Közélet
Kultúra
Mindennapok

2012. április 10.
120 forint

Idén is spórol A hazáért vállaltak áldozatot
március 15-ke hõsei
Nagymaros
Februárban elfogadta a
város költségvetését a
testület. Ebben az évben számos beruházást
felvállalt Nagymaros a
fejlődés érdekében.
Petrovics László polgármestert ezekről és
más, a közvéleményt
foglalkoztató dologról
kérdeztem.

helyzetben, mert most
is meg kívántuk tartani
az összes intézményi
szolgáltatást, de emellett a pályázati önrészekre is gondolnunk
kellett. A legtöbbet a
konténeres szállítás
megszüntetésén tudjuk
megspórolni, de más
vonalakon is meghúz-

- Nemrég sikerült
elfogadni a város idei
költségvetését. Az idén
még nehezebb feltételek között is működőképes költségvetést tudott
elfogadni Nagymaros
Város Képviselő-testülete. Miből sikerül idén
spórolni?
- Természetesen
nem voltunk ebben az
évben sem könnyű

tuk a szíjat, illetve bevételeket igyekszünk
szerezni.
- Ebben az évben
több beruházásba is
belekezd Nagymaros.
Honnan lesz rá pénz?
- Négy nagyobb fejlesztés indul, melyek
mindegyike már megnyert pályázatok segítségével történik.
folytatás a 4. oldalon

Többen felállva tapsolták meg, sokan megkönnyezték a Kittenberger
Kálmán Általános és Művészeti Iskola 4. osztályos tanulóinak előadását
március 15-én. A gyerekek felelevenítették az 1848. március 15-én történt eseményeket. A két szónok Petrovics László polgármester és dr.
Striker Sándor, művészettörténész, irodalomtörténész pedig megosztották gondolataikat az ünneppel kapcsolatban.
folytatás a 4. oldalon

2

Nagymaros

"Élj úgy, mintha holnap meghalnál,
de tanulj úgy, mintha örökké élhetnél."
(Mahatma Gandhi)

Zoller Csaba emlékére
Hirtelen lett üres a Napkereki Küküllő. Fel sem fogtuk, mi történt azon a tragikus szombaton Nagymaroson. Olyan embert veszítettünk el, akinek egész
élete példa volt: a gondolkodás, az ésszerűség, a
szellemesség, a szorgalom, a másokért érzett felelősség, és a szelídség megtestesítője volt. Egyszerű
eszközökkel teremtett szépet maga körül, minden tu-

dását és szellemi energiáját csak a jóra fordította.
Derűs volt, de a tisztességet és a használható tudást kőkeményen megkövetelte magától is, a környezetétől is. Sokan talán nem is gondolták, micsoda gyöngyszem volt Ő ebben a bennünket körülvevő zűrzavarban.
Sírhatunk együtt a hozzátartozókkal: mert nemcsak ők veszítették el szerettüket, hanem szegényebbek lettünk mi is. Csak annyit mondhatunk: Köszönjük Urunk, hogy életünk része volt. Köszönjük, hogy
ismertük őt, mosolygott ránk és beszélhettünk vele,
hogy megosztotta velünk nem mindennapi gondolatait, láthattuk mindazt a nagyszerű dolgot, amit megteremtett maga körül.
Mi mindent alkothatott volna még! Hatalmas űr
maradt utána.
Végvári Györgyi
www.kisdunaujsag.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet rokonainknak,
barátainknak, ismerőseinknek és mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára Szeretett fiúnkat ZOLLER CSABÁT és elhelyezték sírján a szeretet virágait.
A gyászoló család

Tájékoztató az önkormányzat
folyamatban lévõ
pályázati beruházásairól
Pályázataink az előkészítés szakaszából a megvalósításba lépnek át, a fontosabb történéseket
alább foglaljuk össze:
Nagymaros, árvízi védvonal kiépítése. Az építési kivitelezésre két részben írtunk ki közbeszerzést, mely több mint fél
évnyi procedúrát követően,
mindkét rész tekintetében érvényes és eredményes eljárásként
zárulhat.
Jelen pillanatban az eljárás
közbeszerzési ellenőrzése folyik,
ennek lezárását követően, a tervek szerint április legvégén köthetők meg a vállalkozási szerződések. Az építési kivitelezések
megkezdése az ütemtervek aktualizálását, felülvizsgálatát követően májusban kezdődhet.
Az építési munkák teljekörű
felügyeletére a pályázati támogatás terhére ún. mérnöki szerződést kötöttünk, a megbízott vállalkozás független szakembergárdája lesz segítségünkre a
megvalósítás műszaki-gazdasági
ellenőrzésében.
Magyar utca. "Nagymaros
kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása"
című pályázatunk közbeszerzései szintén lezárultak.
Az első rész a közterületi
munkákra vonatkozóan lett kiírva, ami tartalmazta a közterületi
burkolatok és felületek teljes felújítását, valamint a kapcsolódó
elektromos hálózati munkákat.
Az eljárás érvényes és eredményes döntését a képviselő-testület meghozta, pillanatnyilag itt is
a közbeszerzési felülvizsgálat
folyik, ennek eredményét követően, várhatóan április közepére
itt is megköthető az építési vállalkozási szerződés.
A szerződött kivitelező az
ivóvízhálózat felújítását, és a
kapcsolódó pályázati beruházások ütemterveit is figyelembe
véve április-májusban kezdheti
meg legkorábban érdemi munkáját.
A magasépítési rész a Könyvtár, a Váci út 21. és a Magyar u.
24. alatti épületek átépítésére,
felújítására terjed ki. Ennek köz-

beszerzése 2011. december végén megkezdődött, azonban az
eljárás forráshiány miatt érvényesen, de eredménytelenül zárult. Jelenleg zajlik a műszaki tartalom átdolgozása, úgy, hogy a
rendelkezésre álló keret alapján
egy újabb, immár érvényes közbeszerzési áljárást bonyolíthassunk le.
Fehérhegy, vízelvezetés. A
Fehérhegyi vízelvezető rendszer
átépítése a helyi problémán túl,
a Magyar utca felújítása szempontjából is fontos, ezért kezeljük szintén kiemelt feladatként
ezen pályázatunkat is. Az építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés eredményesen lezárult, a vállalkozási szerződés a
közreműködő szervezet utólagos
jóváhagyását követően hamarosan megköthető. A konkrét építési feladatok már áprilisban
megkezdődhetnek.
A folyamatban lévő nagyobb
léptékű EU pályázatok, közterületi beavatkozások kapcsán hónapok óta tárgyalásokat folytattunk a DMRV Zrt-vel az ivóvízhálózat érintett szakaszainak felülvizsgálata kapcsán.
Ennek első lépcsőjeként, az
árvízi védvonal érintettsége miatt tavaly decemberben teljes
egészében a szolgáltató saját beruházásában (beleértve természetesen a Magyar utca és a Fő
tér közötti szakasz átfúrását is)
megkezdődött a Duna parti
főnyomóvezeték rekonstrukciója, ami a helyreállítási munkákkal napokon belül befejeződhet.
A Magyar utca közterület rendezését megelőzően kiemelten
fontosnak tartottuk a vízhálózat
felülvizsgálatát, erre is megszületett a szolgáltatói jóváhagyás,
így itt is elkészülhet a hálózat
teljes rekonstrukciója, a héten
megkezdődött feltárási és kutatási tapasztalatok alapján meghatározott műszaki tartalommal. A
Fehérhegy vízelvezetési beruházása miatt egy időben, hasonló
hálózati feltárási és felújítási
munkák várhatók.
Murányi Zoltán
városfejlesztési
csoportvezető
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Kétszer is ülésezett
márciusban a testület
Döntöttek a parkolási rend módosításáról is
Márciusban két ülésen tárgyalt Nagymaros Város Képviselő-testülete a települést
érintő kérdésekről. A rendkívüli tanácskozáson ismét nem
jelent meg Zoller Csaba. A
rendes ülésen - mely március
26-án hétfőn volt - már egy
fekete szalaggal átkötött gyertya és egy szál fehér rózsa jelezte egykori helyét a grémiumban. A képviselő tragikus
hirtelenséggel hunyt el március 24-én.
A rendkívüli ülés első
pontjában pályázati kérdésekről tárgyalt a grémium. A
"Nagymaros-Fehérhegy vízelvezetés" projekttel kapcsolatban a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánították. Hét ajánlat érkezett be
a határidőig, mely közül az
egyiket érvénytelennek nyilvánította a bíráló bizottság.
Nyertesnek a 4-ÉPV Építőipar, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft hirdették ki.
A képviselő-testület a döntés értelmében felkérte a polgármestert, Petrovics Lászlót, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon,
egyúttal felhatalmazza a szerződés előírt időpontban történő aláírására.
Nem volt ilyen sikeres a
"Családi Napközi és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása" tárgyban, megjelent hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljárás, mivel az
egyetlen ajánlattevő is a rendelkezésre álló fedezet mértéke feletti ajánlatot tett. Így
ezt eredménytelennek nyilvánította a bíráló bizottság, várhatóan újabb közbeszerzés
kerül majd kiírásra.
A testület a "Nagymaros

