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Maradt a döntés: április
1-től a Fő téren is fizetős
lesz hétköznap a parkolás

Folytatódik a freskók felújítása a
katolikus templomban. Ez év januárjától a templom orgona feletti
hajója került beállványozásra, és
a falfelületek szekkóinak jelenleg
zajló restaurálása várhatóan április
végére készül el. A projekt összköltsége 7 millió forint, melyhez várják
a felajánlásokat.
Hamarosan elkezdődhet a templom külső homlokzatának felújítása is, hiszen az Emberi Erőforrások
Minisztériumától jelentős támogatást nyert el az egyházközség.
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KARSÁN EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak, ágykeretek, paplanok, párnák
®

új termékei kaphatók!

Ruha-, bőr-, szőrme sz tás és festés, ékszerjavítás és készítés!

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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Maradt a döntés: április 1-től
a Fő téren is fizetős lesz
hétköznap a parkolás
Február 26-án tartotta ülését
a képviselő-testület, melyen
betegség miatt nem volt jelen Petrovics László polgármester és Ivor Andrásné képviselő.
Fontos téma volt ismét a
parkolás kérdése, melyet a
szakbizottság is újra tárgyalt.
Az intézményi beszámolók
mellett több rendeletet is
módosítottak.
A lejárt határidejű határozatok teljesítésének megtárgyalása után a Mátyás Étkezde, a Művelődési Ház és
Könyvtár és a Védőnői Szolgálat 2017-es beszámolóit és
az idei év terveit fogadták el.
- A testület a Humánügyi
Bizottság javaslatára a közétkeztetést ellátó nonprofit kft.
beszámolóját azzal fogadta
el, hogy sem a norma, sem a
rezsiköltség emeléséről nem
kíván dönteni annak számszerű, konkrét alátámasztása
nélkül.
- Az intézményvezető javaslatát elfogadva mielőbb
szükségesnek tartja a művelődési ház vizesblokkjának
felújítását.
- Szintén a Humánügyi
Bizottság javaslatára indokoltnak tartották a hétfői
tanácsadás időpontjának későbbi, 15-17 vagy 16-18 óra
közöttre való tételét, erről a
polgármester egyeztet majd
a gyerekorvossal.

A képviselői vagyonnyilatkozatokkal
kapcsolatos
tájékoztató után újra tárgyalták a fizetős parkolással
kapcsolatos korábbi döntést,
melyet végül egyhangú szavazással változatlanul hagytak: „A rendelet hatálya alá
tartozó 1. és 2. övezetben
egész évben, az ünnepnapok kivételével a hét minden
napján 8 és 18 óra között
csak a parkolójegy automatából előre megváltott
parkoló jeggyel, mobiltelefonos parkolási díjfizetési
rendszer használatával, vagy
rendszámot tartalmazó éves
parkolási bérlettel, valamint
a mozgásában korlátozott
személy részére kiadott parkolási igazolvánnyal szabad
várakozni. A rendelet 2018.
április 1. napján lép hatályba.”
A korlátozott
várakozási övezetek

Civilszervezetek figyelmébe!
A képviselő-testület 29/2018. (II. 26.) számú határozatával
döntött a civil szervezetek támogatására pályázat kiírásáról. Az
önkormányzat támogatást kizárólag annak a civil szervezetnek
nyújt, aki a mellékelt pályázati adatlapon a támogatási kérelmét
határidőben benyújtja, és a korábbi év támogatásával szabályszerűen elszámolt.
Az adatlap a város honlapjáról letölthető, illetve a hivatal ügyfélszolgálatán papír alapon is átvehető.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. március 13. 12 óra.
A határidő jogvesztő! A pályázatot a polgármesteri hivatalba
kell küldeni, vagy a titkárságon személyesen leadni.

1. övezet:
1. Fő tér 12. számú főközlekedési út és a vasút közötti
mindkét oldala
2. Fő tér 12. számú főközlekedési út alatti, a kerékpárúti kereszteződésig tartó
része
3. A Duna-part Fő tér alatti,
és a Rév lejáróig tartó szakasza
4. A Duna-part rév pénztár és Magyar utca közötti
szakasza
2. övezet:
1. A Gesztenye sor Magyar
utca és Csillag utcai szakasza
2. A Gesztenye soron a vasút alatti parkoló
Áttekintették az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott
korábbi döntéseket. A grémium végül a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javaslatára a következő kiegészítésekkel fogadta el:
1. a Zöldpont Egyesület
által megvásárolt ingatla-

nokra vonatkozó kitételt
elhagyja, egyúttal külön
tárgyalást tart szükségesnek
az egyesülettel az adásvételi
szerződés teljesítésének további lépéseiről,
2. a Dézsma utcai présház
használatáról, a szerződés
teljesítéséről a következő bizottsági és Képviselő-testületi ülésen külön beszámoló
megtartását kéri,
3. a Szálloda utcai ingatlan-együttes zöldterületének teljes területrendezésére
árajánlat beszerzését kéri,
4. a Sigil Galéria esetében
is kéri a következő ülésen
beszámoló megtartását,
5. a Kisújhegyi, 954/5
hrsz-ú közút rendezését, és
arról tájékoztatást kér.
Pályázatot írnak ki a városban működő, a köz érdekében tevékenységet végző
civil szervezetek támogatására. A pályázatok elbírálásáról a Humánügyi Bizottság
javaslata alapján a képviselő-testület március 26-i ülésén dönt.
Elfogadták az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét, valamint az
április 8-ra kiírt voksolásra
megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait,
valamint a póttagokat is.
Tagok: Bessenbacher Géza,
Buda Péter, Dankainé Csanda Mária, Ember Józsefné,
Kovács Roberta, Nagy Ildikó,
Palásti Antalné, Pataki Pálné, Raszlerné Szalay Katalin,
Szalai Lajos, Szlépka Zsófia,
Voknáth Lászlóné.
Póttagok: Ferbert Ottóné,
Legény Péter, Legény Péterné,
Kovács Andrásné, Kovács Sándorné, Mátrai Tamás, Murányi Józsefné, Nagy István.
Végül pedig döntés született a Csillag utcai ingatlan
helyiségeinek további bérbeadásáról.

