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Beszámolt a vízirendõrség és
a rendõrség is a testületnek
Ebben a hónapban is két ülést
tartott a képviselő testület. Május 10-én rendkívüli ülésen pályázatokról döntöttek, míg május
29-én más előterjesztéseket is
tárgyalt a grémium.
A rendkívüli ülésen választották meg és tette le az esküt a gazdasági és városfejlesztési bizottság megválasztott külső tagja,
Ritzl Ferenc. A pályázati felülvizsgálatok és döntések mellett
elfogadták, hogy kerüljön meghirdetésre az iskolaigazgatói állás - mivel Fábián Szabolcs megbízatása lejár -, valamint zárt ülésen döntöttek arról, hogy a Gondozási Központ térítési díjainak
mérséklésére vonatkozó határozatot visszavonják.
A rendes ülésen napirend előtt
Murányi Zoltán, városfejlesztési
csoportvezető számolt be a futó
pályázatokról. Megtudtuk: újabb
pályázaton volt sikeres a város. Így
hamarosan megújulhat a kajakos
klub házának tetőszerkezete 9 millió forintból, valamint elsősegély
tanfolyamra nyertek 600 ezer forintot a nagymarosi cserkészek.
Az ülés elején hallgatta meg
a testület a Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrsének és a
Dunai Vízirendészet Nagymarosi őrsének beszámolóját az elmúlt év történéseiről.
A helyi vízirendészet parancsnoka, dr. Hangyási Sándor számolt be az előző év eseményeiről. Elmondta: az őrs területén 7
bűncselekmény történt a 2011.
évben. Öt esetben vízijárművet,
vagy annak tartozékával kapcsolatban történt lopás, egy esetben
úszómű került megrongálásra,
egy esetben pedig ittas járművezetés miatt lett büntetőeljárás lefolytatva. Tavaly területünkön 6
hajózási baleset történt. A hajózási
balesetek oka egy esetben vonal-

vizsga hiánya volt, míg a többi
esetben a hajóvezetők figyelmetlensége, illetőleg a hajózási szabályok be nem tartása.
- A nagymarosi őrs illetékességi területén fürdéssel kapcsolatos haláleset nem történt. Öt
esetben történt holttest kifogás,
melyből mind beazonosításra
került. Az ötből négy esetben feltételezett öngyilkosság történt.
Idegenkezűség gyanúja egy esetben sem merült fel - mondta az
őrs vezetője.
Több képviselő is felvetett,
hogy miért nem üzemel strand a
városban. Az őrsvezető válaszában
elmondta: olyan helyeken, ahol
hajókikötő, kompkikötő van, nem
lehet strandot kialakítani. Dr. Horváth Béla jegyző pedig arra hívta
fel a figyelmet, hogy több hatósági engedélyt is be kell szerezni
ahhoz, hogy állandó fürdőterülete
lehessen Nagymarosnak, valamint
folyamatos úszómesteri felügyelet
is szükséges lenne.
Dr. Nagy László váci rendőrkapitány is megjelent az ülésen.
Elmondta: Nagymaros nem tartozik a legrosszabb települések
közé, ami a bűncselekmények
számát illeti. A rendőrkapitány tájékoztatójában azt is elmondta,
hogy bővült az állományuk. Területükön már kutyás rendőrök is
vannak, akiket a jövőben többször
láthatunk majd városunkban is.
Tavaly Nagymaroson 203
bűncselekmény történt, ez csökkenést jelent az előző évekhez
képest. A rend őreinek több esetben is sikerült hétvégi ház feltörésénél elkövetőket elfogni. Szó
esett a körzeti megbízottakról is.
Ha a város tud egy főnek lakást
biztosítani a, akkor Nagymaroson is lehetne állandó rendőri jelenlét.
folytatás a 4. oldalon

Kihívót kaptak a
nagymarosi borok:

sörsiker a legrangosabb
versenyen
Első próbálkozásra 3. helyezett lett
a városunkban készült sör
>>> cikkünk a 3. oldalon olvasható
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Megvirágosodtunk!
Bár nem a mi kötelességünk, de mi nézzük… jelszóval május 26-án 9-kor
izgatottan vártuk a tömeget
a Nagymaros- Visegrádi váróteremnél, hogy szebbé tegyük környezetünket. Nemes célunk - miszerint te-

Pogácsa a munkában megéhezőknek kikészítve, rengeteg szerszám csak a dolgos kezekre várt. Remélem,
mindenkinek tetszik a végeredményt, mert azt mind
12 ember csinálta!
A kezdeti letörtség után

gyünk rendet az állomáson
- széles körben támogatottságra talált. Többen jelezték: jönnek segíteni!
A város kiplakátolva, emailek szétküldve, szóbeli
i nvi t ál á so k ki p i p á l va ,
facebook-on meghirdetve.

gondosan összesöpörtünk a
peronon és 3 lépcsőn, füvet
kaszáltunk, virágtartókat helyeztünk ki és meglévőket
ültettünk be. Szemetet szedtünk és terepet igazgattunk.
Fiatalasszony a létráról még
a pókhálókat is lesöpörte!

