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KARSÁN  EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET 
Nagymaros, Váci u. 18.22 éve a lakosság 

22 éve a lakosság 

szolgálatában! 

szolgálatában! 

Beiratkozás a 
2018/2019.
 tanévre:

2018. április 12. (csütörtök) 
8-19 óra között

2018. április 13. (péntek)
 8-19 óra között

Helyszín: a nagymarosi 
iskola titkársága

Szabadtéri sportpark épülhet Nagy-
maroson is, a kormány támogatásával 
- ezt jelentette be Rétvári Bence állam-
titkár Vácon. 

6. oldal6. oldal

Lovagkeresztet vehetett át a 
minisztertől Csermely György
Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc emléke előtt tisztelgő nemzeti 
ünnepünk, március 15-e alkalmából a 
Miniszterelnökség szervezésében Ma-
gyar Érdemrend és Magyar Érdemke-
reszt kitüntetések átadására került sor. 
A kitüntetéseket Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere adta át.

Kiemelkedő színvonalú munkájá-

ért Magyar Érdemrend Lovagkereszt 
polgári tagozat kitüntetésben részesült 
többek között Csermely György táncmű-
vész, táncpedagógus, producer, a Váci 
Jeszenszky Balett alapító igazgatója.

Nagymaros Város Képviselő-testü-
letének döntése értelmében 2017-ben 
az alapító igazgató, Csermely György 
Nagymaros Város Díszpolgára lett.

Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi 
Önkormányzatunk városszépítő híreiÖnkormányzatunk városszépítő hírei

Szabadtéri 
sportpark 
épülhet 

Nagymaroson

4. oldal4. oldal
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A Hirko Kft. nagymarosi telephelyére keresA Hirko Kft. nagymarosi telephelyére keres

GÉPI FORGÁCSOLÓT ÉS/VAGY GÉPI FORGÁCSOLÓT ÉS/VAGY 
CNC GÉPKEZELŐTCNC GÉPKEZELŐT..

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.
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A márciusi ifjak együtt 
védték meg a szabadságot

Teltházzal emlékezett meg a város az 1848-
49-es szabadságharc történéseiről március 
15-e előestéjén. Először az ünnepség narrá-
tora, ifj . Horváth Antal köszöntötte a meg-
jelenteket. 

- Az a nap, amelyre ma emlékezünk, 
1848-ban új, korábban nem ismert fényt 
hozott a magyarok életébe. A szabadság fé-
nyét. A társadalmi felemelkedés reményét, 
a nyugatos polgárosodásét. Ez a fény ma is 
ugyanazt közvetíti, mint akkor. Azt mutat-
ja meg számunkra, merre kell haladnunk, 
mire kell törekednünk, és azt is, miben ér-
demes egyetértenünk - hangzott el. 

Történelmi visszatekintését ismertette 
Petrovics László polgármester, aki szerint 
mi magyarok szerencsés nemzet vagyunk, 
hiszen a kellő pillanatban össze tudtunk 

fogni, és együtt megvédeni a szabadságot.
- Hogy mi volt, mi lehetett az az erő, 

amely a forradalomban részt vevő, szár-
mazásukat, családi gyökereiket, társadalmi 
rangjukat, helyzetüket és anyagi lehetősé-
geiket tekintve igen távol álló embereket 
összekötött? Mi volt az az erő, ami őket a 
magyar szabadság mellé állította - tette fel 
a kérdést. ?

Az ünnepi szónok ezúttal Rétvári Bence 
államtitkár volt, aki szintén visszatekintett a 
múltba és példaként állította a hallgatóság 
elé Petőfi  Sándor 12 pontját és párhuzamot 
vont a jelen között.

- Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzú-
ra eltörlését. Ez az első pont, hiszen fontos 
volt a márciusi ifj ak számára, hogy őszin-
tén lehessen beszélni. Ma már bárki leírhat 
bármit és az internetre küldheti vagy teheti 
fel a facebookra, és emberek százai, ezrei, 
de akár milliói is láthatják. Ma már a nyilat-
kozatnak a szabadsága korlátlan. Az jelenti 
inkább a kihívást, hogy mi a valóság és mi 
az álhír. Hiszen annyi minden terjed, hogy 
nem tudjuk, mi az amit őszintén és mi az, 
amit manipulatív szándékkal írtak le... Fe-
lelős minisztériumot Budapesten - szól a 
másik követelés. Itt a felelősön van a hang-
súly. Hiszen minden minisztérium, min-
den kormány a magyar emberekért felelős. 
Nem az a feladata egyik kormánynak sem, 
az akkorinak sem, hogy akár Bécshez mér-
je az álláspontját.  A felelős kormány az én 
értelmezésemben azt jelenti, hogy 10 millió 
magyarért felelős, egy 15 milliós nemzetért 
felelős és az ő érdeküket kell képviselje... 
Közös teherviselés - ez is egy 48-as köve-
telés. Nyilván ez akkoriban mást jelentett, 
mivel a jobbágyok akkor még fi zettek ki-
lencedet, meg tizedet, míg a nemesek csak 

katonai szolgálattal viselték a terheket... Ez 
már a kiegyezéskor természetesen megva-
lósult Magyarországon - mondta.

Az ünnepség alkalmából a Nagymarosi 
Kittenberger Kálmán Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola negyedik osztályosai 
készültek műsorral. Az előadást betanítot-
ta és színpadra állította Heincz Tamásné, 
Szlepkáné Árvai Ágnes pedagógusok, vala-
mint Borkó Bálint művészeti tanár.

A műsor végén a diákok és a közönség 
együtt énekelte el a Himnuszt, majd a Szé-
kely himnuszt is.

Furucz Anita 

Politikai 
fórumokat tartottak
Az országgyűlési választás miatt Nagyma-
roson is több poltikai párt tartott fórumot.

Először Rétvári Bence, a Fidesz-KDNP 
képviselőjelöltje várta az érdeklődőket, 
hogy elmondhassa terveit. 

Az LMP jelöltje, Matkovich Ilona is a 
Dunakanyar fejlesztésével kapcsolatban 
mondta el véleményét.

Végül, bár meghiúsulni látszott, de Fehér 
Zsoltnak, a Jobbik országgyűlési képvise-
lő-jelöltjének is sikerült ismertetnie a prog-
ramját. 

