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KARSÁN  LAKBERENDEZÉSI ÜZLET Nagymaros, Váci u. 18.
21 éve a lakosság 

21 éve a lakosság 

szolgálatában! 

szolgálatában! 

 Folytatás a 3. oldalon

A nagymarosról málenkij robotra elhurcolt 
nagymarosiaknak állít emléket a temető-
ben felavatott márványtábla. Településünk-
ről 1945-ben 396 főt vittek el az oroszok egy 
kis munkára, sokan közülük nem tértek 
haza, de akik igen, azok sem élhettek át lel-
ki megkönnyebbülést, mert több évtizeden 
át tilos volt emlékezni. Március 25-én lep-
lezték le a Gulág emlékév alkalmából kiírt 
pályázaton elnyert pénzből készült táblát. 

Emléktábla az 
elhurcoltakért

Sikeresen zárult az Sikeresen zárult az 
I. Dunakanyar Félmaraton I. Dunakanyar Félmaraton 

  2. oldal2. oldal

A víz világnapja volt az iskolában

Iskola híreinket a 7. oldalon olvashatjákIskola híreinket a 7. oldalon olvashatják
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Vasárnap, április 2-án 10 órakor 
rajtolt el Nagymarosról az első 
Dunakanyar Félmaraton.

A Panorámafutás ötletgazdá-
ja és szervezője a Zebegényben 
élő Markus Hohnstadt, aki már 
majdnem egy éve jelezte ötletét 
Nagymaros polgármesterének, 
aki örömmel vette a kezdemé-
nyezést.

Kétségtelenül sportos város 
Nagymaros, s most hétvégén 

kiderült, hogy segítőkészségben 
sincsen hiány. A rendezvényre 
közel 50 önkéntes jelentkezett 
Döbrössyné Dániel Gabriella fel-
hívására, és vettek részt szinte két 
napon keresztül a munkálatok-
ban. A rendezvényt és az útvo-
nalat biztosították a Nagymarosi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a 
Nagymarosi Polgárőrség tagjai is.

A rajtot megelőzően Szalma 
László atléta és egyetemi tanár, 

a város szülöttének lelkesítő kö-
szöntője, majd Petrovics László 
polgármester beszéde hangzott 
el.

A korán beköszöntött nyárias 
időben zajló versenyre az ország 
több részéből érkeztek, közel 
1500-an Nagymarosra. A reg-
geli órákban a regisztráció előtt, 
valamint a ruhatárban és az öltö-
zőkben is jelentős sorok fogadták 
az arra járókat, de az önkéntesek-

nek köszönhetően gyorsan meg-
találta minden induló a célját. A 
művelődési házban (is) rekordot 
döntött az egy négyzetméter-
re jutó sportolók népsűrűsége. 
Egy nagymarosi kiskereskedő 
elmondása szerint öröm volt va-
sárnap dolgozni, mert kulturált, 
kedves emberek fogyasztották az 
általa kínált kávét.

Egy sportrendezvényen részt 
venni nagyszerű élményt jelent-
het. Az pedig különleges élmény, 
ha részese lesz az ember egy ha-
gyomány születésének. Lehet, 
ismerni, és részt venni, a szerve-
zésében  részt venni különösen, 
főként, ha első alkalomról van 
szó, amikor valami nagyszerű 
hagyomány van születőben.

Nagymaros visszavárja a futó-
kat! Köszönet mindenkinek, aki 
segített a program megvalósítá-
sában!

Nagymaros Város 
Önkormányzata,
fotók: Kiss Péter

Az első Dunakanyar Félmaraton

A szabadságharcra emlékezett a város Március 15-én ismét teljesen 
megtelt a nagymarosi művelő-
dési ház, hogy fi atalok és idősek 
együtt emlékezzenek az 1848-
49-es szabadságharc és forrada-
lom eseményeire. 

A megjelenteket Mándliné 
Szabó Katalin alpolgármster, 
az intézmény vezetője köszön-
tötte. Majd a Nagymarosi Férfi -
kar katonadalai után Petrovics 
László polgármester mondta el 
megemlékező szavait. 

- A nép akkor válik nem-
zetté, ha képes arra hogy ösz-
szefogjon, és egyet akarjon. Ha 
a nehéz pillanatokban képesek 
vagyunk félre tenni a sérelme-
ket, nézetkülönbségeket, a ha-
ragot, akkor képesek vagyunk 
egy nemzet lenni, egy magasz-
tosabb cél eléréséért - mondta.

Az ünnepi műsort ezúttal is 
az iskola állította össze, a 4. b 
osztályt felkészítette Naményiné 
Markó Edit és Horváthné Arany 
Nikolett. (fotó: Kiss Péter)
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A vörös rókák veszettség elleni 
orális immunizálása (a csalétek 
vakcina kiszórása) miatt Acsa, 
Bernecebaráti, Csomád, Csö-
rög, Csővár, Dunakeszi, Fót, 
Galgagyörk, Göd, Ipolydamásd, 
Ipolytölgyes, Kemence, Kisma-
ros, Kisnémedi, Kosd, Kóspal-
lag, Letkés, Márianosztra, 
Nagybörzsöny, Nagymaros, Őr-
bottyán, Penc, Perőcsény, Püs-
pökhatvan, Püspökszilágy, Rád, 
Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, 
Tésa, Vác, Vácduka, Váchartyán, 
Váckisújfalu, Vácrátót, Vámos-
mikola, Verőce és Zebegény te-
lepülések közigazgatási területé-
re április 3. és április 24. közötti 
időszakra ebzárlatot és legelteté-
si tilalmat rendelek el. 

Az ebzárlat ideie alatt:
• a tartási helyén minden ku-

tyát és macskát elzárva, illetőleg 
a kutyákat megkötve úgy kell 
tartani, hogy azok más állattal 
vagy emberrel ne érintkezhesse-
nek; zárt udvarban a kutyák el-
zárását vagy megkötését mellőz-
ni lehet, ha azok onnan ki nem 

szökhetnek.
• kutyát tartási helyéről csak 

pórázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni.

• a település területéről kizá-
rólag érvényes veszettség elleni 
védőoltással rendelkező kutyát 
vagy macskát a hatósági állator-
vos kedvező eredményű vizsgá-
lata után és engedélyével szabad 
kivinni.

• az érvényes veszettség el-
leni védőoltással rendelkező 
vadászebek, a fegyveres erők és 
fegyveres testületek ebei, a ka-
tasztrófa-mentő ebek, a segítő 
és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő 
használatuk idejére, mentesek 
a fentiekben foglalt korlátozás 
alól.

• az ebzárlat alatt befogott, 
kóbor húsevőket hatósági meg-
fi gyelés alá kell helyezni az eb-
zárlat időtartamára.

• az ebzárlat alatt húsevő ál-
latok összevezetésével járó ren-
dezvény nem tartható.

A márciusi nemzeti ünnep 
alkalmából több kitüntetés-
ben is érintett volt Nagyma-
ros.

Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt polgári tagozat 
kitüntetésben részesült dr. 
Biró Friderika, a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múze-
um nyugalmazott főmuzeo-
lógusa és volt megbízott 
főigazgató-helyettese – és a 
hivatalos rész kiegészítve: 
Nagymaros szülöttje és la-
kója. A díjat a magyar népi 
kultúra, főként a nyugat-du-
nántúli népművészet és a 
magyar parasztság XX. szá-
zadi történetének kutatása 
terén jelentős tudományos 
és publikációs életműve, va-
lamint kultúraszervező te-
vékenysége elismeréseként 
kapta. A díjat Áder János, 
Magyarország köztársasá-
gi elnökének megbízásából 
Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere adta át.

Ybl Miklós-díjban része-
sült Nagymaros főépítésze.

Varga Csaba építészete 
egyedi a mai magyar archi-
tektúrában. Belülről jövő 
egyértelműséggel tudja öt-
vözni a hagyományt, a tör-
téneti karaktert és a mo-
dernséget. Erős, határozott 
és egységes stílus az övé, de 
mégis emberi léptékű, na-
gyon szerethető és élhető.

Építészetében az alap-
rajzok logikussága és kiér-
leltsége - melynél a funk-
cionalitás egyben Wright-i 
térszervezéssel ötvöződik, 
- a tömegformálás rafi nált 
és mozgalmas térbeliségével 
párosul. A pozitív és negatív 
tömegek és terek, a tömör, 
áttört, vagy ritmusos felüle-
tek, az anyagok és felületek 
egységes, puritán és mégis 
helyénvaló, cizellált hasz-
nálata jellemzi házait. Na-
gyobb léptékű épületeinek 
tervei mutatják, hogy terve-
zési módszere gigaberuhá-
zásoknál is eredményesen 
alkalmazható.

