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23 éve a lakosság 

szolgálatában! 

Ismét elbúcsúzott két nyolcadik osztály

l 10. oldal

Elkészült a 
szabadtéri 
fitneszpark

Június elején adták át a sportolni vá-
gyóknak a Duna-parton létrehozott 
kültéri fitneszparkot, melynek alapte-
rülete 90 négyzetméter. Található ben-
ne alacsony húzódzkodó tolódzkodó, 
bordásfal, has és hátizom erősítő, víz-
szintes hullám, egyenes húzódzkodó, 
lépegetők, multifunkciós húzódzkodó, 
dupla multifunkciós tréner, kombinált 
húzódzkodó, fekvőtámasz elemek.
A fedetten kialakított sportpark, el-
lenáll az erős napsugárzásnak és a 
csapadék ellen is megfelelő védelmet 
nyújt. 

A huszonnegyedik Kittenberger 
Nap sok programmal, napsütéssel

l 3-4. oldal
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A huszonnegyedik Kittenberger 
Nap sok programmal, napsütéssel
Hosszú idő után az első eső-
mentes napon zajlott le sike-
resen a XXIV. Kittenberger 
Kálmán Nap. Már kora reg-
gel finom illatok szálltak a 
sétányon, ahol 7 csapat mé-
rettette meg magát a főző-
versenyen. Meglepetésünk-
re nem csak Nagymarosról 
érkeztek a csapatok, sőt, a 
kupát is elvitte a Letkésről 
jött Kőkúti Team! Impozáns 
terítésük mellett a tárkonyos 
vadragu levesük és vörösbo-
ros szarvaspörköltjük igazán 
elnyerte zsűrink tetszését. 
Sajnos Stohl András szín-
művész úr nem tudott részt 
venni a zsűrizésben váratlan 
próbája miatt, de Gáspár Ist-
ván atya és Petrovics László 
polgármester segítségére si-
etett Fekete Zsolt képviselő. 
Köszönettel tartozunk a zsű-
rinek munkájukért.

A horgászversenyt biz-
tonsági okokból inkább le-
mondtuk, de a Kék Duna 
Horgászegyesület halászlé-
vel, játékos kvízzel és aján-
dékokkal kedveskedett az ér-
deklődőknek. (No és persze: 
palacsintával.)

Az idei megnyitó ün-
nepségen Szeredy Krisztina 
(képünkön jobbra fent) ope-
raénekesnő csodás a capella 
előadásában hallhattuk a Va-
dászhimnuszt. Majd a Nagy-
marosi Kittenberger Kálmán 
Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola diákjait 
láthattuk táncolni. Ezúton is 
köszönjük felkészítő tanára-

iknak: Bóna Boglárkának és 
Borkó Bálintnak. 

Ezt követően Petrovics 
László polgármester úr kö-
szöntötte az egybegyűlteket 
és útnak indította a Cédrus 
Egyesület bicikliseit, akik 
félúton találkoztak a Léváról 
elindult biciklisekkel. Majd 
Tolnai Csaba (képünkön 
fent), Léva városának alpol-
gármestere tartotta meg ün-
nepi beszédét a koszorúzás 

előtt. Az ünnepséget a Lévai 
Junilev Sporttáncklub tánc-
bemutatója zárta. 

Délelőtt Erdélyi Tamás 
szarvasbőgés bemutatóját a 
keresőkutya bemutató kö-
vette az Utánkeresők Baráti 
Körével, mielőtt színpadra 
lépett az Iszkiri Zenekar. 
Közben kézműves foglalko-
zással és arcfestéssel kedves-
kedtünk a gyerekeknek. 

Különféle egyéb progra-

mok is várták a látogatókat: 
Egészségügyi szűrővizsgála-
tokon is részt vehettek a Du-
nakanyar Praxisközösségnek 
köszönhetően, a rendőrség 
sátrában a vagyonvédelmi 
programunkról tudhatnak 
meg többet és a Széchenyi 
Zsigmond Vadászati Múze-
um elfogadta meghívásun-
kat, ezért ők lézeres vadá-
szattal vártak mindenkit.

Délután sikeresen lezaj-
lott Heinczné Cserni Kata-
linnak köszönhetően a ke-
verékkutya szépségverseny: 
kedvesebbnél kedvesebb ku-
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Köszönetnyilvánítás
A Dunakanyar Fúvósegyüttes köszönetét fejezik ki Petro-
vics Lászlónak és családjának, akik a XVII. Nagymarosi 
Fúvószenekari Fesztivál megrendezésének jelentős költ-
ségeit, a Várpalotai Bányász Fúvószenekar útiköltségét 
nagy összeggel támogatták.

tyusokkal, akik a háromta-
gú zsűrink: Hamvas Beáta, 
Plentner Katalin és Petrovics 
László előtt mutatkoztak 
be. Majd miközben javában 
próbálhatták az íjászatot a 
művelődési ház udvarán a 
látogatók, már kezdődött is 
a XVII. Fúvószenekari Fesz-
tivál, ahol három kiváló ze-
nekar, a Bicskei Fesztivál Fú-
vószenekar, a Dunakanyar 
Fúvósegyüttes és a Várpa-
lotai Bányász Fúvószenekar 
lépett fel. A zenekaroknak 
köszönhetően változatos 
zenei kínálat, és fergeteges 
hangulat alakult ki a geszte-

nyefák árnyékában. 
Interaktív solymászbemu-

tatóval folytatódott a nap: a 
bemutató alkalmával hasz-
nos információkat szerezhet-
tek a solymászat különböző 
történelmi korokban betöl-
tött szerepéről, igen látvá-
nyos volt a nézők feje fölött  
a madarak reptetése. Majd 
sok év után ismét afrikai 
táncosokat köszönthettünk 
a színpadon: dobshowjuk és 
táncbemutatójuk igazán kü-
lönleges volt! 

Majd a Balkán Fanatik 
lépett színpadra, akik jó 
hangulatú koncertje sokakat 

lecsábított a Fő térre. Az Ani-
ma Prizma tűzzsonglőr előa-
dásának köszönhetően pedig 
egyenesen földbe gyökerezett 
a lábunk: igazán különleges 
élményt varázsoltak nekünk! 
Majd gyors átállás után DJ 
Balage ’80-90-es évek retro 
klasszikusaival, és napjaink 
R'n'B, latin, és dance slágere-
ivel pörgette fel a ritmust! 

Köszönjük minden köz-
reműködőnek a segítséget: 
Zoltai Zsoltné Andreának, 
hogy lehetővé tette, hogy 
Kittenberger Kálmán egy-
kori házát megtekinthessék 
az érdeklődők. Köszönjük 
az anyagiakban ki sem fe-
jezhető segítséget: a Nagy-
marosi Polgárőr Egyesület 
és a Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjainak, 
akik mindig ügyelnek a biz-
tonságunkra és a Verőcei 

Rendőrörs munkatársainak! 
Köszönet továbbá az 

alábbi közreműködőknek 
és támogatónak: a cikkben 
említett szervezetek és sze-
mélyeknek, továbbá a 950. 
számú Szent Gellért Püspök 
Cserkészcsapatnak, a mű-
velődési ház dolgozóinak, a 
Nagymarosi Napközi Ott-
honos Óvoda pedagógusa-
ink, Lénárt Kittinek, a nap 
háziasszonyának a konferá-
lásért, a polgármesteri hiva-
tal munkatársaink, a Mátyás 
Étkezde munkatársainak, 
a Kittenberger Kálmán Va-
dásztársaság, az Újház Cent-
rum - Piramis Építőház Kft, 
az Országos MagyarVadász-
kamara, Máté Állatvédelmi 
Közhasznú Alapítvány, és a 
vauvau.hu-nak.

Jórász-Nagy Eszter
Fotók: Sam Matysen



Május közepén még rendkívüli 
ülésen tárgyaltak több pályá-
zatról, míg a hónap végén már 
rendes ülését tartotta Nagyma-
ros Város Képviselő-testülete. 
Az ülésen többek között döntés 
született a háziorvosi ügyelet 
megbízási díjainak módosítá-
sáról, a nyári rendezvényekről 
és már zárt ajtók mögött a ki-
tüntetések adományozásáról.

A május közepi tanácskozá-
son engedélyt adtak népkony-
ha működtetésére a  települé-
sen, majd a fecskeház pályázat 
kiírásáról döntöttek. Emellett 
a nagymarosi strand fejlesz-
tésével, valamint az Egészség-
ház felújításával kapcsolatban 
megindították a közbeszerezési 
eljárást, és eredményt hirdet-
tek a Dózsa György úti óvoda 
fejlesztésére kiírt pályázat kap-
csán.

A május 28-án megtartott 
ülésen a napirend előtt több 
képviselő is szót kért. Ivor And-
rásné afelől érdeklődött, hogy 
tárgyalnak-e már a futó ren-
dezvények szervezőivel. Jelezte 
azt is, hogy a városban több he-
lyen szükség lenne a fák, bok-
rok nyírására és érdeklődött a 
digitális lassító helyzetéről is. 

