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Közélet
Kedves Nagymarosiak!
Az elmúlt hónapban a DMRV megkezdte a marosi kutaknak a
tisztítását/fejlesztését, ezalatt az idő alatt a verőcei kutak biztosították a vízellátást városunkban.
Számos lakossági bejelentés érkezett, hogy az elmúlt időszakban
rossz a vezetékes víz minősége, barna, rozsdás, ihatatlan.
A fejlesztést a DMRV befejezte és visszaállt minden a régi kerékvágásba. Ám lehetnek olyan szakaszok, ahol még érzékelhető
lehet a tisztítási folyamat velejárója, azaz a víz tisztaságának minőségi romlása.
Egyeztettünk a DMRV vezetőségével és azt kérték tőlünk, hogy
az a lakos, aki még továbbra is rossz minőséget tapasztal, a következő számon közvetlen tegyen bejelentést, mert a vízműnek
is az az érdeke, hogy mihamarabb kitisztuljon a teljes rendszer.
A panaszosok vegyék fel a kapcsolatot a DMRV központi ügyfélszolgálatával, ami elérhető a www.dmrvzrt.hu oldalon,
06 (27) 999 688, valamint a 06 (80) 224-488 számon,
kvo@dmrvzrt.hu email címen.

***
Örömmel értesítem Önöket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter döntése alapján a Városi Civil Alap keretében
„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”
2022. című pályázati kiírásra benyújtott pályázataink az alábbi
kategóriákban vissza nem térítendő támogatásban részesültek:
– Nagymaros Város Polgárőr Egyesület: 2 000 000 Ft gépjárműbeszerzésre; valamint
- Nagy ma ros Város Fej lesz té sé ért Köz hasz nú Ala pít vány: 4 000 000 Ft településmarketing stratégia megvalósítására.
– A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től
„Kulturális támogatás” címen szintén nyertünk 3 millió Ft-ot,
amit a Szent István Napi Borünnep kiadásaira fogunk felhasználni.

***
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Elkészült a művelődési ház
vizesblokkjának felújítása
A pályázati pénzből megvalósult beruházás után szintén pályázati forrásból tovább szépül a közösség háza, ezúttal a tető teljes cseréje valósul meg, melyet már évtizedekkel ezelőtt veszélyesnek minősítettek, a régi pala pedig környezetszennyező is. A
városvezetés bízik abban, hogy újabb pályázatból megújulhatnak
a falak és a homlokzat is, így jelenleg a város legnagyobb közönséget befogadni képes intézménye teljesen megszépülhet, hiszen
a nyílászárókat évekkel ezelőtt kicserélték.

Ezúton kérek bocsánatot és megkövetem Ritzl Ferenc
díszpolgárunkat, amiért adminisztratív hiba miatt kimaradt a
25 éves ünnepi számunkban abból a felsorolásból, ahol a város
által kitüntetetteket köszöntöttük. Ez a lap szám a 25 éves
múltról és a jövőnek is szólt, és őszintén sajnálom, hogy
ebből ki ma radt. Jó egészséget és egészségben eltöltött
nyugdíjas éveket kívánok szeretettel.

Heinczinger Balázs
polgármester
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Közélet
FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!
Nagymaros Város Jegyzője, mint I. fokon eljáró adóhatóság megkezdi az építményadó bevallási kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzését.
Nagymaroson a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Nagymaros Város Polgármesterének a helyi adókról szóló
15/2020. (XII. 1.) polgármesteri rendelete alapján kell adót fizetni a lakás/lakóház, valamint a nem lakás céljára szolgáló épület,
épületrészek után. Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén az
adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, az adóhatóság jogosult bírságot kiszabni.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tör vény (Art.) 221. § (1) c) pontja szerint a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett tizenöt napos határidő kitűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére, továbbá a (2) bekezdése alapján, adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a
nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés
mellett - tizenöt napos határidő kitűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben
történő teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.
Jelen átfogó ellenőrzés alkalmával az adóhatóság eltekint a bírságok kiszabásától azon ingatlan tulajdonosoknál, akik az elmaradt, vagy
módosítani kívánt bevallásokat 2022. augusztus 31. napjáig pótolják.
Aki az építményadó bevallási kötelezettségének korábban már eleget tett, és változás nem következett be, újabb bevallást
nem kell benyújtania!
Az adatbejelentő lap Nagymaros Város honlapjáról (www.nagymaros.hu) is elérhető. Az „önkormányzati elektronikus ügyintézés” táblára kattintva, ügyfélkapus bejelentkezéssel, ügyindítást követően, - ágazat: adóügy, ügytípus: építményadó kiválasztásával, az adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról megnevezésű nyomtatvány kitöltésével tudja megtenni.
Tájékoztatom továbbá, hogy a bejelentésben feltűntetett hasznos alapterület nagyságát adóhatóságunk az építéshatósággal egyezteti.
Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatban további kérdésük merülne fel, Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalának adócsoportja ügyfélfogadási időben telefonon, e-mailben áll szíves rendelkezésére a 27/595-108 telefonszámon és az ado@nagymaros.hu e-mail címen.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – 13.00-16.30,
Szerda – 8.00-12.00 és 13.00-15.30,
Péntek – 8.00-12.00.
eőryné

dr .

mezei orsolya
jegyző sk

Árvízvédelmi gátrendszer bontása
Hatalmas összefogással felépítettük a várost védő, mobil árvízvédelmi gátrendszert, és most a sikeres próbát követően
elérkezett a bontás ideje.
A munkálatokban a Márianosztrai Fegyház és Börtön elítéltjei vesznek részt hétköznaponként 7:30-13:30 között, felügyelet mellett. Bízunk benne, hogy június folyamán a bontási munka befejeződik, és minden a helyére kerül.
A Panoráma parkolót a bontás ideje alatt munkaterületként használjuk, ezért kérünk mindenkit, hogy a munkálatok befejezéséig ne parkoljanak ide! Köszönjük együttműködésüket és türelmüket!