Műemlékeknél, vagy 
történeti településrészen a 
hagyományos helyreállítás 

és illeszkedés mellett érzé-
kenyen és odaillően megje-
lenik egyéni építészeti ka-
raktere is, a végeredményen 
észrevenni a mai ízt, de nem 
durván, nem internacio-
nalista gegeket használva, 
hanem a meglévő épületből 
kiindulva, azt továbbgon-
dolva.

Főépítészként 16 éve hu-
manizálja Nagymarost, ami 
szerencsére szembetűnő is 
a városban. Igazi kisváros-
sá vált a főtér és a település 
központi területe, a tér-
burkolatok múltat idézően 
modernek, a felújításokkal 
eltűnt a korábbi rendszer le-
pusztultság érzete. A revita-
lizált épületek a centrumban 
és a többi utcában is hirdetik 
az egyedi, mégis helyénvaló 
építészeti hozzáállást. Varga 
Csaba szakmai kvalitásaival 
és a civil csoportokkal és 
mozgalmakkal való együtt-
működésben megmutatko-
zó közösségi értékek és igé-
nyek iránti fogékonyságával 
méltán érdemelte ki 2016-
ban az Év Főépítésze díjat.

Sokévi áldozatos és ki-
tartó szakmai munkájáért 
március 15-ei nemzeti ün-
nepünk alkalmából Magyar 
Arany Érdemkereszt pol-
gári tagozat kitüntetésben 
részesült Szarkándi János, 
a Duna-Dráva Cement Kft  
elnök-vezérigazgatója, aki 
szintén Nagymaroson él.

Szarkándi János márci-
us 13-án a Magyarság Há-
zában dr. Seszták Miklós 
nemzeti fejlesztési minisz-
tertől vette át a kitüntetést, 
amelyet a Beremendi és a 
Váci Cementgyárat működ-
tető Duna-Dráva Cement 
Kft . elnök-vezérigazgatói, a 
Magyar Cement, Beton- és 
Mészipari Szövetség elnö-
ki, valamint a Duna-Dráva 
a Tehetségekért ösztöndíj 
program alapítói tevékeny-
ségéért kapott.

Mindhárom kitüntetett-
nek gratulálunk és köszön-
jük, hogy öregbítették Nagy-
maros hírnevét.

MZ

Ebzárlatot és legeltetési 
tilalmat rendeltek el

Nagymarosi díjazottak 
az állami ünnepen

Emléktáblát avattak a temetőben
Folytatás az 1. oldalról
A megjelent emlékezőket 
Plentner Katalin köszöntöt-
te, majd átadta a szót Petro-
vics László polgármesternek. 

- Az elhurcoltak egymást 
erősítve egy jobb és szebb 
napra vártak, amikor elér-
kezik a szabadulás órája és 
haza térhetnek. Többen ösz-
szegyűltünk itt, és azokra 
emlékezünk, akik átélték azt, 
amit sokan már történelem-
ként ismerünk. Szeretettel 

gondolunk mindannyiuk-
ra és tiszteljük kitartásu-
kat, mely hazahozta őket - 
mondta.

Az emléktábla állításához 
600 ezer forinttal járult hoz-
zá az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, melyet az 
önkormányzat kiegészített, 
így nem csak a tábla, hanem 
a terület is rendezésre ke-
rült. A most felavatott táblát 
Csengery Árpád kőfaragó ké-
szítette el. (fotók: Kiss Péter)
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A hír igaz, különösen Nagy-
maroson, ahol pár hónapja 
Annie Sloan festék által el-
nevezésre került "25 project" 
egyik győztese a Nagymaros 
Városi Művelődési Ház lett.

Novemberben két hétvégén 
keresztül önkéntesek segítsé-
gével megújult a művelődési 
ház két terme.

A pályázat azonban nem 
adott lehetőséget további fej-
lesztésekre, így a lakosság tá-
mogatását kérte az intézmény. 

És meg is kapta. Február 
elején már szépen alakult az 
adományok összege így el-
kezdték függöny mintákat 

nézegetni és végül kialakult az 
elképzelés.

Április 1-jét beszélték meg 
határidőnek, de amikor márci-
us idusát követő héten a nagy 
terembe léptek már a helyükön 
voltak az új függönyök. Keve-
sen örültek így függönynek!

Köszönjük a munkáját 
Honti Csillának, valamint a 
művelődési ház munkatársa-
inak Mészárosné Csillának és 
Kissné Ildikónak. 

A városi művelődési ház 
várja kedves vendégeit rendez-
vényeire! (Fotók: Kiss Péter, 
Ormándy Nóra, Ivor Andrea,  
Furucz Anita)

Sok kicsi sokra megy

A beszámolók mellett több 
fontos kérdésben is döntést 
kellett hoznia a képvise-
lő-testületnek, a március 27-
én megtartott ülésén. Többek 
között több kérdést is meg-
fogalmaztak a Zöld Híd felé, 
akik április 1-től átvették a 
szemétszállítási feladatok egy 
részét Nagymaroson.

A lejárt határidejű ha-
tározatokról teljesítéséről 
szóló beszámoló után mó-
dosításra került a hulladék-
gazdálkodási rendelet és a 
bizonyos feltételekkel, de jó-
váhagyták a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulla-

dékgazdálkodási Nonprofi t 
Kft -vel kötendő közszolgál-
tatási szerződést. A testület 
egyebek mellett kérte, hogy 
2018-tól vezessék ismét be a 
házhoz menő lomtalanítást, 
kérték a szelektív hulladék-
gyűjtés keretében az üveg-
hulladék gyűjtésére edényzet 
bevezetését és alkalmazását, 
mivel egy rövid átmeneti 
időszakot követően a szelek-
tív hulladékgyűjtő szigeteket 
meg kívánják szüntetni. 

A szavazásnál Ivor And-
rásné tartózkodott, mert vé-
leménye szerint zavaros a 
szerződés. A szemétszállítás 

változásairól lapunk 5. olda-
lán olvashatnak bővebben. 

Két közlekedési javaslat-
tal kapcsolatban is döntés 
született. A Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság ja-
vaslatára nem változtatnak a 
Molnár utca - Szent Imre tér 
forgalmi rendjén, valamint a 
Molnár utcában a járdán való 
parkolást megvizsgálják, és 
amennyiben a KRESZ előírá-
sai nem teljesíthetők, akkor 
azt nem lehet engedélyezni – 
hangzott el. 

Elfogadták továbbá a 
közterület felújítás, - építés 
tervezésére, ütemezésére vo-

natkozó beszámolót; a pol-
gármesteri hivatal tavalyi 
évi munkájáról szóló beszá-
molót; valamint azt, hogy 
a pedagógiai szakszolgálat 
szobi tagintézményének he-
lyet biztosítanak a Csillag 
utcai ingatlanban, hasonló-
an egy céghez, illetve az El-
mű-ÉMÁSZ ügyfélszolgála-
tának is.

Minimálisan, de nő a 
Gondozási Központ térítési 
díja, és az intézményhez ke-
rül a tanyagondnoki feladat-
kör is – az igényfelmérő lap 
az újság 8. oldalán található. 

Elfogadták a 2017-es köz-
beszerzési tervet, valamint 
döntés született, hogy a város 
részt vesz egy pályázaton, az 
Egészségház felújítására 30 
milliós igényt nyújt be. 

Furucz Anita

Április1-től más szállítja el a 
lakossági hulladékot

A gyártó késedelme miatt csúszik a parkolójegy automaták 
telepítése és beüzemelése. Erre tekintettel áprilisban a Fő 
téren és a Duna-parton mobiltelefonos parkolási rendszer 
alkalmazásával lehet a díjat fi zetni, vagy éves parkolási bér-
lettel lehet parkolni.

A Gesztenye soron áprilisban még nem, csak májustól 
kell parkolási díjat fi zetni.

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

Csúszik a parkolójegy 
automaták beüzemelése

Fehérhegyi parkolás
Kérem a Fehérhegy utcában a kereszttől balra menő utca-
rész lakóit, hogy a járdát parkolásra ne használják. A járdán 
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-
BM együttes rendelet (KRESZ) 40. § (8) bekezdése alapján 
tilos a megállás, arra csak külön parkolást engedélyező tábla 
esetén lenne lehetőség.

Az utca szűkössége sem teszi lehetővé a parkolást, mivel 
szükséghelyzetben tűzoltó autó sem tudna felmenni az úton, 
de a téli hóeltakarítás során is akadályt jelentettek az utcán 
hagyott autók.

Aki meg tudja tenni, álljon be az udvarába, aki nem, az 
pedig a Foglár felé menő út melletti területen parkoljon, kü-
lönösen éjszaka. A területet szükség szerint megszóratjuk 
kővel.

