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

23 éve a lakosság 

szolgálatában! 

Gyűjtést szerveznek a Zoltai családnak
Július 14 -én templomi gyűjtés t szervez a katolikus egyház a Zoltai család leégett házának újjáépítésére. 

Aki külön is szeretné segíteni őket a következő bankszámla számon teheti meg:  11773683-04041982. 
A számla tulajdonosa: Zoltainé Szabó  Ildikó.

Pest megye 29 települése nyert el támoga-
tást kerékpárutak építésére, felújítására. Vá-
rosunk 37 683 764  forintot nyert el, így a 
focipálya és a Magyar utca közötti szaka-
szon a bicikliút teljes felújítására kerülhet 
hamarosan sor. A közbeszerzés előkészí-
tése folyamatban van.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett  "A nemzeti és helyi identitás-
tudat erősítése" című pályázaton 21 169 997 forintot nyert Nagymaros. Ebben a 
projektben a művelődési ház kistermei kerülnek felújításra.

Megkezdődtek a szabadstrand fejlesz-
tési munkálatai, melyek a csónakház-
tól indulnak a halas felé, hogy minél 
kevésbe zavarják a strandolni vágyó-
kat.

Nagymaros még márciusban nyert 
100 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást a fejlesztésre, melyből a 
parton több játszótér kerül kialakítás-
ra, valamint egy szabadtéri fitneszpar-
kot is elhelyeznek majd. 

Emellett egy mobil wc is helyet kap 
majd, a játszótér környezetében pedig 
további, a meglévővel azonos típu-
sú padok kerülnek telepítésre, és egy 
bringa szervizpont és kerékpártároló is 
beépítésre kerül.

Újabb nyertes pályázat: 
megújulhat a művelődési ház

Megkezdődött a strand felújítása

Felújítják a bicikliutat

Paplanok, párnák 

20% árengedménnyel
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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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Júniusban kétszer ülésezett a 
testület. A június 12-én meg-
tartott rendkívüli ülésen a 
Nagymaros Strand projekt 
közbeszerzési eljárással kap-
csolatban hoztak döntést, 
mely szerint a PTG Technical 
Bt-vel kötnek szerződést.

 Június 18-án rendkívüli 
ülésen több döntést is meg-
hozott a nagymarosi képvise-
lő-testület. Így többek között 
fenntartották a Théba Mű-
vészeti Iskola bérleti szerző-
désének felmondásáról szóló 
döntésüket, megválasztották 
a Nagymaros Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház új igazga-
tóját és hozzájárultak a Váci 
Tankerületi Központ felső is-
kolai ablakcserére vonatkozó 
kérelméhez.

Elsőként a Nagymarosi Vá-
rosi Könyvtár és Művelődési 
Ház intézményvezetői pályá-
zatáról tárgyaltak. Mándliné 
Szabó Katalin jelenlegi igaz-
gató már a felmentési idejét 
tölti. Helyére Plentner Katalint 
választották meg, aki szep-
tember 10-től tölti be ezt a 
tisztséget. Katalin jelenleg is 
az intézmény munkatársa.

Elfogadták az önkormány-
zat 2018. évi költségvetésének 

zárszámadásáról szóló rende-
letet. Ezt követően a Rákóczi 
út felújításával kapcsolatban 
megindították a közbeszerzési 
eljárást. Petrovics László pol-
gármester az ülésen elmondta: 
a Duna Menti Regionális Víz-
mű Zrt az ivóvíz hálózat cse-
réjét júliusban kezdi meg, ezt 
követően, várhatóan augusz-
tusban kezdődhet meg szaka-
szosan az út felújítása.

A Váci Tankerületi Köz-
pont 3 millió forintot fordít 
a felső iskola ablakcseréjére, 
melyhez az önkormányzat to-
vábbi egy millió forintot biz-
tosít, így a termek is kifestésre 
kerülhetnek majd a nyári szü-
net ideje alatt.

Az októberi önkormány-
zati választást megelőzve ar-
ról döntött a testület, hogy a 
város lapjában választási kü-
lönszámot tesz majd közzé, a 
polgármester- és képviselője-
löltekről. 

Felülvizsgálták a Nagyma-
rosi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzattal kötött együtt-
működési megállapodást, 
melyben csak formai változá-
sok történtek.

Jóváhagyták a Gondozási 
Központ módosított szerve-

zeti és működési szabályzatát, 
melyre munkaidő beosztás 
változása miatt is szükség 
volt. Az intézmény vezetője 
elmondta: nagy változás az is, 
hogy vezető ápolót alkalmaz-
nak a központban. 

Felmerült, hogy a Nagy-
marosról induló futó rendez-
vények a jövőben fizessenek 
közterület foglalási díjat. Ivor 
Andrásné szorgalmazta, hogy 
minél előbb hozzák meg a 
döntést, hiszen több száz 
ember fordul meg ezeken a 
rendezvényeken. Ő 20 szá-
zalékban kérte a bevétel után 
megállapítani az összeget. Ha-
sonló véleményen volt Grécs 
László is.

Petrovics László pedig úgy 
nyilatkozott, hogy szerinte 
idén már nem kellene beve-
zetni a díjazást, hanem inkább 
egy jól kidolgozott rendelet-
ben kellene majd szabályozni 

Igazgatási szünet lesz a hivatalban
A Képviselő-testület a jegyző javaslatára 56/2019. (IV. 8.) 
számú határozatával 2019. július 22-től augusztus 2-ig a 
Polgármesteri Hivatalban a szabadságok kiadása érdeké-
ben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében 
igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatalban ki-
zárólag ügyelet fog működni.

Dr. Horváth Béla
jegyző

a jövő évre nézve. Végül a tes-
tület többsége abban egyetér-
tett, hogy vizsgálják meg más 
települések hogyan szabályoz-
zák a futóversenyek megren-
dezését, majd utána készüljön 
el a rendelet. 

Végül a Théba Művészeti 
Iskola bérleti jogáról született 
döntés. Az intézmény a Váci út 
32. szám alatti önkormányzati 
épületet kapta a rezsi megfize-
tésének fejében, egy korábbi 
döntés értelmében június 30-
ig. A képviselők végül – kisebb 
vita után – úgy döntöttek, 
hogy ezt a döntést fenntartják, 
mivel nem látják a településen 
az iskola jövőjét. Grécs László, 
aki nemmel szavazott, nem 
értett egyet a döntéssel, mert 
szerinte igen is szükség van 
művészeti képzésre Nagyma-
roson. Ivor Andrásné pedig 
tartózkodott a döntésnél. 

Végül zárt ajtók mögött 
még az idősek nappali ellá-
tásban fizetendő térítési díj 
elengedéséről és a Fecskeház 
pályázat nyerteséről született 
döntés.

Furucz Anita

A város is hozzájárul az iskola 
nyári karbantartási munkáihoz

Nagymaros Város Önkormányzata 2019. 
évre ismét fotópályázatot hirdet 

az alábbi témakörökben:

NAGYMAROSI ÉLETKÉPEK
Bővebb információk: www.nagymaros.hu

https://facebook.com/nagymarosvaros

Kedves Alkotó Nagymarosiak!
2019-ben – immár 20. alkalommal - ismét szeretnénk 
megrendezni a „Nagymaroson élő, Nagymaroshoz kötődő” 
alkotóművészek tárlatát. Ezen a kiállításon – kortól foglal-
kozástól függetlenül - bárki bemutatkozhat, aki alkot. Bár-
milyen témájú és bármilyen technikával készült alkotást 
szeretettel várunk. (Kérjük, a művelődési házba juttassák 
el augusztus 14-ig.)