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Katedra
Mi a valóság az óvodával kapcsolatban?
Megkerestem Hetényi Andrea óvodavezetőt, képviselőnket,
hogy mi az igazság a szóbeszédben terjedő óvoda bezárás
ügyében?
Szó sincs erről. Nem tartom szerencsésnek, hogy félinformációkból olyan álhírek terjednek, amiknek nincs valóságalapjuk. Az
óvoda gazdaságosabb működtetésének kérdése valóban régóta felfelvetődő kérdés. Ennek oka, hogy már az előző nevelési évben is
visszaesett az óvodáskorúak létszáma, s ez a tendencia az idei évben
is folytatódott. A következő nevelési évben az egyik óvodában van
olyan csoport, ahol a gyermekek létszáma 12 fő lenne. A köznevelési tör vény a minimális létszámot 13 főben határozza meg.
Ezért május 31-ig a testületnek döntenie kell, hogy vagy egy csoporttal kevesebbet indítunk az adott óvodában, vagy másik megoldásként átállunk a heterogén életkorú, vegyes csoportokban való
működésre.
Ez utóbbi megoldással „három legyet is ütnénk egy csapásra”:
1. Az átszer vezés lehetővé tenné, hogy hosszú távon biztosítsuk a
tör vény által meghatározott minimum létszámokat csoportonként.
2. A csoportok rugalmasabb szer vezésével a működtetés gazdaságosabbá válna. 3. Szakmai szempontok is a vegyes életkorú csoportokra való áttérés mellett szólnak, mivel kutatások és tapasztalatok szerint a különböző szükségletű gyermekek együttnevelése, a velük
való differenciált foglalkozás a csoporton belül ebben a formában
sokkal könnyebben valósul meg. Rövidtávon, tehát idén ősztől biztosan e két változat valamelyike valósul meg.

A gazdaságosabb működés kérdésének kapcsán a város testülete kérte az óvoda vezetését olyan hosszútávú stratégia kidolgozására is, amely számol a gyer meklétszám változásaiból
eredő problémákkal.
Intézményünk hosszútávú stratégiája a többi településhez hasonlóan az életkorban „lefelé nyitás”: Már jelenleg is több 2,5 éves
gyermekünk van tagintézményeinkben. Tapasztaljuk, hogy a bölcsőde-óvoda átmenet több ok miatt is nehezített lehet, hirtelen
változást jelent a gyermekek életében. Két bölcsődés csoport kialakítása az óvodákban több előttünk álló kihívásra is jó választ
adhat: szakmai szempontból megkönnyíti a bölcsőde-óvoda átmenetet a szolgáltatást igénybe vevő családok és gyermekek számára. A rugalmasabb szer vezés miatt az óvoda és bölcsőde működési
költsége alacsonyabb lenne. Valamint a hullámzó gyermeklétszámokat is rugalmasabban tudnánk kezelni egy intézményen belül.
Összességében intézményünk célja, hogy magas szintű szakmai
ellátást tudjunk biztosítani a hozzánk forduló családok gyermekei
számára. Ehhez rugalmas gondolkodás, az érintett szereplőkkel, a
kollégákkal, szülőkkel, képviselőkkel való kölcsönös kommunikáció
és együtt-gondolkodás elengedhetetlen.
Röviden a kérdésre adott válasz: minden óvodáskorú gyermeket szeretettel várunk intézményünkbe, mindenkinek
lesz helye és egyetlen intézményt sem fogunk bezárni.” –
zárta a tájékoztatást Hetényi Andrea óvodavezető.
s z e.

Varrószakkör
A varrószakkörünk 4 éve működik. Kezdetben a felsős korosztály részére indult,
két éve pedig másodikosoktól nyolcadikos lányokig jönnek az alkotni vágyók.
Elsajátították mind a kézi, mind a gépi varrás alapjait, minden alkalommal lehetőség van
egy általam bemutatott tárgyat elkészíteni, de teret kapnak, hogy a saját elképzelésük szerint
változtassanak rajta, illetve egyéni ötleteket is megvalósítanak. Egyre ügyesebbek, és bátrabbak a tanult technikák és fogások kombinálásában, használatában. Azon túl, hogy sok gyakorlati haszna van a szakkörnek, csodálatos, ahogy a lányok közösen dolgoznak, segítik egymást hol megoldani
egy felmerült problémát, hol
jótanáccsal, hol csak egy-két szó bátorítással. Rengeteg türelem gyakorlására és kitartásra is szükség van, nem csak azért, mert jelenleg egy
varrógép áll rendelkezésünkre, hanem mert ha valami nem úgy sikerül,
addig bontjuk és varrjuk, míg tökéletes nem lesz. Jó látni, hogy most
már megérett bennük az igény erre, és törekszenek is a szép megoldásokra.
s u ke rek g yön gyi
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Katedra
Ját szó szo ba nyílt a könyvtárban
Többek ötletéből indult a nagymarosi könyvtár emeletén a
2022. tavaszán megnyitott az ifjúsági játszószoba, ahol mostantól kipróbálható az XBOX, LEGO és különféle társasjátékok,
szülővel vagy kortársakkal együtt.
Célunk volt a tervezéskor a tizentúli ifjúság számára olyan termet
kialakítani, ami egyfajta közösségi térré válhat, ahol viszonylag szabadon, de kulturált módon játszhatnak, beszélgethetnek iskola után a gyerekek. A megvalósításban támogató és ötletadó partnerre lelt az intézmény Kiss Károly képviselő gyerekbarát város programjában.
A képviselő a könyvtárnak adományozott egy XBOX-ot játékokkal,
valamint LEGO-t és társasjátékokat. Az XBOX-hoz televíziót ifj. Varga
Zoltántól kapott az intézmény. A felajánlás hírére egyre több adományozó ajánlott fel kisebb-nagyobb apróságokat, így a Gyűszűnyi Varro-

dának köszönhetően kerültek párnák a terembe és most is folyamatban
van pár „beszerzés”. A megnyitó napján a Nagymarosi Napköziotthonos
Óvoda pedagógusainak köszönhetően kézműves foglalkozással is vártuk a látogatókat. Előfordult, hogy a szülők készítettek könyvjelzőt,
amíg az ifjabbak játszottak az emeleten.
Köszönjük mindenkinek, aki ötletével, adományával vagy munkájával hozzájárult a játszószoba működéshez.
A terem a könyvtár kölcsönzési idejében mindenki számára nyitva
áll, várunk kicsiket és nagyokat egyaránt.
Kölcsönzési idő: kedd, szerda, péntek 9-12 13-18;
csütörtök 13-16; szombat 8-12.
nagymaros Városi könyVtárés műVelődési Ház

Mozogj, hogy nevess, nem életkor függő
Az én koromban, már .... ugye ismerős. Pedig nem is szükséges
csoda ahhoz, hogy életkortól függetlenül jobban érezzük magunkat. Bizonyíték erre a Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében tavaly ősszel indított rendhagyó senior torna,
amely Ivor Andrásné, Anikó ötlete alapján indult.

