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“Ezernyolcszáznegyvennyolc! az égen
Egy új csillag, vérpiros sugára
Életszínt vet a betegségében
Meghalványult szabadság arcára.”

                                       PETÕFI SÁNDOR – 1848

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a
1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója

alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre
március 15-én (kedden)

10 órára a nagymarosi mûvelõdési házba
Köszöntõt mond: Petrovics László

Nagymaros polgármestere

Ünnepi szónok: Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti
Bank Felügyelõ Bizottságának elnöke

A mûsor közremûködõi:
Nagymarosi Férfikar, kar-
nagy: Juhász Orsolya,
Kittenberger Kálmán Álta-
lános és Mûvészeti Iskola
4.osztályos tanulói. A mû-
sort összeállította és beta-
nította:  Scultétyné Jung Erzsébet, Kiss Gáborné, Hevesiné
Hamvas Erika és Horváth Dávid. A táncot betanította:
Sánta Gergõ, Bíró Anna.

Február 25-én a mûvelõdési
házban megrendezett civil fóru-
mon találkoztak egymással a
Nagymaroson mûködõ kisebb-
ségi önkormányzatok, civil
szervezetek, alapítványok kép-
viselõi.

A meghívott 42-bõl 33 szer-
vezet mintegy 70 képviselõje tu-
dott megjelenni a fórumon.

Az összejövetel célja volt,
hogy a helyi szervezetek egy át-
fogó képet kapjanak egymás
munkájáról, céljairól, gondjai-
ról.

A Polgármester úr köszöntõ-
jében méltatta a civil szerveze-
tek jelentõségét a város életében.
A város anyagi helyzete miatt
pénzbeli támogatással ebben az
évben nem tudjuk segíteni civil
szervezeteinket, de továbbra is
biztosítjuk az ingatlanok haszná-
latát, továbbá rendezvényeiken
- igény szerint - besegítenek az
önkormányzat munkatársai.

A köszöntõt követõen minden
szervezet képviselõje mintegy 3
percben ismertette tevékenységü-

ket.
A teljesség igénye nélkül az

alábbi területeket képviselik: -
sport, turisztika, egészségvéde-
lem, mentálhigiéné, környezet-
védelem, mezõgazdasági- és
borkultúra, állatvédelem, karita-
tív munka, közbiztonság, nagy-
családosok képviselete, zene-,
ének-, tánc- és képzõmûvészet,

városszépítés, fiatalok és öregek
hasznos szabadidõ eltöltése, ki-
sebbségi önkormányzatok által
felvállalt identitás megõrzés, ala-
pítványok által az óvodások, is-
kolások, öregek, kultúra, egész-
ségmegõrzés támogatása stb.

Rendkívül színes és átfogó
kép alakult ki az általuk elmon-
dottak alapján, méltán lehet rá-
juk büszke városunk minden la-
kója. Õk az önzetlenül segítõk,
akik szabadidejüket, anyagiakat,
energiájukat a közösségért ál-
dozzák. Munkájuk hasznosságá-
ba vetett hit, és a közösségben
megélt élmény sarkalja õket
újabb és újabb feladatokra.

folytatás a 3. oldalon

Civil fórum a
mûvelõdési házban

Sikeres volt a sváb bál

Még meg sem hirdették, de már lefoglaltak minden helyet a
február 19-én, a mûvelõdési házban rendezett sváb batyubál-
ra. A bált ötödik alkalommal rendezte a helyi sváb hagyomá-
nyokat ápoló közösség, idén már az októberben megalakult
Dunai Svábok Önkormányzata nevében szervezték.
                                             (Képes beszámolónk a 6. oldalon)

A bemutatkozás utáni kötetlen beszélgetésen még jobban
megismerik a “civilek” egymás munkáját
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A képviselõ-testület február 28-án
tartotta rendes ülését a polgármes-
teri hivatal házasságkötõ termé-
ben. Napirend elõtt hárman kértek
szót. Ivor Andrásné – a Dunai Svá-
bok Önkormányzatának elnöke,
aki tanácskozási joggal volt jelen
az ülésen – az Elsõvölgyi óvoda
udvarán történt üregbeszakadással
kapcsolatban kérte a balesetve-
szély megszûntetését. A képvise-
lõ-testület a felszólalásra reagálva
megerõsítette a Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság határoza-
tát, felkérte a jegyzõt, hogy a vég-
leges megoldásig az óvoda udva-
rában történt üregbeszakadás elke-
rítésérõl oly módon gondoskodjon
a polgármesteri hivatal, hogy a
balesetveszély megszûnjön.
Burgermeister László képviselõ
beszámolt a civil szervezetek fó-
rumáról, melyben köszönetet mon-
dott a megjelenteknek. Elmondta:
az önkormányzat jelenleg nem tud
anyagi támogatást nyújtani a civil
szervezeteknek, de helyiség igé-
nyeiknek eleget tud tenni. Fekete
Zsolt képviselõ jelezte, hogy a kül-
területen élõk igényt tartanának
egy összejövetelre, ennek idõpont-
ját ki is tûzték.

Napirenden szerepelt a komp-
közlekedés felülvizsgálata. A téma
tárgyalása elõtt a képviselõk meg-
hallgatták az Atlantis-Visegrád
Kft ügyvezetõjét/tulajdonosát,
Jung Vilmost, aki kérte a korábbi
forgalmi rend visszaállítását. El-
mondta: az új forgalmi rend miatt
csökkentek a bevételei, ezért elõ-
fordulhat, hogy télen meg kell
szüntetnie a kompátkelést. A kép-
viselõ-testület úgy határozott,
hogy a kompközlekedés megköze-
lítõ útja kijelölésérõl további vizs-
gálatot követõen hozza meg dön-
tését. A vizsgálat során a város-
központ projektre is tekintettel ki
kell térni a Fõ tér és a Magyar utca
felõli egyirányú forgalmi rend
visszaállítása következményeire,
annak esetleges hétvégi idõszakra
történõ korlátozására, a korábbi
forgalmi rend esetleges megfordí-
tására a Fõ tér felé történõ kihaj-
tással és a Magyar utca felöli két
ráhajtó sávval, valamint a szüksé-
ges forgalomszabályozási intézke-
désekre, a parkolási rend kialakí-
tására.

Kosd Község Önkormányzata
megkeresésére a képviselõ-testü-
let tudomásul vette és elfogadta a
község önkormányzata és Nagy-
maros Város Önkormányzata kö-
zött 2009. április 18-án, a Kosd,
Kossuth u. 12. szám alatti telep-
helyen szociális szolgáltatások
mûködtetésére létrejött megbízási
szerzõdés 2011. március 31. nap-
jával, közös megegyezéssel törté-

nõ megszüntetését, ezzel egyide-
jûleg a pénzügyi elszámolást ha-
ladéktalanul el kell végezni.  Fog-
lalkoztak a képviselõk a Gondo-
zási Központ alkalmazotti létszám
átmeneti módosításával. Döntésük
értelmében március 1-jétõl június
30-ig a nyugdíjba vonuló közalkal-
mazott felmentési ideje idõtartam-
ára a feladat zavartalan ellátása
érdekében a párhuzamos foglal-
koztatást, az elõterjesztésben fog-
laltaknak megfelelõen jóváhagy-
ták.

Ismét napirenden szerepelt az
1 fõ óvodai dajkai állás betöltése,
melyet legfeljebb június 30-ig
hagytak jóvá, azzal a feltétellel,
hogy a szeptember 1-tõl történõ
ismételt betöltésre külön döntés-
sel kerülhet sor, amelyet megelõ-
zõen minden lehetséges támoga-
tási lehetõséget keressen meg az
intézmény. Megismerve a hétkö-
zi, hétvégi, ünnepnapi orvosi
ügyeletrõl és módosításáról szóló
elõterjesztést a képviselõk úgy
döntöttek, hogy a mûködtetés to-
vábbi formájáról pályázatot írnak
ki és döntést a pályázat eredmé-
nye után hoznak.

Módosításokkal elfogadta kép-
viselõ-testület a 2011. évi költség-
vetési rendeletet, melynek fõ-
összegei a következõk: bevételek:
919,174.000 forint; kiadások:
1,007.302.000 forint; hiány: -
88,128.000 forint. A napirend kap-
csán a következõ határozatot fo-
gadták el: “A képviselõ-testület
képviselõi és bizottsági tagi tisz-
teletdíj elõirányzatot forrás hiá-
nyában nem állapít meg. Az I. fél-
évi költségvetési beszámolóval
egyidejûleg, forrás rendelkezésre
állása esetén dönt elõirányzat biz-
tosításáról.”

A képviselõ-testület döntése
értelmében az önkormányzati
fenntartású Pedagógiai Szakszol-
gálat intézményvezetõi munkakör-
ének betöltésére Staud Katalint
választották. A kinevezés márci-
us 1-tõl 5 év határozott idõtartam-
ra szól. Írásban számoltak be az
önkormányzat intézményei – Nap-
közi Otthonos Konyha, Mûvelõdé-
si Ház és Könyvtár, Védõnõi Szol-
gálat - tavalyi munkájukról és idei
terveikrõl, melyeket az intézmény-
vezetõk még helyben kiegészítet-
tek. A beszámolókat elfogadta a
testület. Döntöttek arról, hogy a
Védõnõi Szakszolgálatnál a tisz-
tasági festést 2011-ben el kell vé-
gezni, valamint az akadálymente-
sítésre megoldást kell találni.

A képviselõi vagyonnyilatko-
zatok leadásáról Szimon Attila
képviselõ szóbeli tájékoztatást
adott. Elmondta: minden képvise-
lõ idõben leadta vagyonnyilatko-

zatát. Arra a felvetésre, hogy a va-
gyonnyilatkozatokat tegyék fel a
honlapra Petrovics László polgár-
mester azt a választ adta, hogy a
nyilvánosságra hozatalra kötele-
zettség nincs, aki meg szeretné te-
kinteni, a polgármesteri hivatalban
megteheti.

Írásban számolt be a testület-
nek Kecskeméti István honvédel-
mi ügyintézõ a 2010-ben végzett
honvédelmi, polgári védelmi és
katasztrófavédelmi adminisztráci-
ós tevékenységérõl, melyet azzal
a kiegészítésekkel fogadtak el,
hogy az újságba és a honlapra ke-
rüljön fel egy tájékoztató anyag a
katasztrófavédelemrõl. Napiren-
den szerepelt a Helyi Építési Sza-
bályzat és a Szabályozási Terv
módosítása, melyben a következõ
döntés született: -  A lakossági vé-
lemények, kérelmek bekérésére
március 10-tõl kezdõdõ, 1 hóna-
pig tartó jogvesztõ határidõt biz-
tosítanak, melynek lehetõségét az
önkormányzat lapjában, honlapján
és a kábeltévében is közzé kell ten-
ni; -  munkacsoportot javasolnak
létrehozni a beérkezõ javaslatok,
vélemények feldolgozására, kiér-
tékelésére, a tervezési terület le-
határolására vonatkozó javaslatté-
telre, a tervezési tevékenységre
vonatkozó árajánlat-kérés összeál-
lítására. Tagjainak Philipp Fri-
gyest, Varga Csabát, Murányi Zol-
tánt, Fekete Zsolt és Grécs László
képviselõket, valamint az építés-
hatóság részérõl a nagymarosi
ügyeket intézõ munkatársat jelöl-
ték ki.

