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21 éve a lakosság 

21 éve a lakosság 

szolgálatában! 

szolgálatában! 

 Folytatás a 3. oldalon

Több, mint 400 darab Több, mint 400 darab 
horgolt tojás díszítette a fáthorgolt tojás díszítette a fát

Alapítványi bál voltAlapítványi bál volt

A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködve a nyugdíjas klubbal 
ismét feldíszítette a templom előtti fát horgolt tojásokkal. A 400 darab csodaszép dísznek 
sokan jártak a csodájára.  

 5. oldal

 6. oldal 6. oldal

Az önkormányzati intézmények beszá-
molói mellett téma volt az április 24-én 
megtartott testületi ülésen a kóspallagi el-
ágazásnál folyamatban lévő út felbontása 
is. Emellett pedig az óvoda vezetői pályá-
zatának kiírásáról is döntöttek. A tanács-
kozáson Szimon Attila nem volt jelen.

Napirend előtt mind Grécs László, 
mind pedig Német Imre jelezte: hosszú 
sorok alakulnak ki, leginkább hétvégén, 
a főúton zajló munkák miatt. Petrovics 
László polgármester válaszából kiderült, 
hogy az önkormányzatokat a munka 
megkezdése előtt egy nappal értesítették 
arról, hogy súlymérőt építenek be a bur-
kolatba. 

Német Imre kérte, hogy legalább a 
forgalmasabb hétvégi napokon kérje-
nek rendőri irányítást, hiszen teljesen 
megbénul a Dunakanyar forgalma. Ivor 
Andrásné és Német Imre is jelezte, hogy 
a zsákos szelektívhulladék begyűjtésénél 
nem hagynak ott elegendő zsákot az új 
szolgáltató munkatársai. 

Elfogadták a lejárt határidejű határoza-
tok teljesítéséről szóló beszámolót, a Mo-
soly Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Családi Bölcsőde 2016. évi beszámolóját, 
a Gondozási Központ beszámolóját, vala-
mint a Nagymaros Város Fejlesztéséért 
Közhasznú Alapítvány beszámolóját is.  

A főúton zajló 
munka is téma volt 
a testületi ülésen
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2017. április 1-től a Zöld 
Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
látja el a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatást (rész-
ben a Maros Nkft.-től bérelt 
gépjárművel), amelynek la-
kossági igénybevétele válto-
zatlanul kötelező.

A hulladékgyűjtés és 
-szállítás időpontjaiban és 
feltételeiben nincs változás, 
a díjak is változatlanok ma-
radnak, mivel annak megál-
lapítása miniszteri hatáskör. 

A díjakat a jövőben is az 
NHKV Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
fogja számlázni és beszedni.

A szelektív hulladékgyűj-

tés esetében változatlanul 
megmarad a házhoz menő 
zsákos gyűjtés kéthetenkén-
ti rendszerességgel. A zsá-
kot térítésmentesen cserélik 
a hulladék elszállításakor.

Új elemként fog működ-
ni a zöldhulladék gyűjtése, 
amely a közszolgáltató által 
rendszeresített, egyedileg 
jelölt, biológiailag lebom-
ló, legalább 110 liter űrtar-
talmú zöldhulladék gyűjtő 
zsák alkalmazásával fog 
történni április 1-től no-
vember 30-ig, 10 alkalom-
mal. A biológiailag lebomló 
zöldhulladék gyűjtő zsák 
alkalmazásán felül köte-
gelt elszállítás is biztosított 
lesz. A kötegelés azt jelenti, 

hogy az ingatlanhasználó 
által kihelyezett zöldhulla-
dék nem ömlesztve, hanem 
legalább egy ponton össze-
kötve kerül kihelyezésre. Az 
összekötegelt gallyak, ágak 
átmérője maximum 6 cm, 
hossza maximum 150 cm, 
térfogata maximum 1 m3 
lehet. A zöldhulladék gyűj-
tésre szolgáló zsákot a köz-
szolgáltató önköltségi áron 
hozza forgalomba, a zsák 
díját és értékesítési helyszí-
neit a honlapján teszi közzé 
(www.zoldhid.hu).

Évi kettő alkalommal ka-
rácsonyi fenyőfagyűjtés és 
elszállítás is biztosítva lesz.

A közszolgáltató tájékoz-
tatása szerint májustól kezdik 
meg a zöldhulladék gyűjtését, 

A hulladékgazdálkodás 
megváltozott feladatellátásáról

amelyhez a zsákok értékesíté-
sének helyszínét, időpontját 
közzé fogják tenni.

A lomtalanítás évi egy 
alkalommal lesz megszer-
vezve, felügyelt gyűjtőpon-
tos formában (megjelölt 
helyszíneken lerakott kon-
ténerekbe szállítás lehető-
ségével), melynek kereté-
ben kizárólag nagydarabos 
lomhulladékot vesznek át. 
Nagymaroson 2017-ben 
várhatóan szeptember-ok-
tóber hónapokban kerül sor 
a lomtalanításra.

A további részletekről a 
szolgáltató ad tájékoztatást 
a honlapján (www.zoldhid.
hu, az ügyfélszolgálat elér-
hetősége: 06 (40) 201-026, 
e-mail: ugyfelszolgalat@
zoldhid.hu) és majd szóró-
lapon és e lap hasábjain is.

Dr. Horváth Béla
jegyző

Folytatás az 1. oldalról
A társulások és a szervezetek 
működéséről és a tervekről a 
polgármester adott tájékozta-
tást a grémiumnak.

Emellett támogató véle-
ményt fogalmaztak meg avval 
kapcsolatban, hogy a Nagy-
marosi Kittenberger Kálmán 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola a művészeti 
iskolai oktatáson belül vonós 
tanszak beindítását kezde-
ményezze a Váci Tankerületi 

Központ igazgatójánál.
Végül pedig az óvoda in-

tézményvezetői posztjáról 
döntöttek. A jelenleg megbí-
zott vezető, Gerstmayer Judit 
megbízatása július 31-én le-
jár, ezért a testület úgy hatá-
rozott, hogy az időközben a 
szakképzettséget is megszer-
ző vezetőt, a nemzeti közne-
velésről szóló törvény alapján 
pályázat kiírása nélkül továb-
bi három évre meg kívánja 
bízni.

Nagymaros Város Fejlesztéséért 
Közhasznú Alapítvány elkészít-
tette a temető nagykapujának fel-
újítását. A régi kapu többrétegű 
és kopott festésének homokfú-
vásos letakarítását követen por-
szórással kapott új felületet. A 
technológiának köszönhetően 
megmaradhatott az eredeti pati-
nás fém alap, de a külalak mégis 
újszerű látványt tükröz.

Szintén a temetőben még az 
előző évben az alapítvány meg-
rendelésére megújult Heyer 
tanító síremléke, ami éveken 

át szomorú állapotban, eldőlve 
hevert. Az alap kiegészítése után 
a síremlék visszaállítása, majd 
szintén a homokfúvásos techno-
lógia használatával a kő tisztítá-
sa is megtörtént, méltó emléket 
állítva így Nagymaros egykori 
tanítójának. A megvalósításhoz 
nyújtott segítségét köszönjük 
Csengery Árpádnak és Philipp 
Donátnak. 

Ritzl Ferenc, 
a kuratórium elnöke

és Murányi Zoltán 
kuratóriumi tag

Megújult a temetőkapu

Nagymaros Város Fejlesztéséért 
Közhasznú Alapítvány 

18713570 -1 -13

A főúton zajló munka is 
téma volt a testületi ülésen
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A parkolási rendszerben most 
kézzelfoghatóvá vált módosítás 
a 3/2017. (II. 28.) önkormány-
zati rendelet elfogadásával tör-
tént meg, február 27-én. A mó-
dosítás április 1-től hatályos.

A változás azt jelenti, hogy a 
fi zető parkolási rendszer hatá-
lya ki lett terjesztve a Rév pénz-
tár melletti Duna-parti parko-
lóra, valamint a Gesztenye sor 
Magyar utca és Csillag utca 
közötti szakaszára és a Geszte-
nye soron a vasútállomás alatti 
parkolóra is.

Ez utóbbi döntés indoka 
egyrészt a parkoló felszabadí-
tása volt a vonattal elutazók 
egész nap ott parkoló autóitól 
az ingyenesen használható, 
kifejezetten e célra épült, térfi -
gyelő kamerával is védett Ma-
inzi utcai P+R parkolóba, így 
biztosítva a Magyar utca mel-
lett itt is parkolási lehetőséget 
az üzletekbe érkezőknek. Itt 
kell megjegyezni, hogy az üz-
letek egyike sem rendelkezik 
a kereskedelmi és építésügyi 
jogszabályokban előírt saját 
parkolóval, ahol el kellene he-
lyeznie a vásárlóit, hanem az 
mind az érintett közterülete-
ken csapódik le.