Fekete Zsolt a Fehérhegyi 
löszfal beomlásával kapcsolat-
ban érdeklődött, hogy sikerül-e 
rendezni a helyzetet. Petrovics 
László polgármester válaszában 
elmondta: a beomlott terület 
nagy része az erdészethez tar-
tozik, akikkel felvették a kap-
csolatot és a helyszínen is kint 
voltak. A társaság megpróbál a 
várossal közösen vis maior pá-
lyázatot benyújtani a probléma 
megoldására. A képviselő ér-

deklődött arról is, hogy az első 
vasúti átjáró aszfaltozása mikor 
fog megtörténni. A városvezető 
szerint várhatóan július köze-
pére készülhet el a város saját 
költségén a közúthoz, és a vas-
úthoz tartozó szakasz. 

A gyermeknapi bolhapi-
ac sikeréről számolt be Német 
Imre képviselő. Mint mondta  
nagy érdeklődés mellett zajlott 
a rendezvény, melyről részlete-
sen lapunk 7. oldalán olvashat-
nak.

Végül pedig a polgármester 
olvasott fel két lakossági levelet. 
Mindkettő a dunai sétányon 
lévő beton móló körül kiala-
kult helyzettel kapcsolatban ér-
deklődött. Petrovics László fel-
olvasta a testületnek a válaszát, 
melyet támogattak. A levelek és 
a válaszok elolvashatók a város 
honlapján.

A napirendi pontok elfo-
gadása után először a lejárt 
határidejű határozatok teljesí-
téséről tárgyaltak. Ivor András-
né érdeklődött az Egészségház 
felújításáról. Elhangzott: a köz-
beszerzés zajlik, a továbbiakról 
egyeztetésbe kezdenek a házi-
orvosokkal, hiszen várhatóan 
hónapokon belül költözniük 
kell. 

A gazdasági és városüze-
meltetési bizottság javaslatára 
elfogadták, hogy az ügyelet 
megbízási díja nőjön, de arról 
is döntöttek, hogy ajánlatokat 
kérnek be Vácról és Szobról a 
szolgáltatás megszervezésére. 

Sokáig vitáztak a Théba is-
kola ingyenes ingatlanhaszná-
latáról. A Váci út 32. szám alatt 
jelenleg is működő intézmény 
bevételei egyelőre nem fedez-

nék a bérleti díjat. Korábban 
arról volt szó, hogy június 30-
ig él a szerződés. Az intézmény 
képviselője, aki jelen volt az 
ülésen elmondta: jelenleg szí-
nészi és énekes képzésük van a 
helyszínen. Szeretnék megkap-
ni a felnőttoktatásra az enge-
délyt, de ehhez szüksége lenne 
egy élő szerződésre. Végül úgy 
határoztak, hogy elhalasztják a 
következő ülésre a döntést.

Mándliné Szabó Katalin 
alpolgármester tartózkodása 
mellet elfogadták a település-
kép védelméről szóló rende-
let-tervezetet. Egyöntetűen 
szavazták meg a 2018. évi belső 
ellenőrzési tevékenységről szó-
ló éves ellenőrzési jelentést.

Döntés született arról is, 
hogy a település elindul egy 
pályázaton, annak érdekében, 
hogy a Csillag utca aszfaltozá-
sa megtörténjen. Elhangzott 
azonban, hogy ha nem nyer 
a város, akkor saját költségen 
próbálják megvalósítani a fej-
lesztést. 

Civil szervezetek támogatására 
benyújtott pályázatok elbírálása

A képviselő-testület a Humánügyi Bizottság javaslatára a civil 
szervezetek támogatása pályázati felhívásra benyújtott pályá-
zatokat elbírálva, kérelmük alapján az alább részletezett ösz-
szegű támogatásban részesíti a nevesített szervezeteket:

Nagymarosi Kékduna Horgász Egyesület - 100 e Ft
950. Szent Gellért Püspök Cserkészcsapat - 250 e Ft
Nagymarosi Sportegyesület - 300 e Ft
Nagymarosi Kajakpóló Sportegyesület - 250 e Ft
Nagymarosi Férfikórus - 110 e Ft
Nagymaros FC - 200 e Ft
Nagymarosi Borbarátok Köre - 200 e Ft
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány - 250 e Ft
Nagymarosi Női Kar - 110 e Ft
Fut a Maros Futóklub - 70 e Ft
Wildenrosen Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület - 0 Ft
Misztrál Fesztivál Alapítvány - 200 e Ft
Római Katolikus Plébánia Szent Rókus Karitasz Csoport - 100 e Ft
Nagymarosi Óvodáért Alapítvány - 200 e Ft
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - 500 e Ft
Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány - 100 e Ft
Városi Nyugdíjas Klub - 110 e Ft
Máté Állatvédelmi Alapítvány - 80 e Ft
Dunakanyar Fúvósegyüttes Egyesület - 320 e Ft
SIGIL-MAROS Művészeti Nonprofit Kft. - 50 e Ft

Most is támogatásáról biz-
tosította a testület a komp és 
rév üzemeltetőjét, aki ismét 
felújításra pályázik. A grémium 
kérte, hogy amennyiben nyer 
a szolgáltató, úgy az átalakítás 
idejére biztosítson csere kom-
pot.

A nyári rendezvényekről 
is kaptak tájékoztatást a kép-
viselők. Itt arról is döntöttek, 
hogy a rendezvények alatti 
vásárok területfoglalási díjait 
továbbra is rendezvényszerve-
zésre fordítják majd. 

Az egyebekben többek kö-
zött a mozgó hot-dog árus 
kérelmét, a fecske házzal kap-
csolatos támogató levelet tár-
gyalták meg. 

Mándliné Szabó Katalin a 
művelődési ház programjairól 
számolt be, majd Szimon Attila 
kérte, hogy kerüljenek vissza a 
tönkretett padok a Fehér hegy-
re. Petrovics László elmondta: 
a Duna-part fejlesztése után 
az ott leszerelt utcabútorokból 
helyeznek majd el ott.  A kép-
viselő jelezte: kérni fogja a ren-
dőrséget, hogy sebességmérőt 
helyezzenek el a Fehér hegyen.

Végül pedig zárt ajtók 
mögött az idei kitüntetések 
odaítéléséről született döntés.

Furucz Anita

A városi díjakról és 
kitüntetésekről is döntöttek
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Örömmel adunk hírt arról, 
hogy az Első Világháborús 
Centenárumi Emlékbizott-
ság jóvoltából pályázaton 
Nagymaros Város Önkor-
mányzata

1.316.050 forintot nyert.
A pályázatból a Fő téri 

Szervátiusz Tibor által készí-
tett háborús emlékmű kerül 

felújításra, illetve a szobor 
környékének rendezésére is 
sor kerül.

A betűk felújítása mellett a 
hiányos betűk helyszíni újra-
vésése, a fő felületek, lépcsők 
tisztítása/csiszolása, impreg-
nálása is meg fog történni, 
valamint a gránittábla is fel-
újításra kerül majd.

Megújul az első világháborús emlékmű



A Nagymarosi Zöld Napokon az iskolások kaptak egy jó nagy adag 
homlokzati festéket ajándékba, melyet el is kezdtek felhasználni. Az 
alsó iskola udvarának fala kedvesebbnél kedvesebb állatokkal bővül: 
buborékfújó nyuszival, sombrerot viselő malaccal és rengeteg szeret-
hető jószággal!

Köszönjük a ecsettel felfegyverkezett csapatnak az alkotásokat és 
Hoffer-Szabó Petra tanárnőnek, hogy szebbé és vidámabbá teszi a 
gyerekek környezetét!
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Pályázat „FECSKEHÁZ” lakás 
bérletére

Fiatal párok figyelem! 
Nagymaros Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 

Nagymaros Fehérhegy utca 14. szám alatti 
„FECSKEHÁZ”-i lakás bérleti jogának elnyerésére.

Lakás adatai: 
Cím: 2626 Nagymaros, Fehérhegy utca 14. (659/A/1 hrsz.)

Közös udvarban lévő 1 szoba konyhás, 
fürdőszobás társasházi lakás.

Felújítási éve 2019. Alapterülete: 50 m2 

A pályázati űrlap átvehető a Nagymarosi Polgármesteri 
Hivatalban: Nagymaros, Fő tér 5. 

Ügyfélfogadási időpontok: 
Hétfő: 13.00-16.30

Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30
 Péntek: 8.00-12.00

Vagy letölthető: www.nagymaros.hu

A bérlet időtartama maximum 5 évig szól, 0 Ft bérleti díjért.
A Fecskeházban maximum 5 évig lehet elhelyezési jogot 

nyerni, a lakásbérleti szerződés meghosszabbítására nincs le-
hetőség. A bérleti jogviszonyt annak lejárta előtt is meg kell 
szüntetni abban az esetben, ha a kijelölt bérlő az elő takarékos-
ságra vállalt kötelezettségének 90 napnál hosszabb időre nem 
tesz eleget, illetve 30 napnál hosszabb idejű közüzemi számla-
tartozással rendelkezik a lakásra vonatkozóan. Továbbá meg-
szüntethető a jogviszony, ha a közösségi munkát nem teljesítik 
a településen. 

