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új termékei kaphatók!A

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

23 éve a lakosság 

szolgálatában! 

Siker a robotika versenyen
Április végén Kecskeméten jártunk a X. Országos Robot-
programozó versenyen, ahol csapatunk, a Maros Robo Team 
5. helyezést ért el a 7.-8. osztályosoknak szervezett kategóri-
ában. A versenyzőknek 4 feladatot kellett megoldani, mely-
ben matekoztak, táncoltatták a robotot a Kis kece lányom 
dallamára, valamint különböző nehézségű vonalkövetési fel-
adatokat oldottak meg. Az első 6 helyen nagyon feszes volt a 
verseny, szinte csak a bírók döntése tudta beállítani a végső 
eredményt. Jó érzés volt látni azt a tüzet Zoller Dávid (8.b) 
és Zoller Máté (7.b) körül, ahogy írták a programot, és ro-
hangáltak a tesztpályák körül. Köszönjük Czoch Andrásnak a 
felkészítést, és természetesen diákjainknak a kimagasló ered-
ményt, mellyel iskolánk hírnevét öregbítették!

Újraállították a Májusfát

l 5. oldal

Fotó: Mándli Gyula
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Veszélyes fák kivágása, gallyazása, 
ágdarálás és tuskómarás

Tel.: 06-30/202-3505

e-mail: favagas1@gmail.com

web: favagas1.hu

FEKETE & FIA 

Szállítás, 
gépi földmunka 

Tel.: 06-20/934-2069
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Varga Józsefnét köszöntötték

Virággal és oklevéllel köszöntötte 90. születésnapja alkal-
mából Varga Józsefnét Petrovics László polgármester. Az 
ünnepeltnek mi is gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 

Három testületi ülés: számos döntés
Két tervezett és egy rendkívüli 
képviselő-testületi ülést is tar-
tottak. Az áprilisi üléseken több 
beszámolót is elfogadtak, majd 
a május elején megrendezett ta-
nácskozáson döntöttek a civil-
szervezetek támogatásáról is. 

Az április 8-án megtartott 
rendes ülésen először a rendőr-
ség, majd a vízirendőrség beszá-
molóit tárgyalták meg. 

Latorovszky Gábor, a Váci 
Rendőrkapitányság parancsnoka 
kiemelte, hogy Nagymaroson 
nagyon jól működik a közbiz-
tonsági bizottság, amely minden 
hónapban ülésezik. Elmondta 
azt is, hogy csökkent a bűncse-
lekmények száma, amely szerinte 
köszönhető az önkormányzat-
nak, a polgárőrségnek és a kör-
zeti megbízottak jelenlétének is.

Kormanik Gergő, a Nagyma-
rosi Vízirendészet újonnan ki-
nevezett parancsnoka elmondta: 
elenyésző számban történtek 
csak bűncselekmények az általuk 
felügyelt szakaszon. 

A grémium egyetértett abban, 
hogy a Gondozási Központ élel-
miszer nyersanyagnormájának 
összege 2019. évre 440 Ft /nap/
ellátott összeg legyen. 

Kerékpáros pihenőt szeretné-
nek építeni a Széchenyi sétányon 
a volt kikötőhely előtti területen. 
Ezt a testület támogatja, de kérte 
a kivitelezőket, hogy nyújtsanak 
be egy pontos látványtervet és 
helyszínrajzot - végül a vízügy 
visszavonta az engedélyét, így ott 
nem valósulhat meg a beruházás. 
A Felsőmezőben ajánlott fel he-
lyette önkormányzati területet a 
képviselő-testület. Emellett pedig 
elvetették a helyszínre tervezett 
Attila szobor felállítását. 

A közterület felújítás, -építés 
tervezésére, ütemezésére vo-
natkozó beszámolót elfogadta a 
testület. Grécs László kérte, hogy 

a Király utca alján, zebrával, ad-
dig pedig egy 30-as tábla kihe-
lyezésével lassítsák a forgalmat a 
főúton, hiszen sok gyerek kel át 
ott. A kérést a Magyar Közútnak 
továbbítják, miután a rendőrség 
megadta a szakvéleményét. 

Hozzájárultak ahhoz is, hogy 
a Király utca-Váci út sarkán lévő 
vendéglátóhely mellett a kerthe-
lyiség bővítést fa kivágása nélkül 
és a főépítésszel egyeztetett meg-
jelenéssel megoldják, de feltétel-
ként előírták, hogy parkolókat is 
hozzanak létre.

Négy darab parkoló kiala-
kításának engedélyezéséről is 
döntöttek a kerékpár szerviz és a 
cukrászda kérelmére a zöld felü-
leten.

Pályázatot írtak ki a Nagy-
maros Városi Könyvtár és Mű-
velődési Ház intézményvezetői 
munkaköre betöltésére, mivel 
Mándliné Szabó Katalin igazgató 
nyugdíjba szeretne vonulni.

Elfogadták a polgármeste-
ri hivatal 2018. évi munkájáról 
szóló beszámolót, majd a jegyző 
javaslatára úgy döntöttek, hogy 
július 22-től augusztus 2-ig igaz-
gatási szünetet rendelnek el.

Egy befektető társaság előze-
tes szándéknyilatkozata alapján a 
tárgyalás folytatása mellett dön-
töttek a focipálya ingatlan fürdő- 
és sportkomplexum kialakításá-
val kapcsolatban.

Kosárlabda csarnok kivitele-
zését támogatta a grémium: a ki-
viteli tervek jóváhagyott társasági 
adó támogatásához, biztosítja a 
20 millió Ft önrészt.

Április 15-én két napirendi 
pont szerepelt a testület előtt. El-
sőként a strand fejlesztése projekt 
megvalósításával kapcsolatban 
hoztak döntéseket. Ez alapján 
nem kívánják arrébb helyezni a 
kerékpárutat, és a Halas épületét 
sem szeretnék előre hozni, ha-

nem inkább tetőterasszal, vala-
mint a Duna felé kibővíteni.  Erre 
kértek ajánlatot a tervezőktől.

Engedélyt adtak, hogy mozgó 
hot-dog árusítás legyen a Du-
na-parton. 

A május 6-án megtartott ülé-
sen számos intézmény, szervezet 
beszámolóját hallgatták meg és 
fogadták el: a Váci Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság tűzvé-
delmi beszámolóját; a Nagyma-
rosi Polgárőr Egyesület beszá-
molóját; a Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület beszámolóját; 
a Gondozási Központ 2018. évi 
beszámolóját és 2019. évi terveit; 
a Mosoly Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat, Családi Bölcsőde 
2018. évi beszámolóját és 2019. 
évi terveit;  a Nagymaros Város 
Fejlesztéséért Közhasznú Alapít-
vány beszámolóját, valamint a 
társulásokról, az önkormányzat 
szervezetekben való részvételé-
ről, annak eredményeiről és a to-
vábbi együttműködésekről szóló 
beszámolót is meghallgattak a 
képviselők.

Áttekintették a város marke-
tingjének lehetőségeit és felada-
tait is. Itt elhangzott, hogy már 
egy ideje működik a város Face-
book oldala, mely egyre népsze-
rűbb, valamint két programokat 
tartalmazó kiadvány is megjelent 
a közelmúltban, melyben Nagy-
maros is szerepel. 

Megtárgyalták a Pest Megyei 
Kormányhivatal kormánymeg-
bízottja törvényességi felhívá-
sát, melyben elmarasztalják az 
önkormányzatot, amiért nem 
készült még el a településkép 
védelméről szóló rendelet. Ivor 
Andrásné jelezte, hogy ez nem a 
testület felelőssége, hanem a fő-
építészé, akinek a feladata lenne 
ennek elkészítése. Ezért a grémi-
um utasította őt, hogy május 27-
ig dolgozza ki. Német Imre pedig 
kérte, hogy Varga Csaba vegyen 
részt az érintett üléseken. 

Az egyebekben először a köz-
terület használati díjak változásá-
ról tárgyaltak, különösképpen a 
kiemelt, városi rendezvényekéről. 

A katolikus egyház népkony-
ha indítását tervezi Nagyma-
roson és ehhez kérte a testület 
jóváhagyását. Mint azt Petrovics 
László polgármester elmondta: 
30 főre számítanak és több te-
lepülésen is ingyen osztanának 
egytálételt. 