A megnyitót 2019. augusztus 17-én 17 órára tervezzük. 
Bővebb információ: művelődési ház: 27/354-243; Mánd-

liné Szabó Katalin  06-30/398 1847.
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Tisztelt Magánfőző!
Tájékoztatom Önt, hogy 
2016-ban megalakult a Ma-
gyar Magánfőzők Pálinka 
Egyesülete Szegeden. Az 
egyesület létrejöttének oka, 
hogy legyen érdekképviselete 
azoknak a személyeknek, akik 
pálinkát, a hivatalos megne-
vezés szerint párlatot otthon 
főznek. Az egyesület tagjai 
az ország különböző pontjain 
főzik maguknak és családtag-
jainak, barátaiknak azt a ne-
dűt, amely egyben egy hun-
garikum.  A "hungarikum" a 
magyarság csúcsteljesítmé-
nyét jelölő gyűjtőfogalom, 
amely olyan megkülönböz-
tetésre, kiemelésre méltó ér-
téket jelez, amely a magyar-
ságra jellemző tulajdonság, 
egyediség, különlegesség és 
minőség. Mi a pálinka? A pá-
linka kizárólag Magyarorszá-
gon termett, húsos, magozott, 
bogyós gyümölcsből készül.

A Magyar Magánfőzők 
Pálinka Egyesületének égisze 
alatt terveink szerint 2019 
július hónapban létrehozzuk 
a Magyar Magánfőzők Pá-
linka Egyesülete Közép-ma-
gyarországi szervezetét. A 
szervezet tagjai Budapesten 
és Pest megyében, illetve 
a Pest megyével szomszé-
dos megyékben tevékeny-

kedő magánfőzők lesznek. 
A szervezet alakuló ülésén 
elnökséget választunk és 
meghatározzuk a szervezet 
tevékenységét. Meghatároz-
zuk, hogy mikor szervezzen 
a közép-magyarországi szer-
vezet pálinka és párlat verse-
nyeket, amelyre meghívjuk 
az ország határain belül és a 
határokon kívül tevékenyke-
dő magánfőzőket.

Önnek is mint minőségi 
pálinkát készítőnek ebben a 
szervezetben van a helye és az 
Ön javaslataira is szükség van.                                                                                  
Legyen Ön is alapító tag-
ja ennek a szervezetnek és 
küldje el jelentkezését a kez-
deményező Dankó Gézának 
a következő elérhetőségek 
egyikére: Cím: 2330 Duna-
haraszti, Fő út 150., e-mail: 
danko.epgep@pr.hu és kér-
déseivel hívja a  06-70/417-
5434-es telefonszámot. 

Az ismeretségében lévő 
magánfőzőket is invitáljon, 
hogy legyen tagja ennek a 
magánfőzők érdekeit képvi-
selő szervezetnek.

A jelentkezési határidő: 
2019. július 20-a.

Dankó Géza
 a Magyar 

Magánfőzők Pálinka 
Egyesületének 

alapító tagja

Ebben az évben is köszöntötte a város részéről Petrovics László 
polgármester Pedagógus Nap alkalmából a nagymarosiakat.  
Köszöntőjében kifejezte a település háláját, megköszönve ál-
dozatos munkájukat. 

A kis ünnepség családias hangulatban zajlott le. A tanárok 
mellett az óvoda munkatársait is megajándékozta a városve-
zető virággal és a vendéglátás sem maradhatott el. Emellett 
mindkét intézmény 100 ezer forintos támogatásban részesült.

- Köszönjük még egyszer pedagógusaink munkáját, hiszen 
a gyermekek mindannyiunk jövőjét jelentik, rajtuk is áll mi-
lyen felnőtté válnak, és tudjuk, hogy náluk jó kezekben vannak 
- emelte ki beszédében Petrovics László.

A Dunakanyarban először Nagymaroson fogadta Petrovics 
László polgármester Vác testvérvárosából, Donaueschingen-
ből érkező futócsapatot, akik a gyerekek támogatását tűzték 
ki célul.

A jó cél érdekében a Duna eredetétől a Fekete-tengerig fut-
nak el, egymást váltva, megállás nélkül. Eddig 20 ezer eurót 
gyűjtöttek már össze e nemes ügyért.

A pedagógusokat köszöntötték

Gyerekeknek gyűjtöttek a német futók

Megalakult a Magyar 
Magánfőzők Pálinka Egyesülete

Az előző hónapok tekin-
tetében is aktív volt német 
önkormányzatunk. Folyta-
tásként további csoportokat 
fogadtam, és mint, ahogy 
ígértük június 5-én Visegrá-
don egész napos programon 
vett részt 28 tanuló, akik a 
május 4-i Májusfa - Maibaum 
átadás programján fellép-
tek. A visegrádi foglalkozás, 
kirándulás költségeit német 
önkormányzatunk állta, a 
kompon történő utazást Jung 
Vilmos költségmentesen biz-
tosította. Köszönet érte! Jö-
vőképünk: részesei vagyunk 
az augusztus 20-i Borünnep 
rendezvénynek, egész napos 
tárlatvezetéssel. Továbbá a 
chili feszten gasztronómi-
ai bemutatóval a Tájházban. 
Mindeközben a hétvégeken 
a nyitva tartás idején ügyelet 
van, amit Brücklerné Borika 
rendszeresen, Galyas Irina, 
és legutóbb két napot Len-
gyel Alíz tanuló is bevállalt. 
További jelentkezés van a di-
ákok köréből, ami nagy öröm 
számomra.

A fűnyírásban segítségünk 
Brückler Borika és fia, Rácz Ta-

más és Skodáné Etus is leg-
utóbb „beállt a sorba”. Nagyon 
szépen köszönjük nekik, nem 
könnyű munka, mert nagy a 
terület.

Júliusban Nagy Tünde szer-
vezésében csoportos kosár-
fonás lesz a Tájház gangján. 
Közösséget összekovácsoló 
programoknak, foglalko-
zásoknak mindig örömmel 
helyt adunk.

Szeptember 21-én a már 
szokásos nemzetiségi rendez-
vényünket szervezzük meg. 
Reményeim szerint addigra 
megtekinthető lesz egy újabb 
gyűjteményünk, melynek té-
mája „Kisiparosság élete” és 
használati eszközeinek be-
mutatása a templomtorony 
óraszerkezetével együtt.

Mindeközben mi is készü-
lünk a választásokra,- a tiszt-
ségviselő jelöltek felkészítésé-
re.

KÖSZÖNETTEL számí-
tunk mindenkire, aki fontos-
nak tartja a Tájház működését 
és a nemzetiségi önkormány-
zat fennmaradását.

Ivor Andrásné NNNÖ 
elnök, képviselő

Programok, jövőkép 
a német önkormányzatnál



Nagymaros                                                                           5

A Mátyásfa Környezetvédő 
Egyesület szervezésében má-
jus első felében valósult meg az 
Energia Megmaradás címet vi-
selő konferencia és a NapSátor 
elnevezésű környezeti nevelési 
program. A KEHOP-5.4.1 támo-
gatásból létrehozott projekt négy 
települést érint Kismarost, Verő-
cét, Nagymarost és Szokolyát. 