Képviselői közlemény
Minden hónap első keddjén 16 órától az igény szerinti
időpontig képviselői fogadóórát tartok.
Helyszín: Tájház-Nyár utca 2. vagy városi könyvtár.
Egyeztetés telefonon: 06-20/414-0712. Kérdését, kérését
bizalommal kezelem.
Ivor Andrásné képviselő
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Útfelújításra is juthat
pénz az idén
A képviselő-testület a februári
ülésen újra tárgyalta a parkolási
rendelet módosítását, de végül a
korábbi döntés maradt érvényben: fizetni kell hétköznap a Fő
téren is.
- Miért döntött így a grémium – tettem fel a kérdést Petrovics László polgármesternek.
- Korábban azért döntöttünk a fizetős parkolás bevezetése mellett, hogy a Visegrádra
menő autósok, akik itt hagyták
a gépjárműveiket, fizessenek
ezért. Bár én nem értettem
egyet avval, hogy a nagymarosiak hétköznap is fizessenek, de
a testület többsége igen, így ezt
be kell tartanom. Ha megnézzük a Fő teret hétköznap is tele
van autóval – ez volt az indok,
amiért a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság javasolta a változtatást.
- De a döntés rosszul érinti
azokat, aki az iskolába hozzák
gyermekeiket, vagy az orvoshoz
mennek.
- Ha egy-két percre állnak
csak meg, amíg kiszáll a gyerek
az autóból, azért nem fogják
őket megbüntetni. Persze az
éves bérlet megvásárlása a legjobb megoldás: 52 hétre 5000
forint, ami hétvégenként 100
forint sincs. Nyilván egyszerre ennyi pénzt kiadni sok, de
ezzel egész évben Nagymaros
területén meg lehet állni. Azt
mindenkinek be kell látnia,
hogy új parkolóhelyeket kell létesíteni, a bevételt erre fordítjuk
majd. Hamarosan elkezdődhet
a Molnár utca felső, vasút alatti részén újabb parkolók kialakítása, a tervek már készen
vannak. Ugyanezt szeretnénk
majd megcsinálni a Mainzi és a
Király utca között. Nem szeretnénk mindenhol fizetőssé tenni
a megállást, de a városközpontban igen. Ami azonban nagyon
fontos, a P+R parkolóban továbbra is ingyen lehet megállni,
valamint olyan utcákban, ahol
nem vezettünk be fizetési kötelezettséget, a szabályok betartása mellett lehet parkolni.
- Az önkormányzat ingatlanügyei is napirenden voltak.
- Már elég régóta próbálom

azt képviselni, hogy az önkormányzat minél több ingatlant
szerezzen meg. A zártkerti
pályázatok során megvettük a
Csillag utcai ingatlant, legutóbb
a Fehérhegy 14. szám alatti volt
kanászház, nem saját tulajdonú részét vásároltuk meg, ahol
fecskelakások kialakítását tervezzük majd. Emellett minden
olyan területet meg kívánunk
vásárolni, ahol parkolókat lehet
kialakítani. Decemberben lejárt
a határidő a korábbi beruházók
felé, de továbbra is több érdeklődő van a nagy projektterületek iránt. Én még mindig bizakodó vagyok.
- Hogy áll az idei büdzsé?
- A költségvetés elkészült, a
főösszeg 84 millióval volt több,
mint a bevételi oldal, így faragnunk kellett belőle. A beruházásokból húztunk le tételeket,
vagyis annyi út- és járdaépítés,
pályázat nem lesz, amennyit
szerettünk volna. Viszont már
készülnek a tervek a Duna-part
fejlesztésre. Ha a koncepciótervet a Magyar Fejlesztési
Ügynökség jóváhagyja, akkor
elindul a kiviteli szintű tervezés.
Már ebben az évben 100 milliós
nagyságrendű támogatást szeretnénk lehívni és a többi 900
milliót jövőre. A teljes kivitelezés jövőre készülhet el.
- Sokan panaszkodnak a
járhatatlan utak miatt. Idén jut
pénz a javításra a költségvetésből?
- Az utak karbantartására 3
millió forint van betervezve, a
földutakéra 1. Idén újra kijön
a belterületi utakra kiírt pályázat, melyen ismét indulunk.
Ha nyerünk, a Rákóczi utat
tesszük rendbe. Részt veszünk
egy másik pályázaton is, ott a
Csillag utca rendbetételére pályázunk. Várjuk még az eredményt a Diófa utca csapadékvíz
elvezetésével kapcsolatban. Sok
elképzelésünk van az idén: a
Mező utcában kandeláber sort
szeretnénk, a Babits utcánál a
bekötő részt leaszfaltozni, de ott
még rendezni kell a területet, a
kálvária felújítása és még sorolhatnám.
Furucz Anita

Tájékoztató az
országgyűlési képviselők
2018. április 8-i választásáról
Magyarország Köztársasági Elnöke 2/2018. (I. 11.) számú határozatával 2018. április 8. napjára
kitűzte kitűzte az országgyűlési
képviselők 2018. évi általános választását.
Szavazni 2018. április 8-án 6
órától 19 óráig lehet a lakóhely
szerinti szavazókörben.
A szavazókör címéről és a választás időpontjáról mindenki,
aki a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, február 19-ig értesítőt
kapott a Nemzeti Választási Irodától. Aki nem kapott, vagy nem
tudja, hogy szerepel-e a névjegyzékben, a Polgármesteri Hivatalban jelezheti.
A szavazókörök címét és a bizottságok tagjainak felsorolását,
valamint a Helyi Választási Iroda
elérhetőségét az önkormányzat
honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvashatják.
A 2. számú szavazókör eredeti helyén, az Elsővölgy u. 2. szám
alatti óvodában működik ismét,
viszont a 4. számú szavazókör a
Rákóczi út 14. szám alatt, a Gyermekjóléti Szolgálat épületében
lesz elhelyezve a Váci út 32. helyett.
A választáson külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi, az országos pártlistás és
- nemzetiségenként - a nemzetiségi listás szavazásra.
A szavazás napján Magyarország területén a lakóhelyétől
eltérő településen lévő szavazókör területén tartózkodó választópolgár átjelentkezéssel adhatja
le szavazatát. Az átjelentkezésre
irányuló kérelemnek legkésőbb
2018. április 6-án 16 óráig kell
megérkeznie a lakóhely szerinti
helyi választási irodához.
A szavazás napján szavazóköri
névjegyzékben szereplő külföldön tartózkodó választópolgár
külképviseleti névjegyzékbe való
felvételére irányuló kérelmet
nyújthat be ügyfélkapu regisztráció esetében a valasztas.hu oldalon, vagy a lakcím szerinti Helyi
Választási Irodánál 2018. március
31-én 16 óráig.
A választás napján az adott
szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyom-