A képviselők többsége azon-
ban nem értett egyet azzal, hogy 
bárki részesülhessen az ellátás-
ban, így kérték, hogy csak helyi-
eket lássanak el. Végül azonban 
úgy döntöttek, hogy bár az elvet 
támogatják, visszatérnek a témá-
ra később.

Már zárt ajtók mögött szü-
letett döntés a civil szervezetek 
támogatásáról, 3,5 millió forint 
összegben. A részleteiről a követ-
kező lapunkban adunk részletes 
tájékoztatás.

Furucz Anita

Meghívó
Heilige Bergmesse-Hegyi misére május 25-én 16 órakor kez-
dődően a Kálvária dombra. A meghitt hangulatú szentmisét 
Gáspár István plébános út celebrálja. A feljutást a helyszínre 
gépjárművel biztosítjuk. Igény a 06-20/414-0712 telefonszá-
mon jelezhető. A mise után 17 órától a plébániakertben grill- 
és karaoke party veszi kezdetét.

Az eszközökről nem, a sütnivalóról kérjük, hogy mindenki 
ízlése  szerint maga gondoskodjon.

Szeretettel várunk mindenkit: a szervezők
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Tájékoztató az Európai parlamenti 
képviselők 2019. május 26-i választásáról
Magyarország Köztársasági Elnöke 93/2019. (III. 1.) KE határozatával 
2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 2019. évi 
választását.

Szavazni 2019. május 26-án 6 órától 19 óráig lehet a lakóhely szerinti 
szavazókörben.

A szavazókör címéről és a választás időpontjáról mindenki értesítőt 
kapott a Nemzeti Választási Irodától április 5-ig. 

A szavazókörök címei a következők (a korábbi választáshoz képest vál-
tozatlanok):

1. szavazókör: Dózsa Gy. u. 25., óvoda
2. szavazókör: Elsővölgy u. 2., óvoda
3. szavazókör: Fő tér 14., művelődési ház (akadálymentes szavazókör, 

átjelentkezőknek kijelölt szavazókör)
4. szavazókör: Rákóczi út 14., gyermekjóléti szolgálat.
A Helyi Választási Iroda a Polgármesteri Hivatalban működik (elérhe-

tősége: 595-107, ill. 595-118, e-mail: jegyzo@nagymaros.hu).
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár bel-

földön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel (így pl. kórházi tar-
tózkodás esetén is), külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le 
szavazatát.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2019. május 17-én 16 órá-
ig, átjelentkezést 2019. május 22-én 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.
hu oldalon akár ügyfélkapus azonosítással, vagy levélben, illetve személye-
sen a helyi választási irodától (a Nagymarosi Polgármesteri Hivatalban).

A szavazólapon 9 jelölő szervezet listája szerepel. Szavazni érvényesen egy 
listára lehet, a lista melletti körben két egymást metsző vonallal (x vagy +).

Az adott szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a ki-
nyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A szavazás megkezdése előtt a választópolgárnak igazolnia kell sze-
mélyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját (sze-
mélyazonosító igazolvánnyal, vagy jogosítvánnyal, vagy útlevéllel és ha 
van, lakcímigazolvánnyal. Az igazolványok érvényességét még most el-
lenőrizzék le, mert lejárt érvényességű igazolvánnyal nem lehet szavazni! 
Az okmányirodák még a választás napján is eljárnak lejárt okmányok 
pótlása ügyében.)

Ezt követően a szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezé-
sére. A szavazófülke igénybevétele lehetőség, nem kötelező.

A szavazólap kitöltését követően a választópolgár a szavazólapot bo-
rítékba helyezheti és az urnába dobja. Ez ugyancsak nem kötelező, de a 
bizottságoknak a borítékot át kell adniuk.

A szavazólap urnába történő helyezése előtt jelezni lehet a szavazólap 
kitöltésének rontását, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság 
bevonja, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Erre csak 
egyszer van lehetőség.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi álla-
pota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár 
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet levélben vagy interneten legkésőbb május 22-én 16 óráig, 
személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16 
óráig, vagy május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással in-
terneten május 26-án 12 óráig a Helyi Választási Irodához kell benyújtani.

A lakcím szerinti szavazókör Szavazatszámláló Bizottságához megha-
talmazott útján (ebben az esetben két tanú aláírását tartalmazó írásbeli 
meghatalmazásra van szükség) vagy meghatalmazással nem rendelkező 
személy általi kézbesítéssel (ebben az esetben zárt borítékban lehet elkül-
deni a kérelmet) a szavazás napján, május 26-án, legkésőbb 12 óráig lehet 
benyújtani.

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szava-
zókör területén belül a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéké-
ben szereplő választópolgárhoz.

   A választás szavazóköri eredményeit a Szavazatszámláló Bizottság 
állapítja meg, az országos eredményt pedig a Nemzeti Választási Bizott-
ság, amely a www. valasztas.hu oldalon lesz megtekinthető.

Dr. Horváth Béla
jegyző, Helyi Választási Iroda vezető

Támogassa adójával a helyieket
Támogassa adója 1 százalékával a helyi civil szervezeteket, 
hogy programokat szervezhessenek, eszközöket szerez-
hessenek be és szebbé, élhetőbbé tegyék városunkat. 
18680157-1-13 Cédrus Művelődési És Sport Egyesület
19180148-1-13 Dunakanyar Fúvósegyüttes
18687264-1-13 Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület
191785491-13 Dunakanyar Motorcsónak Szabadidő Ifjúsági 
És Tömegsport Alapítvány
18709711-1-13 Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete 
18040300-1-13 Jeszenszky Alapítvány - A Korszerű Táncok-
tatásért 
18147524-1-13 Kerekegylet Egyesület
18700767-1-13 Máté Állatvédelmi Alapítvány
18701139-1-13 Misztrál Fesztivál Alapítvány
18711949-1-13 "Nagymaros Fiataljaiért Alapítvány "Nafia" 
18673168-1-13 Nagymaros Futball Club
18713570-1-13Nagymaros Város Fejlesztésért Közhasznú 
Alapítvány 
18695230-1-13 Nagymaros Városi Polgárőr Egyesület
18688698-1-13 Nagymarosi Férfikórus Alapítvány
18681897-1-13 Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány
19182779-1-13 Nagymarosi Iskoláért Alapítvány
19173290-1-13Nagymarosi Motorcsónak Sport Egyesület 
19185222-1-13 Nagymarosi Óvodáért Alapítvány
18138564-1-13  Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
18669103-1-13 Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány 
19836533-1-13 Nagymarosi Sportegyesület
18669969 Pax Corporis Alapítvány
18721034 Reménycsillag Gyermekeikért Alapítvány 
18715170 Vándor És Vackor Lovasterápiás Alapítvány 
18273689 Ybl Egyetemi Alapítvány
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Május 4.: Maibaum-Májusfa 
felavatása ismét!

A Panoráma –parkolóban elhe-
lyezett Májusfa Nagymarosnak 
Nagymarosról szól, mint ahogy 
2012. április is, amikor először 
lett felállítva városunk egyik dí-
sze a Maibaum-Májusfa, amit 
most ismét láthatunk.

Mint mindennek, ennek is 
volt előélete. Koncz Ernő kez-
deményezésére és vezetésével 
2010-ben megalakult a Tu-
risztikai Egyesület, mely lét-
rehozásával Koncz Ernő által 
megszervezve és a tagok együtt-
működésével megvalósítottuk 
városunk örökös Májusfáját 
2012. évben, ami 2017-ben, egy 
viharos hajnalon megroppant, 
kidőlt.

Átgondolva a jelentőségét, 
nem hagyhattuk, hogy végleg 
eltűnjön ez a jellegzetes, a város 
fontos értékeit szimbolizáló al-
kotás.

Mert mit is szimbolizálnak 
a figurális táblák? Mi van, volt 
jelen városunkban, ami fontos 
és minden szempontból értéket 
jelenthet?