Május 2-án és 3-án érkezett a 
NapSátor program a nagymarosi 
Kittenberger Kálmán Általános 
Iskolába. A környezeti-nevelési 
program rendhagyó tanórákat 
nyújtott a diákoknak. Minden 
csoportnak egy-egy óra jutott 
a szemléletformálásból. A Má-
tyásfás pedagógusok napelemes 
kütyükön keresztül mutatták be 
a megújuló energiát nyújtó ener-
giaforrást. Az erdő közelségé-
ben élő diákoknak a napelemes 
telefont és laptop töltőt, a több-
funkciós elemlámpát, szúnyog-

riasztót, rádiót, mutattunk be. 
A kisebbek napelemes játékokat 
próbálhattak ki, megmozdult 
a pók, a kisautó, a napellenzős 
sapka, a malom, a robot és a re-
pülőgép propellere is. 

Szerencsére a két nap alatt 
sokat sütött a nap, amely elen-
gedhetetlenül szükséges volt a 
szerkezetek működéséhez. De a 
borús időben is volt mit csinál-
ni, a kisebbek játékos esőcsiná-
lásban vehettek részt, amelyet 
nagyon élveztek. A felsősök pe-
dig vicces időjárás előrejelzést 
próbálhattak ki. Az osztályter-
mek és a belső-udvar egy része 
játéktérré alakult át. Ezekkel az 
egyszerű, mégis remek eszkö-
zökkel a gyerekek játék közben 
hatalmas tudást szívtak maguk-
ba arról, hogy a háztartás körül, 
milyen módon tudnak energiát 
megspórolni.

A hiányzókon kívül az isko-

la valamennyi tanulója aktívan 
részt vett a környezeti nevelési 
programban, amelynek kereté-
ben egy interaktív füzetbe rögzí-
tették frissen szerzett tudásukat, 
és egyben igazolták az egyesület 
számára a részvételt.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani az együttműködő peda-
gógusoknak, a szervezésben 
részt vevő tanároknak: Csörsz 
Katalinnak és Cserni Katalin-

Lopd velünk a napot és töltődj fel! nak és az iskola vezetésének, az 
igazgatónak Fábián Szabolcsnak, 
akik a legnagyobb nyitottsággal 
fogadták be a különleges prog-
ramot, ismerve egyesületünk fő 
célkitűzését: a szemléletformá-
lás üzeneteit - a megújuló ener-
gia-forrástól, a komposztáláson 
és a szelektív hulladékgyűjtésen 
át, a kerékpárhasználatig - a fel-
nőtteknek a gyerekeken keresz-
tül lehet a leghatékonyabban 
eljuttatni. 

Mátyásfa Környezetvédő 
Egyesület

Tények és tévhitek a motorcsónak- és 
hajó töltőállomással kapcsolatban

Az elmúlt hónapokban több-
féle információ is szárnyra 
kelt a Nagymaroson a Du-
na-parton, a Visegrádi utca 
alatti szakaszon lévő kikö-
tőnél létesítendő motorcsó-
nak- és hajó töltőállomással 
kapcsolatban. A téves infor-
mációk miatt Lózs Bertalan, 
a Nagymarosi Autójavító és 
Hajózási Kft ügyvezetője úgy 
döntött, hogy ő is megszólal 
az ügyben.

Elmondta: ők már 2018. 
január óta tárgyalásban 
álltak a vízüggyel, hiszen 
azon a területen közforgal-
mú kikötőt (kirándulóha-
jók fogadására alkalmas) 
és egy töltőállomást szeret-
nének kialakítani. Erről ta-
núskodik az a válasz is, me-
lyet egy érdeklődő kapott 
a kialakult ügy kapcsán 
kérdésére: „2018. január 
22-én hivatalos úton meg-
keresés érkezett igazgatósá-
gunkra, melyben előzetesen 
kérelmezték a Nagymaros 
Duna 1695 fkm bal part 
kikötőegység iránti bérleti 
szándékot, továbbá a kérel-
mező jelezte levélben, hogy 

Nagymaros Város Képvise-
lő-testülete a felvázolt el-
képzelést pozitívan fogadta. 
Igazgatóságunk a kérelemre 
előzetes állásfoglalást adott 
ki a kérelmező részére 2018. 
február 2-án.” 

A felmerült híresztelé-
sekkel ellentétben a terü-
let bérbeadására egyedül 
a Közép-Duna-völgyi Víz-
ügyi Igazgatóság jogosult 
- tette hozzá. Elmondta azt 
is, hogy a felmérések alap-
ján a ,,Dám fal” kialakítása 
és épített medre miatt az 
egyetlen erre a célra megfe-
lelő terület.

- A víziturizmusra épü-
lő szolgáltatási csomagunk 
iránt jelentős igény mutat-
kozik a hazai piacon, így 
Európa második leghosz-
szabb folyójának térképi-
leg legváltozatosabb része, 
a víziturizmus számára 
izgalmas helyszín. Menet-
rendszerű belföldi és nem-
zetközi hajózás is folyik itt 
a Dunán, valamint egyre el-
terjedtebbek a magánhajók. 

A vonatkozó előírások-
nak megfelelő tervezést és 

hatósági ügyintézést egy 
hajómérnöki cég végzi egy 
hajómérnök bevonásával. 
Az elképzelés szerint egy 
úszómű kerül kialakítás-
ra, az előírások betartása 
mellett nulla környezet 
terheléssel, melynek a fe-
nekébe lesznek süllyesztve 
a tartályok. Az úszómű töl-
tése mindenképpen vízről 
történne, elkerülve a ka-
mion forgalmat a játszótér 
mellett. Azt azonban cáfol-
ta, hogy olajos fenékvizet 
akarnak a Dunába enged-
ni, semmilyen fenékvízzel 
kapcsolatos eljárás fel sem 
merült - emelte ki. Sőt kör-
nyezet tudatos tereprende-
zést szeretnének végrehaj-
tani a Duna-partot érintő 
beruházással összefonódva. 

A pénzügyi részével kap-
csolatban elmondta: igye-
keznek a megvalósításba 
pályázati pénzt is bevonni, 
amennyiben ez nem sike-
rül, akkor valamivel kisebb 
volumenű beruházás való-
sulhat majd meg.

Azt egyelőre még nem 
lehet tudni, hogy mikor 

készülhet teljesen el, de 
várhatóan két lépcsőben 
kerül kivitelezésre: először 
a kikötő engedélyezteté-
se és telepítése, utána az 
üzemanyag ellátó rendsze-
rek kiépítésére kerül sor, 
majd a második szakaszban 
a kiszolgáló egységek, büfé 
és egy napelemes elekt-
romos biciklik és rollerek 
tárolására és töltésére is 
alkalmas egység, hiszen a 
kerékpárok bérelhetők is 
lesznek. Emellett cél a ki-
sebb kiránduló hajók és 
magán hajók fogadása, és a 
környéken található hajók 
üzemanyaggal és ivóvízzel 
való ellátása.

A parti kiszolgáló egység 
nyitva fog állni a sétányt, 
játszóteret és bicikli utat 
használók részére egyaránt. 
Lózs Bertalan úgy véli, 
hogy a vízről érkező turis-
ták pozitív hatással lesznek 
a helyi vállalkozásokra is, 
ám azt kiemelte, hogy ez a 
tevékenység szezonális jel-
legű. 

A Nagymarosi Autójaví-
tó és Hajózási Kft megkö-
zelítőleg tíz éve üzemeltet 
kikötőt és vendéglátó egy-
séget, amely biciklis pihe-
nőként is funkcionál.

Furucz Anita

A PAX CORPORIS ALAPÍTVÁNY KÖZLEMÉNYE

A Dunakanyar Praxisközösség megalakulásával magas szinten 
megvalósulnak azok a tevékenységek, melyeket az alapítvány 
1994-ben maga elé tűzött.