A szabálytalan parkolást a közterület-felügyelők ellenőriz-
ni fogják, arra a rendőrséget is meg fogjuk kérni, és többszö-
ri fi gyelmeztetést követően bírságolni fognak a biztonságos 
közlekedés feltételei megteremtése érdekében. A 63/2012. 
(IV. 2.) Korm. rendelet 6. melléklete alapján a kötelezően ki-
szabandó legalacsonyabb bírság összege 10 000 Ft!

Dr. Horváth Béla
jegyző
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Kérjük, hogy adójának 1%-val támogassa a 
nagymarosi civil szervezeteket. Az 1% felajánlása nem 
kerül semmibe sem, de nagyon sokat segít! Sajnos 10 

adózóból mindössze 4 él a befi zetett 
adó 1%-nak nonprofi t szervezetek felé 

történő felajánlással.
Kérjük fi gyelje az adóbevallás leadási határidejét:

2017. május 20-a a magánszemélyek SZJA-bevallása, 
illetve az adónyilatkozat beküldésének határideje.

A nagymarosi civil szervezeteink adószámai:
Nagymarosi Futball Club Egyesület 18673168-1-13

Nagymarosi Férfi kórus 18688698-1-13
Nagymaros Képzőművészeti Egyesület 18687264-1-13
Cédrus Művelődési és Sportegyesület 18680157-1-13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Településünkön április 1-től 
új közszolgáltató, a Zöld Híd 
B.I.G.G. Nonprofi t Kft . veszi át 
a hulladékok elszállítását, kezelé-
sét.Az új közszolgáltató kérésére 
pár fontos és hasznos informáci-
óit szeretnénk megosztani önnel.

Nagymaroson a Zöld Híd 
B.I.G.G. NKft . fogja ellátni a 
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatást. A cég Magyarország 
egyik legnagyobb, dinamikusan 
növekedő hulladékgazdálkodási 
szolgáltatója, amely a lehető leg-
magasabb szakmai színvonalon 
és ellátási biztonsággal látja el 
szolgáltatását, a hulladékszállítás 
és kezelés komplex feladatát.

Településünkön a gyűjtési na-
pok nem változnak.

Fokozottan fi gyeljen a háztar-
tásától történő hulladékelszállí-
tás rendjére!

A kommunális hulladékot az 
önkormányzat által biztosított 
hulladékgyűjtő edényben gyűjt-
se. Ha önnek többlethulladéka 
keletkezik, ami már nem fér el 

az edényben, akkor a Zöld Híd 
B.I.G.G. által biztosított, több-
lethulladékos zsákba helyezze el 
a hulladékot, mert csak ebben 
tudják elszállítani. A zsákok nem 
ingyenesek és később kerülnek 
kijelölésre a zsákértékesítési he-
lyek. Ezekről a közeljövőben 
külön tájékoztatást nyújtunk és 
megnézheti majd a Zöld Híd 
honlapján is: www.zoldhid.hu/
nkft .

Figyelem! A nem megfelelő 
zsákokban kihelyezett hulladé-
kokat nem szállítják el!

A szelektíven gyűjtött hulla-
dékok esetében vagy a Zöld Híd 
B.I.G.G. által biztosított, szelek-
tíves zsákban vagy bármilyen 
átlátszó zsákban kihelyezhetjük 
a szelektív hulladékokat. A Zöld 
Híd begyűjtést végző munka-
társai a kihelyezett gyűjtőzsá-
koknak megfelelő mennyiségű 
cserezsákot biztosítanak ingye-
nesen. Az első, szabályos szelek-
tíves zsákokat szintén az Önkor-
mányzatnál lehet beszerezni.

A településünkön NEM VÁL-
TOZIK a szelektív hulladék-
gyűjtés rendje sem, változatlanul 
kéthetente fogják a szelektív hul-
ladékokat begyűjteni. 

Fontos még!
Kérjük, tisztán, kiöblítve és 

összetaposva helyezze el a hulla-
dékokat a kukában és a zsákban 
is, hiszen csak a tiszta hulladékot 
lehet újrahasznosítani. A gyűj-
tőzsák lehetőleg ne legyen lyukas 
és legyen a szájánál összefogha-
tó, a gyűjtő edény (kuka) fedele 
pedig legyen lecsukható állapot-
ban! A forró hamut semmikép-
pen ne öntsék az edényzetbe!

A hulladékgyűjtő edények 
maradnak a lakosoknál. Minden 
esetben reggel 6 óráig helyezze ki 
hulladékait (edényzetet, zsáko-
kat) az ingatlanja elé!

A közszolgáltatás díja sem 
változik, az ingatlanhasználók-
nak ugyanannyiba fog kerülni a 
szolgáltatás, mint eddig.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 
az új hulladéktörvény értelmé-

Új szolgáltató szállítja a szemetet ben a feladatellátás és a fi nan-
szírozás elvált egymástól. 2016. 
április elsejétől a hulladékgyűjtő 
közszolgáltatók feladatai közül 
kikerült a számlázás, a díjbesze-
dés, a követeléskezelés. Ezeket 
a feladatköröket az NHKV Zrt. 
azaz a hulladékgazdálkodást ko-
ordináló állami szervezet vette 
át, a számlák is tőlük érkeznek.

Lehetőség van 60 literes gyűj-
tőedény használatára az alábbi 
feltételekkel: a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás végzésé-
nek feltételeiről szóló 385/2014. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 7. § 
(1) bek. b) pontja alapján az a 
lakóingatlant egyedül és életvi-
telszerűen használó természetes 
személy ingatlanhasználó (az 
ingatlanban más személy nem 
létesített lakóhelyet vagy tartóz-
kodási helyet időlegesen sem) 
kérheti ezen edényzet használa-
tának engedélyezését. 

A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfél-
szolgálatának elérhetőségei:
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu; 

+36 40 201 026; 2101 Gödöllő, 
Pf.: 75, vagy 2661 Balassagyar-

mat, Pf.: 101

Bajorországban megfordulva 
többször volt lehetőségem rá-
csodálkozni arra a régi szép 
szokásra, amikor egy - egy he-
gyi falu népe felkerekedett, és 
az emberek összegyűltek a lakó-
helyükhöz közeli hegyen, vagy 
dombon, és az Isten gyönyörű 
ege alatt szentmisét mutattak 
be. Kiemelkedtek ez által a hét-
köznapokból, és rácsodálkozva 
a teremtés szépségére, megújult 
lélekkel és szívvel tértek haza. A 
szentmisén kívül, természetesen 
sort kerítettek egymás megkíná-
lására, koccintásra. 

Ez a tapasztalat indította el 
bennem a gondolatot, hogy sváb 
gyökerű település lévén, a világ 
egyik legszebb pontján mi is 
életre kelthetnénk ezt a szép ha-
gyományt. A tavalyi évben  Ivor 
Andrásné képviselő asszonnyal, 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzattal közösen, első alka-
lommal megszerveztük a Kálvá-
rián a hegyi szentmisét.

Idén szeretnénk folytatni ezt 
a kezdeményezést. Május 6-án, 
szombaton 16 órai kezdettel, a 
Kálvárián találkozunk újra. 

Autókkal 15.30-tól a temp-
lom elől felvisszük azokat, akik-
nek egészségi állapota nem en-
gedi meg a gyaloglást.

Szeretettel várunk minden-
kit, kicsit és nagyot, hogy együtt 
ünnepeljünk, imádkozzunk és 
adjunk hálát a Jóistennek, hogy 
erre a gyönyörű helyre teremtett 
bennünket. Ne feledkezzünk el 
a fi nomságokról sem, amivel a 
szentmise után megkínálhatjuk 
egymást.

Gáspár István plébános

Hegyi szentmise! 
Heilige Bergmesse!
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A Wildenrosen táncegyüttes hálás köszönetét fejezi ki a Nagy-
marosi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a támogatásért! 
Külön köszönjük Ivor Andrásné elnök asszonynak, aki felhívta 
fi gyelmünket az Országos Néphagyomány-élénkítő Központ 
„Tschüss Winter, Hallo Sommer” pályázatára, melynek kereté-
ben 50 %-os kedvezménnyel lehetett dirndlt vásárolni. Azonban 
nemcsak tájékoztatást kaptunk e remek lehetőségről, hanem a 
német önkormányzat a megnyert pályázat alapján megfi nanszí-
rozta számunkra a ruhákat. Nagyon. nagyon szépen köszönjük!

A képen látható tánccsoportunk hölgyeinek egy része az új 
ruhákban a ruhapróbán.

