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Civilek Majálisa
Szeretettel meghívjuk Önt és csa-
ládját a nagymarosi civil szerve-
zetek által rendezett Civilek Ma-
jálisa rendezvényre.

Id�pont: április 30. szombat

Gyermekprogramok 10 órától 15 óráig a focipá-
lyán, feln�tt program 16 órától a F� téren. Rész-
letes programot a kihelyezett plakátokon olvas-
hatnak.

Minden érdekl�d�t szeretettel várnak a szer-
vez�k.

Kossuth-díjasunk
Szabados György, városunk díszpolgára,

Kossuth díjat kapott
A díjakban nem szûkölködõ Sza-
bados György úgy véli, hogy
Kossuth-díja "alig-alig megér-
demelt tetõpont". A zeneszerzõ-
zongoramûvész az improvizatív
kortárs zene Európa-szerte elis-
mert mûveléséért, mûfajok soka-
ságát érintõ, folyamatos alkotói,
zeneszerzõi munkásságáért kap-
ta meg március 14-én a Parla-
mentben az elismerést.

(MTI) - "Az ember teszi a
dolgát és nem feladata megítél-
ni, hogy az efféle kívánalmak-
nak megfelelt-e. Az volna jó, ha
minden kisgyerek megkapná
azokat a finom jelzéseket, ame-
lyek alapján megtalálná a maga
feladatát az életben. Ami azért
fontos, mert szerintem vala-
mennyien valamiféle többlettel
születünk. Ha valaki korán ész-
reveszi, mi ez a többlet és esze-
rint él, akkor képes boldogsá-
got sugározni és közben õ is
boldogabb lesz" - fogalmazta
meg világszemléletét Szabados
György. Nem mindegy, hogy

milyen irányban áll bennünk a
nyíl, amely mutatja, hogyan él-
jünk. "Ha befelé áll, önzõ nye-
részkedõ, kicsinyes emberekké
válunk".

Ez véleménye szerint majd-
nem kulturális programnak is
megfelel, amire gyerekkortól új
világot lehet fölépíteni.

folytatás a 3. oldalon

"Ha az ünnep elérkezik éle-
tedben, akkor ünnepelj egé-
szen…" - idézte Márai Sán-
dort az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc évfor-
dulója alkalmából a mûvelõ-
dési házban rendezett városi
ünnepi megemlékezésen
Petrovics László polgármes-
ter köszöntõjében, majd né-
hány gondolattal felidézte az
akkori történések jelentõsét,
különösen kiemelve a 12
pontból a 9. pontot, a nemze-
ti bank létrehozását, valamint
a jobbágyrendszer megszün-
tetését.

Ünnepi beszédét Járai
Zsigmond (képünkön), a Ma-
gyar Nemzeti Bank Felügye-
lõ Bizottságának elnöke Jókai
Mór naplójából vett idézettel
kezdte, majd így folytatta:

"A 12 pontban megfogal-
mazták a nemzet akkori kö-
veteléseit és ezek között olya-

nokat találunk, amelyek ma
is aktuálisak. 1848 március
15-ike a fiatalság ünnepe
volt, a forradalmat akkor a
fiatalok csinálták, elsõnek az
egyetemisták csatlakoztak

hozzá. Szabadságot akartak,
azt akarták, hogy jobban él-
jenek, szabadabb legyen Ma-
gyarország. Dolgozni akar-
tak, boldogulni akartak, egy
olyan gazdaságot akartak,
amiben mindenki megtalálja
a maga számítását, amiben

mindenkinek lehetõsége van
megélni, és úgy dolgozni,
hogy saját és családja boldo-
gulásáról gondoskodni tud-
jon.

folytatás a 3. oldalon

Erre a hagyományra
igazán büszkék lehetünk
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Nagymaros Város Képviselõ-tes-
tülete március 28-án tartotta ülé-
sét, melyen napirend elõtt Szimon
Attila, Burgermeister László és
Zoller Csaba kért szót. Szimon
Attila - hivatkozva a korábbi szál-
lodai bejárásra, amikor az ajtót
nyitva találták - megkérdezte,
hogy történt-e azóta intézkedés,
beszéltek-e a RAV vezetõivel ar-
ról, hogy a zárral gondok vannak.
A képviselõ beszélt még a Fehér-
hegyen folyamatosan történõ
csendháborításról, tájékoztatást
kérve, hogy mit lehet tenni az ott
élõk nyugalmának megõrzéséért.
Szimon Attila tolmácsolta Ivor
Andrásnénak, a Dunai Svábok
Önkormányzata elnökének a ké-
rését, mely szerint a Nyár utca 2.
szám alatti ingatlant helytörténe-
ti gyûjtemény céljára igénybe
vették volna az önkormányzattól,
de erre a kérésre nem kaptak vá-
laszt. Zoller Csaba bejelentette: a
Szent Erzsébet tér kialakításának
folytatása az önkormányzat irá-
nyításával, valamint a civil szer-
vezetek bevonásával folytatódik.
Burgermeister László kérdése
arra irányult, hogy a hivatal adó-
csoportjától milyen indokkal
küldték el Zimmermann Ágnest és
vettek fel a csoporthoz egy olyam
alkalmazottat, aki korábban el-
küldtek a hivataltól. A képviselõ
felhívta a figyelmet arra, hogy a
Szarvas-köz felsõ része már jár-
hatatlan.

A kérdésekre, felvetésekre,
Petrovics László polgármester és
dr. Horváth Béla jegyzõ vála-
szolt.

A napirendek tárgyalásánál
egyebek mellett a következõ kér-
désekben döntött a testület:

Az elõzõ testületi ülésen na-
pirendre került az Atlantis Viseg-
rád Club Kft vezetõjének, Jung
Vilmosnak kérésére a komphoz
vezetõ útszakasz használatának
felülvizsgálata, a társaság veze-
tõje a forgalmi rend korábbi
visszaállítását kérte. Ekkor konk-
rét döntés nem született, kérték a
gazdasági és városfejlesztési bi-
zottságot, tekintsék át újra a té-
mát. A bizottság álláspontja: a Fõ
tér alsó harmadának forgalmi
rendjét fenntartva a kompközle-
kedés megközelítõ útjaként to-
vábbra is a Magyar utcát jelöljék
ki, ezzel a döntéssel a képviselõ-
testület egy tartózkodás mellett
egyetértett. Felkérték a polgár-
mestert, hogy a biztonságos üze-

meltetés érdekében, közterület-
felügyeleti feladatokra két fõ
(hétvégi- és ünnepnapi szolgálat-
tal is) részvételét biztosítsa.

Tárgyaltak a Gondozási Köz-
pont térítési díjairól, az ülésen
elhangzott módosítással elfogad-
ták az intézmény javaslatát, mely
szerint nem emelik a díjakat.

Napirenden szerepelt a parko-
lási díj bevezetését szolgáló ren-
delet-tervezet elkészítése. Ezen
az ülésen javaslatokat vártak. Az
elõzetes tárgyalásokon négy par-
kolásra kijelölt és alkalmas hely-
szín merült fel. Ezek: Panoráma
parkoló, Fõ tér, gesztenye-sori
parkoló (vasút), valamint a komp
és a halas közti parkoló. A bizott-
sági javaslatokat is figyelembe
véve, az alábbiak figyelembe vé-
telével kérte a testület a követke-
zõ ülésre a parkolási rendelet-ter-
vezet kidolgozását:

- 150 forint/óra vagy 200 fo-
rint/óra parkolási díj, 1000 forint
napidíj; - opcióként a helyi lakos
gépkocsi tulajdonosok részére
ingyenes parkolási lehetõség
(kártya, matrica) biztosítása; - a
Fõ téren a kijelölt parkolóhelyek
pontos meghatározása; - a Fõ tér
alsó harmadában a középsõ sáv-
ban az országzászló alatt szabad
tér hagyása. A parkolási idõsza-
kot április 1-tõl október 31-ig sza-
bad- és munkaszüneti napokon,
lehetõség szerint már péntek dél-
utántól határoznák meg; fontos a
szükséges jelzõtáblák helyének
és a burkolatjelek felfestésének
megjelölése; busz parkoló eset-
leges kijelölése (Panoráma par-
koló). Felkérték a polgármestert
a szükséges elõkészítõ intézkedé-
sek megtételére, a kiadások pon-
tos felmérésére, és a következõ
ülésre a parkolási rendelet elõter-
jesztésére.

Kiegészítésekkel elfogadta a
képviselõ-testület a polgármesteri
hivatal 2010. évi tevékenységé-
rõl szóló beszámolót, emellett tá-
mogatták a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 34. § (3) bekezdésében
biztosított hatáskörében eljárva a
polgármesteri hivatal köztisztvi-
selõinek teljesítmény-értékelésé-
hez a teljesítménykövetelmények
alapját képezõ célokat. A polgár-
mesteri hivatal köztisztviselõinek
kiemelt célként határozták meg:
törekedjenek a polgárbarát,
ügyfélcentrikus, szolgáltató jelle-
gû ügyintézés feltételeinek meg-

teremtésére, a mûködési feltéte-
lek javításával, a számítástechni-
kai eszközök és megoldások al-
kalmazásával.

A képviselõ-testület a Nagy-
maros Városi Gyámhivatal
2010. évi beszámolóját kiegé-
szítésekkel elfogadta. A beszá-
molóból kiderül: az elmúlt esz-
tendõben 5 gyermek családba
fogadásához járult hozzá a
gyámhivatal és 10 gyermek ese-
tében történt felülvizsgálat. In-
tézkedés 22 átmeneti nevelésbe
került gyermek ügyében történt.
A gyámhivatal 4 tartós nevelt
gyermeket tart nyilván, tavaly
nem történt újabb tartós neve-
lésbevétel.

Lemondott a testület a decent-
ralizált hazai támogatások pályá-
zati felhívása, az önkormányzati
fejlesztések támogatása területi
kötöttség nélkül (TEUT) helyi
önkormányzati feladatellátás
színvonalának javítását eredmé-
nyezõ fejlesztések keretében
2009. évben elnyert, Nagymaros,
Visegrádi utca útburkolati felújí-
tása (támogatási szerzõdés száma
130011809U) tárgyában lebo-
nyolított beruházás fel nem hasz-
nált 4;626957 forint összegérõl,
melyhez ugyanennyi, a teljes be-
ruházás 50 százalékát kitevõ ön-
részt kellett vállalni. A kivitele-
zési árajánlatok ismeretében a
teljes építési költségek a rendel-
kezésre álló forrásokból nem, il-
letve csak minõségi csökkenés
révén valósíthatók meg.

A képviselõ-testület a pol-
gármester ebr42 rendszerben
történt elõzetes igénybejelenté-
sét megerõsítve úgy határozott,
hogy a vis maior tartalék címen
támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz. Ezek a
következõk: - Nagymaros Fe-
hérhegy 35-45. számok mögöt-
ti partfalomlás. A károk helyre-
állításának (költségvetés alap-
ján) tervezett összköltsége
21,750.000 forint, melynek fe-
dezetét az önkormányzat nem
tudja biztosítani; - Nagymaros
Szent Imre téri üregbeszakadás.
A károk helyreállításának (költ-
ségvetés alapján) tervezett össz-
költsége 3,775.000 forint, mely-
nek fedezetét az önkormányzat
nem tudja biztosítani.

A képviselõ-testület az egész-
ségház javítási, felújítási, korsze-
rûsítési feladatait áttekintette, az
elõterjesztésben foglaltakat tudo-

másul vette. Szükségesnek tartjá
a társasházi alapító okiratot átte-
kinteni, felülvizsgálni, és a tulaj-
donostársakkal együtt megtár-
gyalni, annak érdekében, hogy a
költségek viselése, számlázása, a
közös költség megfizetése és fel-
használása az alapító okiratnak
megfelelõen, tulajdoni hányad
mértékében történjen.