Másrészt a döntést az is in-
dokolta, hogy az önkormány-
zat tárgyalása a Príma üzlet 
tulajdonosával a parkoló bér-
bevételéről, és ezáltal a vásárlók 
részére ingyenes biztosításáról 
pl. kapus rendszerben, nem 
vezetett eredményre. Mi azt 
szerettük volna elérni, hogy a 
másik, váci üzletükhöz hason-
lóan saját költségen sorompós 
rendszert alakítsanak ki és üze-
meltessenek.

Az üzlet az építési jogsza-
bályokban az alapterülete után 
előírt több mint 30 parkolóhe-
lyet saját ingatlanon belül nem 
tudja biztosítani, azt bérlet út-
ján sem oldja meg, a parkoló-
helyek megváltási díját pedig 
az akkori jogszabályi előírások 
miatt még nem kellett pénzben 
megváltania.

A Gesztenye soron és a 
Gesztenye sori parkolóban a 
parkolójegy automaták szállí-
tásának csúszása miatt idén áp-
rilis 28-től kezdődően (jövőre 
már egész évben) kell parkolási 

díjat fi zetni, az ünnepnapok ki-
vételével a hét minden napján 
8 órától 18 óráig, parkolójegy 
automatában megváltva, illetve 
mobiltelefonos parkolási díjfi -
zetési rendszer használatával.

A Fő téren és a Duna-parton 
változatlanul kizárólag április 
1-től október 31-ig hétvégén, 
szabad- és ünnepnapokon kell 
parkolási díjat fi zetni, parkoló-
jegy automatában megváltva, 
illetve lehetőség van a mobil-
telefonos parkolási díjfi zetési 
rendszer használatára is (ez 
utóbbihoz nem kell okostele-
fonnal rendelkezni, a matricán 
megadott számra kell SMS-t 
küldeni). A Fő téren a par-
kolási díj bevezetésének célja 
még 2011-ben az volt, hogy ne 
városunk közterületeit hasz-
nálják költségtakarékosságból 
ingyenes parkolóként a Viseg-
rádra látogatók.

A díj 2011 óta változatlanul 
maradt 200 Ft/óra összegű, de 
a minimálisan fi zetendő díj 50 
Ft lesz a parkolójegy automata 
alkalmazására tekintettel (ami 
15 perces várakozást tesz lehe-
tővé).

A 2011 óta változatlan áron, 
de most már kibővült területen 
igénybe vehető az éves parko-
lási bérlet, amely nagymarosi 
lakóhellyel, székhellyel rendel-
kező gépjármű üzemeltető egy 
gépjárműve esetében 5000 Ft/
év.

A parkolási bérlettel a par-
kolási időszak teljes időtartama 
alatt parkolhat a bérleten fel-
tüntetett rendszámú gépkocsi.

A parkolási bérlet a Pol-
gármesteri Hivatalban vagy a 
közterület-felügyelőknél vásá-
rolható meg. 

A város minden más köz-
területe és parkolója esetében 
nem kell parkolási díjat fi -
zetni és bérletet sem váltani. 
Ez azt jelenti, hogy senkinek 
sem kell a lakóingatlana előtti 
várakozásért díjat fi zetni, mi-
vel az továbbra is díjmentes 
minden nagymarosi lakosnak 
(a Fő téren lakók a rendelet 
alapján díjmentességben ré-
szesülnek).

Dr. Horváth Béla
jegyző

Nagymaros Város Önkor-
mányzata tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Nagymaros 
Településszerkezeti terv, Szabá-
lyozási terv és Helyi Építési Sza-
bályzat módosítása valamint a 
Települési Arculati Kézikönyv 
és településképi rendelet elké-
szítése elindult.

1. A Településszerkezeti terv, 
Szabályozási terv és Helyi Épí-
tési Szabályzat esetében a mó-
dosítás témakörei:

1.1. Szabályozási előírások 
felülvizsgálata a K-E/1/A és 
K-E/1/B övezetekben (Felvo-
nulási lakótelep) szociális intéz-
mény (idősotthon) kialakítása 
céljából

1.2. Szabályozási előírások 
felülvizsgálata a K-Z/RK/1-2 
övezetekben (Sportpálya) szál-
láshely fejlesztés (szálloda épí-
tés) céljából

1.3. Szabályozási előírások 
módosítása további építési lehe-
tőség érdekében a Gksz-K1 és 
Gksz-K2 övezetekben, a szabá-
lyozási vonalak felülvizsgálata a 
temető térségében

1.4. Területfelhasználás és 
övezeti rend, valamint szabá-
lyozási előírások felülvizsgálata 
Felsőmezőn sportcsarnok és 
kapcsolódó sport- és rekreációs 
célú építmények, parkolók el-
helyezése érdekében 

1.5. Előkertben garázsok el-
helyezési lehetőségének vizsgá-
lata az Őz utcában

1.6. Az Lke-B5 övezet szabá-
lyozási előírásainak felülvizsgá-
lata, a Szálloda u. északi oldalán 
a 10835 és 10838 hrsz-ú ingat-
lanok Lke-B6 övezetből Lke-B5 
övezetbe történő átsorolása

1.7. A csónakház (1879/4 
hrsz) bővítési lehetőségének 
vizsgálata a K-E1 övezetben

1.8. Vízmű területeknél az 
övezeti jelölés és a szabályozási 
előírások egyértelműsítése

A rendezés alá vont terüle-
teket, a rendezés céljait és vár-
ható hatásait Nagymaros Város 
Önkormányzatának honlapján 
(http://www.nagymaros.hu/on-
kormanyzat/roevid-es-koezep-
tavu-terveink) közzétett előze-
tes tájékoztató dokumentáció 
tartalmazza. 

2. A Települési Arculati Kézi-
könyv és településképi rendelet 
elkészítése. A kézikönyv első-
sorban a települési döntésho-

zók és a lakosság tájékoztatását 
segítő, szemléletformáló kiad-
vány, a jogszabályok útvesztője 
helyett röviden, lényegre törően 
és mindenki számára érthető 
módon mutatja be egy közös-
ség környezetalakítással kap-
csolatos elvárásait. A kézikönyv 
meghatározza a településkép 
jellemzőit, az ennek szempont-
jából egymástól jól elkülönülő 
településrészeket arculati jel-
lemzőikkel és értékeikkel, a 
településkép minőségi formá-
lására vonatkozó javaslatokat, 
valamint a településképhez 
illeszkedő építészeti elemeket, 
beépítési vázlatokat, és egyúttal 
irányt mutat az építtetőknek. A 
településképi rendelet az arcu-
lati kézikönyv alapján készül el. 
A településképi követelmények 
meghatározásával, önkormány-
zati támogatási és ösztönző 
rendszer kialakításával, illetve 
településkép-érvényesítési esz-
közök alkalmazásával biztosítja 
a településkép védelmét.

Fentiekben leírtakkal kapcso-
latos előzetes helyi vélemények 

megismerésére 
LAKOSSÁGI FÓRUMOT 

tartunk:
2017. május 24. 17 órakor

Művelődési Ház (2626 Nagy-
maros, Fő tér 14-16.)

A módosítással kapcsola-
tosan az érintett lakosság; az 
érdekképviseleti-; civil-; és gaz-
dálkodó szervezetek; vallási kö-
zösségek írásos észrevételeiket 
a Lakossági Fórumot követő 8 
napon belül 2017. június 1-ig, a 
főépítész nevére címezve tehe-
tik meg: Varga Csaba főépítész, 
Nagymarosi Polgármesteri Hi-
vatal (2626 Nagymaros, Fő tér 
5.); e-mail: varosuzemeltetes@
nagymaros.hu

Fenti címen az előzetes tájé-
koztató dokumentáció ügyfél-
fogadási időben megtekinthető.

A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) 
Korm. rendelet 29.§ és 29/A.§ 
szerinti, a településfejlesztéssel 
és településrendezéssel, a te-
lepülési arculati kézikönyvvel 
és a településképi rendelettel 
összefüggő partnerségi egyez-
tetés szabályairól szóló 6/2017. 
(III.28.) Képviselő-testületi ren-
delet alapján jelenik meg.

Felhívás lakossági fórumra Ismételt tájékoztató a fizetési 
parkolási rendszer változásairól
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Március 15. előtt kokárdát 
osztottunk. Ezúton is köszö-
nöm Fekete Zsolt és Szimon 
Ági munkáját!

Újra vetítettük a A lova-
síjász című fi lmet a műve-
lődési házban. Köszönjük 
annak a sok látogatónak, aki 
április 8-án eljött  a vetítésre! 
Bár a tavalyi évben több, mint 
100 ezer néző látta, a Nemzeti 

Filmhéten mégsem került fel 
a vetítendő fi lmek listájára. 
Hogy miért, az maradjon köl-
tői kérdés...

Június 4-én emlékezünk 
meg a trianoni tragédiáról. 
Várunk minden megemlékez-
ni vágyót. Ha tehetik, hozza-
nak egy szál virágot!

