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Segítség és összefogás: Két rendelet
változik
csak együtt sikerülhet
A testület februári ülésén kilenc
témában született döntés. Az intézményi beszámolókon kívül módosították a közterületek használatáról szóló rendeletet, de a parkolás
rendjéről is döntöttek.

 3. oldal

Világbajnok
nagymarosi
chiliszósz
A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat felvállalta,
hogy elődeink emlékeit, örökségét megmentjük és bemutatjuk
az utókornak. Ahhoz, hogy együtt örüljünk és közösen használhassuk a funkciója szerint az épületet, összefogásra, támogatásra
van szükség. Még 500 ezer forint kellene ahhoz, hogy megújulhasson a Nyár utcai épület.
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A GaBko Chili márkanévre hallgató
termékek közül ezúttal egy tequilás
jalapeno öntet szerzett két kategóriában is aranyat.

 8. oldal

KARSÁN LAKBERENDEZÉSI ÜZLET Nagymaros, Váci u. 18.
MÁRCIUSI AKCIÓ: MINDEN MATRAC, ÁGYNEMŰ ÉS TÖRÖLKÖZŐ ÁRÁBÓL 10 40 % KEDVEZMÉNY
Akciós ágyak, gyógymatracok rendelhetők. Paplanok, párnák, huzatok, plédek nagy választékban.

! Ingyenes házhozszállítás
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új termékei februártól kaphatók!

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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Kerékpárral Albánián át - II.
próbáltunk még nyeregben
ülve felhajtani, vagy a tekerést
feladva a bringákat tolni kényszerültünk, a délutáni őrjítő
40 fokos árnyéktalan hőségben gyakran csaknem a roszszullétig ki tudtunk merülni.
Ilyenkor egy jéghideg hűsítő
fürdő, egy kulacs kristálytiszta,
hűs ivóvíz áldásos hatását gon-

akár csak egy fél futballpályányi vízszintes, vagy enyhén
lankás terület akadt, már egy
generációk óta ott álló kőépület és néhány pajta jelezte: itt,
a legmostohább körülmények
között is, az utak járhatatlansága miatt télen a világtól elzárva
akár, egy család tengeti életét.
200-300 négyzetméteren vetett kukorica, seregnyi méhkaptár, parányi veteményeskert, bő termésű gyümölcsfák
tucatja, szőlőlugas, 1-1 tehén,
ló, néhány birka. Mindez rög-

dolom nem kell ecsetelnem.
(Volt olyan végig meredeken
emelkedő, zúzottköves, árnyék
nélküli útszakasz, ahol a tűző
napsütésben 12 kilométeren
keresztül órákon át felfelé toltuk a bringákat. Ez után a szakasz után személy szerint én
például napokig képtelen voltam regenerálódni).
Ha már a meredek hegyoldalba vájt utakat emlegettem,
szólnom kell arról a megsüvegelendő élni akarásról, élettér elhódításról, amely az albánok sajátja. A hegyoldalakon
vezető utakról letekintve, ahol

höz köt egy családot, és biztosítja szerény megélhetését.
Felemelő volt szinte kilométerenként látni ezeket a parányi
emberlakta oázisokat a hol kopár, hol beerdősült lejtős hegyoldalakban. Tapintani az ősi
életerőt, a mindent túlélő élni
akarást. Hol van már mindettől a mi urbánus lelkületünk, a
plázák mélyén edződő életösztönünk?
- Folytatás következik.
A túra résztvevői: Hámori
Tibor, Mihály Gábor, Varga Tamás és
Heininger Ferenc

Kis ország, nagy lélek, vad természet

Túránk alap elképzelése volt,
hogy lehetőség szerint kerüljük a felkapott helyeket, a nagy
forgalmú, főbb útvonalakat.
Az eldugott kis falvak, egyszerű emberek, a háborítatlan
természet, és ebből eredően az
alacsonyabb rendű, kacskaringós utak, szerpentinek képezték azt a célterületet, amely
mentén haladni kívántunk. Az
ország egyik legészakibb pontjáról (Valbone) indultunk, és
túránk első harmadában Albánia keleti, Koszovóval és
Macedóniával szomszédos határvidékén tekeregtünk a szó
legszorosabb értelmében. Hihetetlen, mámorító hegyi szerpentinek – ha lefelé gurultunk
-, bomlott agyú albán útmérnökök elszabott fércmunkája
– ha a 10 százalékos meredekségű emelkedőkön felfelé toltuk az 50 kilogramm poggyásszal megrakott bringákat. Az
utak minősége kellemes csalódás volt. Zömében közepes állagú aszfalt utak mindenütt, itt
ott egy-egy kátyú, a több száz
méteres szakadékok mellett

nincs terelő korlát, de montenbike szintű kerékpárokkal
tökéletesnek mondható a terep. Az óvatosság persze nem
árt, volt olyan 50 kilométeres
szakasz, ahol több mint kéttucat útmenti sírkövet számoltunk össze. És a vak is láthatta,
hogy nem a hőgutától, hanem
közlekedési balesetben lelték
szegény lelkek a halálukat.
Az utak vonalvezetése viszsza-visszatérően lélegzetelállító. Nem a folyóvölgyekben futnak, hanem a több száz méter
magas, meredek hegyoldalak
felében, felső harmadában. Ennek ránk nézve egyenes idilli
következménye, hogy napjában többször is keresztezték
utunkat a hegyoldalról lezúduló bővizű hegyi patakok,
csobogók, frissítő források.
Ez miért jelentett áldást számunkra? Ha kisebb emelkedőkön, vagy síkon tekertünk,
a menetszél hűtött annyira,
hogy a napközbeni forróság elviselhető legyen. De ha – és ez
nagyon-nagyon gyakran előfordult – nagyobb emelkedőn

Nagymaros

3

Változik a parkolási és a
közterület-foglalási rendelet is
Február 27-én, hétfőn ülésezett Nagymaros Város
Képviselő-testülete,
ahol
kilenc témában született
döntés. Az intézményi beszámolókon kívül módosították a közterületek használatáról szóló rendeletet,
de a parkolás rendjéről is
döntöttek.
A lejárt idejű határozatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása után a
közétkeztetés beszámolójáról és terveiről tárgyaltak.
A Humánügyi Bizottság
javaslatára kitolták a tagi
kölcsön végtörlesztésének
határidejét a Mátyás Étkezde esetében, mert így
elegendő idő maradhat a
fejlesztésekre, mint például
a kerthelyiség kialakítására.
A grémium a polgármestert
is felkérte, hogy folytasson
tárgyalásokat a borászokkal a kerthelyiségben lévő