Az önkormányzat tulajdonában
lévõ ingatlanokat a képviselõk egy
korábbi bejárás során megismer-
ték, ennek ismeretében felkérték a
polgármestert, hogy a funkciójá-
ban megmaradó ingatlanok eseté-
ben a tevékenységeket továbbra is

folytassák, illetve a bérletre vagy
eladásra jelölt ingatlanok esetében
a hasznosításhoz szükséges doku-
mentumokat készítsék el, továbbá
felkérték a vagyonrendelet szerint
a pályázatok lebonyolítására. A
képviselõ-testület a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javasla-
tára az István téri ingatlan eseté-
ben a következõ ülésig a döntés-
hozatalt elnapolta, ameddig a ter-
vezett funkcióra vonatkozó pályá-
zati lehetõségeket fel nem tárták.

Döntés született egy nagyma-
rosi ingatlan telekátalakítás ügyé-
ben, valamint az önkormányzat
tulajdonát képezõ nagymarosi
1879/5 helyrajzi számú, strand-
fürdõ megjelölésû 2541 négyzet-
méter területû ingatlanból az épü-
letek alapterületének levonása
után fennmaradó 2205 négyzet-
méter nagyságú területnek márci-
us 1-tõl határozatlan idõre, mo-
torcsónak tárolás céljára 60 ezer
forint havi bérleti díjért bérbe
adására. A szerzõdés felmondási
idejét 30 napban állapították meg.
Jelenleg a vízügyi igazgatóság
kezelésében lévõ szomszédos te-
rület önkormányzati tulajdonba
adása esetén a szerzõdést felül kí-
vánja vizsgálni.

A képviselõ-testület határo-
zott arról, hogy pályázatot hirdet
a Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola igazgatói
munkakörének betöltésére. A
zárt ülés – melyben szociális ké-
relmeket tárgyaltak - elõtti utol-
só napirend az Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat módosításáról
szólt. Burgermeister László kép-
viselõ kérte az SzMSz-be az in-
terpelláció visszaállítását, vala-
mint a városi jogtanácsos meg-
bízásának képviselõ-testületi ki-
zárólagos hatáskörben való sza-
bályozását. A szavazáskor az
elõterjesztés nem kapta meg a
minõsített többségi szavazatot,
így egyelõre a módosításra nem
kerül sor.

F. E.

Nagymaros Város Önkor-
mányzata a jelenleg érvényben
lévõ településrendezési eszkö-
zeinek módosítását tervezi.

A tervezés megindítása elõtt
a Nagymaros közigazgatási te-
rületén ingatlantulajdonnal
rendelkezõk körében felmerült
településrendezéssel, építési
joggal kapcsolatos kérdések,
kérések elõzetes felmérését kí-
vánja elvégezni.

Észrevételeiket, vélemé-

nyüket írásban, 2011. április
10-ig beérkezõleg, a város fõ-
építésze (Varga Csaba, Nagy-
maros Város Polgármesteri Hi-
vatala, 2626 Nagymaros, Fõ tér
5.) felé tehetik meg.

A határidõ lejártát követõ-
en beérkezõ kérelmeket a kép-
viselõ-testület ezen módosítá-
sok keretében érdemben nem
tudja vizsgálni.

Köszönjük közremûködésü-
ket.

Településrendezés:
várják a javaslatokat

Elfogadták a költségvetést
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folytatás az 1. oldalról
Munkájuk gyümölcse, hogy

velük könnyebbek a hétköz-
napok, és szebbek az ünnepe-
ink. Õk azok, akik közösség-
építõ munkájukkal tartást, ka-
raktert, identitást adnak Nagy-
marosnak. Köszönet érte!

A bemutatkozásokat köve-
tõen - baráti beszélgetés kere-
tében - szendvicsekkel, süte-
ményekkel és itallal vendégel-
tük meg a megjelenteket.

Felkértük a civil szerveze-
teket, hogy vegyenek részt az
idei majális megrendezésében,

Civil fórum a
mûvelõdési házban

továbberõsítve az összetarto-
zás élményét.

Köszönöm, a résztvevõk-
nek, hogy elfogadták meghívá-
sunkat, Heininger Károlynak,
Hollósi Gézának és Solymár
Károlynak a felajánlott bort,
Mándli Katinak és munkatár-
sainak a sok segítséget,
Heinczné Cserni Katinak,
hogy a háziasszony szerepet
elvállalta, és közvetlen, meg-
nyerõ személyiségével jó han-
gulatúvá varázsolta az estét.

BURGERMEISTER LÁSZLÓ

KÉPVISELÕ

Kedves Gyerekek és alkotni
szeretõ Ifjak!

Immár második alkalommal
hirdetjük meg a Magyar Köl-
tészet Napja tiszteletére rajzpá-
lyázatunkat Olvass és Rajzolj
címmel!

Idén is három korcsoport-
ban lehet nevezni: óvodások,
alsó, illetve felsõ tagozat.

Abban változtattunk, hogy
most nem a költõk közül vá-
laszthatsz, hanem a megadott
versek közül választhatod ki a
neked legkedvesebbet.

A versek szövegét keresd az
iskola faliújságján vagy az óvo-
dában!

Most sincs megkötés, bár-
milyen technika választható és
a méretében is te döntesz, hogy
A/3-as vagy A/4-es nagyságot
választasz!

Minden korosztályban az
elsõ három helyezettet díjaz-

zuk, de lesz egy különdíj is an-
nak az osztálynak, illetve óvo-
dai csoportnak, ahonnan a leg-
több mû érkezik!

Nincs más dolgotok csak el-
olvasni a verseket, választani
egyet közülük, majd elengedni
a fantáziádat és alkotni! Vala-
mint, ha szeretnétek a különdí-
jat, akkor bíztassátok a barátai-
tokat is a munkálkodásra.

Március 25-ig várjuk az
elkészült mûveket!

A pályamûvek leadhatóak:
Rudolf Józsefné alpolgármes-
ter részére, illetve az iskolá-
ban Mosonyiné Garami Mária
és Hiripiné Rózsa Valéria ré-
szére.

Eredményhirdetés: április
10-én (vasárnap) du. 15.30
órakor a mûvelõdési házban!

RUDOLF JÓZSEFNÉ

ALPOLGÁRMESTER

Olvass és rajzolj

A rajzpályázat kiírása
Óvodások: - szabadon választott magyar népmese illuszt-

rációja egy képben, vagy Lackfi János, Vörös István: Apám
kakasa (Változatok klasszikus magyar gyerekversekre) címû
kötet egy verséhez illusztráció készítése egy képben.

Alsó tagozat: - Lackfi János: Savanyú-savanyú, Kölyök,
Lengyel Eszti, Az örök huszár, Szatyros Lajos, Mese a
betmanrõl, Apám kakasa, Kölcsönkenyér, Vörös István: Fehér
Loninak címû verseihez illusztráció egy képben.

A versek megtalálhatóak az Apám kakasa címû kötetben
illetve az iskolában!

Felsõ tagozatnak és idõsebb korosztálynak:
- Lackfi János: Savanyú-savanyú, Kölyök, Lengyel Eszti,

Az örök huszár, Szatyros Lajos, Mese a betmanrõl, Apám ka-
kasa, Kölcsönkenyér, Vörös István: Fehér Loninak, A kutya
nyoma címû verseihez illusztráció készítése egy képben!

A Váci Értéktárban március 3-
án, csütörtökön nyílt a
Freecikli Vác kiállítás, amely
a kerékpár kultúrtörténetét mu-
tatja be.

A kiállítási darabok között
három olyan kerékpár is talál-
ható, amelyet Zoller Csaba
képviselõ, a Napkereki
Küküllõ Kerékpár Szervíz tu-
lajdonosa bocsátott az értéktár
rendelkezésére. A kiállítást
Moys Csaba, a Két Kerékkel

Nagymarosi kerékpárok
a Váci Értéktárban

Kevesebb Egyesület társelnö-
ke nyitotta meg, aki beszédé-
ben visszaemlékezett a Duna
menti bicikliút építésére is,
melynek elsõ szakaszát Nagy-
maroson adták át.

Az érdekes és látványos tár-
latot május 1-ig lehet megnéz-
ni csütörtök, péntek 10 és 14
óra között, szombaton és vasár-
nap 10 és 18 óra között a Váci
Értéktárban (Vác, Köztársaság
út 19.).

Ezúton szeretném köszönete-
met kifejezni mindazoknak,
akik felajánlásukkal hozzájá-
rultak ahhoz, hogy munkán-
kat hatékonyabban, kedve-
zõbb feltételek mellett tudjuk
végezni. A mai nehéz gazda-
sági helyzetben különösen
meg kell becsülnünk miden
segítséget, amit nekünk nyúj-
tanak.

Gaszner Józsefnek a számító-

Köszönet a segítségért!
gépért, Hetényi Andreának az
asztalokért, Rudolf Józsefnek a
festésért, a bútorok összeszere-
léséért, Maurer Tamásnak a se-
gítõkész munkájáért, Kautz Tí-
meának a nyomtatóért, amit a
védõnõk tudnak ezentúl használ-
ni, Raszlerné Szalai Katalin in-
tézményvezetõnek az együttmû-
ködésért.

      RUDOLF JÓZSEFNÉ

           ALPOGÁRMESTER

ELÕADÁS. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket március
19-én (szombaton) 16 órára Horányi Katalin
(pszichotherapeuta, író) Kreativitás a mindennapokban
címû elõadására.

Helyszín: Kerek Egylet klubja, Nagymaros, Váci út 21.
A belépés díjtalan.

KÁROLY RÓBERT TÁRSASÁG
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Az utóbbi években egyre több
szó esik a hazai, természetes,
jó minõségû élelmiszerek ter-
melésérõl, forgalmazásáról.
Az egyik fontos kitörési pont
ez ügyben a kistermelõk (õs-
termelõk) tevékenységének
elismerése és hathatós segít-
ség nyújtása termékeik értéke-
sítéséhez.

A február 3-án a Kerek
Egylet által szervezett szak-
mai és hatósági egyeztetõ fó-
rum az õstermelõk helyi áru-
sításának lehetõségeit és fel-
tételeit járta körül. Az önkor-
mányzat elöljáróin és a falu-
gazdászon kívül vendégünk
volt Lányi András a Jövõ
Nemzedékek Országgyûlési
Biztosának Hivatala képvise-
letében.

Azt est folyamán közös el-
határozás született az õsterme-
lõi árusítás mihamarabbi meg-

Kistermelõnek tekinthetõ az
a gazdálkodó, aki meghatáro-
zott mennyiségig mezõgazda-
sági terméket állít elõ gazda-
ságában és azt értékesíti.
Ezen mennyiségi felsõ hatá-
rokat az ide vonatkozó rende-
let a következõképpen szabá-
lyozza.

