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Hamarosan több fejlesztés is
elindul Nagymaroson

l 5. oldal
Nagy sikerrel zajlott le
a Nagymarosi Zöld Napok
programsorozat,
ahol minden korosztály
megtalálhatta a neki való
programot.
A rendezvény olyan
szemléletformáló programokat foglalt magába, melyekkel a szervezők meg
szerették volna változtatni a
kialakult rossz szokásokat,
hiteles forrásból informálni
a résztvevőket.
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A szemétszállítás és az
induló és már futó fejlesztési projektek voltak
a legfőbb témái a március
21-én megtartott lakossági fórumnak.
A jelen lévőknek Petrovics László polgármester ismertette a Zöld Híd
B.I.G.G tájékoztatóját a
lomtalanítással és egyén
hulladékok elszállításával
kapcsolatban, majd beszámolt többek között a
strandfejlesztési pályázatról is.

Nagymarosi Zöld Napok

KARSÁN - EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

HÚSVÉTI AKCIÓ: baba- és gyerek ágyneműk, plédek, ágynemű garnitúrák

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

A

®

új termékei kaphatók!

Ruha-, bőr-, szőrmetisztítás 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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Nagymaros

Nagymaros
„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” elnyerésére kiírt pályázatot
nyertük meg Nagymaros számára, melynek következtében
valósulhattak meg a Nagymarosi Zöld Napok az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
támogatásával.
Három alkalommal: januárban, februárban és márciusban
szerveztünk kissé rendhagyó
rendezvényeket
Nagymaros
számára. A Nagymarosi Zöld
Napok olyan szemléletformáló
rendezvényeket foglalt magába,
melyekkel szerettünk volna változtatni kialakult rossz szokásokon, hiteles forrásból informálni a résztvevőket.
Igyekeztünk különböző korcsoportokat, érdeklődési körűeket megszólítani, érintve a
legfontosabb környezetvédelmi
témákat.
Január
Még iskola időben – tartottuk az alsó tagozatos iskolások
többségének meg a szelektív
hulladékgyűjtés előnyeiről és
környezettudatos életmódról
szóló előadást és kihirdettük az
elemgyűjtési verseny győzteseit
is. Gratulálunk az osztályoknak
– különösen az 1.b-nek, aki az
első helyezett lett – mert ös�szesen az iskola 250 kg elemet
gyűjtött össze!
Ez alkalommal körbevezettük őket a Redesign kiállításon
is. A kiállítás érdekessége, hogy
upcycling vagyis újrahasznosító művészek alkotásai vannak
kiállítva.
A kiállítás egyik legérdekesebb darabja, a szakmai parterünk, a Humusz szövetség
által kiírt kreatív verseny első

						
helyezettje volt, a ”bőrönd-polclámpa” kombinációja, melynek
megalkotója egy nagymarosi
hölgy, Erdős Anna. Ezúton is
gratulálunk Neki!
Szombaton az óvónők tartottak kreatív kézműves foglalkozást, szintén újrahasznosítható alapanyagokból, majd
bővült a kiállítás a 3 tagóvoda
műveivel: ahol is a gyerekek
fantasztikus installációkat hoztak létre kidobásra ítélt tárgyak
felhasználásával: újságpapírból,
papírgurigából, pálcikákból,
szívószálból, kávékapszulákból.
Mindegyik óvodát megajándékoztunk egy-egy újrahasznosítás témakörébe kapcsolódó társasjátékkal (és némi sütivel), de
a legnagyobbat az az ovi kapta,
amelyik a közönség kedvence
lett: a Dózsa György utcai ovi
lett sarki installációjáért.
Az első alkalom méltó lezárásaképpen fellépett az Alma
együttes: jöttek a Szuperkukák
és akik ott voltak, jót bulizhattak!
Február
Második rendezvényünk délelőttjén bolhapiacot rendeztünk,
hogy otthon feleslegesnek ítélt,
megunt tárgyaink kidobás helyett új tulajdonosra leljenek.
Ezzel arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a mai
fogyasztói társadalomban értéket ne dobjunk ki, hanem hasznosítsuk inkább újra, kreatívan,
hiszen egy bolhapiac – amellett,
hogy nagyon izgalmas esemény
– nagyon környezetbarát megoldás a tárgyaink beszerzésére.
Miközben a szülők nézelődhettek, addig a gyerekeket interaktív foglalkozás várta. Kiállításunk ezúttal a Fölösleges Áruk
Fóruma volt, melynek megnyitóján közösen gondolkodhat-