faházak étkezde általi hasznosíthatóságáról, a tárolás
bérleti díjának elengedése
ellenében. Emellett a városfejlesztési
csoportnak
kiadták, hogy vizsgálja meg
az intézmény bővítésének
lehetőségét is. Döntöttek az
önkormányzati alkalmazottak által fizetendő étkezési
térítési díjához való hozzájárulásról is, amely továbbra is 155 forint/adag marad.
Az alkalmazottak által fizetendő díj ezáltal 670 forintról 745 forintra emelkedik.
Elfogadták a művelődési
ház és könyvtár, valamint a
védőnői szolgálat beszámolóját és terveit. Utóbbinál
megszavazták egy hallásvizsgáló, egy magzati szívhang vizsgáló és egy fogas
március végéig történő beszerzését is.
A testület az önkormányzati tulajdonú ingat-

lanok hasznosításáról szóló
beszámolót is jóváhagyta,
valamint a tavaly már az
önkormányzat tulajdonába adott nagyobb terület
mellett fennmaradó kisebb
ingatlanok (pl. vízügyi iroda, telep) tulajdonba adását
kérte az államtól.
Változott a közterület-használat
rendjéről
szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által tett javaslatokkal. A települési
szilárdhulladék (különösen
építési törmelék) gyűjtésére
szolgáló konténer esetében
a területfoglalásra 7 nap
díjmentességet biztosítanak, melyet követően 2000
forint lesz a napidíj. Az
üzemképtelen, vagy hatósági jelzés nélküli gépjárművek esetében 10 nap után
1000 forint napidíjat kell

Tájékoztató a fizetési parkolási
rendszert érintő változásokról
A Képviselő-testület február
27-i ülésén – a kérdés januári
ülésen történő előzetes, részletes áttekintését követően –
módosította a fizető parkolási
rendszerről szóló 7/2011. (V.
2.) önkormányzati rendeletet
(a rendelet az önkormányzat
honlapján a képviselő-testületet/rendeletek menüpontban megtalálható).
A módosítás alapján a fizető parkolási rendszer hatálya ki lett terjesztve a Rév
pénztár melletti Duna-parti
parkolóra, valamint a Gesztenye sor Magyar utca és Csillag utca közötti szakaszára és
a Gesztenye soron a vasútállomás alatti parkolóra is.
Ez utóbbi döntés indoka
egyrészt a parkoló felszabadítása volt a vonattal elutazók
az egész nap ott parkoló autóitól az ingyenesen használható, kifejezetten e célra épült,

térfigyelő kamerával is védett
Mainzi utcai P+R parkolóba,
így biztosítva a Magyar utca
mellett itt is parkolási lehetőséget az üzletekbe érkezőknek.
A rendelet módosítása
alapján a Fő téren és a Duna-parton továbbra is április
1-től október 31-ig hétvégén,
szabad- és ünnepnapokon
kell parkolási díjat fizetni, de
most már a március folyamán
kihelyezésre kerülő parkolójegy automatában megváltva,
illetve lehetőség van a mobiltelefonos parkolási díjfizetési
rendszer használatával.
A Gesztenye sor Magyar
utca és Csillag utca közötti szakaszán és a Gesztenye
sori parkolóban idén április
1-től kezdődően kell parkolási díjat fizetni, az ünnepnapok kivételével a hét minden
napján 8 órától 18 óráig, par-

kolójegy automatában megváltva, illetve mobiltelefonos
parkolási díjfizetési rendszer
használatával.
A díj 2011 óta változatlanul 200 Ft/óra összegű
maradt, de a minimálisan
fizetendő díj 50 Ft lesz a
parkolójegy automata alkalmazására tekintettel (ami 15
perces várakozást tesz lehetővé).
Továbbra is változatlan
áron vehető igénybe az éves
parkolási bérlet, amely nagymarosi lakóhellyel, székhelylyel rendelkező gépjármű
üzemeltető egy gépjárműve
esetében 5000 Ft/év.
A parkolási bérlettel a parkolási időszak teljes időtartama alatt parkolhat a bérleten
feltüntetett rendszámú gépkocsi.
A piac valamennyi árusa
áprilistól lehetőséget kap a

fizetni a jövőben, így legfeljebb további 10 napig lehet
tárolni a járművet, utána
a tulajdonos költségére elszállításra kerül.
A parkolással kapcsolatban is születtek döntések,
szintén a szakbizottság javaslatára. Az óradíj marad
200 forint, a minimálisan
fizetendő díj így 50 Ft lesz;
az éves bérlet a nagymarosiaknak marad 5000 forint
- amit Ivor Andrásné és Szimon Attila nem támogatott
- és a díjköteles várakozás
leghosszabb időtartama 6
óra lesz.
Végül pedig a testület a
Nagymaros, 12576/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott közutat Csendes utca
néven nevezte el, valamint
elvi támogatását adta a
Dunakanyari
települések
együttműködésének kezdeményezéséhez, egy konzorciumi megállapodás megkötése érdekében. Javasolták,
hogy a Dunakanyar mint
kiemelt idegenforgalmi célpont esetében nevezzenek
ki egy kormánybiztost is.
Furucz Anita
fenti kedvezményes árú éves
bérlet megvásárlására, így
egész évben azzal igénybe
tudja venni a parkoló helyeket.
A parkolási bérlet a Polgármesteri Hivatalban vásárolható meg.
A város minden más közterülete és parkolója esetében
nem kell parkolási díjat fizetni és bérletet sem váltani.
A fizető parkolási zónákban a díjfizetést a közterület-felügyelők
fogják
ellenőrizni, először csak figyelmeztetést alkalmazva. A
célunk nem a pótdíjak szedése, amelyeknek a mértékét
egyébként a közúti közlekedésről szóló törvény állapítja
meg.
A parkolási díj bevételből
az önkormányzat a közutak,
parkolók és tartozékaik állapotát kívánja javítani, és új
parkolóhelyeket kialakítani.
A képviselő-testület
megbízásából:
dr. Horváth Béla
jegyző
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A labor szolgáltatásról
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy a labor szolgáltatás
igénybevétele Nagymaroson az érintett háziorvosok,
szakápolók személyes- és
az önkormányzat pénzügyi
hozzájárulásával tud működni. Ezt a feladatot városunkban ugyanis az egészségbiztosítási pénztár nem
finanszírozza, azt kizárólag
a váci központi labor esetében teszi meg.
Az önkormányzat éves
szinten több mint 600 ezer
forintot fordít saját bevételéből arra, hogy ezt a kényelmi szolgáltatást a rászoruló
lakosság (így különösen az
idős betegek és a kismamák)
részére nyújtsa, melyhez
természetesen szükség van
a tevékenységet végző szakápolók és orvosok mun-

kaidőn kívüli áldozatkész
munkájára is.
Ezért kérek mindenkit,
tisztelje meg az ő munkájukat azzal, hogy hétfőn és
csütörtökön a fél 7-től fél
8-ig tartó időszakban jelenik meg.
Mivel a váci laborba a
levett mintákkal legkésőbb
háromnegyed 9-ig be kell
érkezni, ezért a minták viszszautasítását és a mintavétel
szükségtelen megismétlését
eredményezheti, ha a későn
érkezők miatt érkeznek be
előírt időpont után a minták.
Erre tekintettel a jövőben
a 8 órakor vagy utána érkezők esetében a mintavételre
nem fog sor kerülni!
Dr. Horváth Béla
jegyző