Döntés született az alapellátási
ügyelet biztosítására pályázat ki-
írásáról. A pályázat ajánlattételi
felhívását a 2003. évi CXXIX.
törvény 251. § (2) bekezdése
alapján a következõ három aján-
lattevõnek kell megküldeni a tör-
vény 249. § (2) bekezdésében, és
az elõterjesztésben szereplõ tar-
talommal a korábbi pályázóknak:
JUNIMED Egészségügyi Szol-
gáltató Betéti Társaság,
Oxyteam-Nemzeti Sportszövet-
ség Mentõszolgálat Kft és K'96
Egészségügyi Szolgáltató Betéti
Társaság.

Határozat született arról, hogy
az önkormányzat tulajdonát ké-
pezõ nagymarosi 1753

helyrajzi számú, lakóház és
udvar megjelölésû, 593 m2 terü-
letû, természetben a Nagymaros
Nyár u. 2. sz. alatti ingatlant a
Nagymaros Fiataljaiért Közhasz-
nú Alapítvány részére közhasz-
nú tevékenysége céljára, térítés-
mentesen, határozatlan idõtar-
tamra bérbe adják azzal, hogy a
használó köteles helyet biztosíta-
ni az önkormányzat által benyúj-
tott ifjúsági pályázat megvalósí-
tása esetén az abban megjelölt
szervezeteknek és célokra. A fel-
mondási idõt 30 napban állapítot-
ták meg. Az ingatlanban felme-
rülõ teljes közüzemi díjak meg-
fizetése 2011. január 1. napjától
a bérlõt terheli.

A képviselõ-testület a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje megkeresésére a Váci
Rendõrkapitányság élére dr.
Nagy László alezredes kapitány-
ságvezetõi beosztásba történõ ki-
nevezését tudomásul vette.

Sürgõsségi indítványként tár-
gyalták a Kerek Egylet õsterme-
lõi és kézmûves árusítással egy-
bekötött rendezvényeinek indí-
tását. Döntés született arról,
hogy a civil majálissal egyide-
jûleg - ingyenesen használatba
adják a közterületek használatá-
ról szóló 20/2004 (IX. 13.) ön-
kormányzati rendelet 9. § (3)
értelmében a Fõ tér 1842/2 hrsz
(alsó harmad, Váci út alatt) kb.
300 m2-es közterületét 2011.
április 30-án 7-13 óráig.  A to-
vábbi rendszeres közterület-
használati kérelemrõl a gazdasá-
gi és városfejlesztési bizottság
javaslatát követõen, az áprilisi
ülésen döntenek.

A cél: polgárbarát,
ügyfélcentrikus ügyintézés
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folytatás az 1. oldalról
"Szeretem és tisztelem Ko-

dály alkotómûvészetét, de a leg-
fontosabb számomra az, hogy
végtelenül alázatosan háttérbe
szorította saját zeneszerzõi mun-
kásságát a pedagógiai tevékeny-
ségével és nemzetnevelõ mun-
kásságával, mert tudta és hirdet-
te, hogy a gyermek nevelését
magzat korában el kell kezdeni"
- mondta a zenemûvész.

Szabados György kifejtette:
középiskolás kora óta példaké-
peként tiszteli Liszt Ferencet,
akinek a személye most nagyon
is aktuális. "Élete egyik jelmon-
data volt, hogy viselni a keresz-
tet és jót tenni, ez nekem azt mu-
tatja, hogy nemcsak fantasztikus,
istenfia zeneszerzõ volt, hanem
hihetetlen lélek is. Ezt a maga
választotta elhivatottságot mind-
végig betöltötte. Soha nem volt
benne semmi kétely és mindig le-
peregtek róla azok a negatívu-
mok, amikkel illették. Ezekre az-
zal válaszolt, hogy a 'nyilat' ki-
felé fordította és szolgált" - vé-
lekedett.

Szabados György családjá-
ban régi a Liszt-kultusz. "Fõként
a nagyanyám hatott rám e tekin-
tetben, aki remek zongorista volt,
bár pódiumon nem szerepelt, a
családdal foglalkozott. De kivá-
lóan és finoman halló ember
volt" - mesélte a zongoramû-
vész-zeneszerzõ.

Pályája során leginkább saját
együtteseivel vagy szólóban kon-
certezett, de fellépett olyan híres-
ségekkel is, mint Anthony
Braxton, Roscoe Mitchell, Peter
Kowald, Johannes és Connie
Bauer, Fred van Hove, Evan
Parker, Jirí Stivín, Ernst-Ludwig
Petrovsky, Klenyán Csaba és
Vlagyimir Taraszov. Írt balettet,
táncoperát, vokális mûveket, his-
tóriás éneket 1956 emlékére, szó-
lózongora- és kamaradarabokat.

Szabados György rendszere-
sen publikál zenei írásokat. El-
árulta: felkérést kapott egy õszi
konferenciára, hogy beszéljen
Liszt Ferenc improvizációs mû-
vészetérõl, az elõadása valószí-
nûleg írásban is megjelenik.
"Ilyen rendkívüli adottságú
improvizatõr ritka volt az egész
világon. A mai világot azért ter-
mékenyíti meg újra és újra az
improvizáció, mert roppant vál-
tozó környezetben élünk, amely-

ben minden forma, ami koráb-
ban apologetikus volt, széthulló-
ban van, kiürül, tartalmát vesz-
ti. Meggyõzõdésem, az improvi-
zációval valami módon helyre-
áll a teremtõ és az alkotó közötti
kapcsolat" - jegyezte meg.

Mint mondta, igen nehéz
munka az elõadás megírása, de
nagyon örül, hogy Liszttel kap-
csolatban valamit mondhat, mert
tény, hogy alig foglalkoznak a
zeneszerzõ improvizációs mûvé-
szetével, ami valójában a zene-
szerzõi adottságból ered. Az
improvizáció, a rögtönzés a pil-
lanat mûvészete, amihez tiszta és
átragyogtatott lélek kell - vélte
a a mûvész.

Szabados György 1939. júli-
us 13-án született Budapesten,
az improvizatív kortárs zene
Európa-szerte ismert alakja.
Rendkívüli zenei adottsága, rög-
tönzõ zongorajátéka, folytonos
kifejezõ, komponáló kedve már
kisgyermekkorában megmutat-
kozott. Zenei tanulmányait ma-
gánúton végezte, apja kívánsá-
gának eleget téve közben orvosi
diplomát is szerzett. Õ is a
dzsesszben találta meg azt a
nyelvet, amellyel improvizatív
képességeinek formát adhatott,
azonban nem egyértelmûen
dzsesszmuzsikus. Zenéje rendkí-
vül dinamikus, a hagyomány és
a modernitás értelmében is eu-
rópai és magyar zene, telve a
spontaneitás frissességével és a
szellem erejével. Alkotói felfo-
gását a kompozíció és a szabad
improvizáció harmóniájára ala-
pozza. Nevéhez fûzõdik az
1964-es kiadású, B-A-C-H él-
mények címet viselõ lemez,
amely az elsõ szabad zenei fel-
vételnek számít hazánkban.
1975 és 1988 között a Kassák
Klubban a Kortárs Zenei Mûhely
vezetõje volt, 1983-ban megala-
kította a Magyar Királyi Udvari
Zenekart, 1988-ban a Szabad
Zene Nyilvánossága klubot.

Mûvészetének elismeréséül
1972-ben elnyerte a San
Sebastian-i fesztivál szabad ze-
nei nagydíját, 1983-ban meg-
kapta a Liszt Ferenc-díjat, 2000-
ben a Magyar Mûvészetért díjat,
2001-ben a Szabó Gábor-élet-
mûdíjat, 2008-ban a Magyar
Jazz Díjat. forrás: kultura.hu

Mûvész úrnak ezúton is gra-
tulálunk!

Kossuth-díjasunk
Szabados György, városunk díszpolgára,

Kossuth díjat kapott
folytatás az 1. oldalról

Munkahelyeket akartak,
munkát akartak az ifjúságnak,
ez a mai világunkban azt jelen-
ti, hogy oktatásra van szüksé-
günk, tudományra, a technika

fejlesztésére van szükségünk, és
olyan világot szeretnénk mi is,
ahol mindenki dolgozhat, ahol
sokkal több munkahely van, s
ahol a nyugdíjasokról méltóság-
gal tudnak gondoskodni azok,
akik éppen dolgoznak. Akár-
hogy is lesz, elöregedik a ma-

gyar népesség, már látjuk, ma
is a 10 millió magyarországi
magyarnak a 70 százaléka a
dolgozó, 30 százaléka nyugdí-
jas korban van. Azt szeretnénk,
hogyha úgy tudnánk gondos-
kodni a nyugdíjasokról és majd
rólunk is úgy gondoskodnának
- ha nyugdíjasok leszünk -,
hogy méltó módon ahhoz az
élethez, azokhoz a cselekede-
tekhez, amiket õk csináltak és
amiket remélem a mai fiatalok
is meg fognak csinálni."

Járai Zsigmond beszédének

Erre a hagyományra
igazán büszkék lehetünk

következõ részében arról be-
szélt, hogy mit jelentett a 12
pontban a nemzeti bank létre-
hozásának követelése, s mai
világunkban hogyan alakulnak
a magyar gazdaság pénzügyei.

1848 forradalmi szelleme ma
is él a világon - hallottuk. "Erre
a hagyományra igazán büszkék
lehetünk. Akkor is a világ él-
vonalában jártunk, akkor is
olyat mutattunk a világnak,
amire azóta is valamennyien
büszkék lehetünk. Azt kérem,

hogy õrizzük meg a méltósá-
gunkat, õrizzük meg a kultú-
ránkat és legyünk továbbra is
olyan egységesek a jó akarásá-
ban, mint amilyen egységes
1848. március 15-én volt a
magyar nép" - mondta befeje-
zésül Járai Zsigmond.

Az ünnepi mûsorban közre-
mûködõi voltak a Nagymarosi
Férfikar Juhász Orsolya kar-
nagy vezetésével, a Kittenber-
ger Kálmán Általános és Mû-
vészeti Iskola tanulói és ifj.
Horváth Antal.
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Tisztelt Lakosság!
Nagymaros Város Önkor-

mányzata Képviselõ-testülete a
32/2009. (XI. 4.) számú rende-
letében megjelölt célok érdeké-
ben “Tiszta udvar, rendes ház”
programot hirdet.

- A pályázatot a jelentkezé-
si/jelölõ lapon kell benyújtani
május 15-ig a városháza ügy-
félszolgálatán.

- A cím adományozásáról a
képviselõ-testület dönt a gaz-
dasági és városfejlesztési bi-
zottság javaslata alapján július
31- ig.

- A pályázatok eredményét
szeptember 10-ig tesszük köz-
zé a helyi újságban. A pályá-
zókról, valamint a címek ado-
mányozásáról az internetes
honlapon az önkormányzat tá-
jékoztatást ad.

- A nyertes pályázókat írás-
ban értesítjük, és az elnyert cí-
mek az augusztus 20-i rendez-
vény keretében ünnepélyes
eredményhirdetésen kerülnek
átadásra.

A rendeletre hivatkozva
kérjük, hogy ajánlja saját, ba-
rátja, szomszédja, ismerõse
házát a cím elnyerésére, ha a
ház és annak környezete a ren-
deletben meghatározott kritéri-
umoknak megfelel.

A “Tiszta udvar, rendes
ház” program, a 336/2009.(XI.
3.) számú határozat, a 32/2009.
(XI. 4.) számú rendelet, vala-
mint a jelentkezési-, jelölõ lap
az internetes honlapunkon
(www.nagymaros.hu) megta-
lálható.