Reméljük, hamarosan 
újabb értékes programmal 

ajándékozhatjuk meg a nagy-
marosiakat. Tervezzük a Ha-
zajárók közönségtalálkozóját.

Kérjük, kísérjék fi gyelem-
mel Facebook oldalunkat és 
a hirdetőtáblákon kihelyezett 
plakátjainkat!

 A Jobbik Nagymaro-
si Szervezete nevében: 

Szimon Attiláné és 
Békefi Andrásné

Ez is lehetne a címe az április 
hónapi építő, szépítő, tarta-
lommal teli programjainknak, 
munkánknak. Ez a hónap ismét 
nagyon tartalmas volt Német 
Nemzetiségi Önkormányzatunk 
tekintetében.

Április 11-én az iskola szer-
vezésében a díszkútnál Os-
terbrunnen – vízszentelés, majd 
német magyar dalokkal köszön-
tötték a közelgő tavaszt. Hetényi 
Andrea testületi tagunk az óvo-
dás csoportok részvételét szer-
vezte meg. Köszönjük Heinczné 
Cserni Katinak és minden részt-
vevőnek és szervezőnek, hogy a 
helyi hagyomány fenntartható 
általuk.

Április  13-án szintén ha-
gyományt teremtve és együtt-
működve a nyugdíjas klub ké-
zimunka szakkörének tagjaival, 
több mint 400 darab horgolt 
tojás került fel a templom előt-
ti fára. A Duna-parti sétányon 
lévő a lakosságon múlott, hogy 
családfaként funkcionálva a ne-
vesített tojások díszei legyenek a 
városnak.

Az első osztályba beiratko-
zó 37 gyermek szülei közül 11 
gyermeket írattak be nemzetiségi 
oktatásra, így ebben a tanévben 
is elindulhat első osztálytól a 
nemzetiségi tanítás. Az előző év-

ben 22 gyermeket írattak be, így 
német nemzetiségi osztály indul-
hatott. Eredményességét mutatja, 
hogy ebből az osztályból Zoller 
Panni továbbjutott a nemzetiségi 
szavalóversenyen. Mindannyian 
büszkék vagyunk rá. Köszönjük 
neki és családjának is.

Hónapok óta nagy feladat 
a Nyár utca 2-ben megvalósí-
tásra kerülő tájház, mely nem-
zetiségi közösségi szintérként 
egy elmúlt életformát mutat be. 
Szeretnénk, hogy az 1715-1735 
között betelepültek történel-

mét, életvitelét, hagyományait 
megismerje a város lakossága. 
Törekvésünk történelmi értéket 
is képvisel, örökségünk bemu-
tatásával. Döbrössy Mihályné, 
Kriszta  „Örökségünk Nagyma-
ros” című  könyvéből kiragadva 
tényszerű, hogy a német tele-
pesek fellendítették a község 
mezőgazdaságát, kertészetét, 
gyümölcstermesztést. Később 
az 1772 után az építkezésekben 
is nagy előrelépések történtek. 
Ekkor boltozták újra a temp-
lomot, építették a kálváriát és a 
református templomot. Ekkor 
épült a serfőző és a vámszedő-
ház, 1830-tól van orvosi ellátás, 
1850-től van vasúti közlekedés, 

és kedvelt nyaralóhellyé lett 
Grossmarosch. Ezt a lendületet, 
és felvirágoztatást szeretnénk 
megtartani és a hagyományos, 
kulturális értékeket bemutatni, 
folyamatosan ébren tartani. 

Nagyon nagy a közösségi 
megmozdulás, mint pénzbeni, 
mint segítő kezek által. Támo-
gatásban mellénk állt a Nagy-
marosi Iskoláért Alapítvány, Jung 
Károly, Jaics István CNC gépal-
katrész Kft  vállalkozása, Brückler 
Tímea, a Gyaraki család, a Zoller 
Józsefek, Sáfrány József, ifj  .Schült 

Ferenc, Burgermeister Lászlók, a 
Fritz család, Rudolf Ferenc, Var-
ga Zoltán, Nieberl Károly, Zoller 
Andrásné, Heininger Szabolcs és 
Bergmann Hilda. A tárgyi és fi -
zikai felajánlás is folyamatosan 
érkezik. Az óvoda dolgozói, a 
tánccsoportok tagjai, a nyugdí-
jas klub, és a lakosság is segítő 
kezet nyújt a megvalósításhoz.

Május 27-én 15 órakor 
Nagymaros minden kedves la-
kosát, kicsiket és nagyokat sze-
retettel várjuk a programokkal 
egybekötött ünnepélyes meg-
nyitóra.

A Nagymarosi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 

testülete

Tu arvete! Dolgozzál! Felhívás a 
kutyatartóknak
Ismételten felhívom a ku-
tyatartók figyelmét, hogy a 
kutyákat felügyelet nélkül 
tilos a közterületre enged-
ni. A sajnos egyre inkább 
elterjedt és látható gyakor-
lat, a kutyák reggeli „egész-
ségügyi célú” kiengedése 
ellen határozottan fel fo-
gunk lépni. 

Ez egyrészt a közterüle-
tet is szennyezi, másrészt a 
gyalogosokat, a panaszok 
szerint sok esetben az óvo-
dába menő anyukákat és 
kisgyermekeket veszélyez-
teti.

A kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet 17. 
§ (1) bekezdése szerint bel-
terület közterületén ebet 
csak pórázon lehet vezetni.

A 17. § (2) bekezdése 
szerint közterületen az eb 
tulajdonosának biztosítania 
kell, hogy az eb sem más ál-
latot, sem embert harapásá-
val ne veszélyeztethessen.

A szabályokat megsértő 
tulajdonosokat állatvédel-
mi bírsággal fogjuk sújtani 
az állatvédelmi bírságról 
szóló 244/1998. (XII. 31.) 
Kormányrendelet alapján, 
ennek alapösszege 15 000 
Ft, melyet a jogsértéstől 
függően 1-6 szoros szorzó-
val kell növelni.

Így például az állat szö-
késének megakadályozásá-
ról történő gondoskodás el-
mulasztása (vagyis a kutya 
kiengedése) esetén a bírság 
összege 90 000 Ft, az állat 
elhagyása, elűzése, kitétele 
esetén 150 000 Ft bírság ki-
szabására kerül sor.

A közterületen felügye-
let nélkül található ebek 
transzpondere ellenőrzése 
alapján kerülnek bírságo-
lásra az állattartók.

A közterületen gazdátla-
nul található ebeket befogá-
suk esetén gyepmesteri te-
lepre szállíttatjuk, melynek 
több ezer forintos költségét 
a bírságon felül a tulajdo-
nosra terheljük.

Dr. Horváth Béla
jegyző

A Jobbik tavaszi hírei
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Végre elérkezett a nagy nap a 
nyolcadikosok számára! Áp-
rilis 28-án a suli-buli kere-
tében mutatták be táncukat 
társaik számára, majd más-
nap igazi, első bálozó ifj ak 
lettek! Szép tavaszi este, csa-
ládias, vidám hangulat jel-
lemezte a bált, melyet, mint 
minden évben nagy csapat-
munka előzött meg. A gye-
rekek izgatottan készültek a 
táncra, az osztályfőnökök, 
Hamvasné Hortoványi Gyön-
gyvér és Petrovics Béla koor-
dinálták a feladatokat, Hor-
váth Dávid az első pillanattól 
az utolsóig vett részt minden 
részmunkában, és az évek 
folyamán a tantestületben is 
kialakult, kinek mi a feladata 
a bál szervezésében. 

E csapatmunka eredmé-
nyeként a művelődési ház 

nagyterme igazi bálteremmé 
alakult, szombat délelőtt már 
a szépen megterített asztalok 
és számos tombola felajánlás 
várta a bálozókat. És, ahogy 
a vendégek megérkeztek, az 
asztalok megteltek fi nom-
ságokkal, vidám zene szólt, 
és minden készen állt arra, 
hogy a nyolcadikosok meg-
nyithassák a nagy eseményt. 
Büszkén néztük a gyönyörű 
palotásruhába öltözött fi a-
talokat, és gondolom, nem 
voltam vele egyedül, hogy e 
látvány számunkra nagyon 
megható volt! A tanító né-
nikben előjött az emlék, 
amikor a gyerekek először 
lépték át az iskola küszöbét, 
és mivé lett az a "zsák bol-
ha"! Nekünk, felsősöknek is 
lepergett az elmúlt négy év, 
és lassan itt a búcsúzás! 

Természetesen nagyon 
sok köszönettel tartozunk 
mindenkinek, aki hozzájá-
rult, hogy ez az este ilyen jól 
sikerüljön. Köszönjük Sánta 
Gergőnek és Biró Annának a 
csodálatos palotástánc beta-
nítását, Miskolczi Adriennek 
a "bulitánc" koreográfi á-
ját, Hoff er-Szabó Petrának, 
Horváthné Arany Nikolett-
nek, Hamvasné Hortoványi 
Gyöngyvérnek a bálterem 
díszítését, Honti Csillának 
a sok segítséget, Dankainé 
Marcsinak, hogy karban-
tartotta a ruhákat, Breznay 
Mártinak, aki a vasalásban 
segített -  volt vasalnivaló 
bőven!

