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Fennállásának 15 éves évfor-
dulóját ünnepelte a Városi
Nyugdíjasklub Die Blumen
táncegyüttese május 14-én dél-
után a mûvelõdési házban. A
jubileum alkalmával felléptek
azok a táncosok is, akik ma
már nem, de a kezdettõl, 1996-

tól évekig táncoltak az együt-
tesben.

A nagyszabású mûsor elsõ
részében a Die Blumen koráb-
bi és mostani tagjainak tánca
után fellépett a kismarosi Fü-
lemüle Kórus, a kismarosi
Marus Táncegyüttes, a nemrég

fennállásának 5 éves évfordu-
lóját ünneplõ Wildenrosen
táncegyüttes, nótákat adott elõ
Várkonyi Györgyi és Dudás
János, akiket zongorán Marót
Géza kísért.

Ezután ismét színpadra lép-
tek a vendégegyüttesek, majd

megérkezett a Dunakanyar
Fúvósegyüttes is, õk önálló szá-
maik mellett zenekari kíséretet
biztosítottak a Wildenrosen és
a Die Blumen táncegyüttesnek.
A nagysikerû est mûsorvezetõ-
je ifj. Horváth Antal volt.

folytatás a 6.oldalon

Tizenöt éves a Die
Blumen Táncegyüttes

XVI. Kittenberger Kálmán Na-
pok, XII. Nemzetközi Dunaka-
nyar Nyugdíjasklub-találkozó
és gyermeknap. Nem kis fel-
adatra vállalkoztunk, de a sok
segítõkész, lelkes és ügyes szer-
vezõvel sikeresen bonyolódott
le mindhárom rendezvényt.

A Dunakanyar Fúvósegyüt-
tes vidám térzenéje szólította
május 28-án a város polgárait
és a vendégeket megemléke-

zésre a Fõ téri Kittenberger
szobor elé, ahol Petrovics
László polgármester köszön-
tötte a jelenlevõket.

Nehéz a természettel szim-
biózisban élni, mely csak ke-
veseknek sikerülhet. Kittenber-
ger Kálmánnak ez sikerült.
Életének példája és tanítása
szolgál számunkra útmutatá-
sul. A legnagyobb vadászok
egyikét, neves Afrika-kutatón-
kat nem elsõsorban a vadász-
ösztön vezette. Alázatosan és
nyitott szívvel járt a természet-

ben, nem csak elejtette az álla-
tokat, hanem együtt is élt ve-
lük - mondta a polgármester és
megnyitotta a XVI. Kittenber-
ger Kálmán Napokat.

Köveskuti György, a Va-
dász Könyvklub Egyesület al-
elnöke ünnepi beszédében fel-
idézte Kittenberger Kálmán
életét és munkásságát, s örök-
ségének ápolására hívta fel a
hallgatóság figyelmét.

Eljöttünk, hogy emlékez-
zünk Kittenberger Kálmánra, a
neves Afrika vadászra, tudo-
mányos gyûjtõre és kutatóra,
az igaz emberre! Kittenberger
Kálmán 130 évvel ezelõtt szü-
letett Léván, szerény-tisztessé-
ges családban, már gyerekko-
rában kitûnt a természethez
való vonzódása, járta a környé-
ki erdõket, nádasokat, gyûjtöt-
te rovarokat, preparálta az is-
kolai szertár részére - emléke-
zett vissza a szónok.

folytatás a 4-5. oldalon

Egy hétvége, két nap
és három rendezvény
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Ahogy a tisztelt lakosság -
fõként a közterületi konté-
nerek közvetlen környeze-
tében élõk - tapasztalhatták
- az elmúlt években a kon-
téneres gyûjtés rengeteg
konfliktus forrása volt, il-
legális szemétlerakók ala-
kultak ki környezetükben.
Az eredetileg az intézmé-
nyes hulladékszállításba
valamilyen oknál fogva be
nem kapcsolható, elsõsor-
ban üdülõjellegû területek
kiszolgálása, lakossági
hulladékának elszállítása
érdekében kihelyezett kon-
ténerekben, több esetben
vállalkozási tevékenység-
bõl, sõt más településrõl
beszállított hulladékok je-
lentek meg. Az elõzõ év-
ben több konténer áthelye-
zésével, településõrök al-
kalmazásával próbálta ön-
kormányzatunk a konflik-

Több évnyi elõkészítõ
munkát követõen május
hónapban a település éle-
te szempontjából két
meghatározó pályáza-
tunkról született pozitív
döntés! A Magyar utca
környezetrendezése és az
árvízi védvonal kiépítése
esetében összességében
1,6 milliárd forint támo-
gatás mellett.

A Magyar utca és a
kapcsolódó közterületek
környezetrendezése ese-
tében három fõ pilléren
alapul a beruházás: köz-
terület-fejlesztés, mely-
nek keretében a Magyar
utca teljes, valamint a Fõ
tér felé átvezetõ közterü-
leti szakaszok (Rákóczi
út, Millennium sor, Váci
úti járda, Hunyadi sé-
tány) átépítésére felújítá-
sára kerül sor. A közte-
rületi munkák kb. 10 ezer
négyzetméter felületet
fednek le és jellemzõen
kiterjednek az útépítési;
forgalomtechnikai; zöld-
felületi, közmû (elektro-
mos hálózat kiváltása,
díszvilágítás kiépítése)
tervezési és kivitelezési
munkákra.

Második pillér a kö-

zösségi fejlesztés, ahol
két önkormányzati tulaj-
donú épület, a Váci úti
könyvtár és a 21. szám
alatt a NaKE által bérelt
épület felújítására, átépí-
tésére biztosít forrást a
pályázat. Szintén építé-
szeti felújítás a harmadik
pillér, a gazdasági fejlesz-
tés fõ eleme a Magyar
utca 24. szám alatti egy-
kori vendéglõ átépítése,
az önkormányzati kony-
ha kialakítása.

A pályázati program
része még néhány ún.
"soft" elem is, ami helyi
kötõdést erõsítõ akciók
szervezésére (például
gesztenyefesztivál) és a
beruházáshoz kapcsolódó
közösségi kezdeménye-
zések megvalósítása ad
lehetõséget. A megvaló-
sítás forgatókönyveként
is szolgáló támogatási
szerzõdés megkötése je-
lenleg is folyamatban
van, és ezzel párhuzamo-
san zajlik a kiviteli terve-
zés is. Ezt követõen kez-
dõdhetnek a beszerzési
eljárások és az épületek
esetében várhatóan az
idei év végén a kivitele-
zés is elindul.

Az árvízi védvonal ki-
építésének elõkészítésére
2008-ban nyertünk támo-
gatást, mely a tervezési és
engedélyezési feladatok
elvégzése után lehetõsé-
get adott a megvalósítás
pályázati forrásainak
megpályázására. Erre tett
pontot a május hónap kö-
zepén született döntés és
adott zöld utat a nagyma-
rosi árvízvédelmû mû ki-
építéséhez. A támogatás
ez esetben 100 százalé-
kos, azaz az önkormány-
zat saját forrásainak fel-
használását a megvalósí-
tás már nem követeli
meg.

A védvonal összes
hossza 2,7 kilométer,
mely három szakaszra
bontva jellemezhetõ. Az
elsõ a Széchenyi sétány
menti feltöltött terület,
ahol a "nyúlgát" befejezé-
seként egy kisebb térdfal
készül, minden utcavég-
ben megnyitva, lehetõsé-
get adva az átjárásra. A
nyílások lezárása mobil
táblákkal történik. Leglé-
nyegesebb eleme az
összes szakaszon kiépü-
lõ vízzáró résfal, mely az
árvizek során tapasztalt

Konténeres hulladékszállítás

Közérdekû  telefonszámok
orvosi ügyelet - 354

mentők - 104
rendőrség - 107
tűzoltóság - 105

polgárőrség - 06-70/382-9041

Nyertünk 1,6 milliárdot!
intenzív átszivárgásokat
hivatott kiküszöbölni.

A második szakasz a
DÁM és a Panoráma par-
koló közötti parti sáv,
mely a település történel-
mi magját fedi le. A tere-
pi adottságok, az építé-
szeti és zöldfelületi érté-
kek miatt a védvonal itt a
kerítések vonalához lép
vissza és egy vízzáró fo-
gadószerkezet kiépítése
után teljes hosszban mo-
bil táblás gát felépítését
teszi lehetõvé.

A harmadik szakasz a
Váci út beépített sor vé-
géig terjed ki, és az útpad-
kában egy térkõ burkola-
tú fogadószerkezet meg-
építését foglalja magában
- természetesen a szüksé-
ges alépítményi munkák-
kal együtt - melyre a má-
sodik szakaszon is alkal-
mazott táblás gát felépít-
hetõ. Mindegyik szaka-
szon a Dunára lefutó csa-
padékvíz csatornák lezár-
hatósága biztosított lesz,
az ehhez szükséges szi-
vattyúk beszerzése szin-
tén a pályázat része, az
elemek szállításához
szükséges targonca és
egyéb kisebb értékû esz-

közökkel együtt. A táro-
láshoz szükséges épület a
Maros Kft telephelyén
épül fel.

A megvalósítás után a
lakóingatlanok 96 száza-
léka védett lesz az árvi-
zekkel szemben, a véde-
kezés az eddigiekhez ké-
pest jóval nagyobb szak-
értelmet követel, de cse-
rébe eddig védhetetlen
parti szakaszok is védhe-
tõvé válnak, illetve a vé-
dekezési anyagok újra
felhasználhatók.

Jelenleg itt is a támo-
gatási szerzõdés aláírá-
sának elõkészítése zaj-
lik, illetve az elõkészíté-
si tevékenységek befeje-
zõ mozzanatai tartanak.
Idei évben egy terepi kí-
sérlet készül, melyet kö-
vetõen megindulhat a
megvalósítás közbeszer-
zési eljárása és kezdõd-
het a kivitelezés 2012.
évben.

Mindkét pályázat ese-
tében az elkövetkezendõ
hónapokban folyamato-
san tájékoztatjuk a lakos-
ságot önkormányzatunk
honlapján, újságán és
más csatornákon keresz-
tül. Természetesen észre-
vételeikkel kapcsolatban
is állunk rendelkezésük-
re a polgármesteri hiva-
talban.

PETROVICS LÁSZLÓ

ÉS MURÁNYI ZOLTÁN

tust kezelni, ez a hulladék
mennyiségének csökkené-
séhez vezetett, de az alap-
vetõ problémát nem oldot-
ta meg.

Az elmúlt években a
hulladékkezelési díjak
emelkedése következté-
ben a lakossági és az ön-
kormányzati díjak a több-
szörösére nõttek, mára
összességében a konténe-
res szállítás éves szinten
18 millió forintnyi kiadást
jelent. Ez a mai gazdasági
helyzetben finanszírozha-
tatlan, nem halogatható
tovább, hogy a hulladék-
szállítás díját az fizesse
meg, akinél keletkezik. A
képviselõ-testület májusi
ülésén a konténeres hulla-
dékszállítás területi korlá-
tozásának elõkészítésérõl
határozott, így 2011. júli-
us 1-tõl a Szálloda mellet-

ti, Kittenberger K. utca,
Pállya Celesztin alja,
Elsõ-völgy, Kálvária, Fe-
hérhegy, Fehérhegy fog-
lár, Diófa, Mihály utca
alatt, Aranyos utca alja,
Rigóhegy utca területén a
konténerek megszûntetés-
re kerülnek.