Jelentkezési-, jelölõ lap a
városháza ügyfélszolgálatán is
igényelhetõ.

További információért az
polgármesteri hivatal titkársá-
gán lehet érdeklõdni.

Feléled a régi mozgalom.
Tisztaságban, rendben élni
mindenkinek jobb. Az, hogy
milyen környezetben élünk,
nagyban meghatározza éle-
tünk minõségét is. Tiszta ud-
var, rendes ház - állt a régi
idõkben a házak falán. Vala-
mikor - fõleg falun - természe-
tes volt, hogy mindenki a sa-
ját ingatlana elõtti járda, jár-
daszakasz állandó tisztántartá-
sáról, locsolásáról, portalaní-

tásáról, télen a síkos járdasza-
kasz csúszásmentesítésérõl
gondoskodott, az árokból a
hulladékot összegyûjtötte, a
közutak mentén gondozta a
füvesített részt és a fákat.

Az emberek nem csak a ke-
rítésig tartották rendben a por-
tájukat, hanem az úttestig ma-
gukénak érezték, füvesítették,
nyírták, gondozták a területet.
Ez a szemlélet a városokban
már nehezen fellelhetõ. Nem
ritka, hogy a házak elõtt méte-
res gaz nõ, az õsszel lehullott
faleveleket pedig szabadon
hordja a szél. Nagyon sok a
koszos, gazos, rendezetlen te-
lek, közterület. Amit közösen
használunk, azt nem érezzük
magunkénak. Sok a hulladék a
közparkokban is, és a szemét
mennyisége évrõl évre nõ.

Munkánk során már több-
ször tapasztaltuk, hogy Nagy-
maros város lakosait is bántja,
bosszantja a szemetes, hulladé-
kos környezet és sokan hajlan-
dóak tenni ellene, ha kezdemé-
nyezi valaki. Ezen megfonto-
lásból idén megszervezzük a
"Tiszta udvar - Rendes ház"
mozgalmat. A környezet- és
természetvédelmi szemlélet-
formálás - a környezeti neve-
lés, a szelektív hulladékgyûj-
tésre irányuló tevékenysége-
ken kívül rendkívül fontosnak
tartjuk, hogy a lakosságot mo-
tiváljuk arra, hogy tisztán és
rendezetten tartsa a közvetlen
környezetét.

A megoldást nem csak a
rendeletektõl kell várni, a tény-
leges cselekvés és a példamu-
tatás sokat segíthet a helyzeten.

A tisztaság, a rend ugyanis nem
pénz kérdése. Ha csak kikapál-
juk a gazt, összegereblyézzük
a faleveleket, már sokat tettünk
környezetünk érdekében. Az
utóbbi években hazánk több
településén - pl. Debrecenben,
Hernádon, Tamásiban, de Bu-
dapest XVI. kerületében is -
felélesztették a régi "Tiszta
udvar, rendes ház" mozgalmat,
és versenyt hirdettek családi
házak, társasházak, lépcsõhá-
zak, utcák részére abban a re-
ményben, hogy a lakosokat si-
kerül a településfejlesztésbe
bekapcsolni és környezetük
szebbé tételére serkenteni.

A helyi zsûrik általában a
karbantartott épületet, a tiszta-
ságot, rendezettséget, saját ki-
alakítású kertet, ötletességet,
parlagfû-mentességet, gondo-
zott, parkosított, virágos portá-
kat, az esztétikus összképet ér-
tékelik. A verseny helyezettjei
a pénzjutalmakon kívül termé-
szetesen megkapják a "Tiszta
udvar, rendes ház" táblácskát
is, amely talán a szomszédok
körében is egy ház- és kertszé-
pítõ mozgalmat generál, így
néhány éven belül egész utca-
részek, vagy akár utcák szépül-
hetnek meg.

Úgy tûnik, a lakosság köré-
ben nagy az érdeklõdés a moz-
galom iránt. Remélhetõleg a
hasonló kezdeményezések
hozzájárulnak ahhoz, hogy a
kultúrálatlan magatartást hát-
térbe szorítsuk és változtas-
sunk a mentalitásunkon, mert
elõször a fejekben kell tiszto-
gatni és rendet tenni, hogy az-
tán tisztább legyen az udvar és
rendesebb a ház…

A verseny során,  a lakóhá-
zak elõtti és körüli térségek
rendezettségét, tisztaságát, a
lakások küllemét, saját kiala-
kítású kertet, ötletességet, par-
lagfû-mentességet, gondozott,
parkosított, virágos portákat,
az esztétikus összképet értékeli
a független bizottság. Az érté-
kelés során nem az anyagi hát-
térre, hanem az egyedi, ötletes
kertészeti megoldásokra, vala-
mint a környezettudatosság
megjelenésére szentelünk fi-
gyelmet.

Minden benevezett emlék-
ként oklevelet kap a tevékeny-

sége elismeréseként. A verseny
helyezettjei a pénzdíjakon kí-
vül természetesen megkapják a
"Tiszta udvar, rendes ház
2011" táblácskát is, amely ta-
lán a szomszédok körében is
egy ház- és kertszépítõ moz-
galmat generál, így néhány
éven belül egész utcarészek,
vagy akár utcák szépülhetnek
meg.

Az erre a feladatra felkért
illetékes bizottság az egyes
kategóriákban ítéli oda a helye-
zéseket és a helyezésekkel járó
díjakat az arra érdemes udva-
rok és házak tulajdonosainak.

Az elsõ helyezetteket húsz-
ezer, a második helyezetteket
tízezer, a harmadik helyezette-
ket hétezer forinttal jutalmaz-
za az önkormányzat. Az érté-
kelést helyszíni bejárás után
június- júliusban a kijelölt zsûri
végzi el. A végeredmény kihir-
detésekor a Képviselõ-testület
15 "Tiszta udvar, rendes ház"
feliratú táblát kíván kiosztani
az arra érdemes versenyzõk-
nek.

Jelentkezni és jelölni 2011.
május 15-ig lehet a városháza
ügyfélszolgálatán, vagy
interneten a
www.nagymaros.hu honlapon
található nevezési lap kitölté-
sével.

Az akcióra magánszemé-
lyek és lakóközösségek jelent-
kezését várjuk, az alábbi kate-
góriákban:

- zárt udvaros és egyéb tár-
sasház,

- családi ház.

Várjuk a civil szervezetek,
vállalkozások és magánszemé-
lyek jelentkezését a mozgalom
erkölcsi és anyagi támogatása
céljából az 27/595-113-as tele-
fonszámokon.

A nevezési lapok alapján a
helyszíni szemlét 2011. június-
július hónapban tartjuk.

 Ügyfélszolgálati munkatár-
saink telefonon, levélben érte-
síteni fognak minden Kedves
résztvevõt arról, hogy a szak-
mai csoport mikor tartja a
szemlét.

Eredményhirdetés 2011.
augusztus 20-án az ünnepség
részeként történik.

Internetes honlapunkon
idõrendi sorrendbe állítva, ké-
pekkel illusztrálva nyomon
követhetõ lesz a címet elnyer-
tek listája.

Tiszta udvar, rendes ház
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ÓVODAI BEÍRATÁS
Id�pontja:

Május 16-án, kedden 8-tól 16 óráig
Május 17-én, szerdán 8-tól 16 óráig

Helye:
Magyar utcai óvoda Nagymaros, Magyar u. 15.

A 2008. szeptember 1. és 2009.
augusztus 31. között született gyermekeket

 lehet az óvodába beíratni.
Beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési

anyakönyvi kivonata és a TAJ száma.
Csak a megadott id�pontban beíratott

gyermekek számíthatnak óvodai elhelyezésre.
HARANGOZÓ KÁROLYNÉ  ÓVODAVEZETÕ

A Nagymaros, Fehérhegy 46., 679 hrsz.-ú
ingatlanon az életveszélyes állapot megszüntetése.
Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal építés-

ügyi hatósága 4419-4/2010. és  4419-5/2010.
számú bontási kötelezés határozatinak

 hatósági végrehajtása
a BM/6615/2010. számú Belügyminisztérium

Építésügyi  Célelõirányzat pénzügyi
támogatásából valósult meg.

Boldogságunk
keresése

Önmagunk lehetõségei
a mesék tükrében

Nõi csoportomba azokat a nõket
várom, akik bár (már) nem tud-
ják, merre keressék, de hisznek a
boldogságban. Boldogságunk, s
ennek feltétele, önmagunk kere-
sésében a mesék lesznek segítsé-
günkre.

A foglalkozások semmilyen
elõképzettséget nem igényelnek -
odaadásunk, nyitottságunk, és
szárnyaló fantáziánk a legna-
gyobb segítség ezen az úton.
Amire szert teszünk, az nem tu-
dás (a szó klasszikus értelmében),
hanem tapasztalat: önmagunk
megtapasztalása.

Részvételi díj: alkalmanként
2000 forint. További információ
és jelentkezés a 06-30/564 6700
telefonszámon. A csoport 5 fõ
esetén indul, az idõpontokat az ér-
deklõdõk igényei szerint választ-
juk meg.

A feldolgozandó mesék: Az
aranyfonalat fonó lányok; A leve-
gõben lógó aranykastély; A béka
cárkisasszony; Ivanuska felesége

CZAPP ENIKÕ

Az Art Trió címû hármas ki-
állítás megnyitásával ma-
gyar kulturális rendez-
vénysorozat kezdõdött
március 25-én  a Luxem-
burgi Nagyhercegségben
az Európai Unió soros ma-
gyar elnökségének alkal-
mából.

A kulturális sorozat kere-
tében a fõvároshoz közeli
Bourglinster kastélyban ápri-
lis 11-ig tekinthetõ meg az
Art Trió, azaz R. Törley Má-
ria szobrászmûvész, Máder
Indira kárpitmûvész és Köb-
litz Birgit üvegtervezõ ipar-
mûvész közös kiállítása.

R.Törley Mária szobrász-
mûvész, Máder Indira textil-
mûvész és Birgit Köblitz
üvegmûvész három egymást
becsülõ, egymás munkáit
szeretõ és  ér tõ asszony.
Mindhárman hisznek a mo-
rális és az esztétikai érték
egységében. Szakmai alázat,
igényesség, gondos kivitele-
zés jellemzi õket. Munkáik

nagyvonalú eleganciát, spiri-
tuális tartalmat, sajátos fes-
tõiséget és térbeliséget hor-
doznak.

Az élet nagy kérdései: a
hit, az irodalom, a zene ins-
pirálja õket. Mindhármukat
foglalkoztatja a KAPU szim-
bóluma. A FÉNY ujjongó ki-
törése és áradása világít mû-
veikben - olvasható a kiállí-
tás meghívóján.

Köblitz Birgit munkái
Luxemburgban
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A Budapesti Elektromos Mû-
vek Nyrt értesíti fogyasztóit,
hogy a biztonságosabb villa-
mos energia ellátás érdekében
április 13-án és 18-án a háló-
zaton felújítási, karbantartási
munkát végez-
nek.

A munka-
végzés idõtarta-
ma alatt, vagyis
8-tól 16 óráig a
villamos ener-
gia szolgáltatás
az alábbi utcák-
ban szünetel.

Április 13-
án és április
18-án: Diófa u.,
Szív. u., Kálvária u., Szent
Imre tér 4-6., Pince u., Molnár
u., Nap u., Szent István tér

Április 18-án: Vasút u. 1-
6., Dózsa György út, Szent
Imre tér 1, 3, 5, 7, 8, 10., Rá-
kóczi út, Fõ tér, Német u.,
Molnár u., Széchenyi stny.,
Hunyadi stny., Magyar u. Csil-

A Nagymarosi Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület szervezésében
április 3-án, 8-15 óráig a mû-
velõdési házban életmentõ tan-
folyamot tartottak 10 nagyma-
rosi önkéntes tûzoltó, 3 nagy-

marosi polgárõr és 3 zebegényi
polgárõr részvételével. Hang-
ács Gábor mentõtiszt, a Ké-
szenléti Mentõk Kft-tõl érke-
zett, õ tartotta a 7 órás képzést
elsõsegélynyújtásból, melyhez
hozzá tartozott a defibrillátor
használatának elsajátítása is -
tudtuk meg David Balazictól,
a Nagymarosi ÖTE elnökétõl.