tunk a tárgyakról és az otthon
fellelhető eszközökről is, hiszen
környezetünk védelmében a
legfontosabb lépés a tudatos vásárlás és a hulladékmegelőzés.
A kiállítás megnyitót követően ifj. Batki Lászlótól megtudhattunk miért jó és, hogyan
kell helyesen komposztálni, és
az előadása után a részt vevők
között kisorsoltunk 10 db komposztálót is.
Majd kihirdetjük a Maradéktalan
receptversenyünk
győzteseit, akik megmaradt
ételből kreáltak egy új, eredeti
ételt. A győztesek értékes nyereményekkel térhetnek haza és
a fődíj: egy szuper Bosch konyhai robotgép volt. Végül a nap
lezárásaképpen fellépett nálunk
Mogács Dániel, a Dumaszínház
tagja, aki estje folyamán érintette a Nagymarosi Zöld Napok
legfontosabb témáit.
Március
Pénteken a gyerekek előadást
hallottak főként a reklámokról
és azoknak káros hatásairól.
Az osztályok delegáltjai pedig a
Pucolj ki! című szabaduló szoba
programunkon vehettek részt.
Délelőtt textilszatyor dekorálással indult a napunk. Gyerekek és felnőttek is különböző technikákkal készítették el
szebbnél szebb szatyraikat: decoupage, textilfestés sablonnal
vagy szabadkézzel, rávarrással.
Ezeket remélhetőleg megcsodálhatjuk a piacon és a boltokban is, a nejlon szatyrok helyett.
Délután ruha cserebere volt,
melynek célja – hasonlóan a
bolhapiachoz – hogy megunt
ruháinkat valaki még viselje és
cserébe mi is találjunk nekünk
tetszőt. Ezt követően megnyitottuk a kiállítást a gyerekek
műveiből, melyeket hulladékból és kidobásra ítélt tárgyakból
készítettek.
A megnyitó keretén belül átadtuk ajándékunkat is: rengeteg
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homlokzati festéket és színező
pasztákat, hogy az alsó iskola
udvarának egyik falát lefesthessék a gyerekek.
Egész nap egymást váltották
a csapatok a szabaduló szobában és a nap végén előadást
hallhattak az érdeklődők a hulladékmentes vásárlásról és a
hulladékmegelőzés gyakorlati
lépéseiről. Az előadás keretén
belül két ajándékcsomagot sorsoltunk ki a facebook posztot
megosztók között. A két szerencsés Hoffer-Szabó Petra és
Lénárt Kitti lett.
A Nagymarosi Zöld Napok
célja az volt, hogy megpróbáljuk a lakosság figyelmét a hulladékmentes életmód, a szelektív
hulladékgyűjtés és a környezetvédelem felé fordítani. Programjainkkal igyekeztünk minden korosztályt megszólítani
és reméljük sikerült érzékeltetnünk, hogy minden otthon fellelhető hulladéktípusra: létezik
jó vagy helyes megoldás.
A pályázat lehetővé teszi,
hogy hamarosan minden háztartásba eljuttassunk egy brossúrát, mely bízunk benne segíteni fog abban, hogy a különféle
hulladékkal hová forduljunk és
mit tegyünk.
Ezúton is köszönjük az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatását, hogy a
rendezvény létrejöhetett!
Továbbá az Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola és a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda közreműködését és segítségét. Szakmai
partnereinknek Humusz Szövetségnek és ifj. Batki Lászlónak, a receptverseny zsűrijének:
Balogh Nórának, Bedő Istvánnak és Matuk Gerinek, a művelődési ház dolgozóinak.
Jórász-Nagy Eszter
Fotók: Ivor Andrea,
Sam Matysen
és Váradi andrás
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Nagymarosi Zöld Napok:
maradéktalan receptverseny
A Nagymarosi Zöld Napok programsorozat Maradéktalan Receptversenyére 15 jelentkező volt, kiknek 36 receptjét bírálta el a zsűri, Balogh Nóra, a
Sakura cukrászda tulajdonosa, Matuk
Geri, a Bor-Piac tulajdonosa és Bedő
István, a Patak vendéglő séfje, akiknek
itt is szeretnénk megköszönni lelkes
munkájukat!
Az ötletesebbnél ötletesebb receptek
közül végül megszületett a döntés az
első 3 helyezettről és egy különdíjról.
Különdíjas lett: Salamon Csilla Tökmagolajos, zöldséges vendégváró receptje.
III. helyezett: Tóth Márton Hagyományos megmaradt krumplifőzelék,
avagy Bazsalikomos krumpli – krémleves. Ajándéka: egy elektromos só és
bors őrlő, és egy pizza utalvány a BorSó felajánlásában.
II. helyezett: Botházi Zsófia Kedvenc életmentő receptje. Ajándéka: egy
konyhai digitális mérleg és egy vacsorautalvány a Patak vendéglő jóvoltából.
I. helyezett: Dán Ildikó Egy „quichi”
ebéd. Ajándéka: egy BOSH konyhai
robotgép.
Íme a nyertes recept: Egy „quiche”
ebéd:
Egy kis maradék, az mindig van,
erre lehet alapozni. Ezért időnként
kreatív ebédet tartunk.
A mottó: Lehetőleg minden tűnjön
el a hűtőből, lehetőleg kevés munkával!
Nézzük a mostani felhozatalt:
- marhahúsleves (a húsevőktől)
- spenót (pedig ez nem szokott megmaradni)
- grillezett szivárványos zöldségek
(a vegástól)
- a svéd gombasaláta (ez nem fogyott)
- maradék szilvabefőtt (mindig legyen édesség és tészta!!!)
Ha ezt kiraknám, tényleg elmondhatnánk, hogy svédasztalos ebédünk
van, nem csak azért, mert Ikeás. (by
Róza) Szóval valamit ki kell találni…
És itt jön a quiche! Egyszerű, kevés
munka, változatos végeredmény.
Tehát 6 adag quichere
az 1 bögre lisztet
1 tk sót
10 dkg HIDEG vajat
4 ek HIDEG vizet
gyorsan összeállítom és fél órára hűtőbe teszem. A formákat kivajazom, (ez
lehet quiche, pite, csatos tortakarika)
a tésztát 1 cm vastagra nyújtom, a for-

mákba terítem és alaposan megszurkálom villával az alját. Fél óra fagyasztó.
Lehet vastagabb a tészta, akkor a sütési
időket emelni kell.
Közben a feltéteket megmelegítem,
a sütőt 190C fokra kapcsolom. A mélyhűtőből egyenesen a forró sütőbe rakom őket, sütőpapírral beborítva rizst
szórok a tetejükre, hogy ne púposodjanak fel.
5 perc sütés, majd rizs nélkül még 5
perc.
6 tojást összekeverek fél liter tejszínnel, pici sóval, ez az alap (általában).
A feltétek következnek:
1 adag gombás-húsos quiche
A főtt húst szétmarcangolom és a
svéd gombasalátával összekeverem,
tojás + tejszínből csak keveset teszek
bele. Ízlés kérdése, hogy milyen vastag
a töltelék, ennél legalább 5 cm. A gombasaláta elég erősre sikerült, a tejszín
most pont jól lágyítja. Ha megsült, erre
csak friss petrezselyemzöldet szórok.

Nagymaros
trappista és cheddar van itthon) szintén belekeverem. És még egy kis sajtot.
Aztán egy kis sajtot. Meg egy kis sajtot
a tetejére. Egy pár szem fenyőmag is
akad, mehet rá.
1 adag spenótos quiche
Sajnos itt nagyon nem garázdálkodhatok, a fő spenótos nem szereti az extra
ízeket, mindig lebukok, ha próbálok
valamit belecsempészni. Ezért a jó
fokhagymás spenótot, amit köményes
rozskenyérrel készítek (de ez titok)
csak a tojás + tejszínnel keverem el, camembert kockákat vágok bele. Félidőben tükörtojást ütök rá és kész.

2 adag Ovo-Lakto vegetáriánus quiche
Az édesburgonyát villával összetöröm
és ebbe keverem bőségesen a tojás +
tejszínt. Végre szerecsendió is mehet
bele, az eredeti recept szerint. A maradék céklát, répát, krumplit kisebb darabokra vágom, sajtot reszelek, (most

2 adag szilvás quiche
A tojás + tejszínhez tejfölt is kanalazok,
egy kiskanál saját vanília eszenciát,
cukrot. Fahéj, bors és szerecsendió. Ha
látnák, ennél a résznél jönne az, hogy
„Anyaaaa, mit raksz már megint bele?!”
De nem látják. A maradék szilva befőtt
kevésnek bizonyult, még egyet bontok,
körbe a sodó tetejére pakolom. Az új
maradék befőttet gyermekeim kezébe
adom.
A sütési idő változó, 35-45 perc alatt
a lepények teteje szépen megsül. Melegen, langyosan, de hidegen is fogyasztható. Talán 1 nap múlva még finomabb
is.
Az elismerés abszolút jele, ha csak
ennyit kérdeznek a végén: EZT LEÍRTAD?
Mindenkinek gratulálunk és köszönjük szépen az ötleteket az újrahasznosítás jegyében!