A 4-es számú 
választókerület szavazási eredménye:

városunkban a 3906-ból szavazásra jogo-
sultból 2918 fő járult az urnákhoz, vagyis 
a részvétel 74,7 százalékos volt. Az egyéni 
eredmények: Rétvári Bence  (Fidesz-KD-
NP) 1616 szavazat, Fehér Zsolt (Jobbik) 
578 szavazat, Matkovich Ilona (LMP) 422 
szavazat. A listás eredmény: Fidesz-KD-
NP 1575 szavazat, JOBBIK 404 szavazat, 
LMP 212 szavazat.
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Szabadtéri sportpark építé-
sére nyert pályázatot öt tele-
pülés, köztük Nagymaros is. 
A részleteket Rétvári Bence 
államtitkár ismertette Vácon. 
Elmondta: Nagymaros mel-
lett Vácon, Vácdukán, Őr-
bottyánban és Zebegényben 
létesülnek ilyen parkok.

Nagymaroson C típusú 
park kiépítésére lesz lehető-
ség, amelynek 90 négyzet-
méteres lesz az alapterülete, 
gumi borítást kap és 8 féle 
sporteszközt helyeznek majd 
el benne. 

A sportpark által biztosí-
tott sportolási lehetőségek: 

húzódzkodás, tolódzkodás, 
fekvőtámasz, bordásfal, ha-
sizom erősítés, hátizom erő-
sítés, lépcsőzés, függeszkedés.

A fejlesztésnek nincsen 
önköltségi része, csupán a 
helyszínt kell biztosítania a 
városoknak.

Furucz Anita

Szabadtéri sportpark épülhet 
Nagymaroson is

Fontos témákról született dön-
tés a március 26-án megtartott 
testületi ülésen. Az egyik ilyen a 
Gondozási Központ intézmény-
vezetői pályázata volt, melyről 
zárt ajtók mögött tárgyaltak.

Minden képviselő megje-
lent a hétfői tanácskozáson. A 
napirend előtt több, a várost 
érintő kérdésről is szó esett. 
Fekete Zsolt a tűzoltószertár-
ral kapcsolatban érdeklődött, 
hogy mikorra készülhet el, 
illetve, hogy mennyi lesz a 
plusz költsége az építkezésnek. 
Mándliné Szabó Katalin alpol-
gármester, egy Dézsma utcai 
lakos panaszát tolmácsolta, 
akinek beázik a szuterénje. Ivor 
Andrásné pedig jelezte, hogy 
egyeztetni kellene a Maibaum-
ról és annak helyszínéről.

Zárt ülést rendeltek el a 
Gondozási Központ intéz-
ményvezető pályázatával kap-
csolatban. A posztra ketten 
jelentkeztek, de az egyik pályá-
zó végül visszalépett. A testü-
let döntése értelmében, bár a 
pályázat eredményes volt, de 
érvénytelen. Felkérték a jelen-
legi, nyugdíjba készülő vezetőt, 
Raszlerné Szalay Katalint, hogy 
júniusig maradjon, hiszen újra 
kiírják a pályázatot.

Módosultak a Gondozási 
Központ térítési díjai, mivel az 
önkormányzatnak, mint fenn-
tartónak minden évben felül kell 
vizsgálni azokat a szociális igaz-
gatásról és a szociális ellátásokról 
szóló törvény alapján. Az élelmi-
szer nyersanyagnorma összegét 
erre az évre 420 Ft/nap/ellátott 
összegben állapították meg.

Tárgyaltak a közlekedé-
si rendről is. A Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság ja-
vaslatára elfogadták a város 
közlekedési rendjével kapcso-
latos beszámolót, de a szakg-
rémium javaslatait is támogat-
ták. Így például a Váci úton 
a csónakház előtt gyalogos 
átkelőhely létesítését tartják 
szükségesnek, fényvisszaverő 
burkolat kialakítással együtt; 
a Hatlópatak utca esetében a 
jövőben évenként felszólítják 
a vadásztársaságot és az Ipoly 
Erdő Zrt-t, hogy az általuk az 
útban okozott kárt saját költsé-
gükre javítsák ki; a Fehérhegy 
utcán járda tervezését kérték 

a keresztig; az Elsővölgy utcai 
óvoda mellett parkolók kiala-
kítását kérték; a Kóspallagi út-
tól a harmadik vasúti átkelőig 
tartó vasút feletti út súlykor-
látozásának betartására kérik 
a rendőrség közreműködését, 
különös tekintettel a főúton 
beüzemelt tengelysúly mérő 
berendezésre.

Döntés született a közterü-
let felújítás, -építés tervezésé-
ről, valamint ütemezéséről is. 

Itt is a szakbizottság javaslatait 
vették fi gyelembe és fogadták 
el. Így többek között a Széche-
nyi sétányon a kültéri sport-
park mellett gördeszka pálya 
tervezésére is javaslatot tettek a 
fejlesztési program keretében; 
a Kossuth soron a tüzép mel-
letti útszakasz rendszeres por- 
és szennyeződésmentesítésére 
felszólítást küldenek; a szilárd 
burkolattal el nem látott utcák 
esetében a meglévő tervek ak-

tualizálására árajánlatot kér-
nek majd be.

Elfogadták a polgármeste-
ri hivatal tavalyi munkájáról 
szóló beszámolót is. Ebben 
dr. Horváth Béla jegyző jelez-
te, hogy továbbra is áldatlan 
állapotok uralkodnak a hiva-
talban, az épület állaga miatt, 
ezért ha a jövőben pályázat je-
lenik meg, felújításra, a testület 
támogatja a benyújtását. 

Az egyebekben először 
igazgatási szünet elrendelésé-
ről döntöttek a jegyző javas-
latára. Így június 25-től július 
6-ig a polgármesteri hivatal 
zárva tart. 

A Fehérhegyi mélyút című 
vis maior pályázatnál módo-
sították a műszaki tartalmat 
és biztosították a szükséges 
önerőt. Szintén döntöttek egy 
újabb helyiség kiadásáról a 
Csillag utcai önkormányzati 
ingatlanban, majd zárt ülésen 
a civil szervezetek támogatásá-
ról határoztak, ahol 3,5 millió 
keretösszeg állt rendelkezésre. 
(F. A.)

A márciusi testületi ülésen történt
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FELHÍVÁS!
Nagymaros Város Önkormányzata

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

Nagymaros
Településfejlesztési koncepciójának,

Településszerkezeti tervének,
Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 

tervének

teljes körű felülvizsgálata elindult.

A rendezés alá vont terület Nagymaros Város teljes 
közigazgatási területe. A felülvizsgálat elsődleges célja 
a településfejlesztési koncepció és a településrendezési 
eszközök tartalmi korszerűsítése, valamint a jóváhagyá-
suk óta bekövetkezett magasabb rendű jogszabályi vál-
tozásoknak való megfelelés biztosítása.