A területen ingatlantu-
lajdonnal rendelkezõk a
helyi hulladékgazdálko-
dásról szóló rendelet értel-
mében a több üdülõ jelle-
gû településen alkalma-
zott az un "zsákos" szol-
gáltatást kötelesek igény-
be venni. Az erre a célra
rendszeresített, a Maros
Kft cégemblémájával ellá-
tott zsákok közül évente
legalább 20 darabot
(2011-ben 10 darabot) kö-
telesek megvásárolni és a
külön értesítõ levélben
megjelölt hulladékszállí-

tási napon az ingatlan
elõtti közterületre kihe-
lyezni. A szolgáltatás az
üdülõingatlanok használa-
tához igazodóan minden
év április 15. és október
15-e között mûködik. A
szolgáltatási idõn kívüli
illetve egyéb esetekben a
Maros Kft telephelyén
(Nagymaros, Rákóczi út
37.) lehetõség van kizáró-
lag a céges zsákokban
gyûjtött háztartási hulla-

dék leadására. A zsákok a
szolgáltató telephelyén,
munkanapokon 8-14 óra
között, június, július hó-
napban szombatonként
10-12 óra között, 500 Ft/
zsák egységáron megvá-
sárolhatók.

Kérjük a Tisztelt La-
kosság megértését és se-
gítségét a tisztább telepü-
lési környezet érdekében.

 PETROVICS LÁSZLÓ

ÉS MURÁNYI ZOLTÁN
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Mélységes felháborodás-
sal hallottam és olvastam,
az ún. "egyenruhás bûnö-
zésrõl" szóló, a fõsodrú
médiában nap, mint nap
helyet kapó, szerintük jó
reklámnak is  tartott hírt,
az  alábbiak miatt:

1. Azok az emberek,
akik ezt a törvényt megal-
kották, és sajnos azok is,
akik elfogadták, a Magyar
Országgyûlésben elérték,
hogy az ez idáig elfogad-
ható szinten mûködõ pol-
gárõrségek létszáma vár-
hatóan csökkenni fog. Rö-
viden fogalmazva, újabb
sikeres akció zajlott le, a
fõleg vidéki emberek biz-
tonságának fenntartásához
segítséget nyújtó, sokszor
életüket, testi épségüket is
kockáztató polárõrök szét-
veréséhez. Emellett a pol-
gárõrök a szabadidejük-
ben, INGYEN látnak el
szolgálatot!

2.   Ezen fûnyíró elven
mûködõ törvény mostan-
tól újabb, nagyobb lehe-
tõséget adott az egyéb-
ként is a törvényeket, az
együttélés szabályait fel-
rúgók számára, a velük
szemben állók (pl. a meg-
maradó polgárõrök) elle-
hetetlenítésére.

Csak egy példa. Nem
tetszik 3 ilyen személy-
nek az adott polgárõr, te-
hát feljelentik félelemkel-
tés miatt. A hatóság -
rendõrség, ügyészség, bí-
róság - a maga szintjén
köteles eljárni az ügyben,
még  az ártatlanság meg-
állapítása esetén is.

Gondoljuk el, egy ál-
lítás, mondjuk hárommal
szemben. Arról nem be-
szélve, mit vált ki a sza-
badidejét feláldozó, ve-
szélyhelyzetbe kerül t
polgárõrbõl az eljárásban
való kötelezõ részvétel,
és annak számára nem
biztos, hogy kedvezõ le-
zárása. Megjegyzem, ez a
példa csak a lehetõ leg-
egyszerûbb esetet mutat-
ta be.

3. A törvényi eljárás
lehetõsége ez idáig is
megvolt azon polgárõrök-
kel, polgárõr egyesületek-
kel szemben, akik tör-
vénytelenséget követtek
el. A törvénytelenséget be
kell bizonyítani, és az el-

járást le kell folytatni.
4. Továbbá a törvény

megnevezése már eleve
sérti az egyenruhát köte-
lezõen (rendõrség, kato-
naság, vámõrség, tûzoltó-
ság, stb.) viselõ, vagy for-
maruhát (polgárõrség, ön-
kéntes tûzoltóság, cserké-
szek, stb.) viselõ tagjait.

5. Elvártam volna  az
Országos Polgárõr Szö-
vetség elnökétõl, szemé-
lyemet érintõen még a
Pest Megyei Polgárõr
Szövetség   elnökétõl  is,
hogy  tiltakozzanak ezen
törvény hatályba lépteté-
se ellen.

Befejezésképpen tájé-
koztatni kívánom Önöket,
hogy miért is írtam meg
mindezeket:

-  Mint a  Nagymaros
Városi  Polgárõr Egyesü-
let alapító tagja és 2001-
2009 -ig  elnöke, sajnálat-
tal gondolok arra, hogy
az, amit  az  egyesület
aktív tagjaival idáig vé-
geztünk, most veszni lát-
szik. Mondom mindezt,
nem az íróasztal mögül,
nem egy agyonbiztosított
munkahelynek nevezett
folyamatosan védett ob-
jektumból, hanem az ut-
cákat, ha kell éjjel, este,
nappal, társaival együtt
járó, egyszerû polgárõr-
ként.

- Hogy önként vállalt
munkánkat miképpen vé-
geztük, azt jól bizonyítják
az éveken keresztül, szin-
te folyamatosan kapott el-
ismerések, köszönetek
úgy a lakosságtól, mint az
önkormányzattól -   PRO
URBE - NAGYMAROS-
ÉRT emlékérem és okle-
vél -, az egyháztól, a kü-
lönbözõ rendezvények
szervezõitõl.

- kérem, ne vegyék di-
csekvésnek az Országos
Polgárõr Szövetség elnö-
ke  a "POLGÁRÕR ÉR-
DEMKERESZT" ezüst
fokozata kitüntetésben ré-
szesített 2006 évben.

Figyelemmel a fenti-
ekre,  úgy döntöttünk,
hogy az említett törvény
jogerõre emelése miatt
feleségemmel együtt kilé-
pünk a polgárõr  egyesü-
letbõl.

SZIMON ATTILA

VOLT POLGÁRÕR

Egy volt
polgárõr levele

Nagymaros Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete május 30-án a pol-
gármesteri hivatal házas-
ságkötõ termében tartotta
rendes ülését. Az összejö-
vetelen egyebek mellett a
következõ döntések szület-
tek:

- a szóbeli kiegészíté-
sekkel elfogadták a Váci
Rendõrkapitányság Verõ-
cei Rendõrõrse és a Dunai
Vízirendészeti Rendõrka-
pitányság Nagymarosi
Rendõrõrsének beszámoló-
ját;

- döntöttek az orvosi
ügyelet mûködtetési for-
májáról. A hétközi hétvé-
gi orvosi ügyeleti szolgá-
lat mûködtetésére kiírt
meghívásos pályázati el-
járás eredménytelen volt.
Az ügyeleti rendszer to-
vábbi önkormányzati mû-
ködtetése érdekében ja-
vaslat született negyedik
külsõs orvos szükség sze-
rinti - 1 külsõs hétközna-
pi készenlétre és a házi-
orvosok nyári szabadsága
alatt további egy hétköz-
napi készenlétre - megbí-
zására, továbbá a dupla
díjjal fizetett ünnepnapok
számának felére csökken-
tésére;

- foglalkoztak a  Helyi
Építési Szabályzat felül-
vizsgálatával. A képvise-
lõ-testület a Helyi Építési
Szabályzat és a Szabályo-
zási Terv módosításával
kapcsolatban a munkacso-
port javaslatát a gazdasá-
gi és városfejlesztési bi-
zottság javaslatára módo-
sítással elfogadta;

- elfogadták a 2011 évi
költségvetés I. negyedévi
végrehajtásáról, az önkor-
mányzat 2011. évi költség-
vetésérõl szóló 3/2011. (III.
1.) önkormányzati rendelet
módosítását;

- napirenden szerepelt a
nem kötelezõ önkormány-
zati feladatok jövõbeni el-
látásának vizsgálata, át-
szervezési, költségcsök-
kentési javaslatok tárgyalá-
sa, az errõl szóló tájékoz-
tatót a képviselõk elfogad-
ták. Ezen belül foglalkoz-
tak a Pedagógiai Szakszol-
gálat feladatainak átszerve-
zésével, melyet támogat-
tak;

- a napirenden szereplõ

közterületek használatáról
szóló rendelet-tervezet tár-
gyalását a gazdasági és vá-
rosfejlesztési bizottság ja-
vaslatára elnapolták a kö-
vetkezõ ülésre. Felkérték a
jegyzõt, hogy a rendelet-
tervezetet a bizottsági ülé-
sen felmerült észrevételek-
kel dolgozza át, és a díjak-
ra a környezõ települések
díjainak felmérésével te-
gyen javaslatot;

- a hulladékgazdálko-
dási rendelet módosításá-
val kapcsolatos döntés,
hogy a képviselõ-testület a
konténeres hulladékgyûj-
tés megszûntetését rende-
li el a következõ közterü-
leti részeken: Szálloda
utca, Kittenberger K. utca,
Pállya Celesztin utca alja,
Elsõvölgy, Kálvária, Fe-
hérhegy, Fehérhegy fog-
lár, Diófa utca, Aranyos
utca alja, Rigóhegy, Mi-
hály-hegy (Vasút u.). Az
érintett területeken a hul-
ladékgyûjtést egyéni cég-
emblémás zsákokkal min-
den beépített ingatlanra
vonatkozóan el kell ren-
delni, a szolgáltatást az
üdülõterületek esetében
március 15. és október 15.
között, a lakóterületek ese-
tében egész évben biztosí-
tani kell;

- nem fogadta el a kép-
viselõ-testület a polgár-
mester azon javaslatát,
hogy Ister-Granum
Eurorégió megkeresésére a
társulás HUSK/0801/1.3.1/
0074 jelû pályázatához
Nagymaros 5 millió forint
kézfizetõ kezességet vál-
laljon. A nyertes pályázat
egy határon átnyúló regio-
nális turisztikai desztiná-
ciós menedzsmentszerve-
zet létrehozását célozza;

- foglalkozott a képvi-
selõ-testület a gépjármû
elhelyezési kötelezettség
pénzbeni megváltásáról, a
parkolóalap képzésérõl és
felhasználásáról szóló 3/
2005. (IV. 21.) önkor-
mányzati rendelet módosí-
tásával. Egyetértettek az-
zal, hogy az önkormányzat
eltérjen az országos tele-
pülésrendezési és építési
követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 42. § (2)
bekezdésének és 4. mellé-
keltének elõírásaitól, 50

A városban megszûnik a
konténeres hulladékgyûjtés

százalékkal csökkentve az
elhelyezendõ személygép-
kocsik számát. A jogsza-
bályban elõírt vizsgálatot
kérik elvégeztetni, mely-
nek forrását a rehabilitáci-
ós hozzájárulás elõirány-
zatból történõ átcsoporto-
sítás terhére biztosítják. A
képviselõ-testület a hatá-
lyos 3/2005. (IV. 21.) ön-
kormányzati rendeletben
szabályozott parkolóalap
rendszerét fenn kívánja
tartani. Az önkormányza-
ti rendeletben a gépjármû
elhelyezési kötelezettség
megváltása összegének az
1. pont szerinti módosítás
megtörténtéig 150 000 fo-
rint + áfa gépjármû
összegre történõ csökken-
tésével egyetért, azzal,
hogy a hozzájárulást 4 év
alatt köteles a kérelmezõ
megfizetni, melybõl az
elsõ évben nem terheli fi-
zetési kötelezettség. A
parkolóhelyek kialakításá-
hoz a meglévõ közutak
felújításával, az útburkolat
javításával hozzájárul.