tatott szavazóköri névjegyzékben
szerepel.
A szavazás megkezdése előtt
a választópolgárnak igazolnia
kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi
azonosítóját (személyazonosító
igazolvánnyal, vagy jogosítványnyal, vagy útlevéllel és ha van,
lakcímigazolvánnyal).
Ezt követően a szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken
saját kezű aláírásával igazolja.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár
rendelkezésére. A szavazófülke
igénybevétele lehetőség, nem kötelező.
A szavazólap kitöltését követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az
urnába dobja. Ez ugyancsak nem
kötelező, de a bizottságoknak a
borítékot át kell adniuk.
A szavazólap urnába történő helyezése előtt jelezni lehet a
szavazólap kitöltésének rontását,
a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a
rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Erre csak egyszer
van lehetőség.
A szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága
miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat
be.
A kérelmet legkésőbb 2018.
április 6-án 16 óráig a helyi választási irodához, vagy a szavazás
napján, legkésőbb 15 óráig a lakóhely szerinti szavazatszámláló
bizottsághoz kell benyújtani. A
mozgóurnát a szavazatszámláló
bizottság két tagja viszi ki a szavazókör területén belül a mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárhoz.
A választás szavazóköri eredménye a valasztas.hu oldalon
lesz olvasható és a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján is tájékoztatót teszünk közzé.
Dr. Horváth Béla
jegyző,
Helyi Választási
Iroda vezető
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18. Nagymarosi Borverseny
Szombat délután zajlott le a
18. Nagymarosi Borverseny
eredményhirdetése. A borversenyre közel 100 minta érkezett be nem csak Nagymarosról, hanem a Dunakanyar
több településéről és Szlovákiából, Farnadról is.
A rendezvényt az
Ister-granum lovagrend bevonulása nyitotta meg, majd következett a több mint 110 éve
fennálló Nagymarosi Férfikar
műsora, akik bordalokkal örvendeztették meg a közönséget.
Petrovics László polgármester úr nyitotta meg a borversenyt, majd Mojzes Péter, a
borbíráló bizottság elnöke és

Heininger Ádám, a verseny
szervezője adta át a díjakat.
Több arany, ezüst és bronzérem is született mind a fe-

hér, mind a vörös borok kategóriájában, a fehér borok
esetében a Nagy Arany díjat
Bíró Viktor Hárslevelű-Fur-

mint bora, míg a vörös boroknál Tölgyes Erhard 2013-as
Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Merlot bora érdemelte ki. A verseny fő díját, a
Vándor Kupát szintén Tölgyes
Erhard kapta 2013-as vegyes
vörös boráért.
2018-ban Nagymaros Város Bora kitüntető címet Heininger Ádám Irsai Olivér bora
kapta a társadalmi zsűritől.
A díjkiosztó után kötetlen
baráti beszélgetés keretében,
egy nagyon jó hangulatú estén ismerkedtünk az indított
borokkal.
Köszönjük a borászoknak a szép borokat, a részvételt, találkozunk jövőre a 19.
Nagymarosi Borversenyen!
Koncz Helga
Fotók: Pénzes Géza

Köszönet
A 2018 február 24-én megtartott nyugdíjas bál alkalmából szeretnénk köszönetet
mondani a résztvevőknek,
hogy megjelentek és hozzájárultak a jó hangulathoz.
Köszönjük a támogatást:
Alimánné Fazekas Gabriella,
Alíz Cukrászda, CBA Rasmann Miklós, Dr. Drobilich
János, Ép-Tü Bt Tüzép, Heininger Károly, Hesztia Lakásvarázs, Kóka Károly, Karsán
Lakberendezés, Manyi-bolt,
Maros-vegyes-Kocsis Norbert,
Mátyás Étkezde, Mándli Katalin, Palásti Ildikó, Panoráma
- Hénop Zsolt, Rudolf Erika és
János, David Balazic, Balázs
Róbert, Főtéri Patika, Vitalitás
Biobolt, Várnagy Béla.
Köszönettel:
Bethlen Gáborné
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Az iskola februári hírei
osztály hupikék törpikéknek öltözött
és Aprajafalvába kalauzolta a közön-

Február 22-én rendeztük iskolánkban a két nemzetiségi osztály számára
a német nyelvű szavalóversenyt. A versenyen Zachár Luca, Mészáros Dorina,
Zoller Panni 2.b és Hansághy Hanga
1.a osztályos tanulók vettek részt. A
gyerekek nagyon szépen szavaltak, a
lelkes kis közönség, a 2.b osztály német dalokkal köszöntötte őket.
Fontos információ: A tavaszi papírgyűjtés a papír alacsony felvásárlási ára
miatt elmarad.
Zoller Csabáné

Néptáncos hírek
A fafúvós tanszak
Februárra is maradt néhány tanszaki
hangverseny, melyen a gyerekek a legjobb tudásukat nyújtották elbűvölve
ezzel a közönséget.
Február 8-án rendezték Tahitótfaluban a Duna Kupa leányfoci tornát, melyen iskolánkból 7 lány vett részt, és 3.
helyezést értek el. Gratulálunk nekik!
A farsang nagyon vidáman zajlott az
alsósoknál és a felsősöknél egyaránt.
Az alsó tagozatosok osztálykeretben
töltötték a délelőttöt, de bemutatkoztak egymásnak a különböző osztályok
tündérei, boszorkányai, harcosai, cicái, és még sorolhatnánk miféle fantáziadús jelmezek vonultak fel a pitypangtól a rendszámtábláig. A felsősök
farsangját február 9-én délután rendeztük. Az eseményre négy osztály készült nagy izgalommal, a büfét a nyolcadik osztályosok szolgáltatták. Az 5.b

Nemzetiségi szavalóverseny
séget. A 6.a osztály egy Walt Disney
meseparódiával lepte meg társait, az
5.a és a 6.b osztály pedig harcosokként
és minyonokként adtak elő egy vidám
táncot. Nagy sikere volt mind a négy
produkciónak és az est igazi farsangi
hangulatban telt, tombolával, tánccal,
finom falatokkal.