A felülvizsgálat várható hatásai:
- Nagymaros Város Önkormányzata hatékonyabb te-

lepülésrendezési eszközökkel rendelkezik majd mind a 
jelenlegi, mind a várható gazdasági, társadalmi és kör-
nyezeti folyamatok kezelésére.

- A településfejlesztési koncepció és a településrende-
zési eszközök formailag és tartalmilag is megfelelnek a 
jóváhagyásuk óta eltelt időben megváltozott magasabb 
rendű jogszabályi követelményeknek.

A felülvizsgálatra kerülő településfejlesztési koncep-
ció és településrendezési eszközök, valamint a partner-
ségi rendelet megtalálhatók és letölthetők a 

http://www.nagymaros.hu/onkormanyzat/koezleme-
nyek/5543-2018-03-26-07-32-21

internetes oldalon a Címlap/Önkormányzat/Közle-
mények/Településrendezési eszközök felülvizsgálata fül 
alatt.

Fentiekben leírtakkal kapcsolatos előzetes helyi 
vélemények megismerésére
LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tartunk:

2018. május 11. péntek 17 órakor
Művelődési Ház (2626 Nagymaros, Fő tér 14.)
A módosítással kapcsolatosan írásos észrevételeiket 2018. 

május 25-ig, a főépítész nevére címezve tehetik meg:

Varga Csaba főépítész
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

2626 Nagymaros, Fő tér 5.
e-mail: varosuzemeltetes@nagymaros.hu

A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29.§ 
és 29/A.§ szerinti, a településfejlesztéssel és település-
rendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a tele-
pülésképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 6/2017. (III.28.) Képviselő-testületi 
rendelet alapján jelenik meg.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk 
(2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott 
ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is 
részt vesznek az ítélkezésben. 

A 2018. július 1. napján hatályba lépő 2017. évi XC. 
törvény (Be.) 680. § (5) bekezdése megváltoztatja a fi atal-
korúak ellen büntetőeljárásban résztvevő ülnökök össze-
tételére vonatkozó szabályokat. 

A Be. 680. § (5) bekezdése értelmében a fi atalkorúak 
elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag 

a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) család, gyermek és ifj úságvédelmi szolgáltatás, 

gyámügyi igazgatás keretében ellátottak gyógyítását, 
ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, 
gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának 
rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai 
végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy koráb-
ban dolgozó személy vehet részt.

Tekintettel arra, hogy a fi atalkorúak elleni büntetőel-
járások lefolytatásához nem elégséges a meglévő ülnöki 
létszám, ezért vált szükségessé új választás kiírása, melyet 
a Köztársasági elnök a 70/2018. (11.20.) KE határozatával 
tűzött ki. 

A jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csa-
tolt erkölcsi bizonyítványt legkésőbb 2018. április 16-ig 
kell megküldeni a következő címre: 1052 Budapest, Vá-
rosház u. 7. Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői 
Iroda. 

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő tele-
fonszámon és email címen lehet érdeklődni: dr. Takács 
Mária, 06-1/233-6813, takacsm@pestmegye.hu

TOVÁBBI RÉSZLETEK:
 A WWW.NAGYMAROS.HU

Változó szabályok: 
ülnököket keresnek

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS LESZ május 18-án 
és 25-én , pénteki napokon, 15 órától  20 óráig 

dr. Juhász Attila rendelőjében. 
Jelentkezni a 06-27/355-305-telefonon lehet rendelési idő-

ben. A vizsgálatot dr. Kondér béla végzi. 
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Húsvét ünnepe tele van jelképekkel és 
szokásokkal, amelyek alapvetően két 
dologra emlékeztetnek. Az egyik Jézus 
Krisztus halála és feltámadása. Utóbbival 
az új és örök élet reményét és lehetőségét 
adta az emberiségnek. Ez a hit százmil-
lióknak jelent lelki és szellemi támaszt. 
Másrészt a hideg télből újjászülető ter-
mészet első pezsdülését, újraindulását 
is jelképezi. Vagyis Jézushoz hasonlóan 
feltámad a természet is. Mindkettő na-
gyon fontos,- mély értelmű. Jelentőség-
teljes, életigenlő örömünnep az embe-
riség számára a húsvéti ünnepi napok, 
melyhez német önkormányzatunk most 
már több éves ünnepi programmal kap-
csolódik.

A tojás a világot és a termékenységet 
egyaránt szimbolizálja ősidők óta. Váro-
sunkban most már 500 db tojással díszí-
tettük a már hagyományként bevezetett 
a tojásfát, melynek egyedisége, hogy 
nem festett, hanem horgolt tojások dí-
szlenek városunk helyi és turisztikai lát-
ványosságaként a templom előtt. Kezde-
ményezésünkre a Duna-parti sétányon 
szintén díszítünk, ami családi tojásfa-
ként funkcionál.

Március 24-én a Nyugdíjas klub tag-
jaival együttműködve díszítettük fel a 
Monsberger téri fát, majd másnap,- vi-
rágvasárnapon tojáskereső, nyuszi si-
mogató programmal örömködtek a 
gyerekek. Poldaufné Ambrus Judit taní-
tó néni vezetésével az elsős nemzetiségi 
osztállyal kedves hangulatú, német nyel-
vű játékos műsort adtak elő, köszönjük 
nekik.

Köszönjük a Nyugdíjas klub kézimun-
ka szakkörének az együttműködést, akik 
minden évben 100 db tojást horgolnak 
körbe, Voknátné Marika összefogásával. 
Így tartunk az 500-nál. És akik tették: 
Csadóné Erzsike, Palástiné Kati, Hontiné 
Mártika, Molnár Jánosné Margit, Maurer-
né Marika, Hernádiné Mária, Jungné Éva, 
Czochné Gyöngyike. A fát is közösen dí-
szítettük. Német önkormányzatunk tag-
jain felül részt vettek: Galambosné Mar-
schall Márti, Csadóné,Erzsike, Bethlenné 
Mária, Hontiné Mártika, Molnár Jánosné 
Margit a nyugdíjas klub képviseletében.

Nagyon szép nemzetiségi (sváb) ha-
gyománya a húsvéti előkészületeknek 
Heinczné Cserni Katalin iskolai kezde-
ményezése az Osterbrunnen-vízszen-
telés is, ahol a nemzetiségi osztályok 

Német Nemzetiségi 
Önkormányzatunk városszépítő hírei

német dalokkal-tánccal köszöntötték a 
tavaszt.

