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szolgálatában! 

szolgálatában! 

Idén negyedik alkalommal ren-
deztük meg január 5-6-7-én a 
Málenkij Robot Emléktúrát. Az 
évről évre növekvő létszámnak 
köszönhetően idén 16 túrázó gyúj-
totta meg az emlékezés mécseseit 
a Kál-Kálpolnai vasútállomáson 
lévő emlékműnél. Péntek hajnal-
ban is 16 túrázó vágott neki a táv-
nak, ám nem ugyanaz a 16 ember 
gyújtotta meg a gyertyákat, hiszen 
voltak, akik nem tudtak végig jön-
ni, viszont olyanok is voltak, akik 
egy nappal később csatlakoztak 
hozzánk. 16-an indultunk, és 16-
an értünk célba. Tavaly is hasonló-
an alakult, 11-en indultunk és 11-
en értünk célba, de nem ugyanaz a 
11 ember.

Hétköznap is fizetni kell majd 
a parkolásért a Fő téren

A testület többsége támogatta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
azon javaslatát, hogy hétköznap is fi zetni kelljen a parkolásért a Fő téren. A 
döntés értelmében április 1-től már csak így állhatnak meg az autósok. Ivor 
Andrásné kérésére tárgyalták újra a bizottság javaslatát, és döntés született: 
négy igennel, három nem ellenében.

Málenkij Robot Emléktúra 2018

Lesz végre 
kutyafuttatónk?
A Máté Állatvédelmi Alapítvány 
felkarolta a kezdeményezést és ösz-
szefogásra buzdít. Nagymaroson 
sok állatbarát él, így bíznak a siker-
ben.

13. oldal13. oldal
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A Hirko Kft. nagymarosi telephelyére keresA Hirko Kft. nagymarosi telephelyére keres
  ADMINISZTRÁTOR-RAKTÁRKEZELŐI MUNKAKÖRBEADMINISZTRÁTOR-RAKTÁRKEZELŐI MUNKAKÖRBE,,

- 4 órás munkaidőbe,- 4 órás munkaidőbe,
- Számítógép kezelői ismeretekkel rendelkező- Számítógép kezelői ismeretekkel rendelkező

HÖLGYET.HÖLGYET.
FRISS NYUGDÍJASOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK.FRISS NYUGDÍJASOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK.

Elvárások rugalmasság, gyorsaság, munkabíró képesség. Elvárások rugalmasság, gyorsaság, munkabíró képesség. 
Bérezés, személyes megbeszélés alapján.Bérezés, személyes megbeszélés alapján.

Érdeklődni önéletrajzzal a Érdeklődni önéletrajzzal a 
botz@hirko.hu email címen, vagy személyesen abotz@hirko.hu email címen, vagy személyesen a

2626 Nagymaros Deák F. u. 8. szám alatt,2626 Nagymaros Deák F. u. 8. szám alatt,
vagy + 36 30 9449 281 telefonszámon lehet.vagy + 36 30 9449 281 telefonszámon lehet.

Esküvő Nagymaroson, Esküvő Nagymaroson, 
a Dunakanyarban!

A központban elhelyezkedő művelődési A központban elhelyezkedő művelődési 
házban esküvői rendezvényekre házban esküvői rendezvényekre 

terembérleti lehetőség: terembérleti lehetőség: 
120 fő befogadására 120 fő befogadására 

alkalmas nagy terem, színpad, két alkalmas nagy terem, színpad, két 
külön terem és aula barátságos áron.külön terem és aula barátságos áron.  

SSzolgáltatóknak parkolási lehetőséggel az udvarban! zolgáltatóknak parkolási lehetőséggel az udvarban! 
Igény szerint segítünk a dekoratőr, videós, fotós,Igény szerint segítünk a dekoratőr, videós, fotós,

ceremóniamester kiválasztásában is!ceremóniamester kiválasztásában is!
Nagymaros Városi Művelődési HázNagymaros Városi Művelődési Ház

2626 Nagymaros, Fő tér 14.2626 Nagymaros, Fő tér 14.
+ 36 27 594 106,+ 36 27 594 106,
+36 27 354 243+36 27 354 243

muvelodesihaz@nagymaros.humuvelodesihaz@nagymaros.hu
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A Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt. (röviden: 
NHKV Zrt.) a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény alapján az állami 
hulladékgazdálkodási köz-
feladat ellátásra létrehozott 
szervezet, amely e feladatai 
körében jogosult a hulladék-
gazdálkodási közszolgálta-
tási díj beszedésére, továbbá 
az abból eredő hátralékok 
kezelésére. Az NHKV Zrt. 
a hulladékszállítási közszol-
gáltatási díjhátralékok keze-
lése és beszedése érdekében 
közbeszerzési eljárást folyta-
tott le, melynek eredménye-
ként 2018. január 1-jétől a 
Közszolgáltatási Díjbeszedő 
Konzorciumot bízta meg a 
fenti feladatok ellátásával, aki 
feladatait az NHKV Zrt.-vel 

és az önkormányzatokkal kö-
zösen látja el.

Nagymaros közigazgatá-
si területén a Konzorcium 
megbízásából a hulladékszál-
lítási közszolgáltatási díjhát-
ralékok kezelését az Agen-
da Kontroll Kft . (székhely: 
2220 Vecsés, Bertalan u. 34., 
adószám: 14057919-2-13) 
végzi. Amennyiben az ingat-
lanhasználó az NHKV Zrt. 
hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díjra vonatkozó 
számláját nem teljesíti, úgy 
a díjhátralékot az Agenda 
Kontroll Kft . megbízása alap-
ján eljáró díjbeszedő részére 
is teljesítheti az általa történő 
megkeresés alkalmával.

Az NHKV Zrt. és a Kon-
zorcium célja a díjhátralékok 
és a lakosság terheinek csök-
kentése.

Tájékoztatás a szemétdíj 
beszedéséről

Idén Zebegény volt az 
emlékezés színhelye

Mint minden évben így idén is közösen emlékezett a málenkij 
robot áldozataira Zebegény, Kismaros és Nagymaros. A helyszín 
ezúttal Zebegény volt, ahol városunk nevében Petrovics László pol-
gármester és Mándliné Szabó Katalin, valamint a német nemzeti-
ség nevében Ivor Andrásné elnök és Lénárt Kitti képviselő koszo-
rúztak. A szentmisét most is Beer Miklós püspök celebrálta.

A január 29-iki testületi ülés 
egyik sarkalatos témája a 
főtéri parkolás rendje volt. 
Emellett a költségvetésről is 
tárgyaltak, valamint vezetői 
pályázatot is elbírált a grémi-
um.

Mint mindig most is a le-
járt idejű határozatok beszá-
molójával kezdődött az ülés, 
majd egy vitás kérdés követ-
kezett: a parkolás.

A Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság javaslatait 
alapul véve ugyanis a többség 
úgy döntött, hogy április 1-től 
a Fő téren is fi zetni kell hét-
köznap a parkolásért. A dön-
tés ellen voksolt Ivor András-
né képviselő, Mándliné Szabó 
Katalin alpolgármester és Pet-
rovics László polgármester is, 
akik kérték, hogy a következő 
ülésen újra tárgyalják meg ezt 
a témát. A rendelet módo-
sításáról a következő ülésen 
döntenek. 

Emellett elfogadták még: 
hogy a fi zető parkolási rend-

szer övezeteit változatlanul 
hagyják; a parkolási díjakat 
nem emelik, a Duna-partra 
egy további parkoló automa-
tát telepítenek; a Duna-par-
ton a hajóállomás feletti út-
szakaszon parkolóhelyeket 
alakítanak ki, és a jelenlegi 
vendéglátó-ipari közterü-
let-foglalást más területre he-
lyezik át.

Áttekintették Szimon Atti-
la képviselő előterjesztésében 
a rendőrséggel kapcsolatos 
feladatokat. Továbbra is meg-
erősítette a grémium, hogy 
a folyamatos rendőri, azon 
belül elsődlegesen a körzeti 
megbízotti jelenlétet szüksé-
ges településünkön. Emellett 
kérik a Váci Rendőrkapitány-
ságot, hogy a szinte állandó 
közlekedési problémát je-
lentő szabálytalan várakozás 
megszüntetése érdekében te-
gyenek hathatós intézkedést 
különösen a Magyar utcában, 
a Fehérhegy utcában és a Dó-
zsa György utcában.