Az agancsgyűjtés szabályai
Az általános iskola felvételi körzete a
2017/2018. tanévben
Nagymaros
Köznevelési intézmény: Nagymaros Kittenberger
Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2626 Nagymaros, Fehérhegy utca 2.
Felvételi körzet: Nagymaros város közigazgatási területe

Az Ipolyerdő Zrt. Nagymarosi Erdészete vadászterületein 2017. február 1-je és április 30-a között lehetőséget
biztosít a hullatott gímszarvas
agancs gyűjtésére.
Hullott agancsot csak érvényes gyűjtési engedéllyel rendelkező személy gyűjthet.
Gyűjtési engedély az Erdészeti Irodájában befizetett
30.000.-Ft + ÁFA agancsgyűjtési díjról kiállított számlával
igazolható, ami csak a számlán
szereplő személyre és a megjelölt vadászterületre érvényes.

A kerületvezető erdész,
vadász jogosult a gyűjtési tevékenységet végzőktől az engedélyt (számlát) elkérni, azt
ellenőrizni, és ennek hiányában az esetlegesen náluk lévő
agancsot elkobozni, azt a vadászatra jogosultnak átadni.
Az agancsgyűjtési engedélyt váltókat az erdészet kéri,
hogy a talált agancsok helyéről, mennyiségéről, az Erdészetet tájékoztatni szíveskedjenek.
Gáncs Viktor
erdészet vezető

A baromfikat csak
zártan lehet tartani
Magyarország teljes területére
- így Nagymarosra is - elrendelte a baromfik zártan tartását Bognár Lajos országos
főállatorvos.
Az intézkedést az indokolta, hogy tizenegy megyében és Budapesten összesen
nyolcvanhárom vadmadárban mutatták ki a madárinfluenza vírusát, valamint, hogy
két hete - valószínűsíthetően

vadmadártól eredő fertőződés miatt - Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyében is
megjelent a betegség - közölte
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a
honlapján múlt héten.
A tájékoztatás szerint az
előírással tovább csökkentik
az állományok vadon élő madarakkal történő érintkezésének lehetőségét.
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Segítség és összefogás:
csak együtt sikerülhet
Örökségház-TájházKözösségi ház!
A Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
felvállalta, hogy elődeink
emlékeit, örökségét megmentjük és bemutatjuk az
utókornak.
A megvalósításhoz végre
partnerre találtunk a városi
önkormányzat, mint tulajdonos részéről is, biztosítva
általuk a Nyár utca 2. szám
alatt lévő épületet.
Ahhoz, hogy együtt örüljünk és közösen használhassuk a funkciója szerint az
épületet, összefogásra, támogatásra van szükség.
A szakemberek által felmért munkálatok anyaggal
együtt 1,5 millió forintba
kerülnek, amire nincs meg
a fedezet.
A város képviselő-testülete döntött egy nagyobb
támogatási összegről, amit
nagyon szépen köszönünk.
Sajnos azonban egyharmada a bekerülési költségnek,
ugyanúgy nemzetiségi önkormányzatunk is elkülönített 600 ezer forintot erre a
célra.

A Jobbik Nagymarosi Szervezete hírei
Február 25-én emlékeztünk meg a kommunizmus áldozatairól. Köszönjük Ildinek a gyönyörű,
megható énekeket és István atyának, hogy felolvashattuk a megemlékezéshez illő Szentleckét.
Mivel a Magyar Filmakadémia tagjai úgy
döntöttek, hogy A LOVASÍJÁSZ NEM szerepel
a 2016. év legjobb, a Magyar Filmhéten (február
26. - március 5.) bemutatásra kerülő és arra méltó
dokumentumfilmjei kö-

zött, ezért Nagymaroson
ismét a nagyközönség
elé kerül ez a csodálatos
és rendkívüli fontosságú
alkotás, ahogy az ország
számos más településén

is. Szeretnénk, ha eljuthatna a Lovasíjász mindazokhoz, akik még nem
látták, de szeretettel várjuk azokat is, akik újra
megnéznék mozivásznon

A befejezéshez szükséges összeg ezenfelül még
várhatóan 500 ezer forint,
amit csak segítséggel, támogatással tudunk biztosítani.
A villanyt Ivor András és
Holtság Endre teljes egészében szakszerűen felújította.
Munkadíjat nem, csak az
anyagot kellett finanszírozni.
Kérünk szépen minden
jóérzésű lakost, aki fontosnak érzi, hogy városunk egy
további kulturális, nemzetiségi közösségi házzal, a
régmúlt idők helyi sajátosságai, bútorzata, eszközei
bemutatásával gyarapítsuk
településünket, támogassa a
megvalósítást!
Pénzbeni
támogatást
az OTP Vác 1174209415796909
bankszámla számra kérjük utalni,
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevére. Készpénzfizetési csekket
a művelődési házban és német önkormányzatunk képviselőitől lehet beszerezni.
Minden apróság, felajánlás nagyon nagy segítség,
amit előre is köszönünk.
Mottónk: ”Ha nincsenek
gyökerek és múltunk, nem
alapozható a jövő sem.” Erre
alapozunk és tesszük, amit
lehet, hogy építhető legyen
a jövőnk is.
Ivor Andrásné
NNNÖ elnök
a tavalyi év hazánkban
legnagyobb sikert aratott
magyar filmjét.
Két vetítési időpont lesz
2017. április 8-án, szombaton a Nagymarosi Művelődési Házban 18 órai és
20 órai kezdettel.
A jegyek ára egységesen
800 forint.
Március elején 50 kokárdát szeretnénk szétosztani a város fiataljai
között. Aki szeretne kérni,
kérjük, jelezze a Jobbik
Nagymarosi
Szervezete
Facebook oldalán!
A Jobbik Nagymarosi
Szervezete nevében:
Békefi Andrásné
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Alapítsunk klubot!
Alapítsuk meg a nagymarosi
Könyvbarát klubot!
Legyen ez a klub az a demokratikus fórum, ahol
minden klubtagunk megoszthatja örömét barátaival, amit az olvasás, a könyvek szeretete, a belőlük
merített tudás, műveltség és gazdag élményanyag
vitt életébe, vagy éppen ennek megszerzésére törekszik.
Tagja lehet klubunknak mindenki, korra, nemre,
végzettségre tekintet nélkül, aki nyitott szívvel és elmével fordul a könyvek mérhetetlen kincsesbányája
felé.
Terveim szerint a klub egy laza, szervezeti kötöttségek nélküli, baráti társaság lenne, ahol önként és
szabadon oszthatná meg mindenki kedves könyvélményeit, legyen az kapcsolatos prózával, verssel,
drámával, filozófiával, történelemtudománnyal, régészettel, vagy akár természettudományokkal.
Kizárni ebből a körből csupán a politikát és az
ezoterizmust javasolnám.
Az összejövetelek helyszínéül, Mándliné Szabó
Katalin szíves támogatásával, a városi könyvtár helyiségeit ajánlhatom, bár elképzelhetőnek tartom
összejöveteleinket, klubtagjaink meghívására, magánházakban, vagy ha az idő nyájasabbra fordul,
nyaralókban is.
Tagdíj, klubtagsági igazolvány nincs.
Vezetőséget sem, legfeljebb, ha szükséges lesz, egy
néhány fős eseti szervezőbizottságot válasszunk.
Összejöveteleink gyakorisága havonta egy hétköznap délután/este lenne, amit, a tagság igénye
szerint változtathatnánk.
Klubestjeinkről a tagságot és az érdeklődőket
email-ben, SMS-ben, vagy a könyvtárban kifüggesztett hirdetményben értesítenénk.
Bízom abban, hogy városunkban szunnyadó hatalmas szellemi potenciál értékes, és élvezetes gyümölcsöt terem.
Jelentkezni lehet:
email-ben: pongracz43@freemail.hu címen, vagy
a városi könyvtárban kitett gyűjtőíveken.
Köszönöm szíves figyelmüket,
Pongrácz Csaba
nyug.gépészmérnök, és könyvbarát