Nagymaros

						

Hamarosan több fejlesztés is
elindul Nagymaroson

Lakossági fórumot hívott össze
Petrovics László polgármester
márciusban, hogy tájékoztassa
a lakosságot a hulladékgyűjtés
változásairól és a hamarosan
induló, vagy már futó fejlesztési projektekről. Korábban a
szállásadókkal, a vendéglátó
egységek tulajdonosaival és a
civil szervezetek képviselőivel egyeztetett a városvezető a
további együttműködésekkel
kapcsolatban.
A közel negyven fő részvételével zajló rendezvényen
elsőként a Zöld Híd B.I.G.G.
tevékenységével foglalkozott.
Elmondta: azt látjuk, hogy országosan probléma van a hulladékszállítással.
- A Zöld Híd az idén már
meg fogja tudni oldani a házhoz menő lomtalanítást, ami
azt jelenti, hogy a lakosnak
kell bejelentenie telefonon,
e-mailben vagy személyesen
az igényét május 1. és június
30. között. Ők visszajeleznek,
hogy mely időpontban jönnek.
A lomot addig a kerítésen belül
kell tartani – mondta. Hozzátette: kérik, hogy a megbeszélt
időben tartózkodjon otthon
valaki, hiszen csak öt percet
várnak majd a munkatársaik.
A hulladékért június 1. és július
31. között jönnek majd ki.
A külterületen élő állandó
lakosok a zsákokat ezentúl a
könyvtárban is átvehetik május 31-ig. Azok, akik idényben

tartózkodnak csak településünkön, lehetőségük van csak hat
hónapra zsákot venni. A zöld
hulladék begyűjtése is elindult,
a zsákokat a gyűjtőpontokon
be lehet szerezni.
A polgármester hozzátette:
hamarosan megjelenik egy kiadványuk, amelyben a különböző hulladékfajták elszállításáról, tárolásáról adnak majd
tájékoztatást. Elmondta még azt
is, hogy sajnos még ma is sok az
illegális hulladék lerakása a településen, bár a konténerek megszüntetése után csökkenés mutatkozott, az utóbbi időben újra
nő, így ismét 10 millió forintba
kerül a városnak az elszállíttatás. Egyre több kamera kerül ki
a lerakóhelyekre, több esetben
sikerült is tetten érni embereket,
illetve más módon bírságot kiszabni rájuk.
- Az illegális lerakás ellen a
város is igyekszik tenni, így a
magunk módján hozzájárulunk a tisztaság megtartásához, ezért évente kétszer szervezünk szemétszedési akciót.
Nagy szükség van a lakossági
összefogásra, hogy mindenki
környezettudatosan éljen és figyelmeztesse a másikat is erre,
hogy tudatosuljon mindenkiben, hogy aki az illegális hulladékot lerakja, az a saját települése ellen vét.
Petrovics László beszélt arról is, hogy a hétvégi megnövekedett turista forgalom miatt

a Maros Kft szombat-vasárnap
többször fogja begyűjteni a kézi
szemetesekből a hulladékot.
A jelenlévők részéről több
kérdés és észrevétel is érkezett a
témában. Többen helyszíneket
javasoltak kamerák kihelyezésére, jelezték, hogy a szelektívhulladék-gyűjtők körül sok
a szemét és, hogy a Zöld Híd
munkatársai nem takarítanak
fel maguk után, miután kiürítik
a kukákat.
A fejlesztésekre áttérve a városvezető elmondta: az óvodai
fejlesztések, bővítések már lezárultak.
- A Dózsa György utcai
óvodánál az első fejlesztési
kör lement, itt egy csoportszobát hoztunk létre. A mostani
körben a régi épület felújítása
fog megtörténni, nyílászáró,
szigetelés, elektromoshálózat
cserével, fűtéskorszerűsítéssel,
akadálymentesítéssel – hangzott el. A kivitelezés várhatóan
június és szeptember között
zajlik majd le.
Az Egészségház megújulásával kapcsolatban kiemelte:
hamarosan a belső része kerül
majd felújításra, és egy másik
pályázatból pedig a homlokzata. Az orvosok elhelyezéséről
gondoskodnak majd.
A művelődési ház már részben megújult, de benyújtottak
egy pályázatot a helyi termelői
piac kiszolgáló helyiségének
felújítására, amely az intéz-
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mény vizesblokkja. Ha támogatásra érdemesnek ítélik, akkor hamarosan itt is felújítás
kezdődhet.
Nagymaros a közelmúltban
értesült róla, hogy az első körben 100 millió forintos támogatásban részesül a szabadstrand
fejlesztésére. Evvel kapcsolatban
a polgármester elmondta: a fejlesztést júniusig be kell fejezni,
ami elég rövid határidő.
- Sajnos így a fejlesztésből
elsőre kimaradnak az engedélykötelesek. Ezért úgy döntöttünk, hogy eszközbeszerzéseket fogunk lefolytatni. Úgy
döntöttünk, hogy a strandfejlesztés most teljes hosszában
egy játszótér kialakítás lesz. Új
játszótér, új eszközökkel, egészen a kajakosokig. Oda pedig
kültéri sporteszközöket helyezünk majd ki. A part felületi
tisztítása, legyalulása is meg fog
történni, valamint új homok
kerül a felszínére – mondta. A
következő támogatási körben
pedig a bicikli út áthelyezését,
a halas előrébb hozását és kulturáltabb környezetet szeretnének teremteni majd.
Hamarosan elkezdődhet a
munka a Visegrádi utcai játszótér és a Dám között, ahol egy
kültéri, de fedett fitneszpark kerül kialakításra. Erre már jóval
korábban nyert pénzt a város.
A Rákóczi út felújítása a
tervek szerint augusztusban
megkezdődik, a közművek is
kicserélésre kerülnek, az esővíz
elvezető árkok megszűnnek,
így szélesedhet az útszakasz.
Tervezik parkolóhelyek kialakítását is.
A Duna-part fejlesztési, egymilliárdos projekttel kapcsolatban elmondta: a Felvonulási lakóteleptől a Fő térig valósulna
meg az első szakasz. Először a
kiviteli tervekre kap a település
egy évet és utána kezdődhet
majd meg a munka. Kerékpár
út, korzó, szelfi és wifi pont, új
szemetesek, utcabútorok kerülnének kihelyezésre ezen a
szakaszon.
A Vasút utca burkolatát három vagy négy ütemben teljeskörűen felújítja a Közút. Az
első szakasz a vasúti átjárótól a
Visegrádi utcáig tart majd.
Igyekeznek a jövőben több
parkolóhelyet is kialakítani, ezzel is orvosolva a hiányt.
Furucz Anita
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A szabadságharc hőseire Támogassa adójával a helyieket
Támogassa adója 1 százalékával a helyi civil szervezeteemlékeztünk
ket, hogy programokat szervezhessenek, eszközöket szeMárcius 15-én ismét megtelt a
művelődési ház. Ebben az évben az ünnepi szónok dr. Sölch
Gellért (képünkön), az Emberi
Erőforrások Minisztériumának stratégiai helyettes államtitkára volt.
A Himnusz eléneklése és
a Nagymarosi Férfikórus fellépése után Petrovics László
polgármester köszöntötte a
megjelenteket. Beszédében kiemelte: ma a történelem egyik
pillanatáról
legfelemelőbb
emlékezünk meg, amikor az
idealizmus győzedelmeskedni
tudott a mindig lehúzó kishitűséggel szemben.
- Ami számomra március 15-e üzenete, az az, hogy
mindannyian átélhetjük azt a
lelkesítő tudatot, hogy egy közös cél mozgat minket, amiért
félretesszük az önös érdekeket
és a személyes ellentéteket mondta.
Dr. Sölch Gellért arról be-

szélt, hogy a hőseinkre való
emlékezés hoz össze minket
minden március 15-én. Szónoklatában visszaemlékezett az
1848-as szabadságharc eseményeire is és párhuzamot vont a
ma zajló események közt.
Idén a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 4.b osztályának tanulói
idézték fel az eseményeket. Az
előadást betanította Simonné
Merkei Sarolta és Zentel Ildikó.
(F. A.)