árvízvédelmi vonalának kiépítése" tárgyban, megjelent
általános egyszerű közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat formai és egyéb hibák
miatt érvénytelennek nyilvánította.
Újra tárgyaltak a Duna
utca és a Széchenyi sétány
sarkán lévő épületről, mely
helyi védettség alatt áll. A tulajdonos korábban kérte a testületet, hogy a régi épületről
vegye le a védelmet, mert
nem lehet lakhatóan felújítani. Ígéretet tett rá, hogy régi
stílusában építi vissza. Ezt
februári ülésen még nem támogatta minden képviselő,
azonban közben volt egy bejárás. Szimon Attila a látottak
alapján megváltoztatta véleményét és támogatta a helyi
védelem levételét. Így öt igen
és egy nem (Burgermeister
László) szavazattal lekerült
az épületről a védettség.
A testület március 26-án
tartotta havi ülését. A napirend elfogadása előtt a képviselők megemlékeztek
Zoller Csabáról, aki a tanácskozást megelőző szombaton
elhunyt. A képviselőtől
Petrovics László polgármester ezekkel a szavakkal búcsúzott: "Mély megdöbbenéssel értesültünk arról,
hogy Zoller Csaba képviselőtársunk elhunyt. Ami történt, felfoghatatlan, érthetetlen. Az utóbbi időben
már nélkülöznünk kellett a
képviselő-testületi üléseken.
Távollétének okáról viszont
vajmi keveset tudtunk. Betegségéről pontosat a mai
napig sem tudunk.
Hogy elment közülünk
személyesen különösen érzékenyen érint, hiszen évfolyamtársak voltunk az álta-

lános iskolában. Sokszor
beszélgettünk a város dolgairól és vitatkoztunk is, de
mind a ketten tudtuk, hogy
a vita előre visz. A cél mindig a város fejlesztése volt.
Gondolkodó volt, agilis,
többek között megszervezte a templom feletti szeretet kútjának a felépítését. A
Szent Erzsébet tér kialakításában is jelentős szerepe
volt. Szerette várost és a
város is szerette őt. A település egyik ikonjává vált.
Mindannyiunk "biciklis
Csabija" volt. Hiányát még
felfogni sem tudjuk!
Családjának, szeretteinek a képviselő-testület nevében is részvétünket fejezzük ki. Hitem szerint most
is itt van velünk. Ez a gyertyaláng, ez a virág az ő jelenlétét jelképezi. Kérem,
hogy segítse a munkát a továbbiakban is. A képviselőtestület döntése értelmében
Csabát az önkormányzat
halottjának tekintjük. Egy
igaz, jó embertől búcsúzunk most. "
A polgármester emlékező
szavai után a képviselők egyperces néma csenddel emlékeztek Zoller Csabára.
A tanácskozás folytatásában a napirend elfogadása
után a testület elvi hozzájárulását adta az iskolának, hogy
amennyiben a következő tanévben több mint 60 elsőosztályos jelentkezik az intézménybe, akkor három osztályt indíthassanak el.
Elsőként beszámolót hallgattak meg a lejárt idejű határozatok teljesítéséről, majd
döntöttek, hogy melyik tervezőcéget bízzák meg a településrendezési tervek módosításával. Négy támogató szava-

zattal - Szimon Attila, Fekete Zsolt, Grécs László és Rudolf Józsefné - a Pro Arch
Építész Stúdió Kft-t bízták
meg.
A forgalmi rend felülvizsgálatánál a gazdasági és városüzemeltetési bizottság
módosító javaslatairól is tárgyaltak. Felmerült többek között, hogy vizsgálják meg a
Német utcai aluljárónál lévő
stop tábla arrébb helyezését,
valamint a Váci út Király utca
kereszteződésénél egy forgalomlassító elhelyezését.
A parkolási rend tárgyalásánál a következő módosításokat fogadták el: a fizető
parkoló övezetet kiterjesztik
a Duna-partra a Fő téren; elutasították az ingyenes parkolás lehetőségét; valamint az
óradíj alapú díjfizetés esetében minden megkezdett óra
egész órának számít innentől
kezdve.
Jóváhagyták az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi önkormányzati Társulás megállapodásának módosítását. Elfogadták a gyámhivatal és a hivatal munkájának tavalyi beszámolóját is és módosították
a polgármesteri hivatal alapító okiratát.
Felülvizsgálta a testület a
Gondozási Központ térítési
díjait. A szociális étkeztetésnél a rendeletben a jogosultak körét kiegészítették a
rendkívüli élethelyzetbe került személyekkel. A központ
vezetőjének javaslatára elfogadták az idősek nappali ellátása és az Idősek Otthona
élelmezési nyersanyagnormájának 330 forint/fő/nap
összegre történő emelését.
Az ülés végén Petrovics
László polgármester tájékoztatta a képviselőket a pályázatok és közbeszerzési eljárások kimeneteléről. Így többek
között döntöttek, hogy Nagymaros részt vesz az iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás és közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása témakörben kiírt pályázaton.
Furucz Anita
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Idén is spórol
Nagymaros

A hazáért vállaltak áldozatot
március 15. igazi hõsei
. folytatás az 1. oldalról

A művelődési ház megtelt
emberekkel március 15-én, a
városi ünnepségen. A Himnusz
eléneklése után a Nagymarosi
rehozására. Többekben felme- Férfikar énekelt az alkalomhoz
folytatás az 1. oldalról
Az árvízi védvonal kialakí- rült a kérdés, hogy miért kez- illő dalokat. Petrovics László
tása, a Magyar utca környezet- deményezted a létrehozását? polgármester köszöntőjében
rendezése - és ezen belül há- Hogy áll a megvalósítása?
- Kezdetben iskoláról berom épület felújítása - a nagyobbak, a Fehérhegyi csapa- szélgettünk püspök atyával, és
dékvíz elvezetése, illetve a gye- a cél az erkölcsi előnyökön kírekjóléti intézmény korszerűsí- vül a finanszírozás megoldátése a kisebbek. Ezek önrésze sa is volt. Sajnos iskolára nem,
bankhitel lesz, melyet az elő- viszont óvodára hajlott az egyző, és a mostani testület is tá- ház, ezért ezen a vonalon inmogatott. Korábban aláírt szer- dultunk tovább. Elsősorban a
ződésekkel biztosítottuk a két fél képviselőinek kellett
tisztázni a lehetőségeket és
megvalósulásukat.
- Jövőre átveszi az iskola nyilatkozni, hogy egyáltalán
üzemeltetését az állam. Nem érdemes-e foglalkozni az öttart attól az önkormányzat, lettel. Miután az egyház és a
hogy esetleg ezzel végleg meg- képviselő-testület is pozitívan
szűnhet az intézmény? Gondo- válaszolt, nekikezdtünk előkélok itt az egyre csökkenő gyer- szíteni a megvalósítást. Közös
megvalósításban gondolkod- azt hangsúlyozta, hogy ez az
meklétszámra.
- Nem félek ettől! Bízom tunk. Ahogy egyre több ember ünnep a magyar történelem
abban, hogy bölcsen döntenek, szerzett tudomást az előkészü- csodájának egyike.
de nem hinném, hogy a kör- letekről, jó néhány ellenvéle- Olyan csoda, amit a mi
nyék legnagyobb településén mény is megfogalmazódott, őseink hajtottak végre. Éppen
kezdik a megszüntetést, erről ezért szélesebb körben kér- ezért ott lakik bennünk is,
eddig sehol sem esett szó. De tünk véleményeket. Végül az mindnyájunkban és csak arra
a várható gyereklétszámok sem egyház úgy döntött, hogy az vár, hogy rátaláljunk. Ennek a
támasztanák ezt alá. Nem lehe- önkormányzat közvetlen rátalálásnak számos útja van
tetlen, hogy szeptembertől há- együttműködése nélkül kezd és remélem, hogy a mai út is
bele a katolikus óvoda létre- sikeres lesz. Sokat tanulharom első osztály indul.
- Elvi hozzájárulását adta a hozásába.
tunk abból, ha megpróbáljuk
testület egy katolikus óvoda létFurucz Anita magunk elé képzelni az akkori forradalmárokat. Az utókor
számára a múzeumnál gyülekező tömegből ugyanis csak
Petőfi, Vassvári Pál, Jókai
Mór, és még alig néhány tárNőgyógyászati rákszűrés lesz május 4-én és május
suk arca tűnik ki élesen. Mi11-én délután 14-től 19 óráig az orvosi rendelőben. közben rajtuk kívül ott volt
Bejelentkezni lehet a felnőtt rendelések ideje alatt
még számtalan, a hazáért álaz 06-27/594-391-es telefonszámon
dozatot vállalni kész ember mondta beszédében a polgár(dr. Rendessy Annamária) és a 06-27/354-254-es
mester.
telefonszámon (dr. Zombory Klára).
Dr. Striker Sándor az ünnep

Nõgyógyászati rákszûrés

A szűrést dr. Kondér Béla végzi.