Állásajánlat
Az Atlantis-Visegrád Club Kft. felvételt hirdet
MATRÓZ munkakör betöltésére.
Érdeklődni munkaidőben a 06-70-930-5751 lehet.

Keresztek a Börzsönyben
Ki gondolná, hogy közvetlen környezetünkben egy
túramozgalom működik a
fenti címmel? Pedig létezett egy pár évig, és most
a Cédrus Egyesület ismét
feltámasztja ezt a kezdeményezést.
A túramozgalom megálmodói (a Börzsöny Barátai
Természetjáró Társaság) az
alábbi sorokkal invitálja a
környéket megismerni vágyókat: „A Börzsönyt járva
mindannyian találkoztunk
már útmenti feszületekkel
és egyéb keresztekkel. Ki ne
ismerné a Foltán-keresztet,
ki ne hallott volna a Csitári-keresztről, ki ne emlékezne a Kopasz-hegy csúcsán
álló feszületre? A hegységet
alaposabban ismerők bizonyosan fel tudnak sorolni
még további 10, 20, 30 vagy
akár még több keresztet is.
De mennyi lehet összesen? Jó
lenne mindet megismerni!
Ez a felfedezés és a megismerés iránti vágy vezérelt
bennünket, amikor elhatároztuk, hogy megpróbáljuk
végigjárni és lefotózni a
Börzsöny összes keresztjét,
majd túramozgalom keretében kedvet csinálni mások
számára is, hogy felkeressék
ezeket a jelképeket, akár turistaként, akár vallási indíttatásból.
Azt gondoltuk, ismerjük

a Börzsönyt, ám magunk
is megdöbbentünk, mennyi
új helyre jutottunk el a keresztek által, mennyi új perspektíva, mennyi remek kilátóhely tárult fel előttünk!
Külön élmény volt olyan
kereszteket találni, melyek
nem szerepelnek a turistatérképeken és látni, hogy
még ezeket a legeldugottabb
feszületeket is gondos kezek
ápolják.
A feszületek sokkal beszédesebbek, mint gondolnánk!
Rengeteget elárulnak állítóikról, a korszakról melyben
állíttattak, a környék múltjáról és jelenéről.”
A túramozgalom akkor
tekinthető teljesítettnek, ha
az erre a célra kiállított füzetben a teljesítő igazolja,
hogy meglátogatott gyalogosan, vagy kerékpárral 40
keresztet. A gyalogos és kerékpáros teljesítés egymástól függetlenül működik.
A Cédrus Egyesület kerékpáros szakosztálya havi
túráit e mozgalom teljesítésének szenteli, így akinek
kedve van szívesen vesszük,
ha csatlakozik hozzánk! Az
első túránkon Katalinpusztára és Magyarkútra látogatunk, kb. 30 kilométert
teszünk meg március 25én. Indulás a templomtól,
délután 2 órakor!
Bergmann Péter
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Iskolánk februári hírei

A tél utolsó hónapját, a hidegnek köszönhetően, több
osztály a tanulás mellett sportolással is tölthette. Volt hó,
volt jég, így szánkózhattak,
korcsolyázhattak a gyerekek.
Több osztály vette igénybe a
váci fedett korcsolyapályát.
A 7. b osztály a nagy hóban

Törökmezőre kirándult. Februárban véget ért az úszásoktatás a 2. és a 6. osztályosok
számára. Köszönjük a lehetőséget a Váci Tankerületi Központnak.
Iskolánk, hagyományaihoz
híven, február 17-én tartotta meg a Farsangot. Az alsó

tagozatosok (képünkön) délelőtt osztálykeretben, a felső
tagozatosok a Diákönkormányzat szervezésében, délután a felső iskolában. A farsangi mulatság után Heinczné
Cserni Kati szervezésében a
telet is elbúcsúztattuk. A felső
tagozatosok kicsit rendhagyó

Eltemettük a telet!
Iskolánkban már régi hagyomány, hogy a farsangi időszak végén együtt

dig a sváb településeken a
szalmabábut mindig vízre
engedik. A helyi króni-

helyezték a telet jelképező
babát, majd meglocsolták
szódavízzel, és így enged-

temetjük el a telet. Míg a
magyar népszokás szerint
a kisze babát elégetik, ad-

kák szerint eleink Nagymaroson a farsangi bál
éjszakáján egy teknőbe

ték útjára a Dunán. Ezt a
hagyományt szeretnénk
mi minden évben felele-

módon ünnepelték a farsangot, mert minden osztály
kapott egy-egy feladatot, így
sikerült igazi karneváli hangulatot varázsolniuk erre az
estére. Az osztályfőnökök és
a diákok közös munkájának
köszönhetően, mindenki készült valamilyen tánccal, kisebb műsorral, ezzel alapozták meg a kiváló hangulatot.
Köszönjük mindenki munkáját, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Ebben a hónapban is büszkék lehetünk tanítványainkra,
akik február 23-án, Tahitótfalun, a leány labdarúgótornán
a 4. helyezést érték el. Szintén
a 4. helyezést érték el kosarasaink Veresegyházán, a megyei diákolimpián. Gratulálunk az eredményekhez.
Márciusi előzetes: iskolánk
március 14-én 9 és 11 órakor
emlékezik meg az 1848-as
forradalomról.
Papírgyűjtés lesz április
3-án, 4-én, 5-én a CBA parkolójában.
Heincz Tamásné
veníteni. Idén a programot azzal bővítettük, hogy
igazi karneváli hangulatot
teremtettünk Nagymaros
főterén, melyen az iskolásokon kívül az óvodások, sőt, a legapróbbak, a
bölcsődések is részt vettek.
A vidám menetet Hamvas
Brigitta és Mozga Péter vezették, táncra is perdültek
a vidám zene hallatán! A
gyerekek hangos kerepléssel, dudaszóval követték
őket egészen a Duna-partig, ahol Petrovics Béla
várt minket egy kenuban,
hogy a bábut jó mélyre vihesse. A vidám zenét Horváth Dávid szolgáltatta. A
gyerekek sokáig integettek a békésen úszó szalmababának, és úgy tűnik,
sikerült elég hangosnak
lennünk ahhoz, hogy a tél
valóban megijedjen, mert
már másnap érezhető volt
a tavasz fuvallata!
Heinczné Cserni
Katalin
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Sikeres német
nemzetiségi szereplés

A 7. és 8. osztályos gyerekek nagy érdeklődéssel vettek
részt a különleges irodalomórán.