Megalakították az önkor-
mányzaton belül a mezei őr-
szolgálatot, ezért a jövőben 
egy főmezőőrt alkalmaz majd 
a város. 

Kiválasztotta és megbíz-
ta a testület tervező céget a 
Településrendezési eszközök 
(koncepció, településszerke-
zeti terv, szabályozási terv, 
helyi építési szabályzat) elké-
szítésére.

Téma volt már a 2018-as 
költségvetés is. A Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság 
javaslatait elfogadva a fej-
lesztések 179 034 200 forint 
végösszegéből és az intézmé-
nyi nem kötelező feladatok-
ból a hiányt jelentő 83 415 
897 forint összegű csökken-
téséről döntöttek, az előzetes 
kötelezettségvállalások kivé-
telével.

Pályázatot írnak ki a 
Gondozási Központ intéz-
ményvezető munkakörére, 
valamint Szimon Attila javas-
latára az önkormányzat fel-

veszi a kapcsolatot a vadász-
társaságokkal, az erdészettel 
és a rendőrséggel, mert a 12. 
számú főút alatti mezőgazda-
sági területeken (Alsómező, 
Vízállás, Sima-rét) megnőtt a 
vadak tömeges jelenléte, akik 
károkat okoznak.

A testület a „Védjük meg 
településeinket, védjük meg 
hazánkat” felhívást nem kí-
vánta tárgyalni és abban dön-
tést hozni, ezért levették az 
ülés napirendjéről.

A Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság javaslatára 
az újszülöttek tiszteletére fa-
ültetés javaslata tekintetében 
felkérték Német Imre kép-
viselőt, hogy Cziráki Péter 
bizottsági taggal együtt te-
kintsék meg a Sólyom-szigeti 
út melletti vízügyi területet, 
és tárgyaljanak a kezelővel, 
a nemzeti parkkal a terület 
igénybe vételéről, valamint a 
Füvészkerttel a vizes élőhelyes 
facsemeték biztosításáról.

A Mosoly Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, Családi 
Bölcsőde intézményvezetői 
munkaköre betöltésére be-
nyújtott pályázatok elbírálta 
a grémium és újabb öt évre 
Horváth Anikót bízta meg a 
feladattal. 

Hétköznap is fizetni kell majd 
a parkolásért a Fő téren
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Konyhakert 
klub indul

2018. január egyik estéjén a művelődési ház-
ban kis csoport ült össze, hogy ötleteikkel 
segítsék a konyhakert klub elindulását.

Hogyan jutottunk ide?
2017-ben két nagymarosi kerttulajdonos 

is országos díjat kapott a „Legszebb konyha-
kertek” versenyben. A nagymarosi kertek 
megtekintésekor a zsűri megismert számos 
ötletet és szemléletmódot, melyet további 
megosztásra érdemesnek talál.

Azt tapasztalták, hogy nemcsak múltja 
van a nagymarosi gyümölcs- és zöldségter-
melésnek, hanem jövője is, kicsiben és nagy-
ban egyaránt. Konyhakert témakörben ne-
gyedévente egy-egy alkalommal kerülne sor 
szakmai előadásokra, gyakorlati bemutatók-
ra, és kert  bejárásokra megbeszélés szerint.

Örömmel és köszönettel vesszük az 
ötleteket a facebook oldalunkon és e-ma-
ilben is egyaránt: www.facebook.com/
groups/374115596384118/muvelodesihaz@
nagymaros.hu

Legközelebbi alkalommal, márciusban a 
tavaszi feladatokról lesz szó: magok, csíráz-
tatás, talaj előkészítés. A  részletes program-
ról plakáton és a könyvtár és művelődési ház 
facebook oldalán készül tájékoztató. Várunk 
minden kert kedvelőt!

Nagymaros Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház

Sajnos amint a fotón is láthatjuk, a balkáni állapotokat kedvelők embertársaink a halot-
takat sem tisztelik, és a sírokon keletkező hulladék helyett temetőbe nem való hulladék 
lerakására használják a temetői konténereket. Ajánlom fi gyelmükbe a Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofi t Kft . ügyfélszolgálatát ((28) 561-200, ugyfelszolgalat@zoldhid.hu), ahol a köz-
szolgáltatás igénybevételét bejelenthetik és egyúttal az illegális lerakás nyomasztó terhé-
től is megszabadulhatnak. Amennyiben mégis a jogszabálysértő cselekményt választják, 
akkor másokhoz hasonlóan több tízezer forintos bírságra számíthatnak.

Dr. Horváth Béla
jegyző

Szálloda utca
Felhívom a Szálloda utcában a felvonulási 
lakótelep ingatlanon jogszabálysértő mó-
don kommunális és zöldhulladékot lera-
kókat, hogy tevékenységükkel köztiszta-
sági szabálysértést követnek el, amelyért 
150 000 forintig terjedő pénzbírság, vagy 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bír-
ság szabható ki. A területet fokozottan el-
lenőrizni fogjuk, és minden szabálysértő 
felelősségre vonását kezdeményezzük.

A bírságnál hatékonyabb és a környe-
zetünk állapotát sem rontó zöldhulladék 
gyűjtés igénybe vételét ajánlom mindenki 
fi gyelmébe, amely áprilistól újra működ-
ni fog.

Dr. Horváth Béla
jegyző

 

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hul-
ladékkezelési díj számlázásával, így kü-
lönösen a túlfi zetéssel kapcsolatos pana-
szukkal a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t 
Kft . ügyfélszolgálatát ((28) 561-200, 
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu) keressék.

Kittenberger Kálmán halálának 60. évfordu-
lója kapcsán javasoltam, hogy Nagymaros 
városa vegye fel a kapcsolatot Kittenberger 
Kálmán szülővárosával, a mai Szlovákia te-
rületén található Léva városával.

A találkozóra – melyre Petrovics László 
polgármesterrel érkeztem - 2018. január 
10-én került sor a lévai városházán, ahol 
Stefan Misák polgármester, Ján Krtík alpol-
gármester és Tolnai Csaba képviselő foga-

dott bennünket.
A közel egy órás megbeszélésen több 

téma is szóba került. Kiderült, hogy több 
kapcsolódási pont is van a két város kö-
zött. Többek között a borászat, a kultúra, 
a szabadidős tevékenységek, a sport és a 
termál fejlesztés területén lehetnek közös 
programjaink. Léva város vezetői támoga-
tásukról biztosítottak azokat a felvetéseket, 

melyek szerint próbáljon meg a két város 
közös pályázatokat benyújtani a fejlesztések 
érdekében.

A találkozó során vendéglátóinkat meg-
hívtuk a nyári Kittenberger Napok rendez-
vénysorozatra, melyet örömmel elfogadtak.

A megbeszélések végén a lévai televíziónak 
is nyilatkozott Petrovics László polgármester.

A találkozó után vendéglátóinkkal egy 
rövid városnézésen vehettünk részt. Meg-

mutatták a felújított zsi-
nagógát, mely kulturális 
célokat szolgál. Érdekes-
sége, hogy a közelében 
található a Kittenberger 
utca. Megnéztük a városi 
múzeumot is, melyben 
szakszerű, érdekes ma-
gyar nyelvű idegenveze-
téssel ismerkedhetünk 
meg a város történel-
mével, ennek keretében 
külön megmutatták Kit-
tenberger Kálmánnal 
kapcsolatos fényképeiket, 
dokumentumaikat.

Azt gondolom, hogy egy gyümölcsöző 
kapcsolat kezdete lehet a lévai önkormány-
zattal való kapcsolatfelvétel. 

Jelenleg készül a projektekre vonatkozó 
ajánlattételünk, melyet reményeink szerint 
hamarosan be is nyújthatunk támogatást 
kérve.

Német Imre
önkormányzati képviselő

Kapcsolatfelvétel Léva városával

A képen balról jobbra Tolnai Csaba, Ján Krtík, Ste-
fan Misák, Petrovics László és Német Imre látható. 
A fotót Léva város önkormányzata készítette
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A nagymarosi 
Jobbik híre

A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom ajándékaként 14-
en látogatást tettünk az Or-
szágházba. Látogatásunk iga-
zi célja a Szent Korona előtti 
tisztelgés volt.