rezhessenek be és szebbé, élhetőbbé tegyék városunkat.
Alább közöljük a szervezetek adószámait és neveit.
18680157 Cédrus Művelődési És Sport Egyesület
19180148 Dunakanyar Fúvósegyüttes
18687264 Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület
19178549 Dunakanyar Motorcsónak Szabadidő Ifjúsági És
Tömegsport Alapítvány
18709711 Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete
18040300 Jeszenszky Alapítvány - A Korszerű Táncoktatásért
18147524 Kerekegylet Egyesület
18700767 Máté Állatvédelmi Alapítvány
18701139 Misztrál Fesztivál Alapítvány
18711949 "Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány "Nafia"
18673168 Nagymaros Futball Club
18713570 Nagymaros Város Fejlesztésért Közhasznú Alapítvány
18695230 Nagymaros Városi Polgárőr Egyesület
18688698 Nagymarosi Férfikórus Alapítvány
18681897 Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány
19182779 Nagymarosi Iskoláért Alapítvány
19173290 Nagymarosi Motorcsónak Sport Egyesület
19185222 Nagymarosi Óvodáért Alapítvány
18138564 Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18669103 Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány
19836533 Nagymarosi Sportegyesület
18669969 Pax Corporis Alapítvány
18721034 Reménycsillag Gyermekeikért Alapítvány
18715170 Vándor És Vackor Lovasterápiás Alapítvány
18273689 Ybl Egyetemi Alapítvány

Mesélt az ég - utazó
planetárium a nagymarosi
művelődési házban

A Maurer-Morvai Ügyvédi Iroda kezdő jogászt
vagy utolsó éves joghallgatót keres
Nagymaroson működő irodájába.

Szemfüles pedagógusok hívták
fel a figyelmét a művelődési háznak az utazó planetárium ötletére. Így valósult meg, hogy április
3-án több, mint 400 óvodás, iskolás és kísérő tekinthette meg
bolygókról és a csillagokról szóló

előadást a művelődési házban.
A művelődési ház ezúton is
köszönni az ötletet és az együttműködést a pedagógusoknak,
akik nélkül nem valósulhatott
volna meg ez a nagyszerű program Nagymaroson.

ELVÁRÁSOK:
§ Kiváló kommunikációs képesség;
§ Proaktivitás;
§ Kiváló problémamegoldó képesség;
§ Gyors, precíz, strukturált, önálló munkavégzés;
§ Megbízhatóság, terhelhetőség;
§ Szorgalom;
§ Hatékony munkavégzés önállóan és csapatban egyaránt.
§ B kategóriás jogosítvány vezetési tudás elengedhetetlen
Ügyvédi irodánk széleskörű szakmai gyakorlat
megszerzését tudja nyújtani. Barátságos, jó hangulatú
munkakörnyezet.
A fényképes önéletrajzokat az
iroda@maurermorvai.hu e-mail címre várjuk.

Elindult a város Facebook oldala Nagymaros
Város Önkormányzata néven.
Kövessen minket Ön is!

Nagymaros
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Szemétszedési akciók: Wir wünschen Euch
megtisztult a város
fröhliche Ostern!

Március 22-én és 23-án délelőtti időpontokban lezajlott,
az immár minden évben hagyománnyá vált városi szemétszedés. Idén márciusban
csatlakozott városunk az országos „TE Szedd!” akcióhoz
is.
A nagymarosi iskola diákjainak és pedagógusoknak
nagy-nagy köszönet, amiért
igen aktívan részt vettek ismét az eseményen. Ők a Duna-parton, a Fő tértől egészen
a Panoráma parkolójáig gyűjtötték, a nem odavaló hulladékot.
A pénteki szemétszedésre
nagyon kevesen jöttek el a Fő
téri gyülekező pontra, külön
szeretnénk megköszönni annak az öt lelkes nyugdíjasnak
és azoknak a kismamáknak,
akik pici gyermekeikkel (babakocsikkal)
csatlakoztak.
Így is sikeres volt a délelőtt,
mert Kismaros felől Nagymaros irányába haladva a
Magyar Közút segítségével
megtisztítottuk a főút melletti
területet. A csapat másik fele,
pedig Zebegény felől indulva
szedte az igen nagy mennyi-

ségű hulladékot a főút mentén.
Voltak, akik később csatlakoztak, vagy egyénileg az
éppen lakóhelyükhöz közeli
szemetet tüntették el, hogy
szebbé, tisztábbá tegyék környezetünket.
A szombati napra már
nagyobb létszámmal jelentkeztek az önkéntesek. A pénteki nap folytatásaként ismét
megcéloztuk az ideérkezők
számára legszembetűnőbb
főút melletti szemétkupacokat, a kerékpárút melletti területeket, a temető alatti részt
az első sorompóig, de még
sok más hely is megtisztult.
A kajakosok is, mint minden évben kivették részüket a
munkából!
Köszönjük minden résztvevőnek még egyszer a sok
segítséget és munkájuk nem
volt hiábavaló!
Ősszel ismét várunk minden önkéntest, de reméljük,
hogy kevés munka lesz és
egyre többen ráébrednek,
hogy milyen káros dolog a
szemetelés.
Papp Noémi

Pályázat
Nagymaros Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
2019. évben megrendezésre kerülő Kittenberger Kálmán
Nap (2019. június 1.) és Szent István Napi Borünnep
(2019. augusztus 18-19) rendezvényeken vendéglátó-ipari
tevékenység végzésére.
A pályázatot elnyerő vendéglátó az adott rendezvény
területén vendéglátó egységet működtethet, nem kizárólagos formában.
A pályázati kiírás részleteit hamarosan megtalálja honlapunkon (www.nagymaros.hu).

Minden kedves városlakót
örömmel tájékoztatunk, hogy
ismét készültünk a tavasz, a feltámadás ünnepére, melynek
kapcsán állni fog városunkba a
TOJÁSFA.
Megközelítőleg már 600 db
tojásdísz lesz a fán, aminek egyedisége, hogy szorgos kezek keze
munkájával körbe vannak horgolva. A városi nyugdíjas-klub
kézimunka szakkörével most
már negyedik éve együttműködve, -készülnek a horgolt tojások.
Egyedi megoldásként, hiszen
mindenki a kézügyességét és
fantáziáját fektette bele.
Április 12-én a templom előtt
lévő fát díszítjük fel, a délutáni
órákban.
Sokszor felmerül a kérdés,
miért nem a Duna parti sétányon? Sajnos ott olyan fák vannak, amiket, - mint már ezt is
- nehezen tudjuk elérni, de ezen
felül nem körbejárhatóak, mert a
támfal széléhez vannak ültetve.
Továbbra is kérjük viszont, hogy
a tojásfa-családfa működjön a
Duna-parton. Családok-személyek által festett nevesített tojásokat várunk a Duna-parti sétányon bármelyik fára.