Február 28-án részt vettünk a Vilcsek Gyula Általános
Iskolában rendezett kistérségi német nemzetiségi versés prózamondó versenyen. Zoller Panni 1.b osztályos
tanuló 1. helyezést ért el Mundart kategóriában, így továbbjutott, a következő forduló Újhartyánban lesz. Gratulálunk a szép eredményhez!

Kérjük adója 1%-át a
Nagymarosi Iskoláért
Alapítvány javára
adományozza!
Köszönjük!
Adószám: 19182779-1-13

GaBko Chili: világbajnok
csípős szósz Nagymarosról
A nagymarosi chilitermelő,
Nagy Gábor szósza két kategóriában is világbajnok lett az
idén 10. alkalommal megrendezett The World Hot Pepper
Awardson, New Yorkban –
számolt be róla maga a termelő Facebook oldalán.
A GaBko Chili márkanévre
hallgató termékek közül ezúttal egy tequilás jalapeno öntet
szerzett két kategóriában is
aranyérmet.
A termék kapcsán Nagy
Gábor az Origónak elmondta,
hogy az magyar módra készül,
savanyított jalapenoból, amit

fokhagymával, lime-mal és
tequilával egészít ki.
– A The World Hot Pepper
Awardson leginkább különleges ízekkel lehet érvényesülni – nagyon örülök, hogy a
már két éve kifejlesztett és a
hazai mexikói éttermekben is
kedvelt szószom elnyerte az
amerikai zsűri tetszését - nyilatkozta a lapnak.
Nagy Gábor termékeit
megvásárolhatják
szombat
délelőttönként a Nagymarosi
Termelői Piacon is.
Érdemes kipróbálni a csípős ételek kedvelőinek!

Erdős környezet
Nagymaroson keresek az erdővel közvetlenül szomszédos, télen is lakható, megközelíthető kis házat, hosszú
távú bérlésre, nagy összegű letéttel. Víz, villany, internet
hozzáférés szükséges. Tel.: 06-20/ 942-5822
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Első Dunakanyar Félmaraton Áprilisi színházi ajánló

Első alkalommal kerül
megrendezésre a félmaraton futóverseny a Dunakanyarban, 2017. április 2-án,
vasárnap.
A visegrádi várral szemben a nagymarosi Fő térről indulnak a futók a Duna-parton Zebegény felé
sík pályán haladnak, majd
érkeznek vissza a célba
ugyanide.
A 21 kilométer mellett lehetőség lesz 12 és 5 kilométeren is indulni.
A nevezések folyamatosan érkeznek a verseny
szervezőjéhez (www.panoramafutas.hu) és remélhetőleg Nagymarosról 2017.
április 2-án, vasárnap reggel
1.500 fő vág neki az 1. Dunakanyar Félmaratonnak.
Kérjük a lakosság türelmét és megértését, mert a
verseny napján több helyen
is útlezárás lesz.
A várható közlekedési
változások:
• Lezárásra kerül a Fő tér
alsó része 2017. április 1-jén

14 órától – másnap, április
2-án, vasárnap 17 óráig.
• Lezárásra kerül a Fő tér
felső szakasza (különösen a
gyógyszertár előtti útvonal)
2017. április 2-án 7 órától
17 óráig. A parkolás sem
megengedett a tér mindkét
oldalán.
• A Duna parton a hajókikötőtől egészen a Selmecbánya utcáig az Dunára
nyíló utcákról a bicikli útra
tilos a felhajtás, április 2-án
9 órától kb. 15 óráig.
• A Fő tértől Zebegény
felé a teljes bicikli út lezárására kerül 9 órától 15 óráig.
Parkolási
lehetőségek
szüneteltetésre kerülnek a
Fő tér teljes területén egész
nap. A látogatókat a foci pályára várjuk parkolni.
Bízunk benne, hogy a
Nagymarosról induló Dunakanyar Félmaraton országos ismertséget szerez.
Várunk mindenkit aki
futni, vagy szurkolni szeretne! Köszönjük a türelmet és
az együttműködést!

Üzlethelyiség kiadó
A Fő tér 9. szám alatti üzlethelyiség május 1-jétől
kiadó. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06-27/ 354-406

A Vácon és környékén, a Dunakanyarban élőknek már
aligha kell bemutatni az idén
negyedik születésnapját ünneplő Váci Dunakanyar Színházat, mely az elmúlt évek alatt
a környék kulturális életének
meghatározó szereplőjévé vált.
Profi társulatok előadásainak
meghívása mellett saját bemutatóival is a fővárosi színházak
alternatívájaként önökhöz közelebb, megfizethető jegyárakkal nyújt igényes szórakozási
lehetőséget.
A színház fennállásának negyedik évfordulóját egy saját
bemutatóval ünnepli rögtön
a hónap elején, április 7-én
pénteken 19 órakor. Hegedős
László: Rongylabda című 1956ot tematizáló műve a Váci Dunakanyar Színház és a Zanotta
Art Kulturális és Művészeti
Egyesület koprodukciójaként
elevenedik meg a színpadon.
Az előadás különlegessége,
hogy a színpadon nem a kor
meghatározó politikusait, ismert hőseit, hanem egyszerű
embereket látunk, akik küszködnek sorsukkal, mely vakon,
de tévedhetetlen biztonsággal
sújt le a jókra, és emeli fel a gonoszakat.
Számos már korábbi előadásukból ismert színész, - Kaszás
Mihály, Zanotta Vera, Ivaskovits Viktor, Havasi Péter, Smál
Szilaj Gábor, és az igazgató, Kis
Domonkos Márk - mellett új
szereplőket is köszönthetünk.
Rendezőként az ukrán Yaroslav
Fedoryshyn tér vissza, akinek a
színház Yvonne, burgundi hercegnő című előadása kapcsán
számos nemzetközi fesztiválmeghívást és díjat is köszönhet.
A díszletről és jelmezekről felesége, a korábban szintén nemzetközi díjban részesült Alla
Fedoryshyna gondoskodik.
Ezt követően április 21én pénteken 19 órakor újra
látható lesz a színház legnépszerűbb előadása, a Megadom
magam című musical. Egy fiatal zenész-költő életének momentumai adják az alapját a
nagysikerű musicalnek, amit a
Quimby együttes korszakalkotó slágerei tesznek különlegessé. Hella és Bence hol tépelődő,
hol pedig idilli viszonyát követhetik nyomon, a lelket felőrlő
múlttal való küzdelmük közepette, amelyre megoldásként