Nagyon hálásak vagyunk 
Petrovics Lászlónak és Balla 
Rékának, hogy szponzorál-
ták a bált, és semmiképpen 
sem hagyhatjuk ki Nanit, 
a zenészünket, aki szünet 
nélkül szolgáltatta a jobb-
nál jobb zeneszámokat! Sőt! 
Az utolsó percig, amikor a 
vendégek már elmentek, és 
csak a tanári karból marad-
tunk néhányan Mészárosné 
Csillával, hogy elpakoljunk, 
még akkor is töretlen lelke-
sedéssel zenélt, így az utolsó 
munkálatokat is tánclépés-
ben tettük meg!

Fáradtan, de jó érzéssel 
tértünk nyugovóra! Nagyon 
jó bál volt!

Végül, de nem utolsósor-
ban szeretnénk megköszön-
ni a sok felajánlást!

Heinczné Cserni 
Katalin

Támogatók:
Alimánné Fazekas Gabriella

Ambrusné Molnár Csilla
Balázs Róbert Zöldséges

Balogh Nóra
Batki-Trans  Kft .- Batki László

Belányi Béla
Bergmann Margit

Bicskei Mg.Zrt.
Biobolt Nagymaros

Borháló Vác
Cigány Kisebbségi Önkor-

mányzat
Cleo Studió

Csajka Andrea
Dán Ildikó és Féja Géza

Döbrössyné Valentin Kriszta
Dr. Drobilich János

Dr. Jenei Sándorné
Dubniczky Barbara

DunaCent (Balla Réka)
Dunakanyar Utazási Iroda

Édeske Cukrászda
Fekete Tanya

Főtéri Gyógyszertár Nagymaros
GaBko Chili

Gauss- Guzsik Balázs
Gyatyel Mónika
Gyimesi Szilvia

György Ottó
Hadi Péter

Hajek Csilla
Heincz Károly

Heininger Károly
Hesztia Lakásvarázs

Hód Kft .
Horváth Méhészet
Illésné Zoller Rita

Ipoly Erdő Zrt.
Jakus Mihály

Kárpát Gáz Kft .
Klement László

Kocsis Norbi (Zoller Istvánné) 
Vegyeskereskedés 

(Magyar utca)
Kóka Bt.

Városi Könyvtár
Lados Krisztina

Lénárt Kitti
Lengyel család (Azokri Bt.)

Magyar Edit
Maros Étterem

Marosi Talentum Kft .
Maros-Wax Kft .
Mátyás Étkezde

Mauna Műhely-Mosonyi 
Annamária

Maurer-Morvai Ágnes, 
Maurer Tamás

Mesemúzeum- Csörsz Katalin
Mozga Péter

Nagymaros Város 
Polgármesteri Hivatal

Német Imre
Paduc Horgászbolt

Palásti Ildikó
Panoráma ABC
Patak Vendéglő

Peet and Cook Kft .
Petrovics László
Piramis Épitőház

Rasman Miklós-CBA
Reneszánsz Étterem

Rév Büfé
SIGIL Galéria
Szalai Tünde

Szent István Fogadó
Széplasz Julianna Zöldséges

Szilágyiné Franyó Emese
Tibesz Húsbolt

Tóth Emese
Ugrai Mária- Manyi Bolt

Új Ház Centrum
Vitok Csilla

Von Benkó Mariann és Ferenc
Zollerné Patrik Angéla

Alapítványi bál 2017

Amikor elérkezik a tavaszi 
szünet előtti utolsó nap az 
iskolában, akkor minden 
évben ünnepi díszbe öl-
töztetjük a város kútját, a 
kút köré gyűlünk, és vidám 
énekszóval köszöntjük a 
tavaszt. István atya meg-
áldja a vizet, melyben egy 
picit "megmártózunk" és ha 
hihetünk a sváb néphitnek, 
akkor a húsvéti víz megvéd 
minket a betegségektől, 
sőt, még szépek is leszünk!

A kis ünnepséget Milo-
szerni László tanár úr kó-
rusa nyitotta meg, mesz-
szire hallatszott a gyerekek 
tiszta, és bátor gyermek-
hangja. István atya áldása 
után a nemzetiségi első 

osztályosok egy német 
dallal és tánccal zárták a 
műsort.

Nagyon örültünk, hogy 
az óvodások is eljöttek, 
reméljük a jövőben is tu-
dunk majd közös progra-
mokat tervezni!

Köszönjük Hoffer-Szabó 
Petrának a díszítést, Milo-
szerni Lászlónak a kórus, 
Borkó Bálintnak az elsősök 
felkészítését, Horváth Dá-
vidnak a hangosítást!

Köszönjük István atyá-
nak, hogy minden évben 
eljön, hiszen a hagyomá-
nyok nagyon fontosak egy 
iskola életében!

Heinczné Cserni
Katalin

Vízszentelés a város kútjánál
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Már nem lepődtünk meg, 
amikor hét településről ki-
lencven résztvevő jelentke-
zett idén a Fiatal Muzsikusok 
Nagymarosi Találkozójára. 
Térségünkben annyira nép-
szerű ez a rendezvény, hogy a 
műsor kötött időtartama mi-
att több műsorszámot el kel-
lett hagynunk. Másfajta meg-
lepetés azonban jutott, és idén 
ezt a nagymarosi iskola szol-
gáltatta.  Szolfézs tanárunkkal 
egyeztetve kitaláltuk, hogy a 
régi Hétszínvirág napokhoz 
hasonlóan, újra legyen ének-
szótól hangos a Művelődési 
ház. Miloszerni László ötven-
nél több alsó tagozatos diák-
nak betanított három népdalt, 
így a gyerekek kristálytiszta 
énekével, - amit „Laci bácsi” 
zongorán kísért -, indult az 
idei program. A „Tavaszi szél” 
– nagyon is aktuális - záródalt 
a nagyérdeművel is elénekel-

tük, csodálatos volt, ahogy az 
egész Művelődési ház zengett 
mindenki által jól ismert dal-
tól. 

A hét település (Kemence, 
Letkés, Szob, Vámosmikola, 
Verőce, Visegrád és Nagyma-
ros) jelentkezői között egyet-
len szólóénekes szerepelt, aki 
ráadásul Kodály Zoltán által 
gyűjtött népdalcsokrot hozott, 
a „Kodály év”-hez méltóan. A 
vámosmikolai Tamás Klaudia 
gyönyörű hangja, bátor éneke 
mindannyiunkat csodálattal 
töltött el.  

Ezután következtek a hang-
szeres produkciók, szám sze-
rint 33, amelyekben legalább 
tizenötféle hangszert hallhat-
tunk. A repertoár átölelte a re-
neszánsz kor zenéjétől kezdve 
a huszadik századig terjedő 
időszakot. Ki kell emelni a 
műsor első felét záró külön-
leges produkciót, amelyben 

Czidra László gyűjtését a Szo-
bi Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola különböző 
tagozatain tanuló, más-más 
településről érkező zenészei, 
és tanáraik adtak elő! Nem 
lehetett egyszerű a próbákat 
megszervezni!

Kedves színfolt volt a má-
sodik rész indító száma, a 
nagymarosi tizenegy tagú gi-
táregyüttes, három pici hege-
dűs lány „kíséretével”. A majd 
kétórás fesztivált jazz örökzöl-
dek ütőegyüttesre készült át-
irataival zárták a nagymarosi 
ütősök.

Az emléklapok kiosztása 
után jöhetett a gyerekek és ta-
náraik megvendégelése, és egy 
kis szakmai megbeszélés.

Köszönjük a felkészítő ta-
nároknak a színvonalas pro-
dukciókat! Név szerint: Antal 
Szabolcs, Cs. Nagy András, 
Hirleman Bertalan, Kis Judit, 

László Béla, Lénárdné Patai 
Zsuzsanna, Mayer József, Mi-
loszerni László, Móga Éva, 
Oláh Norbert, Pozsgainé Lados 
Katalin, Sándor Karola, Sveda 
Brigitta, Szakácsné Győri Éva, 
Szigeti-Benedek Gabriella, Szi-
getvári Mária, Toókos Jonatán, 
Tóth Sándor, Ujvári Gábor és 
Vass Henrietta. 