Ezért az alapítvány befejezi tevékenységét. Egy szervezet 
megszüntetése hosszabb jogi folyamat. Első lépés, hogy nem 
fogadunk további támogatásokat.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki az elmúlt években 
adományával támogatta az működésünket.

                Dr. Rendessy Annamária
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A 2018/2019-es tanévben 83 kitűnő tanulónk volt, ők kivá-
ló tanulmányi eredményükért, példamutató magatartásukért, 
szorgalmukért oklevelet és jutalomkönyvet kaptak a tanévzáró 
ünnepélyen.

Minden tanév végén a nevelőtestület „Az év kisdiákja” cí-
met adományozza a legkiválóbban teljesítő, példás magavise-
letű, a közösségért dolgozó 4. osztályos tanulónak.  

A nevelőtestület döntése értelmében ebben a tanévben Dro-
bilich Pál 4. a és Farkas Réka 4. b osztályos tanulóknak adomá-
nyozta „Az év kisdiákja” címet.

„Az iskola kiváló tanulója” címet  Kovács Virág 8.a osztá-
lyos tanuló kapta, aki 8 éven keresztül kiváló tanulmányi ered-
ményt nyújtott.

A Villám Gyula Díjat minden évben az a tanuló kapja, aki a 
képzőművészetben nyújt kimagasló teljesítményt.  A díjat Ro-
mán Zsófia Krisztina 7. b osztályos tanuló kapta. 

„Az év nagymarosi diákja” címet 1983 óta adományozza a 
tantestület a legkiválóbban teljesítő, jó magaviseletű, az iskola 
jó hírnevét öregbítő tanulónak.

Ebben az évben Zoller Dávid 8. b osztályos tanulónak ado-
mányoztuk ezt a címet tanulmányi versenyeken elért teljesít-
ményéért, példamutató magatartásáért, segítőkészségéért.

„Az év zenésze” címet Nagy Csongor 8. b osztályos tanuló 
kapta a zenei szerepléseken nyújtott kimagasló teljesítményéért.

"Az iskola kiváló sportolója” címet Hevesi Júlia Rebeka 8. a 
osztályos tanulónak adományoztuk a futball sportágban nyúj-
tott kiemelkedő teljesítményéért. 

Gratulálunk nekik!

Ajándék-kiránduláson a német 
nemzetiségi osztályok

A Maibaum-avatáson, májusban egy kedves tánccal szerepelt 
két németes osztály (2.a és 1.b). Ekkor vehették fel először a 
gyerekek az új, népviseletes ruhákat is, amelyeket a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat készíttetett számukra. 

A fellépés jutalmaként a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat és Ivor Andrásné, Anikó néni egy ajándék-kirándulással 
kedveskedett a tanulóknak, amelyet ezúton is nagyon szépen 
köszönünk!

Következzen egy élménybeszámoló az egyik másodikos, 
Kis Lukács Pál tollából: „Délelőtt 10-kor indultunk Visegrádra 
komppal. Velünk jöttek az 1. b-sek is. Mikor a palota udvarára 
értünk, egy néni segítségével népi játékokat játszottunk, táncol-
tunk. Pihenésként meghallgattunk egy előadást a régészetről és 
a restaurálásról. Ezek után következett a lovagi torna a Sala-
mon-toronyban. Nekem ezek a küzdelmek tetszettek a legjob-
ban. Sok élménnyel, és a melegtől leizzadva érkeztünk haza.”

Poldaufné Ambrus Judit

2018/2019. év jutalmazottjai

Tanévnyitó ünnepély:
2019. szeptember 2. hétfő reggel 8 óra. A gyerekek 
a tankönyveket az első tanítási napon fogják meg-
kapni. A nyári szünetre Mindenkinek jó pihenést 
kívánunk!

A ballagás pillanatai

Tanévzáró hangverseny 
jobbra és a hegedűvizsga 
sikeres diákjai lent
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Táborozás az iskolában
A nyári szünet első hetét az iskola által szervezett napközis táborban 
töltöttük, ahol színes foglalkozásokkal, programokkal vártak ben-
nünket tanáraink.

Hétfőn íjászkodtunk, ezt követően kézműveskedtünk, ahol meg-
fonhattuk első kosarunkat. Sportolásra is jutott idő. A nagy hőség-
ben – ebéd után – hűsítő fagylaltot is kaptunk. Másnap ellátogattunk 
a Tarzan Parkba, ahol csúszdázhattunk, hintázhattunk, és vízzel is 
fröcskölhettük egymást. Szerdán délelőtt kenuzni voltunk a Dunán, 
aki bátor volt, kipróbálhatta a kajakot is. Délután zenés foglalkozá-
son vettünk részt, ahol számos éneket tanítottak nekünk, majd ismét 
fagyit kaptunk. Csütörtökön újra vízre szálltunk. Sárkányhajóba pat-
tantunk, és Vácig eveztünk. Útközben egyszer kikötöttünk ebédelni, 
hogy utána újult erővel folytatni tudjuk hosszú utunkat. Hazafelé vo-
nattal utaztunk. Pénteken, a tábor utolsó napján néptáncoltunk, ahol 
új dalokat is tanultunk, majd délután zenés vetítésen vettünk részt.

Minden nap nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a szerve-
zést és a sok élményt tanárainknak, a finom reggeliket és ebédeket a 
konyhás néniknek.

Láng Boglárka és Kata

Nyári napközis tábor
Ki mit tud? – a gyermek szemével

A vakáció kezdetén sok más gyerekkel együtt iskolai nyári tá-
borban vettem részt, ahol a nagyszerű programok mellett ked-
vem támadt egy Ki mit tud?-ot is szervezni.

Három zsűri bírálta el a 9 előadást, 14 résztvevővel. Első 
helyezett, azaz a legkiemelkedőbb előadás Bessenyei Anna, 
Farkas Réka, Mészáros Dorina, Pálmai Anna és Szabad Flóra 
műsorszáma volt, ők egy mókusokról szóló vicces rémtörténe-
tet adtak elő. A címe Makk és Mogyoró a Rémházban.

A többiek is mind szuper és izgalmas előadásokkal reme-
keltek, mint például pirotechnikai oktatás, mese, szárnyashajó 
bemutató, szalagtánc, néptánc valamint focitrükkök. A Ki mit 
tud? után mindenki boldogan beszélgetett a látottakról.

Zoller Panni 3.b

A 2019 szeptemberében újjá alakuló Puer Regius Történelmi Íjász 
Sportkör „főpróbája” zajlott az idei napközis tábor első napján. A 
katolikus plébánia kertjében építettük fel a pályát, melyet Gás-
pár István plébános szentelt fel, maga is kipróbálva a nyílröptetés 
művészetét. Az iskolát először Fábián Szabolcs igazgató képviselte 
néhány lövéssel, majd a gyerekeké lett a főszerep. Az első néhány 
tétova próbálkozást végül ügyesen, harmonikusan végrehajtott 
mozdulatok követték. A közel negyven diák a végén már egy kis 
íjászversenyen is összemérte rátermettségét! Valószínűleg újabb 
híveket szereztünk e nemes sportnak – és nem csak a jutalmaknak 
köszönhetően! Ősszel folytatjuk!