A vezetőnk  fantasztiku-
san felkészült, okos, udvarias 
volt, Gyönyörű folyosókon 
vezetett végig, láttuk a dísz-
lépcsőt, benéztünk a Felsőhá-
zi ülésterembe, a kupola alatt 
pedig ott várt minket a Szent 
Korona. 

Könnybelábadt szemmel 
közeledtünk hozzá, térdet, 
fejet hajtva előtte. Mindnyá-
junk szívét megérintette a ko-
rona közelsége, látványa.

Vezetőnk ígérete szerint 
júniusban is körbevezet min-
ket az Országházában, re-
mélem, akkor is ilyen óriási 
hatással lesz ránk Őfelsége, a 
magyar Szent Korona.  

   Jobbik Nagymaros

Német önkormányzatunk az 
elmúlt esztendőben jelen volt 
azon megoldásokban és együtt-
működésekben, ami előbbre 
vitte és gyarapította városunk 
értékeit, programjait.

Az idei év sem marad tétle-
nül. Január hónap a malenkij 
robot emléknapi részvételt és 
megemlékezést is jelentette. 
Támogattuk a január 5-6-7-én 
Kál-Kápolnáig haladó gyalog-
túra szervezését, koszorúztunk 
a nagymarosi temető emlékhe-
lyén, és Zebegényben a közös 
megemlékezésen.

Szervezés és támogatás alatt 
van a Tojásfa húsvétra a Nyug-
díjas klubbal együttműködve, 
akik tovább gyarapítják a hor-
golt tojások számát.

Április vége felé a már ad-
dig remélhetőleg összefogással 
rendbe rakott Tájház udvarán 
(kiszolgálóhelység és kert ren-
dezés, stb.) gasztronómiai,- 
disznótorost szervezünk, igazi 
marosi hurka-kolbász készítés-
sel. 

Tájházunk nyitva tartása 
is szervezést igényel. Buda-
pestről már be is jelentkeztek 
óvódás csoportos látogatók, 
mely alkalomra mindenkép-
pen szeretnénk gyerekprog-
ramot is bemutatni a látoga-
tóknak.

Május 26-án hegyi mise lesz  
a kálvária dombon, mely  az 
egyházközösség kezdeménye-
zésére és együttes szervezésben 
zajlik.

Idegenvezetést szeretnénk 
szervezni,  városunk egy szele-
tét bemutatva, köztük a  Tájhá-

zat is, amin nagyon hamar né-
hány iskolás korú gyerek már 
kárt is tett. A homlokzat egy ré-
szét szándékosan lerugdosták, 
megrongálták.

Pályáztunk az idei évre az 
EMMI által meghirdetett lehe-

tőségekre. Öt rendezvény ter-
vezetét kidolgozva 1.200.000 
forint támogatást igényeltünk. 
A napokban kaptuk az értesítést 
hogy a NEMZ-KUL-18-1172. 
jegyzett szám alatt 200.000 Ft 
vissza nem térítendő támoga-
tást biztosít önkormányzatunk 
részére az EMMI.

Az idei évre megigényeltük 
a Kulturális Közfoglalkoztatás 
programban 1 fő alkalmazásá-
nak lehetőségét. Választ még 
nem kaptunk, reményünk van, 
hogy sikerül. A Tájház működ-
tetése miatt nagyon fontos len-

ne a segítség.
A közelgő választás mi-

att folytatjuk a nemzetiségi 
regisztrációval kapcsolatos 
feladatunkat, a Nemzetiségi 
Választópolgárként (IS) a nyil-
vántartásba vétel lehetőségének 

informálását, a regisztrációs 
lapok begyűjtését képviselő-
társaimmal, Hetényi Andrea és 
Lénárt Kitti, valamint a magam 
személyében várjuk a jelentke-
zéseket.

A kárpótlással kapcsolatban 
január hónapban többen kaptak 
értesítést hiánypótlásra, amiben 
szintén közreműködünk, és se-
gítjük az előrehaladást.

A továbbiakban is minden 
észrevételt és segítő, jobbító öt-
letet szívesen fogadunk.

NNNÖ képviseletében: 
Ivor Andrásné elnök

Új év, de nem új kezdet
Folytatás a jövő terveivel

Településképi 
Arculati Kézikönyv
A Képviselő-testület 
214/2017. (XII. 28.) számú 
határozatával elfogadta a 
Településképi Arculati Ké-
zikönyvet. A településkép 
védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 4. § szerint a 
településképi rendelet szak-
mai megalapozása érdeké-
ben településképi arculati ké-
zikönyv készül. A kézikönyv 
a - települések természeti és 
épített környezete által meg-
határozott - településképi 
jellemzők bemutatásának és 
minőségi formálásának esz-
köze. A kézikönyv feltárja és 
ismerteti a településen belül 
jól elkülönülő egyes telepü-
lésrészek arculati jellemzőit 
és értékeit, és ennek fi gye-
lembevételével szöveges és 
képi megjelenítés formájá-
ban javaslatot tesz a telepü-
lésképhez illeszkedő építé-
szeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv hamarosan 
elérhető lesz a könyvtárban 
is.
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Folytatás az 1. oldalról
A túra után többször meg-

fordult a fejemben ez, és 
mindig eszembe jutott egy 
párhuzam a 73 évvel ezelőtti 
eseményekhez kapcsolódóan. 
Szívszorító, és egyben rémisz-
tő párhuzam, amely a Gupvi 
táborokba elhurcolt honfi -
társaink elhurcoltatásának 
kegyetlenségét mutatja meg. 
Sztálin, a 20. század totalitári-
us rendszerének egyik kegyet-
len vezetője, gyors előrenyo-

mulást várt el hadseregétől. 
Nem tűrte a késlekedést, így 
a hadvezetés, a legtöbb kato-
nai szabályt be nem tartva, 
az emberi veszteségekre egy-
általán nem fi gyelve hajszol-
ta katonáit. Ahogy a többi 
fronton, úgy Magyarországon 
is óriási emberveszteséggel 
haladt előre. Az embervesz-
teséget azonban meg kellett 
indokolni, és mivel azt még-
sem lehetett mondani, hogy 
katonailag szándékosan hi-
báztunk, azt mondták, hogy 
nagy ellenállásba ütköztek. A 
nagy ellenállás azonban sok 
hadifoglyot is jelent, akiket el-
fogásuk után el lehet küldeni 
kényszermunkára. Azonban 
nem volt sok hadifogoly, így 
a polgári lakosságból kellet 
pótolni a létszámot. A kol-
lektív bűnösség elve alapján 
először a sváb gyökerekkel 
rendelkezőeket vitték el ha-
zánkból, több tízezer embert. 
Ám ez sem volt elég, így szép 
lassan vittek mindenkit, hogy 
meglegyen a létszám. Német 
nevűeket, egyenruhásokat 
(postásokat, vasutasokat), és 
végül már akárkit, aki rosz-
szkor volt rossz helyen. A 

létszám volt a lényeg, hogy 
az meglegyen, a többi nem 
számított. Kellett az ingyen 
munkaerő, hogy a szovjet te-
rületeket újjáépíthessék az 
elhurcoltakkal. Azonban az 
út igen viszontagságos volt, 
voltak akik elpusztultak már 
a kifelé úton. Voltak olyanok 
is, akik felismerték, hogy mire 
mehet ki a játék, és sikeresen 
elszöktek. Ezek az emberek 
azonban hiányoztak a lét-
számból. Pótolni kellett őket, 

így sokszor vitték azt, aki 
ilyenkor szembejött. Annyi 
embert kellett a célállomáson 
felmutatni, ahány emberrel 
elindultak, ám csak a darab 
számított, hogy ugyanazok 
az emberek voltak-e, azt már 
nem nézte senki. Valamilyen 
oknál fogva az utóbbi két év 
erre az összefüggésre világít 
rá többek között, ha még oly 
fura és groteszk módon is.