A tanfolyam célja volt,
hogy az elsõsegélynyújtó isme-
retek elsajátításával szélesítsék
az egyesület és a polgárõrség

Áramszünet
lag u., Mainzi u., Béla király
stny., Gesztenye sor, Király u.,
Árpád u., Tégla u., Tavasz u.,
Gyár u., Kossuth sor, Radnóti
u., Deák F. u., Váci út 1-77. És
2-64., Kisfaludy u., Hold u., Új

u., Babits M. u.,
József A. u. 1-
37. És 2-14.,
Kisújhegy u.,
Pállya C. u. 1-
13. És 2-26.,
Mezõ u., Kitten-
berger K. u.,
Dézsma u.,
Arany J. u., Ta-
mási Á. U., Kas-
sák L. u., Villa
sor, Hársfa u.,
Õz u., Szarvas

u., Szálloda u., Latorvölgyi u.,
Nimród u.

Biztonsági okokból ezúton
hívjuk fel a figyelmüket,
hogy ha a munkálatokat a jel-
zett idõpont elõtt a szolgálta-
tó befejezi, a hálózatot elõze-
tes értesítés nélkül visszakap-
csolja.

Elsõsegélynyújtásból
vizsgáztak

tagjainak tudását, melyeket
baleset, vagy katasztrófa ese-
tén fel tudnak használni az
emberélet védelmében.

David Balazic ezúton is kö-
szöni a nagymarosi és

zebegényi önkormányzat tá-
mogatását, melybõl a tanfo-
lyam is megvalósulhatott.

Továbbá 16 éves kortól (18
éves korig szülõi engedéllyel)
várják az egyesületbe azokat
a lányokat és fiúkat, nõket és
férfiakat, akiket érdekel az ön-
kéntes tûzoltói feladat. A
Nagymarosi ÖTE munkájáról
részletes információk a
w w w . n a g y m a r o s -
ote.fireblog.hu honlapon ol-
vashatók.

Húsvéti Rajzfilmes tábor
a tavaszi szünetben 6-17 éveseknek

 április 21-én (csütörtök), 22-én (péntek),
és 26-án (kedd), 9-t�l 16 óráig.

A Magyar Rajz-
film Kft  Animáci-
ós iskolája 3 napos
programot szervez
a rajzfilmkészítés
iránt érdekl�d�
gyerekeknek.

A gyerekek el-
készíthetik rajzfilm-
jüket, melyet cd le-
mezen hazavihet-
nek. A Mézga, a
Vili a veréb stb. fil-

mek operat�re játékos foglalkozást tart „Így készül
a rajzfilm” témakörben. Filmvetítés, ebéd után játék
a szabadban egészítik ki a programot.

Jelentkezés: 06-1/250-1355, 250-0432. E-mail:
clarus-tax@t-online.hu. Cím: Óbuda, Kerék u. 80.
Magyar Rajzfilm Kft.
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CIVIL SZERVEZETEINK ADÓSZÁMAI:
Nagymarosi Futball Club Egyesület         18673168-1-13
Nagymarosi Férfikórus                                   18688698-1-13
Nagymaros Képzõmûvészeti Egyesület            18687264-1-13
Cédrus Kulturális és Sportegyesület         18680157-1-13
San-Team Szabadidõ Sportegyesület         18679872-1-13
Dunakanyar Fúvósegyüttes                      19180148-1-13
Nagymarosi Óvodáért Alapítvány         19185222-1-13
Nagymarosi Polgárõr Egyesület                        18695230-1-13
Nagymarosi Sportegyesület                      19836533-1-13
Máté Állatvédelmi Közalapítvány                      18700767-1-13
Vándor és Vackor Lovasterápiás
Közhasznú Alapítvány                                   18715170-1-13
Misztrál Fesztivál Alapítvány                      18701139-1-13

Ne feledkezzen meg adójának 1 százalékáról:
segítse vele városunk civil szervezeteit!

Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete        18716690-1-13
Nagymaros Város Fejlesztéséért
Közhasznú alapítvány                                   18713570-1-13
Nagymaros Fiataljaiért Közhasznú Alapítvány 18711949-1-13
Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete         18685437-1-13
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány                      19182779-1-13
Római Katolikus Plébánia                                 19829087-1-13
Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány      18669103-1-13

A Váci Egyházmegye Nagymarosi Támogató
és Otthonápolási Szolgálat az alábbi
- az egyházmegye alapítványán keresztül
tudja az 1 százalékot fogadni:
Segítõ Szeretet Alapítvány  OTP Bank    11742094-20123392

Az intézmény 27 éves múltra
tekint vissza, indulásakor a
helybeli igénylõk házi szociális
gondozását, nappali ellátását és
szociális étkeztetését biztosítot-
ta. 1985-tõl a profil bentlakásos
ellátással bõvült.

Az intézmény fenntartója
és mûködtetõje a helyi önkor-
mányzat,  szolgáltatásait
igénybe vehetik mindazok,
akik Nagymaroson állandó
lakcímmel rendelkeznek, és
életkörülményeik a szociális
törvényben foglaltaknak meg-
felelnek.

Mi is az, amit nyújtunk?
- Idõsek és szociálisan rászo-

rult felnõtt korúak nappali ellá-
tása keretében heti 5 napon át 8
óra intézményi tartózkodás,
napi 3x-i étkezés, fürdési-mo-
sási lehetõség, programok, szó-
rakozás.

- Az igénylõ lakásán házi
szociális gondozást végzünk,
hogy napi életvitelében segít-
sünk. Ez a fürdésnél, bevásár-
lásnál, gyógyszeríratásnál -ki-
váltásnál, egyéb apró napi gon-
dok megoldásánál történõ szak-
képzett segítséget jelenti.

- Szociális étkeztetést kérhet
az igénylõ házhoz szállítással,
vagy ebédjéért elsétálhat a nap-
közi konyhára, amely intézmé-
nyünk, az óvoda és az iskola
élelmezését is ellátja.

- Ha az igénylõ otthonában
képtelen önmagát egyedül ellát-
ni, kérheti intézményünkben a
bentlakásos elhelyezést. Ebben

az esetben napi 24 órában gon-
dosodunk életvitelének biztosí-
tásáról.

Minden munkatársunk szak-
képzett munkaerõ! Orvosi ren-
delés heti rendszerességgel.
Mentálhigiénés és lelki gondo-
zás. Gyógymasszázs, gyógytor-
na. Programok, foglalkoztatás
szervezése. Fodrász, pedikûrös
külön díj ellenében.

Szolgáltatásainkat a minden-
kori jogszabályoknak megfele-
lõen térítés ellenében végezzük.

Ha önnek, vagy felnõtt csa-
ládtagjának gondot okoz, hogy

- idõs, beteges, napközben
egyedül van otthon, fél – kérje
a nappali ellátást!

- vagy idõs, beteges, illetve
mozgásában vagy érzékszervi-
leg súlyosan sérült,   szeret ott-
hon lenni, de nem tudja ebédjét
megfõzni – kérje a szociális ét-
kezést!

- vagy idõs, beteges, mozgá-
sában vagy érzékszervileg sú-
lyosan sérült, és nem szeretné
otthonát elhagyni, de napi szük-
ségleteit családja hét közben
nem tudja kielégíteni – kérje a
házi gondozást!

- vagy állapota miatt jobban
szeretné, ha napi 24 órában gon-
doskodnának önrõl – kérje a
bentlakásos ellátást!

Hívja a 354-022 telefonszá-
mot, vagy érdeklõdjön interneten
az  ono.nm@dunaweb.hu címen,
illetve a hét munkanapjain a Gon-
dozási Központban    (Nagyma-
ros, Vasút u. 6.).

A nagymarosi Gondozási
Központ szolgáltatásai

Egy kis
“Schwabenkunde”
Az 1848-as forradalom alatt
a magyarországi németség
nem képviselt egységes ál-
láspontot. A városok liberá-
lis polgársága nagy többség-
ben üdvözölte a forradalmat,
viszont az a réteg, mely job-
ban ragaszkodott a hagyomá-
nyokhoz, tartózkodóbb ma-
gatartást mutatott.

A budai németek körében
nagy volt a lelkesedés, még
a budai hegyvidék német ne-
veit is magyarra keresztelték.

A szabadságharc az elsõ
olyan nagy történelmi esemény
volt a sváb parasztság számára,
amikor elõször jelentkezett a
magyar hazafiság érzése. A ka-
tonai vezetésben is találhatunk
szép számmal németeket: Klap-
ka György bánsági sváb család-
ból származott, ugyancsak né-
met származású volt Görgey
Artúr (képünkön), a vezérkar
fõnöke.

A 13 Aradon kivégzett tá-
bornok közül Aulich Lajos,
Lahner György, Leiningen-
Westenburg Károly, Pölten-
berg Ernõ és Schweidel József
szintén hazai németek voltak.

Haynau egyik kiáltványá-
ban ki is fejezte csalódottsá-
gát a hazai németség maga-
tartása miatt.

A szabadságharc folya-
mán lépett fel a magyaror-
szági németség elõször önál-

ló nemzeti követelésekkel.,
bár ezek a javaslatok még
egyáltalán nem foglalkoztak
a svábság igényeivel, csupán
a német nyelv használatának
biztosítását követelték.

A soknemzetiségû Ma-
gyarországon a nemzetisé-
gek viszonyát az 1868. évi
nemzetiségi törvény szabá-
lyozta, mely szerint az állam-
nyelv a magyar, de a törvény
biztosította az anyanyelv
használatát az alsófokú okta-
tásban és a közigazgatásban,
és engedélyezte nemzetiségi
egyletek létrejöttét.

A törvénybõl azonban ke-
vés valósult meg, így késõbb
a nemzetiségeknek még an-
nak betartásáért is harcolni-
uk kellett...

(folytatjuk)
H. CS. K.
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Víz-kvíz játék a Víz Világnapján
Az iskola március havi prog-
ramjai:

Március 6-án (vasárnap)
Budapesten a Nemzeti Tánc-
színházban a Csipkerózsika
címû elõadás tekintették meg az
alsó tagozatos növendékek,
melyben iskolánk tanárai: Sán-
ta Gergõ és Bíró Anna léptek
fel.

Március 7-én Filharmónia
bérlet – Budapesti Hárfa Duó
mûsora.

Március 11-én a 1848-as
forradalomra emlékeztünk. Az
ünnepi mûsor 4. és 8. osztályos
tanulók adtak elõ. Felkészítõ
tanáraik: Hevesiné Hamvas Eri-
ka, Horváth Dávid, Scultétyné
Jung Erzsébet, Kiss Gáborné,
Bíró Anna és Sánta Gergõ.
Technikai feltételeket
Neubauer Ákos 8. osztályos ta-
nuló biztosította.

Március 15-én pedig a vá-
rosi ünnepségen is szerepeltek
iskolánk tanulói.

Március 19-én hagyomány-
õrzõ vetélkedõn vettek részt a
felsõ tagozatos növendékek.