- Sürgõsségi indítvány-
ként tárgyalta és hagyta
jóvá a képviselõ-testület a
Kerekegylet Közhasznú
Egyesület kezdeményezé-
sére a 66/2011. (IV.6.) szá-
mú határozata alapján kö-
tött megállapodás módosí-
tását. A módosítás értelmé-
ben Nagymaros Város Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ testülete 100/2011. (V.
30.) számú határozatával
ingyenesen használatba
adja az egyesület részére a
Fõ tér középsõ harmada
(Váci út feletti rész, 1848/
3 hrsz) középsõ burkolt ré-
szének közterületét és a
gépkocsiból áruló árusok
parkolásához szükséges
parkolóhelyet (melyet az
egyesület lekerítéssel biz-
tosítja), 2011. június 4. -
2011. október 30. közötti
idõszakra, õstermelõi áru-
sítással egybekötött ren-
dezvények tartása céljára,
heti egy alkalommal,
szombati napokon 7-13
óráig;

Zárt ülésen döntöttek a
városi kitüntetések adomá-
nyozásáról, javaslatot tet-
tek Pest megyei kitünteté-
sekre, döntöttek szociális
kérelmekrõl.

(F. E.)
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folytatás az 1. oldalról
Ezt követõen a szobornál

koszorút helyeztek el a jeles
vadásztársaságok, vadászati
kamarák, vadászújságok, illet-
ve a Kittenberger Kálmán Ál-

talános és Mûvészeti Iskola, a
Nagymarosi Erdészet és a csa-
lád képviselõi. Nagymaros Vá-
ros Önkormányzata nevében
Petrovics László polgármester

és Rudolf Józsefné alpolgármes-
ter asszony koszorúztak.

A koszorúzás után a
Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola néptánc ta-
gozatos növendékeinek vizsga-

bemutatóját láthattuk, melyet a
Kittenberger rajzpályázat ered-
ményhirdetése követett.

A rajzpályázatra beérkezett
mûvek közül több mint 100 al-
kotás a mûvelõdési ház nagy-

termében került kiállításra.
Az elõtérben Somogyi

György író jóvoltából Kitten-
berger kalandjait megörökítõ,
hamarosan megjelenõ képre-

génybõl láthattunk ízelítõt.
A délután a gyerekeké volt:

kicsik és nagyobbak jöttek a
mûvelõdési házba, hogy az óvó-
nõk segítségével kézmûvesked-
jenek, mindenféle kreatív kin-

cset készítsenek, és megnézzék
az óvó nénik bábelõadását.

Késõbb a Görömbõ Kompá-
nia vidám táncos meséjét hall-
gathatták, melyet táncház köve-
tett.

Mindeközben - a rossz idõ
ellenére töretlen lelkesedéssel -
indultak el a kerékpárosok
Kittenberger emléktúrájukra.

Sajnos a hideg idõ és az esõ

miatt az ugráló várat nem élvez-
hették a gyerekek, de a külön-
legesebbnél-különlegesebb ga-
lambok hazaengedése ebben az
évben is nagy sikert aratott.

A hideg és a meteorológiai
intézet által elõre jelzett esõk
miatt az esti programokat áthe-

Egy hétvége, két nap
és három rendezvény

lyeztük a mûvelõdési házba,
ahol egymás után láthattuk a re-
mek hastánc bemutatót, a Nagy-
marosi Fire Dance Klub, a
Wildenrosen, Nagy Anna Stefá-
nia falmenco tánc elõadását,
végül egy Zumba és egy
Kangoo bemutatót.

A Dumaszínháztól a megle-
petés fellépõ Benk Dénes volt,
õt a Bon-Bon együttes követte.
Az "utcabálra" - bár a zene ki-
váló volt a Phoenix zenekar jó-
voltából - sajnos csak kevesen
maradtak.

Vasárnap a férfiak (és én lát-
tam 1-2 hölgyet is) horgászver-
seny, és a fõzõverseny végett,
már kora reggel kinn voltak a
parton.

Ebben az évben Trokán Pé-
ter színmûvész és meglepetés
vendégünk: Szabó Gyõzõ mû-
vész úr segítette a zsûri munká-
ját, akinek - ahogy mindig el-
mondják - idén sem volt könnyû
dolga. A mûvész urak nagyon
jól érezték magukat nálunk, re-

Köveskuti György emlékezett Kittenberger Kálmánra

A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola nép-
tánc tagozatos növendékei

A felnõttek mindent elkövettek, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat, hiszen gyereknap volt

Lufit fújni nagy élmény...
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méljük, jövõre is meglátogatnak
minket!

11 órakor a XII. Nemzetkö-
zi Dunakanyar Nyugdíjasklub-
találkozót Mihály János, a
Nyugdíjasklubok és Idõsek
"Életet az Éveknek" Országos
Szövetségének elnökhelyettese
nyitotta meg. Reményét fejezte
ki, hogy mindenki jól érzi majd

magát a rendezvényen és meg-
találja a neki való programot.
Petrovics László polgármester
úr, majd Makrai Ferencné, a
Nagymarosi Nyugdíjas Klub
elnöke is köszöntötte a rendez-
vényre határon innen és túlról
érkezõket.

A délután remek hangulat-
ban telt, hála a fellépõknek!

 Délután igyekeztünk min-
den állatbarátot a Dám feletti

területre csábítani. A szép, ér-
dekes madarakat sok érdeklõ-
dõ csodálhatta a solymász be-

mutatón, majd Sárog Tibor
íjászbemutatója nyûgözte le a
közönséget.

A vadászkutyák lebilincse-
lõen mutatták be tudományukat
és a gazdáikkal való szoros
együttmûködést.

Sokan jöttek el keverék ku-
tyusukkal az idei szépségver-
senyre, mely most is nagy nép-

szerûségnek örvendett.
Terecskei Rita, a Zanzibár
együttes énekesnõje volt a zsû-
ri elnöke, aki a verseny végén
néhány szóval felhívta a felelõs
kutyatartásra a figyelmet és be-
mutatta saját - Csipike névre
hallgató - kutyusát, akit men-
helyrõl fogadott örökbe.

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani a szellemes kon-
feransziénak: Heinczné

Cserni Katalinnak, valamint
a díjak felajánlóinak, Drobilich
Jánosnak és vauvau.hu-nak. .

Köszönjük a segítséget a zsûri
tagjainak is: Terecskei Ritának,
Veress Lászlónak és a szerve-
zésben nyújtott segítségért a
Máté Alapítvány képviselõinek.

Köszönjük a segítségét
azoknak, akik hozzájárultak,
hogy ezek a programok megva-
lósuljanak!

Rendezvényünket támogat-
ta: a CBA, az Országos Magyar
Vadászkamara, a Piramis Épí-
tõház, a vauvau.hu, és az Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Program.

Köszönjük a közremûkö-
dést: a Dunakanyar Fúvós-
együttesnek, 950-es számú
Szent Gellért Cserkészcsapat
tagjainak, a Kittenberger Kál-
mán Általános és Mûvészeti Is-
kola pedagógusainak és növen-
dékeinek, a Nagymarosi Óvo-
dáért Alapítvány óvónõinek,
Postagalamb Egyesület tagjai-
nak, Nagymarosi Kék Duna
Horgászegyesületnek, a Cédrus

Egyesületnek. Köszönet illeti
Zoltai Zitát és csapatát, a
Wildenrosen Táncegyüttest, a
zumbások és a kangoosok csa-
patát, Sárog Tibort és segítõit,
Babály Csabát és csapatát.
Közremûködésével rendezvé-
nyünket segítette: Nagy Anna
Stefánia, Hídvégi Gyõzõ, Somo-
gyi György, Garami Mária,
Hiripiné Rózsa Valéria, Imre
János és Ógel József.

A programok lebonyolításá-
hoz nyújtott segítséget köszön-
jük: a Nagymarosi Polgárõr

Egyesületnek és elnöküknek,
Trieb Antalnak, a Verõcei
Rendõrõrsnek, a Városi Nyug-
díjasklub tagjainak és vezetõ-
jüknek, Makrai Ferencnének, a
mûvelõdési ház munkatársai-
nak, Bedõ Ádámnak és köz-
munkásoknak, Bessenbacher
Gézának és a Maros Kft-nek.

JÓRÁSZ-NAGY ESZTER,
MÁNDLINÉ SZABÓ KATALIN

SZERVEZÕK

A Kittenberger rajzpályázatra érkezett alkotásokból több mint
százat láthatott a közönség

Este a közönséget Bon-bon együttes  is szórakoztatta

A fõzõversenyen mindenki gyõztes lett

Sokan voltak kíváncsiak a színpadi produkciókra
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folytatás az 1. oldalról
A jubiláló együttest - mely-

nek elsõ mûvészeti vezetõje
Zsombori Miklós volt, jelenleg
Galamb Emese - a Dunai Svá-
bok Önkormányzata nevében

Ivor Andrásné elnök köszön-
tötte és adott át Makrai
Ferencnének, a klub vezetõjé-
nek egy serleget. A vendég
együttesek pedig a rendez-
vény végén tortával, virággal
köszöntötték a Die Blumen
táncegyüttest.

*

Köszönet a jubileumi mûsor
rendezésében segítõknek és
támogatóknak: CBA áruház,

Breznay Balázs, Ocsenás Já-
nos, Kautz István, Müllerné
Schült Rita, dr. Hadi Ferencné,
Burgermeister László, Borbély
Attila, Schült Ferenc,
Heininger Károly, ifj. Schült
Ferenc, Hollósi Gézáné, Édes-
ke - Aliz cukrászda, Várnagy

Béla, Bethlen Marika, Manyi
bolt, Klári sörözõ, Kiss Mari-
ann, Krichembaum Antal,
Solymár Károly, Ottó, Ferbert
Péter, aki a felvételeket készí-
tette. Dunai Svábok Önkor-

mányzatának elnök asszonyá-
nak ajándékát (kupa).

Köszönet a támogatóknak,
segítõknek és a szereplõknek.