egyedül a szerelem és a művészet gyógyító ereje szolgál.
A főszereplők, - Krausz Gergő,
Mikecz Estilla, Molnár Gyöngyi, Bakos-Kiss Gábor, - mellett
táncművészek és a Revue zenekar is közreműködik. Akik szeretik a romantikus történeteket, kedvelik a fiatalos, pörgős,
zenés előadásokat, azoknak itt
a lehetőség, hogy eltöltsenek
egy remek estét a színházban.
Április 22-én szombaton
19 órakor Móricz Zsigmond
igazi prózai és színpadi örökzöldjével, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című vígjátékkal
érkezik a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház.
Letűnt világot idéz a duhajkodó, ifjú földesúr és feleségének
története, de van benne valami
múlhatatlanul eleven, aminek
ma is lehetetlen ellenállni.
A hónap vége a gyerekeknek is tartogat meglepetést,
április 30-án vasárnap 11 órakor Harisnyás Pippi egy kedves, életrevaló vörös hajú kislány csal mosolyt az arcukra.
Pippi mindenben megtalálja a
jót, és másokkal is felfedezteti azokat az értékeket, melyek
körülöttük vannak. Pippi Nilsson úr, a majom társaságában
lakik a Kutyavillában. Legjobb
barátai az unatkozó szomszéd
gyerekek Tomi és Annika,
akiknek Pippi megjelenésével
megváltozik az élete. Megtanulnak játszani és felfedezik
a kincseket, melyek lehetnek
egy konzervdoboz vagy egy
láda pénz. Az erős és okos lány,
Pippi meg tudja nevettetni a
mindig savanyú nevelőnőt és
játékra tudja fogni a rendőrt
és persze megtáncoltatja a betörőt. Édesapja el akarja vinni
magával Takatuka szigetére,
ahol egész nap csak játszhatna
és ott mindig nyári szünet van.
De Pippi meggondolja magát,
ráébred, hogy fontosak neki a
barátai és arra is, hogy kötelességei is vannak, iskolába kell
járnia.
Az mozgalmas interaktív
előadás bevonja a játékba a kis
nézőket, lehetnek a cirkuszban
lovak, kutyák, megküzdhetnek Adolffal, a világ legerősebb emberével, szurkolhatnak
Pippinek, mikor megvicceli a
rendőrt és a nevelőnőt, és akár
együtt játszhatnak az iskolában.
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Köszönet
A Nagymarosi Nyugdíjas
Klub szeretné megköszönni a felajánlásokat, amivel
hozzájárultak a bál színvonalas megrendezéséhez. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani azoknak, akik a
tombolához hozzájárultak
felajánlásaikkal.
Bethlen Gáborné

Tombola
adományozók
Alimánné Fazekas Gabriella,
Antal Márta, David Balazic,
Édeske Alíz Cukrászműhelye, Fő téri Patika Dákay
család, Hesztia Lakásvarázs
Csadó Erzsébet, Karsán Lakberendezés Karsán János,
Kutyakanyar
Állatorvosi
Rendelő dr. Drobilich János,
Manyi bolt, Maros Étterem
Mészáros András, Nagy István, Nagymaros Város Önkormányzata, Palásti Ildikó, Panoráma Gyros Hénop
Zsolt, Rudolf Erika, Várnagy
Béla, Révész Ági, Kóka Bt,
Szent István Fogadó.
Köszönet Murányi Zoltánnak a színvonalas vetítésért a nyugdíjas klub nevében!
Bethlen Gáborné

2016. év legjobb
telephelye
Nagymaros Város Önkormányzata is csatlakozott az országos felhíváshoz,
melynek keretében meghirdeti a "Legszebb konyhakertek" pályázatot.
Várunk mindenkit, aki szeretné kertjét bemutatni!
Nevezési kategóriák:

Balkon: erkélyen kialakított
Mini: 10 – 50 m2 Zártkert
Normál: 50 m2 felett
Zártkert 1. Zöldség
Zártkert 2. Gyümölcsös
Zártkert 3. Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek
A versenykiírás részletesen megtekinthető a www.nagymaros.hu honlapon
Jelentkezési határidő: 2017. május 20.

Az újHÁZ Centrum az egész
év során próbavásárlók segítségével is figyelemmel kíséri
a telephelyek munkáját és
díjazza a legszínvonalasabb
kiszolgálást. A 70 tesztelt telephely közül egyedülálló
módon, közel 100 %-os eredményt a Piramis Építőház Kft
nagymarosi telephelye érte el.
Itt kapta meg a vásárló kérdéseire a legteljesebb választ, az
adott árajánlatok pontossága
és utánkövetése minden esetben kiegyensúlyozottan hozta
a maximális elégedettséget.
Gratulálunk a nagymarosi telephelynek!
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KÖNYVAJÁNLÓ
Borban az igazság: a bor füveskönyve
Úgy gondoljuk, nincs író, költő, akinek ne lenne pár sora a borról, a bor élményéről. Még a legkomorabb alkotót is mámoros
állapotba viszi olykor ez a különlegesen finom nedű. Vakmerő
vállalkozás egy ilyen könyvet elkészíteni. A gyűjtőmunkát csak
félbehagyni lehet, befejezni nem. A könyv olvasásakor kinyílik
előttünk évezredek borirodalma. Akár végtelen időt is mondhatnánk, hiszen a borbölcsesség soha nem érhet véget. Amíg
van szőlő, szőlőt művelő ember, van bor, és van borivó ember
– addig borvers és borfohász is mindig lesz. A könyv aktualitása
Nagymaroson: borászaink február végén tartották ez évi borversenyüket. A könyvecskét nekik is jó szívvel ajánljuk.
Halstead, Helen: Mr. és Mrs. Darcy
A Büszkeség és balítélet megírásával Jane Austen minden idők
egyik legkedveltebb irodalmi szerelmespárját hívta életre Elizabeth Bennett és Fitzwilliam Darcy kettősével. Azok közül, akik olvasták történetüket, talán nem akad olyan, aki ne lenne kíváncsi
a folytatásra. Helen Halstead onnantól indítja Darcyék történetét, ahol Austen abbahagyta. Az író a Darcy házaspár mellett új
szereplőket is bemutat, de nem feledkezik meg a már megismertekről sem.
A
fordulatokkal teli, szellemes és szórakoztató regény nem nélkülözi a szatirikus humort, mulatságos kalandokat, de a drámát
sem.
Wiseman, John: SAS túlélési kézikönyv:
túlélés minden körülmények között
A könyv, ami megtanít túlélni. Az eredeti és legjobb, minden
helyzetre és éghajlatra alkalmas túlélési kézikönyv kiegészítve városi túlélési technikákkal. Ez a kézikönyv a túrázók és az utazók
legátfogóbb útitársa, mindent felölel, a vadonbeli táborkészítéstől és élelembeszerzéstől kezdve a városi önvédelemig és biztonságig, felkészítve az olvasót a szárazföldi, vízi és városi túlélésre.
A szerző 26 évet szolgált a brit Különleges Légi Szolgálatnál, a
SAS-nél. Nem véletlen, hogy ez a könyv a világ egyik leghíresebb harci elitalakulatánál alkalmazott kiképzési technikán alapul.
Gifford, Clive: A világűr 30 másodpercben
30 csillagközi téma kezdő űrkutatóknak mindössze fél percben.
Elmúltál 8 éves? Kíváncsi vagy a világűrrel kapcsolatos tudományos felfedezésekre? Szereted a művészi igényű, sokszor vicces
rajzokat? Akkor ne hagyd ki ezt a rendhagyó szerkesztésű tudományos könyvet: jól fogsz szórakozni!