Szerencsére azonban az 
idei túra sok más dolgot is 
megmutatott. Elsősorban azt, 
hogy milyen sok emberhez 
elért idén a hírünk, és egyre 
több emberben ébreszti fel az 
igényt, hogy utánajárjon saját 
családja vagy a környezetében 
élők történetének, és szép las-
san egyre jobban a helyére ke-
rüljön a sok szörnyűség, egy-
re inkább feldolgozódjanak a 
családi és nemzeti traumáink. 
Először az iskola közremű-
ködésével sikerült megszólí-
tanunk a város általános is-
kolásait. A felső tagozatosok 
jelentős része csatlakozott 
hozzánk péntek reggel, elkí-
sértek minket Kismaros ha-
táráig, majd visszagyalogoltak 
az iskolába. Majdnem mind-

egyikőjüknek vannak a fel-
menőik között olyanok, akik 
megjárták a málenkij robotot. 
Utána hasonló élményben 
volt részünk Szendehelyen, 
ahol a helyi tanárnő vezetésé-
vel csatlakoztak hozzánk a 7. 
és 8-os tanulók, az alkalmat 
kihasználva, nekik is mond-
tunk pár szót a történelmi 
eseményekről. A legmegin-
dítóbb azonban számomra a 
gyöngyöspatai élmények vol-
tak, ahol második nap száll-
tunk meg. Az iskolától bérelt 
szállásnak köszönhetően fel-
vettük a kapcsolatot a helyi 
igazgatóval és helyettesével. 
A helyettesétől megtudtam, 
hogy ahol lakik, Perőcsényből 
is vittek el embereket. Itt je-
lent meg igazán plasztikusan, 
hogy vittek mindenkit a szov-
jetek, hiszen ebben a faluban 
nem éltek svábok, ám a német 
nevűeket fogták, és elvitték. 
Gyöngyöspatára pont vízke-
reszt napján érkeztünk, így a 
túrázók egy része beült az esti 
misére. A plébános urat már 

Málenkij Robot Emléktúra 2018 a korábbi évekből ismertük, 
így a mise végén ő is szólt pár 
szót az eseményekről, és az 
emléktúránkról. Szívszorító 
érzés volt, hogy egy olyan te-
lepülés, ahonnan tudomásom 
szerint nem vittek el senkit, 
mennyire a magáénak tudja 
érezni ezt a megemlékezést. 
Utolsó napon ismételten jött a 
kompoltiak vendégszeretete, 
ahol a helyi német nemzeti-
ségi önkormányzat vendégül 
látott minket, majd jött vé-
gül a hazabuszozás, köszön-
hetően a Nagymarosi Német 
Nemzetiségi önkormányzat 
és Nagymaros Város Önkor-
mányzatának támogatásával. 
Ezek mellett rengeteg önkén-
tes adomány támogatott min-
ket, sok nagymarosi lakos se-
gítette a túrát, ők ezzel rótták 
le kegyeletüket az elhurcoltak 
előtt.

Nagymaroson a megemlé-
kezés elsősorban a sváb gyöke-
rekhez kapcsolódó ügy, ám látni 
kell, hogy a málenkij robot nem-
zeti tragédiánk, mely a társada-
lom megannyi tagját érinti, svá-
bokat és nem svábokat egyaránt.

Kosztra Gábor
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Idén a nagymarosi néptáncos 
gyerekek félévi vizsgaműsorán 
a gyerekek önállósága, fegyel-
me, felkészültsége, megjelené-
se és tánctudása is lenyűgözte a 
nézőket, amely visszajelzések-
kel megerősítik a gyerekekben 
a közös munka, a minőségi 
munka és a hagyományaink 

értékességét.
Az iskola 1. évfolyamos cso-

portja saját énekszóra adott 
elő meglepő tudatossággal fel-
ső-Tisza-vidéki játékfűzést. 

A 2. évfolyamosok mezőföl-
di ugrósból és eszközös táncok-
ból adtak ízelítőt szép megjele-
néssel. 

A téli szünet után nagy len-
dülettel kezdtük el a mun-
kát. A félévet január 26-án 
zártuk, ezt követő héten a 
gyerekek megkapták a félévi 
bizonyítványukat. 

A művészeti iskolában 
is láthattuk a gyerekek fél-
éves munkáját. A képzőmű-
vészeti ágon levő tanulók 
munkáiból kis kiállítást 
tekinthetünk meg a felső 
iskolában. A tánc vizsgán 
minden csoport bemutatta 
tudását, nagy sikert arat-
tak. Az eddig lezajlott zenei 
tanszaki koncerteken cso-
dálatos élményekben volt 
részünk. A sok gyakorlás-
nak, kitartásnak meglett 
az eredménye, a gyerekek 
nagy átéléssel adták elő a 
megtanult zeneműveket. A 
legtehetségesebb gyerekek-
nek ez kitűnő főpróba volt 

a március 23-i fesztiválra, 
melyen a környező iskolák 
zenészeivel együtt vesznek 
majd részt. 

A Magyar Kultúra Napja 
alkalmából rendezett ren-
dezvényen Csajka Márton 
8.b osztályos tanuló mon-
dott verset.

Nagymarosról Málenkij 

Robot Emléktúra indult ja-
nuár 5-én, mely első 10 km-
es szakaszára csatlakozott a 
felső tagozatból 82 tanuló és 
néhány pedagógus. Kisma-
ros előtt megálltak, és 1 per-
ces néma főhajtással emlé-
keztek Kittenberger Kálmán 
halálának 60. évfordulójára.

Zoller Csabáné

Kosárlabda
Január hónapban nem vet-
tünk részt kimondottan 
iskolai sporteseményen, 
mégis mérföldkőhöz ér-
tünk Nagymaros sportéle-
tét tekintve. Január 13-án 
városunk Cédrus Egyesü-
let Szakosztályának kadett 
kosárlabda csapata, négy 
jelenlegi és három tavaly 
végzett tanulónkkal meg-
szerezte első győzelmét a 
Pest Megyei Bajnokság-
ban. Ez azért nagy dolog, 
mert többnyire egy negyed 
kosárlabdapálya mére-
tű teremben készülnek, s 
mert korábban csak isko-
lai szinten működött ez az 
egyébként nagyon népszerű 
sportág. Sikereket az jelen-
tett, hogy rendre legyőztük 
a szomszédos iskolák csa-
patait - néhány váci iskolát 
is beleértve - a saját torna-
termünkben, vagy idegen-
ben a miénkhez hasonló 
méretű pályán. Időnként 
próbálkoztunk diákolimpi-
án, rendes méretű pályán, 
de bármennyire is tehet-
ségesek voltak tanulóink, 
nem lehetett esélyük a teljes 
méretű pályán készülőkkel 
szemben. A másik problé-
ma, ami hátráltatta ennek 
a sportágnak a fejlődését 
településünkön, nem volt 
olyan elhivatott szakember, 
aki túlnő a testnevelésben 
elvárható szint határain. Az 
elmúlt tanévben sikerült 
ilyen embert találni Bálint 
Tamás személyében. Azóta 
ugrásszerű fejlődésen ment 
keresztül a sportág mind 
szakmailag, mind szerve-
zettségében. Ennek a nagy 
lépésnek köszönhető ez a 
siker, amit reményeink sze-
rint még sok követ majd. 
A következő mérföldkő jól 
látható már ebből a távol-
ságból is, egy normál mére-
tű tornaterem képében, ami 
nem csak ennek a sportág-
nak adna újabb lendüle-
tet… 

Végül a győztes csapa-
tunk tagjainak névsora: Bá-
lint András, Lázár Olivér, 
Szilágyi Dávid, Murányi 
Kende, Oláh Zoltán, Szalai 
Álmos, Lénárd Patrik.

Petrovics Béla

Az iskola januári hírei

Tánc vizsga
A táncvizsga azonban főleg 

élő zenével zajlott. A gyerekek 
1 próbával is remekül össze-
csiszolódtak a meghívott mű-
vészekkel. Nemcsak az élő ze-
nére való táncolás élménye, de a 
hangszerekkel való ismerkedés 
is fontos célkitűzése a művésze-
ti iskolának. 

A Fürge Cselle csoport dél-al-
földi koreográfi ájához Lipták 
Péter (klarinét) és Balog Bol-
dizsár (tekerőlant) adta a mu-
zsikát, az egyébként kiválóan 
énekelő csapatnak.

A Hérics csoport a teljes so-
mogyi táncrendet felölelő 10 
perces összeállítását végig éne-
kelték a lányok, ami nem kis 
teljesítmény, Bese Botond dudás 
kísérte őket.