Farsang az iskolában

Téltemetés Nagymaroson
Iskolánkban már régi hagyomány,
hogy a farsang időszakában régi sváb
szokás szerint eltemetjük a telet. Ezt
a szép hagyományt kiegészítettük egy
vidám farsangi felvonulással, melyen
nagy örömünkre már a legkisebbek is
részt vesznek, és egyre többen csatlakoznak minden korosztályból...
A krónikák szerint Nagymaroson
a kiszebabát egy teknőbe tették, majd
szódavízzel locsolták le, és így engedték le a Dunán, hogy menjen a tél minél messzebb...
Ezt a kedves hagyományt elevenítjük fel iskolánkban minden évben. Öröm volt
látni a vidám
gyerekcsapatot,
amint boldogan
integettek
az
egyre távolodó
teknőnek! Kö-

szönjük Antal Mártinak, hogy idén is
készített nekünk kiszebabát, Petrovics
Bélának, hogy a hideg télben vízre
szállt, hogy a teknő jó mélyre kerüljön és köszönjük Plentner Katinak és
Mozga Péternek, hogy vezették a vidám menetet. Talán idén túl vidámra
is kerekedett a felvonulás, a tél nem
nagyon ijedt meg tőlünk, pedig mi
mindent megtettünk...
Heinczné Cserni Katalin

Február 10. Csángó Bál
A nagymarosi művészeti iskola Hérics
csoportjával már másodszor táncoltuk végig
az éjszakát hajnali 5-ig a Csángó Bálon. Az
idei forgatagban nem csak a moldvai, de a tavaly második félévi munka eredményeként a
gyimesi táncokat is tudtuk élvezni, szabadon
táncolni. Az idei tanévben a Cselle csoport is
tanul moldvai táncokat, reméljük a következő bálon már ők is részt vesznek.
Február 14. meghalt
Kallós Zoltán
A Nemzet Művésze, Magyar Corvin-lánccal kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas erdélyi néprajzkutató hamvazószerdán
hunyt el otthonában. Néprajzi gyűjtései a
néprajz minden ágát felölelték. Fő gyűjtőterületei: Mezőség - szűkebb hazája -, az ezzel
szomszédos Kalotaszeg felszegi része és a
magyar nyelvterület legtávolabbi területei –
Gyimesek és Moldva. Gyűjtéseit rendszerezte is, amit válaszúti szülőházában berendezett tárgyi gyűjteménye is példáz. Az erdélyi
és a magyarországi táncházmozgalom aktív
résztvevője és alappillére volt.
Temetésén a kolozsvári Házsongárdi temetőben - mint a művészeti iskola néptánctanára - Erdei Gabriella is tisztelettel adózott
emlékének.

A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány 1991-től nyújt támogatást
a nagymarosi dákoknak. 2 éve,
mint közhasznú alapítvány működik. Főként rászoruló gyerekek
kirándulását, sportolását, iskolai
rendezvények lebonyolítását, eszközök beszerzését támogatja. Szorosan együttműködik több helyi
szervezettel, akikkel közösen rendezvényeket is szervez.
Kérjük, egy százalékával támogassa alapítványunkat, hogy a
jövőben is segíthessünk!

Az alapítvány adószáma:
19182779-1-13
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Ovis hírek
Szemléletformálás megalapozása…
Óvodánk nagycsoportosai 2018. március 5-én és 6-án a Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft. által szervezett programon vettek részt a Gödöllő melletti, Kerepesen.
„Hogyan vigyázhatsz te a környezetedre? Készítsünk játékot, hasznos holmikat
hulladékból!” című játékos foglalkozáson
a gyerekek megismerkedtek a szelektív
hulladékgyűjtés rendszerével és környezetünk védelmének fontosságával.
A foglalkozás első részében kivetítőn
keresztül képes összefoglaló előadást láthattak, hallhattak a gyerekek. Betekintést nyerhettek, hogy a hulladékkezelés
milyen hatással van az élővilágra, földünkre. Megismerték az erdőirtás káros
következményeit, az újrahasznosítás jelentőségét.
Környezetszennyezés címmel, Dr.

Bubó szereplésével néztek ismeretterjesztő mesefilmet ovisaink. Ügyességi
játékok alkalmával újrahasznosított eszközöket használhattak, és megismerték

Összefogás a gyermekekért…
Szülők és óvodai dolgozók példa értékű
együttműködése valósult meg a 2018-as
óvodás bálon.
Az idei évben rendhagyó módon, februárban került megszervezésre a Nagymarosi
Óvodáért Alapítvány estje. Több módon is
megújult óvodai rendezvényünkön először
kínáltunk vacsorát vendégeinknek, akik sütemény pultunkon a szülők és dolgozók által
készített házi finomságok közül választhattak.
Köszönjük a közreműködő szülőknek
a finom süteményeket, hogy utána jártak
tombola felajánlásoknak, és ügyes kezű kis
csapatuk szépen kidekorálta a művelődési
házat, mely az óvodai dolgozók által készített
asztaldíszekkel egészült ki.!
Az est megnyitó zenei élményét a Nagymarosi Rézfúvós Quartet (Ujvári Gábor, Féja
Géza, Rácz Tamás, Patrik Máté) biztosította.

Köszönjük fellépésüket!
A vacsorát követően, egykori óvodásaink
részvételével (Jaics Regina Heidi, Hoffmann
Csenge, Schwarcz Anna Kata) a Boronkay
György Gimnázium 12N osztálya lépett fel.
Tréfás, sváb hagyományokat idéző táncos
előadásukkal remek hangulatot idéztek elő!
Az estét tovább színesítette az óvodai dolgozók szórakoztató, meglepetés produkciója.
Köszönjük adományozóinknak a sokszínű és értékes tombola felajánlásokat, melyekkel nagy örömet okoztak vendégeinknek!
Szülők, nagyszülők, óvodai dolgozók,
vállalkozók és nagymarosi lakosok hihetetlen együttműködésének eredménye volt
ez a remek hangulatú, sikeres bál, melynek
bevételét óvodánk udvarainak fejlesztésére
fordítunk.
Köszönjük, hogy támogatják munkánkat,
jövőre is szeretettel várjuk Önöket!
A Nagymarosi Óvodáért
Alapítvány Kuratóriuma
Tombola felajánlásokat köszönjük:
Adi Papírbolt, Alimánné Fazekas Gabriella, Balázs Robi, Benett Kft., Bergmann Józsefné, Bor-Piac, Börzsöny Optika, Bútoralkotás
Schlenk család, Cleo Stúdió, Csengery Árpád,
Főtéri Patika, David Balazic, Deme Tamásné, Demeter Bt., Döbrössy család, Dubniczky
Barbi, Dubniczky István és felesége, Édeske
Cukrászda, Fekete Tanya, Franciska Portája,
Gabko chili, Gauss Kft., Gyimesi Levente és
Szilvi, Hajászat Vác, Halász Betti és Halász
János, Harangozó Károly és családja, Heinczinger Balázs, Heininger Ivett, Heininger