- Hetente 6 db, évente leg-
feljebb 72 db kifejlett vagy
növendék sertést, juhot, kecs-
két értékesíthet;

- Hetente 2 db, évente leg-
feljebb 24 db kifejlett vagy
növendék szarvasmarhát érté-
kesíthet;

- Hetente legfeljebb 200
db tyúk-félét;

- Naponta max. 200 l te-
jet, 40 kg tejterméket;

- Évente 5000 kg mézet.
- Évente max. 20000 kg

növényi terméket (zöldség,
gyümölcs, gabona stb.);

- Évente 5200 kg növényi
eredetû hõkezeléssel elõállí-
tott feldolgozott terméket
(lekvár, szörp, gyümölcslé
stb.);

- Hetente 150 kg, évente
legfeljebb 5200 kg savanyú-
ságot.

Az itt felsorolt termékek
listája nem teljes, azonban a
fenti mennyiségekbõl érzé-

Kistermelõk, õstermelõk, helyi piac

kelhetõ, hogy meddig  számít
valaki kistermelõnek.

Az élelmiszer elõállítással
összefüggõ szolgáltatások a
következõk lehetnek: füstö-
lés, aszalás, õrlés, állatok vá-
gása és húsának feldolgozá-
sa, ételkészítés (pl. kenyér,
tészta, pogácsa, befõtt, lek-
vár), terményszárítás, olajos
magvak (olajütés) gyümöl-
csök és zöldségek préselése,
pasztõrözése.

A termékek forgalmazásá-
nál, értékesítésénél alapfelté-
tel - a fogyasztók szempontja
mellett a saját érdekükben is,
hogy az elõállított, megter-
melt élelmiszer egyszerûsí-
tett, de szigorú  ellenõrzésen
essen át. Ebbõl a szempont-
ból fontos megkülönböztetni
termékeket feldolgozottságuk
alapján:

- Alaptermékek (pl. zöld-
ség, gyümölcs,  élõ állat ,
nyers tej, tojás, méz, gyógy-
növény stb.);

- Feldolgozatlan termékek,
melyek a megtermelést, be-
gyûjtést követõen további ke-
zelésen esnek át (pl. darálás,
õrlés, tisztítás, fagyasztás
stb.)

- Feldolgozott termékek,
melyeknél az eredeti termék

tulajdonságai lényegesen
megváltoznak (pl. lekvár,
sajt, túró, kolbász stb.).

A háromféle termékcso-
port megkülönböztetése azért
fontos, mert az ezekkel kap-
csolatos elvárások különbö-
zõek, így eltérõ szabályok vo-
natkoznak az alaptermékekre,
a feldolgozatlan és a feldol-
gozott termékekre.

Az alaptermékek értékesí-
tése esetén általában elegen-
dõ az õstermelõi igazolvány
(pl. zöldség, gyümölcs), de
tej- tejtermék, méz, húské-
szítmények, fõzött és pasztõ-
rözött termékek forgalmazá-
sánál mindenkor az MgSzH
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Hivatallal
történõ egyeztetés és a meg-
felelõ engedélyek beszerzése
szükséges, évente egy alka-
lommal.

A kistermelõknek a termé-
keik értékesítése esetén õster-
melõi igazolvánnyal kell ren-
delkezni. Ennek birtokában
adókedvezményben részesül-
nek.

A kedvezmény az éves
(naptári) árbevétel alapján
számolandó:

- 600.000.- forint bevétel
alatt sem adózni nem kell, be-

vallást sem kell készíteni, il-
letve a bevallásban szerepel-
tetni sem kell;

- 600.000.- forint felett, de
4 millió forint alatti árbevétel
esetén adót ugyan nem kell fi-
zetni, de az éves adóbevallás-
ban szerepeltetni kell ezt az
adózási formát (tételes elszá-
molás) és bizonyos feltétele-
ket teljesíteni szükséges. (pl.
a tevékenységhez kapcsolódó
számlákat össze kell gyûjteni
az árbevétel 20 százaléknak
megfelelõ mértékben).

Más jövedelmekkel nem
kell összevonni az õsterme-
lésbõl származó jövedelmet
(elkülönített tevékenység). A
kistermelõk kb. 95 százaléka
a 600.000.- forint alatti árbe-
vételi kategóriába tartozik.

Az õstermelõknek egyéni
adószámmal kell rendelkez-
niük, melyet az adóhatóság
igénylés alapján ingyenesen
biztosít. Az  õstermelõk min-
den értékesített termékrõl
nyugtát vagy számlát kötele-
sek kiállítani és a vevõnek át-
adni. Az õstermelõi igazolvá-
nyokkal kapcsolatos ügyinté-
zést a falugazdászok végzik,
akiknek az elérhetõsége min-
den településen a polgármes-
teri hivatalban megtalálható.

Milyen szabályok vonatkoznak a kistermelõkre?

indulását illetõen, valamint ér-
demi és eredményes vita folyt
a megvalósítás módjával és
helyszínével kapcsolatban. Az

operatív lépések megtételéhez
egy 6 fõs munkacsoport jött
létre annak érdekében, hogy
az árusítás legkésõbb május

elsõ hetében megkezdõdhes-
sen.

Õstermeljünk minél többen!
KEREK EGYLET
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Két fiatal elõadó, Bogányi Ger-
gely Kossuth- és Liszt-díjas zon-
goramûvész, és Boldoczki Gá-
bor trombitamûvész tartotta
március 6-án, vasárnap délután

németországi turnéjuk nyilvános
fõpróbáját a nagymarosi mûve-
lõdési házban.

A helyi és környékbeli zene-
szeretõ közönség, egy nem meg-
szokott elõadás fültanúi lehettek.
Maga a hangszerpárosítás is rit-

kaság a kamarazenélés mûfajá-
ban, emellett Händel bevezetõ
zenéje után súlyos és komoly
kortárs mûveket hallhattunk

Enescutól, Hindemith-tõl és Hi-
das Frigyestõl. A trombitamû-

Nyilvános fõpróba
vészt megpróbáló kompozíciók
között szóló zongoradarabok
hangzottak fel a születésének
200. évfordulóját ünneplõ Liszt
Ferenctõl.

Négy év barátság és közös
muzsikálás ellenére, a Mûvésze-
tek Palotájában most lépnek fel
elõször együtt a Budapesti Tava-
szi Fesztivál keretében. Ezért
rendkívül hálásak vagyunk mind-
két mûvésznek, hogy helybe hoz-
ták nekünk ezt a kiváló muzsikát.

Köszönet a magas színvona-
lú ajándék estéért!

F. SZ. M.
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Február 19-én az érdeklõdés
felülmúlt minden várakozást.
Meghívó nélkül is telt házas
volt a rendezvény.

Önkormányzatunk tagjai-
val  és a nemzetiségi hagyo-
mányt magukénak érzõ nagy-

marosiakkal egy igen színvo-
nalas ,jó hangulatú, hajnalig
tartó zenés estet tudtunk meg-
szervezni.

Több településrõl is képvi-
seltették magukat, de Heves
megyébõl is eljöttek, hogy egy
igazi sváb batyubál hangula-
tának lehessenek részesei.

Bálunkat megtisztelte öt te-
lepülés német nemzetiségi ön-
kormányzatának elnöke  to-

vábbá tapasztalatcserére ide-
látogatott Visegrád polgár-
mestere és Dunabogdány
nemzetiségi önkormányzatá-
nak elnöke is.

A rendezvényünk megnyi-
tását követõen a Kittenberger
Kálmán Általános és Mûvé-
szeti Iskolai tanulói  nagyon
szépen összerakott mûsort ad-
tak elõ Heinczné Cserni Ka-
talin betanításával. Sváb ak-

centussal mondta el versét
Heves Hanna 2. b. osztályos
tanuló, de a felsõtagozatosok
német nyelvû éneke is megha-
totta a közönséget. Majd Jaics
Regina 6. osztályos tanuló
zárta német nyelven elõadott
versével a programot.

Fergeteges mûsorral állt
elõ a Wildenrosen táncegyüt-
tes, melybe egy adag paródia
is belefért.

Éjfél körül a több mint 50
értékes  tombola is gazdára
talált. A helyi vállalkozások,
egyesületek felajánlásán felül
sváb önkormányzatunk ház-

Egy kis
“Schwabenkunde”
A 18-19. század fordulóját a
nemzeti ébredés korának ne-
vezhetjük. A nemzeti mozgal-
mak elõször kulturális, nyelvi
síkon jelentkeztek, így II. Jó-
zsef nyelvrendelete, amely a
német nyelvet kívánta a biro-
dalom államnyelvévé tenni,
nagy ellenállásba ütközött. A
magyarországi németek - el-
lentétben a többi nemzetiség-
gel - nem vettek részt az egyre
szélesedõ nemzeti mozgalmak-
ban. Ennek számos magyará-
zata volt: szétszórtan éltek az
országban, nem egy idõben te-
lepedtek le, eltérõ jogállásúak
voltak: míg a középkorban el-
sõsorban polgárok érkeztek,
addig az újkori telepítések
eredményeként földmûvesek,
iparosok telepedtek le, akik
jobbágyként éltek. A városok
középkori eredetû német pol-
gárai asszimilálódtak, megin-
dult a társadalmi, családi össze-
fonódás, amely a nyelv magya-
rosításában is megmutatkozott.

A magújulási mozgalom
Magyarországon a reformkor-
ban vált politikai mozgalom-

má. A hazai német polgárság
nagy részben csatlakozott a
mozgalomhoz, melytõl saját
gazdasági érvényesülésüket
remélték. Az 1830-as években
megfigyelhetõ volt a szabad
királyi városok elmagyaroso-
dása  (Budának az 1840-es
évek végén 30.000 német és
7500 magyar lakosa volt), az
ország sváb falvai azonban
érintetlenül maradtak.

Azonban éledezni kezdett a
német öntudat: társaságok ala-
kultak, melyek pártolták a ma-
gyarosítást, mindaddig, míg az
nem erõszakkal történik, vala-
mint úgy vélték, Magyarország
nem magyar nemzetiségei még
nem rendelkeznek nemzeti ka-
rakterrel, ezért azt tartották a
legfontosabbnak, hogy a nem-
zetek érdekei ne sérüljenek.
Eduard Glatz, a Pester Zeitung
szerkesztõje úgy vélte, hogy az
egyszerû embereket mindenhol
az anyanyelvükön kell tanítani.

Majd 1848-ban kitört a for-
radalom...

(folytatjuk)
H. CS. K.

Sikeres bálon van túl a Dunai
Svábok Önkormányzata

tartási gépek és mûszakik cik-
kek beszerzésével tette válto-
zatossá a tombolalistát.

A rendezvény sikeréhez
hozzájárult “Béci”, a szódás,
aki a térítésmentesen biztosí-
totta a szódavizet az asztalok-
ra. Antal Mártika, Müllerné
Schült Rita és barátai, Skoda
Eta, Czermann Nusi, Furucz
lányok, Fischer Erzsi, Valen-
tin Jánosné, Ani, Hiller Ila,
Honti Márti, továbbá a mûve-
lõdési ház dolgozói és  a cser-
készek segítségével lett színes
és díszes a terem.