A lakásban elhelyezési jogot nyerhetnek azok a 40. életévü-
ket a pályázatbenyújtásának időpontjában be nem töltött fiatal 
párok, akik közül legalább az egyikük állandó jellegű kereső 
tevékenységet végez, a LEADER HACS területén lakik, illetve 
dolgozik és vállalják, hogy a bentlakás idejére takarékossági 
szerződést kötnek Magyarországon bejegyzett pénzintézettel, 
vagy biztosító intézettel, amelynek minimális összege 20.000,-
Ft/hó. 

Az elbírálásnál előnyt élveznek a felsőfokú végzettséggel 
rendelkező pályázók. 

A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előze-
tesen bejelenteni személyesen a Nagymarosi Polgármesteri 
Hivatalban (2626 Nagymaros Fő tér 5., vagy telefonon a 06-
27/595-110; 27/595-118 számon.

A lakás kiadásáról a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Vá-
rosüzemeltetési osztályán lehet bővebben érdeklődni szemé-
lyesen vagy 0627/595-110 telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 12. 12 óra
A pályázatokat a Nagymaros Város Önkormányzat Hivata-

lában (2626 Nagymaros Fő tér 5.) „Fecskeház pályázat” jeligé-
vel ellátott zárt borítékban kérjük eljuttatni!

Nem megfelelő pályázatok esetén új pályázat kerül kiírásra.
A pályázatok 2019. június 28-ig kerülnek elbírálásra. A pá-

lyázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a töb-
bi pályázó pedig 10 munkanapon belül írásban kap értesítést. 

Figyelem! 
Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges 
mellékletekkel ellátott és a határidőig benyúj-

tott pályázatok kerülnek elbírálásra!

A belső felújításnál a közbeszerzés van folyamatban, itt 30 mil-
lió forintot nyert a város, melyből a burkolatok, a nyílászárók, 
az elektromos és fűtés korszerűsítés történhet majd meg. Köz-
ben a Magyar Falu Program keretében beadásra került a kül-
ső rész felújítására a pályázat. Ebben további nyílászáró csere, 
homlokzat felújítás, akadálymentesítés és a védőnői szolgálat 
részére eszközbeszerzés is szerepel.

Megszépült az alsó iskola udvara

Az Egészségház felújításáról



Ebben az évben második al-
kalommal került megrende-
zésre a gyermeknapi bolha-
piac. Május 25-én reggel 15 
család pakolta izgatottan a 
megunt játékokat, könyveket, 
sportfelszereléseket. A sok ér-
deklődő között cseréltek gaz-
dát a kínált termékek.

Idén a bolhapiac területére 
kitelepült a KOCKA FESZT 
is, ahol az érdeklődők meg-
nézhették a kiállított LEGO 
szobrokat és érdekes vetélke-
dőkön vehettek részt külön-

böző ajándékokért.
A sikeres piac végén sok já-

ték és könyv gyűlt össze a ki-
helyezett gyűjtődobozokban 
a rászoruló nagymarosi gyer-
mekeknek. Az összegyűjtött 
játékok a Mosoly Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat segít-
ségével jutott el a rászorulók-
hoz, míg a könyvek a nagy-
marosi könyvtárba kerültek. 

Köszönet a művelődési ház 
munkatársainak a lebonyolí-
tásban nyújtott segítségért.

Német Imre képviselő

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

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

• A cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt július 31- ig.
• A pályázatok eredményét szeptember 10-ig tesszük közzé a 

helyi újságban. A pályázókról, valamint a címek adományozásáról 
az internetes honlapon az önkormányzat tájékoztatást ad.

• A nyertes pályázókat írásban értesítjük, és az elnyert címek az 
augusztus 20-i rendezvény 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 kritériumoknak megfelel. 
Ajánlást csak a tulajdonos beleegyezésével lehet benyújtani.

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

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

Gyermeknapi bolhapiac
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A strandfejlesztés támogatási 
rendszernek köszönhetően le-
hetőségünk nyílt arra, hogy a 
meglévő eszközöket lecseréljük 
és a jelenlegi elrendezést megvál-
toztassuk.

Fontosnak tarjuk, hogy a Du-
nakanyar városainak egységes 
képébe illő, de a város egyedisé-
gének, arculatának legmegfele-
lőbb kialakítás kerüljön megva-
lósításra. 

Ennek megfelelően a tervezés 
során, a pályázat arculati kézi-
könyvének anyagából a strand 
területén elhelyezendő feliratok, 
tájékoztató táblák, öltözőkabi-
nok, és iránymutató oszlopok ke-
rülnek elhelyezésre. 

A szabadidejét strandolással 
eltölteni vágyók életkora, igénye 
eltérő, így a rendelkezésre álló 
területünket ennek a sokrétűség-
nek megfelelően kívántuk kiala-
kítani.

Az előzőekben is említett igé-
nyeket figyelembe véve, Nagy-
maros arculatához, és a lakossági 
elvárásoknak megfelelő beruhá-
zást kívánunk megvalósítani.

A megvalósítás során nem 
csak az újítás, hanem a hagyo-
mányőrzés, és a fenntarthatóság 
is fontos szerepet fog betölteni.

A koncepció kialakítása során 
igyekeztünk mindenre kiterjedő 
figyelmet fordítani, és egy élhető, 
mindenki számára használható 
strandot megálmodni.

A nagymarosi strand hosszú 
elrendezése miatt, a területet 4 
részre osztottuk.  A felosztások 
során minden korosztály megta-
lálja a számára megfelelő kikap-
csolódási            lehetőséget.

Az első szakaszban egy ha-
talmas attrakció, egy hajó kerül 
elhelyezésre, mely önmagában 
betölti egy komplett játszótér 
funkcióját. A játszóeszköz 3-14 
éves korosztályig kínál lehetősé-
get a mozgásra, de felnőttek szá-
mára is vonzó lesz a használata. 
Ebben a részben kerül még elhe-
lyezésre egy mobil WC, mellyel 
a növekedett igényeket kívánjuk 

kiszolgálni.
A játszótér környezetében pe-

dig további, a meglévővel azonos 
kialakítású, típusú padok kerül-
nek telepítésre, és egy bringa szer-
vizpont és kerékpártároló is ezen 
a szakaszon kerül beépítésre.

A strand második szakaszá-
ban a pihenésre és árnyékra vá-
gyók találnak menedéket, melyet 
további padok telepítésével kívá-
nunk elérni.

Szintén ebben a szakaszban 
kerül elhelyezésre, közvetlenül 
a Mainczi utca mellet lejárónál, 
a vízi mentő „lakhelye”. Ez nem 
csak tartózkodásra, de a szüksé-
ges eszközök tárolására is alkal-
mas kivitelben készül.

A harmadik szakaszban a 
kisgyerekeseket helyeztük a kö-
zéppontba. Az ide telepítendő 
eszközök, 1-8 éves korosztályi 
használandók

A telepítés során találkozha-
tunk majd: homokozóval, kisvas-
úti kocsival, kis játszótoronnyal, 
rugós eszközökkel és hintával. 
Erre a területre ivókút is kihelye-
zésre kerül. 

Az utolsó „állomás” kimon-
dottan a sportolni vágyók ked-
vére készül. Itt alakítjuk ki a 
fitneszparkot. A parkban négy 
fitneszeszköz kerül letelepítésre, 
melyet a strand mellett is sportol-
ni szeretők tudnak használni

A fenntarthatóság és rend 
megőrzése érdekében további 
eszközök is beszerzésre telepítés-
re, alkalmazásra kerülnek.

Ennek megfelelően a követ-
kező termékek kerülnek még 
beszerzésre: homoktisztító gép, 
mélységjelző bója, szelektív hul-
ladékgyűjtők, információs táblák 
és nyugágyak.

A pályázat által kínált lehető-
séggel szeretnénk úgy élni, hogy 
az a Dunakanyar arculatába il-
leszkedjen, viszont Nagymaros 
város lakosainak, a tradícióknak 
is megfeleljen. 

Dobra Viktória
beruházási és 

fejlesztési ügyintéző

A strand fejlesztéséről

A Rákóczi útról
A kiviteli tervvel kapcsolatban az utolsó egyeztetéseket végzik 
a szakemberek, hamarosan elindul a közbeszerzés. Reményeik 
szerint a kivitelezés legkésőbb augusztusban megkezdődhet.
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Május 4.: Májusfa-Maibaum átadás. 
(Részletek a májusi lapban.)

Május 13.: gödöllői diákok fogadá-
sa-tárlatvezetés, kézműves foglalkozás.

Május 25.: Hegyi mise, - Heilige 
Bergmesse az egyházközösséggel és 
azon belül is Gergely Tamással együtt-
működve a Kálvária dombon immáron 
4-ik alkalommal. A szép környezet, a 
természet adta lehetőség mindig meg-
kapóan hat a résztvevőkre. István atya 
celebrálta a misét, majd az azt követő 
agapé  baráti beszélgetésbe, meghitt 
hangulatba ment át. Mindeközben 
Jaics Bálint „Havasi gyopár – Edelweis” 
dallamát játszotta a tangóharmoni-

kán, ráadásként még két számmal is 
meglepett minket. Az  önkormányzat 
gépjárművet biztosított azok számára, 
akiknek nehézséget okozott a feljutás. 
Minden évben egyre többen vagyunk, 

mint ahogy most is az előző évekhez 
viszonyítva. 