Tizenöt év története. A
Nagymarosi Városi Nyugdíjas-
klub Die Blumen hagyomány-
õrzõ tánccsoportja 1996 tava-
szán alakult, Zsombori Miklóst
kérték fel mûvészeti vezetõ-
nek. Sok próba, kitartó munka
és szorgalom, valamint a mû-
vészeti vezetõ biztatása kellett

ahhoz, hogy a csoport közön-
ség elõtt is megmutassa tudá-
sát. Elsõ fellépésük 1996. má-
jus 1-jén volt - amikor Nagy-
maros ismét visszakapta váro-
si rangját - amit a TV2 is köz-
vetített. Ezt követõen gyakori-
ak voltak fellépéseik.

Tizenöt éves a
 Die Blumen Táncegyüttes

Sok meghívást kaptak az
ország különbözõ települései-
rõl nyugdíjas rendezvényekre,
amelyeken szívesen vettek
részt. Nagy sikerrel szerepel-
tek Révkomáromban, Szé-
csényben, Cserkeszõlõn, Du-
nakeszin, Visegrádon, Doro-
gon, Budapesten a Láng Gép-
gyár mûvelõdési otthonában,
hogy csak néhánya említsünk
a sok közül.

Városunk különbözõ ren-
dezvényein is szerepeltek, fel-
lépnek az ünnepi megemléke-
zéseken, idõsek világnapján,
sváb pikniken, jótékonysági
esteken, valamint a Nagymaro-
son megrendezett Dunakanyar
Nemzetközi Nyugdíjas Talál-
kozón, amit a csoport nyit meg
táncaival. Jó hangulatban, sváb
zenére táncolnak, amit a kö-
zönség nagy szeretettel, kitörõ
tapssal fogad.

Legnagyobb sikerüket a
Nemzetközi Tisza-tavi Feszti-
válon érték el: 2002-ben a má-

sodik helyezést, majd 2003-
ban és 2004-ben elsõ helyezést,
amire a mai napig büszkék.

Az utazásaikat a nyugdíjas
klub és szponzorok támogatá-
sával, valamint saját költségbõl
oldják meg. A szponzorok fel-

kérését egy lelkes táncos vál-
lalta és vállalja fel.

Zsombori Miklós halála
után Galamb Emese vette át a
csoport tanítását nagy lelkese-
déssel. Heti egy alkalommal
próbálnak a mûvelõdési ház-
ban, az összetartozás, a közös
érdeklõdés, a közös munka, az
egymás iránti odafigyelés na-
gyon fontos értékrend számuk-
ra, további szorgalmas gyakor-
lásra motiválja õket.

Sok segítséget kap a klub a
nyugdíjasklub vezetõjérõl,
Makrai Ferencnétõl, aki sok
évig táncolt is a csoporttal.

Szeretnék még sok helyre
elvinni Nagymaros jó hírnevét
és megmutatni a sváb táncokat,
amit ez alatt a 15 év alatt a
mûvészeti vezetõktõl megta-
nultak.

Mottójuk: Úgy szórakozta-
tunk, hogy közben mi is szóra-
kozunk, bizonyítva a közönség-
nek és magunknak, hogy "Nem-
csak a húszéveseké a világ…"
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Egy kis
“Schwabenkunde”

Német nyelvû
szentmise

Szeretettel várunk min-
den kedves hívõt június
13-án, pünkösd hétfõn 19
órakor német nyelvû
szentmisére a nagymaro-
si római katolikus temp-
lomba. A szentmisét
Fejérdy Áron atya celeb-
rálja. Orgonál: Szabó Il-
dikó. Közremûködik a
Nagymarosi Nõikar.

DUNAI SVÁBOK

ÖNKORMÁNYZATA NAGYMAROS

Kittenberger Kálmán,
aki magát elsõsorban
tudósnak és másod-
sorban tartotta vadász-
nak, a leggazdagabb
kutatási anyagot Tan-
ganyika, a mai Tanzá-
nia területén gyûjtöt-
te. Sajnos kevéssé és
egyre kevésbé ismert
Kittenberger Kálmán
világszínvonalú mun-
kája. Több mint 60
ezer példányból álló,
fajokban is gazdag
anyagot gyûjtött a
Magyar Nemzeti Mú-
zeumnak. A gyûjte-
mény mintegy 300 új
állatfajt tartalmaz:
közel 40-et róla ne-
veztek el.

A tanzániai termõ-
területrõl származó
csokoládénkkal sze-
retnénk hozzájárulni ahhoz,
hogy egyre többen ismerjék
meg és legyenek nagyon büsz-
kék a kiváló tudósra-vadászra.
A csomagolás tartalmaz egy

A gazdasági fejlõdés ered-
ményeként Magyarország
déli területein a paraszti ré-
teg mellett kialakult egy he-
lyi kézmûves-kereskedõ ré-
teg, mely megnyitotta az utat
a polgárosodás felé. Ezzel
magyarázható, hogy a ma-
gyarországi svábok nemzeti
mozgalmai ezeken a terüle-
teken bontakoztak ki.

Az elsõ szervezetek gaz-
dasági jellegûek voltak, po-
litikai kérdéseket nem érin-
tettek. Edmund Steinacker,
egy debreceni protestáns lel-
kész fia ismerte fel elsõként,
hogy szükség van egy önál-
ló politikai pártra. Ebben az
idõszakban jelentek meg a
bánáti  származású Adam
Müller-Guttenbrunn által írt
irodalmi mûvek a svábság
történelmérõl, kultúrájáról,
mondakörérõl- melyek nagy
részben járultak hozzá, hogy
a magyarországi németek
büszkék legyenek származá-
sukra.

Steinacker munkásságá-
nak köszönhetõen 1906-ban
megalakult a Magyarországi
Német Néppár t,  mely az
1910-es parlamenti választá-
son nem kapott  egyet len
mandátumot sem, így a né-
metség a magyar parlament-
ben csak az erdélyi szászo-
kon keresztül képviseltethet-
te magát.

Az elsõ világháború ide-
jén háttérbe szorult a svábok
politikai tevékenysége. Sváb
férf iak  ezrei harcoltak  a
fronton, ahol a katonák kap-
csolatba léptek az osztrák és
a német birodalom katonái-
val. Ezúton ismerkedtek meg
a német államok gazdasági
és hadászati technikáival, és
e kapcsolaton keresztül jöt-
tek rá ,  hogy egy nagy
kultúrnemzet tagjai.

Így a háború vége a svá-
bok számára nagy változáso-
kat hozott...

(folytatjuk)
H. CS. K.

Tanzánia csokoládé
Ismerjük meg és legyünk büszkék

Kittenberger Kálmán munkásságára

rövid ismertetõt Kittenberger
Kálmán életérõl, illetve Nagy-
maroshoz való kapcsolatáról.

FLAMICH GÁBOR

FG KÉZMÛVES CSOKOLÁDÉ



8   Nagymaros

Az egészségnevelési hetet má-
jus 9-13-a között tartottuk meg.

A kezdeményezés Matus
László - élelmezésvezetõtõl

eredt, az õ ötleteit egészítettük
ki egész hetes programmá.

Hétfõn Schobert Norbi lá-
togatott el hozzánk, és megtor-
násztatta az egész iskolát. A
gyerekek és felnõttek egyaránt
élvezték a közös mozgást.

Kedden Matus László - élel-
mezésvezetõ tartott a kicsiknek
a méz fontosságáról, és a kü-

lönbözõ teafélék hasznosságá-
ról bemutatót, elõadás kereté-
ben.

A felsõ tagozatosoknak az

egészséges táplálkozásról be-
szélt, gyakorlati bemutatóval
összekötve.

A szerdát a haj- és bõrápo-
lás témájának szenteltük.
Raszler Orsolya, Patrik Angé-
la és Szalai Tünde segített ta-
nácsaival az érdeklõdõ gyere-
keknek. A nagylányok között
fodrászversenyt hirdettünk,

Május egyik délelõttjén Ham-
vas Erika tanító néni és Hor-
váth Dávid tanító bácsi ala-
posan meglepte osztályát: el-
hozták a gyereket a "csoko-
ládéba". Ki ne lenne kíváncsi
arra, hogy készül a csokolá-
dé? És ki ne próbálná ki, ho-
gyan kell készíteni, ha lehe-
tõsége van rá?

A 4. b kipróbálta. Mégpe-
dig alaposan: készítettünk ke-
rek csokoládét és szögletes
csokoládét, gabona golyóval és
anélkül, megmutattuk hogyan
készül a bonbon és a töltött
csokoládé.

Miután körülbelül egy óra
alatt mindennel elkészültünk, a
gyerekek mintegy egy perc
alatt minden csokit elpakoltak
és vitték a zsákmányt: a kerek
csokoládét és a szögletes cso-

Egészségnevelési hét
az iskolában

ahol a lányok igen kreatívak és
ügyesek voltak.

Csütörtökön a szimpatiku-
san szerény Talmácsi Gábor

látogatott el hozzánk, aki érde-
kes elõadást tartott a motoro-
zás szépségeirõl és veszélyei-
rõl. Autogramja, amit a gyere-
keknek osztogatott hivatását
tükrözte.

Egész héten Valentin Zsu-
zsa néni "mûhelyében" osztá-
lyonként zöldség- és gyü-
mölcssalátákat készítettek és

ettek a gyerekek.
Próbáltuk így tudatosítani

bennük, hogy ezek a növény-
féleségek nyersen is milyen fi-
nomak tudnak lenni.

Pénteken fogápolási totót
töltöttek ki a gyerekek, és az
egész napos rágcsálni valóról
- karalábé, retek, sárgarépa,
uborka - a napközis konyha
gondoskodott.

Egész héten egészséges fa-
latkákkal és ivólevekkel kós-

toltattuk meg a gyerekeket és
az itt dolgozó felnõtteket.
Ezeknek nagy sikere volt, kö-
szönet érte a napközi otthonos
konyha dolgozóinak!

Az egész hetet sikeresnek
könyvelhetjük el, és a sikeren
felbuzdulva elhatároztuk, hogy
hagyományt teremtünk belõle.

BURÁNYI ÉVA MK. VEZETÕ

Gombóc Artúr is irígykedhetne

koládékat, gabonagolyókkal és
anélkül és a bonbont. Azt hi-
szem, aznap nem sok ebédet

evett a 4. b. De sebaj!  Nem
maradtak éhesek! A fényképek
hamarosan megtekinthetõek

lesznek az iskola honlapján.
http://www.kkami.eoldal.hu/

FG KÉZMÛVES CSOKOLÁDÉ
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A Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola május hó-
napban lezajlott programjai:

Május 2-án és 3-án kistérsé-
gi atlétikai versenyen vettek részt
növendékeink. Egyéni verseny-
zõként I. korcsoportban
Döbrössy Orsolya II. helyezést
ért el. Ugyanebben a korcsoport-
ban váltófutásban csapatunk III.
helyezést ért el. Az I. korcsoport-
ban fiú csapatunk váltófutásban
V. helyezett lett. IV. korcsoport
fiú csapatunk - futás, kislabda
dobás, távolugrás, súlydobás - V.
helyezett lett.