A 12 darab formátumot ne-
vezhetjük akár városunk cég-
táblájának is hiszen azon érté-
keket szimbolizálja, ami híressé 
tette Nagymarost. Tudjuk, hogy 
a 17-ik században egy pestis 
járványt követően rendkívülien 
megfogyatkozott a népesség, 
ezért 1713-1735 között néme-
teket telepítettek a helységbe 
főleg FRANK földről Mainzhoz 
tartozóan. Az Ulmi skatulyával, 
egy nagyméretű tutajjal indul-
tak el Ulmból és a Duna folyá-
sát követve kötöttek ki egy-egy 
helyen. Így Nagymaros is az 
otthonuk lett. Szorgalmuk által, 
a földművelésből, gyümölcster-
mesztésből fellendítették a tele-

pülést, ami akkor és most is igen 
eredményes volt. Eredményt 
hozó szorgalmuk továbbra is, 
ma is fennáll. Általuk épült meg 
Nagymaros központja, a temp-
lom és környéke, elkészült a Fő 
utca, a Duna part beépítése. 
1905-ben papírgyár működött, 
a Petrás üzem alumínium kana-
lakat gyártva, a téglagyár és még 
sorolhatnám. A modernnek ne-
vezhető ipar mellett élénk volt a 
kereskedelmi élet és elismert he-
lyet foglalt el Nagymaroson a fő 
piaci árú, a gyümölcstermesztés. 
Így találkozunk a Májusfán a 
gyümölcskosár szimbólummal 
szelíd gesztenyefával, de látható 
a művészeti, turisztikai vadá-
szati értékek bemutatása, utalva 
Kittenberger Kálmánra, mint 
jelentős személyiségre. Meg van 
jelenítve továbbá a templom, 
fúvós együttes - a tánc - és mint 
lehetőségként a kerékpározás, 
túrázás, és kajakozás.

 Azt gondolom nem szabad 
elengednünk ezt a szép helyi és 
turisztikai szempontból is érté-
ket képviselő szimbolikus alko-
tást. Magam nevében örülök, 
hogy akkor és most is részese 

lehetek annak, hogy lett, van 
ilyen is Nagymarosnak, amivel 
büszkélkedhetünk. Köszönet 
Nagymaros Város Önkormány-
zatának, hogy ennek értékét 
szintén felmérve, a felállítás 
összegét a költségvetésbe, mint 
beruházást, 1 millió forinttal 
megtámogatta.

Kicsiknek és nagyoknak, 
fellépőknek és nézőknek köszö-
nöm, hogy eljöttetek május 4-én 
az avatási ünnepségre, és meg-
mutattátok EZ NAGYMAROS! 

Igen, megmutatták, megmu-
tattuk, mert a vendégek között 
15 fővel jelen volt a Magyar-
országi Terézvárosi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselete is együttműködé-
sünket, kapcsolatunkat erősít-
ve, jó példának tekintve Német 
Nemzetiségi Önkormányza-
tunk tevékenységét. 

Továbbá szintén a rendez-
vény időpontjában csoportos 
tájház látogatás volt, amit Var-
gáné Erzsike segítségével oldot-
tunk meg.

Az időjárás sajnálatosan be-
leszólt a programba és meg is 
akadályozta, hogy további he-

lyi értékeket mutassunk be. A 
Dunakanyar Képzőművészeti 
Egyesület Garami Mária ve-
zetésével szintén a rendezvény 
részese lett volna a tagok gyö-
nyörű alkotásaival, és Voknát 
Lászlóné keresztöltéses nagy-
marosi tájképeivel tette volna 
még színesebbé a rendezvényt, 
de ezt a kültéri bemutatkozást 
az időjárás meghiúsította.

Minden programot le kellett 
volna mondani, ha nem ötlik be 
a „sátoros” megoldás, amit más-
fél nap alatt rohamtempóban 
tudtam megvalósítani, nem szá-
mítva a rendezvény költségeibe, 
így a költségvetésünkbe sem, 
ezt a 260 ezer  forintos váratlan 
kiadást.

Nagy örömömre segítő ke-
zek azonnal jelentkeztek, így 
támogatásra találtam: Mátyás 
Étkezde Heinczné Arnold Móni 
ügyvezető személyében, Kurcz-
bacher Dávid, aki még a gyere-
kek jutalom édességét is állta, 
Lózs Bertalan, Nagymaros Kft., 
Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat, Szigeti Benedek Gabri-
ella, Jung Károlyék, Palásti Ildi-
kó, Bótz Móni, a Panoráma Kft 
képviseletében az áramfelvételt 
és fellépő gyerekek átöltözési le-
hetőségét biztosította.

Mindeközben megérkeztek 
a német önkormányzatunk ál-
tal, a nemzetiségi osztályoknak 
megvarratott 22 darab lányka-
ruha és 12 darab fiú mellény 451 
ezer forinttal terhelve Német 
Nemzetiségi Önkormányza-
tunk büdzséjét. Nagyon kellet-
tek már, hiszen így az öltözettel 
is ki tudjuk fejezni a nemzetisé-
gi identitást.

Külön köszönet Hetényi 
Andrea óvónőnek, képviselő-
társamnak, hogy fizikálisan és 
tevőlegesen is helyt állt ebben a 
váratlan fordulatot vevő szerve-
zés megvalósításában (takarítás, 
„villanyozás”, díszletezés, stb.).

Ivor Andrásné NNÖ 
elnök, képviselő.
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Föld napi akadályverseny
Idén, április 25-én, 
immár 19. alka-
lommal rendeztük 
meg a felső tago-
zatosoknak a ha-
gyományos Föld 
napi akadályver-
senyt. Az időjárás 
nagyon kegyes volt 
hozzánk, így verő-
fényes napsütésben 
gyalogolhattak a 
csapatok végig az 
állomásokon.

Ez évben a környezetvédelem mellett fő témáink városunk 
helyismerete és iskolánk névadójának, Kittenberger Kálmánnak 
élete és vadászatainak fő helyszíne, Afrika volt. A 16 csapat zász-
lókkal, fegyelmezetten, lelkesen és kíváncsian vonult az iskolától a 
Fő tér érintésével végig a kerékpárúton a focipályáig, ahol ügyes-
ségi feladatok várták őket. Közben hét helyszínen teszteket, ke-
resztrejtvényeket oldottak meg, játszhattak activityt, volt állat- és 
növényfelismerés, valamint bekötött szemmel különböző állatok 
és növények kültakaróját kellett megnevezniük. A gyerekek csa-
takiáltással is buzdították egymást. Újra egy rendkívül tartalmas, 
jó hangulatú napot töltöttünk együtt, lehetőséget adva arra, hogy 
egy másik oldalát is megismerhessük egymásnak. 

A verseny helyezettjei: 5 - 6. osztály - 1. Zöld Burok 6.b; 2. No-
kedli pörkölttel 6.a; 3. Unipacik és kutyik 6.a. 7 - 8. osztály - 1. 
Bícsíz 7.a; 2. Citromos tea 8.b; 3. Jager 7.a.

Gratulálunk!
Philippné Jung Rita

Színházlátogatás az alsós 
diákok számára

Április 5-én a Pesti Magyar Színházba látogatott el az alsós gyere-
kek apraja-nagyja. Négy hatalmas buszt megtöltöttük az aprósá-
gokkal. A Tündér Lala című előadást néztük meg. Tündér Lala, a 
valaha volt legcsintalanabb tündér, Tündérország királynőjének, 
Írisznek a kisfia. Az édesanyjától lopott szárnnyal Lala meglátogat-
ja az emberek veszedelmes, de gyönyörű világát, új élményeket és 
új barátokat szerez. Azonban kis híján nagy bajba sodorja Tündér-
országot, kiszolgáltatva a gonosz varázsló, Aterpater intrikáinak. 
Szabó Magda örökbecsű regényét számos nagysikerű mesejáték 
alkotója, Halasi Dániel vitte színpadra. 

Látványos, megható és egyben nagyon vidám előadásban volt 
részünk. Köszönjük a szervezést Horváthné Arany Nikolettnek. A 
szülőknek is köszönjük, hogy biztosították az anyagi hátteret, és 
hozzájárultak ezzel ahhoz, hogy az alsósok közösen egy igen szín-
vonalas élményben részesüljenek.

Kistérségi versmondó verseny 
Nagymaroson

Hagyományos versmondó versenyünkre idén meghívtuk a kör-
nyező iskolák kisdiákjait is. Április 29-én megtelt a Szent Márton 
Közösségi Ház, melyet a Katolikus Egyház térítés nélkül bocsájtott 
rendelkezésünkre. Köszönet érte! Öröm volt látni a csillogó tekin-
tetű, ünneplő ruhába öltözött gyerekeket.

Zoller Csabáné alsós igazgatóhelyettes köszöntője után a művé-
szeti iskola dob tanszaka tette ünnepivé a megnyitót. 

Az inspiráló környezetben igazán magas színvonalú produkció-
kat hallhattunk. Évről-évre növekszik az érdeklődés a szülők részé-
ről is. Aki eljött, most sem bánta meg.