Hadd idézzek egy szakmai
véleményt a bál egyik vendé-
gétõl: “lenyûgözõ, lehetett
érezni, hogy hatalmas szerve-
zõ munka van mögötte. A bál
ízléses, jól szerkesztett, szé-

pen ötvözve a hagyományõr-
zõ és klasszikus parti eleme-
ket. Igazi példaértékû rendez-
vény”.

Nagyon köszönjük minden
résztvevõnek, hogy jelenlét-
ükkel õk is értéket képvisel-
tek.

Az értékek minden nemzet-
nek  fontosak. Egri Józseftõl
idézve: “Egy nemzetnek nem
csak az a  fontos, hogy van-
nak-e értékei, hanem  az is,
hogy vannak-e értékeinek
megbecsülõi.”

Mi, akik február 19-én
együtt voltunk, igazoltuk azt,
hogy becsüljük, megbecsüljük
értékeinket, és tiszteljük gyö-
kereinket, ápoljuk hagyomá-
nyainkat. Mindenkinek na-
gyon szépen köszönjük a tom-
bola felajánlást, és elnézést,
hogy egyenként felsorolni ter-
jedelem, és helyszûke miatt
nincs lehetõségünk.

DUNAI SVÁBOK

ÖNKORMÁNYZATA

 IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK

FOTÓK: KOHÁRI STÚDIÓ

Megy a vonat, megy a vonat Kanizsára...

Szerepcsere a Wildenrosen táncegyüttesben. Most a lányok
hordják a “nadrágot”...
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Striker Balázs ( 5. a)

Verses állathatározó
 (részlet)

Aligátor

Szép állat az aligátor
A mozgásban alig gátol.
Harapása csontig hatol,
Szép állat az aligátor.

Bõregér

Szép állat a bõregér,
A sötétben sosem fél.
Nappal alszik, este kél,
Szép állat a bõregér.

Dingó

Szép állat a dingó,
Kedvence a ringló.
Nem veszi fel hintó,
Szép állat a dingó.

Éti csiga

Szép állat az éti csiga,
Sose ér be a suliba.
Társasága: Lassú Liga,
Szép állat az éti csiga.

Fehértigris

Szép állat a fehértigris,
Jóképû, és elég fitt is.
Jól áll rajta a fehér szín is,
Szép állat a fehértigris.

Jaguár

Szép állat a jaguár,
Puska elõl meghátrál.
Kocsiból is láthatsz már,
Szép állat a jaguár.

Sarki róka

Szép állat a sarki róka,
Nem megy soha fagyizóba.
Sarki fény az õ diszkója,
Szép állat a sarki róka.

Tõkehal

Szép állat a tõkehal,
Nincsen rajta szõke haj.
Kiderült, hogy ez nem baj,
Szép állat a tõkehal.

Zöldike

Szép állat a zöldike,
Elegáns kis hölgyike.
Nem tudom, hogy védik-e?
Szép állat a zöldike.

Tizenegyedik alkalommal ren-
dezte meg Heininger Károly és
családja március 5-én a Nagy-
marosi Borversenyt a mûvelõdé-
si házban, ahol 116 bor került ér-
tékelésre fajtatiszta fehér, fajta-
tiszta vörös, vegyes fehér és ve-
gyes vörös, illetve rozé kategó-

riákban. Petrovics László pol-
gármester köszöntõjében felhív-
ta a figyelmet arra s különleges-
ségre, hogy Nagymaros az a vá-
ros, ahol minden második lakos-
ra jut egy borpince. A jelenlévõ-
ket a Nagymarosi Férfikar bor-
dalokkal szórakoztatta, konferált
Parno Román.

Az érmek tekintetében idén
is nagyon jól szerepeltek a nagy-
marosi borászok, akiknek ezúton
is gratulálunk. Íme az eredmé-
nyeik:

Aranyérmes borok: Czibor
Krisztián - Cserszegi Fûszeres
(2010); Belányi Béla - Leányka
(2010); Heininger Károly -
Chardonnay (2009); Skoda Jó-
zsef - Cserszegi Fûszeres (2010);

Belányi Béla - Merlot (2009);
Kiss István - Cabernet Franc
(2009); Heininger Károly -
Cabernet Sauvignon (2008);
Heininger Károly - Cabernet
Sauvignon (2009); Matuk Bálint
- Rose (2010); Schült Ferenc -
Rose (2010); Inokai Balázs -

Elõadás
A Dunakanyar Magyar-
ság Népiskola vendége
április 1-jén 18 órakor a
zebegényi könyvtárban
Takaró Mihály, aki Hor-
thy Miklósról tart elõ-
adást.

Éremesõ borászainknak
Rose (2010); Gulyás Imre - Ve-
gyes vörös (2008); Kiss István -
Vegyes vörös (2009).

Ezüstérmes borok: Schmidt
& Udvarnoky - Olaszrizling
(2009); Heininger Károly - Irsai
Olivér (2010); Gulyás Imre -
Zöld Veltelini (2010); Belányi
Béla - Kékfrankos (2009);
Flamich István - Cabernet Franc
(2008); Tölgyes Erhard -
Cabernet Sauvignon (2009);
Belányi Béla - Cabernet
Sauvignon (2008); Varagya
Krisztián - Medina (2009);
Ocsenás Tibor - Cabernet
Sauvignon (2010); Heininger
Károly - Vegyes fehér (2010);
Belányi Béla - Vegyes vörös
(2008); Ocsenás Tibor - Rose
(2010).

Bronzérmes borok: Kiss Ist-
ván - Hárslevelû (2010);
Heininger Károly - Chardonnay
(2010); Ocsenás Tibor -
Cabernet Franc (2010); Farkas
Tamás - Kékfrankos (2009); ,

Schült Ferenc - Rose (2010);
Matuk Bálint & Iker Katalin -
Rose (2010); Bíró Viktor - Rose
(2010); Gulyás Imre - Vegyes
fehér (2010); Belányi Béla -
Vegyes vörös (2008); Kiss Ist-
ván - Vegyes vörös (2008); Far-
kas Tamás - Vegyes vörös
(2009). 2011 legeredményesebb
borásza Heininger Károly lett
akinek 2008-as Cabernet
Sauvignon bora nyerte el az „Év
Lovagi Bora” kitüntetõ címet és
az összes kategóriában megszer-
zett, egyesített pontszámok alap-
ján a város által alapított vándor-
serleget is.

FOTÓK: PÉNZES GÉZA

A férfikar: énekeltek és koccintottak...

 Az elismerést Matuk Bálintnak Heininger Károly és Mojzes
Péter, a Zsigmond Király Borlovagrend tagja adja át

Popper György  nagyperjel adja át Heininger Károlynak a
Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Auto-
nóm Perjelségek Szövetsége részérõl az “Év Lovagi Bora” ki-
tüntetõ címet

t
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A Kittenberger Kálmán Általá-
nos és Mûvészeti Iskola február
hónapban lezajlott programjai:

Nyolcadik osztályos tanuló-
ink központi írásbeli felvételi
eredményei február elején meg-
érkeztek. Kimagasló teljesít-
ményt nyújtott Nagy Gergely,
aki matematikából a maximális
50 pontot érte el, magyarból pe-
dig a második legjobb eredmény
lett az övé, összpontszáma: 94.
Az elérhetõ maximum pont-
szám: 100 pont. Nagyon jó köz-
ponti felvételit írt még: Fehér
Dóra, Tar Bálint, Zoller István,
Honti Luca, Rudnyánszky Hen-
riett, Borbíró Boglárka és Bodor
Adrienn. Gratulálunk nekik a
szép teljesítményért!

Február 2-án a mûvelõdési
házban délután tartottuk diákja-
ink tánc vizsgaelõadását, ahol
Kis István és Demeter Erika az
alsó tagozatos növendékei még
csak az alapokkal ismerkedtek,
míg Sánta Gergõ és Bíró Anna
növendékei már komoly felké-
szülést igénylõ táncbemutatót
tartottak.

Február 5-én az MLSZ támo-
gatásával terem-labdarúgó torna
2. fordulóján vettek részt diák-
jaink Verõcén, Petrovics Béla
tanár és Szekeres Ferenc labda-
rúgó edzõ vezetésével.

Február 9-én a Diákönkor-
mányzat Demeterné Vitéz Kata-
lin vezetésével pókerbajnoksá-
got tartott.

Február 11-én rendkívüli
nemzetiségi óra volt a mûvelõ-
dési házban a felsõ tagozatos ta-
nulók részére – meghívott ven-
dégünk Döbrössy Mihályné,
Kriszta volt. Szintén ezen a na-

pon nemzetiségi szavalóverse-
nyen vehettek részt növendéke-
ink.

Megtartottuk február 18-án a
DÖK által szervezett felsõ tago-
zatos farsangot délután, délelõtt
pedig a kicsik mutatták be érde-
kes, fantáziadús jelmezeiket.

Február 17-én az Állatklub
megtartotta aktuális foglalkozá-
sát, melyen Drobilich Domonkos
nyulai voltak a meghívott ven-
dégek.

A február 19-én szervezett
sváb bálon az 5. és a 8. osztályo-
sok énekkara és Hevesi Hanna 2.
b osztályos tanuló verse tette szí-
nesebbé a mulatságot.

Február 23-án Szendehelyen
nemzetiségi szavalóverseny kör-
zeti fordulóján vettek részt tanu-
lóink, Heinczné Cserni Katalin
és Galambosi Erzsébet vezetésé-
vel.

Február 23-25-ig síszünetet
tartottunk – nemcsak a téli spor-
tok gyakorlására adtunk ezzel
lehetõséget tanulóinknak, hanem
a fûtés költségeit is szerettük
volna csökkenteni.

Márciusi programjaink
- Március 15-én a városi ün-

nepségen szerepelnek növendé-
keink. Március 19,,  szombat –
munkanap, hagyományõrzõ ve-
télkedõ. Március 17-18. nyolca-
dik osztályosok továbbtanulási
adatlapjainak módosítási lehetõ-
sége. Március 21-én alsós ének-
verseny, délután pedig iskolai
versmondó verseny. Március 22-
én a Víz világnapja. Március 25-
én, pénteken – Fiatal muzsiku-
sok találkozója.

VALENTIN JÓZSEFNÉ

IGAZGATÓHELYETTES

Rendkívüli népismeret órát tar-
tottunk február 11-én a felsõ
tagozatosok számára. Meghí-
vott vendégünk Döbrössy
Mihályné volt, aki a legutóbbi
könyvbemutatója kapcsán mu-
tatta be az iskolások számára
Nagymaros múltját egy reme-
kül összeállított CD sorozaton
keresztül. Az képek Mándli

Gyula és Döbrössy Kriszta
gyûjteményébõl származnak,
és Nagymaros múltját, neveze-
tességeit mutatják be egészen
a kezdetektõl napjainkig.

A gyerekek érdeklõdve fi-
gyelték a régi képeket, és bi-
zony, gyakran irigykedve lát-
tuk, hogy míg mi a 21. század-
ban az állomáson fagyosko-
dunk, addig elõdeinket pezsgõ-
vel kínálták, míg számunkra
tilos a fürdés a Dunában, ad-

dig nagyszüleink jól kiépített
strandokon pancsolhattak, lát-
hattuk a rendezett házakat, te-
reket, a képeken keresztül érez-
hettük, milyen pezsgõ élet folyt
kis városunkban, kiskocsmák-
kal, mûvészekkel, helyi piac-
cal és még sorolhatnám.