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 Anita (dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64., telefon: 27/316-100, fax: 305-581

HIRDETÉSEK ÉS KÉZIRATOK LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

történelmi vonatkozásairól beszélt.
- Az első felelős kormány
lesz az, amely talán átgondoltatja velünk a helyzetet, mert
forradalom és szabadságharc
idején megfeledkezünk arról,
hogy közben vezetni, irányíta-

ni kellett egy ország ügyét.
Áprilisban, két-három héttel a
'48 március 15-iki forradalom
után már fölállt az első felelős
magyar kormány - mondta
visszaemlékezésében az ünnepi szónok.
De kikből is állt ez a kormány - tette fel a kérdést. Batthyány Lajsoból, Kossuthból,
Széchenyiből,
Deákból,
Szemeréből, Mészáros Lászlóból, Eszterházy Pálból, Klauzálból és Eötvös Józsefből,
akik nagyon különböző emberek voltak.
A beszédek után az iskola 4es tanulói adták elő az erre az
alkalomra betanult fantasztikus
előadásunkat, melyet Zoller
Csabáné, Palotayné Scheili
Marianna, Csikhon Anikó és
Döbrössyné Csernői Ildikó tanítottak be. A táncot Kis István
és Kádár Kata koreografálta.
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Német nyelvû köszöntõ
Idõutazás a Duna-menti
táblákat avattak Nagymaroson svábok történelmében
A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat április 1én, virágvasárnap avatta két faragott német nyelvű köszöntő
tábláját a város Kismaros felöli végén. A jelenlévőket Ivor
Andrásné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntöt-

Beszédét követően Gáspár
István nagymarosi plébános
szentelte meg a táblákat, majd
Jaics Regina köszöntötte német
nyelven a jelenlévőket és
Vosner Lilla, 8. osztályos tauló
mondott verset. Döbrössyné
Valentin Kriszta pedig beszédé-

te. Beszédében kihangsúlyozta, a település sváb gyökereit.
- Örömteli napra ébredtünk
ma! Olyan esemény történik
most Nagymaroson, ami beírható a nagykönyvbe. 2010-ben
alakult sváb nemzetiségi önkormányzatunk felvállalta,
hogy ezen táblák formájában is
örök emléket állít a település
nemzetiségi hovatartozásának,
a gyökerek emlékeire. Büszkék
vagyunk rá, hogy magyarságunk mellett Nagymaroson a
sváb identitás el nem vitathatóan létezik - mondta.

ben a település sváb múltjáról
beszélt. A rendezvényen közreműködött a Dunakanyar
Fúvósegyüttes, a Szent Gellért
Cserkészcsapat és több helyi
civil szervezet is.
A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat köszönetét fejezi ki Bethlen Gábornak, aki felajánlotta a táblák
faanyagát, Bedő Ádámnak, aki
segített kitisztítani a területet és
az alkotóművésznek Niegreisz
Lászlónak, Békeffy Andrásnak,
Horváth Tóninak és Scultéty
Balázsnak.

A Donauschwäbische Zentralmuseum vándorkiállítása,
mely a Duna-menti németség
kultúráját és történelmét mutatja be, a nemzetiségi önkormányzat jóvoltából Nagymarosra érkezett április 2-án. A

település a Duna-menti svábok történelme közös. Nagy
szegénységben, éhínségben
hagyták el hazájukat, és vállalkoztak a hosszú és nem veszélytelen útra a Dunán, hogy
szabadon élhessenek és dol-

tárlatot Heinczné Cserni Katalin nemzetiségi képviselő
nyitotta meg.
Beszédében hangsúlyozta,
hogy a kiállítás egyben időutazás is.
- Legyen a képen bármely

gozhassanak. Nehéz szívvel,
de tettrekészen és reménységgel szívükben - mondta.
A kiállítás a művelődési
házban április 13-ig tekinthető meg a nyitva tartás ideje
alatt.

Tisztelt "Kételkedők"!
Örömmel hallom, hogy a nemzetiségi lelkesedésem és
tettrekészségem sem elég ahhoz, hogy bizonyítsam az értékeket, amit teszek Nagymaros nemzetiségi kultúráért, a
gyökerekért. Többen kifogásolják, hogy nem beszélek németül, milyen minősítésben vagyok a közösség elnök. Akkor értésére adnám annak, aki nem csinál semmit, de az
egyetlen probléma a nyelvtudásom.
1.Beszélek németül, mivel alapfokú vizsgám van.
2. Törvény szabályai szerint nem kell németül beszélnie a tisztségviselőnek, mindamellett megválasztottak.
3.Unokatestvéreim Németországban élnek, így velük
német nyelven tartom a kapcsolatot.
4. Nagyobbik lányom német nyelvtanári diplomával
rendelkezik.
5. Unokám megyei, majd országos szintű német nyelvű
versenyre is eljutott.
6. Szűk baráti körben beszélek németül, de nem teszem
ki magam a rosszindulatú véleményeknek, ezért mindenkivel nem osztom meg a tudásomat, és nem is tartom méltónak akárkivel.
Azt meg különösen nem, hogy magyarázkodjak. Azonban ha ez a legnagyobb probléma Nagymaroson itt a
magyarázat.
Áldásos, békés húsvéti ünnepeket kívánok:
Ivor Andrásné
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Amikor a csend beszél....
Rendkívüli nemzetiségi óra
Március 26-án a felső tagozatosok számára egy rendkívüli
nemzetiségi órát szerveztünk.
Vendégeink voltak Zoller
Andrásné, Teca néni, Jung Karcsi bácsi és felesége, Ági néni
és Rothbauer Tóni bácsi. Először Tóni bácsi mesélt nekünk
gyerekkoráról, a régi iskoláról,
arról, hogy milyen más volt gyereknek lenni, mennyit kellett
otthon segíteniük. Majd Karcsi
bácsi mesélt arról, miként élte
át 16 évesen a malenkij robotot, hogyan próbálta egy fiatal
leleményességgel a borzalmakat átélni. Ági néni története nagyon megrendítette a gyerekeket. Kislány volt, amikor házukat elvették, semmit nem vihettek magukkal. Ági néni, mint
minden kislány az ő korában,
csak a babáját szerette volna
megkapni. Nagy sírás árán tudta csak kincsét megszerezni, így
jutott a padláson egy még nagyobb kincshez, halott édesanyja egyetlen fényképéhez. Teca
néni sváb versikéket, mondókákat mondott nekünk, egy kicsit
" nyelvészkedtünk", összehasonlítottuk az irodalmi németet
a nagymarosi sváb nyelvjárással. Teca néni, úgy, mint Karcsi
bácsi, szintén 32 hónapot töltött

a Szovjetunióban, egy bányában dolgozott.
Úgy érzem, nagy élményben
volt része mindannyiunknak. És
a csend, ahogyan az egész felső tagozat a történeteket végighallgatta, mindennél többet
mondott. Volt megdöbbenés,
voltak könnyek, volt nevetés is,
hisz Teca néni remek előadókészséggel mutatta be mondókáit, és nem utolsósorban ennek
a rendhagyó órának volt üzenete is az utókornak. Egyrészt az
a tény, hogy ezek az idős emberek miként tudtak a sok borzalmas élmény után, az igazságtalan meghurcolás után talpon
maradni, újrakezdeni mindent,
becsülettel tovább dolgozni.
Másrészt a "spontán" üzenetek
az óra végén a gyerekek felé:
miként becsüljék szüleiket, tanáraikat és egymást.
Az élményeket természetesen az iskolában megbeszéltük.
A gyerekeket megrendítették a
történetek, azóta már többen
jelezték, hogy otthon kérdezősködtek, és nagyszüleik is meséltek a régi időkről. Az ilyen, és
hasonló rendezvények mindig
bebizonyítják, hogy nagy szükség van arra, hogy ismerjük családunk, lakóhelyünk történel-

mét, ápoljuk a hagyományokat,
és mentsünk meg minél többet
az utókornak. Hiszen ez történelem. Nagyon sok család, és
egész Nagymaros történelme.
Nagyon köszönjük Ági néninek, Teca néninek, Karcsi bácsinak és Tóni bácsinak, hogy
eljöttek!
Heinczné Cserni Katalin
Rothbauer Antal, aki 1935ben született iskolai élményeiről és a családban betöltött szerepéről beszélt. Nem volt
málenkij roboton, a háborús
éveket tizenévesen élte át. Elmondta egyebek közt, hogy az

iskolába a lányok szoknyába
jártak és nem biztos, hogy beengedték volna őket - mint ma nadrágban. Minden reggel a tanítás megkezdése előtt imádkoztak és a tanítás után hálát
adtak Istennek, hogy az órákon
tovább haladtak, tanultak valami újat. A tábla felett kereszt
volt. Mivel a Trianoni tragédia
után voltak, az iskolában hazafias nevelés folyt, úgy köszöntek el, miután elhagyták az iskola bejárati kapuját: "Csonka
Magyarország nem ország,
egész Magyarország mennyország". Ez kötelező volt 1945-ig.
Az iskolai fegyelem is nagy
volt. Nem voltak ritkák a körmösök, az elfenekelés, vagy a
legenyhébb módszer a fiúknál,
pajeszhúzás. Kötelező volt a hitoktatás és a templomba járás.
Aki nem volt templomban, az
kapott egy körmöst a következő hétfőn. A gyerekek akkoriban sokat segítettek a családi
munkamegosztásban. Akkoriban még nem volt vezetékes
vízellátás és minden csepp vízért vagy a Dunára, vagy a közkútra mentek, s ezt a feladatot
sokszor a gyerekek is végezték.
Amikor nagymosás volt, bizony
15-20 kanna vizet is kellett hozniuk a Dunáról. A gyerekek feladata volt, hogy a tyúkoknak és
nyulaknak takarmányt, füvet
hozzanak, vagy segítsenek a
málna szedésénél.
Jung Károly 1928-ban szü-
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letett, 16 és fél éves volt, amikor málenkij robotra vitték január 2-án a Király utcából. Cserkészként tudta, hogy mit kell
csomagolni a hosszú útra, így
nem jelentett neki gondot a pakolás. Gyalog mentek Kál-Kápolnáig, ahol vagonokba tették
őket. Két hétig tartott az út
Sztalinóig. A gyárban kapott
munkát, vasbetonszerelő lett. A
táborban sok hozzá hasonló
korú fiatallal találkozott (akiket
ő Sztálin-gyerekeknek nevezett
- a szerk.), olyanokkal, akik
anya és apa nélkül nevelkedtek.
Tőlük elég gyorsan megtanulta
a nyelvet, s szerencséje volt,
hogy a Bocskai kabátját el tudta velük cserélni egy pufajka
nadrágra és kabátra, valamint

7

szülei házához, hogy elvigye a
padláson lévő játékait, az új lakó
nem akarta őt beengedni. Végül
a fia kérésére megenyhült a szíve és Ági néni felmehetett a padlásra. Itt talál rá elhunyt édesanyjának fényképére is. Megtudtuk azt is, hogy nagy volt az
összetartás a kitelepítettek között, akik a még ma is segítik az
itthon maradottakat. Az, hogy
mit élhettek át azok, akiktől elvették házukat, földjeiket, állataikat, azt legjobban az Ági néni
által elmesélt, s már Nagymaroson, óvónőként átélt történettel lehetne szemléltetni. Az óvodában dolgozott egy kőműves,
akitől megkérdezte, eljönne-e
hozzájuk is, lenne munka a számára. A szakember először igen