Május 26-án: délutánra gyermek-
napot szerveztünk a Tájház udvarára. 
Német önkormányzatunk új, de hagyo-
mányt teremtő kezdeményezéseként 

a jövőben is meg kívánjuk szervezni. 
Képviselő társaimmal, Hetényi Andreá-
val, Lénárt Kittivel közösen remek dél-
utáni hangulat szerveződött. Arcfestés, 
ugrálóvár, továbbá Pék Dudás Zsuzsi 

és párja autentikus programja igazán 
feldobta az először még kissé megille-
tődött gyermekeket. Első próbálkozás-
ra elmondhatjuk, hogy sikeres volt, de 
reméljük jövőre még többen elhozzák 

Tartalmas május a Német 
önkormányzatnál!

a kicsiket. Mi teszünk róla, hogy érde-
mes legyen Kautz Timivel együtt, aki 
támogatta a gyermeknapi programun-
kat. Köszönjük neki a hozzájárulást.

Június 1-én: 50 fővel egész napos 
csoportos látogatásként a Tájházban fo-
gadtam Diósd Német Hagyományőrző 
Közösségét. Programjukat sikerült úgy 
összeállítanom,hogy lehetőleg min-
denhova eljussanak, és élvezzék váro-
sunk  vendégszeretetét, a természet, a 
környezet adta lehetőségeket. Reggeli 
kávézás az Édeskében, Tájház látogatás 
után templomlátogatás, ahol Dankainé 
Bergman Marika közbenjárására Záh-
orszki Zoltán és párja Gyarmati Ágnes 
tartalmas idegenvezetéssel ismertette 
meg templomunk múltját és jelenét.  

Majd piaclátogatás, mindeközben sörö-
zés a Bor-sóban, ebéd a Mátyás Étkez-
dében, kávézás a Kis francia pékségben 
és jó néhányan a Sakura fagylaltját is 
megkóstolták. A betervezett sétahajó-
zás helyett a csoport fele bevállalta a 
„kompozást” amihez Kurczbacher Dá-
vid közbenjárása is segített. A fúvósok 
koncertjét is megtekintve este 6-kor, 
a visszajelzésük alapján, igen nagy él-
ménnyel gyarapodva indultak vissza, 
ismételt látogatásukról biztosítva. He-
gedűs Sarolta a délelőtti programban 
kísérőként jelen volt, ami nagy segítsé-
get jelentett. Köszönöm neki az együtt-
működést. 

A működésünk létjogosultsága vitat-
hatatlan, értéket képvisel. Társadalmi, 
közösségi, kulturális és helyi identitást 
megtartó feladatot látunk el, gyarapít-
va városunk megítélését, jó hírnevének 
továbbvitelét, egyúttal a helyi közössé-
gek támogatásával is.

Következőkben a helyi kisdiáko-
kat támogatjuk. Június 5-én csopor-
tos kirándulásukat megfinanszírozva, 
azoknak, akik részt vettek a május 4-i 
program nemzetiségi tánccsoportjá-
ban, emelve a rendezvény színvonalát. 
Köszönjük nekik!

Ivor Andrásné 
Képviselő

NNNÖ elnök
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Történet: életről, halálról, 
emberségről

(Boglárka emlékére)
Hogy ki a történet főszereplője? -  magam sem tudom.

Jucus, aki a történetet elmesélte? Ő, aki a súlyos beteg barátnője hí-
vására Amerikába utazott, hogy ápolója, s vigasztalója legyen a távolba 
vezető titokzatos útig?

Boglárka, aki sok ezer kilométerre a hazájától, honvágytól, betegségtől 
gyötörten küzdötte utolsó éveit? 

Mária néni, az osztályfőnök, aki „útravalót” adott Boginak?
A gyönyörű fekete szemű tanítvány, sok évvel ezelőtt talán édesany-

ját akarta megtalálni Amerikában, talán a könnyebb életet, a szeretetet, 
a szerelmet kereshette, s mindezek helyett fiatalon a halál várt rá. 

Boglárkát, aki csupa tűz és elevenség volt- a rák emésztette hosszú 
hónapokon át. A testi kínok miatt a mozgását, majd a látását is elve-
szítette. 

Jucus nem mozdult mellőle. A magyar szó, a szerető gondoskodás 
fényt hozott a beteg életében, de mindezek ellenére a kór nem adta meg 
magát. Nem segített már semmiféle terápia, gyógykezelés.

Az orvos a hosszan tartó kezelések után azt mondta: a hallása még 
ép, de az életfunkciói már alig működnek. 

Nyugtalan, szenvedésekkel teli a napok következtek, amikor a te-
rapeuta Jucusnak tette fel a kérdést: mi segíthetne abban, hogy a hal-
dokló megnyugodjon? 

Jucus nem tudta a választ.
Aztán az egyik kimerítő, szomorú nap után történt valami. Egy gyö-

nyörű szivárvány tűnt fel az égen, 
s ennek Jucus nagyon megörült.

„Mária néni milyen szépen le 
tudná festeni!” - lelkendezett, s 
ebben a pillanatban már vette is 
a telefont.

Nem telt bele egy óra sem, az 
egykori osztályfőnök Nagyma-
rosról New-Yorkba telefonált.

A kórházi ágyon Bogi hallgat-
ta kedves tanárnőjének hangját. 

Hogy mit mondott útravalóul?
Jucus nem tudhatta, mert a folyosón zokogott.
Amikor ismét bemehetett, Bogi már nyugodtan, ám egyre fogyat-

kozóan lélegzett. 
Arca kisimult, megbékélt. 
Baranyi Boglárka életének 46. életévében, 2018. október 30-án visz-

szaadta lelkét Teremtőjének. 
Nyugodjon békében!

Varga Zoltánné

Molnár Anna (képünkön elől, 
középen) bár már nem a nagy-
marosi iskola diákja, de Nagy-
maroson él családjával. A 11 
éves kishölgy nemrég a Piarista 
Gimnázium csapatát erősítve 
aranyérmet szerzett az országos 
diákolimpia döntőjében, me-
lyet április 28-án Somogyjádon 
szerveztek meg. Anna a ritmikus 
sportgimnasztika négy tagú cso-
portos számában aratott sikert. 
Csapattársai Kalász Anikó, Palo-
tás Adrienn és Sándor Eszter vol-
tak, edzőjük Stöckler Bernadett, a 
váci Puente Egyesület vezetője.

Anna tavaly szeptemberben 
kezdte a 8 osztályos gimnáziu-
mot a váci Piarista Gimnázium-
ban. Előtte az alsó tagozatot, a 
Nagymarosi Kittenberger Kál-
mán Általános Iskolában végezte.  
Nagymarosi  tanulmányai alatt 
kisebb-nagyobb megszakítások-
kal járt Vácra a Puente Egyesület 
ritmikus sportgimnasztika edzé-
seire. Otthon szabadidejében 
sokat gyakorol, szórakoztatva 
három testvérét is egyedi pro-
dukciókkal, saját koreográfiával. 
Mellette más sportot is űzött 
még: kajakozott is Petrovics Béla 
edző irányításával.

- Béla ragyogó munkát vég-
zett és végez, nagyon szeretik a 
gyerekek, Anna számos jó kajak 
eredménnyel is büszkélkedhet 
- árulta el édesapja Molnár Sza-
bolcs.

Mikor arról kérdeztem a 
büszke édesapát, hogy mik a 
tervei Annának a sportgimnasz-
tikával, akkor elmondta:  nincse-
nek nagy tervek, mert tornában a 
profi sportélet kőkeménnyé vált, 
óriási a teljesítmény-kényszer és 
egy kis eredmény is aránytalanul 

nagy áldozatot igényel. 
- Vannak országok, ahol ezt 

már 5 évesen kezdik a gyerekek 
olyan áldozat árán, hogy nincs 
gyerekkor, csak edzések, verse-
nyek. Annánál a cél az, hogy ad-
dig csinálja hobbi szinten, amíg 
élvezi és örömét leli benne. Sokat 
kapott a sporttól, az önbizalmát 
sikerült visszanyernie sikerélmé-
nyein keresztül. Mellesleg Anna 
egy jó szellemi képességekkel 
megáldott leányzó, a jövőjét is a 
tanulásban látjuk inkább bebiz-
tosítva - mondta.

Anna alapvetően csapatban 
tornázik, négyesben az országos 
diákolimpia döntő első helyezése 
a legnagyobb eredménye eddig 
- tudtam meg. De már a gimná-
ziumba kerülése után is felhívta 
magára a figyelmet, hiszen az is-
kolai „Ki mit tud” versenyen har-
madik helyezést érte el Palotás 
Adri osztálytársával, ezzel nem 
kis ismertséget szerezve a felsőbb 
évfolyamosok között. 

- Rögtön az elején kiszúrták 
Anna tornász tehetségét váci szí-
nekben, sajnos ez Nagymaroson 
az alsó tagozatban 4 év alatt sem 
sikerült, de ez őt annál jobban 
motiválta és részben ennek is 
köszönhető ez a hatalmas siker, 
amit egyébként plusz 10 ponttal 
jutalmaznak az egyetemi felvételi 
vizsgákon - teszi hozzá az édesa-
pa. Szép eredményét azóta gyak-
ran megnézik felvételről.