Május 6-án Suli-buli volt a
mûvelõdési házban, a két 8. osz-
tály szervezésében, ahol az ala-
pítványi bál nyitótáncait táncol-
ták el a nyolcadikosok, majd gye-
rekeink "bulija" következett.

Május 7-én volt az alapítvá-
nyi bálunk, melynek fõvédnöke
Petrovics László polgármester
volt. A 8. a-b osztály keringõt
táncolt, majd az "a" osztály
cantry-t mutatott be, a "b" osztály
pedig rockit. A keringõ után,
minden gyermek szüleivel tán-
colt, s ezzel megkezdõdött a bál.
Nagyon jó hangulatban szórakoz-
tak gyerekeink szüleikkel együtt.
Az alapítványi bált támogatta:

"Ancsa" kisbolt, Ábrámné
Burgermeister Mónika, Adi pa-
pír-írószer, Alíz cukrászda,
Ambrusné Molnár Csilla, Balázs
Róbert és Valent Edit, Baranyi
Andrea - CLEO, Belányi Béla,
Bethlen Sörözõ, Boszi Butik -
Zoltai Vera, Bótzné Baranyai
Hajnalka , Bútorszabászat -
Maurer Tamás, CBA - Rasman
Miklós, Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat - Révész Krisztián,
David Balazic, Döbrössyné Va-
lentin Kriszta, Dubniczky Barba-
ra, Dunakanyar Fúvósegyüttes,
Dunakanyar Utazási Iroda, Faze-
kas Gabriella, Grószné Kmetty
Ildikó, Gyatyel Mónika, Hajek
Csilla, Halápi Gabriella, Hama-
ri László - kürtös kalács,
Heinczné Györgyi  - CLEO,
Heininger Károly, Hlaván Bt,
Honti Csilla, Hornyák Hajnalka,
Ipoly Erdõ Zrt. - Nagymaros,
Jakus Mihály, Kiss Károlyné,
Kóka Bt., Korona Kisvendéglõ,
Lángné Dubniczky Katalin, Ma-
nyi élelmiszer bolt, Maros Wax
Kft - Tar Attila, Maros-Ács Kft.,
Marosnet Kft., Matus László,
Mester Kitti, Müller Antalné,
Napköziotthonos konyha, Nemes
Antalné, Nyolcadik a osztály,
Ogel József és neje, Oláh Andrea
- ÖNO, Palásti Ildikó, Panoráma
ABC, Pesti és Lendvai Látszerész,
Petrovics László és Balla Réka,
Radics Károlyné - Magdi, Raszler
Orsolya, RÉV büfé, Rudolf
Józsefné, Skoda Gabriella, Szalai

Tünde, Szilágyiné Franyó Emese,
Szléplasz Julianna - zöldséges bolt,
Szûcs Éva, Takarékszövetkezet -
Nagymaros, Teri Butik - Fõ tér,
Von Benkó Mariann és Ferenc,
Zoller Istvánné - vegyeskereske-
dés, Zollerné Patrik Angéla -
CLEO, PIRAMIS ÉPÍTÕHÁZ Kft.

Támogatásukat nagyon meg-
köszönjük!

Külön szeretnénk köszönetet
mondani Vandrusné, Andinak,
aki éveken keresztül nagy segít-
séget nyújtott a tombolák össze-
gyûjtésében, valamint a 8. a osz-
tályosok táncának betanításában
és szervezésében.

A május 9-13-ig tartó hét az
egészséges életmód jegyében telt
el iskolánkban.

Május 23-án a REX Alapít-
vány bemutató órát tartott az alsó
tagozatos tanulóknak a helyes ál-
lattartásról.

Május 25-én Országos Kom-
petencia Mérés volt intézmé-
nyünkben. A felmérésben részt
vett a 4., a 6., és a 8. évfolyam.

Május 25-én házi tornaver-
senyt tartottunk Hamvas Brigit-
ta szervezésében. Az I. korcso-
port/lány: elsõ helyezett Havasi

Petra és Mátrai Nóra 1. a osztá-
lyos tanulók. I. korcsoport/fiú:
elsõ helyezett: Szalai Álmos 1. a
osztályos tanuló és Sümegi Ger-
gõ 1. b osztályos tanuló. II. kor-
csoport/lány: elsõ helyezett: Sü-
megi Nikoletta 4. a osztályos ta-
nuló. III. korcsoport/lány: elsõ
helyezett: Hansághy Laura 6. a
osztályos tanuló lett. III. korcso-
port/fiú: elsõ helyezett:
Hansághy Bence 5. b osztályos
tanuló lett.

Május 25-én lezajlott a szol-
fézs vizsga, melyen a tanulók szá-
mot adtak eddigi tudásukról,
Fehérné Szabó Marianna és Ju-
hász Orsolya tanárnõk vezetésével.

Május 28-án a Kittenberger
Napok keretében a nyitó ünnep-

ségen a Sánta Gergõ és Biró Anna
tanítványai vizsga elõadását néz-
hették meg az érdeklõdõk, vala-
mint Müller Dominika, Reményik
Sándor versével szerepelt.

Május 25-én házi fizika ver-
senyen a 7. a osztály csoportja -
Zoller Anna és Rudolf - nyerte
meg az I. helyezést. Gratulálunk
nekik a szép munkához.

Május 29-én Országos Ma-
gyar Maraton Bajnokságon (ka-

jak) Szlávik Tamás és Szántói-
Szabó Tamás egyéniben mind-
ketten I. helyezést értek el saját
korcsoportjukban. Gratulálunk
szép eredményükhez.

Május 30-án a Diákönkor-
mányzat szervezésében sakk baj-
nokság zajlott le, melyen meghí-
vott vendégünk Rothbauer Antal
volt. Elsõ helyezett: Striker Már-
ton 6. b osztályos tanuló, a má-
sodik helyezett: Striker Áron 2.
b osztályos tanuló, harmadik he-
lyezett: Fehér Máté 6. b osztályos
tanuló lett.

Május 30-án Vácott a rend-
õrség szervezésében aszfalt rajz-
versenyt szervezett, melyen Bo-
dor Adrienn 8. b., Honti Luca 8.
b., Galszter Vivien 7. b., és Zoller
Anna 7. a osztályos tanulók csa-
pata III. helyezést ért el.

Május 30-án Szigeti-Benedek
Gabriella és Pozsgainé Lados
Katalin fafúvós növendékei szá-
moltak be éves tudásukról.

Május 31-én Kis Judit és
Lénárdné Patai Zsuzsanna zon-
gora tanszak növendékeinek vizs-
gái, valamint Rácz Tamás rézfú-
vós tanszak tanulóinak vizsgái
voltak.

Szeretném megköszönni kol-
légáimnak és a felkészítõ taná-
roknak a lelkiismeretes és ered-
ményes munkájukat.

Június havi várható prog-
ramjaink:

Június 1-jén Demeter Erika
és Kis István táncos növendékei-
nek vizsgaelõadása.

Június 2-án Oláh Norbert ütõ
tanszakos növendékeinek vizsgája.

Június 3-án László Béla gi-
tár tanszak vizsgái.

Június 2-3-án a 7 és a 8. osz-
tályosok vizsgái zajlanak le.

Június 8-9. osztálykirándulá-
sok.

Június 11-én (szombaton) 10
órakor a 8. osztályosok elballag-
nak.

Június 15-én délután 5 óra-
kor a zenei tanszakok záróhang-
versenye, bizonyítvány-osztás-
sal.

Június 16-án 16-18 óráig a mû-
vészeti iskolába való beiratkozás.

Június 18-án 18 órakor tan-
évzáró ünnepély.

Június 20-24-ig és június 27-
tõl július 1-ig tábort szervezünk
diákjainknak, hogy segítséget
nyújtsunk a gyerekek nyári szü-
nidejének ésszerû, tartalmas el-
töltéséhez.

Ezúton szeretnénk köszönet
mondani Döbrössy Mihályné,
Krisztának az iskola részére fel-
ajánlott könyvekért, valamint Né-
met Imrének az iskola munkájához
nyújtott segítségéért.

VALENTIN JÓZSEFNÉ

IGAZGATÓHELYETTES

Iskolai hírek

Alapítványi bál - a 8. b osztály

Alapítványi bál - a 8. a osztály

http://www.kkami.eoldal.hu/FG
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Együttmûködés
a váci tûzoltókkal

Együttmûködési megállapo-
dást írt alá május 5-én a váci
Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltó-parancsnokság pa-
rancsnoka, Szakszik Ákos alez-
redes és a Nagymarosi Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület vezetõ-
je, David Balazic. Az ÖTE vo-
nuló tagjai 24 órás ügyeleti
rendszerben állandó készenlét-
ben vannak. Ha mûködési te-
rületükön, Nagymarosról, vagy
Zebegénybõl a 105-ös telefon-
számon a tûzoltóság segítségét
kérik, akkor a váci tûzoltók
azonnal értesítik az ügyeletben
lévõ önkéntes tûzoltót, aki

azonnal a hivatásosok segítsé-
gére siet.

A Nagymarosi ÖTE tagjai
között 14 vonuló, 2 hivatásos
tûzoltó található, 6 önkéntes
alapfokú kiképzésben része-
sült.

Továbbra is várják 16 éves
kortól (18 éves korig szülõi en-
gedéllyel) az egyesületbe azo-
kat a lányokat és fiúkat, nõket
és férfiakat, akiket érdekel az
önkéntes tûzoltói feladat. A
Nagymarosi ÖTE munkájáról
részletes információk a
www.nagymarosote.fireblog.hu
honlapon olvashatók.

Mint minden esztendõben, idén is
beszámolt a képviselõ-testületnek
a Váci Rendõrkapitányság és a
Dunai Vízirendészeti Rendõrkapi-
tányság Nagymarosi Rendõrõrs-
ének vezetõje az elmúlt évben vég-
zett tevékenységükrõl. A részletes
beszámolókat a testületi ülésen a
rendõri vezetõk a helyszínen szó-
ban is kiegészítettek és válaszol-
tak képviselõi kérdésekre.

Csak néhány számadat a Ve-
rõcei Rendõrõrs munkájáról,
melyhez öt település tartozik. Köz-
biztonsági szempontból az õrs te-
rülete nem számít fertõzöttnek,
igaz, a tavalyi évben jelentõsen
megnõtt a hétvégi házak sérelmé-
re elkövetett bûncselekmények
száma. Hosszú évek óta egységes
a parancsnoki állomány és az õrs
létszáma is feltöltött - olvasható dr.
Nagy László alezredes, megbízott
kapitányságvezetõ beszámolójá-
ban. A Verõcei Rendõrõrs - 2010-
ben 354 ügyet dolgozott fel. A fel-
derítési mutató, összehasonlítva a
2009-es évvel (3,3 százalék) ta-
valy 4,8 százalék volt.