Köszönet a támogatásért

Tavaly kihagytuk, most is-
mét megpróbáltuk, és si-
keres volt március elején 
megrendezett sváb bál. 
Együttműködve a cserké-
szekkel és közösen megoszt-
va a feladatokat ismét egy jó 
hangulatú, vidám báli estét 
sikerült megszerveznünk. 
42 tombola is hamar gazdá-
ra talált, a boldog nyertesek 
értékes nyereményeket vi-
hettek haza. A hajnalig tartó 
mulatság mindenki számára 
egy kellemes programot je-
lentet. A támogatásként fel-
ajánlott tombolákat minden 
támogatónak köszönjük: 
Piramis Építőház, Kismarosi 
Varró-és Szövőműhely, Édes-
ke Cukrászda, Korbadicsné 
Wator Anikó, Tibesz Húsbolt, 
Mátyás Étkezde, Rasman 
Miklós, Príma élelmiszeráru-
ház, Maros Étterem, Camel-
ot Étterem, Karsán János, 
Dunapress Bt - Nagymaros 
újság, Palásti Ildikó, Belányi 
Béla, Várnagy Béla, Lénárt 
Kitti, Hesztia Lakásvarázs, 
Sigil kávézó, Von-Benkó Fe-
renc és felesége, Börzsöny 
Optika, Fő téri patika, Die 
Blumen Tánccsoport, Vita-

litasz biobolt, Wildenrosen 
Táncegyüttes, Szilágyi Eme-
se, Alimánné Fazekas Gabi.

Nem annyira vidám, de 
annál felemelőbb és megha-
tó volt a március 25-én meg-
tartott malenkij robot em-
léknap programja. Német 
önkormányzatunk szervezé-
sében a Művelődési házban 

kiállítással, fi lmvetítéssel, 
úti beszámolóval egybekö-
tött tiszteletadással köszön-
töttük a megjelent elhurcol-
takat és hozzátartozóikat. 
”A történelem mi vagyunk” 
című fi lm, mely három 
nagymarosi érintett,- Bor-
nemissza Zoltánné Angyal 
néni, Zoller Andrásné Teca 
néni, és Valentin Józsefné 
Mária néni - beszámolóját, 
történetét, az átélt és megélt 
borzalmakat, nehézségeket 
adta vissza. Kismaros szer-
vezésében sikerült megal-
kotni a fi lmet és a kiállítást, 
melyet német önkormány-
zatunk által megszervezve 
Nagymaroson is bemutat-
tunk ezen a napon.

Kosztra Gábor által szer-
vezett Kál-Kápolna-i em-
léktúráról szóló beszámoló 
volt a rendezvény egyik ki-
emelkedő programja. A 11 
főből négy fő volt jelen Pén-
tek Attila, Láng András, Solti 
Szabolcs és Kosztra Gábor.  
Személyes tapasztalatukat 
osztották meg a közönség-
gel, egyúttal leróva tisztele-
tüket a jelenlévő érintettek 

felé, és mindazok felé, akik-
nek ez a 130 kilométeres táv 
a kezdete volt az igazi meg-
próbáltatásnak. 

Örömmel fogadjuk, hogy 
a cserkészcsapat húsvét előt-
ti hagyományőrző program-
ja, a SAJBÁZÁS április 7-én 
megvalósul. Köszönjük, 
hogy a hagyományos közös-

ségi szokásokat megtartják 
és továbbviszik.

Húsvétra a hagyományte-
remtést folytatva elkészítjük 
Nagymaros tojásfáját-csa-
ládfát a Duna-parti sétá-
nyon, melyre mindenki fel-
függesztheti családi névvel 

ellátott tojásdíszét. Várjuk 
az együttműködést. A temp-
lom előtt szintén készítünk 
tojásfát, melyhez a nyugdí-
jasklub tagjai további 100 
darab horgolt tojást készíte-
nek.

2017. május 27-én meg-

Programokkal, szervezéssel telt a 
március a német önkormányzatnál

nyitjuk a lakosság számára a 
Nyár utca 2-ben lévő Tájhá-
zat. Minden eddigi, és továb-
bi támogatást köszönünk. 
Kérjük a visszajelzést, mert 
a támogatók nevét „kőbe vé-
setjük”, amihez szükségünk 
van a pontos családi névre. 
Húsvét utáni héten várjuk 
az odaillő bútorokat, eszkö-
zöket, ágytakarót, dunnát, 
karnist, függönyt, lámpát és 
minden használhatót, ami 
értéket képvisel a tájházban.

Wir wünschen für alle ein 
schönes Osterfest!
Deutshe Natiolalitäten 

Selbstverwaltung in 
Grossmarosch/
Ivor Andrásné 

(fotó fent: Kiss Péter)
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Filharmónia
Március 1-jén Filharmónia bérletes előadást tekinthettünk meg a 
nagymarosi művelődési házban. Ezúttal a Váci Szimfonikus Zene-
kar vonószenekara látogatott el hozzánk. A gyerekeket is bevonták 
a műsorba, együtt énekeltek el velük néhány ismert gyerekdalt. 

Március 15.
Nemzeti ünnepünkön a 4.b osztály egy újszerű, színvonalas, meg-
ható műsort adott elő az iskolai és a városi rendezvényen. Köszön-
jük a szép előadást a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak, 
Naményiné Markó Editnek és Horváthné Arany Nikolettnek. 

Sportesemények
Március 23-án és 24-én a futballisták III. és IV. korcsoportja volt 
Vácon, illetve Sződön. Mindkét alkalommal 2. helyezést értek el. 

Március 30-án Tápiószecsőn futóversenyen vettek részt tanuló-
ink, ahol a mezőny első harmadában értek célba.

Ebben a tanévben a Víz Világ-
napján egy felhívással fordul-
tunk a felső tagozatosokhoz: 
„Öltözz a Víz Világnapjára 
kékbe! Díszítsd osztályodat a 
víz tiszteletére!”

Március 22-én reggel nagy-
szerű kép fogadta a 13 tagú zsű-
rit. A gyerekek kék ruhában, az 
ajtók, tantermek gyönyörűen 
feldíszítve vártak. Volt ahol 
halak, polipok, vízbuborékok, 
esőfelhők lógtak a plafonról, 
máshol halászháló, kajak és la-
pát díszítette az osztályt. A fal-
ra néhány osztályban a tenger 
élővilágát vetítették, máshol 
a víz csobogását idézték meg 
a tanulók hangeff ektekkel. 

Megint mások a víz hullámait 
festették arcukra, s „csónak-
ban” ülve eveztek a vízen. Az 
osztályok lelkesedése, fantáziá-
ja és a látvány magával ragadó 
volt. Természetesen a jutalom 
sem maradt el. Szinte minden-
ki kapott valamit. Stílusosan 
Balaton szelet, Duna kavics, 
ill. ízesített víz került a gyere-
kekhez a Nagymarosi Iskoláért 
Alapítvány jóvoltából. Ez a vi-
zes hangulat azóta is megma-
radt, hiszen a dekorációk nagy 
része még mindig díszíti az 
osztályokat.

Emlékezetes marad ez a nap 
mindannyiunk számára.

Philippné Jung Rita

Az iskola márciusi hírei

A Víz Világnapja

Kérjük adója 1%-át a 
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány javára 

adományozza! 

Köszönjük!

 Adószám: 19182779-1-13

KÖNYVAJÁNLÓ

Városunk könyvtárának címe: 
Nagymaros, Váci út 11.

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

Facebook: Nagymarosi Könyvtár és 
Művelődési Ház

KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:  
hétfő: ----------

kedd, szerda, péntek:  9-12/13-18                            
csütörtök: 13-16,  szombat:     8-12

Árvai Anikó – Vetró Mihály: 
Szövés: kereten, szádfán, karmantyúfán

Az egyik legősibb – általában nők által gyakorolt – mesterség, 
a kelmekészítés és –szövés elméleti és gyakorlati alapjaival is-
merkedhetünk meg, ha fellapozzuk a szerzőpáros kötetét.

A sokszínes fényképpel illusztrált, jól használható kézi-
könyvben irodalomjegyzéket is találunk.

Barna Béla – Pusztay Sándor: Tematikus utak 
Szlovákiában: túrakalauz

Északi szomszédunk, Szlovákia népszerűsége hazai turistáink 
körében nemcsak hegyvidékeinek köszönhető , hanem törté-
nelmi emlékhelyei és kulturális látnivalói sokaságának is. Eb-
ben a relatíve kicsi országban mintegy kétszáz vár és hasonló 
számú kastély található, s a legtávolabbi pontjába is elérhetünk 
pár óra alatt Magyarországról.

Részletes leírásokkal, történelmi összefoglalókkal taglalt 
útikönyv, sok-sok színes fotóval és praktikus tanácsokkal.

Ugron Zsolna: Hollóasszony
Ugron Zsolna megint lebilincselő könyvet írt. A varázslatos 
magyar múlt világába meríti az olvasót ez a regény; Megtelik 
érző, szenvedő, örömre vágyó emberekkel. Az írónő megkapó 
érzékenységgel ábrázolja Szilágyi Erzsébetet, a „nagy dolgokra 
hivatott, isteni küldetéssel felruházott lelket”. Az asszonyt, aki 
naggyá válni segített a Hunyadiakat.