- Nagy volt az öröm, a mö-
göttes munka még nagyobb volt, 
megtanulták a lányok, hogy a si-
kert nem adják ingyen, nagyon 
meg kell érte dolgozni. Büszkék 
vagyunk a négy labdás lányra 
és edzőjükre - tette hozzá végül 
Molnár Szabolcs. (F. A.)

Molnár Anna sikere 
a diákolimpián
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Egy diák éves rajz gyűjteményének borítólapja a képzőmű-
vészeti tagozaton

Az idei évben május 11-én jött el 
a nagy nap a nyolcadikosok szá-
mára! Hosszú gyakorlás és ké-
szülődés után összeállt minden: 
a ruhák, a koreográfia, a művelő-
dési ház ünnepi díszbe öltözött, a 
szülők szorgalmasan gyűjtötték a 
tombola ajándékokat, készítették 
a finomságokat a bált megelőző 
főpróba sulibulijába. A nyolcadi-
kosok minden évben a főpróba 
keretében mutatják be táncukat 
társaik, tanáraik és hozzátartozóik 

számára. Ezen az estén a kisebbek 
csupán gyönyörködnek a szép 
ruhákban, élvezik a táncot, ám a 
nagyobbak egész más szemmel 
követik az eseményeket. Hisz jö-
vőre övéké a táncterem!

A bál, mint minden évben a 
nyolcadik osztályosok palotástán-
cával kezdődött. Ezután került sor 
az első táncra az édesapákkal és 
édesanyákkal - ezek nagyon meg-
ható pillanatok. Jó látni a büszke 
szülőket, gyermekük első bálján. 
Végül a "buli tánc" következett egy 
vidám koreográfiával. A gyerekek 
itt már felszabadultan, vidáman 
táncoltak, élvezték sikerüket.

Szívesen maradtak az esemé-
nyek központjában, hajnalig tán-
coltatták szüleiket, tanáraikat. 

Nagyon jó hangulatú éjszakát 
töltöttünk együtt. Természetesen 
nagyon sok embernek kell kö-
szönetet mondanunk , hiszen ez 
a műsor nem jött volna létre, ha...

Köszönjük Petrovics László 
polgármester úrnak a támogatást 
a ruhákhoz, Bóna Boglárkának és 
Borkó Bálintnak a táncok betaní-
tását, Fazekas Móninak és Csanda 
Máriának a sok segítséget a ruhák 
mosásánál, a gyerekek öltözte-
tésénél. Köszönjük Hoffer-Szabó 
Petrának és Horváthné Arany Ni-
kolettnek, hogy minden évben új 
"ruhába" öltöztetik a báltermet, és 
Sukerek Gyöngyös, Papp Ervinnek 
és Radics Márknak a munkálato-
kat. Köszönjük a zenét Naninak, 

hogy egy percet sem hagyta pi-
henni a táncolókat, Horváth Bené-
nek, hogy a sulibulin szolgáltatta a 
muzsikát. Köszönettel tartozunk 
még Honti Csillának is, aki min-
den évben segít a ruhák átalakí-
tásánál és a Nagymaros Városi 
Könyvtár és Művelődési Háznak, 
akik a helyszínt biztosítják. 

Természetesen nem utolsó sor-
ban köszönjük a két nyolcadikos 
osztályfőnöknek, Demeterné Vitéz 
Katalinnak és Horváth Dávidnak, 

hogy egész évben segítették a gye-
rekeket. Nehéz év volt számukra: 
továbbtanulás, táncpróbák, bál...

Ám amikor valami jól sikerül, 
akkor úgy érezzük, megérte...

A bál hangulatához elmarad-
hatatlan esemény az izgalmas 
tombolahúzás! És akiknek a szín-
vonalas ajándékokat köszönhet-
jük: 4M Dance Company - Miskolczi 
Adrienn, Ady papírbolt, Ambrusné 
Molnár Csilla, Balázs Róbert –Zöld-
séges, Balla Réka és Petrovics László, 
Bedő István, Biobolt Nagymaros, 
Bor-só - Matuk Gergő, Cleo Stúdió, 
Csajka Andrea- kozmetika, Dr. Dro-
bilich János, Dunakanyar Utazási 
Iroda, Édeske Cukrászda, Fekete 
tanya, GaBko chili, Gyimesi Szilvia, 
Heinczinger Balázs, Heinczingerné 
Szűcs Erika, Heininger Károly, Hesz-
tia Lakásvarázs, Horváth Zoltán, 
Illésné Zoller Rita, Ipoly Erdő Zrt., 
Jakus Mihály, Kóka Bt., Könyvtár, La 
Fleur by Nora, Lengyel Kriszti és Zol-
tán - Azokri Bt., Mahart Zrt, Maros 
étterem, Maros-Wax Kft, Mátyás 
étkezde, Mauna műhely- Mosonyi 
Annamária, Maurer Tamás, Mau-
rer-Morvai Ágnes, Mesemúzeum- 
Csörsz Katalin, Nagymaros Város 
Polgármesteri Hivatal, Német Imre, 
Paduc horgászbolt, Palásti Ildikó, 
Patak vendéglő, Sakura cukrászda, 
SIGIL Galéria és Kávézó, Simon Sza-
bolcs - Spitz pékesség, Szalai Tünde, 
Ugrai Mária-Manyi Bolt, Vitok Csil-
la, Zoller Istvánné-Lucia szolárium 
és ruházat, Zollerné Patrik Angéla.

Pontosan négy évvel ezelőtt, 
történetesen az én előző osztá-
lyaim egyikéből ballagott isko-
lánkból Nagy Márton – Marci. 
Tehetséges tanuló, az év diákja 
címet is megkapta nyolcadik év 
végén.

Tanulmányait a Váci Szak-
képzési Centrum Boronkay 
György Műszaki Szakgimnázi-
um és Gimnáziumban folytatta. 
Sejtettük, sokra viszi majd. Fo-
lyamatosan jöttek is a jó hírek, 
mely bizonyította helytállását. 
Angol előrehozott érettségi 
99 százalékkal, XI. Országos 
Apáczai matematikaverseny 5. 
helyezés, „Duna-Dráva a Te-
hetségekért” pályázat nyertese, 
OTP-BI Fórum Adatvizuali-
zációs Diákverseny I. helyezés, 
több nemzetközi pályázaton 
való részvétel. „Kikapcsolódás-
ként” novellát, esszét írt teljesen 
más témakörből, és természete-
sen ezzel is szép sikereket ért el.

 Most pedig Magyarország 
legnívósabb tanulmányi verse-
nyét nyerte meg: az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Ver-
seny – OKTV – informatika 
tantárgyának I. kategóriáját.  

Marci elmondása alapján a 

verseny háromfordulós volt, 
mely során különböző alkalma-
zói informatikai feladatokat kel-
lett megoldani (táblázatkezelés, 
adatbázis kezelés, képszerkesz-
tés). A verseny nehézségéről az 
is sokat elárul, hogy a Boronkay 
történetében még senkinek sem 
sikerült megnyerni a versenyt. 
Felkészítő tanárai: Gyombolainé 
Cserny Zsuzsanna és Gyombolai 
Ferenc.

Gratulálunk!   
Horváth Dávid

Alapítványi bál 2019 Ismét egy büszkeség 
Nagymarosnak és az iskolának!

Egy vidám esős kirándulás
Május 15-én Táncszínházba mentünk az osztállyal. Mátyás királyról 
szóló történetet játszottak el nekünk. Az előadás után elindultunk 
busszal a Vadasparkba. Kicsit féltünk az eső miatt, hogy elázunk. Meg-
lepve láttuk, hogy buszunk az Elevenpark előtt állt meg. Sokat játszot-
tunk, jól éreztük magunkat. Fáradtan, sok-sok élménnyel értünk haza.

Kis Lukács Pál 2.a
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A nagymarosi iskola néptánc ta-
gozatának két csoportja is részt 
vett a III. Dunakanyar Néptánc-
versenyen. Itt a Cselle néptáncs-
csoport és a Hérics néptánccso-
port is második helyezést ért el. 
A zsűri értékelésében kiemelte, 
hogy a színpadra tett  nehéz 
anyagot nagyon szépen és stí-
lusában is pontosan mutatta be 
a két csoport. A Cselle csoport 
széki táncokat, a Hérics csoport 
székelyföldi táncokat táncolt.

Idén május elején újra felállí-
tották a Májusfát a nagymarosi 
panoráma parkolóban. Ezen al-
kalomból megrendezett esemé-
nyen  iskolánk Cselle néptáncs-
csoportja és a nemzetiségi első 
és második osztály leglelkesebb 
tanulói léptek fel. 

A néptáncosok széki tánco-
kat táncoltak, mellyel két nappal 
korábban egy régiós versenyen 
második helyezést értek el.

A nemzetiségi osztályok já-
tékfűzéssel, verssel és sváb tán-
cokkal léptek színpadra. Az ő vi-
seletük újonnan készült, melyért 
külön köszönet Ivor Andrásné 
Osváth Anikónak és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat-
nak! 