Keddenként 9 órakor megtelik a Tájház udvara sodrófával felszerelt 50+-os hölgyekkel. Nem sütés-főzés a téma; mozgás, légzés és jobb
közérzet. A pandémia után egyre inkább jelentkező hangulatingadozást,
mozgásszervi problémákat és egyéb kellemetlen érzeteket hozott a
bezártság. Néhány egyszerű mozdulattal, gyermekkort idéző mosolygós
csettintéssel sokat lehet javítani az aktuális állapoton. A szervezet működése egy célirányos rendszer szerint dolgozik; minél közelebb vagyunk
az ideális állapothoz, annál jobban érezzük magunkat a bőrünkben.
Amikor a testünkben felhalmozódnak a problémák, akkor a
rendszer igyekszik mindig kiköszörülni a csorbát. Egy idő után azonban annyi mindent kell ellensúlyoznia, hogy az már a működés kárára válik. Ilyenkor egyre több fájdalom, betegség érzékelhető. Ezek
a test által leadott „piroslámpás jelzések” azt jelentik, hogy valamit
változtatni kell. Ez az állapot leginkább ahhoz hasonlít, amikor egy
rendetlen szobát látunk, ahol ferdén áll a szék, szanaszét vannak a
holmik. Ahhoz, hogy lássuk, hogy vennünk kell-e egy új széket, először rendet kell tennünk a szobában.
Könnyen lehet ugyanis, hogy csak egy könyvet tettek a szék alá,
azért ferde. Amikor az embernek magát kell rendbe tenni, egyedül a

legnehezebb véghez vinni, érdemes társaságot találni, akik átlendítik
az embert a holtponton. A Tájházban, kedden reggelente egy fantasztikus társaság támogatja egymást Baracsy Gabi MEd, funkcionális logopédus segítségével. Szokatlan gyakorlatokkal, sok nevetéssel alakul
hétről-hétre a csapat fizikai állapota. Gyakran vicces gyakorlatsorokat
végeznek, amely jótékony hatással van a légzésre, testtartásra.
A sodrófa új funkciót kapott: a hölgyek egyre profibban tudják
használni a kötőszöveti pólyarendszer (fascia) masszázs hétköznapokban is alkalmazható módszerét, és a torna végén sosem maradhatnak el az elmét is pallérozó koncentrációs játékok, amelyektől
gyakran nemcsak mosolyra derülnek a résztvevők, hanem őszinte
kacagásuktól lesz hangos az udvar. A nevetés és jókedv pedig, főleg
sze.
manapság az egyik legértékesebb gyógyír.

Nagymaros - www.nagymaros.hu

Az 1.a osztályosok április 12-én Budapestre látogattak a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumba, ahol egy igazi húsvét-váró foglalkozáson
vettek részt: Mézeskalács sütés, kézműveskedés után körbejártuk a
múzeumot, és nagyon érdekes dolgokat láttunk-hallottunk a húsvéti
szokásokkal, hagyományokkal kapcsolatban.
Az időjárás kedvezett nekünk, a Városliget nagy játszóterén is tudtunk egy nagyot játszani. Sok élménnyel tértünk haza.
p ol da uf né a mB rus J udit
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Lámpás

A májusi Nagymaros újságban megjelent rejtvény megfejtése: MÁJUSI ESŐ ARANYAT ÉR.
A helyes megfejtők közül kisorsoltuk a szerencsés nyertest: TRIEBNÉ BERKESI GABRIELLA. A Nokedli étterem
5000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!
A júniusi rejtvény nyertesét a Sigil Galéria és Kávézó 5000 Ft-os vásárlási utalvánnyal jutalmazza.
A megfejtéseket június 25-ig várjuk bedobni a Polgármesteri Hivatal postaládájába névvel, elérhetőséggel.

Kö szö net az össze fo gá sért!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazon nagymarosi több száz
lakónak, akik példaértékű hozzáállásukkal, anyagi támogatásukkal,
társadalmi munkájukkal hozzájárultak a városi köztemető (Rákóczi úti
szakasz) kerítés újjáépítéséhez.
Külön köszönettel tartozom Ivor Andrásné Anikónak, aki ismer ve a problémát, problémánkat, azonnal segítségünkre sietve megszer vezte és lebonyolította a felújítást.
Azon személyeknek is szeretnék köszönetet mondani, akik Anikónak közvetlenül illetve közvetve segítettek.
Köszönet az Ipoly Erdő Zrt. nagymarosi erdészetének, Gáncs Viktornak az erdészet vezetőjének, aki felajánlásával biztosította az akácoszlopokat és ajánlott korrekt kivitelezőt is. Bízom benne, hogy az új kerítés ellátja szerepét és megszűnnek a
korábbi kellemetlenségek, amiért ismételten elnézést kérek mindenkitől.
t isz te let tel :
m arsc Hall m árk m i Hály maros kft.
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Lámpás
Fényt ka pott a mű ve lő dé si ház
Örömmel tájékoztatjuk a nagyérdemű közönséget, hogy
Nagymaros Város Fejlesztéséért Alapítvány és Nagymaros
Város Önkormányzatának hatékony közreműködésének
köszönhetően a művelődési ház színpadja május utolsó
napjaiban „új fényt kapott", nem is akármilyet!
A színpad felett mostantól lámpasor kíséri színes „figyelemmel”
az előadásokat és egy kb. 8 négyzetméteres színpadelem is rendelkezésre áll.
Ezt a nem kevés beruházást (több mint 3 millió Ft, amelyből 1.9
millió a támogatott rész) örömmel fogadta az intézmény és köszöni
mindenkinek, aki részt vett a megvalósításban. A Nagymarosi Kittenberger Kálmán AMI Iskolát külön köszönet illeti, hiszen nagyszerű projektzáró eseményt varázsoltak a Nagymarosi Ütőegyüttessel május 24-én Oláh Norbert művészeti
vezetésével. Így a lámpák fénye elsőként a
helyi ifjakra vetült, s méltó beavatása megtörtént a széleskörű publikum előtt, azaz iskolások és óvodások előtt.
A műsort és tapsvihart látván felmerült
a szer vezőben egy gondolat, miszerint ütősnek lenni igen csak „ütős” sze rep lehet
Nagymaroson.
A színpadtechnikai fények kezelését hamarosan kitanulja az intézmény stábja. Ezúton köszönjük a város minden kedves tagjának, akinek szerepe volt a beruházás megvalósításában.
nagymaros Városi könyVtár és műVelődési H áz