Sutus-Juhász Tünde

Íjászat – új színfolt a 
napközis tábor kínálatában

Ki mit tud? - a "VIP páholy" 
szemszögéből

A múlt hét szerdai délutánján nagy meglepetést kaptunk a 
gyerekektől! Aznap zenés programmal készültünk, ám az ebé-
delőben hallottam, hogy a gyerekek szerveztek egy Ki mit tud? 
vetélkedőt. Első kérdésem természetesen az volt, nekünk mi a 
dolgunk, ám megtudtuk, hogy semmi, mi leszünk a "VIP pá-
holy".

És úgy is lett. Elfoglaltuk a helyünket, én onnantól kezdve 
ámulva követtük az eseményeket. A gyerekek Zoller Panni ve-
zényletével egy komplett kis programot állítottak össze. Min-
den részletre odafigyeltek: zsűri, szereplők, kellékek, a színpad 
és a nézőközönség tájolása - minden a helyén volt! Mint a "na-
gyok"! Panni köszöntötte a nézőket, bekonferálta a szereplő-
ket, a közönség fegyelmezetten nézte a produkciókat, lelkesen 
tapsolt, a szereplők változatos kis produkciókat mutattak be 
- egyszóval fantasztikus élmény volt számunkra.

Kollégáim nevében köszönjük ezt a remek délutánt, büsz-
kék vagyunk rátok és csak annyit mondhatunk, hogy így to-
vább! Lesz még rá alkalom...

Heinczné Cserni Katalin

A nemzeti döntőre kvalifikálta magát 
a Maros Robo Team

Az idei 2019 World Robot Olympiad utolsó regionális for-
dulóját június 13-án tartották Győrben, melyen részt vett 
a Maros Robo Team is - Czoch Levente 6. osztály, Zoller 
Máté 7. osztály, Zoller Dávid 8. osztály -, csapatvezetőjük-
kel Czoch Andrással. A regionális versenyt megnyerték, így  
eredményükkel részt vehetnek a július 10-11-én megren-
dezésre kerülő nemzeti döntőn Tatabányán. Tavaly éppen 
lemaradtak az országos verseny dobogójáról, idén már az 
első hely a cél.
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Amikor szeptemberben meghallottuk az első csengő szót, iz-
galom töltött el bennünket. A gyerekek azért izgultak, hogy 
milyen lesz az iskola, az osztálytársak, a tanító nénik. Mi, 
pedagógusok pedig azért, hogy milyen hamar szoknak be a 
gyerekek. Mennyi terhelést bírnak majd, és a szófogadás vajon 
működik-e náluk? A napok rohanásában egyre nyugodtabb, 
nyitottabb, osztályként viselkedő gyerekek ültek velünk szem-
ben. Csodálatos napok vannak a hátunk mögött. Elmúlt egy 
év.  Sokat játszottunk, rengeteg mesét hallgattunk meg együtt, 
öt mesekönyv sem volt elég.  A mesék csodája mindig csen-
det, megpihenést hozott nekünk. Az élmények tárháza volt ez 
a tanév: sok kirándulás, színház háromszor is, koncertek, kéz-
műves foglalkozások, szinte fel sem lehet sorolni mi minden 
történt velünk.

Ahogy az utolsó nap velem szemben ültek a gyerekek, 
néztem őket, és büszke voltam rájuk. Van Simonunk, aki 
a Honvédban sportol egy héten többször is. Focisaink, akik 
rendületlenül kergetik a labdát, Zsülien, Brendon, Bence 1 és 
sokáig Bence 2-re is igaz volt ez. Kenuzás kötötte le Ádámot, 
Boldizsárt, Vendit, aki júniusban a kajakozást is kipróbálta 
már. Táncos lányok is vannak ám nálunk: Zorka, Zsófi, Kincső, 
Anna, Éva és Lilien. A néptánc szépen megfér a küzdősporttal 
és a robotikával Dersnél, több érem is bizonyítja, hogy ez le-
hetséges. Rajzolás és a zene kis mestere Endre, aki a Hagyomá-
nyok Háza által kiírt pályázatot megnyerte, sőt még az osztály 
is részesült a díjból. Szeptemberben egy jutalomfoglalkozáson 
vehetünk majd részt. Hurrá!  Nyerő kis csapat vagyunk ám 
mi. Városi futóverseny nincs nélkülünk. A Zalában rendezett 
kerékpárversenyen, mindenki a mi kis Bencénket nézte, hogy 
honnan van ennyi erő ebben a kis emberkében. 

Az udvariasság nagy mestere Ricsi. Nála tisztelettudóbban 
senki sem tud kérni. Ha a matematika házi nehéz, jön a segít-
ség Krisztiántól, az ő világa a számok országa. Kendra, Ketrin 
és Szandra az osztály segítői, akik kedvesen hajtogatnak a fiúk 
helyett, vagy ugranak a törlőrongyért, ha valami kidőlt vagy 
felborult. 

Ezek vagyunk–voltunk mi, immáron második osztályt váró 
diákok. Az év során sok fénykép készült arról merre jártunk, 
mit csináltunk. Jó visszanézni, hogy honnan indultunk el és 
később, hogy hová érkeztünk, mennyit fejlődtünk.

Mi, pedagógusok terelgetjük a gyerekeket képességeiknek 
megfelelően. Ezt a szülők legtöbbször megköszönik. Ritkán ér 
bennünket az a vád, hogy nem törődünk a tehetséges gyerme-
kekkel.  Ilyenkor vesszük elő a régi fényképeket, hogy együtt 
örültünk kis tanítványaikkal akár Vácon volt a rendezvény, 
akár az iskolában.

Kicsengettek, és a gyerekek csak ülnek tovább a helyükön.  
Itt a VAKÁCIÓ! - mondom nekik, találkozunk szeptember-
ben. Az nagyon soká lesz!  Hangzik a válasz rá. Nem hiszek a 
fülemnek. 

Jó itt pedagógusnak lenni!
Szlépkáné Árvai Ágnes

Elsősök voltunk 2018/2019 Beszámoló a 3.b osztály 
erdei iskolájáról

A 3. b. június 11-én elment 
egy erdei iskolába. Amíg 
délután 1 órakor el nem 
foglalták a szállásukat, ad-
dig fölmentek a Fellegvár-
ba megnézni a múzeumot. 
Sok érdekes dolgot láttak, 
például azt, hogy a közép-

korban milyen bizarr fegyverek voltak. Majd miután elfoglalták szál-
lásukat, mentek rögtön le a művelődési házba, ott Györgyi néni tartott 
előadást. Kimentek a szabadba, és ott rovarásztak. Fél óra pihenés után 
jött a következő program. Van az erdei iskola mellett egy vadaspark, oda 
mentek el megismerkedni az állatokkal. Még a szarvast is megetethették. 
Majd jött a vacsora, de a programok még nem értek véget! Utána raga-
dozó madár bemutató volt! Volt ott vadászgörény és vörösszárnyú ölyv. 
A vörös szárnyú ölyv visszajött, ha hívták! Kis híján hozzáért a fejükhöz, 
olyan alacsonyan repült! Majd amikor már besötétedett, a tábortűz mel-
lett szalonnát és virslit sütögettek. Mielőtt nagyon elcsendesedett volna 
a csapat, a tanár nénijük meghirdette a messzireköpő versenyt! Cseresz-
nyemagot kellett a szájukba venni, és aki messzebbre köpött, az nyert. 10 
órakor volt a takarodó. 