A bemutató után sokat be-
szélgettünk az iskolában, és

örömmel láttuk, hogy a leg-
többen nagyon élvezték a be-
mutatót, egész más szemmel
figyelik a sváb házakat, sok-
kal érdeklõdõbbek otthon
nagyszüleiknél, akik mindig
szívesen beszélnek a régi
szép, ám sokszor nehéz idõk-
rõl.

Nagyon köszönjük Krisztá-
nak ezt a szép órát, és remél-
jük, hogy lesz még folytatása!

HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

Iskolai hírek Rendkívüli népismeret óra
a mûvelõdési házban

Heinczné Cserni Katalin bemutatja az elõadót, Döbrössy
Mihályné Valentin Krisztát

Jelentés a NAFIA-tól
Közölni kell valamit az újságban!
- gondoltuk egy kuratóriumi
megbeszélés alkalmával. Ennek
nincs is akadálya, hiszen van egy
nagyszerû újság, amely lehetõvé
teszi ezt. Az viszont már kérdé-
ses, hogy mit közöljünk?! Írjunk
ismét az alapítványunk tevékeny-
ségérõl, vagy mûködésérõl, az
aktuális problémáinkról, vagy a
terveinkrõl? Ez már 8 éves mû-
ködés után unalmas volna.

Szóval, sokat gondolkodtam,
hogy egyáltalán szükséges e cik-
ket írni. A többiek azt mondták:
meséljünk kicsit a programjaink-
ról, mert az sokat számítana. Jó,
ha látják a helyiek, hogy teszünk

valamit. De vajon, ha nem köz-
lünk cikket, vagy nem reklámoz-
zuk magunkat, akkor azt gondol-
ják az emberek, hogy mi nem is
teszünk semmit? A célcsoport,
vagyis a fiatalok tudnak a nekik
szánt programokról. Nem ez a fon-
tos? Nem tudom, de az én célom,
hogy a fiatalok igényeit és érde-
keit szolgáljam, vagy támogassam
õket e kusza világ dolgaiban.

Persze az érdeklõdõknek
azért van lehetõsége bepillanta-
ni a tevékenységünkbe, prog-
ramjainkba, vagy akár mûködé-
sünkbe is. Például az IfYou Klub
karácsonyi elõadása is ilyen volt.
Minden szombati klubfoglalko-

zást erre fordítottunk, hogy majd
a nagymarosi közönség elõtt jól
produkáljunk. Színdarabban ad-
tuk elõ Jókai Mór egyik mûvét,
melyet ezerszer mondtunk fel, a
hastáncos lányok izomlázzal
zártak minden próbát, bereked-
tünk a sok énekpróbától, gém-
beredtek az ujjaink a zongorától.

Kitettünk plakátokat, küld-
tünk meghívókat, s vártuk a
nagy napot. Aztán a nagy napon
azt vettük észre, hogy a közön-
ség 99 százalékát a szülõk és a
hozzátartozók alkotják, - szeren-
csére magas létszámmal. De a
meghívottak nem jöttek el, s a
plakát is hiába volt.

Nem jöttek el mások, nem tet-
tek azért, hogy belelássanak tevé-
kenységünkbe, de ennek ellenére
mégis megszóltak minket: ,,A has-
táncosok nem viszik elõbbre Nagy-
maros hírnevét!”, ,, A klubban
csak a bulizás és a rosszalkodás
megy!” stb. Úgy gondolom, hogy
ehhez nem szükséges többet ír-
nom, minden benne van.

Nos, mi továbbra is hajtunk
gõzerõvel! Héthatárra szóló
programokat nem szervezünk
anyagiak híján, de minden lehe-
tõséget és alkalmat megragadva
hajtunk, hogy ,,gyönyörû tulipá-
nok növekedjenek” a mi fiatal-
jainkból, s e növekedés ,,kellõ
napsütésben” történjen! Honla-
punk: nafia.hu

GYÖNGYÖSI GYULA

NAFIA VEZETÕ
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A 2010/11-es tanévben a
sítáborunkat újra Ausztriába,
Lachtalba szerveztük. Február
6-án indultunk, ragyogó nap-
sütésben. Szerencsénkre ez a jó
idõ kitartott a tábor végéig.

Nagy örömünkre sok új gyerek
érdeklõdött a síelés iránt, eljöt-
tek és meg is tanultak síelni. A
versenyen pedig jó ered-
ménnyel szerepeltek.

A síelés után volt még ener-
giánk snowboardozni és kor-
csolyázni. Ezekben a sport-
ágakban is fejlesztettük tudá-
sunkat játékokkal, versenyek-
kel.

Az esti kockapartik, társas-
játékok, beszélgetések sem
maradtak el. Síeléseinket meg-

örökítettük képeken, rajzokon,
videofelvételeken, melyeket a
késõbbiekben is jó lesz vissza-
nézni.

Egy dolog, ami a
sítáborokban érzékenyen érint

minket, hogy hamar vége van.
Jövõre újra megyünk.

A síverseny eredményei
február 10. Lachtal. Lány: 1.
Schwarz Anna 26.15, 2. Szil-
ágyi Lili 27.4. Fiú: 1. Vén Bo-
tond 22.76, 2. Szalai Álmos
26.58, 3. Hegyi Levente 30.11,
4. Ribai Robert 33.15. Lány: 1.
Maurer Rita 22.27, 2. Járai
Krisztina 24.27, 3. Bodor Sára
24.97. Fiú: 1. Edöcsény Ákos
22.49, 2. Bodor András 23.68,

Február 23-án a szende-
helyi iskolában vettünk
részt az ÉMNÖSZ által
rendezett hagyományos
német nemzetiségi sza-
valóverseny körzeti for-
dulóján.

Iskolánkat Lázár Oli-
vér, Bálint András, Szil-
ágyi Bálint, Hevesi Han-
na és Kok Bianka kép-
viselték, akik a házi for-
dulón jutottak tovább.

A versenyen nagyon
színvonalas produkció-
kat láthattunk és hallhat-
tunk, valamint amíg a
zsüri meghozta a dön-

tést, a gyerekeknek lehe-
tõségük volt egy kis is-
merkedésre egy játék és
egy filmvetítés kereté-
ben.

A körzeti fordulón
Lázár Olivér 2. helye-
zést ért el, Hevesi Han-
na pedig elsõ helyezést
nyelvjárás kategóriában,
így Hanna indul
Szigetszentmártonban a
megyei fordulón.

Gratulálunk minden
résztvevõnek!

HEINCZNÉ

CSERNI KATALIN

GALAMBOSI ERZSÉBET

Nemzetiségi
szavalóverseny
Szendehelyen

Sítábor az ausztriai Lachtalban

Iskolánk ebben az évben
is szervezett gyûjtést a
váci Zöld menedék ku-
tyáinak. A gyerekek lel-
kesen hozták kis adomá-
nyaikat, és bár tudjuk,
hogy ez csupán egy apró
segítség a szerencsétlen,
gazdátlan állatok számá-
ra, de reménykedünk
benne, hogy gyermeke-
ink ilyen apró lépéseken
keresztül megtanulják,
mit jelent az, segíteni
másokon, legyen az bár-
milyen élõlény.

Mint ahogyan az új-
ság hasábjain olvasható,
minden hónapban tar-
tunk egy összejövetelt a

kis állatbarátok számára.
A rendezvény nem csu-
pán remek program a
gyerekek számára, ahol
minden alkalommal van
egy kis “ díszvendé-
günk” akit a büszke gaz-
di bemutat, hanem neve-
lõ szándékú is. Megbe-
széljük a helyes állattar-
tást, megosztjuk egy-
mással élményeinket, ta-
pasztalatainkat, és min-
dig megegyezünk ab-
ban, hogy milyen fontos
a gondoskodás, és
mennyi szeretetet ka-
punk kis kedvenceink-
tõl.

Nagyon reméljük,

Adomány a
Zöld Menedék kutyáinak

3. Maurer Máté 24.49, 4.
Striker Márton 25.05, 4. Striker
Balázs 25.05, 5. Striker Áron
28.72. Lány: 1. Koloszár Fru-
zsina 21.17, 2. Honti Luca
21.70, 3. Bodor Adrienn 22.37,

4. Wiltschkó Eszter 23.21, 5.
Szilágyi Zsófia 25.01. Fiú: 1.
Mák Dominik 20.07, 2.
Petrovics Bence 20.98, 3. Luk-
ács Péter 23.01. Óvodás külön-
díj: Molnar Bence 32.88

hogy kis klubtársaink-
ból olyan felnõttek vál-
nak majd, akik azt a ne-
mes célt, mint az állat-
védelem, mindvégig
fontosnak fogják tartani.

Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani
azoknak a szülõknek,
akik támogatják gyer-
mekeiket, mind az ado-
mányozásban, mind pe-
dig abban, hogy hozzá-
járulnak, hogy a kis ál-
latok épségben és biz-
tonságban jussanak el az
iskolába.

HEINCZNÉ

CSERNI KATALIN

CSERNÕI LDIKÓ
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Ház-gép - 1. rész
2011. február 12.

Ha van fényképezõgép, eszterga-
gép, vagy mosógép, amelyek fo-
lyamatosan korszerûsödnek, bo-
nyolódnak, mûködésüket számí-
tógépes programok irányítják, ak-
kor van “ház-gép” is, mely szin-
tén korszerûsödik, a generációvál-
tás itt is idõszakonként megtörté-
nik. Míg az elõbbiek mûködteté-
séhez mind vaskosabb kezelési- és
karbantartási utasításokat adnak
ki, az utóbbihoz, a “ház-géphez”
ilyen anyagok nem készülnek,
még használati -, üzembe helye-
zési utasítást sem adnak ki. Pedig
manapság a passzív házak korsza-
kában erre igen nagy szükség len-
ne. Hogy miért? Erre majd vissza-
térek, és remélem, hogy ennek in-
dokoltsága kiderül ebbõl a kis el-
mélkedésbõl.

Egyébként a “ház-gép” kife-
jezést, mint ismeretes Le
Corbusier francia építész használ-
ta elõször, aki már a XX. század
elején felismerte, hogy merre tart
az új építészet. (Vigyázat! Ennek
két szótagját ne cseréljük fel, mert
a “gép-ház” már mást jelent!)

Házunk, lakásunk energiaház-
tartásával tulajdonképpen már
régen, mondhatnám õsidõk óta
foglalkozunk, sokszor tudatosan,
máskor rutinból, megszokásból.
A tudatosság a homo sapiensre
vonatkozik, a homo primitívek
még az ablakot sem nyitják ki egy
kánikulai nap éjszakáján, hogy a
20oC –os levegõvel lehûtsék fel-
hevült lakásukat. Pedig erre mind
gyakrabban szükség lesz, mert a
globális felmelegedés következ-
tében további 1,5-2ºC átlagos
homérsékletemelkedés várható a
következõ 30 évben. Múlt nyá-
ron sokszor kora délután 35oC-t
mértünk, mégis a hõvel történõ
helyes gazdálkodással, a legegy-
szerûbb természetes eszközökkel
operálva, szobánkban a 28 oC-t
tartani tudtuk.