Íme az eredmények:
1-2. osztályosok: I. helyezett: Kis Lukács Pál, Krisztián Roland; 

II. helyezett: Révész Ádám, Papp Zsófia; III. helyezett: Gável Er-
zsébet, Kosztra Júlia, Dolmányos Simon. Különdíj: Marafkó Zorka, 
Halupka Mihály.

3-4. osztályosok: I. helyezett: Nagy Lujza Heidi, Balog Dalma; 
II. helyezett: Várkonyi-Nickel Róza, Kardos Olivér; III. helyezett: 
Dániel Blanka, Szabad Flóra. Különdíj: Macskás Levente, Petykó 
Luca, Pálmai Anna.

Gratulálunk a győzteseknek!
Ezúton is megköszönöm a segítséget kollégáimnak, akik a szer-

vezésben segítségemre voltak!
Bornemisza Angéla szervező
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Vízszentelés
A tavaszi szünet előtti 
utolsó napon minden 
évben ünnepi díszbe 
öltöztetjük a város kút-
ját. Ez a kedves kis ün-
nepség is egy olyan biz-
tos pontja lett az iskola 
életének, hogy csak az 
időpontot kell egyez-
tetni és attól kezdve 
mindenki tudja a fel-

adatát a saját területén. Hoffer-Szabó Petra vezényletével szépül a 
kút, Miloszerni László készül a kórussal, Borkó Bálint feladata a há-
rom nemzetiségi német osztály vidám tánca. És kész a koreográfia. 
Egy telefon István atyának, és már csak abban reménykedünk, 
hogy szép tavaszi időben ünnepelhetünk. Bár minket az időjárás 
nem tart vissza, jól emlékezünk esőkre, sőt hóesésre is!

Idén nagyon kegyesek voltak velünk az égiek, verőfényes nap-
sütésben gyűlt össze Nagymaros gyerekserege a legkisebbektől a 
legnagyobbakig a kút körül. A vízszentelés iskolánk egyik hagyo-
mányőrző programja. Amíg Magyarországon a locsolkodás jelké-
pezi a víz életadó szerepét, addig a német nyelvű országokban a 
húsvéti harmat, a folyók és patakok. Ezért van a kútnak nagy jelen-
tősége. Aki a húsvéti vízben fürdik, egészséges lesz és szép. Örü-
lünk, hogy az óvodások is részt vesznek iskolánk rendezvényein, 
hiszen mindannyiunk számára fontos, hogy kis városunk sváb ha-
gyományait ne csupán őrizzük, hanem vigyük is tovább!

Mindenkinek köszönjük a segítséget!
Heinczné Cserni Katalin

„Ki mit tud”
Április 9-én este a nagymarosi 
művelődési házban megren-
dezésre került a Nagymarosi 
Kittenberger Kálmán Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tehetségkutató 
műsora, ahol kiderült diák, 

tanár, szülő és minden érdeklődő nagymarosi polgár számára az, hogy 
KI MIT TUD... Az eset az önfeledt szórakozás jegyében telt.  

Amikor szeptemberben megfogalmazódott bennünk a Ki mit tud 
gondolata, még fogalmunk sem volt arról, mennyi kincset is rejtenek 
ennek a 100 éves iskolának az ódon falai, végül azonban mindenkinek 
mosolyra húzódott a szája, és sorra estek le az állak a műsor láttán.  
Ezen az estén 13 produkciót láthattunk, ez hozzávetőleg 100 diák lel-
kes és összehangolt munkájának volt köszönhető. 

Hollywoodi vakon táncolók táncán, a TEHÁT 7.a mozis jelenetén 
vagy éppen a Bennszülöttek törzsi táncán könnyesre nevethettük ma-
gunkat. A táncos tehetségeket, mint a Bandát, a 4M Dance Company, 
a Rokys lányokat vagy a Flamenkózó 5. a osztályos lánykák tehetségén 
ámultuk-bámultuk. Mizo bandáját hallgatva nem akartunk hinni sem 
a fülünknek, sem pedig a szemünknek. Az est egyéni fellépői pedig 
sorra egymás után elkápráztattak bennünket. Nagy Lili, Murray Kyara, 
Macskás Kíra gyönyörűen énekelt, Jaics Bálint csodálatosan harmoni-
kázott, Gyimesi Levi pedig elképesztő ügyességgel monociklizett. 

Köszönet illeti meg a zsűrit (Plentner Katalin, Philippné Jung Rita, 
Illés Petra) a segítségért. 

Köszönöm a kollégáim (Csörsz Katalin, Heinczné Cserni Katalin, 
Horváth Dávid, Horváthné Arany Nikolett, Miloszerni László) odaadó 
munkáját és segítségét, mert nélkülük nem jöhetett volna létre az este. 
Köszönöm a szülők támogatását, de legnagyobb hála a gyerekeket illeti 
meg. Hálásak vagyunk nektek, hogy megmutattátok mennyire tehet-
ségesek vagytok, és tettétek ezt sokszor önmagatokat legyőzve, a kö-
zönség elé bátran kiállva. 

Az este sikerére és a rengeteg élményre való tekintettel jövő tavasz-
szal ismét megrendezzük az iskolai „Ki mit tud”-ot. Senki ne szomor-
kodjon, aki idén lemaradt róla, találkozunk egy év múlva. 

Hoffer-Szabó Petra

Űrhajós előadás
Április 25-én rendkívüli környezetórákon vehettek részt alsós di-
ákjaink a nagymarosi könyvtár szervezésében. A téma az űrhajózás 
volt, egy szakértő könyvtárost hívtak meg. A vetítéssel egybekötött 
előadás nagyon lekötötte a gyerekek figyelmét, rengeteget kérdeztek, 
sok ismerettel gazdagodtak. Könyvajánlással zárult a program. Ez-
úton is köszönjük Jele Viktóriának az érdekes foglalkozást és a Nagy-
marosi Könyvtár és Művelődési Háznak az ötletet és a szervezést.

Színház
Április 30-án színházban járt a két 6. osztály. A Pesti Színház Toldi 
előadását néztük meg, ami rendhagyó módon dolgozta fel Arany János 
1846-ban született elbeszélő költeményét. Csőre Gábor előadásában, 
élőzene és különleges vizuális effektek igazi modern mai történetté 
varázsolták a gyerekek számára a Toldi sorait. Maradandó színházi él-
ményben volt részünk. Köszönjük a szervezést Csörsz Kati tanárnőnek. 

Hoffer-Szabó Petra

Múzeumlátogatás
A Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola képző- és iparművészet tagozatos diákjaival ápri-
lis 26-án múzeumban voltunk. A Szépművészeti Múzeum állandó 
gyűjteményes kiállításán vettünk részt egy izgalmas tárlatvezetésen, 
amikor is megismerkedhettünk néhány kiemelten fontos alkotás 
titkaival. A vezetés után múzeumpedagógia műhelyfoglalkozáson 
vettünk részt, ahol kipróbálhattuk magunkat restaurátorként. A ki-
rándulást a rekkenő hőségre való tekintettel egy fagyizással zártuk, 
ami után élményekkel telve, fáradtan tértünk haza.  

Hoffer-Szabó Petra

Beethoven verseny 
Idén negyedszer rendeztünk zenei műveltségi vetélkedőt az iskolában. 
Ebben az évben Beethoven volt a verseny tárgya. Beethoven nagyszerű 
példakép lehet a gyerekek számára testi fogyatékossága és rendkívüli 
akarata okán is. A tanórákon sokat beszéltem a mester művészetéről, 
műveiről, életéről. A versenyen 14 csoport vett részt, egy csapatban négy 
fő kapott helyett. Három csoport csak három fővel jelent meg, így 53 ta-
nuló vett részt a megmérettetésen. Tíz kérdésre kellett válaszolni, amely 
között volt zenefelismerés is. Minden segédeszközt, még a netet is lehetett 
használni. Igazgató úr a győztes csapatnak egy nap szünnapot ajánlott fel. 

Eredmények: 1. helyezés: Hócza Dénes, Matuk Bende, Zoller Máté, 
Schwarcz Dávid; 2. helyezés: Gyimesi Levente, Gaszner Ákos, Takács 
Kristóf, Végh Miksa; 3. helyezés: Laczó Borbála, Szalay Zselyke, Nagy Lili, 
Szlávik Zsuzsanna. Köszönet a kollégáknak a segítségért!