Másnap azonnal jött a reggeli. Majd lementek a tóhoz, és ott a víz-
biológia következett. Kettes csapatokba álltak. Mindegyik csapat kapott 
egy-egy hálót, és ki kellett fogniuk a tóból egy-egy vízi élőlényt. Ezután 
a program a művelődési házban folytatódott mikroszkópozással, itt a 
kullancsról és a csalánról tanultak. Volt döglött hőscincér is, meg döglött 
lódarázs is, de utána azért jóízűen ebédeltek, és egy kicsit pihentek. Majd 
jött a pólófestés. Meg kell jegyezni, nagyon egyedi pólók születtek. Már 
megint pihenő. Utána barkácsolás következett, a madaraknak készítettek 
otthont.

Itt 4-es csapatok lettek. Utána már megint a szokásos pihenő követ-
kezett. De azután végre középkori játékokat játszottak. Volt ott gólya-
láb, célbadobás, olyan küzdelmi játék, hogy 2 ember egy farönkre állt, 
és úgy kellett egy bottal (aminek mind a két végén egy-egy puffszerű 
dolog volt), kibillenteni az egyensúlyából a másikat. Még olyan játékkal 
is játszhattak, hogy egy táblán volt egy karika, amibe bele kellett tenni 
egy labdát, és úgy kellett fölvezetni a célba. Egy másik fektetett táblán 
találtak egy labdát, és nem volt szabad, hogy a labda leessen a tábláról. S 
be kellett vezetni a helyére. Volt együttműködős játék is. Hasonlított egy 
székre, csak több lábtartó volt rajta. Hát az azért volt, mert ott egyszerre 
többen kellett ráállni. Együtt kellett lépni, és arra kellett törekedni, hogy 
el ne essenek. Mihelyst besötétedett, elpakolták a játékokat, és jött az esti 
bátorságpróba. Ez volt ám csak igazán izgalmas! Itt is 4 fős csapatok vol-
tak. Először is elmondták nekik, hogy merre kell menni, a többit majd 
meglátják… 4 percenként indították őket. Mentek, mentek, mentek… 
Mihelyst a buszmegállóhoz értek, ott az egyik tanár nénijük jól rájuk 
ijesztett. Rögtön azután, hogy megnyugodtak, megmondták nekik, hogy 
merre kell továbbmenniük, és megkapták a feladatukat. Mentek tovább, 
amikor a következő megállóhoz értek, ott meg a tanárnő férje ijesztett 
rájuk. Itt már voltak olyan gyerekek, akik számítottak rá, és nem ijedtek 
meg annyira. Ott is ugyanúgy, mint a másiknál, megkapták a feladatu-
kat, és hogy merre kell tovább menniük. Mentek, mentek, és az út már a 
célhoz vezetett! Mikor vége lett az esti bátorságpróbának, nagyon csend-
ben mentek be a házba, mert már takarodó volt. Bent a házban meg a 
pizsama parti vette kezdetét! Buliztak, buliztak, míg csak egyszer bele 
nem aludtak. 

Másnap elmentek egy erdei parkba. Ott elmagyarázták nekik a ma-
dárgyűrűzést. Kérdeztek is a madarakról. Végül a szerencsés 2 kiválasz-
tott, elereszthetett egy-egy széncinegét. Majd megnézhették a madárfo-
gó hálót. Utána, egy kis pihenőt követően íjászkodtak (egy kicsi ízelítőt 
kaptak belőle). Majd jött a bobozás! 2 kört mehettek. Sajnos egy páros 
nagyon lassan ment a bobbal, így fennakadást okoztak, hiszen a bobpá-
lyán nem lehet előzni.

Mikor véget ért a bobozás, véget ért a tábor. Hazamentek a komppal 
és délután mind bealudtak. 

Várkonyi-Nickel Róza



Nagymaros                                                                           9

Az idei évben a Nagymarosi 
Óvodáért Alapítvány és az óvo-
da dolgozói rendhagyó módon 
rendezték meg gyermeknapi 
programjukat. Nemcsak a gyer-
mekeket, hanem családjukat is 
várták a futballpályán tartott 
délutáni rendezvényükre. 

A kicsik nagy örömére volt 
ugrálóvár, népi játékok és az 

óvónénik által tartott kézmű-
veskedés ahol fűzhettek nyak-
láncot, hajtogathattak repülőt, 
festhettek gipszfigurákat, szí-
nezhettek vidám képeket és 
csinálhattak papírból játékokat. 
A kézműveskedéshez szükséges 
asztalokat és padokat a Nagy-
marosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat biztosította szá-
munkra.

Grécs-Lajtai Rita segítőivel 
egyedi csillámtetkókkal örven-
deztette meg a gyermekeket. 
Férje Grécs László mentőautó-
jukat szívesen mutatta meg az 
érdeklődő gyermekeknek és fel-
nőtteknek.

Az ORFK Bűnmegelőzé-
si csoportjának két tagja Ta-
kács-Mlatilik Tímea és Del 
Medico Mihály tartott érdekes 
foglalkozást, ahol a gyermekek 
nemcsak a rendőrautóba ülhet-
tek be, hanem kipróbálhatták 

a rohamosztag felszereléseit, 
megismerhették a nyomozó 
munka érdekességeit.

Pillmayer Mihály utazó ál-
latkertjének egzotikus fajait 
mutatta be. A résztvevők nagy 
érdeklődése közepette óriás-
kígyót, madárpókot, siklókat, 
skorpiót, teknőst, varánuszt 
nézhettek meg, a bátrabbak 

megsimogathatták, esetleg 
nyakukba tehették az állatokat. 
Közben gondozójuk részletesen 
beszélt az adott faj életmódjáról, 
szokásairól.

Szekeres Ferenc a Nagyma-
rosi Futball Club elnöke bizto-
sította számunkra a rendezett 
feltételeket, a hűsölési lehető-
séget, továbbá megszervezte az 
FC  fiataljaiból álló csapatot, 
akik góllövő versenyt rendeztek 
a gyermekeknek, ügyességüket 
érmekkel jutalmazták. 

Az óvónénik által felállított 
akadálypályát teljesítő gyerekek 
vízibombát kaptak ajándékba, 
mellyel vidáman csatározhattak. 

A közös büfé asztal hamar 
megtelt a szülők által hozott cse-
megékkel, gyümölccsel. Együtt 
falatozhattak az árnyékban a 
családok zsíros kenyeret friss 
zöldségekkel, sós ropogtatni va-
lókat és édes aprósüteményeket. 

Együtt lenni jó!

Szomjukat hűs vízzel, szörppel 
és gyümölcslével enyhítették.

A délutáni meleg ellen a 
pályán működő hűsítő vizes 
locsoló és a Nagymarosi Spor-
tegyesület által felajánlott sátor 
segített védekezni. 

A rendezvényről nagyon sok 
pozitív visszajelzést kaptunk, 
ami megerősített minket abban, 

hogy szülőknek, gyerekeknek, 
óvodai dolgozóknak együtt len-
ni jó!

Szeretnénk új hagyományt 
teremteni ezzel a programmal 
így szeretettel várunk minden-
kit a következő rendezvényünk-
re is! 

Nagymarosi Óvodáért 
Alapítvány kuratóriuma

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 

2 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS
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: 
Óvodapedagógusi feladatok.

llletmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, óvodapedagógus,

•  Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű lendületes, kreatív munkavégzés, csapatszel-

lem, rugalmas alkalmazkodó képesség
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. 
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerst-

mayer Judit nyújt, a 0627594055 -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: 55/2019, valamint a 

munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Csengery Hajnalka részére a marosi.ovi@

vnet.hu e-mail címen keresztül
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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

Az Országos Maraton Bajnokság 
után tovább folyik a versenyzők fel-
készítése. Az iskola befejeztével több 
idő van az edzésekre, többet lehet 
csiszolni a technikát, begyakorolni a 
a rajtokat, fordulókat. Jó hangulatban 
folyik a felkészülés, cél az OB- minél 
jobban szerepelni. Júniusban két ki-
sebb versenyen vettünk részt a ver-
senyzőinkkel a felkészülés részeként. 
Dunavarsányban az RSD Opennen és 
Nőtincsen a Régiós Eszkimó-Indián 
Játékokon. 