milyen sokféleképpen lehet újra felhasználni az eldobásra szánt anyagokat. A
helyszínen lehetőség volt a hulladék válogatás eljárását megtekinteni és kérdéseket feltenni az ott dolgozóknak.
Végül kézműves foglalkozáson vettek részt gyermekeink, ahol tulipánt és
kokárdát készítettek a közelgő ünnep
jegyében, természetesen újra használt
anyagból.
Károly, Hesztia lakásvarázs, Horváth Zoltán,
Ipoly Erdő Zrt., Jakus Mihály, Jucus konyhája, Karsán lakberendezés, Kóka Bt., Korbadits Tamás, La Fleur by Nora, Láng Gáborné, Lénárt Kitti, Lyra Könyvesház, Manyi
bolt, Maros Autóház Kft., Maros Trade Kft.
(CBA), Maros Vegyes Kocsis Norbi, Maros
Wax, Mátyás Étkezde, Mózner Dániel, N.Éptü Kft., Nagymaros lottózó Rudolf Erika és
Jancsi, Nagymarosi Polgármesteri Hivatal,Nagymaros Város Önkormányzata, Nagymarosi Könyvtár, Óvoda dolgozói, Paduc
Horgászbolt, Palásti Ildikó, Patak étterem,
Patak étel-vitel,Péntek István, Petrovics László és Balla Réka, Prim-kert Szomráky Pál,
Sajgó Álmos, Sigil Galéria és Kávéház, Siklósi
Péter, Simon Évi, Simpla kert, Spitz pékség,
Sukerek Gyöngyös, Svajlina Kft. Juli zöldséges, Szépség Kuckó, Szűcs Géza, Varázssarok,
Vitalitás Biobolt, Élesztő Plázs Zebegény, Zebegényi Rétesház.

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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Egy jó hely!
Kedves Barátaim!
Amiről alább írok, egyes emberek
számára megmosolyogtatóan naiv képzelgés, más emberek egy életen keresztül
vállrándítással intézik el a velük szembe
jövő kérdést, és vannak, vagyunk sokan,
akik számára mindez élő, létező titok, egy
jelenlévő misztérium.
Lassan egy éve, hogy itt Nagymaroson
minden hétköznap reggel 6-tól este 10-ig
nyitva van a templom, az Isten háza. Betér alkalomról alkalomra az a 80 ember,
aki vállalta, hogy a hét 1-1 órájában rendszeresen leül egy jót beszélgetni a Gondviselővel. És betér a gyermekeit iskolába,
óvodába elkísérő anyuka, hogy erőt kérjen a nap további folytatásához, betér az
idős néni, megosztva lecsendesült életének magányát a Jelenvalóval, betér a
munkából hazatérő családfő, hogy pörgős, rohanó napjainak gondjait és örömeit letegye az elé a valaki elé, aki mindig
rendelkezésre áll, figyelmesen meghallgatja őt, és többnyire megsimogatja, elcsendesíti a lelkét együtt érző jelenlétével.
Ha mindez igaz, akkor ez egy jó hely.
A város leghosszabban nyitva tartó közösségi tere. Egy tér, ahol jelen lehetsz Te,

és mindig jelen van az, aki VAN. Alkalomadtán nézz be hozzá egyszer Te is!
Heininger Ferenc
Bizonyosságként álljon itt a fentiekről egy tanúságtétel:
Nagymaroson élek, feleségemmel 5
gyermekünket neveljük. Elfoglalt üzletemberként dolgozom Budapesten. Az utazással együtt minden nap legalább 10-12 órát
vagyok távol az otthonunktól a munkám
miatt.
Valószínűleg ez is okozhatta, hogy
amikor plébánosunk, István atya először
kihirdette, hogy a hét minden hétköznapjára egész napos szentségimádást tervez,
őszintén megvallom, nem csak hogy nem
hittem benne, de egy megvalósíthatatlan
ötletnek tartottam. Napi 16 órán keresztül, heti 5 napban nyitva lévő templom (ez
hetente minimum 80 „ügyelő” embert jelent), – manapság ez egy valószínűtlen vállalkozás. Abban pedig biztos voltam, hogy
nekem erre nincs időm, az én életembe ezt
már nem tudom belezsúfolni.
A Jóistennek úgy látszik mégis tetszett
az ötlet, és sokak imája meghallgatásra
talált, mert jelenleg Nagymaroson hétfőtől péntekig, minden nap reggel 6-tól este

Kedves Nagymarosiak!
Örömmel adunk hírt arról, hogy a római
katolikus templomunk belső falfelületein Lóhr Ferenc szekkóinak restaurálása
folytatódik. Első ütemben tavalyelőtt a
szentély falképei újultak meg Tarr György
restaurátor művész keze által, második
ütemben pedig a kórus alatti falfelületek.
Folytatásként ez év januárjától a templom
orgona feletti hajója került beállványozásra, és a falfelületek szekkóinak jelenleg
zajló restaurálása várhatóan április végére
készül el.
A félezer éves históriával rendelkező
műemlék templomunk a város emblematikus épülete, ezért állagmegóvása, felújítása ügye a település hívő közösségének,
de ugyanúgy az itt lakó jóérzésű lokálpatriótáknak, és a városvezetésnek is.
Ez utóbbi a felújítást jó gazdaként rendszeresen támogatja adományaival, szintúgy nagylelkű adományozók városunk
polgárai is. Minderre nagy szükség van,
hisz a jelenlegi felújítási ütem bekerülési
költsége az állványozással együtt mintegy
7 millió forint, amit – pályázati lehetőség
híján – a rendelkezésre álló önrészen felül
az Egyházközség és a város lakóinak adományaiból tervezünk előteremteni. Ehhez előre is köszönünk minden nagylelkű
adományt, felajánlást, amelyet akár István atyának személyesen, akár a Plébánia
számlaszámára átutalással lehet eljuttatni. (Nagymarosi Római Katolikus Plébá-

nia számlaszáma: 11742094-20157874).
Kapcsolódó hír, hogy nagy valószínűséggel március hónap II. felében indul a
templom teljes külső homlokzati felújítása, az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert jelentős támogatási összeg
jóvoltából.
Tisztelettel:
Heininger Ferenc
a Nagymarosi Egyháztanács
világi elnöke

10-ig van szentségimádás! Ami azt jelenti,
hogy hétköznapokon bárki számára nyitva áll ezekben az órákban a templomunk.
Most, közel 1 év működés távlatából
mind a magam, mind az egyházközség
életében látom vállalásunk gyümölcseit, és
úgy gondolom, NAGYON megérte elkezdeni. Ugyanis én is, valami rejtélyes okból,
a kezdetektől bevállaltam heti 1 órát, ami
mára számomra a hét egyik legértékesebb
órája lett. Semmi különös nem történik
abban az órában, csak lehetőségem nyílik
arra, hogy a VILÁG URÁVAL, TEREMTŐJÉVEL eltöltsek egy kis időt. Sokszor
sikerül beszélgetnem Vele, megoszthatom
bánatomat, örömömet, nehézségeimet,
boldogságomat. De legtöbbször csak ülök,
és nézzük egymást. „Én nézem őt, és Ő néz
engem”. És ez pont elég arra, hogy egyszerre kitörő örömmel, és ugyanakkor végtelen
nyugalommal a szívemben csukjam be
magam után a templom ajtót.
Saját magam és az aktív résztvevők
tapasztalata alapján, mindenkit bíztatok
arra, hogy bátran térjen be a templomba,
töltsön el nyugodt, koncentrált időt a Jóisten jelenlétében. Akár rendszeresen, akár
csak, amikor arra jár, térjen be egy rövid
fohászra, vagy akár csak egyszerű üdvözlésre. Örömmel tölt el, hogy Nagymaroson
1 éve ezt nap mint nap megtehetjük.
Hadi Péter