Nem ze ti sé gi nap az is ko lá ban
A mai napon régi vágyunk teljesült, végre szervezhettünk egy közös
programot a német nemzetiségi csoportjainknak. A délelőttöt a tájházba
terveztük, kis műsorral, játékos feladatokkal, táncházzal, ám az égiek
közbeszóltak, így sajnos néhány tervezett kinti játék elmaradt. Reggel a
tájházban gyülekeztünk, ahol Ivor Andrásné, a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke üdvözölte a gyerekeket. Ezután a 4/b osztályos tanulók régi nagymarosi sváb mondókákon keresztül mutatták be,
milyen volt régen a gyerekek élete. A délelőttöt az iskolában folytattuk. A
kisebbek sváb szavakkal ismerkedtek, a nagyobbak kvízkérdéseket kaptak. A délelőttöt egy táncházzal zártuk, megtanultunk egy régi sváb táncot. Az idő gyorsan és nagyon vidám hangulatban telt. Bízunk benne,
hogy hamarosan pótolhatjuk azokat a régi sváb játékokat, mint snúrozás, karikahajtás, amik ma a rossz idő miatt elmaradtak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek, még ha nem is rendelkeznek sváb gyökerekkel, ismerjék lakóhelyük hagyományait. Örömmel látjuk, hogy sok
8

kisgyerek büszke a származására, volt, aki számára az összes mondóka ismert volt, dédnagymamájától tanulta.
Köszönjük Ivor Andrásnénak a hozzájárulást, a finom sváb lepényt
és az üdítőt. Köszönjük Lénárd Kittinek, hogy elvállalta a táncházat.
Reméljük, a jövőben gyakrabban szervezhetünk hasonló programokat a gyerekeknek!
H e incz né c ser ni k a ta lin
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A világ leg sze ren csé sebb em be rei
A világ legszebb helyén élünk, a Dunakanyarban. Csodálatos
napfelkelték, naplementék, csillagfényes éjszakák, Duna-parti
nappalok váltakoznak. Remek adottságú erdőkkel és mezőgazdasági területekkel rendelkezünk. Pár perc alatt kijutunk valamilyen erdei túraútvonalra vagy a Duna-partra. Rengetegen látogatnak hozzánk, hogy legalább pár napra élvezzék ezeket az
előnyöket, a strandokat, a kirándulóhelyeket, a tiszta levegőt, a
folyó és a hegyek látványát, a helyi termelők áruit. Olyan, mintha kicsit megállt volna az idő egy tisztább, érintetlenebb korban.
Pedig sok minden változik és kétségkívül vannak jó és kevésbé
előnyös változások.
Érdemes visszatekinteni, hogyan éltek elődeink a környéken.
Együtt éltek a természettel, az állatokkal. A legtöbb helyen volt állattartás, gyümölcstermesztés; a fűszerkert, a veteményes is biztonságot
adott; a településen mindenki befőzött, elrakott, savanyított, a kisközösségeken belül pedig bármit lehetett cserélni. Nem vásároltak felesleges dolgokat az emberek, nem használtak tengernyi műanyagot, és
kidobás helyett mindent megjavítottak, újrahasznosítottak.
Ehhez képest mára nagyon megváltozott a természettel való békés
kapcsolatunk. Gyorsan élünk, gyorsan fogyasztunk, kivágjuk a fákat,
kihalásszuk a halakat, nagy házakat és gyárakat építünk, repülővel ruccanunk el hétvégézni. Lebetonozzuk a kerteket, patakokat és kivezetjük az értékes vizet az országból – pedig egyre ritkábban, viszont egyre
nagyobb mennyiségben esik. Tüzeket gyújtunk, mert nincs türelmünk
kivárni, amíg a természet földdé alakítja a faleveleket. Eldobáljuk a cigicsikket, ami mérgezi a talajt és a vizeinket, aztán műanyagpalackban
hordjuk haza a vizet, amivel sok szemetet termelünk és mikroműanyagokat viszünk a szervezetünkbe. Másik kontinensről való, műanyagba
csomagolt, vegyszerezett gyümölcsöket eszünk.
Autóval járunk dolgozni, és elfelejtünk kiszállni, hogy megcsodáljuk a naplementét…
Pedig elképesztően szerencsések vagyunk, mert itt élhetünk, és ez
a kivételezett helyzet azt is jelenti, hogy leginkább mi tehetünk azért,
hogy ez a régió ilyen értékes maradjon. A mi feladatunk, hogy vigyázzunk a Földre, a természetre. Tartsuk tisztán, segítsünk neki regenerálódni! Vegyünk fel környezettudatos szokásokat! Hogy hol kezdjük?
Ehhez adunk az alábbiakban néhány egyszerű tippet.
- Nem mindegy, mivel közlekedünk a hétköznapokban. A környék
ideális a kerékpárral és vonattal történő közlekedéshez, de megfontolandó a telekocsi használat is, hogy ne egyedül üljön mindenki az autóban.
- Ha utazni vágyunk, inkább kevesebbszer, de hosszabb időre repüljünk, de izgalmas belföldi alternatívák is vannak.
- A hétvégi kirándulásokra vigyünk magunkkal szemeteszsákot,
kesztyűt és tisztítsunk meg egy szakaszt. A gyerekeink még szívesebben
jönnek legközelebb!
- Az is számít, hogy mivel és mennyit fűtünk. Szemetet, nedves fát
semmiképp se használjunk, rengeteg rákkeltő anyag kerül ilyenkor a