Köszönet a Mátyás étkez-
de dolgozóinak a fantaszti-
kus szendvicsekért, a Váci 
Tankerületi Központnak a 
rendezvény támogatásáért, 
a Dunakanyar Hírektől Nagy 
Csabának a felvételért, Hor-
váth Dávidnak és Horváth 
Ágnesnek a hangosításért és 
videó felvételért, az önkor-
mányzatnak az emléklapok 
kinyomtatásáért, és a művelő-
dési ház dolgozóinak minden 
segítségért! Végül, de nem 
utolsó sorban megköszönöm 
kollégáimnak, és iskolánk 
azon dolgozóinak a segítsé-
gét, akik bármilyen módon 
hozzájárultak ehhez a sikeres 
rendezvényhez!
Szigeti-Benedek Gabriella

a zenei tagozat vezetője

Fiatal Muzsikusok Nagymarosi 
Találkozója – 2017

Idén is az óvodával közösen szerveztük a papírgyűjtést, 
melyen 15,5 tonna papír gyűlt össze. Köszönjük az önkor-
mányzat támogatását.

Horváth Dávid

A május 2-án megrende-
zett Szobi Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
VI. Zongoraversenyén Kis 
Judit tanárnő tanítványai 
mindhárom korcsoportban 
első helyezést értek el. Lá-
zár Fanni, Lázár Nóra, és 
Szalai-Benedek Bálint (ké-
pünkön) a díjakat Bogányi 
Gergő zongoraművésztől 
vehették át, aki a szobi isko-
la igazgatója. Gratulálunk 
a három díjazottnak, és ta-
náruknak, Kis Juditnak!

Április 28-án a Gödi 
Németh László Alapfokú 
Művészeti Iskolában, az V. 
Pest Megyei Rézfúvós Ver-
senyen a II. korcsoportban 
kitűnően szerepelt Féja 
Lőrinc, Rácz Tamás tanítvá-

nya. Köszönet Hámori Esz-
ternek a zongorakíséretért! 
Lőrincnek, és tanárának 
gratulálunk!

Iskolánk zenei tagozatának sikerei

Köszönet a támogatásért
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2017. április 16-án vasárnap, 
ötödik alkalommal került 
megrendezésre a húsvéti lo-
csoló bál a Nagymarosi Nap-
köziotthonos Óvoda szer-
vezésében. A rendezvény 
nagyon jó hangulatban telt, a 
zenéről idén is Németh Sán-
dor NANI gondoskodott. 

Meglepetésként az idei 
bálon az óvodai dolgozók 
country tánccal léptek fel, 
mely nagy sikert aratott.

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

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

Szeretnénk köszönetet 
mondani a bálon résztvevő 

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

Örömmel fogadtuk a sok 
tombola ajándékot, a követ-
kező felajánlóktól: Alíz Édes-
ke Cukrászda, Balazic David, 
Balázs Róbert, Bútoralkotás 
Schlenk család, CBA, Cleo Stú-
dió Heincz Lilla, Császár Ernő 
és Császárné Erdélyi Katalin, 
Csengery Árpád, Dákay Zol-
tán Fő téri Patika, Dán Ildi és 
Féja Géza, Bergmann József-
né, Drobilich János, Maglódiné 
Dubniczki Barbara, Dubnicz-
ki István, Dunacent Kft ., Fe-
kete Zsolt, Franciska Portája, 
Gauss Kft . - Guzsik Balázs és 
Varga Zoltán, Gyimesi Leven-
te és Szilvia, Harangozó Ká-
roly és családja, Hesztia Lakás 
Varázs, Hornyák Hajnalka, 
Ipoly Erdő Zrt., Jakus Mihály, 
Jucus konyhája Zajácz Judit, 
Karsán, Lakberendezés üzlet, 
Kulcsár Ilona, Láng Gáborné, 
Lekvárlak, Lénárt Kitti, Lend-
vai Emese, Lyra Könyvesbolt, 
Maros Autóház Kft ., Maros 

vegyes Zoller Kft ., Maros Wax, 
Mátyás Étkezde, Nagy Gábor 
GABKO chilli, Nagymarosi  
ÉPTÜ Kft ., Nagymarosi Pol-
gármesteri Hivatal, Napkereki 
Küküllő, Paduc horgászbolt, 
Palásti Ildikó, Hénop Zsolt, 
Patak Vendéglő, Patrik An-
géla, Péntek István, P-Moda 
Piroska Beátrix, Prím kert, 
Sigil Galéria és Kávézó, Simon 
Klári, Spitz Pékesség, Sukerek 
Gyöngyös, Svajlina Kft . Juli 
zöldséges, Szimpla kert, Tibesz 
Húsbolt, Tökvilág, Törökme-
ző Turistaház és Kalandpark, 
Váci Sport Közhasznú Non-
profi t Kft ., Vitalitás Biobolt, 
szülői felajánlások és az óvoda 
dolgozói.

Köszönetet szeretnénk 
mondani mindazoknak, akik 
valamilyen úton-módon hoz-
zájárultak a bál sikeréhez, így 
támogatva városunk óvodáját. 
Örömmel vennénk, ha a kö-
vetkező bálunkon még több 
szülővel találkozhatnánk.

A Nagymarosi 
Napköziotthonos 

Óvoda dolgozói

Húsvéti bál
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A bennünket két napra befoga-
dó falucska előző részben taglalt 
szépsége és bája mellett ejtsünk 
szót egyedien sikeredett, és egy-
általán nem így tervezett hegy-
mászásunkról is. 

A Korabi hegyére jutás útvona-
láról térképünk nem volt, a csúcs a 
faluból nem látható, de Gabó ott-
honi internetes fi lmrészletén azt 
látta, hogy felnőttek és gyermekek 
tömegesen sétálnak fel habköny-
nyű útvonalon a csúcsra. Így „hab-
könnyű” napra készülünk. A kijárt 
ösvényeken nagy a forgalom, em-
berek, öszvérek lentről fel és fent-
ről le (az esti fejés tejét szállítják le 
nagy fémkannákban a tejüzem-
be). Hülyéknek kijáró udvarias 
tisztelettel fi gyelnek bennünket, 
hisz errefelé egy gazdaember csak 
akkor mássza a meredélyt, ha erre 
oka van, passzióból semmiféle-
képp. Feljebb érve gyönyörű, ta-
karos területen haladunk, bővizű 
patakok, fenyőerdők közé ékelő-
dött kaszálók és legelők, és a falut 
szegélyező meredek hegyoldalon 
túljutva hatalmassá tágul a tér. Hol 
is a csúcsunk? Az ott, abban az 
iszonyatos távolságban? Gyerme-
keik kezét fogó, önfeledten túrá-
zó albánokat nem látunk (itt már 
gyanút kellett volna fognunk), 
de a gyönyörű időben az órákon 
át tartó folyamatos kapaszkodás 
nem fáraszt, magával ragad az al-
pesi táj, és a füvet legelésző pom-
pás állatok látványa. (lovak, kecs-
kék, birkák, tehenek csoportjai, 
bármerre nézünk). 

800 méter körüli tengerszin-
ti magasságról indultunk reggel, 
kora délutánra már jóval 2000 
méter fölött járunk, no nem a 

hegyekben, hanem még mindig 
a zöld füvű réteken, sziklákkal 
hintett legelőkön. Az utat jól lát-
ható kijárt ösvény mutatja, de a 
sziklás részeket elérve ez egy csa-
pásra megszűnik, és jelölés nem 
lévén azonnal eltévedünk. Mit 
eltévedünk, még a megmászandó 
csúcs melyikének megítélésben is 
nézetkülönbség támad közöttünk. 
Az a Korabi, ott balra! Nem, az 
ott jobbra! Hosszadalmas és fá-
radságos tévelygésbe kezdünk a 
mostanra már igen meredek szik-
lahátakon, sőt meggyőződéseink 
alapján ketté is válik csapatunk. 
Tamással, Tibivel hármasban foly-
tatjuk, és fatális véletlenből adó-
dóan egy sziklák között megbúvó 
kecskenyájra és pásztorára buk-
kanunk. A két hatalmas pásztor-
kutya barátságos farkcsóválással 
üdvözöl, és a készséges pásztorfi ú 
kérdésünkre határozott mozdu-
lattal bök a Korabi csúcsára – bal 
felé! Az éppen ellenkező irányba 
tartó Gabót próbálnánk értesíteni, 
de már eltűnt a sziklák takarásá-
ban. Aztán egyszer csak várat-
lanul mégis felbukkan, egyenest 
felénk tartva, de ez már a pásztor-
kutyáknak is sok – ekkora forga-
lom egy napon??? – acsarkodva 
rohanják le a betolakodó idegent. 
Gazdájuknak csak nagy nehézsé-
gek árán, az utolsó pillanatban si-
kerül lehívni őket Gáborról, kinek 
riadt ábrázatán mi persze – eléggé 
el nem ítélhető módon – szemér-
metlen vigyorral derülünk.