Ez mindössze abból állt, hogy
reggel a keleti és déli, délben pe-
dig a nyugati homlokzaton lévõ
ablakok külsõ árnyékolóit (zsa-
lugátereit, redõnyeit stb.) becsuk-
tuk, az ablakokat és a bejárati (er-
kély) ajtókat pedig akkor, amikor
a külsõ hõmérséklet eléri a bel-
sõt, bezártuk.

Ne kövessük Arisztid példá-
ját, aki abban a szakálas viccben
megmérette Taszilóval szobájá-
nak hõmérsékletét és a külsõ hõ-
mérsékletet. Tasziló kint 4 ºC-t,
a szobában 20 ºC-t mért, minek
alapján a bölcs Arisztid kiadta
neki a parancsot: - Engedje be azt
a négy fokot is, mert fázom!

Az elmondott eszközökkel
azonban csak akkor tudunk élni,
ha házunkat, lakásunkat építése-
kor helyesen tájolták, a téli-nyári
energiatakarékossági lehetõségek
igényei szerint. Ezek, sokszor el-
lentétes követelményeinek kielé-
gítésére találta ki a nagymarosi
sváb ember azt a természetes
megoldást, hogy szõlõt ültetett
házának déli homlokzata elé. Ez
jót tett a szõlõnek is, meg a ház-
nak is. A szõlõ szereti a napot,
melyet nagy terméssel, magas
alkoholtartalmú borral hálál meg.
Gazdáját még azzal is segíti, hogy
ezt a bort nyáron hûvös, nagy le-
veleivel leárnyékolt ámbituson
ihatja meg, õsztõl- tavaszig pe-
dig leveleit lehullajtva beengedi
azt a napsugarat, amire már neki
nincs szüksége, de gazdájának
annál jobban, mert a napsugarak
az ablakokon behatolva (akár egy
üvegházba) néhány fokkal meg-
emelik a benti hõmérsékletet és
csökkentik a drága gázdíjat. Ar-
ról nem is beszélve, hogy az így
termelt nedû télen elfogyasztva
tovább csökkentheti a gazda bel-
sõ hõmérsékleti igényét.

Jól gondoljuk meg azt is, hogy
melyik tájolású homlokzaton mi-
lyen nagyságú ablakot, ajtót és
fõleg üvegfalat építünk be. A 60
centiméter vastag vályogfalba
épített kis ablakos parasztházak

típusa évszázadok, évezredek ta-
pasztalata alapján alakult ki. Ez
télen-nyáron tökéletes hõháztar-
tást biztosított lakójának.

A belsõ fényigény azonban
növekedett, a természet az építé-
szek jóvoltából behatolt a lakás-
ba, az ablakméretek növekedtek
egészen a teljes üveghomlokza-

tokig. Ez utóbbi nyáron üvegház-
zá, télen hûtõházzá alakította át
irodánkat, lakásunkat, mert csak
egy igényünkön javított: világos-
sá tette közvetlen környezetün-
ket, ugyanakkor rontott épüle-
tünk energiaháztartásán: a nyári
felmelegedést növelte, a hõszige-
telést és a hõtárolást csökkentet-
te. Ezeket a hiányosságokat csak
energiatöbbletek bevitelével le-
hetett kiküszöbölni, ami pedig
ellentétes tendenciát jelentett már
a 70-es évek közepén jelentkezõ
energiaválság takarékossági cél-
kitûzéseivel. Azóta is nagy hang-
súlyt kapnak az energiatakaré-
kossági megoldások, melyek
napjainkban óriási szellemi és
anyagi erõfeszítések árán az “in-
telligens” épületekhez, illetve a
“passzív ház” megvalósításához
vezetnek, melyben hagyományos
fûtésre nincs szükség, mert geo-
termikus energiát használ fel a
hõszivattyús rendszer, vagy nap-
kollektorok állítják elõ az ener-
giát; a falak, tetõk, nyílászárók
hõszigetelése többszöröse a mai-
akénál (például a falszigetelés
nem 3 centiméter polisztirol hab,
hanem 30 centiméter, az ablakok
nem két-, hanem három rétegû-
ek stb.).

A józan paraszti ész a termé-
szetes energiatakarékosság leg-
fõbb eszköze. Régen ki hallott

Szemelvények dr. Seregi
György naplójából

olyat, hogy egy istállót fûtenek?
Ismeretes, hogy az animális
hõleadás mértéke jelentõs. Aki
ezt “megfogja”, már nyert ügye
van. Ha a gazda a széna- és szal-
mabáláit a padláson és a fal mel-
lett tárolja, már is hõszigetelte is-
tállóját. Hogy ennek hõátbocsá-
tási U /W/m2K / értéke mennyi,
nem tudom, de hogy jelentõs, az
biztos. A trágyának is van
hõleadása, csak megfelelõen kell
kezelni, higiénikusan tárolni.
Mindenesetre a passzív ház tör-
ténete itt kezdõdik, mert aktív
eszközökre a lakható hõmérsék-
let biztosítására nincs szükség.
Ezt a “lakó” (a szarvasmarha,
vagy a ló) maga biztosítja.

A nagymarosi Gálfi Máriát -
aki a Rákóczi Ferenc utca és a
Király utca sarkán lakott -, mint
egyedül gazdálkodó idõs
asszonyt a 60-as években ismer-
tem meg: almát vettem tõle hús-
vétkor. Almája olyan volt, mint-
ha akkor szedte volna le fájáról a
friss gyümölcsöt, mert présházá-
nak padlásán tárolta kora õsz óta.
Az almatároló polcokat úgy he-
lyezte el, hogy a földszinten lévõ
nyitott ajtajú borospince-lejárat-
ból felfelé áramló páradús
“pincemeleg” (amit “pincehideg-
nek” is nevezhetnék) levegõje
fölött legyenek és megóvják az
értékes gyümölcsöt, szinte az új
termés betakarításáig. Õ tehát az
alternatív energiaforrást termé-
szetes hõszivattyúként mûködtet-
te, jelentõs energia-megtakarítást
elérve, anélkül, hogy tudott vol-
na róla: a “passzív” megoldások
elõfutára volt.

Fiam, az említett pincének
(amit késõbb kovács iparmûvész
mûhelye részére Gálfi Máriától
megvásárolt) alternatív energiá-
ját télen-nyáron hasznosítja, mert
a 20 méter hosszú, 3 méter szé-
les és 2,1 méter magas pince ál-
landó 8-10 oC-os hõmérséklete
“besegít” télen a fûtésbe, nyáron
a hûtésbe. Nem mindegy, hogy a
nyári 35 oC-os melegben valaki
20 ºC -os muhelyben kovácsol.

Az intelligens épület a legegy-
szerûbb meghatározás szerint a
lakó igényeit automatikusan
(energiatakarékosan, környezet-
védõen, biztonságosan) kielégí-
ti. Másként így is meghatározha-
tó: ház, amely reagál a kint és
bent tartózkodók igényeire. Ez
utóbbiban a kint tartózkodók be-
vétele az újdonság a meghatáro-
zásban, vagyis amikor “házon
kívül” vagyunk.

Egy másik megközelítésben,
az intelligens megoldás: út a
passzív házhoz. Egy ablakgyártó
kollégám szerint: ami a környezet
adatait feldolgozza és arra reagál.
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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”

Márti néni egy napon úgy dön-
tött, hogy egyik babájának –
mert szenvedélyes babagyûjtõ
- kalapra lenne szüksége, de
nem tudta, honnan juthatna
hozzá. Végül arra jutott, hogy
felkeresi telefonon a Karitászt,
hátha tudnak segíteni. Egy ked-
ves hölgy volt a vonalban és
azt mondta, hogy jelenleg
nincs raktáron, de neki van ott-
hon egy ilyen kalapja és szíve-
sen oda is adná. Mivel elfelej-
tette Márti néni nevét, a tele-
fonjába is annyit írt, hogy Ka-
lap. Három hét várakozás után
a hölgy megjelent a háznál az
ígért fejfedõvel. Így ismerked-
tek meg õk ketten és így került
kapcsolatba a mi Márti nénink
a Karitásszal. A történet vi-
szont nem itt kezdõdik.

Antal Istvánné Márti hét
évig tanított magyart egy pes-
ti iskolában, de örökös hang-
szálgyulladása miatt kényte-
len volt felhagyni vele. Ké-
sõbb vegyeskereskedést nyi-
tott, amely után mégis a ven-
déglátóiparban találta meg
számításait. Egy kis büfét nyi-
tottak Nagymaroson a fõút
mellett. Sikerébe közbeszólt
hirtelen bekövetkezett balese-
te, mely miatt minden egy csa-
pásra megváltozott. Bár élete
gyökeres változáson ment ke-
resztül, pozitív életfelfogásá-
ról mi sem ad nagyobb tanú-
bizonyságot, mint az a tény,
hogy egyáltalán nem harag-
szik balesete okozójára.

Mivel az élet nem áll meg,
Márti néni megpróbálta más-

hol megtalálni a boldogulást.
Alkalmi és csökkent munka-
képességûeknek szánt munká-
kat vállalt. Ezen a ponton kap-
csolódik be a történetbe a már
említett kalap és a Karitász.

Amióta csatlakozott hozzájuk,
szívügye lett ez a “hivatás”.
Napjainkban adományokat
válogat össze a rászorulóknak.
Kérdésemre elárulta: volt
olyan eset, hogy saját pénzét
sem kímélte, amikor segítség-
rõl volt szó. Egy családnak vá-
sárolt alapvetõ élelmiszereket
a nehéz idõkben.

A Karitász ruharaktárában
szombaton van a legnagyobb
mozgás. Ilyenkor hozzák és
viszik a ruhákat, de sürgõs
esetben hétköznap is segítség-
re lelnek a rászorulók. Renge-

teg városba szállítanak ruhá-
kat és más adományokat. Volt
egy eset, amikor egy nagybör-
zsönyi család egész házát bú-
torozták be, mert a otthonukat
elvitte egy patak. Kolontárra

is szállítanak szobabútort a
vörösiszap áldozatainak, amit
Nagymaros önkéntesen adott
össze. Márti néni nem csak a
Karitász által próbál segíteni
az embereken. Minden máso-
dik héten, kedden fogyatékos
gyerekek számára tart kézmû-
ves foglalkozást és minden
szerdán ellátogat a Gondozá-
si Központba (az ÖNO-ba),
ahol hasonló jellegû foglalko-
zásokat vezet. Az idõsek na-
gyon kedvelik ezeket az ese-
ményeket, színeznek, papírból
vágnak ki, szárított virágból

képet készítenek, üveget fes-
tenek, de van olyan hölgy is,
aki szemüvegtokokat varr össze
bõrbõl. Ezenfelül felhívta fi-
gyelmemet arra, hogy a május
5-én induló, hat hétig tartó, or-
szágos szintû Kispalotajátékok
címû rendezvénynek is résztve-
võje több éve. A nevébõl
könnyen kitalálható, hogy a
méltán híres Visegrádi Palota-
játékok kisebb változatáról van
szó, amelyen osztálykirándulá-
sok keretében ismerkedhetnek
meg a gyerekek a különbözõ
középkori kézmûves technikák-
kal. Olyan élmények várják a
kíváncsi gyerkõcöket, mint az
ételkóstolás, íjászat, agyagozás,
solymász bemutató stb. Márti
néniék nemsokára
Zebegényben, egy magánház-
nál is indítanak egy kézmûves
foglalkozást. Mindezek mellett
még hajléktalan szállók étkez-
tetésében is segítséget nyújtott
a nagymarosi Szent Rókus
Karitász keretében.