A fellépő gyerekeknek és 
a vendégeknek azonban nem 
csak a fi nom, szülők által sü-
tött sütik és a táncház volt a 
ráadás. Meglepetés vendégünk 
volt Róka Szabolcs, aki tanár, 
koboz- és lantművész, de főleg 
mesemondó szerepében talál-
kozhattunk most vele. A vizs-
gaműsor végén igazi interaktív 
meséjével elbűvölt kicsiket és 
nagyokat!

Reméljük, hogy a vizsgákat 
követő batyus bál mellett, egy-
egy kiváló művész meghívása is 
hagyománnyá válik.

Erdei Gabriella
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Az ünnepek után az év első 
napjaiban visszazökkent az 
élet a szokásos mederbe. 
Januártól kezdve hetente 
jött Antal Márti kézműves 
foglalkozást tartani. Min-
den hónap első pénteken 
ellátottainkat meglátogatta 
Zoltán atya. Minden hét-
főn jött az intézménybe 
Sinkovicz Éva gyógytor-
nász, aki csoportos és egyé-
ni mozgásterápiát végez. 
Szintén hetente jött Hor-
toványi Jenő elbeszélgetni 
idős gondozottainkkal.

Március 8-án Nőnap al-
kalmából virággal köszön-
töttük hölgy ellátottainkat. 
Március 15-én megemlé-
keztük nemzeti ünnepünk-
ről, és nemzetiszín de-
korációt készítettünk az 
intézmény díszítésére. 

2017. első negyedévé-
ben az elnyert pályázati 
pénzből elkészült a lift , és 
az emeleti rész teljes felújí-
tása, szobák, valamint egy 
új fürdőszoba kialakítása. 
Ennek köszönhetően az 
intézmény végre megkapta 
a határozatlan idejű műkö-
dési engedélyét.

A szobák festését, par-
kettázását, a nővérhívó 
rendszer bővítését és fel-
újítását, az orvosi szoba ki-
alakítását az udvarra egy fa 

dohányzó pavilon beszer-
zését és még több kisebb 
beszerzést a Nagymarosi 
Öregek Otthonáért Alapít-
vány fi nanszírozott.

A húsvéti ünnepekre 
az intézmény díszítésé-
hez a dekorációt ellátotta-
ink készítették kézműves 
foglalkozás keretében. Az 
ünnepeket próbáltuk a ha-
gyományos szokásokkal 
megünnepelni.

Anyák napja alkalmából 
felköszöntöttük az immár 
idős édesanyákat-nagyma-
mákat – dédi mamákat.

A nyár a hőségriadók 
jegyében telt, szerencsére 
nem történt rosszullét a 
meleg miatt. 

2017-ben is részt vet-
tünk a nagymarosi Nyug-
díjas Klub által az Idősek 
Világnapja alkalmából 
szervezett ünnepségen. 
Időseink nagyon jól érez-
ték magukat, szép élmény 
volt a nívós műsor. Utána 
nagy sikere volt a sok fi -
nomságnak.

December 5-én délben 
jött a Mikulás az ÖNO-ba, 
mindenki kapott ajándékot. 

A Gondozási Központ 2017. évi eseményei

Kedves Nagymarosiak!
Tisztelettel kérjük hogy személyi 

jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunkra 
felajánlani szíveskedjenek.

NAGYMAROSI  ÖREGEK  OTTHONÁÉRT  
ALAPÍTVÁNY

ADÓSZÁM:  18669103-1-13
Az előző évi 1 %-os felajánlások összege: 172.882 Ft volt 
Ebből az összegből egy mosógépet fogunk beszerezni, a 
fennmaradó összeget az intézmény működési költségeire 
használjuk fel.

Egyúttal szeretnénk megköszönni, hogy 2017. év folya-
mán is sokféleképpen támogatták alapítványunkat. Több 
ízben kaptunk pénzadományt, valamint ruhaneműt, ágyne-
műt, használati cikkeket, bútorokat. Minden adománynak 
nagyon örülünk, mert ezáltal megtakarítást érhetünk el. 

Támogatásukat az idősek nevében is
 előre köszönjük.

Az otthonba ellátogatott 
az Ave Maria Imakör kará-
csonyi előkészületi együtt-
létre.

Karácsonyi ünnepsé-
günket december 19-én 
tartottuk, a műsort a nagy-
marosi iskola 4. a osztályos 
tanulói adták Hangrád Kati 
és Bálintné Csizmadia Ildi-
kó  tanárnők vezetésével. 
Nagyon bensőséges, szép 
műsorral ajándékoztak 
meg bennünket. Az isko-
lásoknak az idősek saját 
készítésű ajándékkal ked-
veskedtek.

Itt szeretnénk köszö-
netet mondani a település 
lakosságának az önkéntes 
látogatásokért, munkáért, 
és az intézményünknek 
illetve a Nagymarosi Öre-
gek Otthonáért Alapítvány 
javára történő adományo-
kért. Nem is tudjuk számon 
tartani a sok kedvességet, 
amikkel támogatják az idő-
sek ellátását. Pénzadomá-
nyok mellett természetbeni 
adományokat (házi süti, 
péksütemény, ruhanemű, 
ágynemű, háztartási eszkö-
zök, bútorok stb.) kaptunk. 

Így a lakosság összefo-
gásával szépen, nyugalma-
san telt a 2017. év az intéz-
ményben.

Köszönettel: 
az intézmény 
ellátottai és 

dolgozói

Tájékoztató a kéményseprésről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a 
családi házban (egylakásos ingatlanban) élők a nekik al-
kalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az el-
lenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezekben az 
esetekben nem kötelező, de a biztonság érdekében java-
solt. 

Figyelem! Az ingyenes kéményseprőipari sormunka 
igénylése időpontfoglalással történik, amelyre interneten, 
telefonon vagy személyesen van lehetőség. 

Fontos tudnivalók: A gyors és egyszerű ügyintézés érde-
kében korszerű internetes felületen is lehet időpontot foglalni 
kéményseprésre! Interneten: www.kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.    E-mailen: levelét a kemeny-
sepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu-ra küldve. Telefonos 
ügyfélszolgálat: a 1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es, majd 
az l-es nyomógombot megnyomva, a jelentkező ügyintézőnél.
Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Pest megyei ellátá-
si csoport, Törökbálinton a Raktárvárosi út 1. szám alatt.
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Az önkéntes tűzoltók 
gyakorlatot tartottak a 

csónakházban
Januárban az egyik szombat 
délelőtt több járókelő ér-
deklődve jött be a csónak-
házba, mert látta, hogy tűz-
oltók tevékenykednek ott. 
Megnyugodva állapították 
meg, hogy nincs baj, csak az 
egyik speciális szivattyújuk 
rendkívüli felhasználása 
zajlik. Az MKKSZ támoga-

tásával felújított tanmeden-
ce beüzemeléséhez nyúj-
tottak segítséget gyakorlat 
keretében. A gyerekek is 
nagy érdeklődéssel csodál-
ták a különleges eszközö-
ket. Voltak akik tesztelték is 
a felszerelést.

Ezúton is köszönjük a se-
gítséget!

Felhívás
A Nagymarosi Sporte-
gyesület ebben az évben 
ünnepli alapításának 60. 
évfordulóját. Ebből az al-
kalomból szeretnénk kérni 
azokat, akik ezen a meg-
emlékezésen szívesen részt 
vennének, jelezzék szán-
dékukat a következő email 
címen –  laszlo.dobrossy@
gmail.com - vagy az egye-
sület vezetőségénél. Kérjük 
azokat, akiknek vannak az 
egyesület életéről képei, 
felvételei, vagy olyan relik-
viái, amit megosztana min-
denkivel szintén jelezzék. A 
rendezvényt a versenyidő-
szak végén tartanánk, hogy 

Az elmúlt években egyre na-
gyobb népszerűségnek ör-
vend a futás, mint sportte-
vékenység. S ezzel arányban 
több futórendezvény is meg-
rendezésre kerül országosan. 
Nagymaros is folyamatosan 
növekszik a sportesemények 
létszáma. A város örömmel 
ad helyet sport- és szórakoz-
tató rendezvényeknek, hisz 
a Börzsöny lábánál páratlan 
kilátás, melyet gyalogosan, de 
futva is meg lehet csodálni.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az alábbi időpontokban 
és helyszíneket érintve lehet 
megnövekedett forgalomra 
számítani Nagymaroson:

2018. április 7. 7-13 óráig
 2. Dunakanyar Félmaraton

Rajt és cél: Nagymaros, Ha-
jóállomás (Fő tér)

Parkolás: foci pályán, ki-
jelölt parkoló helyeken és a 
környező utcákban.