Áttérve az ünnepi hangulatról további 
feladatok várnak ránk, elköszönve márci-
ustól, kezdjük az április feladatokat. Cse-
répkályha építése kezdődik a Tájházban, 
melyhez a hozzávalókat Kiss Károly Kóka 
és Deme Tamásék ajánlották fel. A bejárat 
térkövezésére is sürgősen szükség van, 
aminek szervezése folyamatos. Újra kell 
vakolni, javítani a homlokzatot az erőfi -
togtató gyerekek miatt. Csatorna csere, 
valamint kert rendezés a további lépés. 
Utóbbihoz Ormándy Nóra kézügyessége, 
kreativitása is jelen lesz önkéntes alapon, 
felajánlásként. Ezen feladatokon túllépve 
kezdődhet május 1-vel a látogatók, ér-
deklődők fogadása a megújult környezet-
ben, programok szervezésével.

Mindenkinek köszönjük a támogató, 

együttműködő segítséget és a fi gyelmet 
munkánk iránt.

NNNÖ testületének 
képviseletében,

 Ivor Andrásné elnök
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Március 23-án rendeztük 
a Fiatal Muzsikusok Nagy-
marosi Találkozóját, melyen 
Szob, Kemence, Verőce Szo-
kolya, Visegrád, Zebegény 
és Nagymaros hangszeres 
növendékei mutatkoznak 
be. A szokásos módon meg-
telt a művelődési ház. A sok 
színvonalas hangszeres pro-
dukció elbűvölte a közönsé-
get. Az egyéni műsorszámok 
mellett néhány tanár együtt 
játszott diákjával, hallottunk 
ütős duót, szerepelt egy sza-
xofon kvartett, a marosi gi-

tárzenekar, és az elmaradha-
tatlan ütős zenekarunk.

Köszönet a felkészítő zene-
tanároknak, hogy ismét ilyen 
csodálatos élményben volt 
részünk! Köszönjük a Mátyás 
Étkezdének a fi nom szend-
vicseket, a Váci Tankerületi 
Központnak az anyagi támo-
gatást, a művelődési ház dol-
gozóinak a segítséget, Hor-
váth Dávidnak a hangosítást, 
és végül, de nem utolsósor-
ban Szigeti-Benedek Gabriel-
lának a rendezvény gondos 
szervezését.

Vízszentelés
Március 27-én ren-
deztük a már ha-
gyománnyá vált 
vízszentelést. Ezt a 
szép rendezvényt 
egy kis tavaszváró 
programmal egészí-
tettük ki. Iskolánk 
kórusa énekelt, Ist-
ván atya megáldotta 
a vizet, majd a két 
nemzetiségi osz-
tály (1.a, 2.b) tánca 
zárta a műsort. Köszönjük István atyának a közreműködést, 
Borkó Bálintnak a táncot, Hoff er-Szabó Petrának a csodálatos 
díszítést, Miloszerni Lászlónak az énekkar szép dalát és Heincz-
né Cserni Katalinnak a szervezést.

Ebben az évben a mi osztályunk 
készült a március 15-i műsorral.

Már januárban elkezdtük a 
próbákat és nagyon sokat gyako-
roltunk az előadásra. Verseket és 
táncokat tanultunk. Bálint bácsi 
tanította be a néptáncot, a műsor 
többi részére tanítóink - Ági néni 
és Teri néni - készítettek fel. Igen 
látványos és gazdag produkciót 
sikerült betanulnunk. A sok gya-
korlásnak meglett az eredménye. 
Elérkezett az ünnep napja, me-
lyen háromszor is előadtuk mű-

sorunkat. Felemelő érzés volt a 
színpadon állni, énekelni, verset 
mondani, táncolni és a zászlós 
táncot is előadni. Az osztálytár-
saim is nagyon ügyesek voltak, 
együtt mozgott az egész osztály. 
Az előadások után nagy tapsot 
kaptunk, ami azt jelezte, tetszett 
mindenkinek, sokan megdicsér-
tek, gratuláltak!

Örülök, hogy részt vehettem 
benne, és köszönjük tanítóink-
nak a felkészítést!

Molnár Anna 4.b

Egy márciusi napon nagyon 
vártam az előadást, amire az 
osztálytársaimmal és az 1. b 
osztállyal mentünk. A Vuk 
című darabot néztük meg a 
Müpában (ami a Művészetek 
Palotáját jelenti). Ez számos 
más kulturális eseménynek is 
otthont ad (pl. kiállítások, to-
vábbképzések, ásványbörze).

Aznap viszonylag rövid na-

punk volt az iskolában. Miután 
ebédeltünk, elmentünk a busz-
hoz és elutaztunk Budapestre. 
Nagyon érdekes és hosszú volt 
a darab. A kedvenc szereplőim: 
Vuk, Karak és Simabőrű. Ezt az 
előadást felnőttek játszották el. 
Nagyon sokat beszélgettem a 
barátaimmal az utazás alatt.

Remekül éreztem magam.
Puskás Bence 2.b

Március 25-én, vasárnap délelőtt a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat ünnepélyes keretek között átadta a város tojásfáját. A 
lassan hagyománnyá váló eseményen a templomi gyermek-
kórus műsora mellett a nemzetiségi 1.a osztály német nyelvű 
játékfűzése is helyet kapott. Nyuszisimogatás és csokitojás-ke-
resés tette színesebbé a programot. (Fotó: Ivor Andrea)

Idén a hagyományoktól eltérően 
március 10-én tartottuk meg a 
Víz Világnapja rendezvényün-
ket felső tagozatos diákjainknak.

7 állomáson vártuk a gye-
rekeket változatos és érdekes, 
tantárgyakhoz kapcsolódó 
feladatokkal.  Igyekeztünk is-
mereteiket bővíteni élő vizeink 
állapotáról, rohamosan fogyó 
ivóvízkészleteink védelméről és 
a környezettudatosság fontossá-
gáról.

Vendégünk volt a Du-

na-Ipoly Nemzeti Park Duna-
virág Vízibusza, ahol Sevcsik 
András vezetésével a tanulók 
betekintést kaphattak a közeli 
vizek élővilágának sokszínűsé-
gébe.

A Duna-parton vízgyűjtő 
feladat várta a diáksereget, ahol 
állóképességüket próbára téve 
tapasztalhatták meg milyen ha-
talmas és pótolhatatlan kincs a 
VÍZ!