Elárulta, hogy szívesen élne
régi nagy hobbijának, a szõ-
nyegszövésnek, de az olcsó, so-
rozatgyártású szõnyegek miatt
erre nincs akkora kereslet. Je-
lenleg kevéske nyugdíjából él,
ami nehéz megélhetést és az
ezzel járó lemondást hozza ma-
gával.

Sok feladata miatt nagyon
kevés ideje jut csak magára.
Sokan nap, mint nap elhaladunk
a Rákóczi úton lévõ háza mel-
lett, megcsodáljuk az udvaron
kiállított díszeket, de nem min-
dig gondolunk bele, hogy a ház-
ban egy igazán segítõkész és
önzetlen ember éli mindennap-
jait. Néha el kell gondolkoz-
nunk azon, hogy az embertár-
sainkon segíteni nem csak pénz
függvénye.

BURGERMEISTER RICHÁRD

Köztünk élnek

Csak egy kalap…

Antal Istvánné Márti. Bár élete gyökeres változáson ment ke-
resztül, pozitív életfelfogása megmaradt
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A mûvelõdési ház programjai

Anyakönyvi hírek

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

mentõk - 104
rendõrség - 107
tûzoltóság - 105

polgárõrség -  06-70/382-9041

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

Születtek: Pehartz Tamás és Szántó Boróka lánya Viola
Boróka, Kis Balázs és Horváth Anna fia Lukács Pál, Psenák
Tibor és Katona Ágnes fia Dániel György.

Elhunytak: Villám Gyuláné sz. Neumann Márta, dr. Já-
nos István, Szabó György, Valentin József, Kovács János,
Ritzl Antal, Hoffmann Józsefné sz. Schäffer Erzsébet

Március 10. de.: vásár
Március 11. de.: Március 15i iskolai ünnepély
Március 15. 10 óra: városi megemlékezés – Március 15.
Március 17. de.: vásár
Márcis 19. 19 óra: cigánybál
Március 22. de.: vásár
Március 25. du.: Ifjú Muzsikusok Napja
Március 28. de.: vásár
Március 28. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalko-
zás
Március 31. de.: vásár
Április 5. 10.55 óra: Komolyzenei hangverseny fiatalok-
nak – Filharmónia bérlet
Április 9. 17 óra: A Dunakanyar Fúvósegyüttes tavaszi
hangversenye

A NaKE hírei
A Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület Tavaszi Tárlat címû
kiállításának megnyitója lesz április 17-én (vasárnap) 16 óra-
kor a nagymarosi mûvelõdési házban. Megnyitja: Burgermeister
László képviselõ. Mûsort ad: Semes-Bogya Eszter fafaragó,
dalénekes

***
A NaKE kiállító terme (Nagymaros, Váci út 21.) ismét fo-

gad látogatókat: április 19-tõl május 29-ig, szombaton és va-
sárnap 10-18 óráig. Május 31-tõl szeptember 5-ig a nyitva tar-
tás keddtõl péntekig 14-tõl 18 óráig, szombaton-vasárnap 10-
tõl 18 óráig. Új kép- és szoboranyagunkkal minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

NAKE VEZETÕSÉGE

Betegek lélekerõsítõ napja
március 26.

8.30 órától gyónási lehetõség
9 órától szentmise a templomban,

a betegek szentségének kiszolgáltatása
10-12 óráig filmvetítés, kiscsoportos beszélgetés,

lehetõség egyéni lelkigondozói
beszélgetésre a napköziben.

A délelõtt ökumenikus áhitattal fejezõdik be.

FILM: ”EGY KÖZÜLÜNK”
Chiara Luce Badano,

a boldoggá avatott fiatal lány élete

Szeretettel várunk mindenkit, kortól és
felekezettõl függetlenül!

Rerformátus Gyülezet                   Szent Rókus Karitász

GYERMEKRUHÁKAT VÁRUNK!
Kórós Baranya megyei (ormánsági) néhány száz fõs település.
Nagyon súlyos a helyzet ott! Csaknem 100 százalékos munka-
nélküliség, az iskola megszûnt, a közigazgatás is alig mûködik.
A pécsi Szent Márton Karitász Alapítvány egy tanodát hozott
létre, ahol délutánonként foglalkoznak e gyermekekkel.

A tanoda (játszóház) vezetõjétõl érkezett  a felkérés: GYER-
MEKRUHÁKRA LENNE SZÜKSÉG, minden méretben. A
cipõ pedig egyenesen kincsnek számít!

Az adományokat március során a Karitász Kuckóban várjuk
szombat délelõttönként  9-11 óráig, vagy telefon egyeztetés után
tetszõleges idõpontban.

Telefonszám: 06-20/917-6016
SZENT RÓKUS KARITÁSZCSOPORT

BOLDOGSÁGUNK KERESÉSE
– Önmagunk lehet�ségei a mesék tükrében
Március 9-én induló n�i csoportomba azokat a n�ket
várom, akik bár (már) nem tudják, merre keressék, de
hisznek a boldogságban.

Boldogságunk, s ennek feltétele, önmagunk keresé-
sében a mesék lesznek segítségünkre.

A foglalkozások semmilyen el�képzettséget nem igé-
nyelnek – odaadásunk, nyitottságunk, és szárnyaló fan-
táziánk a legnagyobb segítség ezen az úton. Amire szert
teszünk, az nem tudás (a szó klasszikus értelmében),
hanem tapasztalat: önmagunk megtapasztalása. A cso-
port 2 hetente találkozik. Várható id�pontok: március
9, 23, április 6, 20, május 4, 18, június 1-je. Részvételi
díj: alkalmanként 2000 forint. További információ és
jelentkezés a 06-30/564-6700 telefonszámon. A cso-
port 5 f� esetén indul.

A feldolgozandó mesék:
Az aranyfonalat fonó lányok

A leveg�ben lógó aranykastély
A béka cárkisasszony

Ivanuska felesége
CZAPP ENIKÕ

hirdetés

közérdekû hirdetés

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
édesapánk, VALENTIN JÓZSEF temetésén részt vet-
tek, sírjára virágot helyeztek.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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ÁLLATVÉDÕ
SOROKTéma: kóbor kutyák

Állatbarát kör január   27.
Helyszín: alsó iskola, Csernõi
Ildikó tanterme.                        Lét-
szám: Több mint 50 (!)

Újabb remek ötlet az állat-
barát kör szellemiségének kre-
atív megnyilvánulásaként,
amit egy  kis  drámajáték ke-
retében rögtönzött dr.
Drobilich János. Nézzük a
derûs részleteket!

D. J.: -  Az utcán, ha talál-
kozunk gazda nélküli KÓ-
BOR KUTYÁVAL, mire gon-
dolunk? Miért kerülhetett a
kutyus az utcára?

Gyerekek:  - Megszökött,
rosszul bántak vele, kidobták,
éhes, játszani akar, lyukas a
kerítés.....stb.

D. J.: - Talán, azt gondolja
reggel ébredés után a kutyus,
“na, ma jól megharapok va-
lakit, csak kerüljön az utam-
ba”.  Kell-e félnünk? Azt ta-
nácsolom, igyekezzetek azt a
látszatot kelteni, hogy nem fél-
tek. Nagymaroson nincs ve-
szett kutya. Ha féltek, megér-
zi és támad. A kutya saját fé-
lelmében nem harap. Lehetsé-
ges, hogy a fiú kutya keresi a
lányt, vagy rosszabb esetben,
megijedt a petárda robbanás-
tól.  Nem szabad ráijeszteni.
Kiabálni, visítani tilos.

Támadásnak véli. Hagyjá-
tok, hogy megszaglásszon. Én
úgy szoktam tenni, hogy kis-
sé távol a kutyától leguggolok,
nyújtom barátságosan a kezem
felé és a szemébe nézek (tév-
hit, hogy nem szabad a kutya
szemébe nézni). A kutya
elõbb-utóbb magától odajön
és elkezd szaglászni. Miért
rossz, ha a kutya az utcán van?
Elütheti autó, vonat. Ha több
kutya (esetleg már öt) van
együtt az utcán, az már falka,
mint sok farkas a mesében. Ki
kell õket kerülni. Ez a helyzet
már veszélyes. Szülõknek kell
szólni, továbbiakban értesíte-
ni a polgármesteri hivatalt, il-
letõleg a gyepmesteri telepet.

Ha egyedül kószál egy kutyus,
mindenképpen haza kell jutnia,
de hogyan? Most pedig kérek két
bátor jelentkezõt.

D. J.: Megkéri a jelentkezõ
állatbarátkörös kislányt és kisfi-
út, hogy menjenek ki a folyosóra
egy rövid megbeszélésre.

Visszaérkezvén a terembe,  a
szerepjáték résztvevõi,  lány és
fiú kutyusként követik egymást,
a folyosón megbeszélt instrukci-
ók szerint.

 D. J.: - Gyerekek! Vajon ho-
gyan tudhatjuk meg, hogy ez a
két kutyus hova, kikhez tartozik?
Jó szándékú embereket feltételez-
ve, értesítik a település állatorvo-
sát.

-  Megérkezik az állatorvos
(én dr. D. J.). Tudom, hogy a két

kutyus gondos gazdik családjá-
ban lakik, csak éppen most vala-
mi elkerülhetõ oda nem figyelés
miatt, önállósították magukat.
Elõveszem a chip-azonosító
kütyümet, végigpásztázom a ku-
tyusokat a megfelelõ helyen és
hamarosan megjelenik az azono-
sító szám. Milyen remek,  “egy-
szerû” lehetõség sok-sok problé-
más helyzet elkerülésére.

Ajándékok átadásával jutal-
mazza az állatbarát körös kisis-
kolásokat dr. D. János, mert tud-
ja,  hogy a domesztikált állatok-
kal való együttélésünk  minõsé-
géért kell és lehet is tenni. Ez a
mód, a kis üvegkapszula “belö-
vése” az állatok bõre alá bizto-
sítja a korszerû védelmet mind-
annyiunk számára.

Az állatbarát kör mai napon
tartott összejövetelének máso-
dik programja a címet adó HÕS
KISKAKAS szereplésével foly-
tatódik.

Cserni Kati családjában la-
kik a kilenc éves törpe kakas.
Igazán impozáns jelenség öreg-
kora ellenére, akirõl megtudjuk
egyik fõ jellemvonását.