levegőbe. Érdemes néha megnézni, mi jön ki a saját kéményünkön.
A rossz minőségű füst az egész környéket élhetetlenné teszi. Aki teheti, használjon megújulót, vagy fűtsön energiatakarékosan, de
semmiképp ne tegyen rossz fát a tűzre (az a csodálatos magyar
nyelv!).
- Kertészkedjünk, és főzzünk szezonálisan! Pár óra a kertben jót
tesz az egészségünknek, a saját zöldség pedig mindennél ízletesebb!
Főzzünk be télire! Ha az összegyűjtött esővízzel öntözünk, jót teszünk a pénztárcánknak és a környezetnek is.
- Igyekezzünk helyi termelőktől vásárolni, hogy az ellátási láncot minél inkább lerövidítsük, így nincs szükség üzemanyagigényes
szállításra. Ezeknek az élelmiszereknek nincs idejük megromlani,
maximális a tápanyagtartalmuk, és nem kezelik felesleges vegyszerekkel őket, hogy kibírják a szállítást. De ha helyben vásárolunk, a
pénzünk a környéken marad, ami segít fenntartani a termelőket és
munkahelyeket teremteni. Ez létfontosságú a hosszú távú élelmiszerbiztonságunk szempontjából is, amire a jelenlegi háborús helyzet is rávilágított. A legtöbb településnek van jelenleg kihasználatlan mezőgazdasági területe, ezeket is érdemes lenne hasznosítani.
- Ha visszafogjuk a vöröshús-fogyasztásunkat, az mindenképpen jót tesz a Földnek: minden máshoz képest elképesztően nagy a
helyigénye, a víz-, és takarmányigénye, ráadásul az ehhez kapcsolódó metángáz-kibocsátás is.
- Végül pedig: ne vásároljuk túl magunkat, ajándékozzuk el a felesleges tárgyainkat! Rendezettebb lesz a környezetünk, kevesebb a
szemét, nyugodtabb az életünk.
A Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület elérhető Facebook-on, Instagramon és a dunakkve@gmail.com emailcímen. Ha szeretnétek csatlakozni, kérdésetek van, keressetek bennünket!
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Sport
Kajakos eredmények
Megjött a tavasz, beindult a vízi élet. A hosszú téli alapozó edzések
eredményét ki lehet próbálni a vízen. A rengeteg futó, úszó, konditermi edzés után hogyan sikerül a billegő hajókat megülni, az evezési technikákat megvalósítani. Az első verseny szokás szerint az
újpesti öbölben zajlott. A betegségek kihatásaként még csak aránylag kis létszámmal tudtunk részt venni. Legjobb eredményeink:
A-Híd Kupa, Öbölkör Bajnokság 2022.04.30
MK1 Férfi Gyer mek U10 2000 m 3. Bur ger me is ter Bence,
7. Döbrössy Tamás
A következő versenyen a felnőttek indultak. Az emberpróbáló 45
km-es távon a következő eredményeket érték el:
Mosoni-Duna 75 River Downhill - Marathon Challenge
2022.05.07 Mosonmagyaróvár
Kajak egyes vegyes 45 km 14. Burgermeister József, 16. Döbrössy Gábor, 19. Bergmann Dániel
Ezután az egyik legfontosabb verseny következett, a Maraton Magyar
Bajnokság. Sajnos a vírus helyzet és az egyéb betegségek hatásait még
nem sikerült teljesen legyőzni. A legnagyobb sikert Kardos Orsolya érte
el, aki ezzel egy újabb Magyar Bajnoki aranyérmet tudhat magáénak.

Érdemes még megemlíteni küzdeni tudásáért Kardos Olivért, aki úgy lett tízedik, hogy beborult, az egész mezőny
elhaladt mellette, de visszaült a kajakba és beevezett a célba. A bajnokságon
elért legjobb eredmények:
Kadler Gusztáv Maraton Magyar
Bajnokság 2022.05.20 2022.05.22
Győr
MK1 Női Kölyök U13 10 km 1. Kardos Orsolya
MK2 Férfi Gyermek U10 5 km 4. Burgermeister Bence, Döbrössy
Tamás
K2 Női Serdülő U16 15 km 9. Berezvai Laura, Péteri Rozina
K1 Férfi Kölyök U13 10 km 10. Kardos Olivér
C2 Női Kölyök U13-U14 5 km 3. Mozga Dorottya, Szabad Flóra
4. Révész Jázmin, Lénárt Gabriella
C2 Női Serdülő U15-U16 10 km 7. Kruj Fruzsina, Bognár Flóra
MC1 Férfi Gyermek U12 5 km 10. Balázs Gergő
MC1 Férfi Gyermek U11 5 km 11. Solti Gergő, 12. Czoch Botond
A masters versenyzőink is kitettek magukért a bajnokságon. Ők is
szép eredményeket értek el:
K2 Férfi Masters 10 km 55-59 1. Heincz Sándor, Földházi Tibor
K1 Férfi Masters 10 km 50-54 3. Heincz Sándor
K1 Férfi Masters 10 km 45-49 4. Burgermeister József
K2 Férfi Szabadidős és Egyetemi 10 km. 4. Bergmann Dániel, Döbrössy Gábor
K1 Férfi Szabadidős és Egyetemi 10 km 4. Bergmann Dániel,
7. Döbrössy Gábor.
Gratulálunk az eredményekhez!
az

egye sü let Ve ze tő sé ge

Ve te rán ka ja ko sok III. ta lál ko zó ja
Ismét baráti találkozóra gyűltek össze a marosi kajakos
öregfiúk. Ezúttal Gyimesi László hívta össze egykori sporttársait, tanítványait és barátait a borospincéjébe.
A rendezvényen részt vettek a 64 éves egyesület alapító versenyzői
és Varagya Gyuri, a szakosztály első elnöke. A meghívottak hosszú névsora az 1959-ben születettekkel zárult. Ez volt az a korosztály, akik tevőlegesen járultak hozzá a régi favázas csónakház helyén álló mai csónakház
megépítéséhez. Ők voltak azok, akik az edzések végeztével a hajókból kiszállva tényleges lapátra cserélték a kajaklapátokat és keverték a rengeteg betont az alapokhoz és a tanmedencéhez. És emellett számos vidéki
és országos bajnoki címet szereztek az egyesületnek. Amiben nagy szerepe volt a vendéglátó házigazdának is, hiszen a nevéhez fűződik a kajaksport folytonosságának fenntartása a Dunakanyarban. Neve országszerte egybeforrt a nagymarosi kajakos közösséggel. Edzőtársaival
együtt sok fiatalnak adtak támogatást az egészséges fizikai és erkölcsi
10