Nagymaros Város Önkormányzata a 2012. évben felállított és a város egyik szimbólumát
képviselő Maibaum-Májusfát,
ismét felállítja eredeti helyén, a
Panoráma parkolóban.
Német Nemzetiségi Önkormányzatunk együttműködésével
és szervezésében május 4-én 15órai kezdéssel ünnepélyes keretek között átadásra kerül a 2017.
évben kidőlt Májusfa, melynek
figurái városunk jellegzetességeit mutatják be. A programok
összeállításában szempont volt

részünkről, hogy Nagymaros
értékeit, tehetségeit mutassuk be
ezen a napon.
(A meghívó az újság hátlapján megtalálható)
Nyár utca 2-ben működő
Tájház látogatottsága már most
is működik, bár a nyitva tartást

májusra terveztük. Hétvégén,
3-4 fős családi, baráti csoportok
érkeznek, de már bejelentkeztek
a hét közbeni napokra is Gödöllőről, Budapestről busszal érkező diák és felnőtt csoportok is
április-május hónapokra. Mindeközben folynak az épületen a
karbantartások, tető és válaszfal
elkészült, következőkben a kerítés újraépítése történik meg.
Nagy segítség Brücklerné Boriska néni, aki rendszerességgel
látogatja és rendezi a tájház körüli teendőket. Hálásan köszönöm
neki ezt a nagy segítséget. Ugyan
úgy köszönöm Jung Karcsi bácsiéknak, kedves feleségének Ági
néninek is a támogatást. Emlékeik, örökségünk megőrzését nagyra értékelik mindannyian.
Köszönet a lakosoknak, a
segítőknek, hogy töretlenül kitartanak és támogatják működésünket.
Kellemes, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves nagymarosinak!
NNNÖ képviseletében:
Ivor Andrásné
„Osterhäschen komm zu mir
Komm in unsern Garten
Bring uns Eier zwei,drei,vier
Laq uns nicht lang warten
Leg sie in das grüne Gras,
Lieber,guter Osterhaus!”
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Előadás az internet veszélyeiről
Március 7-én egy rendkívül érdekes előadást hallhattak a szülők a
művelődési házban. Az internet veszélyeiről beszélt Takács-Mlatilik Tímea c.r.zls. bűnmegelőzési előadó, aki a Váci rendőrkapitányságról jött. Választ kaphattak a szülők arra, hogy milyen
veszélyek fenyegetik gyermekeinket a világhálón, mit tehetnek a
szülők annak érdekében, hogy a gyerekek tudatosan, körültekintően, mértékkel és hasznos dolgokra használják az internetet. Az
iskolában ezt megelőzően már minden felső tagozatos diák részt
vett ehhez hasonló előadáson. Reméljük tudtunk ötleteket adni a
diákoknak és a szülőknek is az online világ helyes használatához.

Március 15-i ünnepély
A korábbi évek hagyományait követve idén is iskolánk egyik
negyedik évfolyamos osztálya készült ünnepi műsorral március 15-ére. A 4.b osztály tanulói január végén kezdték a felkészülést, az utolsó három héten minden nap próbáltak a
művelődési házban annak érdekében, hogy az előadás zökkenőmentesen megvalósulhasson. Sajnos az influenzajárvány éppen a fellépések hetére tetőzött, így több szereplő
lázas betegen lépett színpadra. Köszönetünket és elismerésünket szeretnénk kifejezni a gyerekek felé, akik töretlen
kitartással, őszinte lelkesedéssel, fáradhatatlanul dolgozták
végig a sok próbát és a három fellépést! Munkájuk gyümölcseként egy igazán látványos, a nemzeti öntudatot erősítő,
könnyfakasztó előadásban lehetett részük március 13-án iskolánk diákjainak, majd március 15-én a városi műsor vendégeinek.
Köszönjük ezt a színvonalas előadást a két felkészítő pedagógusnak, Simonné Merkei Saroltának és Zentel Ildikónak.

Rendkívüli magyaróra
Múlt héten volt egy rendkívüli olvasásóránk. Vendégségbe jött
hozzánk Rozi apukája, aki az olvasmányok történelmi hátteréről mesélt nekünk. Behozott egy könyvet, melynek címe Képes
krónika. Kivetítve is sok érdekes dolgot láttunk királyokról,
csatákról. Szent László bárdja mindenkit nagyon érdekelt. Köszönjük szépen Várkonyi Gábor történésznek, hogy ilyen sokat
megtudhattunk erről a történelmi korszakról.
3.b osztály

TeSzedd!
Kiemelten fontos feladatnak érezzük diákjaink nevelésében
környezetünk megóvását. Erre nagyon jó lehetőség a minden
évben megrendezésre kerülő országos szemétszedési akció.
(TeSzedd!) Az önkormányzathoz csatlakozva iskolánk minden tanulója részt vett, és lelkiismeretesen gyűjtötte a szemetet
Nagymaros különböző pontjain, hogy szebb és élhetőbb környezetünk legyen. Így minden diák magáénak érezte, és tett a
tiszta városért. Természetesen a szemétszedés mellett felhívtuk
a figyelmüket az újrahasznosításra és környezetvédelemre is.

Úszás
A 2. és 6. osztályos tanulók úszásoktatáson vettek részt a szobi
tanuszodában 9 alkalommal a Váci Tankerületi Központ támogatásával, melyet ezúton is köszönünk. Köszönet a testnevelő tanároknak a lelkiismeretes és szakszerű oktatásért.

Iskolakert program faültetés
Újabb nagy lépést tettek a gyerekek az iskolakert program keretében. Március 21-én 96 db gyümölcsfát – szilva, dió, körte,
alma és birs - ültettek el saját kezűleg. A nagy munka előtt István atya megáldotta a fákat és a földet, közeledvén Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Pantali Márton kertész rövid
előadásából megtudhatták, mit és hogyan kell tenni-venni,
hogy a lehető legjobb és legkíméletesebb módon bánjanak a kis
fákkal, majd jöhetett a fizikai munka. Lapátolták és talicskával
hordták a trágyát és a földet, óvatosan vitték a kiválasztott facsemetéket, amiket jó irányba forgatva ültettek el. Ültetés után
vödrökkel és kannákkal cipelték a locsolóvizet a csemetéknek.
A munkálatokban 4 osztály vett részt, akik közül a kisebbek
3-4 év múlva saját kezűleg szedhetik majd le a gyümölcsöt az
általuk ültetett fákról az Iskolakert program keretében.
Feketéné Battyáni Katinka

Fiatal Muzsikusok Nagymarosi
Találkozója
Március 29-én rendeztük meg a már hagyománnyá vált zenei
rendezvényünket. Az idei évben 8 település legkiválóbb diákjai
tiszteltek meg bennünket, és közösen hallgathattuk meg a színvonalas zenei előadásokat. A két órás koncert mindenki számára
lelki feltöltődést jelentett. Nagy öröm volt látni, hogy ilyen sok
tehetséges gyermek van a környék iskoláiban. Köszönjük a rendezvény szervezését és lebonyolítását Szigeti-Benedek Gabriellának. Köszönetünket fejezzük ki a Váci Tankerületi Központnak és
a Nagymarosi Iskoláért Alapítványnak a támogatásért.