Elisabeth Giff ord: Elhallgatott szavak
„Ha a legféltettebb titkainkat épp azoknak nem mondjuk el, 
akiket leginkább szeretünk, vajon miben reménykedhetünk?” 

Elisabeth Giff ord új könyvének festői képeiben Valenciától 
az angol vidékig, Franco rémuralmától a második világhábo-
rún át az 1980-as évekig számtalan helyszín, életút elevenedik 
meg előttünk, miközben a kötet szereplői szálról szálra igye-
keznek felfejteni közel fél évszázad megannyi titkát, és csak re-
mélhetik, hogy az évtizedekig elhallgatott szavakért nem kell 
túl nagy árat fi zetniük.

Daisy Meadows: Emmi nagy ötlete (Varázslatos állatbirodalom)
Nagy nap van a Barátság erdőben, az állatok a Fűzfa folyóhoz 
igyekeznek, ahol mindjárt kezdetét veszi a gyorsfolyami csó-
nak verseny. Ám Grizelda ismét közbelép, és sárga sárkányát, 
Kopárt hívja, aki varázserejével képes kiszárítani a folyót, sőt 
az egész varázslatos birodalmat. A barátnők elhatározzák, 
hogy a kis sünilány, Emmi segítségével megkeresik Kopárt, és 
megkérik, hogy azonnal vonja vissza gonosz átkát.
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Gondozási Központ
2626 Nagymaros, Vasút u.6.
Tel: 354-022
e-mail: ono@nagymaros.hu

FELMÉRÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT IGÉNYRŐL
Kérjük a megfelelő válasz aláhúzni

1. Igényelne-e szállítást a külterületről Nagymaros belterületére Orvosi ellátásért, gyógyszer kiváltásért?
    Igen Nem

2. Igényelne-e kiszállított étkezést?
    Igen Nem

3. Igényelne-e szállítást gyermekek részére iskolába, óvodába történő eljutás érdekében?
    Igen Nem

4. Igényelne-e házi segítségnyújtást idős kora illetve betegsége miatt (max. napi 1 óra időtartamban)
    Igen Nem

5. Igényelne-e Idősek Nappali ellátásba történő részvételhez szállítást reggel az intézménybe, délután vissza lakhelyére?
    Igen Nem

Amennyiben kérdése van, a fenti telefonszámon vagy e-mail címen érdeklődhet a részletekről.

Önkormányzatunk a külterületen élő lakosok igényeinek ismerete függvényében kíván dönteni a tanyagondnoki (külterületi) 
szolgáltatás megszervezéséről a Gondozási Központ intézmény által. Az igényfelmérő ív segítségével jelezhetik az érintettek, 

hogy a szolgáltatás keretében nyújtható ellátások közül szeretnének-e valamit igénybe venni, és ha igen, melyiket.
Kérjük, hogy a felmérő ív kitöltésével segítse a döntés meghozatalát!  
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Kerékpárral Albánián át - III.
Kis ország, nagy lélek, vad természet
Albánia keleti országrésze a 
ritkán lakottabb, a domborza-
tilag tagoltabb, hegyvonulatok-
kal szabdaltabb. Ezért puszta 
kalandvágyból utunk jelentős 
részében ebben a régióban ha-
ladtunk. Az ország közepét 
észak-dél irányban elérve vál-
tottunk aztán irányt, folyama-
tosan délnyugatnak tartva, és 
kereszt irányban átszelve Albá-
niát terveztünk eljutni az ország 
déli részének tengerpartjára. De 
előbb még szót kell ejtenünk egy 
felemelő élményünkről, és expe-
díciónk létszámának örvendetes 
bővüléséről. 

A csodálatos élményünk egy 
újabb hegymászáshoz – Korabi 
az ország legmagasabb, 2764 m 
magas csúcsa a Makedón hatá-
ron – és egy hegyek közé eldugott 
parányi zsákfalu, Radomire ven-
dégszeretetéhez kötődik. Ebből a 
faluból indul az út a csúcsra, és 
ebben a faluban eltöltött két na-
punk során kaptunk autentikus 
élményt egy életteli albán falu 
mindennapi életéről.

A kőházas, bádogtetős fa-
lucska köves, zegzugos utcáinak 
egyikében csak nagy nehezen 
találjuk meg a hangzatos nevet 
viselő „Hotel Radomire”-t, ami 
nem más, mint egy egyszerű fa-
lusi kocsma, az emeleten néhány 
szegényes bútorzatú szobával. A 
„szálloda” egyetlen csillagát a hi-
deg-meleg vizes zuhanyzó, és az 
igazi angol WC jelenti. (Albáni-
ában a WC-k 90 százaléka vagy 
kertvégi állva pottyantós, vagy 
beltéri vízöblítéses állva pottyan-
tós).  A hoteligazgató/kocsmáros 
és fi a a két nap folyamán olyan 
zavarba ejtő iparkodással, fi gyel-
mességgel szolgálnak ki bennün-
ket, hogy egy életre szívünkbe 

lopják magukat. Az emeleti, 
korlát nélküli „panorámás” be-
ton teraszon pedig reggeli és esti 
étkezéseink, szemlélődéseink so-
rán egy helyben ülve szinte pon-
tos látleletet kapunk a falu és az 
emberek életéről, életformájáról.

Reggel korán a felettünk tor-
nyosuló magaslatokra vezető 
ösvényeken nagy a nyüzsgés. 
Öszvérek, férfi ak, nők igyekez-
nek a feljebb lévő kaszálókra, 
legelőkre. A férfi  rendszerint az 
öszvér hátán, az asszony kapá-
val, gereblyével a vállán tisztes 
távolságból követi őket – gyalo-
gosan. (Itt még rend van, hallom 
a sóvár sóhajt férfi  társaimtól.) A 
házak mögött lapuló kertekben, 
s a falu határában lévő földeken, 
kaszálókon nagy a mozgás, de itt 
is szinte kizárólag csak a nők se-
rénykednek. (A falu férfi népe – a 
kocsmából felszűrődő erőteljes 
morajból ítélve – éppen reggeli 
első raki-ját gurítja le ez idő tájt.) 

Napközben a falu kihalt. Az 
emberek nagy része a földeken, 
a legelőkön, aki pedig otthon 
tartózkodik, az a nagy meleg 

elől a házakba húzódik. Mozgás, 
élet egyedül a kocsmában és a 
néhány méterre lévő aprócska 
tejfeldolgozó üzemben van. (Itt 
készül a részünkre többször is 
feltálalt káprázatos kefi r és kecs-
kesajt, ami friss kenyérrel, fejes 
hagymával és egy jéghideg sör-
rel alkalomról alkalomra levesz 
bennünket a lábunkról.) 

Napnyugtakor valami nagyon 
különös dologra leszünk fi gyel-

mesek. A körülöttünk karéjsze-
rűen elhelyezkedő hegyi ösvé-
nyekről (ezek valóban ösvények, 
autóval, fogattal meredekségük, 
keskeny mivoltuk miatt járha-
tatlanok) valószínűtlen formájú 
valamik ereszkednek alá a falu 
irányába: elöl parányi állatfej, há-
tul tompor és farok, közte pedig 
kétszekrény méretű szénaboglya. 
A mögötte lépdelő emberalakok 
láttán ébredünk rá: ezek a reggel 
felhajtott öszvérek, valami irdat-
lan módon megpakolva friss szé-
nával. 

Behajtják a napközben falun 
kívül legelő teheneket, kecskéket, 
birkákat is, a földeken dolgozó 
emberek szerszámokkal a vál-
lukon baktatnak haza. Felemelő 
nézni, látni, hogyan él, dolgozik, 
elevenedik a falu. A családi por-
tákról késő estig hozzánk felszű-
rődő hangok, zajok, fények jelzik, 
hogy az est hűsét kihasználva 
még koránt sincs vége a napnak 
napnyugtával Radomire-ban. De 
a házak és családok titkait jótéko-
nyan elfedi az est sötétje. 

- Folytatás következik -
A túra résztvevői: 

Hámori Tibor, 
Mihály Gábor (fotó), 

Varga Tamás és 
Heininger Ferenc

Kedves nagymarosiak!

Tisztelettel kérjük hogy személyi jövedelemadójuk 
1 %-át alapítványunkra felajánlani szíveskedjenek.

NAGYMAROSI ÖREGEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

ADÓSZÁM:  18669103-1-13

Egyúttal szeretnénk megköszönni, hogy 2016. év folyamán 
is sokféleképpen támogatták alapítványunkat. Több ízben 
kaptunk pénzadományt, valamint ruhaneműt, ágyneműt, 
használati cikkeket, bútorokat. Minden adománynak na-

gyon örülünk, mert ezáltal megtakarítást érhetünk el. 