Húsvéti ünnepi
miserend
Március 29. NAGYCSÜTÖRTÖK
- 18.30-kor az Utolsó Vacsora
emlékmiséje.
- A Szentmise után éjfélig nyitva a
templom.
- 20.45-kor a templom mellől
éjszakai keresztút indul.
Március 30. NAGYPÉNTEK
- 15 órakor Keresztút a kálvárián
- 18.30-kor ünnepi nagypénteki
liturgia
Március 31. NAGYSZOMBAT
- Napközben a templom egész nap
nyitva szentsír látogatásra
- 20.00-kor Húsvéti vigília szertartás, körmenet.
HÚSVÉT VASÁRNAP:
szentmise 8.00, 9.30, 18.30
HÚSVÉT HÉTFŐN:
szentmise 9.00, 18.30
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ILDIKÓ Ingatlan Iroda
Nagymaros Váci út 111.

Vácott és a Dunakanyarban keresünk
készpénzzel rendelkező vevőinknek
lakóházakat, nyaralókat, telkeket,
szántó-egyéb külterületeket.

Épületenergetika tanúsítvány készítése 24
órán belül adás-vételhez, használatbavételi
engedélyhez, pályázatokhoz.
Értékbecslés 24 órás határidővel.
HÍVJON BIZALOMMAL, HÁZHOZ MEGYÜNK!

Ingatlanközvetítő, iroda tulajdonos: Haraminé Papp
Ildikó +3620/46-43-429
Ingatlanközvetítő munkatárs: Szilágyvári Bernadett
+3630/1958-673
Épületenergetika szakember: Harami László +3620/5817-400
KELLEMES HÚVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK

ÖNNEK ÉS KEDVES CSALÁDJÁNAK
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Kardos Orsolya nem csak az
akrobatikában ügyes
December elején az SZPA - Start
Kupa akrobatika versenyen újonc
korcsoportban Kardos Orsi két
társával Mészáros Dorinával - aki
szintén nagymarosi - és Onodi
Fannival első helyezést értek el.
Orsi sikereiről édesanyját, Szántói-Szabó Orssolyát kérdeztem.
- Az elmúlt szezonban szép sikereket ért el a Punete csapatával.
Honnan jött az ötlet, hogy ezt a
sportágat válasszátok?
- Orsi kiskora óta sokat sportol,
(lovaglás, úszás, balett) láthatóan
nagy mozgásigényű, sportos alkatú kislány. Mivel nagyon kecses,
hajlékony is, ezért gondoltunk a
tornára. Egy ismerős ajánlotta, a
Puente Sportegyesületet és mi ki-

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 befizetett
adó 1%-nak nonprofit szervezetek felé történő
felajánlással.

próbáltuk. Orsinak megtetszett és
maradtunk.
Szabadidejében és otthon is állandóan tornázik, tehát nem kétséges, hogy jó választás volt.
- Mióta jár akrobatikus tornára
Orsi?
- 6 éves kora óta.
- Mik a további tervek, a folytatás?
- Ameddig élvezi és szívesen csinálja, addig jár.
Remélem, hogy a rendszeres
edzés és az edzők munkája még további sikereket fog eredményezni
és akár komolyabb versenyekre is
eljuthat.
Mindemellett minden sportban
szívesen kipróbálja magát, ezen
kívül, ha ideje engedi szívesen látogatja a kajak edzéseket és versenyeket is jó eredménnyel.
Gratulálunk Orsi sikereihez és további sok szép eredményt kívánunk
neki minden sportágban. (F. A.)

Köszöntötték
Burgermeister Ferencnét

Kérjük figyelje az adóbevallás leadási határidejét:
2018. május 22-a a magánszemélyek SZJA-bevallása, illetve
az adónyilatkozat beküldésének határideje.
A nagymarosi civil szervezeteink adószámai:
Cédrus Művelődési és Sportegyesület 18680157-1-13
Dunakanyar Fúvósegyüttes 19180148-1-13
Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület 18687264-1-13
Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete 18685437-1-13
Jeszenszky Alapítvány 18040300-1-13
Kerekegylet Közhasznú Egyesület 18147524-1-13
Máté Állatvédelmi Közalapítvány 18700767-1-13
Misztrál Fesztivál Alapítvány 18701139 -1 -13
Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány 18711949-1-13
Nagymarosi Futball Club Egyesület 18673168-1-13
Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány
18713570 -1 -13
Nagymaros Városi Polgárőr Egyesület 18695230-1-13
Nagymarosi Férfikórus Alapítvány 18688698-1-13
Nagymarosi Óvodáért Alapítvány 19185222-1-13
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány 19182779-1-13
Nagymarosi Motorcsónak Sport Egyesület 19173290-1-13
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18138564-1-33
Nagymarosi Sportegyesület 19836533-1-13
Vándor és Vackor Lovasterápiás Alapítvány 18715170-1-13
Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány 18669103-1-13
Nagymaros Kulturális Egyesület 18695986-1-13
Pax Corporis Alapítvány 18669969-1-13
Reménycsillag Gyermekeikért Alapítvány 18721034-1-13

Burgermeister Ferencnét köszöntötte Petrovics László
polgármester 90. születésnapja alkalmából. A virágcsokor mellett átadta neki a miniszterelnök által aláírt
emléklapot is. Boldog születésnapot és jó egészséget
kívánunk szépkorú lakónknak!