Cs. K.: - Jó apa. Huszonegy
kiscsirke kapta meg tõle a fél-
retett legjobb falatokat. Õk
mind a házunkban laktak. Hívó
hanggal adta  a kicsik tudtára,
lehet jönni csemegézni. Termé-
szetesen nincs szükség vekker-
re, õ ébreszti a háznépét ha kell,
ha nem. A vendégvárást, foga-
dást és a társalgást kitüntetõ je-
lenlétével és figyelmével kísé-
ri. A legmegnyugtatóbb, legfi-
gyelemreméltóbb tulajdonsága,
ahogyan kikerül az életveszé-
lyes helyzetekbõl. Több is van.
A legutóbb egy nagy fekete ku-
tya szájából került ki megtép-
ve, nem tudni hogyan került a
támadó, hõs kiskakasunk köze-
lébe. Drobilich doktor bácsinak
kellet a lábát összevarni, most
is sántít, de láthatjátok mégsem
fél. Nem volt szabad - a kora
miatt -  õt elaltatni.  Peckesen
jár-kel körünkben, mintha mi
sem történt volna. Büszkék va-
gyunk rá. Bármilyen jövevény
kerül a házunkba, be tud illesz-
kedni a családba. A férjem a ki-
választott, õ a kiskakasunk ked-
vence, együtt reggeliznek... A
fiúktól tart és pontosan tudja,
mit nem tehet az õ jelenlétük-
ben. Jut még eszembe, egyszer
Süti kutya elaludt bent a házban,
akkor éppen feltehetõen egy
nyest vitte el hõsünket. A csa-
tából akkor is gyõztesen került
ki és hozta a hírt. Gyõztem!

Ezzel  a végszóval búcsú-
zunk a legközelebbi találkozá-
sig.

Lejegyezte:
BALASKÓ MOLNÁR ÉVA,

A MÁTÉ ALAPÍTVÁNY FIRKÁSZA

Kóbor kutya, chip és a hõs kiskakas
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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

HÕTÉRKÉPKÉSZÍTÉS
ÉS SZAKORVOSI KIÉRTÉKELÉS!ÉS SZAKORVOSI KIÉRTÉKELÉS!ÉS SZAKORVOSI KIÉRTÉKELÉS!ÉS SZAKORVOSI KIÉRTÉKELÉS!ÉS SZAKORVOSI KIÉRTÉKELÉS!
– a teljes test egészségügyi állapotfelmérése

                                                                       Idõpont: március 26.Idõpont: március 26.Idõpont: március 26.Idõpont: március 26.Idõpont: március 26.
                     A kiértékelés ára: 14.990 Ft

                       Bejelentkezés:
                        dr. Rendessy Annamária,

                        telefon: 27/594-391

Tessék... Tessék...! Szólok ki
úgy reggeli-idõben az erdész-
ház ablakkeretén kopogtató
széncinegének, amint egymás
után húzza ki a résekbe télire
behúzódott fülbemászókat, le-
gyeket, pókokat és más rova-
rokat. Ez a fajta “párbeszéd”

minden tavasszal ismétlõdik,
természetes, mert régi barátság
köt össze bennünket.

Számomra egyben azt is je-
lenti, hogy ideje megkezdeni a
tavaszi madárvédelmi tenniva-
lókat, vagyis az odúlakó ma-
darak számára kihelyezett, ko-
rábban is használt költõhelyek
tisztítását, felújítását, esetleg
áthelyezését, és ha van megfe-
lelõ hely, új odúk kihelyezését.
Ilyenkor különösen fontos arra
vigyázni, hogy a felnevelendõ

fiókák is biztonságban legye-
nek (kóbormacskák, egyéb ra-
gadozók).

Régi tapasztalat, hogy ahol
kutya van az udvarban, ott az
odúlakó madarak is szívesen
fészkelnek. Bevallom, nekem
a széncinege a kedvencem. A

szépsége, az emberhez való
kedvessége, ragaszkodása mel-
lett, a szorgalma minden más
kerti napszámosunkat felül-
múl. Kutatók megfigyelték és
kiszámították, hogy egy szén-
cinege pár, a fiókák kéthetes
felnevelése idején, naponta át-
lag négyszázszor eteti fiait, és
minimum 1000 darab rovart
visznek részükre.

E kutatások alapján kiszá-
mították azt is hogy egy szén-
cinke pár, és az évi kétszeri

költésbõl származó szaporula-
ta — a természetes pusztulást
is figyelembevevõ - egy esz-
tendõ alatt legalább 80 kilo-
gramm rovart fogyaszt el. Gon-
doljunk bele, mennyi munkát,
vegyszert és egyéb bosszúsá-
got spórolhatnánk meg, ha a
gyümölcsöseink védelmére a
biológiai módszert alkalmaz-
nánk. (Arról nem is beszelve,
hogy a mai vegyszerezés mi-
lyen károkat okozhat az ember-
nek és az állatvilágnak.)

A téli kosztosaim közül na-
gyon kedvelem még a kékcin-
két, a tengelicet, az õszapót, a
vörösbegyet, a zöldikét, az
ökörszemet és tarkaharkályt, a
nyári vendégek közül pedig az
idõnként nálam is fészkelõ
csicsörkét. Persze csodálom a
fakusz és a csuszka mutatvá-
nyait és szorgalmát is.

A tavaszi-nyári madárkon-
certekrõl csak a legnagyobb
költõink tudtak igazán beszél-
ni. Számunkra adott a lehetõ-
ség, hogy hajnaltól estig, ami-
kor idõnk van, álljunk meg leg-
alább néhány percre, hallgas-
suk ezt a csodálatos zenét és
suttogjuk magunknak: “Oh ter-
mészet, oh dicsõ természet”!

Nálam a népszerûségi lis-
tán, a sor végén van a házi ve-
réb és a barnaüstökû mezei
veréb. Már-már perben-harag-
ban állok velük, mert létszám-
fölényüket is kihasználva, té-
len ellepik az etetõket, nyáron
nem elégszenek meg a szõlõ és
cseresznye fele-terméssel, sõt
már minden gyümölcsbõl
szemtelenül részelnek!

Tavaszai minden odút õk
akarnak elfoglalni, pedig már
a cinkék, és a kisebb madarak
szára megfelelõ 32 milliméte-
res bejáratot szûkítettem 28-3o
milliméterre. Már úgy gondo-
lom, hogy a verebek védelmé-
nek talán legnagyobb haszna,
hogy eleségül szolgálnak a ra-
gadozó madaraknak (baglyok,
héják, vércsék stb.).

Most tavasszal, kevés fárad-
sággal, odafigyeléssel, sokat
tehetünk a felbecsülhetetlen
értékû madárvilág fennmara-
dásáért.

Kedves apukák, nagypapák
és fiatalok!

Emeljük a körülöttünk szor-
goskodó madarakat az egyéb,
úgynevezett hobbiállatok rang-
jára! Ha így cselekszünk, se-
gítjük és védjük õket, legalább
annyi örömöt nyújtanak szá-
munkra, mint a messzi földré-
szekrõl idehozott díszmadarak,
és hüllõk!

Nagy sikert és örömöt jelen-
tene mindannyiunknak, ha egy
olyan programot tûznénk ki, és
valósítanánk meg, hogy: “Egy
kert, egy madárodú”.

Nagyon megéri! Így le-
gyen!

NASZVADI DÉNES

Madárvédelem tavasszal
Odúlakók és kedvencek

Ideje megkezdeni a tavaszi madárvédelmi tennivalókat, va-
gyis az odúlakó madarak számára kihelyezett, korábban is
használt költõhelyek tisztítását, felújítását
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Angol
használtruha

MEGNYITOTTUNK!!!
Nagymaros, Dézsma u. 8.

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8-17 óráig
          szombaton           8-12 óráig

Telefon: 06-30/488-2563

 A KUTYAKANYAR ÁLLATORVOSI RENDELÕ
ajánlja szolgáltatásait.

.

2011 január 1-tõl március 31-ig
a mikrochip beültetést regisztrációval

25 % kedvezménnyel
4500,- Ft-ért végezzük.

Az ár tartalmazza a chip költségét, a beültetés díját,  és a központi regisztrációt is!!!

Kutya
az utcán

Mindennapos dolog, hogy az
utcán szembejön velünk egy ku-
tya gazda nélkül. Nem mindíg
egyszerûek ezek a találkozások.

Pár gondolat, jó tanács:
- A kutya nem azért megy ki

az utcára, mert embert akar ha-
rapni

- A kutya lehet, hogy odajön
hozzánk, megszimatolja a ke-
zünket, ez természetes, ne
pánikoljunk! Ha nyugodtan to-
vábbmegyünk, semmi sem fog
történni.

- Néha megijedünk a kutyák-
tól,… õk is tõlünk.

- A kutya a kiabálást, sikolyt
támadásnak vélheti, NE KIA-
BÁLJUNK!  Ugyanígy a hirte-
len mozdulatot, zsáklóbálást is
támadásnak vélheti. A legtöbb
kutyatámadás abból fakad, hogy
a kutya támadásnak érzékeli a
sikítást és harap.

- Ha összeverõdve látunk 3-
4…sok kutyát, akkor az FAL-
KA, a falka logikája más, néha
indokolatlanul is támad. Õket
jobb elkerülni. Ha sikerült, ak-
kor azonnal hívjuk fel a polgár-
mesteri hivatalt, hogy a gyep-
mesterek segítségét kérjék, akik
elszállítják a kutyákat.

- Ha láthatóan céltalanul kó-
borol a kutya, nem találja a he-
lyét, megpróbálhatunk segíteni
neki, ez néha kockázattal járhat,
14 évesnél fiatalabbak ezt ne te-
gyétek!!!

Guggoljunk le, hívjuk ma-
gunkhoz a kutyát, hagyjuk, hogy
kinyújtott tenyerünket megsza-
golja, majd óvatosan simogas-
suk meg! Ha van rajta nyakörv,
akkor tüzetesen vizsgáljuk meg,
hátha megtaláljuk a gazdi címét,
telefonszámát. Ha semmit sem
találunk, akkor el lehet vinni az
állatorvosi rendelõbe, ahol chip-
leolvasóval néha chipet találunk
a kutyában, 2 perc múlva már
hívom is a gazdáját telefonon.

- Elõfordulhat, hogy kutya
kutyával verekszik az utcán. NE
avatkozzunk bele, nagyon sú-
lyos emberi sérülést okozhat-
nak.

Fenti soraim feleslegesek
lennének, ha mindenki felelõsen
tartaná kutyáját.

Sokkal többször tudnánk se-
gíteni az elkallódott kutyákat, ha
chip lenne bennük.

DR. DROBILICH JÁNOS

A vadásztársasági területbérlet kifizetési id�pontok
A Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vadásztársaság 2011-es területbérlet kifize-
tési id�pontjai és helyszínei a következ�k

- március 25. (péntek) 9-12 óra, Zebegény, polgármesteri hivatal
- március 26. (szombat) 9-12 óra, Szob, Malomkert
- április 1.(péntek) 9-12 óra, Zebegény, polgármesteri hivatal
- április 3.(vasárnap) 15-18 óra, Szob, Malomkert
Sántha József mb. gazdasági felelel�s
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