Március 21-én “Szépen
szólj” alsós énekverseny. 1-2.
osztályosoknál az elsõ helye-
zett: Mosonyi Borbála 2. b osz-
tályos tanuló, második helye-
zett: Bálint András 2. a osztá-
lyos tanuló, harmadik helyezett:
Erdõsi Bálint és Féja Anna 1. a
osztályos tanulók. A 3-4. osz-
tályosoknál az elsõ helyezett:
Hadi Luca 4. b osztályos tanu-
ló, második helyezett: Szilágyi
Bálint 3. b osztályos tanuló,
harmadik helyezett: Fazekas
Hajna 4. osztályos tanulók, kü-
löndíjat kapott: a 3. a osztály
csapata: Arnold Kristóf,
Fleischmann Benedek, Illés
Panna, Kovács Gyöngyi,
Maurer Máté, Mile Kamilla és
Squor Marcell és a 3 b kánon:
Döbrössy Orsolya és Ribai Vik-
tória.

Ugyanezen a napon iskolai
versmondó versenyt tartottunk,
melyen Kékesi Gáborné, Kiss-
Demeter Enikõ, Varga
Zoltánné és Gyarakiné Márton
Magdolna voltak a zsûri tagjai.
Az 5-6. osztályban elsõ helye-
zett: Bodor András 6. b osztá-
lyos tanuló, második helyezett:
Szabadi Szonja 5. a osztályos
tanuló, harmadik helyezett:
Péntek Judit 5. a osztályos ta-
nuló. A 7-8. osztályban elsõ

helyezett: Hernádi István 8. b
osztályos tanuló, második he-
lyezett: Ribai Róbert 8. b osz-
tályos tanuló, a harmadik helye-
zett: Mile Viola 8. a osztályos
tanuló. Különdíjban részesül-
tek: Nagy Márk 5. b osztályos
tanuló és Gláz Alex 8. b osztá-
lyos tanuló.

Március 21-én rendeztük
meg a hagyomány szerint im-
már ötödik alkalommal a hete-
dik osztályosok számára a házi
kémia versenyt. Az eredmé-
nyek a következõk:

I. helyezett: Lovasi Balázs 7.
a, II. helyezett: Tóth Tamás 7.
b, III. helyezett: Hajós Gergely
7. a.

Március 22-én emlékeztünk
meg a Víz Világnapjáról. Pla-
kátokkal mutattuk be a víz sok-
rétû szerepét mindennapi éle-
tünkben. Ez alkalommal a fel-
sõs gyerekek részt vettek egy
VÍZ-KVÍZ játékban. A játék
nyertesei:

5-6. osztály:
1. Naturaqua 6. b osztály

csapata, és a Kólás-vízipipák 6.
a osztály csapata

2. Cikázó hullámok 5. a osz-
tály csapata, és a Tengerima-
lacok 6. b osztály csapata

7-8. osztály: 1. Vízfejûek 8.
a osztály csapata

2. Vízipók-csodapók 8. b
osztály csapata

3. Tavirózsák 7. b osztály
csapata, és a H

2
O   7. b osztály

csapata.
Március 25-én Fiatal Mu-

zsikusok Találkozója volt a

mûvelõdési házban, mely 8 te-
lepülésbõl, 94 szereplõvel
nagy sikerrel zajlott le. Akik
ezen a találkozón részt vettek,
felejthetetlen élményben ré-
szesültek.

Március 31-én az Állatba-
rát Klub vendége Zoller Kata

A nyuszi is az anyukájával
akar lenni húsvétkor

Ne vegyetek nekem nyuszit!
Kubik Viktor 6/b  osztályos tanuló rajza

3. a osztályos tanuló foxi ku-
tyája volt.

Áprilisi programjaink:
A leendõ 1. osztályos beirat-

kozása április 5-én (kedden) 14-
18 óráig, illetve április 6-án
(szerdán) 8-12 óráig tartott.

A Filharmónia bérlet követ-
kezõ elõadása április 5-én volt.

Április 11-14-ig papírgyûj-
tés a délutáni órákban 15,30-18
óráig a Mainzi utcában. Kérjük
a lakosságot, hogy a felesleges
papírhulladékot a gyerekeken
keresztül juttassák el. Ezzel is
támogatják a gyerekek szabad-
idõs programjának költségeit.

Április 18-án körzeti szava-
lóverseny (felsõ tagozat részé-
re) a mûvelõdési házban.

FOGADÓ ÓRA lesz a fel-
sõ iskolában április 18-án (hét-
fõn) 18-19 óráig. Minden ér-
deklõdõ szülõt szeretettel vá-
runk!

Április 19-én ping-pong
versenyt tartunk az iskolában.

Április 20-án megemléke-
zünk a Föld Napjáról.

Április 21-tõl 26-ig tavaszi
szünet lesz, minden kollégának,
tanulónak tartalmas kikapcso-
lódás és jó pihenést kívánunk!

VALENTIN JÓZSEFNÉ

IGAZGATÓHELYETTES

Köszönetnyilvánítás
Köszönet nyilvánítás Breznay Balázsnak, hogy az al-
sóiskola 1. b osztálytermében vakoskodó gyerekek-
nek modern világítást adott.

Petrovics László polgármester
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Március 19-én a német mun-
kaközösség hagyományõrzõ
vetélkedõt szervezett a fel-
sõ tagozatosok számára, és
annak külön örültünk, hogy
a 4/ b osztály úgy döntött,
hogy megmérettetik a “ na-
gyokkal “, így kilenc osztály
vett részt a versenyen.

A vetélkedõ nyolc forduló-
ból állt, a gyerekeknek minden
fordulón egy külön témában
kellett kérdéseket megvála-

szolniuk. A történelmi fordu-
lón Dr. Gyaraki Frigyes, ha-
gyományok témában Fischer
Erzsébet és Furucz Angelika,
építészet, népviselet, sváb

konyha témában Ivor András-
né és Furucz Anita, a marosi
mezõgazdaság és ipar témájá-
ban Döbrössy Mihályné, a
nyelvi kérdésekben Makray
Józsefné és az épületek elhe-

lyezésében Emmer József vol-
tak a gyerekek irányítói.

A délelõtt nagyon jó hangu-
latban telt, és a versenyt az
eredményhirdetés után egy régi
marosi hagyomány felelevení-
tésével zártuk: úgy, ahogy elõ-
deink, mi is útjára bocsátottunk
egy szalmabábut, és ezzel bú-
csúztunk a hosszú téltõl.

Bábunkat a gyerekek éne-
ke, valamint Fehér Máté és
Flamich Krisztián muzsikája
kísérte.

Nagyon köszönjük “ állo-
másfõnökeinknek”, hogy eljöt-
tek, és részvételükkel megtisz-
telték programunkat. Hálával
tartozunk Antal Mártinak,

hogy elkészítette számunkra a
bábut, Rácz Tamásnak, hogy
segítette ifjú muzsikusaink
produkcióját.

HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG

“Egy új úton indult
el az iskola”

Napjainkban egyre több alternatív oktatási módszerrõl, is-
koláról, lehetõségrõl hallunk, melyek arra szolgálnak, hogy
a valamilyen szempontból problémásnak minõsített gye-
rekeket oktassák, iskolai nevelésüket elõsegítsék. Felve-
tõdik a kérdés, hogy miért van ezekre szükség.

Vajon a gyerekek lettek mások az évek során, vagy az
iskolákkal szemben támasztott igények változtak meg?

Köztudott, hogy sem a tanítók, sem a tanárok, sem pe-
dig az iskolák nincsenek könnyû helyzetben manapság.
Társadalmi megbecsülésük, anyagi elismerésük messze el-
marad a megérdemelttõl. Egy gyorsan változó világban
kell maradandó értékeket közvetíteniük.

 Nem jó megoldás azt sem, hogy a szülõk és az iskola
egymást hibáztatva, egymásra mutogatva hadakoznak, és en-
nek a háborúnak egy vesztese van, és lehet csak a gyerek!

Napjainknak ezt a problémáját a helyi általános iskola
is felismerte és megtette az elsõ lépéseit a változások felé.
Létrejött egy olyan vezetõi egység, akik fontosnak tartot-

ták, hogy megoldást keressenek. Nyitottak a szülõk felé,
bevonva õket az iskola szabályainak, házirendjének felül-
vizsgálatába, megalkotásába. A szülõi fórum megszerve-
zése, majd megtartása is azt tükrözi, hogy fontos a veze-
tõség és a kollektíva számára a szülõk, illetve a meghívot-
tak (képviselõk, CKÖ) nézetei még akkor is, ha eseten-
ként negatívumokat soroltak fel. A gondok õszinte feltá-
rásához nélkülözhetetlen volt ez a lépés.

Fontosnak tartom, hogy ne menjünk el szó nélkül a
megindult változások mellett! Beszédtéma több helyen is,
hogy a fegyelem, a következetesség, a nyugalom jellemzi
ebben az évben az iskolát, és annak vezetõit.

A gyerekek szeretõ, óvó nevelése, és folyamatos ellen-
õrzése, segítése a tanulásban eredményezheti, hogy a fej-
lõdésük egyenletes legyen, és a saját képességükhöz ké-
pest a legoptimálisabb szintre fejlõdhessenek.

Az is optimális változás, hogy az új irányvonal mögé a
kollektíva is felsorakozott. Egy elkötelezett vezetõ, illet-
ve az õt segítõk egyetértése a pedagógusokat is nyuga-
lommal tölti el, hiszen érzik, hogy most a munkájuk fon-
tos mindenki számára.

Végezetül azt kívánom, hogy az iskolánk ezen a rögös
úton végigmenjen, és az út végén képes legyen újra a régi
fényében ragyogni.

RUDOLF JÓZSEFNÉ

ALPOLGÁRMESTER

Hagyományõrzõ
vetélkedõ az iskolában
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Ház-gép - 2. rész
2011. február 12.

Nézzük, hogy kellene meg-
valósulnia ideálisan egy intel-
ligens épületnek? A sorozatos
megbeszélésekhez, egyezteté-
sekhez már induláskor egy tri-
umvirátusra van szükség: a jó
módú építtetõre (beruházóra),
az építészre, és az elektronikai
berendezések, az automatika
tervezõjére. Az elsõ elmondja
igényeit, követelményeit, az
építész ennek alapján variáci-
ókat (vázlatterveket) készít az
automatika tervezõjével folya-
matosan konzultálva. Ez utób-
bi képviseli az épületgépészeti
komplex követelményeket,
ami által biztosítja a “ház-gép”
mûködését.

   A három szereplõ között
a primus inter pares (elsõ az
egyenlõk között) az építész. Az
építész eszköztárába tartozik
az épület tájolása, alaprajzának
kialakítása, a falak, tetõk anya-
gának, szigetelésének megvá-
lasztása, a nyílászárók, üvege-
zett felületek meghatározása,
típusának kiválasztása stb. stb.
Õ a karmester, karmesteri pál-
cája pedig az építészeti kon-
cepció. Elsõ hegedûs ez eset-
ben az automatikát tervezõ,
akihez igazodik a többi hege-
dûs: a légtechnika, a kazánok,
a klímarendszer, a fan-coilok,
az ablakok, árnyékolók és az
összes többi intelligens elem
beépítésének, mûködtetésének
vállalkozója.

Itt kell megjegyezni, hogy
egy épület intelligenciájának
mértéke attól függ, hogy létre-
hozói mennyire intelligensek.
Ehhez még hozzátenném, hogy
annyira marad intelligensé,
amennyire használója intelli-
gens. Ez utóbbihoz nyújthat
segítséget egy minél érthetõbb,
ábrákkal illusztrált kezelési és
karbantartási utasítás, ami leg-
alább olyan részletes, mint egy
automata mosógépé.

Ezzel szemben mi a való-
ság?