fejlődéshez. És megteremtették a feltételeket a mai napig sikeresen működő szakosztálynak. Köszönet érte!
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Lámpás
Író-ol va só ta lál ko zó bene zoltánnal
Mennyi ilyen volt a régi szép időkben, és mekkora közönség
előtt! De ne kívánjunk túl sokat, a boldog kevesek itt is nagy
élményt kaptak. A Petőfi Klubnak hála, eljött hozzánk Bene
Zoltán, a historikus irodalom jeles képviselője.
Tanulságos előadást hallottunk a műfajról, amelyet úgy is jellemezhetünk, hogy történelem alulnézetből. Bene Zoltán regényeiben történelmi korok kisembereit, közönséges halandóit jeleníti
meg, de ehhez a munkához is sok kutatás szükséges, hogy a kor kellőképpen hitelesen, az egész regény pedig koherensen jelenjen meg
történelmi ellentmondások nélkül. Érdekes elképzelni, hogy hogyan élte meg a mezei ember a nagy történelmi eseményeket. Mit
érezhetett, mit gondolhatott? A nagy hősök, főszereplők tetteit lejegyezték, de a csendes többségről kevés szó esett. Minden regény történelmi, mert mindnyájan történelembe vagyunk ágyazva, hiszen a
jelen is történelem, és pár év múlva feltétlenül azzá válik.
A görög mitológiát olvasva észrevesszük, hogy nincsenek egységes mesefolyamok, hanem az epizódokat többféleképpen mesélik,
változtatják. Ami él, az változik. Amikor a népmesét leírják, rögzül,
nem változik, akkor már nem élő történet. Ezért mindig újra kell
mesélni, és így lehet ez a történelem epizódjaival is.

El lehet játszani a gondolattal, hogy mi lett volna, ha… persze,
változtatni nem lehet, de tanulni talán érdemes lenne a múlt hibáiból. Aki sokat foglalkozik régi korokkal, rájön, hogy az ember máig
semmit nem tanult a régiek hibáiból. Sem a nép, sem az egyén. Be
kell látni, jó ha tudjuk, hogy akik előttünk éltek, ugyanolyan problémákkal küzdöttek, mint mi. Az ember nem változik, ugyanazok vagyunk, mint sok száz éve, de más a hozadék… A régiek által emlegetett bölcs előrelátás ma hiánycikk. Arra sarkallják a ma emberét,
hogy elég 2-3 évre előbbre látni. A historikus irodalom segít megérteni a régi korokat és ezáltal a mi korunkat, magunkat is.
Aki csak filmet néz – legyen akár irodalom filmes feldolgozása
– készen kap mindent, szellemi erőfeszítés nélkül fogyaszt, és fantáziája csökevényes marad. Aki viszont olvas, az maga készíti a filmet:
ő a rendező, az operatőr, a díszletter vező, minden; fantáziája működésbe lép és a világban is jobban tájékozódik.
Reméljük, az olvasás nem megy ki a divatból, bár sok jel utal erre a
forgatókönyvre. Bene Zoltán hagyott a könyvtárban néhányat eddig
megjelent könyveiből, nagyon ajánljuk olvasásra. Nemcsak izgalmas, kalandos történések, hanem szép nyelven, gazdag szókinccsel elmondott
ttm
leírások és párbeszédek szolgálnak mindenki épülésére.

isten éltesse a 85 éves Béki Már tont!
Itt élünk mind a Duna mellett, annyit látjuk a Dunakanyart, amenynyit akarjuk. És mégis nagyon sok házban lóg egy kép a Dunakanyarról ilyen-olyan „szögben” ábrázolva. A képek festője Béki Márton,
akinek május 7-én volt szólókiállítása a művelődési házban.
A megnyitó kedves volt és egyedi. Béki Márton maga mondta el életét
sok humorral és rímekkel fűszerezve. Újpestről származik, házassága
révén került Nagymarosra, ahol hamar megkapta a gyüttment jelzőt – Heffenträgerektől, Zollerektől, és egyéb magyar nevű egyénektől. De nem baj,
azért ő jól érezte magát. Oszlopos tagja lett a férfikórusnak, beutazták fél
Európát. A férfikórus kamarakórusa vidám régi nótákkal köszöntötte az
ünnepeltet, aki maga is lelkesen énekelt velük. Mivel annak idején beválasztották az OKISZ szövetkezet kulturális bizottságába – bizony, a régi
időkben volt ilyen – sokat tudott tenni a kórusért. Nemcsak fellépéseket
szervezett, de az anyagi háttér is biztosíttatott. Sok kórustalálkozón és versenyen vettek részt, szépen kaptak díjakat is.
De most a festőről szól a történet. A festéssel katona korában kezdett karriert csinálni. A tisztek az esküvőjükre kapott szentképeket átfesttették… A vászon adva volt, a témát ők adták, a festéket a hadsereg. És még keresett is vele.
Egyszer a vasúti híd nagy felületére megfestette Nagymaros hangulatos látványtérképét. Amikor még nem volt GPS, igen hasznos volt az idegennek a tájékozódásban. Aztán döntés született, hogy legyen más. Ilyen lett.

Hogy hogyan látja a világot? Nagy igazság van abban, amit mondott:
„Ha romlana az élet, megint lenne közösség.” Ezen lehet gondolkodni,
messzire vezet a téma.
A kiállításon vevő is akadt, Béki Márton pedig a szokásos humorával
„tárgyalt”:
- Melyik kép eladó? – kérdezte a vevő. „Amelyiket megveszik” – volt a
választ.
A művésznek még nagyon sok évet kívánunk alkotással, jó egészségttm
ben és ilyen derűs életfelfogással.