A váci kapitányság az elmúlt
évben 47 millió 364 ezer forint
közlekedési bírságot szabott ki,
melybõl 15,9 millió forint került
eddig befizetésre, ez 2009 évhez
képest rosszabb befizetési arány.
A végrehajtás nem éri el a kívánt
eredményt, mivel sokan kivonják
magukat a fizetési kötelezettség
alól. 2010-ben több mint 12 mil-
lió forintra kezdeményeztek behaj-
tást, ebbõl 1 millió 335 ezer forin-
tot teljesítettek. Közérdekû mun-
kát 46 esetben kezdeményeztek
összesen több mint 1 millió forint
erejéig, melybõl ténylegesen 470
ezer forintot dolgoztak le.

Szimon Attila - aki képviselõi
feladatai mellett a polgármester
felkérésének eleget téve kíséri fi-
gyelemmel a város közbiztonsági
helyzetét, amelynek szerves része
a közlekedés is - felszólalását úgy
kezdte, hogy "lõporos hordó tete-
jén ülünk", ezért jó lenne, ha a kör-
zeti megbízotti csoport mielõbb
megjelenne Nagymaros területén,
hiszen a jelenléttel lehet a legol-
csóbban megelõzni valamilyen
bûncselekmény elkövetését. A
körzeti megbízotti csoport mie-
lõbb letelepítésre kerülne Nagy-
maroson megfelelõ szolgálati he-
lyiség és lakás biztosításával, ami-
nek a lehetõsége ma is megvan.A
jelenléttel lehet a legolcsóbban
megelõzni a törvénysértéseket. A
letelepítés komoly lehetõséget ad

a megfelelõ szintû személy és
helyismeret megszerzésére.Az
elõbbiek lehetõséget adnak az in-
formáció gyûjtés eredményességé-
hez is, ami szintén a megelõzést
szolgálja, és a sikeres felderítést
is segítheti. Foglalkozott még a
képviselõ azzal, hogy városunkban
az utóbbi idõben megszaporodtak
a csendrendelettel kapcsolatos sza-
bálysértések, különösen a Fehér-
hegy tekintetében, emellett folya-
matosak a kábellopásokból szár-
mazó égetések. Petrovics László
polgármester ismét kiemelte: na-
gyon szeretnék, ha a rendõrõrs
visszakerülne Nagymarosr,a de
azzal is nagyon elégedettek lenné-
nek ha három rendõr folyamato-
san teljesítene a településen szol-
gálatot. Burgermeister László arra
volt kíváncsi, hogy a kiszabott
közlekedési bírságok nagy részét
miért nem tudják behajtani.

Dr. Nagy László válaszában
egyebek közt elmondta: Nagyma-
roson egy körzeti megbízott jelen-
léte nem elegendõ, de a verõcei õrs
közelsége enyhít a gondokon. Két
körzeti megbízott jelenlétét reális-
nak ítélte meg a megbízott kapi-
tányságvezetõ, de a három fõs kör-
zeti megbízotti csoport létrehozá-
sára nem tudott ígéretet tenni, en-
nek csak a központi létszámgazdál-
kodás megszûnésével lenne reali-
tása. Esetleg egy harmadik rendõr
jelenléte könnyebben megoldódna,
ha az önkormányzat a részére szol-
gálati lakást tudna biztosítani - hal-
lottuk. A közbiztonság helyzetének
megítélésénél dr. Nagy László úgy
látja, nem olyan rossz a helyzet
Nagymaroson, nem gondolja, hogy
"lõporos hordón" ülünk. A körzeti
megbízotti csoport mellett dr. Nagy
László megígérte, hogy a jövõben
a hétvégi házas területeken kutyás
rendõrökkel fognak ellenõrizni a
nyár folyamán és õsszel. A közle-
kedési bírságok behajtásával kap-
csolatban dr. Nagy László elmond-

ta: nagyon rossz a behajtás hatás-
foka, sajnos ilyen az állampolgári
fegyelem, akinek pedig nincs letilt-
ható jövedelme, attól nem tudják
behajtani a bírság összegét, legfel-
jebb azt közmunka programban
dolgozza le.

*

A Nagymarosi Vízirendészeti
Rendõrõrs területén - amely szol-
gálati feladatait a Duna 1676 fo-
lyamkilométertõl (Szõdliget) az
1726 folyamkilométerig (Tát) tel-
jesíti - 7 bûncselekmény történt a
2010. évben, 4 esetben ittas veze-
tés, 1 esetben állatkínzás (tiltott
módszerrel való horgászás), 1 eset-
ben lopás és 1 természetkárosítás.
Területünkön 6 hajózási baleset
volt, melyek közül személyi sérü-
léses nem történt. A balesetek ha-
józási akadályt nem képeztek, kör-
nyezetkárosítást egyetlen egy eset-
ben sem okoztak. A hajózási bal-
eset egy esetben az ittas vezetés mi-
att következett be. Illetékességi te-
rületükön fürdéssel kapcsolatos ha-
láleset nem történt. Egy alkalom-
mal találtak a vízben holttestet. Az
év során 14 fokozott ellenõrzést tar-
tottak, 7-szer intézkedett az õrs jár-
õre vízszennyezés helyszínén beje-
lentés alapján, Fürdõzéssel kapcso-
latban szabálysértési eljárást nem
kellett kezdeményezniük - írja be-
számolójában dr. Hangyási Sándor
százados, õrsparancsnok.

Petrovics László polgármester
kérdésére arra irányult, ha na-
gyobb rendezvény van Nagymaro-

son, amely erõsebb rendõri jelen-
létet igényel, a vízirendõrség tag-
jai is teljesíthetnek-e szolgálatot?
Fekete Zsolt a kompnál szabály-
talanul parkolókra hívta fel a fi-
gyelmet, kérdése arra irányult,
hogy a rend betarttatásában tud-e
a vízirendõrség segíteni? Burger-
meister László az õrs létszámára
vonatkozó kérdésére várt választ.

Dr. Hangyási Sándor válaszában
elmondta: a szolgálatellátás nem-
csak vízen történhet, jó az együtt-
mûködésük a Váci Rendõrkapitány-
sággal, és az általuk kezdeménye-
zett rendõrségi akciókba idõnként
segítséget nyújtanak emberrel, gép-
jármûvel, s adott esetben, amikor ne-
kik vannak akcióik, a váciaktól kap-
nak cserébe egy-egy embert, aki ha-
jóval, vagy gépkocsival a Dunán,
vagy a part menti területen lát el
szolgálatot. Nagymarosnak is tud-
nak segítséget nyújtani, ha elegen-
dõ a létszám és idõben jelzi a város,
vagy a Váci Rendõrkapitányság ezt
az igényt, akkor bizonyos keretek -
egyeztetéssel - között megoldható,
hogy megvalósuljon ez az együtt-
mûködés. A kompnál lévõ szabály-
talan parkolással kapcsolatos je-
lenséget személy szerint még nem
tapasztalta az õrsparancsnok, de
kollégái nemcsak alapvetõen a
komp mûködésére figyelnek, ha-
nem a környezõ feltételek, elõírá-
sok betarttatására is, ez esetben, ha
ilyen észlelnek, felhívják a figyel-
met a távozásra, vagy akár sza-
bálysértési feljelentést is készíthet-
nek, ha szabálysértést észlelnek,
intézkedni fognak. Megtudtuk azt
is, hogy az õrs létszáma papíron
17 fõ ebbõl 1 közalkalmazott. Je-
lenleg a 16 hivatásos vízirendõr-
bõl 12-en vannak, erre az évre 2
fõ áthelyezésére van ígéretük.

Rendõrségi beszámolók
Kutyás ellenőrzés a hétvégi házas területen

www.nagymarosote.fireblog.hu
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Kereksarok. Kiállító-terem-
ként is megkezdte mûködését
a Kerekegylet klubhelyisége,
minden hónapban új kiállítás-
sal örvendeztetjük meg kedves
vendégeinket.

Minden hétvégén tárt ka-
pukkal fogadja a látogatókat a
Kereksarok a Váci út 21.-ben,
a NaKE kiállítótermének
szomszédságában, így a kultú-
ra barátai két legyet üthetnek
egy csapásra.

Pantali Bence óriás-fény-
képeit Ekési Orsolya mobil-
telefonnal készített vászon-
fotókiállítása váltotta. A kiállítást Végh Attila író ünnepi be-
széddel nyitotta meg. Mile Kamilla, Hortoványi Franciska
és Hortoványi Benedek verssel köszöntötte az érkezõket. Mile
Viola szavalata megborzongató elõadás volt. A zenérõl Kurdi
Sándor (gitár, ének), Gyõrfi Ákos (ütõs hangszerek) és Ket-
tõs Tamás (szóhányó-ének-költõ) spontán zenekara gondos-
kodott. Úgy húzták a talpalávalót, hogy az ünnepi szavak
után tíz perccel az úri közönség már táncolt, és egy fertály
óra sem telt el, amikor a mikrofon már körbe járt, hogy ked-
vére énekelhessen bele kicsi-nagy. A hangulat fergeteges, a
kiállítás hangulatos (festett fotók - fotózott festmények, ki
tudja). A képek június hétvégéin tekinthetõk meg.

Minden hónap utolsó szombatján este 7 órakor kiállítás-
megnyitót tartunk.

2011. június 25-én 19 órára Fodor Zsuzsa grafika-kiállí-
tásának megnyitójára invitáljuk a kedves érdeklõdõket.

Gyereksarok. Nagy örömmel számolunk be a Gyerekegy-
let Kereknapi rendezvényének sikerérõl. Két tucat kisgyerek
játszott kedvére a Kereksarok Kerekertjében. Lehetett gólya-
lábazni, fahalakra horgászni, nemezelni, forgót és bábot ké-
szíteni, méteres szappanbuborékokat eregetni, annyi sütit enni
amennyi a lekváros kenyér mellé elfért a pocakban…

Filmklub. Minden mozi-barátot várunk sok szeretettel pén-
tek esténként a Kereksarokban. Vetítések kezdete minden eset-
ben pontosan 1/2 9 után 4 perc és 9 elõtt pár perccel közt lesz!
A programváltoztatás jogával nem kérkedünk, max. élünk vele,
ha úgy hozza.

Estközi. Sok szeretettel hí-
vunk minden estközist és est-
közi iránt érdeklõdõt, gyereket
és szülõt 2011. június 10-ére,
délután 4 órára az évértékelõ
évzáró batyu-buliba. Termé-
szetesen 6-kor nem hagyjuk
abba!

Spájzplacc. Teljes gõzzel
üzemel minden szombaton õs-
termelõi és kézmûves vásá-
runk, a SPÁJZPLACC - má-
jus végétõl a Fõ tér felsõ ré-
szén, az árnyas fák alatt. To-
vábbra is várunk minden érvényes õstermelõi igazolvánnyal
rendelkezõ gazdálkodót Nagymarosról és városunk 40 kilo-
méteres körzetébõl. A rendezvényen kizárólag saját áru és ter-
mék értékesíthetõ. A helypénz 400 forint, a befolyó összeget
a rendezvény eszközigényére (napernyõk, asztalterítõk, pla-
kátok, szórólapok, kiadványok, stb.) és a piacnapokat kísérõ
kulturális programokra (zenészek, kikiáltók, mesemondók, ko-

médiások) fordítjuk. Egyletünk ezen felül szívesen fogad min-
den támogatást és segítséget a színvonal megtartásának és
emelésének érdekében. A SPÁJZPLACC június elsõ hétvé-
géjén a fõvárosba utazik a Millenárison megrendezendõ Bu-
dai Gourmet-ra vendégszerepelni. Kolbászok, füstölt áruk,
szörpök, lekvárok, gyógynövények, gyógyteák, savanyú-
ságok, medvehagyma pestok
és friss zöldségek kellemes
társasága kísér minket utun-
kon, de ígérjük, hogy nem
marad áru nélkül a szokásos
szombati rendezvény sem a
Fõ téren.