Miloszerni lászló

Utazó planetárium
Április 3-án utazó planetárium láto-
gatott el a művelődési házba. Az iskola 
összes tanulója részt vett az előadáso-
kon, melyben sok mindent megtudtak 
a gyerekek a csillagos égboltról, az ég-
bolton megfigyelhető jelenségek mögött 

rejlő természeti törvényekről. Köszönjük a szervezést a Nagymarosi 
Könyvtár és Művelődési Háznak és Havasiné Jakus Beátának.
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Elindult a Dunakanyar praxisközösség munkája 
Cél: segítség az életmódváltásban, az egészséges életmód népszerűsítése. 

A táblázatban szereplő állandó programokon túl a települések praxisai egészségi 
állapotfelméréséket végeznek, prevenciós rendelés keretében várják azokat, akik 

szeretnének többet tenni az egészségükért. 
Részt fogunk venni különböző faluprogramokon, egészségügyi szűréseket, sport-

programokat, sportrendezvényeket szeretnénk támogatni az elkövetkezendő 2 évben. 
A praxisközösség többletszolgáltatásai ingyenesek, a VEKOP-7.2.3-17-2017-00001 

számú projekt keretei közt valósulnak meg. Az öt település programjain a közösséghez 
tartozó lakosok megkötés nélkül részt vehetnek, a szabad helyek függvényében.

További információ és az egyes programokra való bejelentkezés a háziorvosi / házi 
gyermekorvosi rendelőkben és a praxisközösség honlapján: www.dunakanyarpraxis-
kozosseg.hu.

Kérjük, használják ki a lehetőségeket, és vegyenek részt programjainkon!
Dr. Cserni István, háziorvos, szakmai vezető

Színház az 
óvodásoknak

A szülők által szervezett karácsonyi vá-
sár adományaiból április 29-én színházi 
előadást láthattak óvodás gyermekeink. 
A Mesekocsi Színház művészei A kis-
kakas gyémánt félkrajcárja című mesét 
elevenítették meg a gyermekek nagy 
örömére.

Köszönjük a sok támogatást, amellyel 
hozzájárultak, hogy gyermekeink újabb 
élménnyel gazdagodjanak.

Tiszta udvar, rendes 
ház felhívás

Nagymaros Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete a 32/2009. (XI. 4.) rendeletében 
megjelölt célok érdekében „Tiszta udvar, 
rendes ház” programot hirdet.

• A pályázatot a jelentkezési/jelölő lapon 
kell benyújtani június 15-ig a városháza ügy-
félszolgálatán.

• A cím adományozásáról a Képvise-
lő-testület dönt július 31- ig.

• A pályázatok eredményét szeptember 
10-ig tesszük közzé a helyi újságban. A pá-
lyázókról, valamint a címek adományozásá-
ról az internetes honlapon az önkormányzat 
tájékoztatást ad.

• A nyertes pályázókat írásban értesítjük, 
és az elnyert címek az augusztus 20-i rendez-
vény keretében ünnepélyes eredményhirde-
tésen kerülnek átadásra.

A rendeletre hivatkozva kérjük, hogy 
ajánlja saját, barátja, szomszédja, ismerőse 
házát a cím elnyerésére, ha a ház és annak 
környezete a rendeletben meghatározott kri-
tériumoknak megfelel. Ajánlást csak a tulaj-
donos beleegyezésével lehet benyújtani.

A „Tiszta udvar, rendes ház” program, a 
32/2009. (XI. 4.) önkormányzati rendelet, 
valamint a jelentkezési-, jelölő lap az inter-
netes honlapunkon (www.nagymaros.hu) 
megtalálható.

Jelentkezési-, jelölő lap letölthető a hon-
lapról vagy a városháza ügyfélszolgálatán is 
igényelhető. További információért a (27) 
595-114-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Április 15-től változott Nagymaros közigaz-
gatási területén a súlykorlátozáshoz kötött 
behajtás rendje, melyet az önkormányzat új, 
6/2019. (IV.9) számú rendelete szabályoz.

Az új rendelet értelmében a rendelet 
mellékletében felsorolt útszakaszokra a 
megengedettnél nagyobb összsúlyú jármű-
vel kizárólag az Önkormányzat által kiállí-
tott engedély birtokában lehet csak behaj-
tani.

Az engedély iránti kérelmet kizárólag 
írásban, a megfelelő formanyomtatvány ki-
töltésével lehet benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal városüzemeltetési osztályán. A for-
manyomtatvány a nagymaros.hu oldalról 
letölthető.

Fontos változás, hogy a kérelem benyúj-
tásával egyidejűleg útfenntartási hozzájá-
rulási díjat kell fizetni, amelynek összegét a 
rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Új behajtási rendelet lépett hatályba április 15-én
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A Kittenberger Kálmán Általános Iskola és AMI nemzetiségi 
osztályai szeretnének köszönetet mondani a Nagymarosi 
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, különösképp Ivor 
Andrásné elnök asszonynak, az új táncruhákért. Örömmel 
viselték a gyerekek a Maibaum avatáson. 

Köszönet

Köszönetnyilvánítás
Hálánkat fejezzük ki mindazok felé, akik szeretett férj, 
édesapa, nagyapa SZINCSÁK FERENC temetésén és 
a lelki üdvéért bemutatott hálaadó szentmisén jelenlé-
tükkel együttéreztek velünk, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek el.

Köszönettel: Szincsák család

Egyszerű keretekben
Soltész Gábor, a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesü-
let tagjának önálló kiállításának megnyitója lesz május 
19. vasárnap 16 órakor a Nagymaros, művelődési ház-
ban.

SOLTÉSZ GÁBOR a Dunakanyar Képzőművészeti 
Egyesület alkotóközösségének csoportos kiállításain 
lassan egy évtizede szerepel rendszeresen munkáival. 
Önálló kiállítása a kezdeti próbálkozásoktól napjainkig 
terjed, mellyel átfogó képet kíván adni látásmódjáról.

Képeiben a nyugalom, a természet színeinek tükrö-
zése a szándék, melyet többnyire tusrajzzal kombinált 
akvarell színezés tesz érdekessé.

A kiállítás megtekinthető: 2019. május 25-ig.

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 évig 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 Köz-
alkalmazottak 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, kreatí v 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 Napköziottho-
nos Óvoda címére történő megküldésével (2626 Nagy-
maros, Magyar utca 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosí tó számot: 
22/2019, valamint a munkakör 

megnevezését: óvodai dajka.
Elektronikus úton Csengery Hajnalka részére a marosi.

ovi@vnet.hu E-mail cí men keresztül
Személyesen: Csengery Hajnalka, Pest megye, 2626 

Nagymaros, Magyar utca 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

Terepfutó események Nagymaroson
Nagymaros egyre népszerűbb helyszíne a terepfutó események-
nek évek óta. Idén májusban már két visszatérő rendezvény rajt 
és cél helyszíne a város.

2019. május 11. 6:00- kb. 20:00
Ultra trail terepfutóverseny

Távok: 24 km (váltó), 24 km, 55 km, 90 km
Rajt és cél helyszín: Nagymaros, Fő tér (alsó szakasza, ország-
zászlónál)
Lezárt terület: Fő tér alsó része, a színpad és a főút közti szakasz.
Öltöző: általános iskola, tornaterem
A különböző távokon összesen 150-200 fő indul. Útvonal tel-
jes egészében jelzett erdei utakon halad.  Pontos útvonal, itiner 
és további információk a versenyszervező honlapján érhető el: 
www.hegyfutas.hu

2019. május 19. 10:30 
Hegyestető Vertikál

Táv: kb. 3,8 km, 400 szintkülönbség;
Rajt és cél helyszín: Szent Imre tér- hegyestető útvonalon,
Lezárt terület: induláskor a tértől a Diófa utcáig terjedő sza-
kasz, kb 10 percre. Öltöző: általános iskola, tornaterem. Várható 
résztvevői létszám 100 fő alatt. Bővebb információ:  www.ka-
landfutasok.wixsite.com/vertikalfutas
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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  Az egyesület vezetősége
 E-mail: iroda@nmve.hu          elnök:                 Mihály Gábor
 Telefon: +36 27/354-195               elnökségi tagok: Edöcsény András
  (munkanap 8:00 – 16:00)            Heininger Ferenc
 Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.                     Dr. Morvai Ágnes
                        Murányi Zoltán

Ez a 2019. évi áprilisi vendég-
szereplés nagy megtisztel-
tetés volt a nőikar számára, 
hisz két híres, fesztiválokat 
is megjárt együttessel lép-
hettek föl együtt. A Serenus 
kórust jelenleg vezető, va-
lamint az Érdi Vörösmarty 
Gimnázium Vox Juventutis 
Vegyeskarát vezénylő Hor-
nyák Tamás mindkét együt-
tese profi szinten muzsikál, 
több kitüntetést is mondhat 
magáénak. Így a mi lánya-
ink, asszonyaink is nagy lel-
kesedéssel készültek a Bár-
dos-emlékkoncertre a kiváló 
akusztikájú váci templom-
ban.