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

Marosvölgyi Gergely – Hóvirág
Nem érdekel a világ –
én hóvirág
leszek!
Hiába nyom e fehér
takaró súlya, megér
annyit a fáradozás,
az álmodozás,
hogy utat törjek fölfelé:
a fény,
a fény,
a fény felé...!
Hiába a fagyos hideg –
reményt hozok mindenkinek!
Nem érdekel,
hogy pici vagyok,
ha letapostatok –
mert az élet hevít legbelül
s a hit, hogy majd felül
minden szép lesz:
hát felnyúlok a magas éghez!
Én a tavaszt hirdetem:
az elmúlás végét,
mert a teremtés zenéjét
hallom szüntelen…
Halljátok e gyönyörű dalt?
A mindenség dalol…
Halljátok e hívó szót?
Az élet hangja zeng…
Szinte már érzem
a nap örömteli melegét,
látom a felhők lágy egét,
tarka illatok ringását
a szélben,
hallom az erdő
zöldellő
zúgását,
ahogy megindulnak
álmos bogarak,
ahogy az olvadó, friss patak
régi medrét öleli,
s rügyekbe bújva
minden újra
élettel lesz teli…
Nem érdekel
a feldúlt,
korhadó múlt,
ígérete hazug télnek,
az eltemetett emlékek,
beváltatlan, régi álmok,
az sem, hogyha utamba álltok:
nem érdekel már semmi! –
Csak hóvirág szeretnék lenni…
Nem kérek mást,
csak egy talpalatnyi eget,
hol kibújva a fényre,
lehajthatom fejemet,
mert csak a szerény
erő lehet igaz erény…
S a hervadás, ha beköszönt,
majd kinyílok a szívetekben,
és továbbviszik, mit elkezdtem
– mit áldásként hagyok rátok –,
a szépség örök
hírnökei: fényígérő virágok!
Nagymaros, 2017. február 1-28.
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A legszívesebben minden
állatot megmentenék!
Az iskolában sokat beszélgetünk a gyerekekkel az állatvédelemről, az állatok helyes gondolkodásáról. Nagy örömömre
mindig szép számmal jelentkeznek gyerekek, amikor a Máté
alapítványnak szüksége van segítő kis kezekre. Mozga Petra
5/a osztályos tanuló gondolatai sokunk számára lehetnek példaértékűek: a kislány nyitott szemmel jár a városban, nem
csupán érzékeli a kóbor állatok problémáját, hanem cselekszik is......több állatmentő akciója volt már, és bízom benne,
hogy sokan fogják példáját követni.
Heinczné Cserni Katalin
Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, szeretitek az állatokat, vagy nem? Ezt
mindenki maga határozza
el. Én szeretem őket. Pont
ezért olyan rossz érzés látni,
amikor megy egy kóbor kutya az úton céltalanul, egyedül és gazdátlanul, őt soha
nem várják otthon simogató kezek. A legtöbb anyuka ha lát egy ilyen kutyát
közeledni, leginkább csak
elsiet a gyerekével, nehogy
megharapja őket, esetleg
nehogy veszett legyen.
Ez számomra olyan
rossz érzés. Ezek az állatok
hű társaink egész életükben, és minden apró gesztust, minden simogatást
meghálálnak. Na persze
vannak olyan emberek,
akik örökbe fogadják a kóbor kutyákat és cicákat.
Egyik reggel mentem

az iskolába, túl korán volt,
ezért vártam egy kicsit az
utcán. Egyszer csak egy
csapat kutya jött. Elöl a
főnök, őt követte négy társa. Másnap is láttam őket.
Gondolom, ilyenkor körbejárják a várost, hátha
találnak valami ennivalót.
Egy másik példa: egy öreg
kutya minden nap elsétál a
hentesbolthoz, és addig ott
marad, míg nem kap valami finom falatot, aztán vár
tovább. Nem tudom, van-e
gazdája, de az biztos, hogy
ez a kis törődés is jólesik
neki. És sok ilyen kutya
van. Van, amelyik kicsi,
van, amelyik nagy, van fiatal és öreg, nekem mindegy, csak az lenne a fontos,
hogy mindegyik gazdára
találjon.
Mozga Petra
5/a osztály

Olvasói levél
(Nem) Tisztelt Tolvaj Úr!
Te összetévesztetted az udvaromat valami vásárló vagy vételező üzlettel. Nem gondoltál arra, hogy ezek a holmik nekem emlékek? A kereszt korpusza egyik ősöm sírjáról való.
Mintha sírrabló lennél!
Lehet, hogy egy fröccsért adtad el, vagy vitted az ócskavas telepre? Azért a pénzért én is visszavásároltam volna.
Sejtjük, hogy ki vagy, és nagyon figyelünk ezután. Ha legközelebb megkívánsz valami régiséget, a Bethlennél vedd
meg legyél szíves!
Ha nem adtál túl a holmikon, nyugodtan beteheted a
verandámra, ahol bemásztál. A világon létezik egy úgynevezett 10 parancsolat. Ha hiszed, ha nem, a hetedik a „Ne
lopj!”
Tartsd be legyél szíves.
Üdvözöl: Legényné
Andresz Gréti