Végre már tudjuk, melyik a 
csúcsunk, de újabb keserve 1 óra, 
mire egy gerincet elérve egyál-
talán közelébe jutunk. Du. 3 óra 
van, kb. 2500 méter magasan le-

hetünk. Nagyon nehezen mászha-
tó, kellemetlen rész következik, és 
a hazaút még legkevesebb 3,5 óra. 
Ezért Tamás, Tibi és jómagam úgy 
döntünk: a habkönnyű túrából 
ennyi elég volt, visszaindulunk. 
Gábor folytatja, és háromnegyed 
óra múlva látjuk, amint egye-
dül fenn áll a Korabi 2764 méter 
magas csúcsán. Integetünk, kur-
jongatunk neki, ő visszaint. Szép 
munka volt, még akkor is, ha e 
mászás kiötlője és vezetőjeként 

Kerékpárral Albánián át - IV.
Kis ország, nagy lélek, vad természet

nélkülünk soha meg nem talál-
ta volna szeretett csúcsát. Hulla 
fáradtan este 7 felé érünk le a fa-
luba, Gabó hatalmas időt hasítva 
fél órán belül szintén szerencsésen 
befut. A 11 órányi szakadatlan 
gyaloglás ellenére feledhetetlen 
napot töltöttünk fenn a hegyek-
ben, az égiek ajándéka volt, hogy 
az ország e cseppnyi mesebiro-
dalmába ennyi szépséget megélve 
betekinthettünk. 

-   Folytatás következik.
A túra résztvevői: 

Hámori Tibor, 
Mihály Gábor (fotó), 

Varga Tamás és 
Heininger Ferenc
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Amikor Kocsis Zoltán és pá-
lyatársa koncertezett Vácott, 
s én otthon maradtam, barát-
nőm megdöbbenése ma is fájó 
emlék. Rossz idő, fáradtság – 
mind nem mentség, hogy egy 
nagyszerű koncertet kihagy-
jon az egyébként zeneszerető 
ember. Ez jutott eszembe 4-5 
üres szék láttán április 22-én. 
Szerencse, hogy videófelvé-
tel készült a Dunakanyar Fú-
vószenekar 2017-es tavaszi 
koncertjéről, amely fennállása 
egyik legigényesebb műsorával 
kedveskedett a nagymarosi kö-
zönségnek.

Eljöttek mind a pályatár-
sak: Brusznyai Margit és Juhász 
Orsolya, a férfi kórus régi és je-
lenlegi karnagya, Patrik Judit, a 
nőikaré és persze a zenekar so-
raiban olyan hírességek, mint 
Klenyán Csaba, Liszt Ferenc dí-
jas klarinétművész, a Trio Lig-
num tagja, London és Párizs 
meghívottja, aki tanítványaival 
megtiszteli az együttest, és be-
áll közéjük. Külön kell szólnom 
Szilágyi Orsiról, aki klarinétos-
ként is, sőt: zeneszerzőként is 
gazdagítja az együttest: most 
éppen a nekik írt barokkos 
öröm-zenével, melynek már a 
címe is jól hangzik:Welcome to 
the World – Üdvözlet az egész 
világnak! Vastapssal köszön-

te meg a zene- és emberbarát 
közönség Orsolya ajándékát...
ilyen még – második szám 
után vastaps – sosem volt! Orsi 
lelkesen írja következő művét a 
dunai árvíz elleni összefogás-
ról, sőt, szeretne egy marosi 
himnuszhoz vagy indulóhoz 
verset keresni.

Összefogás, mely erőt ad, 
mely védelmet nyújt, mely ma-
gasba emel – ez a zenekar titka, 
ezért jár örömmel a próbákra a 
sok amatőr zenész, régi zeneis-
kolások, konzisok Letkéstől Bu-
dapestig! Sokszor felharsant a 
lelkes taps ebben az emelkedett 
hangulatban: a Féja Géza által 
igen hangulatosan vezényelt 
Carmen - szvit záró torreádor- 
indulója után, a szobi Huszti 
Boldizsár által előadott bravúr- 
etűd hallatán. Ezt a művet a 
Szobon a marosi Patrik Máté 
trombitálta – hasonlóan bra-
vúrosan és fergeteges sikerrel.

Patrik Judit és Máté, az uno-
katestvér-pár valamint Juhász 
Orsolya és Demeter Tamás 
énekes kvartettje szintén na-
gyon tetszett. Ez a mű a Bud 
Spencer-Terence Hill fi lmekből 
ismert. Jó, hogy a zenekar min-
den érdeklődési körnek talál 
örömzenét! Koncepciózus az 
emberi hang szerepeltetése is 
Ujvári Gábor karnagy ars poé-

tikájában. Azt viszont hiányol-
tam, hogy sem magyar zenemű 
(hacsak Lehár Ferencét bécsies 
stílusa ellenére nem tekintem 
annak), sem kimondottan ha-
gyományőrző, sváb zene nem 
szerepelt a műsorban. Persze 
ez érthető: mind a Schattens-
piel-mű, mind a koncert-szvit 
és etűd igencsak próbára tette 
a zenekart – ez a komoly erő-
feszítést végül siker koronázta! 

A közönség ifj abbik fele a 
dzsesszes második részt élvez-
te jobban: a Jackson5, a Mister 
Jums és a Tico-tico világhíres 
dallamát. Hallhatóan a zene-
karnak is ezek a kedvencei.

Brusznyai Margitot is meg-
interjúvoltam, - hadd álljon itt 
az ő szakavatott véleménye is! 

„Érződik az együttesen, hogy 
itt a legkisebb amatőr zenész épp 
olyan megbecsülést élvez, mint a 
profi k, az akadémiát végzettek. 
Ez nem sok együttesre jellemző. 
Ettől igen oldott, élvezetes a já-
tékuk. Orsolya darabjának be-
mutatása azt jelenti, hogy a sa-
ját berkeken belül nagyon fontos 
számukra az értékteremtés, az 
erények, erősségek megmutatá-
sa. A darab fúgája nehéz, nagy 
munkaigényű feladat – kivá-
lóan megoldották! Harmadik-
ként kiemelném Ujvári karnagy 
kivételes hangszerelői erényeit: 

a polifon szerkesztésű művek-
ben az egyes hangszercsoportok 
könnyedén adják egymásnak 
a dallamot. Remekül bánik a 
mester a hangszínekkel! (Egye-
sek szerint némely hangszerelé-
sét jogilag is le kellene védetni, 
annyira eredeti!-O.) A zenekar 
tisztán játszik! Ez fúvósok-
nál nem könnyű. A karmester 
munkája technikai szempontból 
is fi gyelemre méltó: pici moz-
dulatokkal is képes uralni a ha-
talmas együttest – lehet tanulni 
tőle... Nagyon nagy dicséret illeti 
azért is, mert kiválóan irányít-
ja a zenekart, s ha kell, beáll 
az együttesbe, sőt: énekel, néha 
próbát is tart a férfi karban is.” 
Megérdemelte ő és együttese a 
helyi önkormányzattól kapott 
kitüntetést valamint az orszá-
gos zsűri Arany Diplomáját.
(Részletek a zenekar honlap-
ján, amint néhány felvételük is 
megtalálhatóak YouTube-on.).

Summa summárum: aki 
nem hallotta őket, magára ves-
sen, mert ők a Dunakanyar 
egyik gyöngyszeme! Mi, akik 
ott voltunk, remekül éreztük 
magunkat, velük száguldott a 
lelkünk! Az 1 %-os felajánlá-
sokat idén is szeretettel várják,- 
mint Mándliné Szabó Katalin, 
az est kitűnő háziasszonya el-
mondta.  Köszönjük nektek, 
lányok, fi úk ezt a remek kon-
certet!

Gy.M.M.

Marosvölgyi Gergely: Édesanyámnak

Anyák napjára
Ma bejártam a világot,

hogy hozzak neked virágot:
szépségedért rózsaszálat,
szerénységért ibolyákat,

fréziát a bizalmadért,
violát, mert te vagy, ki ért,

tulipánt a nevelésért,
orgonát a törődésért,

gyöngyvirágot oltalmadért
s akácot – az illatáért...

S míg szívem rétjein szedett
csokromat átnyújtom neked:

átölellek – amíg lehet...
Mert bárhanyadik évet élem,
bárhol is járok, bármit teszek:

Te örök-óvó menedékem,
s én mindig pici fi ad leszek!

Nagymaros, 2015. május 3. – 2016. május 1.

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 

Fúvósaink tavaszi koncertjéről

Üzlethelyiség kiadó
A  Fő tér 9. szám alatti üzlethelyiség május 1-jétől kiadó. 

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-27/ 354-406

Erdős környezet
Nagymaroson keresek az erdővel közvetlenül szomszé-
dos, 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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Meghívó
Szeretettel meghívom Önt és családját, barátait Antal 
Márta Lilienn textilszobrász kiállításának megnyitójára. 

Időpont: május 20. 17 óra
Helyszín: Mátyás király Művelődési Ház és 

Könyvtár,Visegrád, Széchenyi u. 11.
A tárlat július 1-ig tekinthető meg.