Vizsga
Idén második alkalommal ke-
rült megrendezésre a Dunai 

táncszók című rendezvény, 
melynek keretein belül zajlott az 
iskola néptáncosainak vizsgája.

Ebben a félévben mind a 
négy csoport közel hetven tán-
cosa egy tájegység táncait sajá-
tította el. 

"Szilágysági gyerek vagyok" 
címet kapta a koreográfia. A 
nagyjából fél órát kitöltő darab a 
gyerektől ifjú korig tartó utat hi-
vatott bemutatni, egészen a kis-
gyermek játékoktól a legényesig 
és az igen beszédes "ugrálós csár-
dásig".

A kemény munka meghozta 
gyümölcsét és a közönség egy 
emberként tapsolta a gyerekek 
előadását. Így méltó módon zár-
tuk ezt a sok szempontból nehéz 
évet.

 
Kittenberger Nap

A tanév utolsó fellépése június 
elsején a XXIV. Kittenberger 
Napok keretén belül zajlott. Az 
iskola néptáncosai évek óta vesz-
nek részt ezen a rendezvényen, 
hiszen az iskola is Kittenberger 
Kálmán nevét viseli. Idén a nép-
tánc tagozat Cselle és Hérics 
csoportja képviselte az iskolát. A 
gyerekek a vizsgára összeállított 
Szilágysági gyerek vagyok című 
koreográfia egy részletét mutat-
ták be a rendezvény megnyitójá-
nak részeként.

A hagyományos tavaszi papír-
gyűjtést májusban rendeztük, 
sajnos az idő nem kedvezett, 
esett az eső.  A gyűjtés célja az 
őszihez hasonlóan, az iskola 
modernizálása volt.  Az akkor 
befolyt összegből az iskola ala-
pítványának támogatásával 3 
projektort vásároltunk, amit 
Papp Ervinnel a karbantar-
tónkkal, fel is szereltünk. Így a 
felső tagozat összes terme ren-
delkezik már kivetítővel. 

A mostani gyűjtésből az 
alsó tagozatnak szeretnénk 
projektorokat vásárolni. Saj-
nos azt tapasztaltuk, hogy a 
közösségért már nem olyan 
aktívak a gyerekek, és néhány 
szülőtől is hasonló vélemény 
érkezett. Ez a gyűjtött papír 
mennyiségén is látszik, bár a 
pontos súly még nem érkezett 
meg, de az eddigi három-négy 

konténerhez képest, most csak 
alig két konténer telt meg. 
Ebből a szomorú tanulságból 
kiindulva elképzelhető, hogy 
ősszel ismét osztályonként fo-
gunk gyűjteni. 

Köszönjük mindenki támo-
gatását, segítségét, különösen 
az önkormányzatét, mely biz-
tosította a helyet és a kordont, 
ahogyan eddig minden évben.

Tehát: ősszel lesz ismét pa-
pírgyűjtés, lehet rá készülni.     

Történelemórán már hagyo-
mány - hogy megfelelő felté-
telek mellett - a diák egy be-
adandó munkával kiválthatja 
a témazáró dolgozatot. A mun-
kák elkészítése közben a gyerek 
többet tanul, gyakran közös él-
mény baráttal, szülővel együtt 
dolgozni. Büszke a tanuló a 
munkájára, amely kiállításra 
kerül az iskolában, illetve büsz-
ke az iskola is a tanulók ügyes-
ségére, leleményességére. 

Ebben az évben is sok ér-
dekes, látványos munka szüle-
tett, megtekinthetőek az iskola 
alsó folyosóján, egy kis kiállítás 
keretében. Érdekes az ötletek 
tárháza: 6. osztályban 3 gye-
rek 3 teljesen eltérő ötlettel állt 
elő: Farkas Áron hagyományos 
eszközökkel készített török ló-
farkas zászlót, Czoch Levente 
a modern technika eszközét 
alkalmazta lézervágó segítsé-
gével készített térképet, Balogh 
Luca a gasztronómiát hívta se-
gítségül: anyukája segítségével 
török ételekkel vendégelte meg 
az osztályt. Ehhez török zene 
társult és már el is merültünk a 
török kultúrában, sőt még jól is 
éreztük magunkat. 

 Az ötödik osztályos tanulók 

Árpád-ház szentjeiről illetve 
királynékról készítettek tablót, 
prezentációt. Ezek a munkák 
szeptemberben lesznek kiállít-
va a felső folyosón.

A 6. osztályosok Nagymaros 
történetét kutatták a XIII. illet-
ve XIV. században, illetve csa-
ládjuk címerének jártak utána 
vagy tervezték meg. Ezek a 
munkák még megtekinthetőek 
a felső folyosón. 

A történelmi emlékek fel-
keresése, megtekintése is sokat 
segít a múlt megismerésében. 
Ezért minden osztály legalább 
egy ilyen programon részt 
vett. Az 5. osztályosok az év 
folyamán ellátogattak a százha-
lombattai Régészeti Park egész 
napos programjára, illetve az 
újonnan megnyílt Szépművé-
szeti Múzeum Egyiptom kiál-
lítására. A 6. és 7. osztályosok 
lenyűgöző palotabejáráson 
vettek részt Visegrádon Várko-
nyi-Nickel Rékának köszönhe-
tően. A 8. osztályosok a Terror 
házába illetve a Sziklakórházba 
tesznek év végén látogatást. 
Köszönöm a kollégák segítsé-
gét és a szülők anyagi hozzájá-
rulását. 

Horváth Dávid

Papírgyűjtés

Projektmunkák, tanulmányi 
kirándulások a történelemből

Néptánc



Ezzel a címmel, május 20-án 
dr. Gyarmathy Éva klinikai és 
neveléslélektani szakpszicho-
lógus tartott előadást a Nagy-
marosi Napköziotthonos 
Óvodában szülőknek, szak-
embereknek, érdeklődőknek.

Az előadás során vendé-
günk kiemelte a mozgás sze-
repét és fontosságát, illetve 
kedvező hatását a gyermek 
fejlődése szempontjából. 
Előadónk felhívta a figyel-
münket, hogy gyermeke-

ink idegrendszerére milyen 
hatással vannak a modern 
„kütyük” és a mozgás szegény 
életmód, továbbá rávilágított 
arra, hogy ezek mennyiben 
felelősek az egyre gyakrabban 
felismert tanulási nehézsége-
kért.

Köszönjük a tartalmas be-
mutatót dr. Gyarmathy Évá-
nak! 

Továbbra is várunk minden 
érdeklődőt előadásainkra! 

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

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

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 ellátása.

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

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

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, óvodapedagógus,

•  büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

német nemzetiségi szakirány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. 

napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

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: 34/201, valamint a 

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

vnet.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Csengery Hajnalka, Pest megye, 2626 Nagy-

maros, Magyar utca 15. 

Kulcs a mozgás!

Ismét megtartotta a’68-as évfolyam 
az éves rendes találkozóját
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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
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A téli alapozó edzések után 
szinte még fel sem ocsúdtunk 
és máris beindult a verseny sze-
zon. Mielőtt megkezdődtek a 
vízi edzések, sportolóink rendet 
raktak azon a Duna szakaszon, 
amit nap mint nap használnak. 
Ebben az évben a „Teszedd” ak-
cióval karöltve gyűjtötték össze 
az eldobált palackokat, dobo-
zokat, üvegtörmeléket és még ki 
tudja mi mindent. Ezúton is kö-
szönjük az edzőknek és a spor-
tolóknak amit a környezetükért 
tettek!

A segítőkész szülőknek kö-
szönhetően sikerült a stég felújí-
tást teljesen befejezni és újabb öt 

évre megkaptuk a működési en-
gedélyt. Ez egy újabb példa arra, 
hogy miként tudott ennyi ideig 
fennmaradni az egyesület.

Az egyik legjelentősebb ver-
senye a szezonnak a Maraton 
Magyar Bajnokság. Több fiatal 
sportolónknak is ez volt az első 
igazi versenye, ahol bizonyíthat-
ták felkészültségüket.  
Graboplast Maraton Magyar 

Bajnokság, Győr 
2019.05.17-19

Legjobb eredményeink:
MK1 Férfi Gyermek U10 5 km 
-  2. Kardos Olivér; MK1 Női 
Gyermek U10 5 km - 4. Kardos 
Orsolya; MK1 Női Gyermek 

U11 5 km - 9. Gaszner Eszter; 
MK1 Férfi Gyermek U11 5 km  
- 10. Drobilich Pál; K1 Férfi Kö-
lyök U14 10 km  - 11. Edöcsény 
Botond, 12. Gyimesi Levente; 

Kajakos hírek
K2 Férfi Kölyök U14 10Km 
15. Schwarcz Dávid és Gaszner 
Ákos.
A felnőttek is megmutatták mit 
tudnak: K1 Férfi Masters 10 
km (50/54) - 1. Heincz Sándor; 
K2 Férfi Masters 10 km (50/54) 
1. Heincz Sándor és dr. Urbán 
István; K1 Férfi Szabadidős és 
Egyetemista 10 km - 9. Berg-
mann Dániel; K1 Férfi Masters 
10 km (40/44) - 6. Burgermeis-
ter József; K2 Férfi Masters 10 
km (45/49) - 4. Veligdán Péter és 
Burgermeister József.