Támogatásukat az idősek nevében is előre köszönjük.
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Néhány sorban szeretnék a ked-
ves olvasókhoz fordulni, ami 
nem csak a rendszeresen, hanem 
az alkalmanként templomban 
megforduló katolikus hívőket is 
érintheti, illetve számot tarthat 
érdeklődésükre:

- Templomunk kórus alatti, 
kórus mellvéd és a hátsó bejárati 
szekkóinak felújítása lassan befe-
jeződik. Szeretném megköszön-
ni minden adományozónknak 
az anyagi támogatást, amellyel 
ehhez a felújításhoz hozzájárult. 
Külön szeretném megköszön-
ni Nagymaros Város Önkor-
mányzatának nagylelkű, 700 
000 forintos támogatását. Jövőre 
szeretnénk folytatni a még elma-
radt két belső kupolának a resta-
urálását, ezzel válik majd teljessé 
templomunk belső felújítása. 

- Nagyböjt elején elindult 
templomunkban a folyamatos 
szentségimádás. Ez azt jelenti, 
hogy templomunk hétfőtől pén-
tekig minden nap 6 - 22 óráig 
nyitva van. Napközben bárki be-
térhet, aki szeretné lerakni gond-
ját - baját - örömét a Jóisten elé. 
Éljünk ezzel a lehetőséggel!

- Szeretnék említést tenni a 
betegek és a haldoklók otthon 
vagy kórházi ellátásáról. Az el-
búcsúzás, a halálra való készület 
nem csak a haldoklónak, hanem 
a mellette álló szeretteinek is 
nagy lehetőség a befelé tekin-
tésre. A mai ember elfelejtette, 
hogyan viszonyuljon a halálhoz, 
a haldokló emberhez, miként 
dolgozza föl a halál tényét és az 
emberi gyászt. Az egyház mindig 
a betegek mellett áll, gyámolítja a 
haldoklókat és vigasztalja a gyá-
szolókat. Minden beteg ember-
ben fölmerül az elmúlás veszé-
lyének érzése. Az egyház ebben 

a betegek szentségével tud segít-
ségre lenni, mely testet és lelket 
gyógyító, és ha kell, az örök életre 
felkészítő szentség. Ez a szentség 
a testi-lelki megújulás szentsége, 
mely közelebb visz az Úrhoz. Is-
teni erőt közvetít, ezért ne féljünk 
tőle, hiszen nem „utolsó kenet”, 
hanem segítség a szenvedőnek, 
sajátos kegyelemközvetítés a be-
tegnek.Tanácsos lenne, ha min-
den kórházba készülő katolikus 
hívő természetesnek venné, hogy 
a betegek szentségét fölvegye. 
Ezáltal is oszlana a félelem attól 
a rossz elképzeléstől, hogy ez az 
utolsó kenet, s hogy „már csak 
a haldoklóknak való”.  A kórházi 
beteg látogatásakor megkérdez-
hetjük tőle, hogy találkozott-e 
már  kórházlelkésszel, s ez a kér-
dés elindíthat olyan beszélgetést, 
mely elvezethet a szentség fölvé-
teléhez. Az otthoni beteglátoga-
táskor is megfelelő indító kérdés 
lehet, hogy meglátogatott-e már 
István atya? Persze fontos, hogy 
ne legyünk tolakodóak, de kellő 
tapintattal segíthetjük a beszélge-
tés elindítását ebben a témában. 
Mély fájdalom számomra min-
den olyan haláleset, amikor az il-
lető már évek, vagy hónapok óta 
súlyos, gyógyíthatatlan beteg és 
még sem hívtak el hozzá. Sokszor 
tapasztalom, hogy a hozzátartozó 
és a súlyos beteg is szeretné, ha el-
hívnának, de félnek egymás előtt 
erről említést tenni, attól tartva, 
hogy a másik mit fog szólni. Pe-
dig a súlyos beteg számára ez a 
legnagyobb segítség, hogy lelke 
nyugalmát megtalálja, rendezze 
életét és készüljön Teremtőjé-
vel való találkozásra. Szeretném 
ezért tudatosítani, hogy akár ott-
hon, vagy kórházban, bármikor, 
az éjszaka közepén is elérhető 

vagyok, ha arról van szó, hogy 
valakit el kell kísérni utolsó földi 
perceiben, de ugyanakkor, ahogy 
írtam, ne várjunk az utolsó-utol-
só utáni pillanattal, hisz a beteg 
számára fontos lehet, hogy még 
értelme teljes tudatában fogadja a 
szentségen keresztül Isten bátorí-
tó, megerősítő szeretetét. 

- A Szent Márton év lezárása 
apropóján az egyháztanács úgy 
határozott, a Megyéspüspök úr 
engedélyét kéri,mhogy plébáni-
ánkat, ahogy városunkat is,  Szent 
Márton oltalmába helyezhessük. 
Plébániánk neve tehát ezentúl 
Nagymarosi Szent Márton Plé-
bánia lesz. Ez természetesen nem 
érinti templomunk titulusát, 
mely Szent Kereszt Felmagaszta-
lása címet a jövőben is viseli. 

- 2016. október 25-én jelent 
meg a Hittani Kongregáció inst-
rukciója, a katolikus egyházteme-
tési szertartásával és eljárásával 

Templom tér

VIRÁGVASÁRNAP: 
Aki teheti a 9 órai ünnepi barkaszentelési szentmisén 

vegyen részt. Este 18:30 – kor csendes szentmise lesz. 
NAGYCSÜTÖRTÖK:     

- 18:30 -kor az Utolsó Vacsora emlékmiséje.
- A Szentmise után éjfélig csendes szentségimádás, illetve 

a közösségi házban ünnepi agapé majd a búcsúbeszéd felol-
vasása. Utána indulunk az éjszakai keresztútra. 

 
NAGYPÉNTEK:  

- 9 órakor Jeremiás Siralmai 
- 15 órakor Keresztút a kálvárián

 - 18:30-kor ünnepi nagypénteki liturgia 
NAGYSZOMBAT:  

- 9 órakor Jeremiás Siralmai
- Napközben a templom egész nap nyitva szentsír látogatásra 

- 19:30-kor Húsvéti vigília szertartás, utána agapé a 
közösségi házban.   

HÚSVÉT VASÁRNAP szentmise: 8, 9:30, 18:30
HÚSVÉT HÉTFŐN szentmise: 9:00 és 18:30 

kapcsolatban, mely összefoglalja 
az érvényes gyakorlatot, leszö-
gezve, hogy a temetés legteljesebb 
formája az elföldelés, de megen-
gedett a hamvasztás is, jóllehet 
mindkét forma csak temetőben, 
vagy arra kijelölt kultikus helyen 
végezhető. A hamvak szórását, 
vagy a hamvak több részre való 
osztását és ezzel párhuzamosan 
a több helyen való elhelyezését 
nem tartja elfogadhatónak. A 
szertartást végző a hamvak szét-
szórásánál ne végezzen szertar-
tást, a szétszórás helyére se kísérje 
a hamvakat! Ezzel fejezi ki, hogy 
a szétszórás nem az Egyház szán-
déka szerint történik. A hamvak 
a templomba elvihetők, és a te-
metéssel kapcsolatos szentmise is 
elvégezhető, de a pap ne asszisz-
táljon a hamvak hazavitelénél, 
vagy szétszórásánál. 

Szeretettel és imával:                                                                                                                           
István atya

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfi ás szűrővizsgálat.
A Nagymaroson lakó, 45–65 éves nők, akik utolsó mammo-

gráfi ás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin 
szerepel, hogy mikor várják őket a

Jávorszky Ödön Kórházban Vác, Argenti Döme tér 1-3. 
Tel.: 06 (27) 620-620/1436 vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfi ás szűrővizsgálaton!  A szűrő-
vizsgálat térítésmentes.

Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály. Tel.: 06 (1) 465-3823. 

A lehetőség adott! Éljen vele!
2017. április 21-28. 
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Kovács Szilvia ötletgazda, Kar-
cag város alpolgármestere által 
létrehozott „A legszebb konyha-
kertek” országos programhoz 
csatlakozva Nagymaros Város 
Önkormányzata meghirdeti „A 
legszebb konyhakertek” progra-
mot - számoltunk be előző lap-
számunkban. Több kategóriában 
is várják a jelentkezőket, mind 
egyénileg, mind közösségben: 
balkon, mini (10-50 m2), normál 
(50 m2 felett), közösségi (csopor-
tok, szervezetek által művelt ker-

tek), zártkert 1. (zöldséges), zárt-
kert 2. (gyümölcsös), zártkert 3. 
vegyes (zöldség és gyümölcs).