Beszámolt munkájáról
a német önkormányzat
Március 22-én, csütörtökön a
művelődési házban tartotta
éves közmeghallgatását a
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Ivor
Andrásné elnök köszöntötte a
megjelenteket és beszámolt a
testület előző évi munkájáról.
Ismertette a munka- és rendezvénytervet a névváltoztatás

lehetőséget, hiszen ilyen etnikum nincsen, csak német. Ezért
kellett megváltoztatni az önkormányzat nevét. Az új név:
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat - Deutshe
N a t i o n a l i - t ä t e n
Selbstverwaltung Grossmarosch.
A tavalyi évhez hasonlóan

A nemzetiségi önkormányzat tagjai: Ivor Andrásné, Heinczné
Cserni Katalin, Harangozó Károlyné és Furucz Anita

kapott hozzá egy vörös csillaggal ellátott orosz sapkát is. A
nyelvtudás és a ruha használata
miatt összetévesztették őt az
orosz gyerekekkel, így a vele
szembeni bánásmód is enyhébb
volt, tehát ő másképpen élte át
a málenkij robotot, mint a felnőtt társai. Némi zsebpénzhez is
tudtak jutni azzal, hogy a gyárból kivitt fát a helyi családoknak eladták.
Jung Károlyné, Ági néni
Dunakömlődön - amely szintén
sváb település - született 1935ben. Tizenkét évesen élte át,
hogyan kellett nagyszüleinek
elhagynia egy 50 kilogrammos
csomaggal a családi házukat.
Éjjel hozták ki személyesen a
határozatot, hogy el kell hagyniuk házukat és éjjel szállították őket vagonokban, hogy senki ne láthassa utoljára szeretteit. Németországba kitelepített
nagyszülei csak 1961-ben láthatták ismét szülőföldjüket. Ági
néni, amikor visszament nagy-

mondott, de amikor megtudta,
hogy a Tavasz utcába kellene
menni, nemmel felelt. Mint kiderült, az utca számára rossz
emlékek színhelye volt, ahová
attól kezdve többet be sem tette
a lábát.
Zoller Andrásné Ritzl Teréz
1926-ban született Nagymaroson, volt málenkij roboton 32
hónapot, szénbányában dolgozott. Nagyon jó beszél svábul,
mondhatjuk ez az anyanyelve,
hiszen otthon is svábul beszéltek. Teca néni sváb mondókákat elevenített fel, de megtudtuk azt is, hogy a Kruzifix német szót (ami magyarul Szentháromságot jelent) svábul szidásként használták. Érdekes volt
hallani, hogy a dédunokák a
Teca néni által elmondott sváb
mondókákra azt hitték, hogy a
dédmama angolul beszél. A
mondókák után Cserni Katalin
tanárnő egyszerű német mondatokat mondott, melyeket Teca
néni lefordított svábra. (Fotók:
Heincz András)

okát, az önkormányzat pénzügyi helyzetét.
Az idei munkatervben 25
rendezvény szerepel, de a
pénzügyi nehézségek miatt a
Sváb fesztivál megszervezése
ebben az évben kérdésessé vált.
- A Sváb fesztivál megrendezése függőben van, hiszen
nagy volumene miatt nehéz
megvalósítani, bevételt pedig
nem generál - mondta.
Az elnök ismertette továbbá a január 1-én életbe lépett
törvény szerinti névváltoztatás
okát. A megalakuláskor sváb
nemzetiségi önkormányzat volt
a neve a szervezetnek. Az új
törvény viszont erre nem ad

idén is szeretnének támogatást
nyújtani a helyi nemzetiségi
civil szervezeteknek - tudták
meg a jelenlévők Ivor
Andrásnétól. Így várhatóan a
Dunakanyar Fúvósegyüttes, a
Die Blumen és a Wildenrosen
táncegyüttesek, továbbá az iskola és az óvoda is kap majd
támogatást.
A közeli terveket felvázolva Ivor Andrásné arról beszélt,
hogy a német nyelvű köszöntő
táblák elkészülése után egy ingyenes német tanfolyam szervezésébe kezdenek bele. A feladatalapú pályázat reményeik
szerint lehetőséget ad az önkormányzatnak a kibontakozásra.
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Német nemzetiségi
A Jobbik által delegált
óvodapedagógus diploma képviselõk beszámolója
uniós támogatással
Nemrég hírt adtunk róla, hogy a
Nagymarosi Óvoda Európai Uniós TÁMOP pályázaton mintegy
6,3 millió forint támogatást nyert
el óvodapedagógusok továbbképzésére. Az egyik képzésben
résztvevő és új képesítést szer-

tenek a multikulturális szemlélet
kialakulásában az óvodai nevelésben is. Nagyobb lehetőség
nyílik a más nemzetekkel való
kapcsolattartásra is. Ha a nemzetiség nyelvét már kora gyermekkorban ismerik a gyermekek,

zett óvodapedagógust, Varsányi
Izabellát kérdeztük a pályázati
támogatásból finanszírozott továbbképzésről, élményeiről, tapasztalatairól.
- Mit kell tudnunk erről a képzésről, amin ön részt vett?
- Az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola felnőtt szakirányú továbbképzésére jártam, német
nemzetiségi óvodapedagógia
szakra, esti tagozaton. Három
féléves volt a képzés, német
nyelven folyt az oktatás, a vizsgák, beszámolók, szigorlatok, a
szakdolgozat és az államvizsga
is német nyelven történt. Idén
februárban német nemzetiségi
óvodapedagógus képesítést szereztem.
- Mennyire volt nehéz/könnyű
a munkát és a tanulmányokat
összeegyeztetni?
- A TÁMOP pályázat egyértelműen megkönnyítette, hogy
munkám mellett a tanulmányi
kötelezettségeknek a tőlem telhető legjobb mértékben eleget
tudjak tenni, hiszen a pályázat
által biztosított számos kedvezmények egyikeként - a képzés
idejére - 50 százalékos munkaidő kedvezményt biztosított.
- Miért fontos az óvodának a
német nemzetiségi óvodapedagógusi diploma? Mit profitál az
óvoda abból, hogy ön új tudásra tett szert?
- A város számára fontos a
német nemzetiségi hagyományok ápolása, újraélesztése. A
friss és újszerű módszerek segí-

ezáltal erősödnek a generációk
közötti - dédszülő-unoka, nagyszülő-unoka - kapcsolatok. A
gyerekek nyitottabbá válnak az
idegen, a "más" elfogadására.
- Ajánlaná-e más kollégáknak, pedagógusoknak is az ilyen
típusú továbbképzést?
- Mindenképpen. Számomra
ez a pályázat rendkívül kedvező
feltételeket nyújtott az újabb diploma megszerzéséhez.
- Vannak-e további tanulásra, önfejlesztésre vonatkozó tervei a közeljövőre nézve?
- Szeretném a német nyelvtudásomat a lehető legjobb mértékig elmélyíteni. Hiszem azt,
hogy azoknak a pedagógusoknak
kell a legmagasabb szinten beszélniük a nemzetiség nyelvét,
akik a legkisebbekkel foglalkoznak. Az óvodáskorú gyermekek
a mindennapi idegen nyelvi beszédminta alapján sajátítják el a
nyelvet, sok játékkal, dallal,
verssel fűszerezve. Az óvodában
nem lehet iskolás nyelvtanítási
módszereket alkalmazni, ezért az
óvodapedagógus folyamatos és
biztos nyelvtudása, annak megfelelő használata elengedhetetlen
feltétele a kisgyermekek idegen
nyelvi oktatásában való eredményességnek.
A lap szerkesztősége ezúton
is gratulál Varsányi Izabellának
az új, kiváló minősítésű német
nemzetiségi óvodapedagógus
diplomájához és kívánjuk, hogy
sokszor tudja használni ezeket az
új ismereteket munkájában!

Az önkormányzat két, Jobbik által delegált képviselője: Fekete
Zsolt és Szimon Attila március 12én beszámolót tartott az eddigi
munkájukról. A város szociális
problémáiról, és a közbiztonsági
helyzetről volt legfőképpen szó.
A kampány során ígért három
program a következőképpen alakult: az első volt a helyi piac beindítása, melyet az első testületi

eredményéről tájékoztatta a jelenlévőket.
A külterületi lakosokkal való
kapcsolattartásról, az elért eredményekről beszélt a képviselő.
Ezután a szemétszállítási rendelet
módosításáról, majd az ennek kapcsán keletkezett megtakarításról
hallhattunk. A képviselői fogadóóra nem a hivatali időben, inkább
szombaton a piacon történik. Fe-