Nagymaros

						

Véletlenek nincsenek
Mindenki hisz valamiben. Nekem a sors jutott… tavaly ősszel
egy szinte kalandfilmből kiragadott üldözéses jelenet után
ismerkedtem meg Klemencz
Henrikkel, a Duna-régió Víziturisztikai Szövetségtől, aki éppen
egy ritka versenykenut szállított
a csomagtartója tetején. Kismaros közelében láttam meg a
kenut. Valami furcsa késztetéstől tüzelve kezdtem el követni a
járművet. Pár perc kitérő után
mindketten a verőcei pékség
parkolójában kötöttünk ki. Információra éhesen, letámadtam
Henriket a kenuval kapcsolatban. Meglepetésemre Henrik
készségesen elmesélte a kenu
történetét, beszerzésének nem
kevésbé kalandos útját. Pár perces beszélgetés után derült ki,
hogy találkozásunk nem volt
véletlen. Kiderült, hogy Henrik egy olyan egyesületet vezet
– Együtt a vízen! –, aminek elsődleges célja, hogy iskolákkal,
hátrányos helyzetű gyerekekkel,
családokkal ismertessék meg
a kenu, vízitúrázás szépségét.
Mindketten tudtuk, hogy ez a

pillanat egy „beautiful friendship” kezdete. Henrik mesélt
egy olyan kenuról, amibe egy
egész osztályt be tudunk ültetni
biztonságosan, és a kormányzása is egyszerű. Nem kellett sokáig magyarázni a mackónak,
hogy finom a méz. Még azon a
héten elhoztuk a hatalmas kenut. Ősszel, amíg az idő engedte
minden osztály kipróbálhatta,
milyen érzés a gyönyörű Dunakanyarban a hullámokat szelni.
Itt van a tavasz, kezdődik a
vizes szezon megint.
Henrik egyesülete újra rendelkezésünkre bocsátja ezt a hihetetlen hasznos eszközt, amivel minden iskolás gyermek közelebb
kerülhet a Dunához és megtapasztalhatja, milyen a dunai hajósok élete. Köszönjük, az Együtt a
vízen Egyesületnek a fantasztikus
lehetőségeket, élményeket!
Köszönettel:
Nagymarosi
Kittenberger
Kálmán Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola,
Mozga Péter

Prevenció az óvodában
Március 25-27-én óvodánkba látogatott Del Medico Mihály rendőr alezredes, a Közlekedésrendészeti Osztály baleset-megelőzési
előadója.
Intézményünkbe második alkalommal érkezett a Váci Rendőrkapitányság egyik alkalmazottja, hogy beszélgessen a gyerekekkel
a rájuk leselkedő veszélyekről. A beszélgetés során felelevenítették a gyalogos és a biciklis közlekedés szabályait. A gyerekek ezzel kapcsolatos élményeiket is elmondhatták. Az előadásban az
alezredes úr felhívta a figyelmet még az autós közlekedés veszélyeire és a rendőrök munkájáról is mesélt, amit a gyerekek élvezettel hallgattak és oldottan kapcsolódtak be a beszélgetésbe.
Köszönjük a rendőrség szakemberének, hogy eljött hozzánk!		
				
Gerstmayer Judit
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Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
ÓVODAI DAJKA
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2626 Nagymaros, Magyar utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: óvodai dajkai munkakör ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: dajkai végzettség
Elvárt kompetenciák:
Jó szintű kommunikációs készség, együttműködő
készség, önálló feladatvégzés,
Előnyt jelentő kompetenciák:
Lendületes, kreatív munkavégzés, csapatszellem,
rugalmas alkalmazkodó képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, végzettséget igazoló
dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 5.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Gerstmayer Judit nyújt, a 0627/594-055 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Magyar utca 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
22/2019, valamint a munkakör
megnevezését: óvodai dajka.
Elektronikus úton Csengery Hajnalka részére a marosi.
ovi@vnet.hu E-mail címen keresztül
Személyesen: Csengery Hajnalka, Pest megye, 2626
Nagymaros, Magyar utca 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS LESZ
május 17-én és 24-én, pénteki napokon,
15 órától 20 óráig.
A vizsgálatot dr. Kondér Béla végzi.
Jelentkezni a 06-27/355-305/5-ös melléken
(dr. Juhász Attila) vagy a 06-27/354-254-es
telefonszámon (dr. Zombory Klára)
rendelési időben.
Pax Corporis Alapítvány
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FELHÍVÁS
Nagymaros Védelméért Egyesület (NVE)
Tisztelt Nagymarosi Lakosok!
2018-ban ötven nagymarosi lakos megalakította az NVE-t, melynek kiemelt célja, hogy árvízi helyzet
esetén a védelmi munkálatokat elvégezze, a Nagymaros Város Önkormányzat megbízása alapján.
A védekezés felelőse a mindenkori polgármester, a lebonyolításért az egyesület vezetősége felel.
A sikeres védekezéshez széleskörű szervezett társadalmi összefogásra van szükség (kb. 400 fő).
A védekezési feladatok legnagyobb része a mobil elemek felépítése.

A lakosság nélkül nincs árvízi védekezés.
Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené munkájával a védekezést.
Fontos már most nyilvántartásba venni a jelentkezők elérhetőségét.
Az NVE elérhetőségei
E-mail: iroda@mnve.hu
Telefon: +36 27/354-195
(munkanap 8:00 – 16:00)				
Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
							

Húsvéti miserend
Április 14.VIRÁGVASÁRNAP: 9 órai ünnepi
barkaszentelési szentmise.
18.30–kor csendes szentmise lesz.
Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK: 18.30-kor az
Utolsó Vacsora emlékmiséje.
Április 19 NAGYPÉNTEK:
15 órakor Keresztút a kálvárián,
18.30-kor ünnepi nagypénteki liturgia.
Április 20 NAGYSZOMBAT:
Napközben a templom egész nap nyitva
szentsír látogatásra,
20 órakor Húsvéti vigília szertartás.
Április 21 HÚSVÉTVASÁRNAP:
8, 9.30 és 18.30 óra szentmise.
Április 22 HÚSVÉTHÉTFŐN:
9 és 18.30-kor lesz szentmise.

Az egyesület vezetősége
elnök:
Mihály Gábor
elnökségi tagok: Edöcsény András
Heininger Ferenc
Dr. Morvai Ágnes
Murányi Zoltán

Nagymaros

						

Finissage
A Triptichon Galéria és Bálint
Zsombor kiállítászáró eseményére 2019. március 30-án sokan
eljöttek, hogy együtt zárjuk le
Zsombor kiállítását és a Triptichon Galéria eddigi életét. A
közreműködők személyes hangvételű előadásaikkal járultak hozzá, hogy egy bensőséges hangulatú eseménnyel búcsúzhattunk
el Zsombortól, emlékezhettünk
vissza az általa szervezett kiállításokra, koncertekre.
Hálásan köszönöm a közreműködőknek: Heinzinger Miklós,
Andrejszki Judit, Petrás Mária
és lánya Alina lélekemelő énekét és Dr. Várkonyi Gábornak
közvetlen hangvételű záróbeszédét illetve Petrovics László
polgármester úrnak, hogy az
önkormányzat nevében is megemlékezett a Triptichon Galéria,
Nagymaros kulturális életében
betöltött szerepéről.
Köszönettel tartozom még
Nagy Csabának, aki a galéria eseményeit videó felvételeivel megörökítette, és Németh Zoltánnak,
a kiállítások elmaradhatatlan fotódokumentátorának. Fényképei
révén, a galériazáró alkalmon
visszatekinthettünk a színes közönséget bevonzó eseményekre.
Végül, de nem utolsó sorban
köszönöm barátainknak, hogy
támogattak, segítettek méltó mó-
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Partmentén

Trunkó Barnabás rovata

Húsvéti sonka

don lekerekíteni a Triptichon Galéria eddigi történetét.
Köszönöm mindazoknak akik
eljöttek és azoknak is, akik az interneten keresztül követték a Finissage megemlékező eseményt.
Mind a jelenlévők, mind pedig
azok, akik a galéria Facbookoldalára feltöltött beszámolón keresztül lettek részesei a megemlékezésnek, nagy szeretettel idézték
fel a Zsomborhoz és a galériához
fűződő kapcsolatukat, emlékeiket. Mint ahogy egyik barátunk
megfogalmazta, „mind hozzátes�szük a magunk emlékezetét…”
Egy szakasz véget ért, de bízom benne, hogy Zsombor szellemiségéhez híven, lesz folytatása
a Triptichon Galériának, továbbél
Zsombor lelkesedésének, lelkületének lángja.
Bálint Ildikó
Fotók: Németh Zoltán Pál