Szeretnénk tájékoztatni támogató-
inkat egy tavalyi esemény fejlemény-
ről. A 2018-as Dunakanyar Kupán 
gyűjtést rendeztünk a Tóth Róbert 
rákbeteg U23 –as Európa Bajnok kaja-
kos részére, akit jelenleg Houstonban 
kezelnek. Elmondása szerint megjárta 
a poklot és volt, hogy már feladta, de 
mindig jött egy halvány reménysugár 
és az összefogás, amelynek köszönhe-
tően a mai napig küzd, átsegítette a 
nehézségeken, sőt, kajakozni is lejár 
az Egyesült Államokban. Még egyszer 
köszönjük az adományokat, ami akár-
mekkora részben is, de hozzá járult 
egy kajakos sportoló megsegítéséhez. 

A versenyeken elért legjobb ered-
ményeink:

RSD OPEN VERSENY,
 Dunavarsány -  június 8.

1. hely Kardos Olivér U10-es korosz-
tály; 1. hely Kardos Olivér-Drobilich 

Pál mk-2 U11-es korosztály (képün-
kön); 2. hely Kardos Orsolya U10-
es korosztály; 2. hely Kardos Orso-
lya-Gaszner Eszter U11-es korosztály; 
4. hely Kis Fülöp U10-es korosztály; 
5. hely Kis Fülöp-Kovács Máté U11-
es korosztály; 6. hely Gaszner Eszter 
U11-es korosztály; 5. hely Gyimesi 
Levente K1 Férfi Kölyök U14; 6. hely 
Gyimesi Levente, Mészáros Benedek 
K2 Férfi Kölyök U14; 5. hely Veligdán 
Péter, Patrik Gergő K2 Férfi Serdülő 
U16. 

Régiós Eszkimó-Indián Játékok 
Nőtincs -  június 29.

1. hely Kardos Orsolya U10-es kor-
osztály; 2. hely Kardos Olivér U10-
es korosztály; 2. hely Gaszner Eszter 
U11-es korosztály; 2. hely Drobilich 
Pál  U11-es korosztály; 4. hely Berez-
vai Laura U12-es korosztály; 5. hely 
Kis Balázs Fülöp U10-es korosztály; 
5. hely Kovács Máté U11-es korosz-
tály; 6. hely Siklósi Boldizsár U12-es 
korosztály; 11. hely Petrovics Ákos 
U12-es korosztály; 12. hely Péntek 
Márton U12-es korosztály; 13. hely 
Siklósi Bendegúz U12-es korosztály.

Gratulálunk a sportteljesítményhez.
Az egyesület vezetősége

Kajakos hírek
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ILDIKÓ Ingatlan Iroda
Nagymaros, Váci út 111. 

Vácott és a Dunakanyarban keresünk
készpénzzel rendelkező vevőinknek 
lakóházakat, nyaralókat, telkeket, 

szántó-egyéb külterületeket.

Épületenergetika tanúsítvány készítése 24 
órán belül adás-vételhez, használatbavételi 

engedélyhez, pályázatokhoz.
Értékbecslés 24 órás határidővel.

HÍVJON BIZALOMMAL, HÁZHOZ MEGYÜNK!

Ingatlanközvetítő iroda tulajdonos: 
Haraminé Papp Ildikó +3620/46-43-429

Épületenergetika szakember:
Harami László  +3620/5817-400
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Partmentén
Trunkó Barnabás rovata

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

Tel.: 06-20/220-9442

Könyvtári hírek
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Városi Könyvtár 2019. 
július 22-től (kedd) 2019. augusztus 25-ig ZÁRVA.

Utolsó kölcsönzési nap: július 20. (szombat) 8 – 12 óráig. 
Nyitás: augusztus 27-én (kedden) 9 órakor.

Lehetőség van a megszokottnál sokkal több kötet könyv 
kölcsönzésére is! Kérjük azokat a Kedves Egykori (és Jelenlegi) 
Olvasóinkat, akik már régóta nem hozták vissza a kikölcsön-
zött könyveket, vagy véletlenül könyvtári könyv került hoz-
zájuk (könyvkartonnal együtt), hozzák vissza a könyvtárba! 
Bármilyen régen is járt könyvtárunkban, bármilyen régen is 
kölcsönözte ki a könyveket, szeretettel és szívesen látjuk! Ké-
sedelmi díjra sem kell számítaniuk!

Ismét szeretnénk köszönetet mondani ezúton is minda-
zoknak, akik saját könyvgyűjteményük fölös példányaival tá-
mogatták könyvtárunk működését. A felajánlott könyvekkel 
lehetővé tették, hogy a régi, esztétikailag már nem megfelelő 
köteteket cserélni tudtuk, a könyvtár gyűjteményében eddig 
nem található, - de beleillő – könyveket állományba vehettük, 
illetve néhányat még ajándékba is adhattunk. (Pl. versmondó 
versenyen.)

Hova menjünk nyaralni?
Jenő barátom fia hetedikes a marosi iskolában, a föld-
rajz egy kicsit nehezen megy neki, ezért az apja vett egy 
földgömböt. Egyik nap, amikor hazament azt látta, hogy 
felesége forgatja a glóbuszt, és azt latolgatja, hogy idén 
hova menjenek nyaralni? Már három éve spórolnak vala-
mi klassz, külföldi vakációra.

Görögország! – bökött a földgömbre az asszony, Jenő 
azonban kifejtette, hogy az nem jó, mert ott most nagyon 
drága a gyrosz. 

A feleség tovább pörgetett, és máris Olaszországra mu-
tatott. Jenő szerint az sem jó, mert ott bármikor lemond-
hat a kormány, és egy kormányválság idején nem lehet 
rendesen nyaralni!

Anglia? Hát az jó lenne, de a britek most nagyon be-
lebonyolódtak ebbe a Brexitbe, a fene tudja, hogy mi lesz 
ebből! 

Az asszony a horvát tengerpartra bökött. Na, az igazán 
jó ötlet, Karcsiék is ott nyaraltak tavaly, de Imola belelé-
pett egy tengeri sünbe, és azóta is a szegény sünit siratja, 
ugyanis megszállott állatvédő.

Forog a földgömb: Bulgária! Jenőnek tetszik az ötlet, 
de az egyik kollégájának a felesége ott olyan napszúrást 
kapott, hogy naponta kellett egy-egy új szalmakalapot 
venni. 

A feleség úgy gondolta, hogy nem csak a tenger mel-
lett lehet nyaralni, ezért a Magas Tátrára bökött, de a Jenő 
elmagyarázta, hogy ott nagy a lavinaveszély. Az asszony 
persze arra hivatkozott, hogy nyáron nincs lavina, de a 
férje kifejtette, hogy az időjárásban ma már nem lehet 
megbízni.

Még sokáig forgatták tanácstalanul a földgömböt, amit 
másnap Jenő visszavitt a térképboltba, és kért egy másikat.

Végül úgy döntöttek, hogy idén nem utaznak sehova, 
itthon töltik a vakációt, Nagymaroson!