Végh Mariann
pedagógus

Fiatal Muzsikusok 
Nagymarosi Találkozója

Ró-kaland

Tojásfa állítás

VÍZ VILÁGNAPJA
Projekt nap az iskolában

Március 15-i műsorunk
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BÚCSÚ ÉS EMLÉKEZÉS   
Veress Lívikém, ezeket a mondatokat a nyitott sírodnál kellett volna elmondanom, de nem mertem… Most is elszorul a tor-
kom, de a papíron egy-egy könnycsepp még elfér. Hosszú út végére értél, amely tele volt jó és rossz emlékekkel. Én a közös szép 
emlékekről szeretnék szólni, amit együtt éltünk át, miután ki lehetett nyitni a szánkat és beszélgethettünk az elhurcolásunk 
történetéről, az élőkről és az odakint meghalt, jeltelen sírokban nyugvókról.

Köszönetet kell mondjak Neked minden túlélő társam, és a temetői emlékhelyen márványba foglalt hőseink nevében 
is. Köszönet azért, hogy oly lelkesen részt vettél a kápolnaépítési munkákban. Jó kedvvel házaltunk és gyűjtöttük a pénzt, 
hogy halott sorstársainknak tiszteletreméltó emléket állítsunk. Mi voltunk a temetőhely építő brigád vagy harmincan, 70 év 
körüli lelkesek.  Ha kellett marosi cserepet rakodtunk, a férfi ak által lebontott téglákat pucoltunk, mint kint valahol Oroszor-
szágban. A szervezésben, munkában vidámságoddal mindig elől jártál. Kis kocsiddal ide-oda szaladgáltál intézkedni. S ha 
végeztünk, hol egyik, hol másik társunknál gyűltünk össze, emlékeztünk és énekeltünk, megszépítettük utólag nyomorunkat. 
S Te mindig készen voltál segíteni! Egész életedben sokat, keményen dolgoztál, de minden munkahelyeden szerettek, mert 
kedves voltál, vidám és segítőkész. A trafi kba járó vásárlók mindig kaptak egy mosolyt, egy jó szót Tőled.

Hosszú utad végén szívből kívánom, fogadjanak be maguk közé az Úr Isten vidám angyalai. Azt hiszem sokan, nagy 
szeretettel fohászkodunk ezért.

Nyugodj békében! 
Bornemisza Zoltánné

Imre elment  - emlékezés egy csapattárs szemével
Noha gyerek és kamaszkorban is ezer szállal kötődött  Nagymaroshoz, igazából csak a 80-as 
évek elején, huszonévesen lépett be közénk, a falu „futballőrültjeinek és megszállottainak”  
sorába. De akkor rendesen! Ismertük őt már Zebegényből, és a Váci Esze Tamás katona-
csapatból játékosként, de más volt ellene, és más volt Vele együtt focizni. Ez utóbbit jobban 
értékeltük, hiszen hihetetlen atletikus képességei voltak. Fejelésnél rendre egy fejnyivel nőtt 
mindenki fölé, egy sprinter robbanékonyságával és gyorsaságával rendelkezett, és inas, szi-
káran izmos testalkatával fáradhatatlannak bizonyult bármelyik meccs utolsó perceiben is. 
Mindezt megfejelve zseniális labdaérzékével (fociban, kosárlabdában egyaránt otthon volt) 
elmondható, hogy kiemelkedett közülünk tehetségével. Ha néha-néha összehozott bennün-
ket a sors egy NB II-es Tatabányával vagy Volánnal, vagy az új futballpálya avató mérkőzé-
sén az akkor fél válogatottat adó Budapesti Honvéddal, azonnal felfi gyeltek rá az ellenfelek 
edzői, intézői. Nem véletlen, hogy akár egyazon meccsen posztot cserélve ugyanolyan haté-
konyan és húzóemberként játszott középhátvédet, középpályást vagy középcsatárt. 

Hatalmas szíve volt, ebből kifolyólag nagy szája is, hisz majd belehalt minden mérkőzés-
be, nehezen viselte, ha valaki hibázott. Istenem, hogy tudott ordítani védőként saját csatára-
ival, csatárként a saját védőivel. Hogy aztán a harmadik félidőben, egy jó korsó sör mellett 
rejtőjenői fi guraként sziporkázzon, amint hosszasan kiértékeli és leosztályozza a többiek 
pályán nyújtott teljesítményét. Mintegy katedráról beszélve, a bajtársak között megengedett 
„kíméletlen” iróniával. 

A felnőtt csapatban lehúzott jó másfél évtized után természetes volt az automatikus átö-
röklődés a helyi öregfi úk focicsapatába. Imre több mint 20 éven keresztül itt is meghatározó 
és szeretett tagja lett a közösségnek, mind a pályán, mind a közösségi életben. A felvidéki 
(Nána, Kürt, Kisgyarmat) és a korondi öregfi ú csapatok tagjaival életre szóló barátságok 
szövődtek, ezek fontosak voltak és sokat jelentettek az Ő számára is, szinte soha nem hiányzott ezekről a magyar szíveket meg-
dobogtató eseményekről. De elsősorban ahhoz a 15-20 emberhez kötődött, akik ma a marosi öregfi úk csapatát alkotják, és mi 

is nagyon szerettük Őt. 
Már nagy betegen kijött közénk novemberben a törökmezői összetartásra, és decemberben az év-

záró vacsorára. Többen meglátogattuk Őt kórházi kezelései során, és mindannyian rácsodálkoztunk 
arra a derűre, arra az optimizmusra, ahogy a súlyos betegsége ellenére a helyzetét viselte. Egyszer 
rákérdeztem: honnan van ennyi erőd, hogy ilyen tartással, méltósággal viseled ezt a reménytelennek 
tűnő helyzetet? Tudod – válaszolta, - amíg hiszek a gyógyulásomban, addig lélekben nem adom fel. 

A test februárban föladta, az erős léleknek mennie kellett. Megtért hát a Teremtőjéhez. 59 éves 
volt. Isten nyugosztalja.

Heininger Ferenc
P. S: 2012-ben a Nagymarosi Öregfi úk focicsapata kopjafát állított a Hargitán, a székelyek szent 

hegyén. A kopjafát körülállták akkor velünk Berkesi István – Böke, és Túri Imre barátaink.
2016-ban ugyanezen kopjafa lábaihoz koszorút helyeztünk el Berkesi Istvánra – Böke emlékére.
2018-ban – Imre barátunk emlékére – ismét gyarapodnak majd e helyütt az emlékezés koszorúi.

„Közös búcsúmeccsünkön 
1995-ben. Imre a kép jobb 
oldalán”
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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
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Kérjük, hogy adójának 1%-val támogassa a 
nagymarosi civil szervezeteket. Az 1% felajánlása 
nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat segít! 
Sajnos 10 adózóból mindössze 4 él a befi zetett 
adó 1%-nak nonprofi t szervezetek felé történő 

felajánlással.
Kérjük fi gyelje az adóbevallás leadási határidejét:

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 Férfi kórus 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

A Váci Rendőrkapitányságon 
indult eljárás orvvadászat 
bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt egy 
nagymarosi férfi  ellen.