Lezárt útszakaszok: Fő 
tér, (parkoló helyek is), Béla 
kir. Sétány, kerékpárút teljes 
hosszában Zebegényig.

Tervezett nevezők létszá-
ma: max. 2000 fő

Bővebb infó és jelentkezés: 
www.panoramafutas.hu

2018. május 27. 8-13 óráig
Hegyes-tető Vertikál futás

Rajt és cél: Nagymaros, 
Szent Imre tér

Lezárt útszakaszok: Szent 
Imre tér(Diófa felé vezető út-
szakasz).

Tervezett nevezők létszá-

ma: kb. 250 fő
Bővebb infó és jelentkezés: 

http://kalandfutasok.wixsite.
com/vertikalfutas
2018. június 2. , 21.30- 24.00

3. Éjszakai panorámafutás
Rajt: Szob - Cél: Nagyma-

ros 
Lezárt útszakaszok: Fő tér 

alsó szakasza (parkoló helyek 
is), Béla kir. Sétány, kerékpár 
út Szobig.

Tervezett nevezők létszá-
ma: max. 1000 fő

Bővebb infó és jelentkezés: 
www.panoramafutas.hu

2018. szeptember 22. 
délután Panorámafutás
Rajt és cél: Zebegény
Fordítópont: Nagymaros

Szakaszosan lezárt útsza-
kaszok: Fő tér alsó szakasza 
(parkoló helyek is), Béla kir. 
Sétány, kerékpár út.

Tervezett nevezők létszá-
ma: max. 2000 fő

Bővebb infó és jelentkezés: 
www.panoramafutas.hu

Még tárgyalás alatt:
2018. május 5. 4-22 óráig

Hegyi futás
Rajt és cél: Nagymaros, Fő 

tér, Hajóállomás 
(ultra távok, 90-50-20 km)
Lezárt útszakaszok: Fő tér 

alsó szakasza, városháza előtti 
útszakasz szakaszosan, Szent 
Imre tér, (Diófa felé vezető 
útszakasz). 

Tervezett nevezők létszá-
ma: 550 fő

Kérjük, hogy segítsék a 
városba látogató sportolókat 
a tájékozódásban, hogy jö-
vőre viszont láthassuk őket. 
Köszönjük előre is a lakosság 
együttműködését és türelmét a 
programok megvalósításában. 

Futórendezvények 
helyszínévé vált Nagymaros

Kajakos hírek

legyen idő a felkészülésre. 
A dátumról és a helyszín-
ről a jelentkezők számának 
függvényében adunk tájé-
koztatást.

Kezdődik az adózá-
si időszak. Amennyiben 
Ön is szeretné segíteni az 
Egyesület tevékenységét 
adójának 1%-val, akkor a 
bevallásában ezt adja meg: 
Nagymarosi Sportegyesület 
19836533-1-13.

Az egyesület 
vezetősége
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2017. november 11-én már hete-
dik alkalommal került megren-
dezésre a Sramli Parti a Wildenro-
sen táncegyüttes szervezésében. 
A rendezvényen ismét a Lustige 
Musikanten (Vidám Fiúk) húzta 
a talpalávalót. A zenekari szünet-

ben a közönséget a Wildenrosen 
és a kismarosi Marus kápráztat-
ta el. Természetesen nem ma-
radhatott el a közös tánc sem. A 
vendégek, a törzsvendégek és 
az újonnan érkezők is, bátran 
mondhatom, jól érezték magu-
kat, hajnalig mulattak.

Éjfélkor a sok szép tombola-
tárgy mind egy szálig gazdára ta-
lált. A főnyeremény a Wildenro-
sen jóvoltából egy bánki wellness 
délután volt, melyet egy tünemé-
nyes fi atal pár nyert meg.

Szeretnénk köszönetet mon-
dani a résztvevőknek, hogy eljöt-
tek, és vidámságukkal hozzájá-
rultak a jó hangulathoz!

Köszönjük a támogatást: Adi 
Papírbolt, Alimánné Fazekas 
Gabriella, Ambrusné Molnár Csil-
la, Arnold Márton, Ászok Sarok, 
Besjana Pékség, Bor-Piac, BTZ, 
Cross - Inergy Zrt, Csajka Andrea, 
CsiBi Pub, David Balazic, Deme 
Tamásné, Dr. Maurer - Morvai 
Ágnes, Édeske, Alíz cukrászműhe-
lye, Éva Nails, Fő téri patika, Szűcs 
Géza, Gyimesi Levente, Haniber-
ger Szabina, Hesztia Lakásva-

rázs, Ipoly Erdő Zrt Nagymarosi 
Erdészete, Jakus Mihály, Karsán 
lakberendezés, Kovács Andrásné, 
Kutyakanyar állatorvosi rendelő, 
La Fleur by Nora, Lénárd Katalin, 
Lénárt Kitti, Lévai Katalin, Rudolf 
Erika és János, Maros Étterem, 
Maurer – Hornyák Hajnalka, Ma-
ros – VEGYES, Maros - Wax Kft , 
Monde Kft , Nagy István, Nagyma-
ros Város Önkormányzata, Nagy-
marosi Autójavító és Hajózási Kft , 
Napkereki Küküllő Kerékpárbolt, 
Nagymarosi ÉpTü Bt, Német 
Imre, Palásti Ildikó, Panoráma 
Gyros, Prím-Kert, RE-MI fagyizó, 

SIGIL galéria és kávézó, Spitz Pé-
kesség, Szilágyiné Franyó Emese, 
Szent István Fogadó, ToBORzó, Új 
Ház Centrum – Piramis Építőház, 
Várnagy Béla, Vén Duna Cuk-
rászda, Vitalitás Biobolt. Valamint 
a piac árusai: Bogdányi Imre, Dán 
Ildikó – Féja Géza, GaBko Chili, 
György Ottó, Fábián Erzsébet, Fe-
kete Tanya, Heincz Zsolt, Hugyecz 

méhészet, Klement László, Marosi 
Józsefné, Mesterné Petényi Tímea, 
Horváth család, Moczok Jánosné, 
Stencli Ferenc, Veress László.

Találkozzunk 2018. novem-
ber 17-én az VIII. Sramli partin! 
Mi biztosan ott leszünk! Önök 
jönnek? 

Lénárt Kitti
Fotók: Tóth Fanni 

Támogatókat 
keresünk!

Amint azt néhányan már 
láthatták, elindult a Nagy-
marosi ÖTE szertár épü-
letének felújítása a Vasút 
utcában. Ennek finanszí-
rozására nagy összegű tá-
mogatást kaptunk közpon-
ti forrásokból. Az utóbbi 
napokban értesített a ki-
vitelező, hogy a tervezett 
munkálatokon felül újabb 
feladatokat kell végrehaj-
tani ahhoz, hogy az épület 
biztonságos legyen. A meg-
bontás után kiderült, hogy 
az oldalfal egy része alatt 
nincsen alap, illetve a fö-
dém gerendázata sem meg-
felelő, így le kell bontani, 
újat építeni.

Az eredeti tervekből így 
már 7 millió Ft feletti érték-
ben kellett munkálatokat 
törölnünk.

Annak érdekében, hogy 
ne maradjon le pl.: a ga-
rázspadló hő és nedvesség 
szigetelése, a fűtés rendszer 
beszerelése, közmű veze-
tékek kiváltása vagy, hogy 
legyen csempe a garázsban 
és a fürdőben... további for-
rásokat kell keresnünk.

Amennyiben lehetősége 
engedi, kérjük támogassa 

Egyesületünket!
Számlaszámunk:

11600006-00000000-
44810269

Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület

A szertár még idén ta-
vasszal átadásra kerül. A 
tetőszerkezet felújításán 
kívül, terveink szerint egy 
komplett, használható épü-
letet szeretnénk birtokba 
venni. A jelenlegi helyzet-
ben erre támogatás nélkül 
nincs esély. A szertár végre 
megfelelő körülményeket 
teremthet ahhoz, hogy télen 
is vízzel telt autóval várjuk 
a riasztásokat és eszköze-
inket végre rendes körül-
mények között tárolhatjuk. 
Reakció időnk felgyorsul és 
hatékonyságunk nagyban 
növekedni fog.
KÉRJÜK AZ ÖNÖK TÁ-
MOGATÁSÁT!