Gratulálunk a sportteljesít-
ményhez.

Az egyesület 
vezetősége

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, rokonoknak és ba-
rátoknak, ismerősöknek, akik május 31-én a nagymarosi 
katolikus templomban részt vettek SZIGETI NÁNDOR 
búcsúztatásán, gyászunkban osztoztak, sírjára koszorút, 
virágot tettek.

A gyászoló család



KÖNYVAJÁNLÓ Partmentén
Trunkó Barnabás rovata

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

Tel.: 06-20/220-9442

KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:  
hétfő: szünnap

kedd, szerda, péntek:  9-12/13-18
 csütörtök: 13-16, szombat: 8-12

Lupták Krisztina: Levi, Szonja és katica barátsága
Gondolkodtál már azon, milyen lehet hangya méretűre 
összemenni? A 7 éves Levivel és húgával, Szonjával vá-
ratlanul pontosan ez történik. Ám a kertben veszély les 
rájuk.
Olvasd el, hogyan menekülnek meg végül a katica segít-
ségével, miközben szüleik nem sejtenek semmit!

Bosnyák Viktória: A nagy szinonima-hadjárat
Karakán Karak, Puritánia elnöke hadat üzen Elegancia 
királynőnek, Extravagancia uralkodójának. A tiszta be-
széd jegyében Karak ügynököket is küld az ellenséges 
birodalomba, sőt egy Emeske nevű kislánynak sikerül a 
királynő közelébe kerülnie.
A háború küszöbén szerencsére felbukkan Fodor Menta. 
Vajon a bölcs manó milyen megoldást javasol? 
Ha elolvasod ezt a könyvet, biztosan jó jegyet kapsz he-
lyesírásból.

Aschenbrenner, Eva: Gyógynövénypatika
Életünk során néha olyan időszakokat kell elviselnünk, 
amelyekben nincs minden rendben az egészségünkkel. 
Rossz esetben komolyabban megbetegszünk.
A könyv írója segíteni szeretne, hogy ilyen bajban győz-
zön az egészség. Ötleteket ad és bemutatja azokat a 
gyógynövényeket, melyeket a mindennapokban lehet 
használni. Számos receptet, levet és gyógymódot ismer-
tet, hogy mindenki megtalálja, melyik növény segítene 
egészsége, jó közérzete megőrzésében.

Molnár V. József: Kerek Istenfája. 
Az esztendő körének szokásrendszere

Kerek a világ, kerek az esztendő, s benne az emberélet is…
Felkerekedünk e könyvben, hogy napról-napra végigjár-
va megtudjuk, mit tartogat a minden reggelen felvirradó 
Nap, miféle szent vagy jeles esemény, csoda-kovácsolta 
szokás segít megélni az aznap bennünket is formáló, él-
tető tartalmát.
Napjaink kiürült, mesterségesen üressé tett körforgásá-
ban a múlt ködébe vesző ünnepek újraélése, felélesztése 
segíthet életünk menetét visszaterelni a kizökkent kerék-
vágásba, hogy e zarándokúton ne robotként, hanem a te-
remtést felfedező, megújító emberként élhessünk.

A puszedli
A nagymarosi teraszon aznap Rezső bácsi, a nyugállo-
mányú finánc-parancsnok mesélt:

Akkoriban Ferihegyen szolgáltam a reptéren, ott 
ismertem meg Aranka nénit, aki évente meglátogatta 
unokáit az USA-ban. Amikor először vágott neki a nagy 
útnak a kábítószer-kutató kutyánk azt jelezte, hogy 
Aranka néni csomagjában kábítószer van, de sem-
mit gyanúsat nem találtunk, csak egy doboznyi mézes 
puszedlit, amit az unokáinak sütött. A túlbuzgó kutya 
azt vélte kábszernek!

Nem győztünk elnézést kérni az idős hölgytől, a ku-
tya büntetésül aznap nem kapott vacsorát. Aranka néni 
a legközelebbi utazásnál már három órával az indulás 
előtt megjelent a reptéren, és egyből engem, vagyis a 
parancsnokot kereste, hóna alatt a szokásos puszedlis 
dobozzal. Magam vittem ki a Nagyit a dzsipemen az 
induló géphez, miközben a mézes puszedli illatára a  
száját nyalogató kutyát jól oldalba rúgtam. 

A további utazások már zavartalanul zajlottak; ami-
kor megláttam Aranka néni nevét az utaslistán, a kutyát 
gondosan bezártam a mosdóba. 

Így ment ez éveken keresztül, én nyugdíjba mentem, 
de később döbbenten értesültem arról, hogy Aranka 
néni ellen büntető eljárás indult kábítószer csempészés 
miatt, és csak előrehaladott kora miatt van szabadlá-
bon. Az történt ugyanis, hogy a reptérre új  f i -
nánc-parancsnok került, aki nem ismerte Aranka néni 
előjogait, s amikor a kábítószer-kutató kutya bejelzett, 
lekapcsolta az öreglányt. 

A puszedlis dobozban, a sütemények közé elrejtve 
fél kiló – kicsempészni szándékolt – kábítószert találtak 
nála...

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik eltá-
vozott szerettünk, Jung András temetésén és a 
lelki üdvéért bemutatott szentmisén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunk-
ban osztoztak. 

Köszönettel: Jung család 
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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

Nagymaros                                                                          15
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Kedves Nagymarosi Olvasók!            

Tisztelettel köszöntöm Önö-
ket! Kérem, hogy ismerked-
jenek meg a Pest megyében 
működő Békéltető Testület-
tel és a békéltetéssel!

A Pest Megyei Békélte-
tő Testület a Pest Megyei és 
Érd Megyei Jogú Városi Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
mellett működő független 
testület. A Békéltető Testü-
let állami támogatásból mű-
ködik. Hatáskörébe tartozik 
a Pest megyében lakóhely-
lyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező fogyasztók 
által kezdeményezett jogvi-
ták bírósági eljáráson kívüli 
rendezése. Fogyasztói jog-
vitának minősül a termék 
minőségével, biztonságos-
ságával, a termékfelelősségi 
szabályok alkalmazásával és 
a szolgáltatás minőségével 
összefüggő vitás ügy, amely 
a fogyasztó és a vállalkozás 
között keletkezett, ha a vál-
lalkozás Magyarországon 
székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkezik.

Ha a fogyasztónak hitellel 
vagy biztosítási eseménnyel 
kapcsolatos panasza van, 
akkor a Pénzügyi Békéltető 
Testülethez kell fordulnia. 
(www.penzugyibekelteto-
testulet.hu) Határon át-
nyúló ügyekkel az Európai 
Fogyasztói Központ foglal-
kozik. (www.magyarefk.hu) 

Határon átnyúló fo-
gyasztói jogvita esetében az 
érintett fogyasztó lakóhe-
lye vagy tartózkodási helye 
Magyarországon található, 
és a vállalkozás székhelye, 
telephelye, letelepedési he-
lye ettől eltérő európai uniós 
tagállamban van.

A Pest Megyei Békéltető 
Testület a hozzá benyújtott, 
a hatáskörébe nem tartozó 

kérelme-
ket hi-
vata lból 
átteszi a 
hatáskör-
rel ren-
d e l k e z ő 
s z e r v e -

zethez, vagy írásban tájé-
koztatja a kérelmezőt, hogy 
közvetlenül mely szervezet-
hez lehet fordulnia. 

A békéltetés ingyenes, 
egyszerű, rövid időtartamú, 
szakszerű bíróságon kívüli 
közérdekű vitarendező el-
járás. Csak az eljárás ingye-
nes, telefon- és postaköltség, 
utazási költség, fénymáso-
lás, szakértői díj felmerül-
het. A békéltető eljárás célja 
az egyezség létrehozása a fo-
gyasztó és a vállalkozás kö-
zött keletkezett jogvitában. 
A békéltetés nem minden 
ügyben, csak a megoldást 
kereső, együttműködő fe-
lek között eredményes. Ha 
az egyezség nem jön létre a 
felek között, akkor a békél-
tető testület eljáró tanácsa 
a rendelkezésére álló bi-
zonyítékok és a felek nyi-
latkozatai alapján – alapos 
kérelem esetén – ajánlást 
tesz a fogyasztói panasz ren-
dezésére. Az ajánlást nem 
teljesítő vállalkozások nevét 
a Békéltető Testület – a fo-
gyasztóvédelmi törvényben 
meghatározott feltételek-
kel – nyilvánosságra hozza. 
Alaptalan kérelmeket, zak-
lató jellegű beadványokat a 
Békéltető Testület is eluta-
sítja.

A békéltető eljárás meg-
indítása előtt közvetlenül a 
forgalmazónál vagy a szol-
gáltatónál kell megkísérelni 
a jogvita rendezését. Ennek 
eredménytelensége esetén 
indítható békéltető eljárás.