A nyomozás adatai szerint 
a 49 éves férfi  2018. március 
25. előtti időszakban Nagy-
maroson a Foglár-Gesztenyés 
dűlőben jogosulatlan vadász-
tevékenységet folytatott. A 
legutóbbi, illegálisan elejtett 

vaddisznó íjjal történő kilö-
vését követően a rendőrök 
a férfi t elfogták, majd a vég-
rehajtott házkutatás során a 
gyanú szerint bűncselekmény 
elkövetéséből származó vad-
húst, valamint a vadászathoz 
használt eszközöket foglaltak 
le.

A váci rendőrök előállítá-
sát követően gyanúsítottként 
hallgatták ki a férfi t.

 Lebukott orvvadász

Ha kampány, legyen ver-
seny, ne háború. Legalábbis 
mi, jobbikosok így gondol-
juk. A plakátrongálás már 
évek óta a véleménynyilvá-
nítás egyik formája, ez egy 
közösségben, mint a mi vá-
rosunk, inkább tiszteletlen-
ség, az egyenlő esélyek sárba 
tiprása, más munkájának 
semmibe vétele. Ám ami 
március 27-én történt ná-
lunk, arra épelméjű ember 
nem számított.

A Jobbik Nagymarosi 
Szervezete lakossági fóru-
mot szervezett a művelő-
dési házban 18 órára. 17 
órakor egy férfi  felhívta a 
művelődési házat, hogy egy 
szerkezetet helyezett el ott, 
amit bármikor élesíthet. Az 
időzítés nem volt véletlen. 
Aljas módszerével nem-

csak a fórumunkat akarta 
megakadályozni, de azt az 
intézményt, ahol a nagy-
marosiak, és főként a nagy-
marosi gyerekek naponta 
megfordulnak, bombával 
fenyegetni, kimeríti a köz-
veszéllyel való fenyegetés 
minden pontját. Ez nem a 

szabad véleménynyilvánítás 
formája. Ez bűncselekmény. 
Reméljük, minden nagyma-
rosi egyetért azzal, hogy az 
elkövető – akit a rendőrség 
5 órán belül meg is talált – 
elnyeri méltó büntetését. 
Mivel ez a bűncselekmény 
börtönbüntetéssel, közér-

A Jobbik Nagymarosi Szervezete hírei dekű munkával vagy pénz-
bírsággal büntethető, csak 
reménykedni tudunk, hogy 
nem az utóbbi büntetéssel 
sújtják.

Az elkövető célját nem 
érte el, a rendőrök gyors és 
korrekt intézkedése után 
mintegy 20 perc késéssel a 
fórumot megkezdhettük. 
Aki ott volt, tapasztalhatta, 
hogy valódi párbeszéd való-
sult meg képviselőjelöltünk 
és az érdeklődők között. 
Úgy hiszem, a kampányidő-
szak leghatékonyabb fóru-
mán vehettünk részt.

Viszont a tettesnek sike-
rült megzavarni a művelő-
dési ház dolgozóinak mun-
káját, a gyerekek programját, 
amihez most, engedje meg 
az úr, nem gratulálunk.

A Jobbik Nagymarosi 
Szervezete nevében

Békefi Andrásné 
elnök

Kiadó garázst keresünk Nagymaroson. 
Rózsa Eszter: 06-30/724-9257
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Ahány nyelv…
Amikor Gergő, a fi atal rendőrőrmester Nagymarosra ke-
rült, elhatározta: ha már nyelvet kell tanulni, akkor olyat 
fog, amelyet munkája során hasznosíthat. Először a kí-
naira gondolt, de a Főtéri boltos közben már megtanult 
magyarul, sőt az errefelé bicikliző szlovákok is jól beszé-
lik a magyart.

Kezébe akadt viszont egy roma szótár. Örömmel lát-
ta, hogy: a baro, bazsevál, csaj, csávó, csór, csóró, duma, 
gógyi, lóvé, manus, murdál, pelo, sipka, vagy a vakerál 
szavakat már nem is kell megtanulnia, mert azokat srác-
kora óta ismeri. Ilyen szókinccsel akár már műsorvezető 
is lehetne egy kereskedelmi rádióban.

Aztán arra is rájött: ha néhány magyar szó után oda-
biggyeszt egy „o” hangot, illetve betűt, már meg is van 
a roma fordítása. Például: ácso (ács), jegyo (jegy), lánco 
(lánc), pado (pad), vagy a panaszo, ami magyarul termé-
szetesen panaszt jelent. Sajnos, azt kellett tapasztalnia, 
hogy ez a módszer nem minden szónál alkalmazható, 
például a szigo nem személyi igazolványt jelent, hanem 
azt, hogy: szürke.

De nincs nagy baj, mert a romák a cipőt cipőve-nek 
mondják, a bírót biroj-nak, a dohányt dohano-nak, – 
ezeket nem nagydolog kiszótárazni. Persze érte egy pár 
meglepetés is: a csikken például nem csirkét jelent (mint 
a gyorsbüfében), hanem azt, hogy selyem, a bort meg úgy 
mondják a romák, hogy: mol. (A Shell-t, vagy az Agip-ot 
nem értik!). Estére az őrmester megtanult romául.

Legközelebb egy fi nn-magyar szótár került a kezébe, 
és a két nyelv hasonlóságát látva elhatározta, hogy fi nnül 
is megtanul. A fi nnek ugyanis azt, hogy „jön a vonat”, 
úgy mondják, hogy „jönn a vonna”. Csakhogy a „jönn” 
jelenti a vonatot, a „vonna” meg azt, hogy: jön...

FELHÍVÁS
Április 28-án, szombaton 10 órától dedikálom új köny-
vemet a Fő téri „Bor-Piac” boltjában. A könyv önkölt-
ségi áron ezer forintért megvehető még az ÉDESKE 
Cukrászdában (Dózsa György út 21.) és a FG Kézmű-
ves Csokoládé 1932 Kft  Boltjában, Magyar utca 18-ban.

Szeretettel várom gyerekkori barátaimat, Zoller ro-
konaimat, iskola társaimat, ismerőseimet. Infó: 06-
20/352-2325.