ülés első felszólalásában javasoltak képviselőink. A gyakorlati
munkát a Kerekegylet tagjai végezték, hihetetlen szakértelemmel és szorgalommal.
A második a pénznyerő-gépek
kitiltása Nagymarosról. Ehhez a
parlament nyújtott segítséget,
mivel a gépek üzemeltetését az
adó óriási megemelésével ráfizetésessé tette. ( Hála az égnek!)
A harmadik ígéret a rendőrség
vissza hozatala Nagymarosra. Ez
ügyben képviselői határozati javaslatot nyújtott be Szimon Attila 3 fő körzeti megbízott letelepítése érdekében. A tárgyalások
a Pest megyei Rendőr-főkapitányság és az önkormányzat között folyamatosak. A jelenlegi állás szerint a Főkapitány úr 2 fő
körzeti megbízott szolgálat ellátására tett ígéretet, amit a javaslattevő semmilyen körülmények
között nem tud elfogadni, mivel
a folyamatos szolgálat ellátást 3
fő esetén is csak korlátozottan
tudja biztosítani. További kitétel
Szimon Attila szerint a megbízottak családjukkal együtt történő letelepítése városunkban.
Fekete Zsolt is beszámolt a
helyi őstermelői piac beindításáról, a piac egész évben történő
működésének elősegítéséről. Ezután a termál beruházás szindikátusi szerződősének jogászokkal
történő felülvizsgálatáról, annak

kete képviselő úr beszámolt még
a GVB elnök őszi lemondásáról
is, a bizottság élére őt választották meg.2011. dec.14-én rendkívüli képviselő testületi ülést hívott
össze, mely egyben lakossági fórum is volt. Hallhattunk a 2012es év pályázati programjairól,
mely közül a legjelentősebb a
Magyar utca teljes felújítása, önkormányzati ingatlanok felújítása,
Fehér hegyi vízelvezetés, árvízi
védvonal kiépítése.
Javaslatot tett a helyi segélyezési rendszer átdolgozására,
melyhez Érpatak polgármesterétől kapunk támpontokat. Nagymaros intézményi vezetőivel, a
civil szervezetek vezetőivel rendszeres a kapcsolattartása. Sajnos
a cigány kisebbségi önkormányzattal a kapcsolatunk szinte nulla, annak ellenére, hogy rendszeresen hívjuk őket a rendezvényeinkre. A 17 hónap alatt egyszer
jöttek el.
A beszámoló után a megjelentek kérdéseket tettek fel a képviselőknek. Ezek többsége azonban
nem a képviselői tevékenységet
érintették, hanem a hivatal munkavégzését célozták, sajnos meglehetős kritikus hangnemben.
A lakossági fórummá átalakult est sikeres volt, bár a város
vezetői és a képviselő társak nem
tisztelték meg jelenlétükkel a két
képviselőt.
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Harminc évesek lettek
Ötven alkotó - ötven alkotás
Kerek évfordulót ünnepelnek
ebben az esztendőben a Nagymarosi Képzőművészeti
Egyesület tagjai, hiszen idén
lett az egyesület harminc
éves. A hagyományos tavaszi
tárlatuk is ennek az évfordulónak a jegyében zajlott. Kiadtak egy új füzetet is, melyben az egyesület ötven alkotójának egy-egy műve látható. Ezek az alkotások mind
zsűrizettek. A zsűri tagjai voltak Prókay Gábor művészettörténész és Fiók László festőművész. Természetesen az
alkotások nemcsak ebben, a
Flamich Gábor által szerkesztett ízléses prospektusban láthatók, hanem az érdeklődők
a március 25-én délután a
művelődési házban nyílt tárlaton is megtekinthették azokat és gyönyörködhettek bennük. S akik még nem látták a
kiállítás április 16-ig lehetőségük nyílik erre.
A jubileumi kiállításon
köszöntőt mondott Mándliné
Szabó Katalin, a művelődési
ház vezetője, megnyitó beszédében az egyesület tevékeny-

Borbála igazgató emléklapot során. Évente alkotótáborokat Kölcsén és Kapolcson is, sőt
és Kun Éva keramikusművész szerveztek az ország különbö- határainkon túl Szlovákiában:
plakettjét adta át, melyet M. ző tájain: Nyugat-Magyaror- Ipolyságon, Párkányban,
Zselízen, Erdélyben pedig
Székelyudvarhelyen voltak
kiállításaik.
Állandó kiállítóhelyük van
Nagymaroson az önkormányzat támogatásával az idegenforgalmi idényben tavasztól
őszig. Továbbképzéseiket a
tagság igényeihez igazítják:
alapozó rajzi ismeretek és
művészettörténeti előadások
keretében helyi erőforrásból,
valamint színvonalas elméleti és gyakorlati foglalkozások
formájában a Pest Megyei
Közművelődési intézet szervezésében és támogatásával,
Garami Mária, az egyesület szágon - az Őrségben, Bala- Fiók László művésztanár veelnöke vett át (képünkön).
ton-felvidéken - Kapolcson, zetésével.
Somogyban - Kölcsén, CserA 50 fős NaKE amatőr és
S hogyan is kezdődött? háton - Hollókőn, Szabolcs- profi alkotókból áll. Az egye1982-ben egy, a rajzolást-fes- Szatmár-Bereg megyében és, sület célkitűzése egy olyan
tést kedvelő kis csoport Tóth természetesen Nagymaros közösség fenntartása, amelyNándor vezetésével képző- környékén: Nagybörzsöny- nek alapja a baráti együttműművészeti szakkörré alakult. ben, Királyréten, Kisoroszi- ködés, egymás segítése, s
Foglalkozásaikat a nagymaro- ban, Törökmezőn. A kiállítá- amely a fejlődés igényével, az
si művelődési házban tartot- sok helyszínei is bővültek, így őszinte önmegvalósítás szánták. A kellemes légkörű össze- a környező települések is meg- dékával önmaguk és a kiállíjövetelek újabb alkotókat ismerték az alkotó közösséget. tások közönsége számára ma1999-ben az addig jól mű- radandó élményt nyújtó alkoködő szakkör egyesületté ala- tásokat kíván létrehozni. A
kult, lehetőséget teremtve ez- közös programok lényege a
zel a további fejlődéshez. kölcsönös megbecsülésen alaTagjai sorába immár bekerül- puló baráti kapcsolatok elmétek a környező települések lyítése.
alkotói, Szobtól Budapestig.
A NaKE vezetősége, M.
Rendszeres kiállításokon mu- Garami Mária, Flamich Gátatkoznak be 1990 óta évente bor és Dudásné Stum Beáta
két alkalommal - ősszel és ta- azon munkálkodnak, hogy a
vasszal - Nagymaroson, éven- hagyományok megőrzésével
te Vácott és alkalmanként a és a megújulásra való törekkörnyező településeken: Szo- véssel lehetőséget biztosítsabon, Zebegényben, Kismaro- nak a közösség további életéson, Szokolyán, Verőcén. Be- hez még hosszú időn át. (Fomutatkoztak Hatvanban, tók: Kiss Péter)

ségét Gaál Anna, a Pest Megyei Közművelődési Intézet
főtanácsosa méltatta. Műsorral közreműködtek Kis Judit
zongorán és Szigeti-Benedek
Gabriella fuvolán.
A kiállítás megnyitó végén
a Pest Megyei Közművelődési Intézet nevében Makra

vonzottak, így a szakkör létszáma egyre gyarapodott.
1990-ben nagy veszteség
volt Tóth Nándor halála. A
képzőművész kör vezetését
M. Garami Mária vette át, aki
igyekezett Tóth Nándor szellemi hagyatékát folytatni. A
programok bővültek az évek

Köszönjük Burgermeister László és
Fekete Zsolt önkormányzati képviselő
uraknak, hogy jelenlétükkel megtisztelték
a NaKE jubileumi megnyitóját.
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A pedagógusok feladata az oktatás mellett a gyerekek látókörét szélesíteni, s megmutatni nekik, hogy milyen színes és
érdekes világban is élünk.
Ezért látogattunk el az Ability
Parkba, emlékeztünk meg a víz
világnapjáról, gyűjtöttünk papírt a sok egyéb program mellett.
Március 2-án a diákönkormányzat tagjai a visegrádi iskola DÖK-tagjaival felkeresték
az Ability Parkot, ahol bepillanthattunk a fogyatékkal élő
emberek
életébe.
A
kerekesszékes akadálypályán
mozgássérült animátorok avattak be a különböző nehézségek
legyőzésére alkalmas fortélyokba, megismerkedtünk a siketek jelbeszédével, valamint
látássérült animátorok vezetésével próbára tettük tapintási és
szaglási érzékeinket.
Ezen a napon tartotta gyűlését az állatbarát klub is, ahol
a gyerekek megismerkedtek
Zoller Kata Ördi névre hallgató hörcsögével. Kata elmondta, hogyan kell gondozni egy
ilyen jámbor állatot, s mire kell
odafigyelni, ha egy hörcsögöt
szeretnénk házi kedvencnek.
Március 5-én a filharmónia
hangversenysorozat folytatásaként a Misztrál Együttes lépett
fel a művelődési házban, s 30án a hangversenysorozat záró
műsoraként a Váci Szimfonikus Zenekar koncertezett.
Március 12-én bűnmegelőzési előadáson vettek részt a 7.
és a 8. osztályos diákjaink. Az
iskolánkba érkező rendőrtiszt
felhívta tanulóink figyelmét a
korosztályukat érintő problémákra, veszélyekre, s szívesen
válaszolt a felmerülő kérdésekre is. Elmondta, hogyan lehet
valaki rendőr, s hogyan néz ki
egy járőr napja.
13-án Drobilich Domonkos
és Péntek Zoltán (2. osztályos
tanulók) sikeresen szerepeltek
a IX. Országos Négykezes Verseny területi válogatóján, hiszen a II. korcsoportban a III.
helyezést érték el. Gratulálunk
a gyerekeknek és tanáruknak,
Lénárdné Patai Zsuzsannának!
Nemzeti ünnepünk alkalmából rendkívül nívós műsort
tekinthettünk meg március 14én és 15-én a művelődési házban. Ezúton gratulálunk a 4.
osztályos diákoknak és felkészítő tanítóiknak, Zoller
Csabánénak, Palotayné Scheili
Mariannának, Csikhon Anikó-
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Iskolai hírek