Köszönettel,
Nagymarosi Tűzoltók

Ez már a hetedik Sramli Parti volt
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Olvasói levelek

Szemetes
Közel 50 éve lakom Nagymaroson és bánatomra egyetlen ön-
kormányzatnál sem tudtam elérni, hogy a Piramis Építőház 
bejárata közelében helyezzenek ki egy szemétgyűjtőt. Min-
denki az én portám előtt dobálja el a szemetét. Eddig is zsák 
számra szedtem össze, de most már nem, hogy hajolni nem 
tudok, hanem járni is alig.

Még a végén engem fognak megbüntetni, hogy nem takarí-
tok a házam előtt. Nem tudom kinek lenne ez kötelessége, de 
nem az enyém az biztos!

Naszvadi Dénes,
Idős és beteg nyugdíjas

Elindul a néptánc
A felnőtt néptánc csoport elindul!

A próbák időpontja szerda este 7 órától a 
Művelődési Házban.

AZ ELSŐ PRÓBA FEBRUÁR 14. SZERDA.
Minden táncolni, mozogni vágyót szeretettel várunk! 

Borkó Bálint

Paks
A marosi cukrászdában éppen megettük a dobos tortáinkat, 
amikor nagy pukkanással elsötétült az egyik lámpa. Szeren-
csére nem áramszünet történt, csak az izzó égett ki. Kaposi 
bácsi – aki éppen az unokáival gesztenyepürézett a cukrász-
dában – szolgálatba helyezte magát, és gyakorlott mozdulat-
tal kicserélte az égőt, miközben megnyugtatta a vendégeket:

-Ne féljenek, értek ezekhez az energetikai dolgokhoz, so-
káig voltam kapuügyeletes a Paksi atomerőműnél! Emlék-
szem, az első blokk 1982-ben kezdte el a működését, decem-
berben már az erőmű adta a villanyáramot az ország összes 
kínai gyártmányú karácsonyfaégő füzéréhez.

Akkoriban Paks volt az ország, sőt talán Európa legfonto-
sabb nagyberuházása. Az erőművet mérnökök és szakértők 
százai évekig tervezték Budapesten, meg Moszkvában. Az en-
gedélyezésben részt vettek fi zikusok, építészek, energetikai és 
nukleáris szakemberek, nemzetközi hírű tudósok is. 

Paksot időközben várossá nyilvánították, és az öntudatra 
ébredő tanácsi apparátus kitalálta, hogy a jogszabályok alap-
ján az erőmű építési terveit a helyi tanácsnak is jóvá kell hagy-
nia.  

Az erre illetékes paksi szakigazgatási szerv – az építési osz-
tály, egyetlen pályakezdő építészmérnökből állt. Fenn a fővá-
rosi központban nem akartak balhét és vitát, ezért egy szép 
napon parancsot kaptam, hogy biztosítsuk egy Pestről érkező 
közúti konvoj útvonalát. Három megrakott, pótkocsis kami-
on gördült a tanácsháza elé:

 - Engedélyezés céljából meghoztuk az erőmű tervrajzait!

A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 
szülői munkaközössége, nevelőtestülete, valamint a 

Nagymarosi Óvodáért Alapítvány Kuratóriuma 
tisztelettel kéri és köszönettel fogadja a személyi

 jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlását, mellyel 
hozzájárulnak az alapítvány célkitűzéseinek 

megvalósításához, és gyermekeink örömteli hétköznapjaihoz.

A NAGYMAROSI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 
19185222-1-13

Köszönjük!
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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

NEMZETKÖZI SARASTVATI JÓGA /torna/
NAGYMAROSON! EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

-JAVÍTÓ GYAKORLATOK, 
rávezető eszközökkel, sok segítséggel. 

KÖZÉP ÉS IDŐSEBB KOROSZTÁLY számára.

Mozgásszervi, szív és érrendszeri, emésztési problé-
mák, valamint a kedélyállapot, erőnlét, 

és állóképesség javítására.

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/380-6233 - Szűcs Éva 

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok: 
Féja TamásFéja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442

Nagymaroson pince eladó. 
Érdeklődni lehet: 06-30/904-6879

Rimmer, Kelly: Kinek a lánya?
„Téged örökbe fogadtunk. Három rövid szó, s az életem szilánkokra hullt. 
Még nem fogtam föl egészen, de egy vastag, fekete törésvonal szakította ket-
té az idővonalamat: eztán már mindig így lesz. Lesz egy előtt és egy után.”

Sabina, aki maga is várandós, nem érti, hogyan hagyhatja el egy anya 
a gyermekét, és szülei miért titkolták el előle a származását harmincnyolc 
éven át.

A valós eseményeken alapuló, megrázó történet egy család személye 
tragédiáján át mutatja be az úgynevezett kényszer-örökbeadási ügyek 
hátterét. 

Szívfájdítóan megindító regény, amelynek olvastán az édesanyák még 
szorosabban ölelik magukhoz gyermekeiket.        

Hemingway, Mariel: A Hemingway-átok 
Mariel Hemingway néhány hónappal azelőtt született, hogy nagyapja, 
Ernest Hemingway Nobel-díjas író önkezűleg véget vetett életének. A 
Hemingway család generációk óta szenvedett az alkoholizmustól, a men-
tális betegségektől és a sérült emberi viszonyoktól.

A legkisebb lány, Mariel volt az egyetlen, aki szembe szállt a családját 
sújtó átokkal. ő volt az egyetlen, aki felülkerekedett a terhelt genetikai 
örökségen, és normális életet tudott élni. 

Tremain, Rose: Gustav-szonata
Történet egy különös gyerekkori barátságról, amely kiállja az idő pró-
báját.

Gustav egy svájci kisvárosban nőtt fel, ahova a II. világháború ször-
nyűségeinek csak a halk visszhangja jut el. Összebarátkozik a vele egyko-
rú, tehetséges zsidó fi úval, Antonnal, aki ígéretes zongorista növendék.

A két fi út szinte testvéri szeretet kapcsolja össze. Ez a barátság min-
dennél fontosabb a fi úk számára, és életüket később, felnőttkorukban is 
meghatározza. 

A Gustav-szonáta a barátságról szól: a szenvedélyes szeretetről, az el-
tárolódásról és a küzdelemről. Erőteljes és mélyen megindító mű az egyik 
legnagyobb kortárs angol regényíró tollából.

Chrips, Peter: Az agymanók bemutatják:
az emberiség legvakmerőbb felfedezései

Tényleg találkoztak az ókori felfedezők tengeri szörnyekkel? Hogyan fe-
deztek fel új területeket a vikingek portyázás közben? Hogyan érdemes 
meghódítani a Föld leghidegebb területét?

Pakold össze a hátizsákod, és utazz vissza az időben, hogy találkozz 
a történelem leghíresebb utazóival, és kísérd el őket kalandos útjaikon. 
Rengeteg felfedeznivaló vár rád, és keresve sem találhatnál jobbútitársa-
kat a rettenthetetlen, bátor agymanóknál.
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705  ÉS 06-20/942-5822  - Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu  
E-mail:  mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com  - Facebook oldalunk: Máté Állatvédelmi Alapítvány

„A legtöbb állat, amelyet az ember hasznosít, fajához méltatlan életet él. Az elképesztő mennyiségű disznóról és tyúk-
ról van szó: az ipari méretű állattartás nem lát mást bennük, csak nyersanyagszállítót. Hogy ezek az állatok önként és 

szívesen dolgoznak-e nekünk, azt szükségtelen megvitatnunk - a válasz határozott nem.” (Peter Wohlleben)

Egy néhány napja megjelent hírrel 
kapcsolatban levelezés kezdődött 
az alapítványunk Facebook oldalán, 
majd a Nagymaros címűn. A tudó-
sítás arról szólt, hogy a városunkhoz 
egy milliárd forint fejlesztési pénz 
érkezik, azonnal beugrott a gondo-
lat, ebből az összegből talán lecsíp-
hető valamennyi a régóta hiányzó 
beruházásra, a kutyafuttatóra. Vala-
ki megemlítette, hogy céltámogatás-
ról van szó, tehát aligha jut belőle az 
említett építkezésre, azonnal „újítot-
tunk”, megcsináljuk, meg kell csinál-
ni anélkül is, sok társadalmi munká-
val, cégek, különösen az építkezéssel 
foglalkozók bevonásával. Az önkor-
mányzattól a helyszín biztosításához 
kérnénk támogatást. 