Dr. Zoller József  (a Szív utcai JOSI)

Locsolókra várva
Tulipán, a jácint kertemben virágzik

Húsvét ünnepére sokszínben pompázik
Feltámadás napjára a természet is újra éled

Az ibolya, a nárcisz köszöntenek téged

Az idő még borongós de már gyakran kisüt a nap
Az erdő, a mező meleg sugarakat kap

Gyönyörűen pompázik mint egy zöld alap

Ülök a szobámban locsolókra várok
El ne hervadjak mint a kerti virágok

Terített asztalon a pálinka, a sonka, a tojások
Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Lieberné Barta Ildikó

A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 
szülői munkaközössége, nevelőtestülete, valamint a 

Nagymarosi Óvodáért Alapítvány Kuratóriuma tisztelet-
tel 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!

A Nagymarosi Iskoláért Alapítvány 1991-től nyújt támo-
gatást a nagymarosi dákoknak. 2 éve, mint közhasznú ala-
pítvány 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

Nagymaroson a Rigó hegyen eladó egy 30 
négyzetméteres faházas nyaraló, 1090 négy-
zetméter telek, víz, villany van. Kilátás a Pilis 
hegyre, Dunára. 

Érdeklődni: 06-27/356-370
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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

Meselények építőelemekből

A legózás még sosem volt ekkora buli!
Neked is tele a fi ókod elemekkel? Akkor, íme 40 lenyűgöző 
modell, amelyet te is bátran megépíthetsz. A kötetben meg-
található sokféle, hihetetlen modell: vámpír, unikornis. griff , 
ogre vagy sárkány építési útmutatója.

Morgan, Leonie: Horgolt takarók

40 csodálatos minta lépésről lépésre. Leonie Morgan könyvé-
ben káprázatos mintákat és színösszeállításokat oszt meg olva-
sóival. E gazdag repertoárban a négyzetekből álló és a sorról 
sorra haladó minták rajongói sem fognak csalódni. A 40 taka-
róminta mindegyikét világos szöveges leírás, mintarajz és fotó 
kíséri.

Foley, Lucy: A meghívó

A ravaszul romantikus, intelligens szerelmi történet szálai a 
mesés olasz Riviérán bonyolódnak egymásba: karizmatikus 
sztárok keverednek a római arisztokrata elittel, s miközben 
egy furán induló love storyba csöppen az ifj ú angol újságíró, 
veszélyes titkokra jön rá. Az olvasó, aki az írónő jóvoltából 
most bepillanthat egy kevesek által ismert világba, nem tud el-
lenállni a történet sodrának, amelynek végén minden titokról 
lehull a lepel…

Bagdy Emőke: Pszichofi tness gyermekeknek, 
szülőknek és nevelőknek

Mit tehetnénk korunk digitális forradalmában, a gyors ge-
nerációváltással és értékkrízissel jellemezhető korban annak 
érdekében, hogy gyermekeink egészséges, boldog felnőttekké 
válhassanak? Milyen hozzáférési utak és kapcsolati lehetősé-
gek maradtak még nekünk, szülőknek és nevelőknek, hogy 
életre szóló értékeket és boldogító képességeket segítsünk ki-
bontakoztatni?
A könyv a „mit tehetnénk?” kérdésére a „hogyan tegyük?” 
szemszögéből, gyakorlatközpontúan, a pozitív pszichológia 
értékvilágára alapozottan válaszol.

Emberségből kitűnő!
Március 14-én 10 óra körül indultam a központ felé, amikor a 
Piramis bolton kissé túl, egy kiálló kőlapba botlottam, elestem, 
nagyon fájt a térdem, nem tudtam felállni. Oda-vissza sok ko-
csi elment, de Vác felé egy fehér furgon a boltnál megfordult és 
megállt mellettem. Egy fi atalember kiszállt, és kedvesen kér-
dezte, hogy miben segíthet, hívjon-e mentőt?

Segítségével nagynehezen felálltam, törést nem éreztem, de 
mindenem fájt, különösen a térdem. Elvitt a könyvtárba, ott 
jól kibőgtem magam és haza vánszorogtam.

Kedves ismeretlen fi atalember, mégegyszer köszönöm, visz-
szaadta a reményt, hogy vannak még segítőkész, időseket tisz-
telő emberek.

Köszönettel:
Barabásné Edit (85 éves)

Olvasói levelek

Nagymaroson működik egy igen tevékeny nyugdíjasklub. Ha 
kell rózsát kapálnak, horgolnak karácsonyfadíszt, sütnek, főz-
nek, táncolnak, szerepelnek. Ezek az emberek küldtek egy báli 
meghívót a Wildenrosen tánccsoportnak. Az lett a köszönet, 
hogy kinevették, leszólták őket, ”mit akarnak a nyuggerek, mi 
bizony nem megyünk!” Elfelejtették, hogy a nagyszüleik (eset-
leg szüleik is) biztosan „nyuggerek”, akik felépítették az orszá-
got a háború után és megélték 56-ot. Az a véleményem, hogy 
ha így beszélnek és nyilatkoznak, akkor csak használják ezt 
az országot, amit a „nyuggerek” építettek fel. A komfortos élet 
tette ilyenné ezeket a fi atalokat? Vagy talán csak unják magu-
kat? De ez az ő bajuk!  Azért mi maradunk jókedvű, tevékeny 
„nyuggerek”. A fi atalság csak egy állapot! (Idővel elmúlik.)

De azért őszintén kívánom, hogy megéljék ők is a ”nyugger” 
kort.

Nagy tisztelettel: 
egy „nyugger”

A fiatalság csak egy állapot
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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

KÉRJÜK, TÁMOGASSA 
ALAPÍTVÁNYUNKAT 

ADÓJA 1%-ÁNAK 
FELAJÁNLÁSÁVAL!

Adószámunk: 
18700767-1-13 

bankszámlaszámunk: 
66000114-10109375

Köszönjük!

„Mellesleg, ha valaki ebnek emel mauzóleumot, kár nevetni. Tanulj nevetségig szeretni.” (Weöres Sándor)

A múlt havi lapban jeleztük, megtör-
tént az első találkozó a kutyafuttatónk-
kal kapcsolatban. Miután a megvalósí-
tásának legfontosabb mozzanatán túl 
vagyunk (az önkormányzat biztosítja a 
területet), és a visszajelzések a lakossági 
részvételéről igen biztatóak, tavasztól 
várhatóan felgyorsulnak az események. 
Nem kételkedve a sikerben, megelőle-
gezünk néhány részletet a kutyafuttatók 
íratlan szabályzatából, ugyanis egyálta-
lán nem mindegy, hogyan viselkedünk 
mi és a kedvencünk ott, ahol nagyon 
fontos, hogy mások is jól érezhessék 
magukat.