Friss infók településünkről:
WWW.NAGYMAROS.HU

https://facebook.com/nagymarosvaros
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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

„A kutya az egyetlen a világon, aki jobban szeret téged, saját magadnál.” (Josh Billings)

Hőség!!!
Az idén különösen rendkívüli! 
Íme, az emlékeztető intelmek:

l Mindig gondoskodjunk hűs, 
árnyékos helyről a kutyáknak;
l Legalább ennyire fontos a 

friss ivóvíz, megelőzendő a kiszá-
radást, ami    súlyos vesekároso-
dáshoz vezethet, a vérkeringést is 
befolyásolhatja;
l A reggeli, vagy az esti órák-

ban sétáltassuk őket;
l Ne hagyják az autóban. Az 

árnyékban lévő járműre idővel 
rásüthet a nap, a kutya el is pusz-
tulhat (büntethető!!!);
l Ha hosszabb útra viszi ma-

gával, legyen önnél víz és itató 
edény;
l Szabadságra, hétvégére 

utazás előtt gondoskodjon egy 
megbízható személyről, aki a tá-
vollétében KELLŐKÉPPEN ellát-
ja a kutyáját.

KUTYASÉTÁLTATÓK! 
A fő téri BOR-PIAC előtt itató 

van! Az állatbarát munkatársak 
gondoskodnak a mindig

friss vízről!

Gólyafészek
Egyre több lakóhelyen építenek 
gólyafészket, hogy oda csalogas-
sák ezeket a különösen kedves 
lényeket.

Az alapítványunk elkezdi meg-
szervezni az ittenit. Várjuk az ér-
deklődőket, az ötleteket a Face-
book oldalunkon!

(Előzetes a Google keresőben: 
Gólya-gólyafészek telepítése.)                        

Késve érkezett hozzánk a tiltás, de hirte-
len, a tulajdonosoknak nem volt elegendő 
idejük felkészülni az új helyzetre. (Szán-
dékosan nem GAZDIT írtam, mert ahol 
jelen az elvárható érzelmi kötődés, ott 
nem kínoznak kutyát láncra verve!)

Az ember-kutya (kutya-ember!) kap-
csolat sok ezer éves történetében a két 
fél erkölcsi magatartásának összehason-
lításában abszolút vesztésre állunk. An-
nak ellenére, hogy minden más állatnál 
alázatosabb szolgáink, életüket feláldozó 
védelmezőink, játszótársaink, alig bá-

nunk velük jobban, mint az un. haszon-
állatokkal. Sok helyen őket is tárgyként, 
mindössze riasztócsengőként használjuk, 
nem gondolva arra, mik a jogos igényeik 
az egykor falkában, társakkal együtt élő, 
a gondos vezér biztonságos közelségét 
mindennél jobban igénylő, különösen ér-
zékeny lényeknek. Ehelyett kikötve, ken-
nelbe zárva, vagy egy hátsó kertbe szám-
űzve tartjuk őket. Etikailag védhetetlen 
magatartás! 

A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely 
fajtársaival szemben is inkább az ember 
társaságát választja, és szüksége is van rá, 
hiszen „társadalmi lénnyé” vált az em-

berrel való évezredes együttélésben.  Az 
emberrel szembeni kutyatámadások vizs-
gálatából kiderül, hogy a komoly sérü-
léssel  végződő esetek nagy részét rosszul 
szocializált, tehát olyan kutyák okozzák, 
akiket megfosztottak attól a lehetőségtől, 
hogy megfelelő kapcsolatot alakítsanak 
ki az emberekkel. A kutyatulajdonosnak 
kötelessége tudni, hogy milyen nevelés, 
hány perc séta, közös játék, irányított 
tevékenység szükséges ahhoz, hogy ked-
venceik boldogan, kiegyensúlyozottan  
élhessenek. Ezt a jogos kívánalmat teszi 

semmissé a folyamatos kikötés!
A magyar hatóságok is belátták végre, 

szigorú szabályozás szükséges: a 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet módosítása ér-
telmében 2016. január 1-jétől TILOS ebet 
tartósan kikötve tartani!

Tudjuk, most nem mindenhol alkal-
mas a kerítés a szökés megakadályo-
zására. Átmeneti megoldás egy hosszú 
futólánc kiépítése, de a jövő a teljesen sza-
badon mozgó kutyáké. Ahol nem teljesít-
hető, tessék riasztóberendezést működ-
tetni. Többször bizonyítottuk, olcsóbb, és 
biztonságosabb, mint rabszolgát tartani.                                                                 

Kecskeméti Károly

Tilos láncon tartani!
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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: MIN-
DEN 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
július-augusztus

„A műsor állították 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.

július 18. 13-18-ig 
Véradás

július 19-20. 
Regejáró Misztrál Fesztivál

július 22-26-ig 
Zenei tábor

július 24. 18 óra 
Német Társalkodó Klub 

július 26. 
Zenei tábor záró koncert

július 27. 9-17 
Kézműves foglalkozás felnőtteknek

július 29-augusztus 2-ig 
Drámapedagógiai tábor

Vásárok: július 16. délelőtt; július 24. délelőtt

NYÁRI SZÜNET:
július 1-15-ig a művelődési házban

július 22-augusztus 26-ig a könyvtárban

Születtek: Hlavati Róbert Adrián és Heinczinger Nóra 
fia: Máté, Gáspár Gyula Erika és Gábri Krisztina lánya: 
Inez, Némedi Gábor és Medvik Nóra fia: Gábor Viktor, 
Bergmann Tamás József és Molnár Ildikó lánya: Zolna, 
Klacsán Gábor és Ócsai Kitti fia: Barnabás, Turjányi 
Ákos és Farkas Emese fia: Vendel, Bedő Ádám és Lővey 
Katalin fia: Zsombor, Fityó Viktor és Kerezsán Kata-
lin lánya: Liza, Vég László és Rudolf Melitta Krisztina 
lánya: Mirabella, Gigollaj Artist és Selmanaj Arblinda 
fia: Leon. 

Házasságot kötöttek: Dávid Antal István és Rixer 
Bernadett, Mráz Benedek és Németh Éva Mária, Varga 
Ádám és Perbiró Ágnes.

Elhaláloztak: Greff Lajos Istvánné sz. Sonkután Bor-
bála Katalin (1946), Cserenyecz Vendel Imréné sz. 
Trieb Mária (1938), Rittmann Józsefné sz. Eőry Gyön-
gyi  (1931), Hujbert Istvánné sz. Fábián Éva Márta 
(1938), Verbó Sándor Lajos (1930).
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 Börzsönyoptika - Király u. 6. 

Előjegyzés: 06-30/916-0889

 

Továbbra is az üzletben mindennemű rövidáru, tű, cérna, 
hímző, kötő fonalak, gobelinek, szalagok kaphatók!

Július 13-án és 27-én, szombaton ingyenes 
látásvizsgálat! előjegyzés 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

Kifutó gyermek, női és férfi keretek (műanyag és fém) 
ingyen elvihetők augusztus végéig! 

20 % kedvezmény a napfényre sötétedő lencséből és az új 
divatú keretek is 50 %-os árengedménnyel kaphatók. 

Napszemüvegek 80 %-os UV szűrősek. Védje szemét a naptól! 

Az üzlet nyitva tartása nyáron:
 kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, du. 14-16.30-ig, 

péntek 10-től 12-ig
Szombaton csak a szemvizsgálatra tartok nyitva!

Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús 
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos
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