Tudjuk jól, a kutyasétáltatás remek 
elfoglaltság. Nem csupán a négylá-

búak számára, hanem nekünk, gaz-
diknak is. Barátságok alakulnak, séta 
közben vidám történetek hangzanak 
el a kedvencekről, tapasztalatcsere 
a jó levegőn és még sorolhatnánk. 
Az eseménynek természetesen van-
nak buktatói is: gyakran elmarad a 
pórázhasználat, szaladgáló kutyák 
a kerékpárúton, szinte naponta ol-
vashatunk, hallhatunk különböző 
konfl iktusokról, balesetekről, és a 
jelek szerint elmaradhatatlan "ku-
tyagumi". A bekerített futtató építése 
közben kialakulhat egy jó, állatbarát 
közösség, végre közösen megvitat-
hatnánk például a kedvenceink kul-
turált tartásával kapcsolatos téma-
köröket, teremthetnénk egy olyan 
helyet Nagymaroson, ahol a két-és 
négylábúak békében, vidámságban 
lennének egymás mellett!

Lesz végre kutyafuttatónk? Aki követi a világháló híreit, ol-
vashatja, láthatja, nagyon sok állat-
barát lakója van Nagymarosnak. 
Jól tudjuk, eltérőek a vélemények 
a Facebook hasznáról, ám köny-
nyen belátható, számtalan előnye 
van, amennyiben értelmesen hasz-
nálják. Többek között igen szép 
számmal kerülnek vissza aggódó 
gazdáikhoz az elkóborló kutyu-
sok, és azt is örömmel láthatjuk, 
mennyi szerencsétlen kis állat ta-
lált már magának szerető családot 
az éternek köszönhetően. Hála a 
technikának, ha nyitott szemmel 
járunk, és odafi gyelünk egymásra, 
egy kattintással sokat segíthetünk. 
Nagy örömünkre a Máté oldala 
egyre népszerűbb, szeretnénk, ha 
közismert fóruma lenne a helyi ál-
latvédelmi, tartási ügyeknek.

Közeledik a jó idő, ne késleked-
jünk a futtató megépítésének elő-
készületeivel! 

Várjuk az érdeklődőket a műve-
lődési házba, e hó 22-én fél hétre. 

KÉRJÜK, TÁMOGASSA 
ALAPÍTVÁNYUNKAT 

ADÓJA 1%-ÁNAK 
FELAJÁNLÁSÁVAL!

Adószámunk: 
18700767-1-13 

bankszámlaszámunk: 
66000114-10109375

Köszönjük!

Egy kutyafuttató BudapestenEgy kutyafuttató Budapesten
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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, 

Mihály u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

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

Telefon: 06-20/911-9077

A CIKKEK LEADÁSI 
HATÁRIDEJE: MINDEN 

HÓNAP VÉGE

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 programjaiA művelődési ház programjai
február-márciusff

2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak a részvételét, akik osztoztak 
fájdalmunkban és elkísérték utolsó útjára CSAJKA 
MÁRTONT, férjemet, édesapánkat és nagypapánkat.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak a részvétét, akik osztoztak 
fájdalmunkban és elkísérték utolsó útjára DUDÁS 
JÁNOST, férjemet, édesapát, nagypapát és déd-
papánkat. Sírjára szeretetük és tiszteletük virágait el-
helyezték. 

Dudás család

FEBRUÁRI PROGRAMOK

február 15. délelőtt - Vásár

február 17. szombat - Jótékonysági bál
A Nagymarosi Óvodai Alapítvány szervezésében

Zenél: Nani
Belépőjegy ára 3000 Ft amely 2 fogásos vacsorát 

tartalmaz.

február 20. délelőtt - Vásár

február 22. 18.30 - Kutyafuttató klub megbeszélés

február 24. szombat - A Nugydíjas klub batyus bálja
Zenél a Heinczinger zenekar

Belépőjegy ára 800 Ft

MÁRCIUSI ELŐZETES

március 3. - Borverseny
március 10.  - Polarys bál

Születtek: Selényi Lajos és Tóth Beatrix fi a: Vince,  Lifi  
Tamás és Tellér Hajnalka lánya: Laura, Horváth Ármin 
és Balázs Annamária fi a Bálint, Honti Viktor és Guba-
csi Hajnalka lánya: Blanka, Putnoki Tóth Attila és Tóth 
Andrea fi a: István, Márky Ádám és Mészáros Annamária 
lánya: Sarolta, Dömötör Csaba és Hollik Erzsébet lánya: 
Hanga Júlia, Kovácsik Ádám és Philipp Nóra fi a: Zalán.
Elhaláloztak: Mezei Józsefné sz. Magnucz Júlia  (1935), 
Szirtes József (1929), Ocsenás Ferencné sz. Kékedi Ilo-
na (1940),   Pánczél János (1942), Milák László (1935), 
Csajka Márton (1942), Horváth Dezsőné sz. Radics Róza 
(1936)
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DB
David Balazic

ART SHOEMAKER
CIPÉSZMESTER

Cipőápolási szerek, cipőfűzők, talpbetétek, 
pénztárcák, csizma és cipő sámfák kaphatók!

Újdonság: saját gyártású női és férfi  
bőrövek, 2 méretben, 4 féle csattal.

Cipőre húzható csúszásgátló érkezett!

NYITVA TARTÁS: 
hétfő zárva,

kedd-péntek 8-12 és
13-17, szombat 8-12,

vasárnap zárva

Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu,
Nagymaros, Vasút u. 3

  Börzsönyoptika - Király u. 6. Börzsönyoptika - Király u. 6. 
Február 17-én , szombaton Február 17-én , szombaton 

ingyenes látásvizsgálatingyenes látásvizsgálat
A VIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!A VIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-17 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889

 

Az üzletben mindennemű rövidáru kapható: 
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő 
fonalak, cérna, tű, gomb, cipőfűző, 

diszkötöző, selyem szalag, cipzár, gumi, 
díszítők fehér és arany színben. 

Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.

FOLYAMATOS AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!FOLYAMATOS AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
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Mindennapos nyitva tartással, diszkont árakkal, mindig friss csemegepulttal, bőséges Mindennapos nyitva tartással, diszkont árakkal, mindig friss csemegepulttal, bőséges 
fűszerkínálattal, minőségi borokkal, glutén- és cukormentes termékekkel, kedves fűszerkínálattal, minőségi borokkal, glutén- és cukormentes termékekkel, kedves 

kiszolgálással, családias légkörrel és kávé automatával várjuk kedves vásárlóinkat! kiszolgálással, családias légkörrel és kávé automatával várjuk kedves vásárlóinkat! 
Március 1-től hosszított nyitva tartással!Március 1-től hosszított nyitva tartással!

Ízelítő aktuális kínálatunkból:Ízelítő aktuális kínálatunkból:
Soproni IPA: 259 Ft Nescafé: 550 Ft HohesC: 445 Ft Hajfestékek: 680 Ft Soproni IPA: 259 Ft Nescafé: 550 Ft HohesC: 445 Ft Hajfestékek: 680 Ft 

Sörök diszkont áron! Háztartási vegyiáruk, friss zöldségek és tejtermékek. Sörök diszkont áron! Háztartási vegyiáruk, friss zöldségek és tejtermékek. 
Hé  ő – Szombat: 6:00 – 19:00, Vasárnap 7:00 – 16:00Hé  ő – Szombat: 6:00 – 19:00, Vasárnap 7:00 – 16:00

Aktuális akcióinkról tájékozódjon facebook oldalunkon: Aktuális akcióinkról tájékozódjon facebook oldalunkon: facebook.com/panoramanagymarosfacebook.com/panoramanagymaros

Akiket keresünk:- főzni is tudó SZAKÁCSOKat (teljes és rész munkaidőbe)- pultos/felszolgálót (teljes és rész munkaidőbe)- élelmiszerboltunkba csemegepultos- árufeltöltő- pénztárost (rész- vagy teljes munkaidőbe)Jelentkezz fényképes önéletrajzzal 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!