nak és Döbrössyné Csernői Ildikónak e remek munkához,
valamint Horváth Dávidnak
köszönet a technikai segítségért!
Március 20-án összevont
szülői értekezletet tartott iskolánk vezetősége a leendő elsősök szüleinek. Ezen az értekezleten tájékoztatást kaptak a
szép számban megjelent szülők
a beiratkozások időpontjáról,
valamint a tanítónők személyéről. Ennek megfelelően április
11-én 14 órától 18 óráig, valamint 12-én 8 órától 12 óráig
lehet a leendő elsősöket beíratni a felső iskola titkárságán.
Március 21-én rendezte
meg a diákönkormányzat az
idei pingpongversenyét. Az
eredmények a következőképpen alakultak: I. helyezett:
Szlávik Tamás, II. helyezett:
Tóth Tamás, III. helyezett: Kovács Roberta. Gratulálunk!
Március 22-én ünnepeljük
1992 óta a víz világnapját,
melynek alkalmából vetélkedőt
rendezett Philippné Jung Rita
és Burányi Éva a 7. és 8. osztályos csapatoknak. A versenyzők próbára tehették tudásukat,
s logikájukat egyaránt. A diákok többek között csónakot
hajtogattak, képeket raktak ki,
s egy feladatsort oldottak meg.
Az 5. és a 6. osztály tanulói
kis csapatokat alkotva írásbeli
feladatokat oldottak meg az
osztályfőnöki órák keretein
belül. A nyertesek a DMRV Zrt
ajándékait kapták meg.
A gyerekek szorgosan gyűjtötték a feleslegessé vált papírt
március 24-től 29-ig. Az újrahasznosításra szánt papír gyűjtése remek bevezetője volt az
április 20-án megrendezésre

kerülő Föld napi versenyünknek.
Március 26-án felsős versmondó versenyt rendeztek a
magyartanárok. Ezúttal a hazaszeretet köré építették versenyünket. Az 5-6. osztályos tanulók csoportjában I. helyezett
lett Sümegi Nikolett és Szabadi Szonja, II. helyezett lett
Nagy Márton és Maurer Rita,
III. helyezett lett Péntek Judit,
IV. helyezett lett Juhász Ildikó,
különdíjat kapott Ember Andrea és Fehér Bence. A 7-8.
osztályos diákok csoportjában
I. helyezett lett Hlaván Eszter,
II. helyezett lett Kovács
Roberta és Kiss Norbert, III.
helyezett lett Szlávik Tamás,
különdíjat kapott Radics Martina és Bodor András. Az említett tanulók részt vehetnek az
április 16-án megrendezésre
kerülő körzeti szavalóversenyen. Az igényesen előadott
szavalatokat egy négytagú zsűri értékelte. Ezúton köszönjük
Gyarakiné Márton Magdi néninek, Kékesi Márti néninek,
Pataki Marika néninek és KissDemeter Enikőnek, hogy részvételükkel emelték a verseny
színvonalát.
Március 26-án rendhagyó
nemzetiségi órát rendezett
Heinczné Cserni Katalin, akinek írását a lap következő hasábjain olvashatják.
28-án a 2. a osztályos tanulók tanulmányi sétát tettek a
Planetáriumban, a Hősök terén,
valamint Vajdahunyad várában. A Planetáriumban az apróságok megismerkedtek a
Nap családjával, a várban a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum kiállításait tekintették meg.
A gyerekek a szem és a látás
rejtelmeiben merülhettek el,
majd különböző feladatokat
oldottak meg.
Ezen a napon a nagyobbak
az Elevenpark Játszóházba látogattak el. Jutalomkirándulást
szerveztünk azoknak a diákoknak, akik tanulmányi eredményeikkel, közösségi munkájukkal, ill. egyéb tevékenységükkel kiemelkedőek. Ennek megfelelően 50 tanuló jöhetett el a
játszóházba.
Március 29-én a harmadikos diákok rendkívüli irodalomórán ismerkedtek meg a

reneszánsz stílus szépségeivel,
valamint Mátyás király történeteivel a visegrádi várban.
30-án Megyei Német Nemzetiségi Szavalóversenyen mérette meg tudását Lázár Olivér
és Kiss Norbert. A fiúk alaposan felkészültek a versenyre, és
sok tapasztalattal tértek haza.
A gyerekeket elkísérte
Vecsésre Galambosi Erzsébet
és Fábián Szabolcs.
Ezen a napon rendezte meg
Szigeti-Benedek Gabriella a fiatal muzsikusok találkozóját,
ahová Visegrádról, Letkésről,
Vámosmikoláról, Verőcéről és
Szobról is érkeztek ifjú zenebarátok.
Hetvennégy hangszeres és
énekes tanuló jött el. a műsort
iskolánk 17 tagú fuvolazenekara nyitotta meg és az ütős
együttes zárt. Közben zongoraszólók, 4 és 6 kezes művek
szólaltak meg, gitár együttes
játszott fuvolaszólóval, valamint fafúvós, rézfúvós és ütős
hangszereken, gitáron és csellón hangzottak el különböző
stílusú darabok. A résztvevők,
tanáraik, kísérőik, valamint a
szervezők is egyetértettek abban, hogy ezt a fesztivált minden évben meg kell ismételni,
mert nagy élményt nyújt a gyerekeknek, hogy számukra ismeretlenek előtt is megmutathatják tudásukat, és mivel ez a
rendezvény nem verseny, itt
valóban a zenélés öröme kap
hangsúlyt.
Március 31-én az 1. osztályosok Halász Judit koncertjét
hallgatták meg Vácott. Az
örökzöld dallamokat minden
kisdiák örömmel énekelte.
Március és április hónapban
minden felső tagozatos diákkal
megismertettük az energia ital
káros hatását, valamint az
ÁNTSZ honlapján kérdőívet
töltenek ki gyermekeink ezzel
a témakörrel kapcsolatban.
Áprilisban is sok feladat vár
ránk. Íme, egy kis előzetes: április 4-10.: tavaszi szünet, április 14.: erdőtakarítás, április
16-án 18 órától 19 óráig: fogadóóra a felsős tagozatos diákok
szüleinek, április 20.: suli-buli,
április 21.: alapítványi bál.
A fent említett számos program nem jöhetett volna létre a
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány nélkül. Ezért kérjük Önöket, adójuk 1 %-val támogassák alapítványunkat. Számlaszám: 19182779-1-13. Adományaikat előre is köszönjük!
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Olvasói levél

Köszönetnyilvánítás

Zajártalom
Halló! Ön vigyáz a fülére! Szervezetünk állandó kapcsolatban van
környezetünkkel. Észleli változásait, és ha már nem tud alkalmazkodni, elpusztul. Míg a levegő, a víz és a talaj szennyeződése sok
esetben nem ismerhető fel azonnal, addig a zajt érzékelni tudjuk, kellemetlen és rendezetlen frekvenciája és erőssége miatt kellemetlen
hatást vált ki. A zenei hangok ezzel ellentétben harmonikusak, kellemesek. Egy fém vagy fa vonalzót az asztallapra szorítva és pengetve,
megfigyelhetjük, hogyan függ össze a kiadott hang a vonalzó hosszával. Megfigyelték, hogy az állatokat hangszigetelt helyen tartva egy
idő után nyugtalanok lesznek és elpusztulhatnak. Az erős zaj is káros, mert nemcsak idegesítő, de halláskárosodást is okozhat. Kimutatták, hogy 2-3 évenként általában mindenkinél halláscsökkenés tapasztalható. Kivételt képeznek azok a népcsoportok, amelyek ma is
természeti környezetben élnek, sajnos egyre kevesebben. A településeket körülvevő erdő, védőhálót képez (1898 Howard). A települések
fái, parkjai is csendesebbé teszik környezetünket. Nem mindegy tehát, hogy milyen környezetben élünk. A hang erősségét decibelben
(dB) mérik, fizikai mértékegysége pedig a fon. Tapasztalhattuk, hogy
színtelen, azonos erősségű beszéd (pl. gyűléseken), ásítozást, mozgolódást vált ki a hallgatóságból, pedig a hangerő alig 40- 50 decibel. Az állandó, 80 decibeles erősségű hang már idegkimerülést is
okozhat (kiabálás). A hangtompító nélküli, vagy megfúrt kipufogóval
rohangáló motor hangja már a 100 decibelt is meghaladja. Ilyen a
mellettünk elsuhanó autóból iszonyú hangerővel a zárt ablakokon át
is kihallatszó "zene"(?). Jó tudni, a 130-140 dB halált is okozhat.
Ott, ahol ismereteket, tudnivalókat, információkat közölnek, az előadók ügyelnek arra, hogy időnként változtassák a hangszínt és a hangerőt, hogy élénkítsék a hallgatóságot. A mai világban, amikor fülhallgatóval közlekednek a fiatalok, sokan úgy, hogy a dobolás (zene)
több méter távolságra is hallatszik, akkor nem kétséges, mi vár rájuk
néhány éven belül. Tragikusabb következménye is lehet, ha valaki
állandóan a fülén tartja sétáló magnóját. Tragikus és szomorú példám, amikor egy nagyon ügyes, becsületes, érettségi előtt álló diákunkat azért ütötte el a villamos, mert nem hallotta a csengetését, és
a villamos már nem tudott időben megállni. A városban vagy az
országút szélén biciklivel vagy gyalogosan közlekedők vajon figyelnek-e eléggé környezetükre? Az iskolában bizonyára szó esik a fülről. Nem árt emlékezni, a külső fülbe nem tanácsos semmivel sem
bepiszkálni, és azt is illik tudni, hogy a középfület és a garatot egy
cső (Eustach) köti össze, amelynek segítségével a dobhártya két oldalán a nyomás kiegyenlítődik. Ezért szoktak adni cukorkát a repülőgép utasainak, mert közben a száj mozgásával a nyomás kiegyenlítődik. Ha nem adnak, akkor nyomást érezhetünk a fülünkben és cukor helyett váltsunk szót a szomszédunkkal. Ne feledjük, csendesebben is lehet élni és szórakozni!
Schmidt Sándor