Kovács szomszéd húsvét előtt felment a padlására,
hogy lehozza azt a szép füstölt sonkát, amit a téli disznóölés óta ott tartogatott. A sonkának azonban csak a
hűlt helyét találta a kampón.
Persze rögtön tudta, hogy kit kell gyanúsítani a lopással! Különösen akkor, amikor a Fehér-hegyi úton
– elhaladva Lakatosék viskója előtt – megérezte a főtt
sonka pazar illatát.
Határozottan benyitott Lakatosékhoz, a sódar tényleg ott rotyogott egy katlanban, a háziak persze nem
számítottak a rajtaütésre, még pofátlanul meg is kínálták a vendéget a pompás csemegével; friss tormát is reszeltek hozzá.
Kovács már az első falat után felismerte a saját sonkáját, hiszen a környéken ő tudott a legjobban pácolni
és füstölni.
A purdék is kétpofára majszolták a ritka csemegét,
Kovács egy kicsit meg is sajnálta őket, de magának is
lekanyarított egy szép szeletet a féltve őrzött ellopott
sonkájából, pedig a körorvos direkt eltiltotta a nehéz
ételektől.
A lakoma után az öreg Lakatos még egy kis pálinkát
is töltött: „Fináncnemlátta!” – csippentett a szemével.
Búcsúzáskor Lakatosné levágott a sonkából még egy
jókora darabot, és a vendég kezébe nyomta, mert nem
ünnep a húsvét sonka nélkül! Kovács megállapította,
hogy a pofátlanságnak nincs határa!
Az ünnepek után megint felmászott a padlatra a
nyári autógumikért, és ott beverte a fejét a szép, érintetlen sonkájába! Még húsvét előtt a felesége rakta át
egy másik kampóra, mert útban volt a teregetéskor...!

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442

Köszönet
Köszönjük a Nyugdíjas klub tagjainak és barátainak, hogy a művelődési ház előkertjét és az utcai szakaszát megkapálták, kigazolták és rendbe tették a tavasz első hajtásaival egy időben. Külön
köszönet illeti Bethlen Gáborné Marcsit, aki a munkát koordinálta és ajándékozott egy bejárati szőnyeget az intézménynek.
Köszönettel
Nagymaros Városi Könyvtár
és Művelődési Ház
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Kétéves a nagymarosi XIX. Nagymarosi
könyvbarát klub!
Borverseny díjátadó

A napokban múlt két éve,
hogy a Városi Könyvtárban
megalakult a helyi Könyvbarát
Klub.
Minden hónap második
péntekén, 16 és 18 óra között
összejönnek a klubtagok, hogy
egy jóízű beszélgetés keretében számoljanak be az elmúlt
időszak könyvélményeiről.
A klub egy demokratikusan
szervezett baráti kör, ahol nincs
vezetőség, tagdíj, mindenki
azonos jogokkal rendelkezik.
Az esetleges programokra bárki javaslatot tehet, és a döntéseket konszenzusos alapon hoz-

zuk. A szervezési feladatokat
Pongrácz Csaba látja el.
Köszönettel tartozunk a
Könyvtár vezetőjének és alkalmazottjának (Katalinnak
és Katikának) a vendégszerető
hozzáállásáért, és esetenként, a
bőkezű vendéglátásáért.
Reméljük, hogy az irodalom
(és az alapszabályban foglalt
témakörök) iránt érdeklődők
száma tovább emelkedik, és sikeres évekről számolhatok be a
jövőben is.
Mindenkit szeretettel várunk.
P. Cs.

Több mint 100 minta érkezett bírálatra szerda
délután, Verőcéről, Gödről, Vácról, Dunakesziről,
Kosdról, Gödöllőről, Kaposvárról,
Kismarosról,
Farnadról Szlovákiából és
természetesen Nagymarosról.

Bótz László (Nagymaros)
Kékfrankos bora lett az első
két helyezett, fajtatiszta vörös kategóriában Heininger
Károly Turán bora kapta
a legtöbb pontot, mögötte
Tölgyes Erhard (Nagymaros) Cabernet Franc, Heininger Ádám (Nagymaros)

A díjátadó ünnepség a
Familia Gladiatoria Pannonica ősi római áldásával
kezdődött, majd „csengett
a pohár”, érkeztek a nagymarosi férfikórus tagjai,
akik végtelenül hangulatos
programmal lepték meg a
közönséget. Ezt követően
Mándliné Szabó Katalin alpolgármester asszony mondott beszédet és nyitotta
meg hivatalosan a díjátadó
ünnepséget. Mojzes Péter a
Borbíráló Bizottság elnöke
röviden összefoglalta a bírálat során tapasztaltakat,
Heininger Ádám a borverseny főszervezője üdvözölte a megjelenteket, ezután
megkezdődött a díjak átadása.
Többek között 18 arany,
25 ezüst, 29 bronz érem
került kiosztásra. Fajtatiszta fehér kategóriában Heininger Károly (Nagymaros)
2018-as Irsai Olivér bora,
vegyes fehér kategóriában Vrábel Péter (Farnad)
2018-as bora, rosé kategóriában Vrábel Péter, majd
különbséggel
minimális

Néró, Heinczinger Balázs
(Nagymaros) Merlot bora
következett. Vegyes vörös
kategóriában Ilosvai János
(Göd) vezeti a listát, Tölgyes Erhard Franc-Kékfrankos-Merlot bora érdemelt még ki arany érmet.
A legmagasabb pontszámot Heininger Károly kapta 2017-es Turán boráért,
így a vándorkupa idén hozzá került.
Mándliné Szabó Katalin kihirdette a Nagymaros
Város Bora idei győztesét
és átadta a díjat Heininger
Ádámnak, aki 2018-as Irsai
Olivér borával nyert.
Köszönet a Heininger
családnak munkájukért, hiszen immár XIX. alkalommal szervezték meg ezt a
színvonalas borversenyt.
Beszéljenek a képek a
szombati díjátadóról, találkozzunk jövőre a XX. jubileumi nagymarosi borversenyen!
Bulyovszki Helga
alelnök
Nagymarosi
Borbarátok Köre

Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi
Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
CSALÁDI BÖLCSŐDE SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Nagymaros, Rákóczi utca 14.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
18–36 hónap közötti gyermekek gondozása és ezzel járó
kiegészítő feladatok
Pályázati feltételek: középfokú képesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
családi bölcsőde szolgáltatást nyújtó végzettség,
kisgyermek gondozói végzettség vagy tapasztalat
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 2.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 15.
A pályázathoz csatolni kell:
önéletrajz
végzettséget igazoló dokumentumok másolata
hatósági erkölcsi bizonyítvány
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: mosoly@nagymaros.hu e-mail címre
Személyesen: 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 22.