Az építtetõ megbízása alap-
ján elkészül az építési engedé-

Szemelvények dr. Seregi
György naplójából

lyezési terv, melynek jóváha-
gyása alapján megindul a kivi-
telezés. Az engedélyezési terv
mûleírás formájában tartal-
mazza az épületgépészetet is.
Ez azonban rendszerint felüle-
tes, tervek mögötte nem létez-
nek. Elõbb-utóbb azonban fel-
ébred a beruházó, és az épület-
gépészet valamelyik szakágá-
nak képviselõjével együtt, utó-

lag egy sajtcetlin, a szomszé-
dos kocsmában megtervezik a
kazánházat, egy másik alka-
lommal a hõszivattyús klíma-
rendszert, majd a légtechnikát.
Külön- külön, mert egy vállal-
kozó csak az egyikhez ért. Az
egyiket vezetékes, a másikat
vezeték nélküli rendszerrel ter-
vezik, fittyet hányva az elekt-
romágneses kompatibilitásra,
az EMC-re.

Amikor az említett egysége-
ket beszerelik derül ki, hogy
egyik egység jó esetben zavar-
ja a másikat, rossz esetben ki-
oltja annak mûködését. Ha
nem tartják be az EMC köve-
telményeit össze-vissza men-
nek a mobiltelefonon az SMS-
ek, de még olyan is elõfordult,
hogy amikor a tulajdonos új
pészmékert kapott és szeretke-
zett a feleségével, a szomszéd
garázskapuja kinyílt. (Ha a sze-
retõjével, akkor nem, mert job-
ban odafigyelt). Nincs más
megoldás: automatika szakér-
tõre van szükség, aki összehan-
golja a tíz féle intelligens rend-
szert, hogy maga az épület ne
legyen unintelligens. Ennek
rendszerint nagy ára van, elõ-

fordulhat, hogy az egyik ele-
met le kell cserélni, de ha erre
nincs is szükség, csak jelentõs
többletköltséggel lehet az egy-
séget megteremteni. Az auto-
matikaért felelõsnek lesz a fel-
adata a kezelési utasítás elké-
szítése is, melyet az átadás-át-
vételi ceremónián kellett vol-
na a tulajdonosnak megkapnia.

Az intelligens épület egyik

fõ eleme az ablak. Gyártanak
ma már olyan ablakot, amely
integrálja az intelligens megol-
dásokat a hõszigetelési funkci-
óval: az ablakon kívül van egy
fix, napelemes árnyékoló réteg,
ebbe 21 ºC-ra beállított fázis-
váltó anyag van beépítve, ami
este megfagy, nappal hut. A
napelemes árnyékoló klíma-
ként is felhasználható (külön
szellõzõ fújja be a levegõt). E
mögött van egy felhúzható hõ-
szigetelõ réteg (olyan, mint a
tejüveg), végül a belsõ, hagyo-
mányos két, vagy három réte-
gû hõszigetelõ üveg. Ezt a
megoldást, mely nappal fotel
éjjel ágy, csak csodálni lehet
(megfizetni nehezen), mert a
fûtési energiát jelentõsen
csökkenti, szeretni sokszor
azért nem, mert túl jó a lég-
zárása, ami kizárja a termé-
szetes légcserét, minek követ-
keztében páralecsapódások és
penészesedések keletkeznek.
Ezen segít aztán a mestersé-
ges szellõzés, amelyik ha in-
telligens, automatikusan mû-
ködésbe lép (ha nem oltja ki
a klímarendszer mellékhatá-
sa) és még az ideális relatív

páratartalmat is beállítja.
A korszerû ablak árnyéko-

lója, ha kisüt a nap, bekapcsol,
ha lamellás, akkor ezek a leg-
hatékonyabb szögbe állnak be,
és nem lehet akkor kinyitni, ha
a klíma mûködik.

Mindezt úgy kell elképzel-
ni, hogy egy kényelmes fotel-
ben, ideális klimatikus hõmér-
sékletben ülünk és hallgatjuk
az intelligens berendezések
lágy neszét.

A “félintelligens” rendszer
olyan, mint a félmûvelt ember;
rosszabb a mûveletlennél!

Ha lenne serkentõ állami
támogatása az alternatív meg-
oldásokat alkalmazó energiata-
karékos rendszereknek, sokan
(saját hasznuk mellett) még
kereshetnének is rajta, mint
Németországban, ahol ha va-
laki 1KW áramot termel nap-
kollektorával, 2 KW-ot írhat le
számlájáról, vagyis ha szük-
ségletének 50 százalékát meg-
termeli már semmit sem fizet
az áramszolgáltatónak. Ha en-
nél többet termel, elmondhat-
ja, hogy van egy mini elektro-
mos mûve, és már neki fognak
fizetni. A ház-gépbõl így lesz
gép-ház.

De maradjunk a földön, és
fõleg Magyarországon. Még
azt sem használjuk ki, amink
van. Azt mondhatjuk, hogy az
egész Kárpát-medence olyan,
mint egy meleg vízzel teletöl-
tött óriási lavór. Ezen a termál-
vizes lavóron ülünk, sétafiká-
lunk, építjük fel városainkat,
falvainkat, melyeket több ezer
kilométerrõl ide hozott energi-
ával fûtünk. Ideje volna bele-
ülni.

A hazai lehetõségek nem
gyengítik, inkább erõsítik a vég-
sõ célt, mely az alternatív ener-
giabázison alapuló, intelligens
épületgépészeti elemeket hasz-
náló, passzív házhoz vezet. A
sorrendet azonban érdemes be-
tartani: elõször az építészet ol-
csóbb eszközeit merítsük ki,
majd jöhetnek a drágább, intel-
ligens megoldások.

Aki a fent említett megol-
dásokat meg szeretné valósíta-
ni, fordulhat a nagymarosi, Õz
utca 11. szám alatt lévõ
geodPlan kft-hez, akik é p ü l
e t t e r v e z é ssel, fenntartha-
tó, hatékony hõszigetelési
megoldásokkal és több szakma
és helyi klímaviszonyok össze-
hangolásával foglalkoznak.
Telefonszámuk: 06-20/922
0121, 06-20/440 9392.



Nagymaros                  11

A hónap aktuális kiszemelt
alanya David Balazic, a
Nagymaros szívében élõ,
francia származású cipész-
mester. David Dijonban lát-
ta meg elõször a napvilá-
got. A cipészet iránti sze-
retete 13 éves korában tel-
jesedett ki, amikor is szem-
tanúja volt egy gyorscipész
munkájának. Épp édesany-
ja javításra szánt cipõjét
várta, amikor a férfi azt
mondta, hogy nem lehetsé-
ges a javítás. Ekkor fogal-
mazódott meg benne a ki-
hívás, hogy õ lábbeliket
szeretne tervezni és készí-
teni.

16 esztendõs korában inas-
nak szegõdött és különbözõ
híres mesterek gondozásában
kezdte meg cipész karrierjét.
Ezen országos cipészmesterek
céhe a Compagnon du Devoir
du Tour de France névre hall-
gatott, melynek szimbóluma,
a keresztbe tett körzõ és de-
rékszög, a mai napig fontos
jelkép a céhmesterek körében.
2 évnyi inaskodás után érke-
zett el az ideje, hogy elkészít-
se elsõ saját pár cipõjét. A céh-
mesterek szigorú szakmai és
filozófiai vizsgának vetették
alá Davidet, amely elégedett-
séget hozó sikerrel zárult. Így
folytathatta további tanulmá-
nyait a mesterré válás rögös
útján.

Ezen események után luxus
cégeknél vállalt állást. Állan-
dó munkahelyét a méltán hí-
res Hermes cipõkészítõ mû-
hely köreiben lelte meg. Érde-
kes tény, hogy egy másik ri-
vális cég, a Berlutti Paris, mû-
helyvezetõjétõl esténként ma-
gánórákat vett, mellyel tovább
bõvítette tudását a szakmán
belül. A munkássága során,
olyan hírességekkel volt sze-
rencséje találkozni, mint a
James Bond filmek sztárja,
Roger Moore, vagy a híres
swing énekes, Paul Anka.

21 éves korában elérkezett
a nagy pillanat, ami minden
növendék életében kulcsfon-
tosságú esemény, elkészítette
mestermunkáját, mely egy
gyönyörû kidolgozású nõi ka-

barécsizma volt. Elmondása
szerint idejét nem kímélve,
akár éjszakába nyúlóan terve-
zett és dolgozott a mûvön,
mely közel 300 óra alatt érte
el végleges formáját. Ezután
kapta meg megérdemelt mes-
ternevét, amely magyarul úgy
hangzik: “Burgundi, a munka
barátja”

Késõbb eljött a sorkatona-
ság ideje, amikor választás elé
állították. Vagy 10 hónap sor-
katonaság, vagy 16 hónap pol-
gári szolgálat. Õ az utóbbi
mellett döntött és így került
Magyarországra, ahol Szege-
den a Ferenceseknek, Kisma-
roson az apácáknak készített
lábbeliket. Amikor véget ért a
szolgálat úgy döntött, hogy itt
marad, mert elbûvölte a Du-
nakanyar festõi szépsége.
Nagymaroson, a Vasút utcá-
ban nyitott korhû cipészmû-

Köztünk élnek

Burgundi, a munka barátja
Rendõrségi

hírek
Ál-hirdetésszervezõ
áldozatait keresik

A Váci Rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya eljárást foly-
tat N. F. ellen, aki megalapo-
zottan gyanúsítható azzal,
hogy magát a Szuperinfó nevû
regionális hirdetõ újság mun-
katársának kiadva többeknek
– köztük nagymarosiaknak is
- kedvezõ áron hirdetési felü-
letet ajánlott az újságban, több
hetes megjelenéssel. N. F. a
hirdetési díjakat átvette, de
sem akkor, sem pedig azt kö-
vetõen a hirdetések nem jelen-
tek meg.

Kerékpárral közlekedõk
fokozott ellenõrzése

Napjainkban a figyelem köz-
pontjába került Európában és
Magyarországon egyaránt a
kerékpáros közlekedés. A két
keréken közlekedõk egyre na-
gyobb számban vesznek részt
a közlekedésben és sajnos ez-
zel arányosan egyre maga-
sabb az õket érintõ balesetek
száma is.

A kerékpározás a vidéki vá-
rosokban a mindennapi életben
kiemelkedõ szerepet tölt be, az
ottani kerékpározási szokások
nagyban eltérnek a fõvárosi bi-
ciklisek magatartásától.

A Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság illetékességi terü-
letén eddig végrehajtott ellen-
õrzések tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy a kerékpárral közle-
kedõk gyakran nincsenek tisz-
tában a rájuk vonatkozó közle-
kedési szabályokkal.

A jövõben a megyénk terü-
letén szervezett akciók célja a
közutak közlekedésbiztonságá-
nak javítása, a balesetek számá-
nak csökkentése.

Az ellenõrzések alkalmával
elsõsorban a kerékpárosokra
fókuszál a rendõrség.

PEST MEGYEI

RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

helyében nemcsak cipõket ké-
szít, hanem szívesen vállal ta-
nulókat is, akiknek szakmai
fejlõdését kívánja ezzel segí-
teni.

David munkássága nem
merül ki a cipészmesterség-
ben, mert 2002 óta az önkén-
tes tûzoltóság lelkes és oszlo-
pos tagja. Nem elhanyagolha-
tó tény, hogy 2 éve a Nagy-
marosi Önkéntes Tûzoltóság
elnöki és egyben mûszaki
mentési parancsnok helyette-
si posztját is õ viseli. Úgy véli,
hogy nem csak bent a mûhely-
ben, hanem azon kívül is sze-
retne segíteni másoknak. A
váci tûzoltósággal szorosan
együttmûködve, szeretettel
várja azokat, akik önkéntes
tûzoltóként, önzetlenül kíván-
nak segítséget nyújtani azok-
nak, akiknek szüksége van rá.