Nyílt levél egy betörõhöz!
Ha elkéri a szerszámos kamra kulcsát, nem kellett volna durván
széttörnie a szerszámos kamra ajtaját. Csak remélni merem, hogy a
pb-gázpalack árából nem pálinkát, hanem ennivalót vett a családjának. Ebben az esetben, a palackot tekintse az én ajándékomnak.
És ne biztasson másokat betörésre, a maga ügyében már nyomon
vagyunk, de ajándék után már nem nyomoz a rendőrség. Munkából
is meg lehet élni és még becsületes is marad.
Schmidt Sándor

Hálás szívvel ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik Édesanyám
rövid ideig tartó, de annál intenzívebb ápolásában részt vettek:
- Annamáriának, a háziorvosnak, valamint Ildikónak és Tímeának, az ápolónőknek, akik oly sok szeretettel és odaadással
végezték minden megbecsülést kiérdemlő,
áldozatos munkájukat,
- Édesanyám barátnőinek, rokonainak és
szomszédainak, akik egymásnak adva a kilincset próbálták tartani benne a lelket az
utolsó percekig.
- Dusinak, aki naponta személyesen sietett a friss, meleg étellel, és még arra is figyelt, hogy a lehető legtöbb fogyjon belőle.
Juci néni mellett külön szeretném megköszönni a másik hűséges barátnő, Eta néni
fáradtságot nem ismerő önfeláldozó segítségét, akinek ereje és kitartása a fiatalok
becsületére válna, és aki nélkül nem boldogultam volna a legnehezebb időszakban.
A testi és lelki szenvedések elviselését
csak az könnyítette meg számunkra, hogy
vannak még ilyen EMBEREK, akikre a legnagyobb bajban is számíthatunk.
Végül köszönet illeti István Atyát a kegyelet teljes búcsúztatásért, és mindazokat,
akik részt vettek a temetésen, virágot hoztak Édesanyám sírjára és fájdalmunkban
osztoztak.
Halápi Tibor és családja

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
április 16-án azon utcákban,
ahol hétfőn van a szemétszállítás,
április 17-én azon utcákban,
ahol kedden van a szemétszállítás,
április 18-án azon utcákban,
ahol szerdán van a szemétszállítás,
lomtalanítást végzünk.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a fém hulladékot, a nem szennyezett, kötegelt papírt, valamint, az italos- és befőttes üvegeket (műanyag zsákban/dobozban) újrahasznosítás céljából külön gyűjtjük.
Kérjük, hogy ezen hulladékokat elkülönítve rakják ki.
Köszönjük, hogy ezzel is elősegítik szelektív hulladékgyűjtési törekvéseinket!
Polgármesteri Hivatal
MAROS Kft
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Szülinapi meghívó
Április 21-én jubileumi vígasság
kerül megrendezésre a Nagymarosi Piacon, amely első születésnapjának méltó megünneplésére
invitálja a nagyérdemű vásárlókat. 10-től 13 óráig feltűnnek az
elmúlt év során bemutatkozó zenészek, mesélők, mulattatók és kikiáltók. Délidőre birkapörkölt főzetik, házisört pedig egy mozgékony főzdéből lehet majd vételezni.
A piacot üzemeltető Agri
Kulti köszönetet mond mindazoknak, akik megbízható és hiteles őstermelői tevékenységükkel vagy töretlen vásárlókedvükkel járultak hozzá ahhoz, hogy a
termelői piac hóban-fagyban,
napsütésben-szélben ötvenvalahány szombaton keresztül biztosított új-régi találkozóhelyet sok
száz embernek.
Tájékoztató. Szeretettel várunk minden pályakezdő és
nyugdíjas nagymarosi őstermelőt, utóbbiak számára az árusítás ingyenes. A beszedett helypénz asztalonként 500 forint,
amely bevétel az önkormányzati

Sajnos a tiltás ellenére sokan
gyújtottak tüzet Nagymaroson
és környékén. Önkéntes tűzoltó egyesületünk tagjait több alkalommal hívták avartüzekhez
az elmúlt hónapban. David
Balazic tájékoztatása szerint öt
riasztásuk volt márciusban.
A Kóspallagi úton avartűz-

kasszába folyik be. Társaságunk
az Önkrományzattól alkalmanként 5-5 ezer forintos támogatást
kap a piacon rendezett kulturális programokra, illetve az
adminsztrációs költségekre. Piacszervezői munkánkat továbbra is térítésmentesen és nagy
örömmel végezzük.
Működési szabályzatunk szerint a Nagymarosi Piacon minden SAJÁT TERMÉKÉT értékesítő kistermelő vagy kézműves
árusíthat, akinek telephelye Pest
megyén belül, vagy Nagymaros
40 kilométeres körzetében található. A piacon árusított portékák
eredetvizsgálatának érdekében a
szakhatóságok és a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársaival közösen végzett portalátogatásokra kerül sor. Örömünkre
szolgál, hogy az eddigi ellenőrzések javarészt pozitív eredhöz riasztották az önkéntes
ménnyel zárultak.
lánglovagokat március 16-án.
Ők értesítették a váci tűzoltóságot, akikkel együtt vett részt a
munkában Kellner Zsolt és
Marafkó Márk. Sajnos a szomszédos telken lévő hétvégi házat már nem sikerült megmenteniük. Az épületből a tűzoltók
egy gázpalackot is kihoztak.
ról szóló, izgalMásnap, március 17-én regma meseelőgel a váci tűzoltóság kért segítadással várjuk.
séget a nagymarosi önkéntesekA rendezvényt
től. A Mihály hegyen egy 25-30
táncos mulattméter magas fára mászott fel
sággal zárjuk.
egy macska, de lejönni már nem
Továbbra is
tudott. Végül az önkéntes tűzvárjuk a jelentkezőket az előző számban meg- oltók - Kellner Zsolt és David

Nagymaros Visegrádon
Visegrád Nagymaroson
Kedves Nagymarosiak!
Május 12-én rendezzük az
első visegrádi vendégséget a Kerekegylet, a Visegrádi Szövetség
és az önkormányzatok szervezésében. Célunk a két település
közeledése, baráti kapcsolat kialakítása, megerősítése. Nagyon
sok szeretettel várunk minden
marosit 10-től 19 óráig a visegrádi Duna-parton. A kompon
való közlekedés négy járaton ingyenes lesz a marosiaknak lakcímkártya felmutatás ellenében.
Ezúton is köszönet érte Jung Vilmos Úrnak.
Program:
10.30-kor megnyitó, zenés,
táncos műsorok 12 óráig.
13 órakor kiállítás megnyitó:
nagymarosi művészek munkái
lesznek láthatók.
Délután vetélkedők, sportmérkőzések, könnyűzenei, műsorok, színi előadás.
Egész nap látogatható lesz a
vásár és az emberkönyvtár, melyről az előző számban írtunk.
A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal és Mátyás király-

Avartüzeket oltottak, állatot
mentettek az önkéntes tûzoltók

hirdetett versenyekre, a tablóhoz,
levelezőlapokhoz. Ez utóbbiakat
ismert helyeken elhelyezzük,
ahol meg lehet címezni őket.
Május 12-én összegyűjtjük, és
ajándékba adjuk a visegrádiaknak, akik majd elküldhetik őket
a címzetteknek. Remélhetőleg
élénk levelezés alakul ki a két település között.
További pontos részleteket a
plakátokon és a következő lapszámban olvashatnak.
Minél többen vegyünk részt
a vendégségben, hiszen a meghívás egész Nagymarosnak szól.
Szeretettel várunk mindenkit.
Információ: Szomrákyné
Csete Annamária, 06-30-467-1371, az arcképekhez: Nyakas Attila, 06-30-72-33-388.

Balazic - segítettek lejönni az
állatnak, a gazdija nagy örömére.
Március 25-én, vasárnap ismét avartűzhöz kaptak civil riasztást az önkéntes tűzoltók,
mert Zebegényben égett a bozót
a vasúti töltésen. Kiss Péter és
David Balazic értesítette a vá-

ciakat, akik kiérkezésük után a
nagymarosiakra bízták a munkát.
Hétfőn ismét avartűzhöz kérték segítségüket a váciak, de
már útközben lefújták a riasztást, így visszafordultak. Fekete Zsolt és David Balazic segített a március 27-iki avartűz
megfékezésénél a váci tűzoltóknak. Nagymaros határában, a
temető után égett a gaz.
A Nagymarosi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület bevetésein
már rendszeresen használja a
Szent Olga Nemzetközi Alapítványtól kapott Mitsubishi
L200-as tűzoltó terepjárót.