Nagymaros
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Kajakos hírek
Lassan vége a télnek, a kajakosok már alig várják, hogy
vízre szállhassanak, lehessen
újra evezni. Ilyenkor is van
verseny, de itt a konditeremben történt felkészülésről és
a futómunkában elért fejlődésről kell bemutatót tartani. A verseny futásból, fekve
nyomásból, lábemelésből és
húzódzkodásból áll, ezeknek az összesítéséből alakul
ki a végeredmény.
A Nagymarosiak Győrben versenyeztek, ahol körülbelül 800 sportoló mérte
össze tudását.
Legjobb eredményeink:
A KAJAK-KENU FIZIKAI
FELMÉRŐ BAJNOKSÁG
GYŐR, 2018.02.10
17 éves fiúk: 9. Droblich Domonkos, 11. Gaszner Ádám, de
húzódzkodásban első helyezést ért el,
13 éves fiúk: 9. Gyimesi
Levente, 19. Schwarcz Dávid,
10 éves fiúk: 5. Drobilich
Pál,
9 éves fiúk: 4. Kardos Olivér, 9. Kis Fülöp
16 éves leányok: 5. Illés
Panna,
15 éves leányok: 20. Ha-

vasi Petra,
12 éves leányok: 14.Péteri
Rozina,
11 éves leányok: 9. Molnár Anna, 15. Burmeister
Dorka,
10 éves leányok: 16. Gaszner Eszter,
A legjobb eredményt a 9
éves Kardos Orsolya érte el,
aki első lett!
Csapatban a fiúk 5. a leányok 10. helyen végeztek.
A kajakosaink sokszínűségét bizonyítja az is, hogy a
jégen is helytállnak. Február elején lezajlott az I. Séra
Miklós Kajak-Kenus Jégkorong Bajnokság. A versenyre 10 csapat nevezett és több
olimpikon is jégre lépett.
A marosi csapat (Maurer Bence, Döbrössy Gábor,
Schwarcz Gergely, Heininger
Ádám) a csoportjában a 3.
helyen végzett. Gratulálunk
a sportteljesítményhez.
Kérjük adójának 1%-val,
támogassa munkánkat:
Nagymarosi Sportegyesület 19836533-1-13
Az egyesület
vezetősége

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Ming-dinasztia
Jó, hogy már Nagymaroson is van bio-bolt, a nejem
vett is egy doboz zsírégető tablettát. Ezt a kínaiak
már a Ming-dinasztia óta fogyasztják, ezért nem
látott még senki kövér kínait. Esetleg csak a szumó
birkózókat, de arra állítólag egy másféle pirulát kell
szedni.
A szer természetes anyagokból készült, így nincs
káros mellékhatása, ezért fogalmam sincs arról,
hogy a Ming-dinasztia miért halt ki.
Amióta szedjük a zsírégető tablettákat, reggelire
nyugodtan ehetünk tokaszalonnát, mert a pirulát
étkezés után kell bevenni, így még időben utoléri a
szalonna katonákat, és kapásból elégeti őket.
Az ősi recept szerint készített zsírégető tabletta különösen a pörköltszaftot égeti el sikeresen. A
múltkor egy tabletta véletlenül belepottyant a marhalábszár pörköltbe, és olyan égetésbe kezdett, hogy
még a nokedlik is megpörkölődtek, az uborkasalátát
meg alig tudtam kimenteni a tűzből.
Az a baj, hogy az ember türelmetlen egy ilyen tablettával, és gyors, látványos eredményt akar, pedig
a Ming-dinasztiának is legalább 300 évébe tellett,
amíg lefogyott.
Előnyére szól viszont a zsírégető tablettának, hogy
némán, vagyis sercegés nélkül égeti a zsírt. A leírás
szerint egy korty vízzel kell lenyelni a pirulát, de ezt
az utasítást felülírtuk, nehogy a víz esetleg elfojtsa az
egyébként már beindult kedvező égési folyamatokat.
A kúra után a feleségem elsírta magát, mert valószínűleg elromlott a mérleg, és azt mutatta, hogy
felszedett két kilót. Pedig az nem lehet, hiszen a tabletták összesen nem nyomtak pár milligrammnál
többet!
Ősztől a nejem akupunktúrával próbálkozik, és
tele fogják szurkálni tűkkel. Ezt a módszert már a
Ming-dinasztia idejében is ismerték, és különben is:
ki látott már kövér sündisznót?
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KÖNYVAJÁNLÓ
Bánó Attila: 44 meghökkentő eset a
magyar történelemből
Kötetében a szerző 44 történeten keresztül a becsület különböző aspektusait mutatja be egy hat évszázados időutazáson keresztül. – Mátyás király miért törte össze a velencei üvegből kapott ajándékait? Miért harcoltak a patikusok
az 1600-as években az orvosok ellen? Hogy halt ki a Zrínyi család? – És még sok más eset. Az érdekes kérdésekre
sokszor meghökkentő vagy épp megdöbbentő válaszokat
kaphatunk.

Vorderman, Carol: Segíts a gyerekednek! Tanulási
technikák. A motivációtól a vizsgáig
A legtöbb ember nem tudja ösztönösen, hogyan kell hatékonyan tanulni. Azok a diákok, akik nem teljesítenek jól,
valószínűleg csak nem sajátították el a megfelelő tanulási
készségeket. Az iskolai sikerekhez a hatékony tanuláson
keresztül vezet az út, az ehhez szükséges készségek pedig
könnyebben megszerezhetők, mint gondolnánk.

Ügyes kezek: 48 kreatív kézműves ötlet
Próbálj ki különböző technikákat, és készíts kreatív ajándékokat a könyvben található 48 ötlet segítségével, lépésről
lépésre. A dolgod csak annyi, hogy kövesd az útmutatókat,
és el fogod kápráztatni a barátaidat!

Tyler, Anne: Az ecetlány
Anne Tyler regénye Shakespeare talán legtöbbször feldolgozott A makrancos hölgy című színdarabját meséli el újra
sok humorral. A regény arra a kérdésre keresi a választ,
hogy a tökéletesen modern és független Kate képes lesz-e
feláldozni magát egy - illetve valójában két – férfi kedvéért. A könyvet üde története és visszafogott, könnyed humora teszi letehetetlenné.

Gondolj bele sorozat
A Gondolj bele sorozat kötetei szellemi kalandra hívnak
a minket leginkább foglalkoztató kérdésekben. A szövegeket illusztrációk kísérik. a bölcselet nagyjaitól származó
idézetek, továbbgondolásra késztetik az olvasót. A sorozat
eddig megjelent kötetei: Miért vannak háborúk; Mi az ember; Volt-e nulladik pillanat; Szeretni: kicsi, nagyon, őrülten.