Műsorukban elsőként Ja-
cob Christ: Domine, pacem 
da nobis című óegyházi an-
tifonája szerepelt. A három 
szólamú mű – ima, melynek 
szövegéhez méltóan átélés-
sel, s illő áhítattal adták elő 
a kórus tagjai. A latin szöveg 
fordítása: "Mindenható Úris-
ten, ez világban éltünkben adj 

minekünk békességet, mert 
nincsen, ki megoltalmazzon, 
hanem csak a Te szereteted...” 
Az egyre magasabbra szár-
nyaló  fohász végül extatikus 
szenvedélyességgel szólalt 
meg, majd csendben meg-
nyugodott a könyörgést záró 
Amen révén. Talán magukat 
az énekeseket is meglepte, 
mennyire telten, áradóan, 
kristálytisztán  szóltak már 
a kezdő dallamok is ebben 
a remek akusztikájú temp-
lomban!

Három Bárdos-mű kö-
vette az imádságot. A Szellő 
zúg című, magyar népdalra 
komponált alkotás mély áhí-
tatot árasztott. A Tünde nóta 
Nádasdy Kálmán versére a 
tavasz szeszélyes viharzását 
idézte az emberi hang adta 
csodálatos eszközökkel: ma-
gasba törő dallamok, - mint 
egy gótikus székesegyház 
ívei – találkoztak záró ró-
zsakövekként  a szédítő 
magasságokban bonyolult, 

izgalmas  harmóniák által 
megtestesítve. Ezt a dalla-
mokkal való építkezést is ér-
zékenyen, egyben szenvedé-
lyességgel, bátor  lendülettel 
oldotta meg az énekkar.  A 
Tisza partján című népdal-
csokor nem ismeretlen a 
marosi közönség előtt, de 
ennyire nyugodt, kiérlelt 
előadásban még nem hal-
lottam. Szívből gratulálok a 
fiatalodó nagymarosi együt-
tesnek!

Végül a híres, a maro-
si közönség által is ismert 
Amazing Grace szólalt meg 

A Nagymarosi Nőikar a váci Baptista Templomban Patrik Judit karnagy ének-
szólójával, melyet az ének-
kar versszakonként változó 
kísérettel színezett szépen, 
tisztán, imádságos odaa-
dással. Hatalmas taps ju-
talmazta a szívbemarkoló 
ima sugározta fohászt is, a 
kórus előadását is. Álljon 
itt az egyik versszak szövege 
gratulációként, elismerés-
ként és értük, az Isten adta 
tehetségükért adott hálás 
köszönetünk jeléül. „Az Úr 
irgalma végtelen, Ezt folyton 
érzem én. Habár nincs sem-
mi érdemem, Ő mégis hord 
szívén”. 

Gy. M.M.

Tisztelt Szülők, Kollégák, Érdeklődők! 
Meghívjuk önöket május 20-án, hétfőn17 órakor kezdő-

dő előadásunkra az Elsővölgyi óvoda tornatermébe.
Az előadás címe:  Gyerekek a 21. században!  

KULCS A MOZGÁS!  
Előadónk: Dr. Gyarmathy Éva, klinikai 

és neveléslélektani szakpszichológus 
Sok szeretettel várunk mindenkit!
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KÖNYVAJÁNLÓ Partmentén
Trunkó Barnabás rovata

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok: 
Féja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442

Jó tollú zsaru
Aznap a nyugdíjas Dobai őrnagy mesélt a napsütötte 
teraszon: 

- Maguk még az óvodában húzogatták a lányok 
copfját, amikor én már rendőr voltam a közlekedési-
eknél. És fülig szerelmes Rozáliába, akit ma már csak 
Rozinak szólítok, az unokáink meg: Rozi mamának.

Annak idején az egész rendőrőrs az én Rozáliám-
nak  udvarolt, de ő – rajtam kívül – mindegyiket ki-
kosarazott. Szóval, én voltam nála a menő, és ha ér-
dekli magukat, azt is elmesélem, hogy miért! De ha 
nem érdekli magukat, akkor is elmondom...!

Akkoriban verseket is írtam, szerelmes költemé-
nyeket. Ez volt az én „Rozália-korszakom”. Lehet, 
hogy most röhögnek, de igen jó verseket költöttem, 
a helyi lap rendszeresen le is hozta a szerelmes költe-
ményeimet. 

A parancsnokom meg nagyon büszke volt, hogy 
neki van egy költő-rendőre is, de sajnos élt a város-
ban egy gyomorbajos kritikus is, aki az újság vasárna-
pi számában lesújtó bírálatot írt a költeményeimről. 
Amatőr dilettánsnak nevezett, és felszólított, hogy 
hagyjak fel a nyilvános verseléssel. Ha jól emlékszem, 
– márpedig jól emlékeszem! –  még az én Rozáliámra, 
verseim múzsájára is tett egy pár kellemetlen meg-
jegyzést.

Nem vagyok bosszúálló típus, de ezt követően lá-
tókörömbe vontam a kritikust. Akkor kaptuk meg az 
első kézi sebességmérő készülékeket, hát én rajta pró-
báltam ki, és már írtam is a büntető cédulát, a bemért 
71 km/óráról. Dühösen olvasta a kezébe nyomott 
helyszínbírságoló cetlit, és csak annyit mondott:

– Tudja mit? Ezek helyett inkább továbbra is írjon 
csak verseket…!

Hamilton, David: Ehető vadnövényeink: útmutató 
a gyűjtéshez, receptek a felhasználáshoz

A mai, digitális világban könnyen elszakadunk a természet való-
ságától, sőt a körülöttünk levő embertársainktól is. Az ehető növé-
nyek gyűjtögetése a szabadban nemcsak izgalmas időtöltést kínál, 
hanem össze is hozza a családot és a barátokat egymással és a ter-
mészettel. 

A könyvben bemutatott 30 ehető növény minden nehézség 
nélkül megtalálható az erdőben vagy a parkban. megtanulhatjuk 
biztonsággal meghatározni őket, és megismerhetjük gyűjtésük 
módját, és a receptek alapján könnyen készíthetünk belőlük ízletes 
ételeket.

Cocks, Heather -  Morgan, Jessica: Királyi többes 
Rebecca Potter (Bex) sosem hitt a tündérmesékben. Ikertestvéré-
vel, Lacey-vel együtt élik a fiatal amerikai lányok hétköznapjait, 
habzsolják az életet, és hírnévről, vagyonról legfeljebb csak álmo-
doznak. Ám Bex egyszer csak varázslatos világba csöppen: ösztön-
díjjal Angliába utazik az Oxford Egyetemre, ahol találkozik Ni-
cholasszal, a fiatal walesi herceggel, az angol trón várományosával...

Östby, Anne: Boldogságforgácsok
Elbűvölő regény egy csapat nyugdíjas barátnőről és arról, hogyan 
találkozik a valóság az álmokkal. Egy humoros, melegszívű és el-
gondolkodtató írás az érett korúak újrakezdéséről. A Fidzsiről ér-
kező levelek egy másik világot nyitnak meg a barátnők számára, 
akik a szülővárosukban maradtak akkoriban, amikor a haladó szel-
lemű, merész Kat a nyakába vette a nagyvilágot…

KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:  
hétfő: szünnap

kedd, szerda, péntek:  9-12/13-18
 csütörtök: 13-16, szombat: 8-12
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A végén kezdem, mert a nagy 
sikerű, áprilisi koncertjük után 
2019. június elsején újból tap-
solhatunk a Dunakanyar Fúvós-
együttesnek, akik az idei Fúvó-
szenekari Fesztiválra meghívták 
a Bicskei Fesztiválzenekart és 
a Várpalotai Bányász Fúvós 
Együttest is. Reméljük, a jó idő 
sok zeneszerető embert elcsal  
nagymarosi Fő térre. Csiripelik 
a madarak, hogy Pekingben is 
szívesen meghallgatnák őket, bi-
zonyára ott is értesültek a  Fesz-
tivál- és Szórakoztató zenei ka-
tegóriás  Arany Diplomájukról 
meg a Pro Urbe kitüntetésükről.