További információ a Spájz-
placcon, illetve az interneten:
www.kerekegylet.hu.

SZOMRÁKY PÁL, KEREKEGYLET

A Kerekegylet programjai

www.kerekegylet.hu.SZOMR�KY
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Köztünk élnek

Ebben a hónapban Szalontai Aliz
cukrászmûhelyébe látogattunk el,
ahol megkértük, hogy mondjon pár
szót magáról és az üzletrõl újsá-
gunknak. Az interjúnak igen kel-
lemes és barátságos helyszínt biz-
tosított az ablak melletti kis kuc-
kó, melynek légköre az egész mû-
helyre jellemzõ.

Aliz Miskolcon született és éle-
te során nagyon sok helyen lakott,
míg végül Nagymarosra esett a
választása. Elõtte is élt már Nagy-
maroson, de késõbb Hévízre köl-
tözött és csak  ezután döntött úgy,
hogy visszatér ide a Dunakanyar
szívébe. Már kiskorában is érde-
kelte a cukrászat, otthon sokszor
sütögetett. Az ehhez szükséges tu-
dást Zalaegerszegen sajátította el,
majd az iskola után munkába is
állt. Már a kezdetekkor is jó ötlet-
nek tartotta a saját vállalkozást, de
eleinte ez nagyon nehéznek bizo-
nyult. Alkalmazottként sokszor ál-
modott arról, hogy megvalósítja
terveit és saját üzletet nyit.

Késõbb 1999-ben sikerült
megvalósítani álmát és megnyitot-
ta elsõ mûhelyét Nagymaroson, a
Pince utcában. Eleinte csak vi-
szonteladóknak sütöttek, majd ak-
kora kereslet lett, hogy úgy dön-
töttek, itt az idõ terjeszkedni. Két
évvel a nyitás után költöztek a már
átalakított mûhelybe, amit eleinte
még béreltek, de késõbb kisebb-
nagyobb problémák után sikerült
megvásárolni. Az üzlet elég jól
ment és a forgalom is egyre job-
ban nõtt. Ezért támadt igény arra,
hogy a fagylaltot is felvegyék a re-
pertoárjukba, ezzel is tovább szé-
lesítve amúgy sem szegényes kí-
nálatukat. A siker nem maradt el
és fagylalt-árusítás is szépen be-
indult. Itt jött el a pillanat az újabb
bõvítésre, ezért a ház hátsó részé-
bõl is mûhelyt csináltak, ahol a
fagyit saját kezûleg készítik el.
Aliz igen nagy tapasztalattal ren-
delkezik már, mert ez a harmadik
saját mûhelye. Elmondta, hogy ha
csinálhatna még egyet, akkor azt
még professzionálisabban valósí-
taná meg. Persze egy mûhely meg-
nyitása, azért nem ennyire egysze-
rû. Nagy segítség volt számukra,
amikor megnyertek egy uniós pá-
lyázatot, melybõl sikerült ezt az
egészet létrehozni.

Az üzlet jelenleg 140 négyzet-

méteren üzemel, nagy kerthelyi-
séggel, kellemes, otthonos légkör-
rel. Az üzlet bõvítése itt még nem
állt meg, ugyanis megpróbálkoz-
tak egy szállító autóval is, amivel
mozgó árusításba kezdtek. Ez saj-
nos nem váltotta be hozzá fûzött
reményeket. Viszont nem csüg-
gedtek, mert szakértelmüket mára
már nagyon sok helyen elismerik
és sok viszonteladó keresi fel õket,
hogy tõlük rendeljen süteménye-
ket és fagylaltot. Kapcsolatban áll-
nak viszonteladókkal Szobon, Vá-
con és Letkésen is. Aliz azt mond-
ta, hogy az ember csak akkor le-
het sikeres, ha többfelé is képes
nyitni és nem fél új dolgokba vág-
ni. Régen nem tervezte, hogy vi-
szonteladókkal fog foglalkozni,
hanem egy kicsi, de otthonos mû-
helyt szeretett volna. Mivel télen
a megélhetés nehezebb, ezért a ter-
jeszkedés elkerülhetetlen volt, ar-
ról nem is beszélve, hogy a válság
a cukrászatra is igen nagy hatást
gyakorolt. Azt állítja, hogy a cuk-
rászatban, ha valaki jól csinálja és
nyitott a fejlõdésre, akkor renge-
teg lehetõség rejlik. A dolog árny-
oldala: a fejlesztések nagy részét
az motiválta, hogy életben tudják
tartani a vállalkozásukat és ki tud-
ják termelni azt a pénzmennyisé-
get, aminél még kényelmesen ki-
fizethetik a béreket és még vala-
mennyi profitra is van kilátás.

Aliz 2007-ben tette le a mester-
vizsgát, ahol a mestermunkája egy
3 emeletes torta volt, karamell-cu-
kor virágokkal díszítve. Mindig
adott a minõségre, ezért célul tûzte
ki maga elé, hogy csakis minõségi
alapanyagokból és tradicionális re-
ceptek alapján szeretne süteménye-
ket készíteni, mint a Dobos torta,
Rigójancsi és a Rákóczi túrós. Sze-
rinte egy mesternek olyat kell nyúj-
tania, ami tradicionális. Õ a Dobos
tortát még a régi, nem tradicionális
recept alapján tanulta, ami vajkrém-
mel és piskótával készül. Ezt na-
gyon sajnálja, mert ez is azt mutat-
ja, hogy Magyarországon nem volt
annyira divat a cukrász tradíciók
ápolása. Ha az ember eredeti Do-
bos tortát akart fogyasztani, Dobos
C. József receptje alapján, annak
külföldre kellett mennie, hogy eh-
hez hozzájusson. Újabban a lát-
ványpékségbe is belekóstoltak,
ezért a mûhely már reggel 6-tól
várja a friss péksüteményre vágya-
kozókat. A figuratortákat is saját
kezûleg készítik, mellyel próbál-
nak a vevõk elképzeléseinek ele-
get tenni, ami néha nem is olyan
egyszerû dolog. Amikor egy bo-
nyolultabb darab elkészül, néha
jobban örülnek a tortának, mint
maga a megrendelõ. Ez azért van,
mert a figuratorta elkészítése már
egy kisebb mûvészettel is felér. A
cukrásznak egy kicsit érteni kell a

szobrászathoz és a festéshez is,
hogy a végeredmény tényleg olyan
legyen, amire büszke lehet. Arról
nem is beszélve, hogy mennyi
munkát és fáradtságot kell fektet-
ni egy igazán szép darab elkészí-
tésébe.

A mûhely díszítései és bútorai
is követik a tradicionális vonalat,
mert a berendezés nagy része egy
régi cukrászdából származik.
Ezekhez a holmikhoz a régi An-

Tradicionális receptek,
minõségi alapanyagból

gyal Cukrászda padlásáról jutott
hozzá és megvásárolta õket, hogy
még otthonosabbá tegye az üzle-
tet. A bejárattal szemben álló vit-
rin és annak tartalma is ennek a
gyûjtögetésnek az eredménye, a
tálalóról, meg a márványasztalról
nem is beszélve. A régi tulajdonos
nagyon örült, hogy ezek a szép
holmik Nagymaroson maradtak.

A jövõre vonatkozó tervek
alapján a mûhely lehet, hogy újabb
bõvülésen fog keresztülmenni.  A
ház végében nagy valószínûséggel
egy egész érdekes szolgáltatás fog-
ja kiegészíteni a már meglévõket.
Egy olyan kis étkezde kapna ott
helyet, ahol mindennap egy adott
étel kerülne a menüre és felette egy
szállást alakítanának ki, ahol meg-
szállhatnának azok a turisták, vagy
biciklisek, akik éppen nem tudnak
hol aludni. Az alvás valószínûleg
saját hálózsákban történne, viszont
biztosítanának fürdési lehetõséget.

Aliz hamarosan életet ad kis-
babájának, ami nagy örömmel tölti
el, de kihangsúlyozta, hogy ezek
után is szemmel tartja a munkála-
tokat, hogy a minõség és a szín-
vonal továbbra is hozza azt a mér-
cét, amit maga elé kitûzött. Mun-
katársai valószínûleg nagy segít-
ségére lesznek abban, hogy a mû-
hely a megszokott minõségében és
gördülékenyen mûködjön tovább.

BURGERMEISTER RICHÁRD



Nagymaros                  13

ÁLLATVÉDÕ
SOROKÁllatbarátkör

A melegben gondoljunk a kutya kéréseire! Kérlek, láss el mindig friss
vízzel. Kérlek, sétáltass, de ne futtass kerékpár után. Gondolj arra, hogy a forró
út vagy járda égetheti a tappancsaimat. Kérlek, biztosíts számomra egy árnyé-
kos helyet és friss vizet a kertben. Sose hagyj az autóba bezárva sokáig, még
árnyékban sem. A kocsi belseje hamarosan forróvá válhat, amit lehet, hogy
nem élek túl. Kérlek, ne vigyél magaddal vásárolni és ne hagyj kikötve a napon.
A nyári kirándulásokhoz kérlek hozz magaddal ivóvizet a számomra is.

Jegyzet az Állatbarátkör
március 31-i összejövetelé-
rõl. Helyszín: alsó iskola
udvara. Létszám: több, mint
60 klubtag!

Cserni Kati segítõivel (hi-
szen a létszámot tekintve
igen csak szükséges) üdvöz-
lõ szavai után bemutatja a
mai díszvendéget.

Cs. K.:- Szeretettel üdvö-
zöljük Zoller Katát, Zoller
Nórát és az õ, mai napon fõ-
szerepet kapó foxi kutyusu-
kat. Ebben a szép napsütéses
idõben, kiköltöztünk az ud-
varra. A szó Zoller Katáé,
hallgassuk õt szeretettel.

Az alábbiakban, teljes
terjedelmében közöljük Kata
fenti címû dolgozatát, melyet
õ felolvasott Állatbarát-kö-
rös társainak.

"Angliában tenyésztették
ki, rókavadászatra. Marma-
gassága 35-40 centiméter,
tömege 7-9 kilogramm, vár-
ható élettartama 10-15 év.

Különleges egyénisége és
gyors felfogása miatt mára
kedvelt társasági és családi
kutya.

Szemtelen és mulatságos,
magát gyakorta produkáló,
barátságos eb. Egész életét
aktívan és egészségesen éli.
Szõrzetét leszámítva olyan,
akár a rövidszõrû foxterrier,
bundája durva és egyenet-
len, ezért vadászat közben
nehezebb beléharapni.