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

OLVASNI JÓ!
……VÁR A KÖNYVTÁR!
Unatkozik, vagy csak egy jó könyv
adta kikapcsolódásra vágyódik?
Nem tudja mit készítsen ebédre, vacsorára a családnak vagy a vendégeknek?
Szeretne kézimunkázni, kötni, horgolni, varrni, de nem tudja mit
és hogyan is kezdjen hozzá?
Érdekli a történelem, földrajz,
képzőművészet?
Szeretne többet tudni a gyermeknevelésről?
JÖJJÖN EL HOZZÁNK A KÖNYVTÁRBA ÉS VÁLOGASSON KEDVÉRE
A TÖBB EZER KÖTET KÖZÜL!
Kellemesen meleg, barátságos terem,
kényelmes székek és fotelok, a könyvek
mellett többféle témájú hetilap és folyóirat
csábít az olvasásra. Az utolsó szám kivételével a folyóiratokat kölcsönözzük is.
Minden hónap utolsó péntekén 16 órától
az OLVASÓ KLUB tartja foglalkozásait.
Lehet csatlakozni!
NEMZETKÖZI SARASTVATI JÓGA /torna/
NAGYMAROSON! EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
-JAVÍTÓ GYAKORLATOK,
rávezető eszközökkel, sok segítséggel.
KÖZÉP ÉS IDŐSEBB KOROSZTÁLY számára.
Mozgásszervi, szív és érrendszeri, emésztési problémák, valamint a kedélyállapot, erőnlét,
és állóképesség javítására.

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

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442
Nagymaroson pince eladó.
Érdeklődni lehet: 06-30/904-6879

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
„Egy macskát mindenre megtaníthatsz, amit ő szeretne csinálni.”

Kutyafuttató
Vannak biztató híreink: ígéretes
egyeztetésünk volt az önkormányzattal, és megtörtént az első találkozója
is az érdeklődő segítőknek.
Bővebben a Facebook oldalunkon,
amely fóruma lesz a megvalósítás
valamennyi mozzanatának.
Máté Állatvédelmi
Közhasznú Alapítvány

Nyuszi, nem!
Húsvét előtt megint fontos emlékeztetni: méltatlan az ünnephez a szüleitől, a
testvéreitől elszakított gyermekállatot
ajándékozni. Szinte biztos, hogy az új
otthona nem lesz igazán megfelelő az
életkörülményeihez, és az is, hogy őt
is néhány nap múlva megunják, és az
elődei sorsára jut.
Jó lenne egyre jobban bevésni a tudatunkba: az állatok nem értünk vannak!

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

Köszönjük!

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
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Orr András és Szabó Henrietta fia: Iván Lajos,
Vas Tamás és Salamon Virgínia lánya: Zsaklin Mercédesz,
Jung Bálint és Dobronay Katalin lánya: Luca, Tisch Dániel és Harmincz Márta fia: András, Tóth Máté Nándor
és László Eszter Zsuzsanna fia: Merse, Vágány Sándor és
Szendrei Zsófia fia: Vilmos, Csavdári György és Heincz
Nóra fia: Alexander Gregor.
Elhaláloztak: Jung Sándor (1930), Nagymarosi Mihályné sz. Danis Margit (1924), Kmetty Rudolf (1934), Holló
József (1957), Csermely Ferenc Istvánné sz. Bajusz Ágota
Ilona (1939), Veress Lászlóné sz. Bergmann Lívia (1926),
Rudnyánszki Vilmos (1944), Molnár Józsefné sz. Rózsa
Magdolna (1931), Rixer Károly József (1921), Turi Imre
Alajos (1959).

Fotóst keresünk!

A művelődési ház programjai
március

MÁRCIUSI PROGRAMOK
március 10. 20 óra - Polarys est
Elővételben 1000 Ft, az előadás napján
1200 Ft a belépőjegy ára.
március 14. 18 óra - Városi ünnepség
március 19. - vásár
március 22. 18 óra - Konyhakert klub

Keressük a városi rendezvények új fotósát!
Feladat: havi változó számú rendezvény képi
megörökítése (szabadtéren és zárt helyiségben
egyaránt, átlag havi 4 esemény)
DÍJAZÁS: ÉVI 125.000 FT
További részletekért kérem keressék Jórász-Nagy
Esztert a polgármesteri hivatalban,
a 27/595-114-es számon vagy emailben:
nagy.eszter@nagymaros.hu.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. MÁRCIUS 30.

március 24. 16 óra - Tavaszi tárlat
DUKE kiállítás megnyitó
március 29. 12-18 óráig - Véradás

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat,
hogy 2018. március 15-16-17-én a
könyvtár és a művelődési ház zárva tart.
2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
RENDELÉSI IDŐ:

HÉTFŐ: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
KEDD: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
SZERDA: 8-10 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
SZOMBAT: 10-12 ÓRÁIG
RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM
BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK.

www.kutyakanyar.hu • lapaly@kutyakanyar.hu

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros,
Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
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

Nagymaros
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Mészáros- Zoller Melinda

Esküvő Nagymaroson,
a Dunakanyarban!
Börzsönyoptika - Király u. 6.
Március 24-én , szombaton
ingyenes látásvizsgálat
A VIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

FOLYAMATOS AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
A központban elhelyezkedő művelődési
házban esküvői rendezvényekre
terembérleti lehetőség:
120 fő befogadására
alkalmas nagy terem, színpad, két
külön terem és aula barátságos áron.
Szolgáltatóknak parkolási lehetőséggel az udvarban!

Igény szerint segítünk a dekoratőr, videós, fotós,
ceremóniamester kiválasztásában is!
Nagymaros Városi Művelődési Ház
2626 Nagymaros, Fő tér 14.
+ 36 27 594 106,
+36 27 354 243
muvelodesihaz@nagymaros.hu

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

Tel.: 06-30/916-0889
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Mindennapos nyitva tartással, diszkont árakkal, mindig friss csemegepulttal, választékos
fűszerkínálattal, minőségi borokkal, GLUTÉN ÉS CUKOR ÉS LAKTÓZMENTES TERMÉKEKKEL
TERMÉKEKKEL,,
kedves kiszolgálással, családias légkörrel és kávéautomatával várjuk kedves vásárlóinkat!

Készüljön velünk a Húsvétra!
Ízelítő aktuális kínálatunkból:
Tibi húsvéti csokitojás 18g: 85.- ~ Tibi húsvéti csokinyuszi/bárány 12,5g: 90.Tibi húsvéti csokinyuszi 150g: 650.- ~ Diabette csokitojás fruktózzal 20g: 120.Sonka, tojás, locsoló kölni, sörök diszkont áron!
Háztartási vegyiáruk, friss zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek.
Március 15-én IS NYITVA 16:00-ig! Március 16-tól hosszított nyitva tartással!

Hé ő – Szombat: 6:00 – 20:00, Vasárnap 7:00 – 16:00
Aktuális akcióinkról tájékozódjon facebook oldalunkon: facebook.com/panoramanagymaros

Akiket keresünk:
- elsősorban konyhára keresünk kollégákat (teljes és rész munkaidőbe), nem szükséges
szakács végzettség, egyszerű étlappal dolgozunk (gyros, hamburger, frissensültek, …)
- pultos/felszolgálót (teljes és rész 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!

