRÁS
2017. május 9-én, életének 70. évében elhunyt.

Tel.: 06-30/916-0889

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: minden délután 13-17 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

A látásvizsgálat időpontjairól
a költözés miatt érdeklődjön
a 06-30/916-0889-es telefonszámon!
Kedves Vásárlóim!
Júniusban nyitom meg a Király utca 6. szám
alatt új üzletemet!
Lendvainé Pesti Emese

Búcsúztatása 2017. június 15-én 11 órakor lesz az
Óbudai temetőben (1037 Budapest, Bécsi út)
Drága emléke szívünkben él!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak a részvételét, akik osztoztak
fájdalmunkban és elkísérték utolsó útjára PATRIK
ISTVÁNT, férjemet, édesapánkat és nagypapánkat.
A gyászoló család

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!
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Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
RENDELÉSI IDŐ:

HÉTFŐ: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
KEDD: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
SZERDA: 8-10 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 8-10 ÓRÁIG, 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

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: 06-20/911-9077
AZ ANYAGOKAT CSAK
A HÓNAP ELEJÉIG
TUDUNK ELFOGADNI!
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Veszélyes fák kivágása,gallyazása
Tel.: 06-30/202-3505
e-mail: favagas1@gmail.com
web: favagas1.hu