2017. április 1-én, szombaton 
a nagymarosi művelődési ház-
ban tartotta meg az Érdy János 
Honismereti Egyesület a Bél Má-
tyás születésnapjára szervezett 
Honismereti Nap programját. 
A megyéből érkező résztve-
vőket Mándliné Szabó Katalin 
alpolgármester, az intézmény 
vezetője köszöntötte, s egyben 
vállalta a tanácskozáson részt-
vevők vendéglátását is. A Pest 
Megyei Honismereti Egyesület 
elnöke, Mándli Gyula az aktu-
ális ügyekről, Bél Mátyásról, a 
két héttel korábbi, szombathelyi 
konferenciáról számolt be.

A Honismereti Szövetség 
elnöksége 2007. február 27-i 
elnökségi ülésén határozta el, 
hogy Bél Mátyás születésnap-
ján meghirdeti a Honismeret 
Napját. A polihisztor tudóst, lel-
készt, a szervezett helyismereti 
gyűjtés egyik első személyiségét, 
a hungarus - tudatú Bél Mátyást 
kezdetektől fogva a mozgalom 
szellemi előképének tekinti, 
róla nevezte el a Szövetség No-
titia Hungariae Emlékérmét. 
2007. március 24-én Szombat-
helyen rendezett országos ho-
nismereti konferencián került 
sor a névadásra, amelynek 10. 
évfordulóján ismét tanácskozá-
son számoltak be a megyék az 
elmúlt tíz éves tevékenységük-
ről. Az Érdy János Honismere-

ti Egyesület gazdag évtizedről 
tudott számot adni, éveken át a 
Magyar Nemzeti Múzeumban 
a Budapesti Honismereti Társa-
sággal közösen, majd Pest me-
gyét járva tartotta a honisme-
reti felolvasó tanácskozásokat. 
A váci Székesegyházi Kincstár 
és Egyházmegyei Gyűjtemény 
(2014.), a Katona Lajos Város 
Könyvtár, Vác (2015), a dunake-
szi VOKE József Attila Művelő-
dési Központ (2016.) után, a 
nagymarosi Városi Könyvtár és 
Művelődési  Házban  került sor 
a rendezvényre.

A tanácskozás előadásai 
között a Börzsöny és a Duna-
kanyar területét érintő felol-
vasások: a reformációról Dr. 
Koczó József, a 16-19. századi 
családnév használatról Batizi 

Zoltán, a kismarosi Sváb Mú-
zeális Gyűjteményről készült 
kiállításvezetőről Dr. Dabóczi 
Ákos, a nagymarosi legeltetés 
történetéről Döbrössy Kriszta 
helytörténész beszélt. Az egyko-
ri Hont vármegye történetével 
kapcsolatban három ipolysági 

Antal Márta Lilienn: Egy régi gyár udvarán
Vajon hány láb koptatta

úton járok,
egy elhagyott gyár ócska romjain.

Szinte hallom a gépek
kattogó szüntelen zajait.

Hajnali álmos nők
állnak soraid között.

Megállás nélkül
rohannak szüntelen.

Még nő a vászon,
fogy az erő

fogynak az életek.

Vajon hány láb koptatta
úton járok,

egy elhagyott gyár ócska romjain.
Szinte hallom a

jajszavakat
csikorgó éhes gépek zajait.

Néma elfojtott sikolyok
rettentő fájdalmait.

Ma csak én taposom
töredezett, elhagyott útjaid.

Ablaktalan falaid merednek az égre,
fütyörészve szél kószál szabadon.

Én csak nézlek.......nézlek egyre,
továbbra is ez jár az eszembe:

Vajon hány láb koptatta úton járok,
egy elhagyott gyár ócska romjain?

Vác 2017. április 25.

A Honismeret Napja Nagymaroson előadó érkezett: Bendik Márta 
a Honti Múzeum  szakrális tár-
gyairól, Pálinkás Tibor az első 
világháborús tárgyakról és do-
kumentumokról, Dr. Kiss Lászó 
orvostörténész pedig egy régi 
nagymarosi származású orvos-
ról, Berndorfer Alfrédről tartott 
felolvasást. Dr. Hála József 3 ki-
adványt mutatott be, amelyek 
szintén Hont megye múltját 
dolgozzák fel. A százhalom-
battai Szent László templomot 
Lehoczki Zsuzsanna történész, 
a taksonyi Málenkij robot múlt-
ját Makra Mónika és egy aradi 
vértanú életét Dr. Babós Lajos 
mutatta be. A vendéglátás után 
Döbrössy Kriszta rövid város-
néző sétán mutatta be Nagyma-
ros központját és Duna-partját. 
A résztvevők sok köszönettel 
utaztak el a városból, ahol sike-
res tanácskozáson, városnézé-
sen és „piacoláson” vettek részt. 

Mándli Gyula 
EJHE elnök
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Olvasói levél

Állatvédő
A feleségem megrögzött állatvédő. A marosi kompkikötő mellől ha-
zahozott egy szakadt macskát, beoltattuk, kipróbáltuk rajta az összes, 
tévében hirdetett macskatápszert, majd szerencsére megszökött. Saj-
nos nem a feleségem, hanem csak a cirmos.

De csak azért, hogy átadja a helyét egy kóbor kutyának, akit a lel-
kiismeretlen gazdi a Kóspallagi úton kitett az autóból. A kutya szét-
szedte az összes fotelt, és felzabálta a maradék macskaeledelt. A blöki 
a telekszomszéd kanárijával is  végzett: a tetemet napokig őrizte, és 
mindenkinek eldicsekedett vele. 

A mártírhalált halt kanári emlékére a feleségem kerített egy pa-
pagájt. Állítólag beszélt is, de nyilván csak az ügyvédje jelenlétében. 
Egyszer kirepült az ablakon, és nem tért vissza. A szomszéd erkélyen 
egy óriási kandúr nyalogatta a szája szélét: cinkosan összekacsintunk.

Van már teknősbékánk is. Őt én is megkedveltem, de a nejem 
elkobozta a szakácskönyvemet, ami mindig a teknősbéka leves re-
ceptjénél nyílt ki.

A múltkor az előszobában fellökött egy hatalmas baknyúl. A 
nyuszit a gyerekek két évvel ezelőtt húsvétra kapták egy elvetemült 
rokonunktól, azóta a spájzban él, répát zabál, és állandóan nőt akar 
magának.

Két éve áttértünk a vegetáriánus étrendre, mert egy állatvédő nem 
eszi meg a kedvenceit. Azóta a teknős által meghagyott salátalevele-
ken élek, de jut néha egy kis répa is nyuszi menüjéből is. 

A nejem azt sem engedi meg, hogy agyoncsapjak a konyhában 
egy-egy betévedt legyet, titokban pedig a kedvenc pulóveremmel 
eteti a molyokat.

A múltkor aztán óriási változást történt! A lakásból eltűntek az 
állatok, vasárnap ebédre pedig vadas nyúl volt zsemlegombóccal.

Az asztalnál a feleségem bejelentette, hogy kinézett magának téli-
re egy tündéri kis háromnegyedes rókabundát.

Anyák napja kapcsán
Édesanyák Óvónők, Tanítók!

Nemrégiben nagy vihart kavart a hír, hogy néhol az anyák 
napi hagyományos ünnepséget az év végi családi nappal 
vonták össze.  A hagyományokhoz erősebben ragaszkodók 
nagyon hiányolják ezt a rég megszokott ünnepet. Mellet-
tük áll a nagy pszichológus, Jung véleménye, mely szerint 
az anya-gyermek kapcsolat a legerősebb hatás a személyiség 
fejlődése szempontjából. Ha ismerjük József Attilát, gon-
dolhatunk a pszichoanalízisben feltáruló képre: a kisgyer-
mekre, akinek el kellett szakadnia a „mamától”, és többé 
nem oldották ölelő karok a mama „égen lebegő szürke haja” 
emlékét. A költő a szerelemben sem talált soha igazi társra. 
De itt egy gyönyörű ellenpélda, Weöres Sándor Anyámnak 
című metafora-füzére: „Termő, ékes ág, te, jó anya, életem-
nek első asszonya, nagy meleg virágágy, párna- hely, hajnal 
harmatával telt kehely... - Erős ház, szép zászló, jó anya, sor-
somnak nyugalmas asszonya”...  – minden ő, ami az életben 
biztonságot és iránymutatást ad: az édesanya. A nagymama 
pedig –, apánk, anyánk anyja, kétszeresen megérdemli a há-
lát.

Csakhogy változik a világ! A gyerekek közül sokan sérül-
tek, egy részük tele van stresszel, nem vállalja a szereplést, 
jópáran csonka családban élnek, néhol az édesanya hiány-
zik! Meg lehet érteni a nevelők helyzetét: ma már nem lehet 
úgy bánni a gyerekekkel, mint régen. Elsős tanítók pana-
szolják, mekkora nevelési hiányosságokkal jönnek egyesek 
iskolába, és a felsőbb osztályokban is  vannak(!), akikkel 
nem úgy törődnek a szülők, mint velünk a mieink törőd-
tek. Táskákban hagyott száradó zsömlék, megfaragatlan 
ceruzák, a köszönni, megköszönni nem tudás, türelmet-
lenség, sérülékenység – ez a szülők egyéniség-kultuszának 
szomorú eredménye a felnövekvő generációban.