„Hallgasd meg egy ország 
zenéjét, és képet alkothatsz ma-
gadnak a társadalmi viszonya-
iról: érvényesül-e ott az erény, 
vagy káosz uralkodik az embe-
rek között” – így szól egy régi 
kínai mondás. Amatőr zene-
karunk évről évre bizonyítja, 
hogy nemcsak a karnagyaik 
– Ujvári Gábor, Féja Géza és 
az alapító Mayer József – tudá-
sa kiemelkedő, hanem minden 
zenekari tag komolyan veszi a 
feladatát. Ahogy Kodály fogal-
mazott: „Minden ember annyit 
ér, amennyit embertársainak 
használni, hazájának szolgálni 
tud.” Ők ezt teszik immár több 
mint negyven esztendeje.

A fiatalok nevelésében, ze-
nei képzésében  környékünkön 
két intézmény: a nagymarosi 
művészeti, valamint  a szobi 
zeneiskola játszik fő szerepet. 
Dicséretes volt az október óta 
együtt próbáló Ifjúsági Zenekar 
teljesítmény: komolyan, igé-
nyes felkészültséggel adták elő 
a kis muzsikusok a darabjaikat. 
Pontosak voltak a belépések, 
tiszták a harmóniák, hallhatóak 
a dinamikai váltások. Nagyon 
figyeltek a karmesterükre - ne-
velőjükre, Ujvári tanár úrra, aki 
remek pedagógiai érzékkel dol-
gozta ki a hangszerelés és  rit-
mus „fiatalítását”. A diákokon 
kívül elismerés illeti a felkészí-
tő hangszeres tanárokat, s nem 
utolsó sorban a szülőket, akik 
egyes esetekben messziről hoz-
ták a felkészülés hónapjaiban 
a gyermekeiket a nagymarosi 
próbákra. Mert a zene a szemé-

lyiség minden oldalát jobban 
fejleszti bármi másnál:  a hal-
lás és a képzelet, az érzelmek, a 
pontosság, az emlékezet, az egy-
máshoz igazodás, az összjáték, a 
fegyelem, a relációk, az önkont-
roll... csak néhány eleme annak 
a részben tudatos, részben isteni 
adománynak, melynek kimun-
kálása szükséges egy zenekari 
produkció  és egy emberpalánta 
életbeli sikeréhez. Az önbizalom 
fejlődését a közönség elismerése  
szintén jól szolgálja – kicsiknél, 
nagyoknál! "A művészet teszi 
élménnyé, tapasztalattá mind-
azt, amit a tudomány feltár szá-
munkra. mert érzékennyé tesz 
az emberi kapcsolatok iránt is. 
Így nemcsak az érzelmi nevelés, 
hanem az erkölcsi nevelés eszkö-
ze is!” – írta Ujfalussy József. Az 
Arles-i lány, a  Vihar, a Szépség és 
szörnyeteg, no meg a humoros 
Nagy Bumm – mind nagy sikert 
aratott a fiatalok  előadásában.  
Gratulálunk minden ifjú muzsi-
kusnak!

A DKFE, a nagy zenekar sok-
sok új művel lepte meg a zene-
szerető nagymarosi közönséget. 
A fúvós együttesek elsősorban 
a feszes ritmusú előadásukról 
nevezetesek, de az ír sztepptánc 
talán a katonás fegyelemnél is 
nagyobb összeszedettséget kí-
ván, s ennek tanújelét is adta 
a zenekar! (A Michael Flatley 
táncművész által színpadra vitt 
produkciók egyikét , -címe: Lord 
of the Dance - Budapesten is 
megtekintheti a közönség. Idén 
a Tüskecsarnokban rendezik.) 
Izgalmas produkció volt, - ked-
vesen illett bele a furulyaszóló, 
de érdekes lett volna egy valódi, 
éles hangú ír furulyával is... 

A filmszerűség jól érvénye-
sült az Erkel mű részletében, a  
Fegyvertáncban, s a Hair világ-
hírű filmzenéjének előadásában 
is, melyet óriási tapssal jutalma-
zott a közönség. A filmszerűség 
nagy erénye az amatőr együt-
tesnek, hisz a zenei élvezetbe 
bekapcsolódik a látvány va-
rázslatos emléke. Mindannyian 
ismerjük a történeteket, melyek 
a színes hangszerelés  révén – ez 
nem ritkán magának a karnagy 
úrnak érdeme – megelevened-

nek lelki szemeink előtt. Így tör-
tént ez a Ben Hur emlékezetes 
Kocsihajtó felvonulása esetében 
is: a Gonosz és a Jó küzdelmé-
nek előjátéka izgalommal, de 
érdekes módon – tán az osztiná-
tószerűen monoton ritmuskísé-
ret révén - egyben belenyug-
vással tölti el az embert. „Ahol 
az emberi megismerés határait 
érezzük, ott a zene túlmutat raj-
tuk: olyan világba mutat, melyet 
megismerni nem, csak sejteni le-
het.” - írta Kodály. Féja Géza má-
sodkarmester nagyszerű volt: a 
tehetsége mellett kitűnő a drá-
mai érzéke, remekül fogja egybe 
a zenekart- neki is gratulálunk! 
Az általa vezényelt Puccini ope-
ra-egyveleg szívdobogtató ári-
ákkal, gyönyörű melódiákkal 
örvendeztette szívünket-lelkün-
ket. Remek volt Lénárd István 
szólója is, nem felejtjük! Ne-
kem, aki évekig vittem kis tanít-
ványaimat a pesti Operaházba, 
különösen kedves volt a Pillan-
gókisasszony, a Tosca, a Turan-
dot, de kiváltképp a vidám Gi-
anni Schicchi leghíresebb áriája 
a zenekar finom, visszafogott,  
érzékeny előadásában. A Tró-
nok harca című műsorszám is 
élményszerű volt!

Hagyományőrző két műsor-
számuk közül kiemelkedett a 
klarinét polka, a Hello von Graz,  
a két amatőr(!) szólistával, Sza-
szák Gabriellával és Hegyi Ádám-
mal, akik profi szinten, nagy 
muzikalitással, lendületesen, 
játékosan, bravúrosan adták elő 
a klarinét-duót! S közben – pe-
dig voltak váratlan megoldása-
ik, hisz a 8!8–nak néhol 3+3+2 
beosztása miatt elég izgalmas 
ritmikájú a duett, pontosan kí-
sérte őket a zenekar! Ráadásul 
a szám végén belegyorsítottak, 
mint a szenvedélyes táncosok ! 
Ez - rajtuk kívül - főképp a nagy 
tehetségű karmesternek, Ujvári 
Gábornak volt köszönhető. Le-
nyűgöző előadást hallhattunk! 
A következő szám, a líraian 
induló, híres  Von Freund zu 
Freund című, igazi német zene, 
megőrző kultúra, derűt sugá-
roz, s a közönség nemcsak  sváb 
származású tagjainak , hanem 
mindnyájunknak nagy örömé-

re. Hatalmas sikert is aratott! 
Jól áll a táncos karakterű művek 
sora a zenekarnak, ezért is sze-
reti őket a nagyközönség.

Magyar művek nagy szám-
ban szerepeltek az idei, április 
13-i nagymarosi tavaszi koncert 
műsorán. A híres Hunyadi-in-
duló remek bevezetés volt – per-
cek alatt felizzott a hangulat a te-
remben. A Dózsa György című 
Erkel-operából való Fegyvertánc 
révén  büszkeség, harci vágy, 
hazaszeretet, önbizalom, erő su-
gárzott  az előadásból. A pusz-
ták kemény harcosainak győzni 
akarását érezhettük ebben a 
műben.  Az István a király című 
musical -  történelmi emlékeket 
idézett. Felemelő volt hallani a 
többi híres részlet után a  Felkelt 
a napunk című, az „édes hazát” 
felidéző dallamot, végén a ma-
gyar Himnusz hangjaival és a 
harangszóval. Évek óta jelkép 
ez a zene is, melyből több híres 
részletet hallhattunk, - remél-
jük, nem utoljára. Köszönjük! 