Veres László szervező lapunk-
nak elmondta: a program egyik 
nem titkolt célja az is, hogy fel-
hívják az emberek fi gyelmét a 
kertészkedésre.

- Kinek, kiknek ajánlja, hogy 
induljanak el a megmérettetésen?

- Mindenkinek, aki akár hob-
bi szinten vagy komolyabban 
foglalkozik konyhakerttel, gyü-
mölcsössel. Veszíteni senki sem 
veszíthet, a zsűri minden részt-
vevőt elismer majd. 

- Mennyire jellemző ma Nagy-
maroson a kertészkedés?

- Sajnos egyre kevesebben 
művelnek kertet városunkban 
is. Ennek elsősorban az az oka, 
hogy sokan ingáznak, és keve-
sebb idejük marad arra, hogy 
megműveljék földjeiket. A prog-
ram célja az is, hogy felhívja a 
fi gyelmet erre a hiányosságra, és 
akár kedvet adjon az emberek-
nek a munkához.

- Mekkora eddig az érdeklő-
dés?

- Többen is jelentkeztek már, 
volt aki két kategóriában adta be 
a nevezését. Mindenkit buzdítok 
arra, hogy mérettesse meg ma-
gát, hiszen mint mondtam, ve-
szíteni valója senkinek sincs.

A programra május 20-ig 
lehet még jelentkezni. Jelent-
kezés lap kérhető és leadható a 
nagymarosi önkormányzatnál, 
a termelői piacon és a gazdabolt-
ban is, vagy akár online is: www.
alegszebbkonyhakertek.hu. hon-
lapon. Eredményhirdetés a Szent 
István Napi Borünnep keretében 
lesz augusztus 19-20-án.  (F. A.)

Legyen öné a legszebb 
konyhakert Nagymaroson

Egyre szebb az idő, számos 
szabadtéri program csábít a 
szabadidő eltöltésére, mégis 
érdemes lesz május hónapban 
is betérni a Váci Dunakanyar 
Színház falai közé, hiszen az 
elmúlt 4 év legsikeresebb da-
rabjaiból szemezgethetünk.

Elsőként az operett ked-
velők örülhetnek, hiszen má-
jusban két alkalommal, 5-én 
és 6-án is lehetőségük lesz 
megtekinteni a Csárdáskirály-
nőt, minden idők legnépsze-
rűbb és legtöbbet játszott ma-
gyar operettjét! Edvin herceg 
rajong Szilviáért, a pesti orfe-
umcsillagért, de arisztokrata 
családja ellenzi ezt a rangon 
aluli kapcsolatot, s elvárásai 
szerint mást kell elvennie. 
Ezért Edvin anyja Budapest-
re utazik, hogy a dolgokat 
elrendezze. Ám az esemé-
nyek még sok meglepetést 
tartogatnak... Az előadásban 
elhangzanak olyan, - mind-
annyiunk számára ismerős 
– slágerek, mint „A lányok, a 
lányok, a lányok angyalok...”, 
a „Jaj, cica, eszem azt a csöpp 
kis szád...”, vagy az „Álom, 
álom, édes álom...” És ha ez 

még nem lenne elég, akkor 
érdemes végignézni a szerep-
lők névsorán, nem kisebb ne-
vekkel találkozhatnak, mint 
Csengeri Attila, Fogarassy 
Bernadett, Kalocsai Zsuzsa, 
Tunyogi Bernadett, Czető Ro-
land, Harsányi Gábor, Benkó-
czy Zoltán és Faragó András. 
Ha nem akarnak lemaradni, 
érdemes minél hamarabb be-
biztosítani a helyüket!

A Magyarock Dalszínház a 
váci nézők körében is hatal-
mas sikert aratott darabjával, 
a Made in Hungáriával tér 
vissza a színház színpadára 
május 20-án 19 órakor. A hat-
vanas évek elején disszidál, 
majd visszatér hazájába egy 
tipikusan angyalföldi család: 
Fenyőék. A fi atal Mikibe (da-
rabunkban Ricky) eddigre 
mélyen beleívódott mindaz, 
ami egy tizenévesnek Ameri-
kát jelentheti: a rágó, a Marl-
boro, a hawaii ing, a Ballan-
tines és mindenekelőtt a rock 
and roll. A kinti élmények és 
egy megszállott lemezgyűj-
tő rádióműszerész hatására 
elhatározza: zenekart alapít. 
Cipős dobozból, éjjeli szek-

rényből erősítőt eszkábálnak, 
s már nem is kell más, csak 
néhány jó haver, hogy a Szent 
István parkban, a Fémmun-
kás próbatermében, a Tisza 
utcai utcabálon feldübörög-
jön a Viva Rock and roll. És 
létrejött a Hungária. Valami-
vel több, mint két óra felhőt-
len szórakozás. Vigyázat, ülve 
szinte lehetetlen kibírni, az 
ember legszívesebben újra és 
újra táncra perdülne!

Május 21-én 11 órakor ze-
nés felfordulás veszi kezdetét 
a színházban! A kicsik és na-
gyok együtt kísérhetik a fő-
hőst egy különleges utazásra 
az Alice Csodaországban című 
gyermekelőadásban. A furcsa 
ötletektől hemzsegő, kalan-
dos, vidám mesében Alice 
„belehuppan” a Csodaország-
ba, ahol számos különös és 
furcsa dologgal találkozik. 
Elegáns nyúl fut el mellette és 
állandóan az óráját nézegeti, 
a hernyó leszólja, Dingidungi 
megsértődik, megtudhatjuk 
tőle, miért jobb a születés-
telen nap és életre kelnek a 
kártyák, akik a Szívkirálynő 
szeszélyeit teljesítik. A me-

sét Gallai-Fábry fülbemászó 
zenéi teszik igazán érdekessé 
és emlékezetessé. Az előadás 
szereplői a Győri Nemzeti 
Színház tagjai és művészei, 
akik a gyerekeket is bevonják 
a játékba, így téve az előa-
dást felejthetetlen élménnyé 
a színház legfi atalabb közön-
ségének.

A hónap végére se lapo-
sodik el a kínálat, egy ferge-
teges estét tölthetnek Magyar 
Attila, Nyertes Zsuzsa, Har-
sányi Gábor, Timkó Eszter és 
Sáfár Anikó társaságában, a 
sokat sejtető című Félrelépni 
tilos című előadás alkalmával 
május 26-án 19 órakor. A mi 
Annánk egy jómódú házas-
párnál szobalányként dolgo-
zik. A férj, Bernard rábeszé-
li feleségét, hogy látogassa 
meg vidéken élő édesanyját, 
mondván, neki is vidékre 
kell utaznia. Valós szándéka, 
hogy Cathrine-t, a szerető-
jét felcsalogassa lakásába, 
csakhogy a feleség előtt is 
felcsillan a lehetőség a félrelé-
pésre. Ha férje nincs otthon, 
találkozhatna barátjával, Ro-
berttel otthon. Ezért Annát 
elküldi vidékre. Az utazásba 
mindenki beleegyezik, de 
ígéretét senki nem tartja be…

Négy év sikeres darabjai a váci színházban
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Nagymaros, Fő tér 9.              Tel.: 06-30/916-0889

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

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

A látásvizsgálat időpontjairól 
a költözés miatt érdeklődjön 

a 06-30/916-0889-es telefonszámon!
Kedves Vásárlóim!

Várhatóan május 8-án nyitom meg a Király 
utca 6. szám alatt üzletemet!

Lendvainé Pesti Emese

Globális felmelegedés
Ádám szomszéd unokája, a 4 éves Kató, nagyon szereti az 
állatokat. A gondos nagypapa még a tél beállta előtt elhatá-
rozta, hogy épít a kislánynak egy madáretetőt, és majd az 
ablakból nézegetik a lakmározó cinkéket.

Madáretetőt szerencsére könnyű építeni. Ha nem szólnak 
bele! De például a másik szomszéd, Gyuszi, beleszólt, és azt 
tanácsolta: az etetőn olyan apró lyukat kell vágni, hogy azon 
csak a cinke férjen be, de a mohó varjak ne!

Rudi bácsi azt javasolta, hogy az etető legyen kétszintes, 
mert a cinkék lakmározás után felmehetnek az emeletre ej-
tőzni egy kicsit, a varjak viszont utálnak emeletet mászni.

Gálné a piacon azt mondta: ha elkezdik etetni a cinkéket, 
akkor gondoskodni kell a folyamatos ellátásról is, mert a ma-
darak odaszoknak, és ha nem találnak kaját, elpusztulnak. 

Ádám rengeteg magot vásárolt a boltban, a környéken el 
is terjed, hogy több száz holdnyi földet nyert egy birtokpá-
lyázaton, és azt akarja bevetni.