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

A Hóvirág-ügyirat
Az erdészetnek hivatalos tudomása volt arról, hogy
minden év márciusban, - még a Nőnap idején – mindig nagy mennyiségű hóvirágot dobnak piacra ismeretlen tettesek. A hóvirágot (Galanthus nivalis) a
13/2005. számú KVVM rendelet természetvédelmi
szempontból jelentős növényfajnak minősítette, letépése, begyűjtése tilos, eszmei értéke: 10 ezer forint.
Erre a védelemre azért volt szükség, mert a lelkiismeretlen természetkárosítók nagy mennyiségben tépték ki a hóvirágokat, begyűjtötték a növény hagymáit,
az Ipolyerdő lejtőin néha még talajgyalut is használtak.
Az ügy felgöngyölítésével Dezső erdészt bízták meg.
Dezső jól tudta, hogy nem a piacon árusító nyugdíjas néniket kell elkapnia, hanem a dílereket, és el
kell jutnia a hóvirág-klán főnökéig is. Sok információt
gyűjtött, sajnos nem kapott engedélyt titkosszolgálati
eszközök alkalmazására, ezért a nyomozás nehezen
ment, de végül nagy bizonyossággal sikerült behatárolnia a hóvirágok illegális forrását. A rajtaütést is gondosan előkészítette, de a TEK bevetésére irányuló kérését
a főnökei nem engedélyezték. Egymaga kerítette be a
megalapozottan gyanúsítható bandavezér telephelyét,
amelyet napok óta figyelt. A rajtaütés példaszerűen
történt, a megszeppent maffiózó még ellenállást sem
tudott tanúsítani, így aztán Dezső lefoglalta az egész
illegális hóvirág készletet.
A nagy mennyiségű hóvirág műanyag cserepekben
állt, mindegyik oldalán apró felirat volt: „Made in China.”

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

A látásvizsgálat időpontjai:

március 11., 25. és április 8., szombat
Bejelentkezés szükséges
Kedves vásárlóim!
Május 2-tól a Király utca 6. szám alatt várom Önöket, változatlan akciókkal
és szolgáltatásokkal!
Lendvainé Pesti Emese
Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
Az állatoknak sokkal szebb lelkük van, mint nekünk. Sosem hazudnak. (Audrey Niffenegger)

Az ivartalanítás
jelentőségéről
Amikor egy kölyök kutyus, vagy cica "költözik" hozzánk még nem gondolunk arra, hogy bizony hamarosan "nagylány" vagy "nagyfiú" lesz nem kevés gondot
okozva ezzel.
 Az ivarzás tünetei nőstény állatokban meglehetősen kellemetlenek, macskák üvöltenek, kutyák vért
csepegtetnek, udvarlók hada támad a kerítésünkre,
tör be a kertbe
 Ha a nász eredménye a vemhesség, az ellés nem
mindig jár komplikáció nélkül. Ha minden sikerült,
akkor mi lesz a kölykökkel. Biztosan sikerül majd
gazdát találnunk 6-7-8 kölyöknek???
 Kan kutyák szöknek, csapatba verődve járják a
várost, baleseteket okoznak
 Kandúrok csonttá soványodnak, tályogosra verekedik magukat az udvarlás miatt.
Mindezek megelőzhetők a korai, 6-12 hónapos
korban elvégzett ivartalanítással. Lehetőség van műtét nélküli injekciós tartós fogamzásgátlásra is. A
műtét során eltávolítjuk a petefészket, valamikor a
méhet is. Nincs ivarzás, nincs termékenység. Szukák
korai ivartalanításával az emlődaganatok kialakulásának esélye 90 százalékkal csökken, a nagyon gyakori gennyes méhgyulladás veszélye megszűnik.
Ivartalanított kanok prosztata problémái sokkal
ritkábbak. Sajnos tartósan tartja magát az a tévhit,
mely szerint "egyszer kell hagyni elleni, mert különben beteg lesz". Sem pszichés, sem egyéb egészségügyi okok nem indokolják ezt.
Rengeteg kutya nem talál gazdára, előzzük meg
ivartalanítással a nem kívánt szaporulatot!!!
DR. DROBILICH JÁNOS

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
Adószámunk: 18700767-1-13 bankszámlaszámunk: 66000114-10109375
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
Születtek: Balogh-Rózsa Norbert és Éberli Henrietta lánya Larina, Grécs László és Lajtai Rita lánya Szofia, Pócs Gábor és Hornyák Sarolta lánya
Emese.
Elhaláloztak: Fadgyas Ferenc (1929), Porszászné Sziráky Katalin (1951), Porszász Ákos Tamás
(1976), Schäffer Ernő Róbertné sz.n: Benkő Katalin (1945), Köbl György Mihály (1946), Szarvas
Ádám (1922), Ocsenás Jánosné sz.n.: Bergmann
Mária Anna (1947), Mogyorósi Mihályné sz.n.:
Bartha Éva Piroska (1946), Fejős Ádámné sz.n.:
Jung Mária Katalin (1940), Sipos Endre Lajos
(1931).

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak a részvétét, akik osztoztak fájdalmunkban
és elkísérték utolsó útjára KÖBL
GYÖRGYÖT, férjet, édesapát,
nagyapát.

A művelődési ház programjai
Március-április

Március 14. de - Ünnepi megemlékezés – iskola
Március 15. 10 óra - Ünnepi megemlékezés – városi
Március 16. de - Vásár (turkáló)
Március 20. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Március 21. de - Vásár
Március 23. de - Vásár
Március 25. du - Filmvetítés – Malenkij robot
Március 26. 16 óra - Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület
– Tavaszi tárlat
Március 28. de - Vásár
Március 31. de - Vásár
Április 1. - Pest Megyei Honismereti Nap
Április 3. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Április 6. de - Vásár
Április 7. du - Fiatal Muzsikusok Napja
Április 8. 18 és 20 óra - A lovasíjász – filmvetítés
Április 10. de - Vásár
Április 13. 12-18 óra - Véradás

Állásajánlat
Maros Yacht Kikötő Étterembe konyhai
kisegítőt és hétvégi ,,beugrós" szakácsot
keresünk nyári szezonra.

Köbl család

Érdeklődni: 70/940-3381.

Nagymaros

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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PONT
TÉGED
KERESÜNK!!!

Csapatunkba új tagokat felveszünk!
Ha igazi csapatjátékos vagy, de nem ijedsz meg
az önálló munkavégzéstől sem, talpraesett
vagy és profi a szakmádban, amire hivatásként
tekintesz, akkor pont Te vagy az, aki leginkább
a csapatunkba való! Az se baj, ha pályakezdő
vagy, csak akarj tanulni és dolgozni!
Mi megtanítunk mindenre!

Akiket keresünk:
- pultos/felszolgálót (teljes munkaidőbe)
- pultos/felszolgálót (nyárra, részmunkaidőbe)
- (élelmiszerboltba) csemegepultos, pénztárost (teljes munkaidőbe)
- főzni is tudó szakácsot (teljes munkaidőbe)
- konyhalány (nyárra, teljes munkaidőbe)
Jelentkezz személyesen (cím: Panoráma Gyros – Söröző – Élelmiszer ; Nagymaros, Váci út 53.)
üzletünkben, vagy telefonon a +3620/297-9492-es telefonszámon, vagy akár e-mailben a
panoramacentrumkft @ gmail.com címen!