Művelődés ház: június 9. csütörtök 17 óra: A szakkör: nemezelés, kézműves foglalkozás Puskás Róbertné Csuty népi játszóház vezetővel. A részvétel díjtalan. Július 2: Nagymarosi Női Kórus hangversenye; karnagy: Patrik Judit
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Állatvédő sorok
Kutya meleg van!
Nem véletlen ez a kifejezés. Kutyáinkat nagyobb mértékben veszélyezteti a túlmelegedés, hőguta, mint minket. Testük sokkal
rövidebb idő alatt képes felhevülni, és nehezen hűtik le magukat.
Ezért nagyon fontos, hogy biztosítani kell számukra árnyékot,
hűvös helyet és elegendő vizet. Mivel nem izzad és olykor vastag
bundája van, könnyen kap hőgutát: kiszárad, a vére besűrűsödhet
és kialakulhatnak vérrögök. Ha az állat nem kap időben segítséget,
leállhatnak a szer vei.
A hőguta tünetei: gyors lihegés, sűrű nyál, vörös, sötét nyelv és íny, hányás, hasmenés, szédelgés, koordinálatlan illetve bizonytalan mozgás,
összecsuklás, szapora szívverés, tágra nyílt pupillák.
Ilyenkor fontos, hogy az állatot fokozatosan hűtsük le! Vigyük árnyékos, hűvős helyre, adjunk neki friss vizet, de ne legyen jéghideg. Ha nem
akar inni, ne erőltessük, nedvesítsük a nyelvét, száját. Nedves szivaccsal,
vagy ruhával törölgessük a hasát, ágyékát, esetleg nedves törülközőt tegyünk a fejére, nyakára, vagy hasára. És sürgősen vigyük állatorvoshoz.
Fontos a megelőzés. Sajnos a hőguta leggyakoribb oka, hogy a tűző napon

parkoló autóban még akár letekert ablakok mellett is otthagyják a kutyát.
Pedig ilyen esetben pár perc is elegendő a tragédiához. Gondoljunk csak
bele, még minket is megvisel egy ilyen környezet, hiába vannak letekerve
az ablakok. De ugyanígy, ha láncon tartják vagy kennelben, amikor nem
tud a tűző nap elől elmenekülni. És jószerivel, már vize sincs…
Délben ne sétáltassunk kutyát, főleg ne a napon és ne a 70 fokos aszfalton! Nemcsak a talpát égeti, de még jó meleget is sugároz a bundára.
Nem árt esetleg vizet is vinni a sétára.
A rövid orrú fajták, főleg a szerencsétlen túltenyésztett „fajkutyák”
még többet szenvednek, hiszen sokkal nehezebben lélegeznek, így a lihegéssel sem tudják hűteni magukat, mint társaik.
Ha autóban zárt kutyát látunk, vagy esetleg olyan állatot, amelyik nem tud árnyékos hűvös helyre húzódni, hívjunk segítséget, legyen bennünk több együttérzés, mint a gazdájában.
Hogy hol a segítség? Pl. az önkormányzat küldheti a közterület
felügyelőt: 27/595-100, avagy a rendőrség: 112 számon hívható, ők
küldik ki akkor az illetékes helyi rendőrséget.

MÁTÉ hírek
A Kóspallagi úton találtak egy pincsi jellegű kutyust. Kiderült,
hogy társával együtt nemrég új helyre költöztek, így elindult felfedező útra. Sajnos chip nem volt a kutyusban, de a helyi lakosok segítségével nap végére értesíteni tudtuk a gazdit. Mivel a kerítés
több helyen hiányos volt, felajánlottuk segítségünket. Egyik vasárnap el is mentünk és amit lehetett, kijavítottunk. Úgy tűnik sikerült, mert azóta nem kaptunk hírt újabb szökésről. Alapítványunk
támogatásával az állator vos chippel fogja ellátni a kutyusokat,
hogy ha még is meglépnének, értesíteni lehessen a gazdit.
m áté a la pít Vány

Kandalló (Wamsler pluto 6.5 kW-os) nagyon kedvező
áron: 40 ezer Ft-ért kb. 4 méter kályhacsővel együtt
eladó a Hatlópatak utcában.
További információ és érdeklődés: 06/70/ 66-66-11
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Lámpás
Petőfi klub
A szervezők komoly- és könnyűzenei koncertekkel, színházi és irodalmi előadásokkal, könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kiállításokkal, vetítésekkel teszik gazdagabbá, elevenebbé a helyi kulturális életet. Miközben a résztvevők kikapcsolódnak, nemzeti értékeinket is megismerik, történelmi, művelődéstörténeti tudásmorzsákkal is gazdagodnak, igényes
művészeti élményeket is gyűjthetnek.
A művelődési házak ilyen könyvespolcot is kapnak, itt sorakoznak az új kortárs magyar regények, verseskötetek és olvashatók a
Magyar Kultúra c. színvonalas tematikus magazin eddig megjelent
példányai. Néhány példa: a család, a Duna, a huszárok – interjúkkal,
visszaemlékezésekkel, régi és új versekkel, kortárs festményekkel,
novellákkal járnak körül egy-egy témát. Érdemes néhány órát eltölteni a böngészéssel, szellemileg töltekezve fogunk felállni.
ttm.

V4 fesztivál programajánlója
Négy napon keresztül négy színpadon, több mint 50 zenei
programmal várja a fesztiválozókat június 23. és 26. között a
VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó.
Nagymaroson a Duna-parton az eddig bejelentett fellépők mellett többek között a Halott Pénz, Tankcsapda, a Road, a Russkaja, a
Vad Fruttik, az Elefánt, az Irie Maffia és Saya Noé is színpadra lép,
míg a VéNégy Parton DJ-k és akusztikus produkciók váltják egymást.
Önfeledt 4 nap a mesés Dunakanyarban. Ezt ígéri az idei VéNégy
Fesztivál és Színházi Találkozó, ahol a rocktól, a popon át, az elektronikus produkciókon keresztül a népzenéig, mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebb zenei élményt és helyszínt a Duna-parton bulizva.
A fesztivál nyitónapján színpadra lép a hiperkarma, Ohnody, Mörk,
Beton Hofi és a Bonilevine is. Pénteken a rocké és népiesebb dallamoké
lesz a főszerep: érkezik Nagymarosra hazánk legnépszerűbb rockzenekara, a Tankcsapda, ugyancsak zúzós bulit ígér a Road, de táncra perdít a Ferenczi György és a Rackajam és a Bohemian Betyars koncertje is, míg a
levezető ütemeteket Spigiboy szolgáltatja.