Nem minden család ilyen – nekik azt tanácsolom, ke-
ressenek megoldást kisebb kulturális közösségekben, mert 
egyre jobban nyílik a társadalmi olló. Azt kell hogy mond-
jam, ha az év végi családi nap valamennyi, a gyermekkel 
törődő felnőtt számára élmény, ha a kicsik azt érzik, hogy 
most ők is adhattak valamit a nagyoknak szeretetükért vi-
szonzásul, akkor ez nemcsak az édesanyák köszöntése lesz, 
hanem a gyerekekkel sokat törődő apák, nagyszülők örömét 
is szolgálja majd. Hisz a hálára, köszönetadásra nevelni kell 
a gyermeket, hogy felnövekedvén tovább adhassa. A négy-
ezer éves Tízparancsolatban az Isten után másodikként a 
szülők tiszteletét köti a lelkünkre az erkölcsi törvény.  Ám a 
szülőknek is van a gyermekük iránt kötelességük. „Ti pedig, 
atyák, ne keserítsétek el gyermekeiteket, hanem neveljétek 
őket az Úr fegyelmével és intésével!” (Pál apostol efezusiakhoz 
írt leveléből). A napokban olvastam egy elborzasztó híradást 
arról, hogy Angliában egyesek az „anya” szót kirekesztőnek 
ítélik, s nem javasolják a használatát... Az Ezeregyéjszaka 
meséi című gyűjteményben A naplopó Abu Mohamed című 
mesében pedig van egy sor arról, hogy a fi ú végigkergeti az 
utcán az anyját. Más kultúra, ezen az egetverő tiszteletlen-
ségen nem csodálkozom. Mi, magyarok őrizzük és ápoljuk, 
védjük ezer vassal, erős karral a saját kultúránkat!  ”Ha ma 
kihagyod az esti mesét, holnap már lehet, hogy nem is kéri 
a lányod vagy fi ad” - írta Janikovszky Éva. És ez nemcsak a 
mesére: az egymásért hozott áldozatra is igaz.

                                                                      Gy. M. Magdi néni
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

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

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
Adószámunk: 18700767-1-13 bankszámlaszámunk: 66000114-10109375

„Nagyjából ugyanazzal a hozzáállással és ugyanazokkal az elvekkel lehet a kutyából 
és a gyerekből is egészséges, boldog, jó személyiséget nevelni.” (Csányi Vilmos)

Egy kicsit visszamegyek az időben.....pontos dátumot nem tu-
dok, csak annyit, hogy nem tegnap történt, hiszen Fleischmann 
Benedek kicsi baba volt még, ült az apja ölében, amikor egy ba-
ráti beszélgetés kapcsán ötletelgettünk, mivel tehetnénk színe-
sebbé kis városunk életét. Például a Kittenberger napokon le-
hetne csinálni egy keverék kutya szépségversenyt, mondta Pali, 
és beszélgettünk tovább. Akkor én azt az ötletet elraktároztam. 
Nem sokkal ezután Nagy Eszter ötletelésre hívta a civil szerve-
zeteket, ahol megemlítettem Pali gondolatát. És Eszter elraktá-

rozta. Aztán, amikor már élesben szerveztük a programokat, 
úgy gondoltuk, megpróbáljuk, meglátjuk, mit szólnak hozzá a 
gazdik. János (dr. Drobilich) azonnal jelentkezett szponzornak, 
majd a Máté Alapítvány is belépett.

Nagyon jól emlékszem az első alkalomra. Szemergő eső-
ben álltunk a dámnál, és izgatottan vártuk, lesz-e gazdája a sok 
ajándéknak. Aggodalmunk hamar eloszlott, hiszen a szélró-
zsa minden irányából hallatszott a lelkes csaholás, a kutyusok 
nagyon szép számban érkeztek. Így kezdődött.....és azóta ez a 
rendezvény egy várt esemény, sok kedvencet már jól ismerünk, 
jönnek minden évben, néhányan már kissé öregesen, de töret-
len lelkesedéssel.

Azon a tényen túl, hogy ez egy vidám játék, nagyon sok 
hozadéka is van a "versenynek". Öröm látni, és hallani, milyen 
szép számmal jönnek utcán talált, menhelyről hozott kis álla-
tok, akikkel időnként ugyan csúnyán elbánt a természet, ám 
a gazdinak ők a legszebbek és legkedvesebbek, és ez a lényeg!

Olyan ez a rendezvény, mint egy vidám kutya-gazdi találko-
zó, talán egy kis "reklám" is a közönségnek, amivel azt sugall-
juk, milyen kedvesek és ragaszkodóak azok az állatok, akiket 
valamilyen szerencsétlen helyzetből mentünk meg. A Máté 
alapítvány pedig szívesen toboroz önkénteseket, hiszen minél 
többen vagyunk, annál hatékonyabban tudunk működni!

Idén is várunk mindenkit nagy szeretettel!
 Heinczné Cserni Katalin

Ideiglenes otthon
A legközelebbi állatmenhely messze van, hivatalos 
átmeneti „szálláshely” még nem épült a városban, 
egyéb megoldást kell találnunk az áldatlan kóbor 
kutya helyzet felszámolására. A máshol már bevált 
gyakorlatot követve nálunk is a lakosság közremű-
ködése segíthet. 

A Máté Állatvédelmi Alapítvány ideiglenes be-
fogadókat keres, akiknél a tulajdonosok megtalá-
lásáig elhelyezhető egy, vagy több eb. Nem csupán 
az ő ellátásukról gondoskodnánk, de az ott élő ked-
venc tartásához is jelentősen hozzájárulnánk, ku-
tyaházat adományoznánk. Várjuk a jelentkezőket, 
akikkel  részletesen megbeszélhetjük a feltételeket.

Egy kis nosztalgia

EMLÉKEZTETŐ!
Keverékkutya  Szépségverseny

Június 10. 15-16 óra
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Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, 

Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100, 

fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztői 
munkák: 

Dunapress Multimédia Bt 
2626 Nagymaros, 
Mihályhegy u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64. 

Telefon: 06-20/911-9077

AZ ANYAGOKAT CSAK 
A HÓNAP ELEJÉIG 

TUDUNK  ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

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

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos

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

A művelődési ház programjai
Május-június

Május 08. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - Anyák napja
Május 11. de: Vásár
Május 12. de: Vásár
Május 12. 19 óra - Mozart: A kairói lúd - az Erkel Opera-
stúdió előadása
Május 13. 17 óra - A Nagymarosi Női Kar és a Füleki Női 
Kar (Szlovákia) hangversenyestje 
Május 18. de: Vásár
Május 19. 17 óra - Táncvizsga
Május 20. Keresztény Ifj úsági Találkozó + Véradás
Május 22. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Május 23. de: Vásár
Május 26. Gyermeknapi foglalkozások az óvoda szervezé-
sében
Május 27. 10 óra - Gyermeknapi műsor a Misztrál együttestől
Május 27. Hegyes-tető Vertical Futás, Fő tér
Június 1. de: Vásár
Június 2. de: Vásár
Június 4. - Trianoni megemlékezés az országzászlónál
Június 7. de: Vásár
Június 10. 10 óra - Kittenberger Nap

Születtek: Molnár Viktor és Less Edit Anikó lánya: Dor-
ka Klára, Oláh Attila és Pozsár Stella lánya: Stella, Né-
meth Balázs és Lajtai Csilla fi a: Domos, Márton Mátyás 
és Tamási Linda lánya: Míra.

Házasságot kötöttek: Balázs Attila Benedek és Babos 
Katalin Jozefi na, Mészáros Zoltán és dr. Márkus Tímea. 

Elhaláloztak: Garamszegi Aladár Józsefné sz. n.: Nie-
berl Anna (1930), Virágh Józsefné sz. n.: Vastag Mária 
(1942), Pajzs János Zoltán (1952).

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

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!

Várhatóan májusban nyitom meg a Király utca 6. 
szám alatt üzletemet!

Lendvainé Pesti Emese

Hegyes-tető Vertical futás
2017. május 27-én, szombaton 10 órakor indul a Fő tér-
ről. A terepfutók a Diófa utcán keresztül futnak fel a Ju-
lianus-kilátóba. A táv igazi hétköznapi hősöknek való: 
6500 méter és közel 500 méter szint különbség

Kérjük, figyeljünk egymás biztonságára!
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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!

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!

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!

PONTPONT
TÉGEDTÉGED

KERESÜNK!!!KERESÜNK!!!
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MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Veszélyes fák kivágása,gallyazásaVeszélyes fák kivágása,gallyazása

Tel.: 06-30/202-3505Tel.: 06-30/202-3505

e-mail: favagas1@gmail.come-mail: favagas1@gmail.com

web: favagas1.huweb: favagas1.hu