BURGERMEISTER RICHARD
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A mûvelõdési ház programjai

Anyakönyvi hírek

Nagymaros központjában eladó egy 120 m2 alapterüle-
tû ház, 50 m2 beépített tetõtérrel, dupla komforttal, 25
m2-es garázzsal, 2200 m2-es panorámás telekkel, pincék-
kel. Irányár: 33 MFt.

Elérhetõség: 06-30/855-214

Tavaszi Tárlat
A Nagymarosi Képz�m�vészeti Egyesü-
let Tavaszi Tárlat cím� kiállításának meg-
nyitója lesz április 17-én (vasárnap) 16
órakor a nagymarosi m�vel�dési házban.
Megnyitja: Burgermeister László képvi-
sel�. M�sort ad: Semes-Bogya Eszter fa-
faragó, dalénekes

Születtek: Kovács László és Nógrády Andrea fia Milán,
Fiam Csaba és Szabó Erzsébet lánya Laura, Cselóczki Gá-
bor és Török Marianna fia Nimród, Czoch András és
Maurer Bernadett fia Botond.

Elhunytak: Flamich Ferencné sz. Heuer Margit Kata-
lin, Kárpáti József.

Április 9. 17 óra: Tavaszi fúvóshangverseny
Április 10. 15.30 óra: rajzpályázat ünnepélyes ered-
ményhirdetése
Április 11. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglal-
kozás
Április 12. de.: vásár
Április 14. de.: vásár
Április 17. 16 óra: Nagymarosi Képzõmûvészeti Egye-
sület - Tavaszi tárlat – kiállítás-megnyitó
Április 19. de.: vásár
Április 21. 12-19 véradás

Május 2. 17 óra Városi Nyugdíjasklub – Anyák napja
Május 5. de.: vásár
Május 6. délutántól: iskolai buli
Május 7. Iskola – alapítványi bál
Május 9. de.: vásár
Május 10. de.: vásár
Május 14 délutántól 15 éves a Die Blumen Tánccso-
port – ünnepi mûsor meghívott vendégekkel

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyánk
FLAMICH FERENCNÉ született HEUER MARGIT,
GRÉTI temetésén megjelentek és Õt utolsó utjára elkisérték,
sirjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak .

KÖSZÖNETTEL: LÁNYAI ÉS UNOKÁI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik édesanyám
HOFFMANN JÓZSEFNÉ sz. SCHÖFFER ERZSÉBET
templomi búcsúztatóján megjelentek, utolsó utjára elkísér-
ték és ezzel fájdalmamat enyhítették. Köszönettel

HOFFMANN JÓZSEF

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik RITZL AN-
TAL templomi búcsúztatóján résztvettek.
Külön köszönjük a kismarosi énekkar részvételét.

KELLNER CSALÁD

Közérdekû telefonszámokKözérdekû telefonszámokKözérdekû telefonszámokKözérdekû telefonszámokKözérdekû telefonszámok
orvosi ügyelet - 354-180

mentõk - 104
rendõrség - 107
tûzoltóság - 105

polgárõrség -  06-70/382-9041
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ÁLLATVÉDÕ
SOROKÁgi Fülikével

Áginak kevesebb kedvence
van, mint az elõzõ két állattu-
lajdonosunknak. De Ági és a
kutyusa Fülike története hihe-
tetlenül magával ragadó!

Fülike befogadott, 5 éves,
keverék, hosszú szõrû, zsemle-
színû, kan kutyus. Egy tõlük
nem messze lévõ fiatal alomból
járt át folyamatosan Ágneshez
Fülike, elõször nem akarta,
hogy a kutya Vele maradjon,
hisz Ágnes cicás típus.  De az-
tán 1 évre rá, miután Fülike
szinte minden nap meglátogat-
ta, úgy döntött, hogy befogadja
az eredetileg is gazdis kutyust.
A elõzõ gazdi is beleegyezett,
mert mindig Áginál volt Fülike.

A kutya, nagyon energikus,
mindent, ami ehetõ és rágható
elvisz és a házban lévõ ágy alá
hord be, még a pénzt is kilopja
Ági kezébõl, az óljából a pár-
nát, mindig kiráncigálja az ud-
varra. Kedvenc játéka egy plüss
tigris, ez az egyetlen olyan do-
log, amit nem rág szét csak ját-
szik vele, ezen kívül az össze-
nyomott mûanyag palackokkal
is szívesen játszik, valamint na-
gyon szeret TV-t nézni.

Fülike nagyon szereti, ha si-
mogatják a hasát, tud pacsit és

puszit is adni. A kutyust hetente
sétáltatják. Mivel Ágnes mozgás-
korlátozott ezért mindig megkér
valakit, hogy vigye el Fülikét sé-
tálni. Egészségügyileg rendben
van tartva, oltást minden évben
kap és az általános dolgokat is el-
lenõrzi Ági, mint például kullancs
vizit.

Fülike mindenevõ, de kedven-
ce a gyümölcs joghurt és a csoki
lenne, ha Ági adna neki, mert ugye
kutyusoknak nem egészséges a
csokoládé.  Nagyon osztozkodó,
több cica is átjár Ágiékhoz fala-
tozni a közelbõl és persze a saját
cicája Fanni is Fülikével egy tá-
nyérból eszik. Fanni sajnos most
beteg, ezért Ági volt férjénél van

Tzatziki
Már megint nem tudtam
uralkodni magamon! Szere-
tek enni és kapok is “konzer-
vet” száraz kaját, maradékot.
Csokit nem nagyon, nem
tesz jót. De cubák van heten-
te, nem gyõzöm dugdosni.
Néha innék egy kis tejeská-
vét, de azt sem adnak, pedig
micsoda illata van. Ha beme-
gyek a jó melegbe, nagyon
jól tudom érezni magam, egy
idõ után valami szórakozás
után kell néznem. Egy kis
plédhurcolás, kukázás, füg-
göny ráncigálás... ez az. Dóri
nincs itt minden nap. Gazdim
pedig nem szaladgál velem,
igaz így is imádom.

Tegnap hajnalban, Gy. a
kajás hozta az ebédet.Bírom
a  srácot, jó szaga van, még
az autójának is és mindig ját-
szik velem. Éreztem vitte H.
mamának is a paradicsomos
káposztát.

Szóval feltette a mi cuc-
cunkat a helyére, lekísértem
õt a kapuhoz. A házban is sö-
tét volt még. Õ ilyenkor még
alszik. Végül is ha én egész
nap ûcsörögnék, nekem
is  elfáradna a popsim.A kaja
csak úgy illatozott. Mi lenne
ha megkostolnám, bár soha
nem tettem, csak most az
egyszer. A doboz fedele nem
engedett egykönnyen, addig
rángattam. A husit mind me-
gettem, salátát hagytam neki
bõven, nem is értem miért
nem örült neki. Egy kis té-
gelyben volt még valami na-
gyon finom, elnyalogattam
mind.

Haragudott... húú na-
gyon... olyan rossz, azt
mondta, még mindig tzaziki
szagú a szád te gombszemû
szörnyeteg... Én tényleg nem
akartam.

FÜLIKE EURÓPA -
MAGYARORSZÁG - DUNAKANYAR

Befogadó gazdik: Margai Ági

ideiglenesen. Fanni 8 éves ivarta-
lanított cica, inkább az a lustálko-
dós fajta.

Ha Ági elmegy otthonról, ak-
kor Fülike sír és hisztizik, mint
egy gyerek, viszont, ha Ági haza-
ért, akkor nincs nála boldogabb
kutya nála a világon. Ha csenget-
nek vagy szól a telefon, akkor
Fülike jelez Áginak, hogy valami
van.

A kutyus szokott Ágival is
aludni, és ilyenkor elõfordul, hogy
Fülike ébreszti fel reggel Ágit, ha
véletlenül elalszik. Nagyon segí-
tõkész kutyus, ha esetleg Ági el-
esik, akkor azt sem tudja, hogy ug-
rálja körbe Õt, próbál neki segíte-
ni, ahol tud.

Sajnos tavaly megbetegedett
Fülike, lebénult a hátsó két lábá-
ra, és majdnem el kellett altatni.
De csodával határos módon, hir-
telen elkezdett javulni az állapo-
ta, így ma ugyan olyan mozgé-
kony és vidám, mint a betegsége
elõtt volt.

És végül egy idézettel fejezem
be irományom.

“Nem mindig látod, mi az, ami
egy kutya szívében rejlik, de ha
bízol benne, esélyt adsz neki, hogy
megmutassa, mire képes valójá-
ban!”

CSÁNYI ADRIENN

Újra kampányt hirdetünk nagymarosi  macskák és kutyák  ivartalanítására, valamint macs-
kák veszettség elleni oltására. Elsõ ízben: CHIP BEÜLTETÉS renkívüli kedvezményes
áron csak a mûtétre jelentkezõknél .  A jelentkezések április 19-ig adhatók le  az alábbi
helyeken: Bethlen sörözõ, horgászbolt, könyvtár,  polgármesteri hivatal.
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1974 óta vagyok kapcsolatban a
gyermekekkel a sport, a kajako-
zás által. Körülbelül 20 év edzõi
tevékenység után kilenc évig
más területen folytattam a mun-
kát. Ezután ismét “csatasorba”
álltam, és észleltem, hogy a
gyermekek viselkedésformájá-

ban igen jelentõs változás állt be,
melyre a különbözõ egyesüle-
tekben dolgozó edzõkollégák is
felhívták a figyelmemet. A mi
sportágunk, a kajakozás egy igen
veszélyes, hatalmas akaraterõt
kívánó sport. Éppen ezért itt a fe-
gyelemnek fontos jelentõsége
van, amit a napi foglalkozások
alkalmával el kell, hogy érjünk,
mivel az esetleges fegyelmezet-
lenségnek súlyos következmé-
nye lehet. A viselkedés változá-
sa, mely inkább negatív elõjelû
volt, arra ösztönzött, hogy egy
pár sorban összegezzem (a tel-
jesség igénye nélkül) az edzõk,
a pedagógusok nevelõi tevé-
kenységét és felelõsségét. Te-
szem ezt azért, mert hiszek a pe-
dagógiában, hiszek a gyermekek
jóságában. Közhely, de igaz;
mindenki jónak születik, csak
mi, felnõttek ronthatjuk el õket.

Idézem dr. Cserháti László
edzõt, aki az “Edzõk erkölcsi
kódexében” leírja, hogy Platón
(görög filozófus) már kb. 2300
évvel ezelõtt azon a véleményen
volt, hogy a “tanító” jóval na-
gyobb gondot fordítson a gyer-
mek helyes magatartására, mint
az elemi ismeretekre! 400 évvel
késõbb Seneca (római filozófus)
ezt így fogalmazta meg: “Erköl-
csöt tanulj elõször, azután böl-
csességet! Ezt erkölcs nélkül nem
lehet tanulni”. Az edzõ elsõsor-
ban pedagógus, aki példát mu-
tat, ha kell. támogat, aki felisme-
ri tanítványa gondjait, erõs és
gyenge oldalait, és így segítõ
társa, ha kell bírálója tanítvá-
nyának. Sportszakmai ismerete-

ken túl élettani, anatómiai, pe-
dagógiai és pszichológiai isme-
retekbõl is felkészültnek kell len-
ni, hiszen az együttmûködés ta-
nítványával széleskörû ismerete-
ket igényel.