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
Ha a fecske levert fészkét ismét újra és újra tudja rakni, s legföljebb az üldözésen okulva más eresz alatt keres védelmet, rommá dőlt életterve vagy
vesztett vagyona mellett miért csüggedne el éppen az ember, ki egyedül bír értelemmel, s egyedül hisz a gondviselésben? (Kemény Zsigmond: Vigasz)

Máté egyedül

Kedvenceink védelmezői

Tavaly nyáron jó hírrel jelentkeztünk:
az emblémánk Máté kutyusa immár
nem magányos, a komp büféjéhez beköltözött Garfield, a vörös cica. Hamar
az utasok kedvence lett, az ott dolgozók odaadóan gondozták, az orvosi
költségekhez az alapítvány is hozzájárult. Néhány napja jött a szomorú hír,
lehetetlen volt bezárva tartani, elütötte
egy autó.
Örökre ő marad Máté társa, a büfé
nem vállal utódot.

A cím nem túlzás! Korábban már írtunk a klímaváltozás miatt nálunk is megjelenő veszélyes
szúnyogokról, akik a szív-és szemférgesség okozói. A későn orvoshoz kerülök gyógyulása
hosszadalmas, vagy reménytelen. Közös, fontos érdek tehát a gyérülő fecskeállomány visszaállítása az évtizedekkel korábbi szintre. A házkörüli állattartás jelentős csökkenése a madarak
éléskamráját szinte teljesen kiürítette, egyre kevesebben vállalják a fáradtságos fészeképítést.
Ebben próbál segíteni a műfészek program, szerencsére igen jó eredménnyel. Alapítványunk
aktívan csatlakozik, folyamatosan szállítunk fészkeket a Horgászboltba, ahol kedvezményes
áron megvásárolhatóak, és jó tanácsok is begyűjthetőek a felhelyezésükkel kapcsolatban.

KÉRJÜK,
TÁMOGASSA
ALAPÍTVÁNYUNKAT
ADÓJA 1%-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁVAL!

Élő állat nem játékszer!

Adószámunk:
18700767-1-13
Bankszámlaszámunk:
66000114-10109375

Közeleg a húsvét, a kicsik már bizonyára
számolják a napokat, hogy mikor jön hozzájuk a nyuszi, mi mindent találnak majd a
fészkükben. Természetesen érthető, hogy a
szülők élethűvé és minél vidámabbá szeretnék tenni gyermeküknek ezt a szép ünnepet, azonban sok mindent kell átgondolni
előtte. Egy élő állat nem játékszer! Nem
egy-két napra szól, aztán lesz, ami lesz, továbbadják, és nem is sorolom az egyéb lehetőségeket. Szomorú húsvét után látni, hány
kis állat szenved attól, hogy néhány napra
fontos szerepe lesz, számára stresszes és
nem megfelelő körülmények között!
Kérünk Mindenkit, gondolja át! A gyerekek számára úgyis a fészek, és a benne
lévő ajándékok jelentik az örömet, legyen
elég szimbólumnak egy plüss nyuszi!
Természetesen más a helyzet, amikor

egy kisgyerek úgy kap kisállatot, hogy a
szülők tudatosan nevelik felelősségteljes
gazdivá, aki vállalja, hogy gondoskodik kis
barátjáról élete végéig! Hiszen az állatok
szeretete már gyermekkorban kell, hogy
kezdődjön, a gyerekeké a jövő, és mindenki
érdeke, hogy minél kevesebb szomorú állattörténettel kelljen találkoznunk.
A művelődési ház és az iskola közös
szervezésében várják a kis állatbarátokat,
akik büszkén mutatják be kis kedvencüket,
elsősorban nyuszikat, de szeretettel várnak
egyéb fajokat is, kisegeret, hörcsögöt, tengerimalacot...
A rendezvényt a Máté Állatvédelmi Alapítvány is támogatja, és bízunk benne, boldog, egészséges állatkákat, és még boldogabb, büszke kis gazdikat láthatunk majd!
Heinczné Cserni Katalin

Köszönjük!

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822
FRISS HÍREINK A FACEBOOK OLDALUNKON: Máté Állatvédelmi Alapítvány
SZÁMLASZÁMUNK: 66000114-10109375
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Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
április-május

Születtek: Karsai Gergely és Melts Adrienn fia: Ádám,
Dósa Árpád és Sári Zsófia lánya: Flóra, Mester Attila és
Urbán Szibilla lánya: Lujza, Lundberg Karl Martin és
Krasnyánszki Renáta fia: Maxim.
Házasságkötés nem volt.
Elhaláloztak: Baranyai Imre (1932), Krizsán Ferenc
Antal (1944)
HÓD KFT.
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetében keres;
l kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező szakembert,
l betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.
A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú
biztos állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
a 06 27/354-195 telefonszámon.
HÓD KFT.
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési
munkaterület vezető munkakörbe,
Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetéből.
Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség lehetőségeihez
képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
a 27/354-195 telefonszámon.

Nagymaros

április 12. - Tojásfa állítása a Nagymarosi Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében
április 13. szombat 14 óra - Nagymarosi Konyhakert Klub: oltás
Oktató: Pantali Márton okl. kertészmérnök
Találkozó: művelődési ház, az előadás a Duna mezőn kerül megtartásra.
Díjtalan!
április 13. szombat 17 óra- Dunakanyar Fúvósegyüttes: Tavaszi koncert
április 18. 12-18 ig - Véradás a Vöröskereszt szervezésében
április 20. szombat 9-13 óráig - Húsvéti készülődés
Ajándék készítő kézműves foglalkozás. Vezeti: Kristóf Andrea szíjgyártó,
könyvkötő, kézműves oktató. "Káposztaföld lakói" kisállat bemutató.
Várjuk 9 órától elsősorban a nyuszikat, ám hozhatod a hörcsögödet,
tengerimalacodat is, sőt ha elég ügyes vagy, akkor
Te magad is jelmezt ölthetsz! Díjtalan!
április 25. csütörtök 8-13 óráig -Űrhajózás: könyvtári óra
kisiskolásoknak. Előadó: Jele Viktória könyvtáros
április 27. szombat 9-13 óra - Elsősegély előadás a Hungary
Ambulance szervezésében. Díjtalan!
április 27. szombat 17 óra - Szabó Sándor gitárművész koncertje
A belépőjegy ára elővételben: 600 Ft, az előadás napján 800 Ft előzetes
május 4. szombat 10 óra
Mazsola és Tádé bábjáték zenés bábjáték az Ametist Bábszínház előadásában. Belépőjegy ára: 1400 Ft (1-99 éves korig).
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb információ: Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Nagymaros, Fő tér 14. Tel.: (27) 354 243,
Facebook: www.facebook.com/nagymarosikonyvtar/

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
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: 9-10 között gyógyszerek és
tápok átadása, rendelés 10-12 óráig
Rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel fogadom
betegeimet, végzem a műtéteket, kiszállást vállalok.

www.kutyakanyar.hu • marosvet75@gmail.com

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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Börzsönyoptika - Király u. 6.

Április 27-én , szombaton
ingyenes látásvizsgálat!

A vizsgálatra bejelentkezés szükséges!
Az üzletben mindennemű rövidáru kapható:
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő fonalak,
cérna, tű, gomb, cipőfűző, díszkötöző, selyem
szalag, cipzár, gumi, díszítők fehér és arany színben.
Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.
Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-16.30 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889

MEGHIBÁSODOTT? ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?
ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVIZE
GÁZMEÓ ÁTADÁS
GÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLAT
VÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉS
KONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁS
SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0620/407-1874,
0620/330-0283
ÉPÍTÉSZET
FESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁS
0670-626-7902
EMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COM
HÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMAL
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