A szer vezők kiemelten fontosnak tartják, hogy a visegrádi négyek országaiból érkező fiatal tehetségeket is bemutassák, Lengyelországot a Cheap Tobacco fogja képviselni. A magyar Hangfoglaló
Program támogatott együttesei közül többek között fellép a Luca, a
Csajod, a Hocus Pony, a Hűvös és a Zaekar. Az élő koncertek mellett
az elektronikus zene is helyet kap a fesztiválon a Sátor színpadon és
a Duna hullámai mellett, a VéNégy parton.
A VéNégy programjában természetesen a zenén túl a színház és
a közösségépítés is kiemelt szerepet kap. Látványos utcaszínházi
előadások és szabadtéri performanszok mellett a hatalmas színházi
sátorban a visegrádi négyek országaiból érkező társulatok bemutatói tekinthetők meg. A Dunakanyar legnagyobb fesztiválja az elmúlt
években a V4 országok egyik legrangosabb közös kulturális eseményévé nőtte ki magát.
További információ: https://venegyfesztival.hu/
A nagymarosi lakcímkártyával a megvásárolt belépőjegy
mellé ingyen egy másodikat is kap!

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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hirdetés

Értesítem városunk kedves lakosait, hogy az
INGYENES ORVOSI LÁTÁSVIZSGÁLAT továbbra is
rendelkezésükre áll az újságban, az üzletben
(Király utca 6.), Manyi boltjában, az orvosi
rendelőben, Kismaroson a gyógyszertárban
meghirdetett időpontban.
Napfényre sötétedő lencsékből 20%, keretekből 50% kedvezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint
a tűtől a cérnáig, egyéb rövid áruk, kötő és hímzőfonalak,
cipzárak, gumik és gombok kaphatóak.
Megérkeztek az ELDORADO horgoló fonalak.
A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni
telefonon: 30/9160889
Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal
dr. Kispéter Éva szemész főorvos és Lendvainé
Pesti Emese
Látásvizsgálat
június 11-én és 25-én 9-12 óráig.
Kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, 14-17-ig,
Péntek 10-12. Szombatokon csak a szemvizsgálat
idején van nyitva.

A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással
tehergépjármű vezetőt keres.
Feltételek: érvényes C kategóriás jogosítvány; gépkezelői vizsga;
-valamint GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány).
2. A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással keres alkalmazottat zöldfelület karbantartásra (fűkaszálás).
Feltételek: - gyakorlat
Jelentkezni a MAROS NONPROFIT KFT. telephelyén
(Nagymaros, Rákóczi út 37.), vagy előre egyeztetett időpontban és a
helyszínen lehetséges.
Mobil telefon: +3630/222-44-83 - Marschal Márk
Vezetékes telefon: 27/354-313 - Iroda

Anyakönyvi hírek – május hó
Születtek:
Pribély Tamás és Alföldi Éva lánya: Ella
Kecskés Sándor és Szobonya Ágnes fia: Mátyás Sándor
Juhász Gábor és Kemper Enikő fia: Dominik
Nagy Máté és Maul Zsófia lánya: Heidi
Házasságot kötöttek:
Moór Márk és Kurucz Barbara
Oláh Tibor és Németh Ilona
Balázs Kálmán Ákos és Kárpáti Henriett
Nagy Gergely és Bartos Bianka Dóra
Jagicza Ádám és Surányi Gréta
Henyei Gábor és Mányi Tünde
Heffenräger János és Sipos Kinga
Kovács Sándor és Horváth Andrea
Elhaláloztak:
Polonyi Antal Gábor (1960)
Szvoboda Péter (1977)
Palotai Richárd Antal (1963)
Török István (1940)
Nagymaros, 2022. május 30.

Impresszum
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100
Fax:
27/354-245
14

Felelős szerkesztő:
Szilágyi Erzsébet
szilagyierzsebetgina@gmail.com
Telefon: 06-30/519-1519
Tharan-Trieb Marianne
olvasószerkesztő

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt.
2600 Vác, Lemez u. 2.
A CIKKEK LEADÁSI HATÁRIDEJE:
MINDEN HÓNAP 20.
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KARSÁN LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
ÉS TISZTÍTÓ
Nagymaros, Váci út 18, a 12-es főúton

26 éve a
mintabolt
a lakosság szolgálatában
Párnák, paplanok, plédek, gyermek,
felnőtt ágynemű garnitúrák és
huzatok, matracok és ágyak.
Memory termékek és matracvédők
SZŐNYEGTISZTÍTÁS ÉS
INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
Ruha-, bőr-, szőrme tisztítása és
festése, gyapjú-, tolltisztítás,
ágyneműmosás, ékszer javítás
Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381.
Email: karsanjanos@gmail.com,
nagymarosiszolgaltato@gmail.com

Nagymaros - www.nagymaros.hu
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Tisztelt Szülők!
Nagymaros Város Önkormányzata felmérést végez a bölcsődés korú kisgyermekek szülei körében, hogy ki igényelne bölcsődei ellátást az
Önkormányzat bölcsőde intézményében. Kérjük, az alábbi igényfelmérő kérdőívet legkésőbb 2022. augusztus 20-ig juttassák el kitöltve a védőnőkhöz, az óvoda vezetőjéhez illetve a Polgármesteri Hivatalba!
Köszönettel, nagymaros Város önkormányzata

Kérdőív bölcsődei igényfelmérés céljából
Az ön neme:
Nő:
Férfi:
Melyik korosztályba tartozik?
18-20
21-29
30-39
40-49
50-59
Hány gyermek él az ön háztartásában?
1
2
3
több, mint 3
Hány évesek a gyermekek?
Amennyiben működne normál bölcsőde Nagymaroson, véleménye
szerint igénybe venné-e az ellátást?
Igen ………. fő gyermek
Nem

Ha a bölcsődei ellátás 2023. év januárjában indulna, igénybe venné-e az ellátást?
Igen ………. fő gyermek
Nem
Ha igénybe venné a bölcsődei ellátást, elsősorban, milyen
okból tenné?
Munkavállalás
Munkahely keresés
Szociális helyzet
Egyéb ok: ………………………………………………………………………………………
Milyen értéktartományba esik a háztartásában az 1 főre eső
nettó havi bevétel?
0-40 ezer forint
41-80 ezer forint
81-120 ezer forint
121-160 ezer forint
161-200 ezer forint
201 -ezer forint felett