Az alternatív vitarende-

zésről szóló ismeretterjesz-
tő cikksorozat a továbbiak-
ban a fogyasztói panaszok 
benyújtásának módjával, a 
vállalkozás fogyasztói jog-
vitákban való szerepéről, 
felelősségéről és a vásárlók 
könyvéről tartalmaz tájé-
koztatást.

A tisztelt Olvasók a Pest 
Megyei Békéltető Testü-
lettől a félfogadási időben 
személyesen és telefonon 
tájékoztatást kérhetnek és 
tanácsadást vehetnek igény-
be. A félfogadási idő keddtől 
csütörtökig 9-14 óra között 
áll az érdeklődők rendelke-
zésére.

A “Fogyasztóvédelmi 
Vaku” című műsor a Du-
naMedia Televízió www.
duna-media.hu honlapján 
elérhető és visszanézhető. 

„Fogyasztói Jogviták” 
című fogyasztóvédelmi ma-

Bíróságon kívüli jogvitarendezés a 
Pest Megyei Békéltető Testületben         

gazin műsor elérhető és 
visszanézhető a FIX Tele-
vízió www.fixhd.tv hivata-
los honlapján és a YouTube 
oldalon. Kéthetenként új 
műsor látható a képernyőn, 
páros héten csütörtökön  21 
óra 15 perckor. A műsor 
ismétlésének időpontját a 
Műsorújság tartalmazza. A 
műsor házigazdája és mű-
sorvezetője a cikk szerzője.

A kérelmeket postai kül-
deményként a Pest Megyei 
Békéltető Testület 1119 Bu-
dapest, Etele út 59-61. II. 
em. 240. címre lehet feladni.

Levelezési cím: Pest 
Megyei Békéltető Testület, 

1364 Budapest, Pf.: 81
Honlap: www.panaszrende-
zes.hu     E-mail: pmbekel-

teto@pmkik.hu
Telefon/fax: (+36 -1) 269-

0703, 
(+36- 1) 784-3076
Dr. Csanádi Károly

a Pest Megyei
Békéltető Testület 

elnöke
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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 vándorló madár elindul valahonnan, és elindul valahová. Az ősi ösztönök pókhálója abban a pillanatban összeköti az életnek, a földnek, a szívnek 
és gyomornak ezt a két helyét, s erről letérni éppen úgy nem lehet, mint a vonatnak a sínekről. Elpusztulhat az egész csapat, elpusztulhat minden gólya 
az utolsóig, de az utolsó, a legutolsó ugyanezt az utat keresi meg, mint ahogy egyik szobából a másikba átmenni csak az ajtón lehet.” (Fekete István)

A Kittenberger Kálmán Nap forgató-
könyvében már elhagyhatatlan ese-
mény az önkormányzat által megren-
dezett keverékkutya szépségverseny. 
Töretlen sikerrel és lelkesedéssel! Min-
den évben kíváncsian várjuk, hány 
"versenyző" érkezik, és minden alka-
lommal örömmel tapasztaljuk, hogy 
kis városunk nagyon szereti ezt a ne-
mes vetélkedést, ahol nem a verseny a 
lényeg! Hiszen minden gazdi számára 
a saját kutyus a legszebb és a legoko-
sabb! És ahol az eseménynek egy na-
gyon fontos üzenete is van: mentsünk 
meg minél több kis és nagy  állatot, 
legyünk felelősségteljes gazdik, mutas-
sunk egymásnak jó példát!  

Nagyszerű tény, hogy egyre több 
a befogadott, talált, kidobott kutyus 
és olyan jó látni, hogy mindannyian 
szerető családot találtak maguknak! S 
amire mindannyian büszkék vagyunk 
csak el ne kiabáljuk: még soha nem volt 
veszekedés vagy morgás. Persze néhány 

barátságtalan vakkantás elhangzik, ám 
semmi komoly folytatás. Sok kutyus 
örömmel üdvözölte a "havert", akivel 
együtt sétál, játszik, a gazdik is élvezet-
tel nézték a kis bemutatókat, produkci-
ókat. Nagy volt az izgalom a közönség-
szavazatnál is, idén rekord mennyiségű 
szavazat érkezett.

Az idei verseny győztese egy "hoz-
zánk kiránduló turista" kutyus volt, ahol 
a gazdi meglepődve, ám annál nagyobb 
örömmel vitte haza a vándorkupát. (Ez 
a végeredmény azt is bizonyítja, hogy a 
közönség nem volt részrehajló, valóban 
a  vendég nyerte meg tetszésüket.)

1. helyezett: Mushu - Nikolicza 
Amanda kedvence; 2/3. helyezett holt-
versenyben: Rafi - Szlávik Zsuzsi kis ba-
rátja és Fincsi, Szakácsi László kutyusa 
Sopronból. A közönségszavazat díja-
zottjait a Máté Alapítvány könyvekkel 
jutalmazta!

Ezúttal huszonöt kutyus volt a 
"ringben", és egyre többen jöttek a 

Chip leolvasók
A parányi adathordozó rendkívüli 
segítség a balesetet szenvedett és 
a tulajdonosától elkóborolt állatok 
orvosi ellátásában, illetve megtalá-
lásában is. Minden fontos informá-
ció begyűjthető róla, egy leolvasó 
segítségével. A mi helyi gyakorla-
tunkban természetesen a közterü-
leteken csavargó, sok gondot okozó 
kutyák gyors azonosításában kü-
lönösen hasznos. Általában csak 
az állatorvosoknál van, de éppen 
az előbbiek miatt megszerveztük, 
hogy további három készülék le-
gyen elérhető a városban, a közte-
rület felügyelőnél, a főtéri Bor-Pi-
acnál és a MÁTÉ-nál.   

Hogy még hamarabb  haza jut-
tathassuk az önmaguknak kimenőt 
megszavazó ebeket, két további ké-
szüléket vásárolunk. A Facebook 
oldalunkon várjuk az ötleteket, 
hová helyezzük el őket. Jó támasz-
pontnak látszik az este tízig üzeme-
lő MOL benzinkút, és a már koráb-
ban is partner Édeske cukrászda.

Ezúttal is fontos megemlíteni, 
hogy miután a leolvasó mégsem 
elég gyors (az azonosító szám nem 
elég, azt el kell küldeni az állator-
vosnak, neki van lehetősége belépni 
az adatbázisba), az igazán gondos 
gazdi a telefonszámával ellátott bi-
létát, vagy szétcsavarható perselyt 
helyez a kedvence nyakörvére.  

Keverékkutya szépségverseny környező településekről is, amire 
nagyon büszkék vagyunk!

Alapítványunk nagyon szívesen 
vesz részt és támogat minden olyan 
rendezvényt Nagymaroson, melyek 
állatokkal, a helyes állattartással kap-
csolatosak, együtt örülünk a rendez-
vény sikerének!

Heinczné Cserni Katalin

A verseny győztese MUSHU, boldog és büszke gazdijával, Nikolicza Amandával. Idén először nem 
helyben marad a vándorkupa, Rádra kerül. Reméljük jövőre még többen érkeznek a környékünkről!



18                                                                                                                Nagymaros

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
június-július

„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.

június 15. szombat 16 óra
Pénzes Géza önálló kiállításának megnyitója

június 15. 22:00
Moonlight run

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

és beszélgetés. A belépőjegy ára: 800 Ft
június 29. szombat 18 óra

A kutya életbe, avagy az ágy közös…munkacímű színdarab
Kézműves műhely felnőtteknek 

június 22. szombat 9-17 könyvkötés
A foglalkozások díja: 6.000 Ft/fő

Minden foglalkozás min. 6 fővel indul és előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni és érdeklődni lehet a foglalkozás vezetőjénél: Kristóf Andrea  

+36 20 475 5777,  vagy e-mailben: zandi.kristof@gmail.com

Előzetes
július 19,20. 

Regejáró Misztrál Fesztivál
augusztus 18 és 19. 

Szent István Napi Borünnep

augusztus 31.szombat egész nap
Nagymarosi Csípős Fesztivál 

Születtek: Menyhei Zoltán és Heffenträger Zsuzsan-
na lánya: Noémi, Hegedűs Károly és Madarász Adri-
enn fia: Benett, Heinczinger Csaba és Szentesi Szabina 
fia: András, Horváth Balázs és Kneip Zsuzsanna Éva 
fia: Vince, Bergmann Csaba Zoltán és Rizmajer Bor-
bála lánya: Eleonóra.

Házasságot kötöttek: Laczkó László és Czelba Viktó-
ria, Biró Henrik és Kiss Ildikó, Varga Tamás Marcell 
és Molnár Zsuzsanna, Balatonyi Balázs és Ambrus 
Anna, Kövesi Attila és Posta Luca, Huszti Sebestyén 
és Bergmann Bianka Cintia, Szalay Attila és Rékási 
Rebeka, Lengyel Tamás és Maldrik Anna.

Elhaláloztak: Jung András (1940), Balogh Gyuláné 
sz. Szigeti Mária Erzsébet (1945), Szűcs Lászlóné sz. 
Melicher Anna Magdolna (1939), Baczka Pál Norbert 
(1968), Horváth Ferenc (1950), Jakus Mihályné sz. 
Heffenträger Éva (1948).



Nagymaros                                                                          19

 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.

Június 22-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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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