Természetük nagyon

élénk. Néha a nála nagyobb
kutyáknak is nekiugrik. Ele-
ven, vidám, de eléggé zajos
kutya.

Nagy a mozgásigénye. Na-
gyon szereti a társaságot. Faj-
tájához híven sokszor makacs
és önfejû, de okos és gyorsan
tanul. Jelleme függ a gazdájá-
tól. Zsákmánynak tekint min-
den kisebb állatot. Hûségesen
követi a gazdáját, odáig van a
kényeztetésért és iriggyé válik,
ha nem fordítanak rá elég fi-
gyelmet."

Most pedig mesélek nektek
a mi kutyáinkról. Akit ma Nó-
rival elhoztunk nektek bemu-
tatni, Boginak hívják. Õ 5 éves,
jó kutya, jó anya. Elsõ foxink
Dina névre hallgatott, már nem
él. Dina fia Dani, nagyon öreg,
14 éves. Bogi gyermeke Máz-
li, õ még szinte kölyök, nagyon

eleven. Pici korában majdnem
elpusztult. Kata frappáns, hall-
gatóságának figyelmét meste-
rien tömörített beszámolójával
sikerült lekötnie, ami nem egy-
szerû feladat, hiszen szokatla-
nul forró a napsütés az árnyék
nélküli iskolaudvaron. Bogi
kutyus közben szemlét tart a
gyerekek között.

A székekkel körülvett "po-
rondon" két alacsony székecs-
két láthatunk, melyek egy sep-
rûnyelet tartanak, ülõkéjük
magasságában.

Bogi kutyának készítették
elõ a produkcióra. Át kellene
ugrania Boginak Kata és Nóra
unszolására, de

egyenlõre nincs kedve. Le-
het, neki is melege van, avagy
túl magas a léc?

Megpróbálkoznak alacso-
nyabbra téve ugrásra bírni Bo-
git és persze a csali falatkák is
elõkerülnek.

No, most már a gyereksereg
is bíztatja díszvendégét. És
hopp, Bogi teljesít. A követke-
zõ próbálkozás a léc alatt sike-
rül, nem is kap jutalomfalatot,
de azután belelendül és fárad-
hatatlanul ugrabugrál. Az
Állatbarátkörös gyerekek ren-
dületlenül ülnek kis székeiken
a tûzõ napon. Hamarosan
Cserni Kati búcsúra szólítja a
gyerekeket azzal, hogy a kö-
vetkezõ összejövetel a húsvét-
ra való tekintettel két hét múl-
va lesz.

LEJEGYEZTE:
BALASKÓ MOLNÁR ÉVA

A MÁTÉ ALAPÍTVÁNY FIRKÁSZA

Töretlen
népszerûség

Mulatság a 2011-es Keverék-
kutya szépségverseny résztve-
võivel Cserni Kati vezényleté-
vel. Szponzorok: dr. Drobilich
János, vauvau.hu. Zsûritagok:
Petrovics László polgármester,
Veress László Máté Alapít-
vány, Terecskei Rita, a Zanzi-
bár énekesnõje

24 versenyzõ indult a helye-
zésekért a Keverékkutya szép-
ségversenyen. A szín- és for-
mapompás jelentkezõknek - a
gazdák által elmondott jellem-
zõ szokások és tulajdonságok
alapján - a zsûri kiosztotta a kü-
lönbözõ kategóriákban az ok-
leveleket. Mindenki kapott
ajándékot!

A tavalyi gyõztes Borzas
kutya gazdája átadta az idei, kö-
zönségszavazatok alapján oda-
ítélt VÁNDORKUPÁT, Bukta
kutya gazdájának. Reményteljes
a rendezvény a tekintetben,
hogy a kutyatartás kultúráját
igyekszik a mindennapi színvo-
nal fölé emelni.

Köszönet minden szervezés-
ben közremûködõnek: a Máté
Alapítvány tagjainak, Tóth Ju-
ditnak, aki önkéntesen soraink
közé állt, továbbá az Édeske
cukrászdának és a Paduc Hor-
gászboltnak a természetbeli tá-
mogatásért, Nagymaros Város
Polgármesteri Hivatalának,
hogy lehetõvé tették és jelen le-
hettünk a Kittenberger Kálmán
napok keretében megrendezett
eseményen.

LEJEGYEZTE:
BALASKÓ MOLNÁR ÉVA,

A MÁTÉ ALAPÍTVÁNY FIRKÁSZA

 A drótszõrû foxterrier

Bukta a gyõztes
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- ABLAKSZIGETELÉS -
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.

Június hónapban 15 %-os kedvezmény minden megrendelőnknek!

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

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

XI. Nagymarosi
Fúvószenekari Fesztivál

A Dunakanyar Fúvósegyüttes szeretettel meghívja július 9-
én 17 órakor a Nagymaros Fõ terén megrendezendõ, hagyo-
mányos fúvószenekari fesztiváljára.

Fellépők:
- DYCHOVÝ ORCHESTER ŠTÓS - Szlovákia (Stószi

Fúvószenekar), vezényel: Martin Müller,

- PÉCSI VASUTAS KONCERTFÚVÓS ZENEKAR
(Csokonai Vitéz Mihály Közösségi-díjas együttes), vezényel:
Neumayer Károly, Liszt-díjas karnagy.

- DUNAKANYAR FÚVÓSEGYÜTTES, vezényel:
Ujvári Gábor.

Főszerepben a fiatalok!
Részletek hamarosan a plakátokon!

Élményekben gazdag, szép nyarat
kívánunk klubtagjainknak!

Reméljük, hogy szeptembertől
új erővel, új programokkal, de

a régi jó hangulatban tölthetjük
 majd együtt szabadidőnket!

Hastáncosaink  az állandó fellépések
miatt nem szünetelnek, így nekik

további sok sikert  és kitartást kívánunk
a nyárra!  A szünetben filmvetítés és

egyéb szabadidős programokat
szervezünk, ahova várunk titeket

és barátaitokat is!
Részletek:

nafia.hu vagy facebook.com/NAFIA
Ági, Edó, Gyuszi, Hugi, Ilonka

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak akik,  részt vettek
KISMARTONI FERENC május 6-i temetésén, együtt-
érzésükkel enyhítették fájdalmunkat.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik kedves halottun-
kat, PATAKI PÁLT utolsó útjára elkísérték és fájdal-
munkban osztoztak.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
számunkra Te sosem leszel halott.
örökké élni fogsz, akár a csillagok.

Meghívó
és elõadás!
Pénzre van szüksé-
ge? Munkát keres?
Segítünk! Jöjjön el
egy órás elõadásunk-
ra június 16-án,
17.30 órára, a
nagymarosi mûve-
lõdési házba.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik KAUTZ
BÉLA temetésén és templomi búcsúztatóján megjelentek,
s fájdalmunkban osztoztak.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Anyakönyvi hírek
Születtek: Légárdi Gergely és Szilassy Lilla Dóra fia
Ambrus Gergely, Bényi György és Varga Katalin fia
Ádám, Oláh László és Bódi Anita fia Marcell, Salamon
Sándor és Halász Judit lánya Kendra.

Házasságot kötöttek: Versits Tamás és Thuróczy Kata-
lin, Arnold Zoltán és Muzsik Mónika.

Elhunytak: Marosfalvi Antal, Mile Zsigmondné sz. Var-
ga Etelka, Heinczinger György, Benkó Józsefné sz. Deák
Mária.
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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!

A mûvelõdési ház programjai
2011. június

Június  10 de.: vásár
Június 14. de.: vásár
Június 15. 17 óra: a mûvészeti iskola zenetago-
zatának évzáró hangversenye
Június 16. de.: vásár
Június 16. 17.30 óra: Takarékoskodás - nyugdíj
- elõadás
Június 17.: egészségügyi állapotfelmérés
Június 20-tól: zenei tábor
Június 23. de.: vásár
Június 27. 19 óra: zenei tábor - koncert
Június 29. 19 óra: zenei tábor - koncert
Június 30. 12-18 óráig: véradás
Július  5. de.: vásár
Július  6. 10-14 óráig: erdészeti rendezvény
Július  8. de.:  vásár
Július 9. 17 óra: fúvószenekari találkozó

A KUTYAKANYAR ÁLLATORVOSI RENDELÕ
ajánlja minõségi termékeit.

Ivartalanított cicáknak ajánljuk a ROYAL CANIN cég
S/O jelzésû tápjait, állatgyógyászati minõségû eledeleit.

Ezek az eledelek minõségi alapanyagokból készülnek,
rendkívül ízletesek, nem allergizálnak és gátolják mind a STRUVIT mind az OXALÁT
húgykövek kialakulását.

Száraz táp és alutasakos formában is kaphatók.

További információkért hívjon a 06-20-46-828-46 -os telefonon.
ÚJDONSÁG:  A tápok, vitaminok, parazitaellenes szerek, nyakörvek…minden
hétköznap 11-16 óra között is átvehetõk a kutyakozmetikában illetve rendelési
idõben a rendelõben.

Könyvtári hírek
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Városi Könyvtár

július 5-tõl (kedd) szeptember 5-ig
leltár miatt ZÁRVA.

Utolsó kölcsönzési nap: július 2-a (szombat) 8 - 12 óráig.
Nyitás: szeptember 6-án (kedden) 9 órakor.

Lehetõség van a megszokottnál sokkal több kötet
könyv kölcsönzésére is!

Kérjük azokat a kedves egykori (és jelenlegi) Olvasóin-
kat, akik már régóta nem hozták vissza a kikölcsönzött
könyveket, vagy véletlenül könyvtári könyv került hoz-
zájuk (könyvkartonnal együtt), hozzák vissza a könyv-
tárba!

Bármilyen régen is járt könyvtárunkban, bármilyen ré-
gen is kölcsönözte ki a könyveket, szeretettel és szívesen
látjuk!

Késedelmi díjra sem kell számítaniuk!

Ismét szeretnénk köszönetet mondani ezúton is mind-
azoknak, akik saját könyvgyûjteményük fölös példánya-
ival támogatták könyvtárunk mûködését. A felajánlott
könyvekkel lehetõvé tették, hogy a régi, esztétikailag már
nem megfelelõ köteteket cserélni tudtuk, illetve a könyv-
tár gyûjteményében eddig nem található  - de beleillõ -
könyveket állományba vehettük.

Minden
forint számít!

Válasszon
15 biztosító
ajánlatából!

Időpont egyeztetés:
06-30/851-40-61

Lakáselőtakarékosság
30% állami  támogatással
+ 3,9 % lakáskölcsönnel!

mailto:dunapress@invitel.hu


16   Nagymaros

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

Külső mosás:
1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterű kisbusz)

Belső takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterű kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

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

06-30/343-88-67

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt június
10-én, pénteken este 6-ra a mûvelõdési házba, A
magyarországi cigányság múltja és jelene, a le-
hetséges kiutak címmel tartandó elõadásra.

Elõadó: Sz. Kármán Judit, romológus, egye-
temi oktató, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi
Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem,
Sapientia Egyetem.

PAX CORPORIS ALAPÍTVÁNY

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SZENT RÓKUS KARITÁSZ