Patrik Máté ihletett előadásá-
ban hallhattuk a Nélküled című 
énekszámot, mely a nemzeti 
gondolat nemzetközi gyengítése 
miatt a magyarság összetarto-
zásának és a Felvidéknek him-
nusza is lett. A Trianon idején 
külhonba szakadt magyarságot 
jelképezik e sorok: ”Mint a vil-
lám tépte magányos fenyő,  Mint 
a vizét vesztett patak, mint az 
odébb rúgott kő...” Majd az édes 
anyaország fogadkozása és biz-
tatása csendül fel: ”Történjen 
bármi, amíg élünk s meghalunk, 
mi egy vérből valók vagyunk!”  A  
zongorakíséret Varga Zoltántól 
a megszokott hitelességgel szó-
lalt meg, s az Ujvári Gábor által 
alkotott hangszerelés alkalmat 
adott a zenekarnak remekül ki-
munkált, halk  pianókra! Patrik 
Máté hatalmas sikere a percekig 
tartó vastapsban  érezhetően – 
frenetikus volt. Magam is napok 
óta dúdolom ezt a dalt... 

Kérem, jöjjenek el minél töb-
ben az idei fesztiválra, hogy újra 
tapsolhassunk ennek a kiváló 
együttesnek, ezzel hálálva meg 
zenei közreműködéseiket min-
den szobi és nagymarosi tár-
sadalmi rendezvényen, s meg-
hálálva Nagymaros városának 
anyagi támogatását, no meg a 
nekik felajánlott 1%-okat. 

Szívből gratulálok mindany-
nyiunk nevében ehhez a hang-
versenyhez!  

Gy.M.M.

A fúvószene kedvelőinek 
a 2019-es Tavaszi koncertről
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ÁLLATVÉDÕ SOROK

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

SZÁMLASZÁMUNK: 66000114-10109375

KÉRJÜK, 
TÁMOGASSA 

ALAPÍTVÁNYUNKAT 
ADÓJA 1%-ÁNAK 

FELAJÁNLÁSÁVAL!
Adószámunk: 
18700767-1-13 

Bankszámlaszámunk: 
66000114-10109375

Köszönjük!

„Szóval ez a szeretet - gondolja a kutya, és könnyes lesz a szeme, és alázattal csóválja a farkát, amikor a gazdi megsimogatja.  És várja 
őt haza, nem törődve semmi mással, a saját életével sem, csak várja őt, várja azt, aki nem is biztos, hogy jönni fog.” (Békeffi István)

A napokban, a kutyáinkkal kapcso-
latos újabb, tűrhetetlen események 
felerősítették az intézkedést sürgető 
hangokat. Az áldatlan állapotok em-
berre, állatra is veszélyesek, a gya-
kori hírek az elcsatangolt, ellopott, 
bántalmazott, elpusztított kutyákról, 
macskákról erősen hangulatrontóak, 
belepiszkítanak az itt lakók örömébe, 
hogy az ország egyik legszebb váro-
sában élhetnek, és megdöbbentik a 
hazai és különösen a külföldi látoga-
tókat, turistákat.

Az említett esetek egyikénél  a 
Duna-parton, pórázon sétáltatott 
komondor, meglátva egy közeledő 
kerékpárost, kitépte magát a kísérő 
kezéből, és rátámadt a biciklizőre. 
Szerencsére csak rövid ideig „foglal-
kozott” vele, inkább egy kisméretű 
kutyához rohant, ő is megúszta egy 
altatásos seb összevarrással. Hatal-
mas szerencse, hogy nem lett na-
gyobb baj. Nem sokkal korábban az 
erdészek hét kölyökkutyát találtak 
egy dobozban, a város feletti erdőben 

hagyta őket valaki, nem sokáig éltek 
volna a vadakkal teli helyszínen. Ők a 
váci menhelyre kerültek. Más esetek 
a közelmúltból: fotó érkezett a közös-
ségi oldalra, két kutya a sínek között 
bandukol az állomás közelében, más: 
Visegrádon találtak egy kutyát, kide-
rült, tőlünk ment át, iskolások csal-
ták, vitték magukkal a túlpartra, ott 
magára hagyták, és számtalan beje-
lentés az alapítványhoz, a Börzsönyi 
kutyakeresőhöz elveszett, sőt meg-
mérgezett kedvencekről, balesetek-
ről.

A jelek szerint teljesen hatástalan 
az évek óta folyamatos kísérletünk 
meggyőzni a tulajdonosokat, nem 
csupán a kedvencük (aligha az, kü-
lönben nem engednék, hogy szinte 
naponta életveszélyes helyzetbe ke-
rüljenek!), de a járókelők, a közle-
kedők is súlyosan megsérülhetnek a 
közterületen szaladgálástól. Nem ma-
radt más megoldás, érvényesíteni kell 
a helyi ebtartási rendelet előírásait! 

Kecskeméti Károly

Legyen végre rend!

NYUSZIBEMUTATÓ volt húsvétkor a művelődési ház 
szervezésében. Alapítványunk fontosnak tartja, hogy az olyan 
jellegű programokon, ahol az állatoké, a helyes tartásuké a fősze-
rep mi is részt vegyünk a szervezésben, a lebonyolításban, a tá-
mogatásban. Hiszen közös a célunk! Az utóbbi években egyre 
többször hangzik el a figyelmeztetés, a nyuszi nem játék, a kis 
állatok számára egy rémálom az a néhány nap, amelyet idegen 
környezetben, játékszerként élnek meg, majd ki tudja, mi lesz a 
sorsuk. Kivételek azok a felelősségteljes szülők, akik azért aján-
dékoznak gyermekeiknek élő állatot, hogy azok megtanulják a 
helyes állattartást, és átélhessék azt a nagy örömöt, milyen jó 
gondoskodni valakiről, aki majd a szeretetével, hűségével 
fogja meghálálni a törődést. A bemutató nagyon jó példa 
volt erre. Szelíd, békés, ápolt, egészséges állatkákkal talál-
koztunk, örömmel hallgattuk kis gazdáik büszke beszámo-
lóit. Reméljük, ez a program is hagyománnyá válik, és a jö-
vőben egyre több kis állattal, állatbaráttal találkozunk!                                                                                                                       

H. Cs. K.
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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: 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

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő 
Nagymaros, Radnóti M. u.  1.

06-20/468-2846

A művelődési ház programjai
május-június

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/

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 kivite-
lezésben 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.

május 14. 17 órától - Nagymarosi Társasjáték Klub indul
Klub vezető: Hernádi Balázs, Tel: +36 30 937 38 40

május 19. vasárnap 16 óra - Soltész Gábor önálló kiállítása
Megtekinthető: május 25-ig, helyszín: művelődési ház

május 25. szombat 9-13 óráig - Dunai Táncszók 
A Tánc Világnapja alkalmából táncbemutatók a művelődési ház előtt.

Programok a városban
Május 11. szombat egész nap,
Ultra trail terepfutóverseny

Távok: 24 km (váltó), 24 km, 55 km, 90 km. Rajt és cél helyszín: 
Nagymaros, Fő tér (alsó szakasza, országzászlónál)

rajt időpontok: 6– 9 óra között szakaszosan
május 18. szombat

Keresztény Ifjúsági Találkozó - Plébánia
május 19. vasárnap 11 óra

Hegyestető Vertikál terepfutás
Táv: 3,5 km. Rajt és cél Nagymaros, Szent Imre tér. 

Júniusi előzetes
június 15. szombat 16 óra

Pénzes Géza önálló kiállítása
Megtekinthető: június 30-ig. Helyszín: művelődési ház

június 16. vasárnap 16 óra
ÖN-TÉR-KÉP - A magyar nemzet lelkiállapota
Jelenczki István dokumentumfilmjének vetítése

Születtek: Fehér Ferenc és Stadler Beatrix fia: Benett, Far-
kas Mihály és Katulin Anett lánya: Fanni, Krichenbaum 
Gergő és Geiger Dorina lánya: Hanna, Vorák Krisztián és 
Radics Dalma fia: Bendegúz.

Házasságkötés nem volt.

Elhaláloztak: Szincsák Ferenc (1955), Ba Antal Lászlóné 
sz. Gresz Gabriella (1927), Szigeti Nándor József (1929).
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 Börzsönyoptika - Király u. 6. 

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

 

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.

Május 11-én és 25-én, szombaton 
ingyenes látásvizsgálat!

A vizsgálatra bejelentkezés 
szükséges!

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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