1. Mindig takaríts fel a
 kutyusod után

Hiába jár büntetés azoknak a gazdik-
nak, akik nem szedik fel a kutyagumit, 
sajnos még mindig vannak olyanok, 
akiket nem érdekel a kutyájuk által hát-
rahagyott "ajándék". Te sose legyél tét-
len, ha a kedvencedre épp a futtatóban 
jött rá a szapora.

2. Ne ez legyen a kutya 
egyetlen mozgástere

Bár sokan azt gondolják, hogy a kutya-
futtatók pontosan azt a célt szolgálják, 
hogy kielégítsék az ebek mozgásigé-
nyét, valójában ez nem teljesen így van. 
Ha ugyanis egy olyan kutya, aki egész 
nap a lakásba volt zárva, hirtelen kisza-
badul, nyilván rendkívül aktív lesz, ha 
végre kedvére futkározhat. Ha ez a hév 
a futtatóban kapja el, könnyen előfor-
dulhat, hogy megijeszti a többi kutyát, 
ez pedig akár verekedésekbe is torkoll-
hat. Nem kell lefutnod a kutyáddal a 
Marathont, de egy kicsit azért mozgasd 
meg, mielőtt bemész vele a kutyapark-
ba. Sokszor elég egy plusz kört tenned a 
háztömb körül.

3. Tanítsd meg a kutyádat a 
megfelelő üdvözlésre

Ahogy egy szülő megtanítja a gyereké-
nek az udvarias köszönést, ugyanúgy a 
gazdiknak is feladata, hogy ráneveljék a 
kutyájukat a megfelelő üdvözlésre. Mi-
előtt a közösségbe vinnéd a kutyusodat, 
tanítsd meg neki akár az ismerősök 
kutyáit, akár az utcán sétáltatott ebeket 
bevonva, hogyan kell udvariasan üdvö-
zölni a másikat.

4. Le a hámmal és a nyakörvvel
Az nem elég, ha leveszed a kutyádról a 
pórázt, a nyakörvet vagy a hámot. Egyi-
ket se hagyd rajtuk, játék közben a saját 
kutyusod, és a többi is megsérülhet.

5. Kicsik a nagyokkal
Ha kis testű kutyád van, eszedbe ne 
jusson olyan futtatóban elengedni, ahol 
rajta kívül szinte csak hatalmas állat 
van. Ha csak néhány nagyobb kutyus 
van bent, akkor nem lesz baj, de tucat-
nyi nagy testű kutya között a sajátod 
biztosan nagyon megrémül.

6. Ne emeld fel!
A legtöbb kistestű kutyus gazdijánál 
szinte automatikus reakció, hogy nehéz 
helyzetben felkapják a kis kedvencü-
ket, nehogy baja essen. Ez azonban 
egy futtatóban kész „öngyilkosság”! Ha 
ugyanis egy másik eb támadna, a moz-
dulatodat menekülésként értelmezné, 
és nem csupán a kiskutyát tekintené 
ellenségnek.

7. Lábhoz!
A futtatóban az egyik legfontosabb sza-
bály, amire a kutyádnak szüksége van, 
a hívó szóra való azonnali reagálás. Ne 
vidd sok szaladgáló eb közé a sajátodat, 
ha még nem eléggé szófogadó! 

8. Játékok
Ha a kutyusod "önző" és sosem haj-
landó odaadni másnak a játékait, 
vagy folyamatosan elcsórja mások 
labdáit, inkább ne vidd futtatóba. 
Tömegverekedést okozhat. 

9. Folyamatos nevelés
Még a legjobbakkal is előfordul, 
hogy néha hibáznak. Ha a kutyusod 
rosszul viselkedik, például falka-
vezérként próbál fellépni, azonnal 
lépj közbe. A futtatóban mindenki 
egyenlő!

10. Folyamatos odafigyelés
Természetes, hogy a többi gazdival 
szívesen beszélget az ember, de köz-
ben is állandó felügyelet alatt kell 
tartani a kutyádat. Ahogy egy játszó-
téren sem téveszti szem elől a szülő 
a gyerekét, ugyanígy egy gazdi sem 
feledkezhet meg a kutyájáról. 

Idén lesz kutyafuttatónk!
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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
áprilispp

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

ÁPRILISI KULTURÁLIS PROGRAMOK

április 12. 9 óra - Filharmónia 
zeneművészeti előadás iskolásoknak

április 20. 17 óra -  Suli-buli 

április 21. 19 óra - Iskolai alapítványi bál

április 28. 17 óra - Dunakanyar 
Fúvósegyüttes jubileumi koncert

VÁSÁROK: 

április 11 de., április 17. de, április 19. de, 
április 24. de, április 27. de

Köszönetnyilvánítás
Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazok-
nak a rokonoknak, barátoknak, barátnőknek 
és ismerősöknek, akik a szeretett Édesanyát, 
Nagymamát Révay Jánosné Bergmann 
Gabriellát utolsó útjára elkísérték, kinyil-
vánították tiszteletüket és együttérzésüket vi-
rágok, koszorúk elhelyezésével és a gyászmisén 
való részvételükkel.

A gyászoló család

Születtek: Tóth Gábor és Heininger Adrienn lá-
nya: Viktória, Radics Miklós és Balázs Patrícia lá-
nya: Lolita Angelika.

Házasságot kötöttek: Kurdi József és Nagy Me-
linda.

Elhaláloztak: Heincz Antal (1945), Jehodek 
András (1939), Révai Jánosné sz. Bergmann Gab-
riella (1930), Lászlóff y-Gutt Ervin Mihály (1950).
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  Börzsönyoptika - Király u. 6. 
Április 14-én és 28-án, szombaton Április 14-én és 28-án, 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!

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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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!

Mindennapos nyitva tartással, diszkont árakkal, mindig friss mindig friss 
csemegepulttal,csemegepulttal, friss péktermékekkel (fehér, teljes kiörlésű, 

szénhidrátcsökkentett), háztartási vegyiárukkal,háztartási vegyiárukkal, friss zöldség és friss zöldség és 
gyümölcsgyümölcs kínálattal, tejtermékekkeltejtermékekkel, választékos fűszerkínálattal, 
minőségi borokkal,minőségi borokkal, glutén-, cukor- és laktózmentesglutén-, cukor- és laktózmentes  termékekkel, 

mélyhűtött élelmiszerekkelmélyhűtött élelmiszerekkel, kedves kiszolgálással, családias 
légkörrel és kávé automatával várjuk kedves vásárlóinkat!

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