A különbözõ szakosztályok-
hoz jelentkezõ 8-10 éves gyer-

mekek egy otthonról hozott vi-
selkedésformával rendelkeznek.
Ezek a gyermekek hamar átve-
szik az egyesületekben megho-
nosodott, az edzõk, az elõdök
által létrehozott szokásokat. Az
edzõk felelõssége ezen a ponton
kezdõdik, és tart addig, amíg a
gyermekek sportolnak. Ezek a
gyermekek életük egy rövidnek
mondható, de az újra igen fogé-
kony szakaszát (4-8 év) töltik
aktív sportolással, ami meghatá-
rozó lesz életük végéig. A fizi-
kum fejlesztése mellett nagyon
fontos (talán még fontosabb) az,
hogy a gyermekek személyisé-
ge is formálva legyen (Platón -
Seneca), amit nem is lehet elke-
rülni, hiszen nap, mint nap
együtt van edzõ és tanítványa.
Sok esetben példakép lesz a (fi-

atal) edzõ, éppen ezért nagyon
fontos, hogyan kell éljen, tanít-
son, viselkedjen (õszinteség, kö-
vetkezetesség, szavahihetõség...
stb.), hogyan beszél (káromko-
dás, érthetõség), milyen az élet-
vitele (alkohol, drog, erkölcste-
lenség).

1826-ban Gedeon László
(nagyváradi tanár-költõ) írt egy
nagyon szép költeményt, mely-
nek mondanivalója ehhez a té-
mához kapcsolható. Nyelvezete
korhû, de tartalma máig is me-
gállja helyét.

“Már kedves Tanítók!
Rátok bíza Hazánk e kintses

vagyonnát,
Kezetekbe adja legdrágább

záloggát…
Vigyétek õket a Virtus forrá-

sához
S annak tsergedezõ arany

patakjához,
A terhet vallókra olly böltsen

rakjátok,
Hogy erejeket meg ne tánto-

rítsátok,
És mivel reátok függesztik

szemeket

Az ifjak, s követik minden
lépésteket,

Elõttök mindég olly példával
mennyetek,

Hogy õk ahoz szabván tulaj-
don életek,

Valami homályra ne akad-
hassanak,

S e ként jobról balra ne tán-
torodjanak…”

Az edzõi tevékenység köz-
ben végzett pedagógiai munka
egyik fontos eleme, hogy a gyer-
mekeket konstruktív életvezetés-
re ösztönözzük, ezáltal jó közös-
ségformálók, és önfejlesztõk
lesznek. Ily módon elkerülhetjük
a szélsõséges (deviáns), az ön-
pusztító (destruktív) magatartást.
Nyilvánvaló, hogy a deviáns,
destruktív életvezetés tragédia az
egyén, és a család számára, de
tragédia a társadalom, vagyis
mindannyiunk számára is. Ha az
edzõ figyelme kiterjed az erköl-
csi nevelésre is, akkor a rábízott
gyermekek többnyire fegyelme-
zettek, segítõkészek, jó lelküle-
tûek, becsületes és egészséges
szellemûek lesznek. A közös
munka edzõ és sportoló között
biztonságossá, könnyebbé, haté-
konyabbá, és ezáltal eredmé-
nyessé válik. És aki eredményes
lesz, elõbb-utóbb majd õ képvi-
seli hazánkat a különbözõ nem-
zetközi versenyeken. Tehát na-
gyon fontos, hogy a hazánkat
képviselõ, a külföldre utazó ver-
senyzõ erkölcsileg tiszta, visel-
kedése pedig példamutató le-
gyen. Ha a magas szintû edzés-
vezetés mellett a pedagógiai
munkánkra is odafigyelünk, ak-
kor az alább leírt Hamingway
idézet valóra válik, nevezetesen

“A sport megtanít becsülete-
sen gyõzni, és emelt fõvel veszí-
teni, tehát a sport mindenre meg-
tanít!”

NIEBERL KÁROLY

Nevelõi tevékenységek,
pedagógusok - edzõk felelõssége!
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Lakberendezési üzlet
Szõnyegtisztítás régi áron 950 Ft/m2

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bio-, gyógymatracok, ágyak, ágynemûk (gyapjú, toll, mûszálas töl-
tettel), takarók, plédek, ajándéktárgyak, karnisok, szalagfüggönyök.

Szolgáltatásaink: TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS, ÁTALAKÍTÁS

(ruha, bõr, szõrme, mûszõrme, kabátok). Szõrmekészítés, ÉK-
SZERJAVÍTÁS.

AKCIÓ: HÚSVÉTI SZÕNYEGTISZTÍTÁS 890 forint/nm áron!

Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)
Nyitva tartás: kedd-péntek 9-tõl 17 óráig, szombat 9-tõl 12 óráig
Telefon: 06-20/567-2700, 06-20/401-4738, 06-20/388-2618

Nagymaros
Nagymaros Város

Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város

Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.

Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák:

Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.

Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika
(dunapress@invitel.hu)

Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100, fax: 305-581

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK

LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.

60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.

MENITA Kft. 06-30/912-9413 www.menita.hu

“AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE”

Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig
Nagymaros területén hozom-viszem szolgáltatás!

Külsõ mosás:
1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterû kisbusz)

Belsõ takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterû kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.

06-30/343-88-67

ÚJRA NYIT A
PISZTRÁNGOS
Nagymaroson!

Április 1-t�l a megszokott ízekkel
mindenkit szeretettel várunk a

Panoráma teraszán!
Nyitva tartás:

minden nap 10-t�l 21 óráig
A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott
integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol
az állampolgárok egyszerûen és gyorsan intézhetik ügyei-
ket. Létrehozásuk a kormányzat elsõ lépése az ügyfélbarát
és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.

Az Önhöz legközelebb esõ Kormányablak:
Pest Megyei Kormányhivatal

Váci Ügyfélszolgálata
2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16.
(a Magyar Államkincstár épületében)

Nyitva tartás: munkanapokon 8-tól 20 óráig

A Kormányablak
- széles körû tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mi-

kor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
- felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen

kérelmet, formanyomtatványt szükséges elõterjeszteni,
- segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a

csatolandó dokumentumok ellenõrzésében.

A Kormányablakban többek között
- ügyfélkaput létesíthet,
- egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szol-

gáltatásokat intézhet,
- családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági tá-

mogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyer-
meknevelési támogatás),

- tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, il-
letve gyermekgondozási díj igénylésérõl, a Magyar igazol-
ványokkal kapcsolatos ügyintézésrõl,

- megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni
lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreirõl, mûködésé-
rõl és helyszíneirõl részletes és aktuális információt talál a
www.kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

közérdekû hirdetés
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Megtisztelõ és felelõsségtel-
jes cím birtokosa lett Takács
Nikolas. Az X-Faktor sztárját
választotta a Duna Menti Re-
gionális Vízmû Zrt a Víz Jó-
szolgálati Nagykövetévé a
Víz Világnapja alkalmából. A
nagyköveti címet a világnap
idei, Víz a városokért, váro-
sok a vízért szlogenjéhez
igazodva, a társaság birtoká-
ban lévõ, Visegrád és Nagy-
maros városát összekötõ
közmûalagútban adták át. A
ceremónia egyben megnyi-
tója volt az alagút két foga-
dóépületébe álmodott kiál-
lításnak is.

Takács Nikolast nemes fel-
adattal bízta meg a váci székhe-
lyû DMRV Zrt. Az énekes a víz
jószolgálati nagyköveteként
március 22-tõl, a Víz Világnap-
jától kezdõdõen egy éven át fon-
tos szerepet tölt be a vízbázis- és
környezetvédelem, valamint a
Magyarország csaknem teljes te-

Takács Nikolast választották a
víz jószolgálati nagykövetének
Különleges helyszínen, a Duna alatt húzódó közmûalagútban

adták át a címet az énekesnek a Víz Világnapja alkalmából

rületén kiváló minõségû csapvíz
minden napos fogyasztásának
ösztönzése érdekében folytatott
munkában.

- Nikolast azért választjuk az
idén elsõ ízben kiadott, késõb-
biekben évente vándorló cím tu-
lajdonosává, mert zenéjén ke-
resztül hidat teremthet a Duna

két partján található városokban
élõ szlovák és magyar állampol-
gárok között. Általa közvetített
üzeneteink a Duna mentén élõ
két nemzethez egyaránt eljuthat-
nak - mondta el a ceremónián
Gombás Ernõ, a DMRV Zrt tit-
kársági osztályvezetõje.

A cím adományozásával a
társaság célja az volt, hogy fel-
hívja a társadalom figyelmét
arra, hogy Magyarország a vilá-
gon csaknem egyedülálló
mennyiségben és minõségben
rendelkezik felszín alatti és fe-
letti vizekkel, s ez a víz, azaz az
ivóvizünk kincs, amit meg kell
õriznünk.

- Büszkék lehetünk rá, hogy
földrajzi adottságaink mindezt
lehetõvé teszik számunkra, de
tudatában kell lennünk annak,
hogy ez a kivételes kincs csak
addig fog jelenlegi formájában
rendelkezésünkre állni, amíg vi-
gyázunk rá. Amíg a környezet
védelmére minden ember, éljen
a Duna jobb, vagy akár bal part-

Tavasszal is célszer� ellen�rizni a vízóraaknát!
Nemcsak télen, a fagyok el�tt, hanem ilyenkor tavasz kezdetekor is
érdemes ellen�rizni a vízmér�ket.

A házi ivóvízhálózat részét képez� vízmér�akna tisztán tartásáról és
a vízmér�k épségének meg�rzésér�l a fogyasztó köteles gondoskod-
ni. A szakemberek javaslata szerint a tartós fagyok elmúltával min-
denképp célszer� megvizsgálni a vízmér�akna állapotát, különösen a
hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan kiszell�ztetjük az aknát, így a
mér�k megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak akkor ajánla-
tos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelent�sen
károsíthatja a szerkezeteket.

A DMRV Zrt. (Vízm�) szakemberei gyors és egyszer� technikát javasolnak az állapotellen-
�rzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerel-
vényét, és nézzük meg a vízmér�t. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivár-
gás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Ellenkez� esetben
utólag váratlan meglepetés érhet minket!

Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mér�, akkor is meghibásodás lehet a hálóza-
ton. Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket.

Köszönjük, hogy odafigyel vízmér�je állapotára, hiszen a vízórák rendeltetésszer� m�köd-
tetése közös érdekünk!

DMRV Zrt

ján, kiemelten odafigyel - hang-
súlyozta Gombás Ernõ.

Nikolas az átadó után a nagy-
marosi fogadótérben kifeszített
Jövõfalat tenyérlenyomatával,
aláírásával és szülõvárosának
nevével is ellátta.  Nikolas a
szimbolikus aktus után a rend-
hagyó tanösvény kiállítását meg-
tekintve az újságírókkal együtt
indult el felfedezni a Duna alatt
húzódó 550 méter hosszú köz-
mûalagutat.

Visegrádra érve az ott vára-
kozó iskoláscsoporttal együtt
megnézte a Bõs-Nagymarosi
Vízlépcsõ építésérõl szóló kiál-
lítást, majd átkísérte a gyerek-
csoportot az alagúton Nagyma-
rosra.

A KÖZMÛALAGÚT. A lé-
tesítményt a Bõs-nagymarosi erõmû
építési munkálatai során hozták lét-
re 1989-ben. A Duna elterelésével
a száraz mederbe 2,8 méter átmérõ-
jû, elõre gyártott betongyûrûket fek-
tettek úgy, hogy a fele a földben, a
fele pedig a késõbb ráengedett Duna
vizében álljon. A Magyarországon
kuriózumnak számító, a Duna alatt
16 méter mélyen húzódó 550 méter
hosszú járatban Nagymaros irányá-
ból Visegrád irányába hoznak át
ivóvizet, Dömös, Pilismarót és Vi-
segrád térségébõl pedig a szenny-
vizet vezetik át a nagymarosi oldal-
ra, amely onnan a váci szennyvíz-
tisztító telepre kerül tisztításra.

A Visegrád és Nagymaros vá-
rosát összekötõ közmûalagút.
Iskolások is megnézhették