Köszönettel tartozunk!
Az elmúlt időszakban komoly problémákkal nézett szembe
egyesületünk. A Mitsubishi, kék-lámpa engedélyére vizsgázott
és a hatósági vizsga olyan javításokat igényelt, amelyek költsége meghaladta egyesületünk teljesítőképességét. Interneten kértünk segítséget, ugyanis autó nélkül veszélybe került az egyesület működése.
A felhívás eredménye: anyagi támogatás érkezett magánszemélyektől, a Maros Autóház Kft féláron javította az autót,
ki kell emelnünk Petrovics László polgármester urat, aki az éves
polgármesteri keret terhére vállalta a költségek nagyrészét.
Köszönettel tartozunk Mindenkinek, aki fontosnak érezte,
hogy a településen állomásozzon egy jármű, ami segítséget nyújt
abban, hogy otthonunk nagyobb biztonságban legyen. Az autó
azóta folyamatosan használatban van - szerencsére/sajnos.
A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Nagymaros

Luca kezelés elõtt
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Luca örömteli története Állatbarát klub az iskolában
Luca kutya körülbelül egy
éve kezdte elveszíteni a
bundáját. Az állapot a kezelések ellenére egyre
rosszabbodott. A laborvizsgálatok kórokozó baktériumot, vagy gombát nem találtak.

tételezve a petefészkek elfajulását.
A MÁTÉ Alapítvány segítségével Lucát ivartalanítottuk, mindkét petefészkén több
sárgatest cisztát találtunk.
A műtét jól sikerült, és a 4
hetes kontrollvizsgálatokon

Mivel a további vérlabor örömteli kép tárult elénk, újra
vizsgálatok nagyon drágák beszőrösödött a kutyus, újra
lettek volna, az ivartalaní- jó étvággyal eszik!
tás mellett döntöttünk felKöszönjük MÁTÉ!!!
Dr. Drobilich János

Vendégünk: Zoller Kata 4/a osztályos tanuló törpehörcsöge

Március 2-án gyűlt össze állatbarát klubunk, töretlen lelkesedéssel, és nagy létszámban. Lelkes kis klubtagunk,
Zoller Kata mutatta be egyik
kis barátját, a kis hörcsögöt.
Foxi kutyáját már ismerjük,
tavasszal mutatkozott be nekünk, és remélhetőleg lassan
megismerjük minden állatkáját, hiszen vannak még teknősei, akik valószínűleg hamarosan ébredeznek, és van
nyuszija, aki szintén a közeljövőben fog látogatást tenni
az iskolában, bár még nem
tudja.
Kata elmesélte nekünk kis
barátja szokásait, azt, hogy
mivel táplálkozik, és mivel
tölti napjait. Díszvendégünket
egyáltalán nem zavarta népes
közönsége, nyugodtan falatozott és közlekedett szépen
berendezett és tisztán tartott,
igen komfortos lakosztályában. A bemutatás után tapasztalatokat cseréltünk, hiszen
sok kis klubtagnak volt, van,
vagy lesz hasonló állatkája.
Arról is beszélgettünk, hogy
sokan nem értik, hogy mire jó
egy ilyen csepp kis állat, nem

egy hűséges társ, mint egy
kutya, nem dorombol, mint
egy cica, és mégis nagyon
szerethető. Hiszen kis élete tőlünk függ, és mily
öröm látni, hogy egészséges, jól táplált, ami nekünk,
gazdiknak köszönhető,
nem fél, hiszen szeretjük,
és nincs mitől félnie, és
egész lénye egy apró kis
élet a környezetünkben. Figyelni is nagyon érdekes,
amint eszeget, átrendezi a
kuckóját, pofazacskójában
gyűjtögeti az élelmet, hiszen az ösztöne ezt diktálja, nem tudhatja, hogy neki
a táplálék minden napra
biztosított.
Egyszóval, mint ahogyan Kata is mesélte, jó, ha
valakinek van egy kis barátja. Köszönjük Katának a
bemutatót, és természetesen édesanyjának is a szállítást, aki lehetővé tette,
hogy az állatbarátok ismét
egy kedves állatkával ismerkedhettek meg.
Heinczné
Cserni Katalin,
Csernői Ildikó

TAVASZI AKCIÓ
NAGYMAROSI KUTYÁK / MACSKÁK IVARTALANÍTÁSÁRA ÉS NAGYMAROSI MACSKÁK
VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA meghirdetett akciónkra 29 állatot jelentettek be,
ami 143,000 Ft.-os költséget jelent az alapítványnak. A műtétek kezdete: április 23-a.

ADÓ 1%-a
KÉRJÜK AJÁNLJA FEL ADÓJA 1%-át a MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány
javára, hogy továbbra is hatékonyan segíthessük a kedvenc állatok állatorvosi kezelését.
Adószámunk: 18700767 - 1 - 13
ÚJ HONLAPUNK címe: www.matefoundation .hu KATTINTSON RÁ!
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Farkas Ferenc és Maurer Krisztina Orsolya
fia Ádám, Vidovits Tamás és Hollósi Mónika lánya Eszter Mónika, Patakfalvi Miklós és Bánszegi Tímea Szilvia fia Miklós, Polonkai László és Skultéti Szilvia fia
Ádám.
Házasságkötés nem volt.

Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.
06-30/343-88-67
Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig
Nagymaros területén hozom-viszem szolgáltatás!
Külső mosás:

Elhunytak: Dr. Schneider József Tibor, Bidó Alajosné,
sz. Schwartz Erzsébet, Vilics Ernőné sz. Lázár Ilona,
Bergmann Antal Vilmos, Halápi Fülöpné sz. Andresz
Anna Mária, Zoller Csaba képviselő (a kerékpár javító
műhely vezetője).

1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterű kisbusz)

A mûvelõdési ház programjai

TIT TELEKI LÁSZLÓ ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET

2012. április-május
Április 10. de.: vásár (angol ruha)
Április 10. 18 óra: Állapot, mely betegséghez vezet: túlsúly és elhízás - előadás az egészséges
életmódról
Április 14. 17 óra: Tavaszi hangverseny - Dunakanyar Fúvósegyüttes
Április 16. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás - Arató András előadása a repülésről
Április 17. de.: vásár
Április 19. de.: vásár
Április 19. 18 óra: Főzőkör - egészséges életmód
Április 20. 18 óra: Suli buli
Április 21. 19 óra: alapítványi bál
Április 24. de.: vásár
Április 24. 18 óra: Korunk népbetegsége, a depresszió: van-e kiút - előadás az egészséges életmódról
Május 3. de.: vásár
Május 3. 18 óra: Főzőkör - egészséges életmód

Borverseny
kimaradt
ereménye
Előző lapszámunkban a nagymarosi borverseny helyezettjei
közül véletlen kimaradt Farkas
Tamás eredménye, aki 2009-es
évjáratú vegyes vörösborával
ezüstérmes lett 87,2 ponttal.
Fajtatiszta vörös kékfrankos
bora pedig 86,2 ponttal szintén ezüstérmes lett. Szívből
gratulálunk az eredményhez!

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

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET

TIT Váci Szervezete
2600 Vác, Csányi krt. 45. I. em. 5.
(az okmányiroda épületében)
Tel.: 27/502-255
www.titvac.hu * e-mail: titvac@t-online.hu
TIT TELEKI LÁSZLÓ ISMERETTERJESZTŐ
EGYESÜLET, AZ FVSZ ÁLTAL MINŐSÍTETT KÉPZŐ
Akkreditált felnőttképzési intézmény: AL- 0027.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0111-05.
TANULJON ÉS VIZSGÁZZON EGY HELYEN!
TELC, ELTE - ITK NYELVVIZSGA HELYBEN!
» Angol, német alap- és középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok: 500 Ft/óra - részletfizetés!!!
» Német alapfok, 200 óra, heti 3 nap: hétfő, szerda, péntek:
8 órától 10.30-ig
» Angol alap- és középfok, 400 órás: hétfő, szerda, péntek,
napi 4 óra délelőtt és délután!
» Angol-német alap- és középfok, 100 órás, heti 2 nap:
hétfő-szerda, kedd-csütörtök 17 órától 19.30-ig
Szakmai tanfolyamok! Részletfizetés!
» Élelmiszer-eladó, 4 hónap: heti 2 nap, hétfő és szerda
16.30-tól 19 óráig - 20.000 Ft/hó (elindult!)
» Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó - emelt
szintű, 10 hónap: heti 1 nap, csütörtök 16-tól 20 óráig - 20.000
Ft/hó, mely a vizsgadíjat is tartalmazza! (elindult)
» ECDL - számítástechnikai tanfolyam: 5 hónap, heti 3
nap - 25.000 Ft/hó

- ABLAKSZIGETELÉS Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 34.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 45.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik a
szeretett édesanyát FENYVESI JÓZSEFNÉT
szül. STUM MÁRIÁT utolsó útjára elkísérték, s
kinyilvánították tiszteletüket és együttérzésüket virágok, koszorúk elhelyezésével és a gyászmisén való
részvétükkel.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik férjem, édesapánk, nagyapánk DR.
SCHNEIDER JÓZSEF TIBOR gyászmiséjén,
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak
végső nyughelyére virágot helyeztek.
Külön köszönet kolléganőimnek, akik szentmisével búcsúztak szeretett halottunktól.

A gyászoló család

A gyászoló család

Közérdekû telefonszámok
orvosi ügyelet - 06-27/354-180
mentõk - 104
rendõrség - 107
tûzoltóság - 105
polgárõrség - 06-70/382-9041

AKCIÓ!
2012-ben minden hónapban más-más RoyalCanin táp vásárlását a szokásos kedvezményeken
felül, extra ajándékkal jutalmazzuk.
ÁPRILIS: MACSKÁK - minden 1,5 illetve 2 kg-os macska táphoz ajándék ALUTASAKOS konzervet adunk!!! 12 darab ALUTASAKOS konzerv
vásárlásakor a szokásos kedvezményeken felül + 1 konzerv az ajándék!

Keresek egy embert, aki előzetes egyeztetés után ellenszolgáltatásért dvd-re
venne gyermekműsorokat
(fellépéseket) a Nagymarosi tévéből. A jelentkezést a
dunapress@invitel.hu email címre várom!

MEGNYITOTTAM
a Király u. 8. szám alatt

ÜVEGES-

ÉS KÉPKERETEZÕ
műhelyemet.
Bejárat a Kossuth
sor felől.

NYITVA:
péntek/vasárnap
kivételével minden nap.

TELEFON:
06-30/34-34-009
Járik Zoltán

Minden
forint számít!
Válasszon
15 biztosító
ajánlatából!
Időpont egyeztetés:
06-70/602-38-93
Lakáselőtakarékosság
30 % állami támogatással
+ 3,9 % lakáskölcsönnel!
Major László
Nagymaros, Mainzi utca 21.
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