Kató egész télen leste a madáretetőt, de  – talán a vi-
szonylag enyhe tél miatt - a cinkék a környékére sem néztek. 
Egyetlen madarat látott: egy itthon maradt gólya körözött a 
lakomázó hely fölött, majd lomha szárnycsapásokkal elvo-
nult Zebegény irányába. Ádám nem tudta teljesíteni a kis-
lány azon kérését, hogy fogjon neki békát, és azt tegyék be a 
madáretetőbe.

A gyerek szomorúan tapasztalta, hogy az első tavaszi nap-
sütéskor az etető még szinte érintetlen volt: a nagyapa valami 
globális felmelegedést emlegetett.

Kató – nagy szomorúságában – a több zsáknyi, pincében 
raktározott madáreledelt kiöntötte a kert sarkába. 

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

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakmai Hét
Szobi Tagintézmény Szakmai Fórum

2017. április 26. szerda 
A téma, amit körbejárunk: 

Hangok erdejében - Szavak rejtelmében
*gagyogástól a betűk varázslatos világáig*

„A nyelv, a beszéd az emberi 
fejlődés egyik legfőbb  feltétele.” (Bárczi)

Programajánlat
13.00-13.30 Érkezés, regisztráció, 

13.30-13.45 Köszöntés, bevezető gondolatok 
Staud Katalin tagintézmény-igazgató, gyógypedagógus, logopédus

13.45-14.45 Beszédfejlesztés a korai életkorban, szemlé-
letváltás a logopédiai munkában 

Karayné Pavalacs Zsuzsanna logopédus, szaktanácsadó
14.45-15.15 Beszédészlelés-beszédértés szerepe

 Dr. Borkóné Hetényi Eszter gyógypedagógus
 Pozsonyi Réka gyógypedagógus, logopédus 

30 perc szünet, amikor kipróbálható a G-O-H 
beszédhallás ellenőrző készülék

15.45-16.15  Mutizmus- beszéljünk azokról, akik nem 
beszélnek

Finta Bernadette gyógypedagógus, fejlesztő
Oláh Aranka Ilona gyógypedagógus, logopédus, pszichológus

16.15-16.45  Megkésett beszédfejlődés egyik fejlesztő 
eszközének bemutatása

Nagy Gabriella gyógypedagógus, logopédus

Helyszín: Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő 
Központ, Szob Árpád utca 17.

Szaktanácsadó előadónk és kollégáink segítségével szeret-
nénk gyakorlati segítséget adni a pedagógusoknak és az 
érdeklődőknek a gyermekek, tanulók anyanyelvi kompe-
tenciáinak fejlesztéséhez, hiszen számos esetben ennek a 

területnek a gyengesége vezet a tanulási nehézségek kialaku-
lásához. Kitérünk a beszédhallás-észlelés- értés, fonetikai és 
fonológiai tudatosság, szókincs, kommunikáció fontos-
ságára. Beszélünk az anyanyelvi készségek iskola előtti 
optimalizálásának szükségességéről. Lehetőség lesz a 

G-O-H beszédhallás ellenőrző készülék kipróbálására.



Nagymaros                                                                          13

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

Isten azért teremtette a macskát, hogy az ember átélhesse, milyen gyönyörűség 
átölelni egy tigrist. (Fernand Méry)

Lapunk fejlécén a szellemes 
bemutatkozás: polgárváros, 
királyi panorámával. Szin-
te majdnem pontos. A felleg-
várral koronázott túloldal, a 
szigetcsúcs, az ideiglenesen 
elköszönő folyó méltóságos vo-
nulásával páratlan látvány, nem 
véletlen, hogy az új otthont ke-
resők, sok egyéb ok miatt is ide 
csábulnak. Az első szóval van 
némi gond.

Tudjuk, a polgár, mint olyan 
akkor bukkant fel a történelem 
zegzugos utcáján, amikor meg-
szűnt a politikai szabadságnak 
és a tulajdon birtoklásának 
születési előjoghoz kötöttsége. 
A főszereplők akkortól azok, 
akik szorgalmasak, jog- és tör-
vénytisztelőek, s kényesek arra, 
hogy a vállalásaikat pontosan 
teljesítsék. Nos, mi a helyzet a 
marosi utódokkal, különösen a 
felelősséggel kapcsolatban?

Hányan tűrnék, ha a szom-
széd durván bánna a kisgyerme-
kével, elhanyagolná a táplálását, 
nem törődne az egészségével, 
hagyná egyedül szaladgálni az 
autókkal zsúfolt utcákon? Nyil-

ván kevesen, ám ha ugyanez 
a kutyájával történik, a nagy 
többség abszolút közömbös. A 
párhuzam csak azért túlzó so-
kaknak, mert máig nem tuda-
tosodott eléggé, hogy a kutya 
(és a ló!) nem használati tárgy. 
Rendkívül érzékeny, szoronga-
ni, rettegni képes élőlény, pon-
tosan, mint a gazdája. Rendkí-
vüli szolgálatainak méltatlan 
honorálása az egyik legerkölcs-
telenebb polgári magatartás. 

Ezen az oldalon évek óta 
olvashatunk szomorú és fel-
háborító történéseket a meg-
lehetősen hiányos állattartási 
kultúránkról. A rossz reflex, 
miszerint a kertes ház nélkülöz-
hetetlen tartozéka a kutya máig 
működik. És oda is begyűjtünk, 
ahol nincs elég hajlam és pénz 
méltóképpen táplálni, gyógyí-
tani, és ahol lánchoz kell kötni, 
mert rossz a kerítés. Illetve, mi-

után új rendelet tiltja a mozgás 
korlátozását, szabadon enged-
jük, vagyis az utcára. 

Itt a jó idő, s megint jönnek 
majd a bosszantó hírek balese-
tekről, kerékpározókat, futókat, 
gyerekeket ijesztő kutyákról, és 
persze az otthonról veszélyes 
útra indulókról is. És érkeznek 
azok a külföldi turisták, akik 
megdöbbenve látják a veszé-
lyesen közlekedő és veszélyeket 
hordozó gazdátlan állatokat, 
mert ez a jelenség náluk isme-
retlen.  Felelős polgárok lakta 
városban ugyanis az eb család-
tag, és csak közös sétán van je-
len közterületen, pórázon. 

Persze elsősorban nem a kül-
földiek miatt kellene határozot-
tabban változtatni az ebtartási 
állapotainkon. Fontosabb, hogy 
azt a címlapi szöveget feltöltsük 
tartalommal. 

Kecskeméti Károly 

Nem teljesen polgár…

Érett polgár otthonában nincs jelen 
élő nyúl húsvétkor!
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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
Április-május

Állásajánlat
Maros Yacht Kikötő Étterembe konyhai kisegítőt és 

hétvégi ,,beugrós" szakácsot keresünk nyári szezonra. 

Érdeklődni: 70/940-3381.

Április 10. de.: Vásár
Április 13. 12-18 óra - Véradás
Április 16. 20 óra -  Locsoló bál
Április 21. de.: Vásár
Április 22. 17 óra - Tavaszi hangverseny - Dunakanyar Fú-
vósegyüttes
Április 24. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Április 25. de.: Vásár
Április 28. 11 óra - Komolyzenei hangverseny fi ataloknak
Április 28. 18 óra - Suli buli
Április 29. 19 óra - Iskolai alapítványi bál 
Május 2. de.: Vásár
Május 4. de.: Vásár
Május 7. 17 óra -  "Ahogy én látom" - Legényné Andresz 
Gréti kiállítása
Május 8. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - Anyák napja
Május 11. de.: Vásár
Május 12. de.: Vásár
Május 12. 19 óra - Mozart: A kairói lúd - színházi előadás
Május 13. 17 óra -  Női kari találkozó 

Születtek: Balázs Róbert és Kis Éva fi a Róbert, Bessenba-
cher Zsolt és Varga Krisztina fi a Alex, dr. Kovács Barna és 
Heininger Ivett lánya Adél, Zoller Rezső és Várkonyi Tekla 
Emese lánya Anna Róza, Balogh Bálint Béla és Raff a Patrícia 
fi a Bálint Leonárdo, Ódor Viktor és Mónus Kata lánya Anna, 
Stadler Beatrix és Fehér Ferenc fi a Dániel, Maglódi Kriszti-
án és Dubniczky Barbara fi a Máté István.

Házasságot kötöttek: Matuk Péter Aladár és Zeller Anett, Hor-
váth László Károly és Wieszl Ágnes, Mózner János és Fan Shih-
Yin. 

Elhaláloztak: Schäff er Ernő Róbert (1943), Dobó László-
né sz.n.: Kmetty Jozefa (1939), Farkas József (1950), Radics 
Tibor (1958), Schneider József Tiborné sz.n.: Müller Irén 
(1934), Tóth Péter Ferencné sz.n.: Heinczinger Margit (1929).
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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!!!