Önkéntes segítség:
lépcsõtakarítás

Törekvésünknek sokan
örültek, reméljük, legközelebb ők is csatlakoznak!
E zú t o n k ös z ön j ü k a
CBA-nak (Rasman Miklósnak) az ásványvizet és a
pogácsát, Bethlen Marikának és barátainak, akik
előző nap takarítottak a peronon, a hivatal munkatársainak az előkészületeket
és a szombati takarítóknak cének (10 éves), Sárog Kea segítséget: Fábián Sza- recsennek (10 éves)!
bolcsnak, Nagy Istvánnak, Petrovics László polgármester,
Jórász-Nagy Eszter és
M es t e rh á zy
D ór á n ak ,
Varga Máté szervezők
Jórász Istvánnak, Jórász
(és takarítók)
Csabának, Petrovics Ben-

Nagymaros Város Önkormányzata értékesítésre hirdeti meg a volt felvonulási lakótelep melletti építési
telek településrendezési terv szerinti lakóterületi részét
a rajta álló 3 db félkész házzal és 2 db házalappal 81
500 000 Ft áron. A telek megosztható és 6 db minimum
800 m2-es építési telek alakítható ki vagy egyben is
megtartható. A telek 25 százaléka beépíthető oldalhatáros beépítési móddal. A telek pont a Visegrádi várral
szemben helyezkedik el és a domborzati viszonyok miatt
zavartalan kilátást biztosít a Fellegvárra. A Rákóczi út
és Szálloda u. sarkán álló épület nem képezi az értékesítés tárgyát.
Érdeklődni a varosuzemeltetes@nagymaros.hu e-mail címen, illetve a 27/595-109 telefonszámon lehetséges.

Pálfalvi Gabriella nem bírta nézni a Nagymaros-Visegrád
megállóhely lépcsőjén felgyülemlett szemetet, ezért ugyanúgy, mint tavaly takarított. A végeredmény: három zsáknyi
szemét

Nagymaros Város Önkormányzata értékesítésre
hirdeti meg a Váci út és Molnár utca sarkán található 533 m2-es üres építési telket 4 800 000 Ft áron.
Az utcában a közműcsatlakozás lehetősége biztosított.
A telek 60 százaléka beépíthető zártsorú beépítési
móddal.
Érdeklődni a varosuzemeltetes@nagymaros.hu e-mail címen, illetve a 27/595-109 telefonszámon lehet.
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Kihívót kaptak a nagymarosi borok:
sörsiker a legrangosabb versenyen
Első próbálkozásra 3. helyezett lett a városunkban készült sör
Tavaly nevezetek első ízben
magyarok a régió legfontosabb nemzetközi házisörversenyén, a szlovák
Kaltenecker Sörfőzde által
szervezett megmérettetésen,
és már akkor is szép eredményeket értek el. A cseh, szlovák és lengyel résztvevők
között idén már nem csak
kishazánkból, Nagymarosról is volt nevező. Sukerek
Gyöngyös és Marafkó Márk
az India Pale Ale kategóriában dobogós 3. helyezést értek el saját készítésű sörükkel.
- A rozsnyói sörfőző versenyen harmadik helyet értetek el, számos kitűnő nedűt magatok mögé utasítva.
Mi a jó sör titka?
- Az ízlések különbözőek,
így erre nehéz jó választ
adni. Mi is ezt keressük, de
egyelőre csak az irány van
meg, hogy merre menjünk
tovább azon az úton, ami az
általunk leginkább kedvelt
sör felé vezet. A rozsnyói
versenyre kiküldött IPA-val
például letértünk a kijelölt
útról, de megérte.
- Miért IPA? Mit jelent ez
a kifejezés?
- India Pale Ale. Ez egy
olyan kategória, mint például a boroknál a cabernet.
Sörben ez felső erjesztésű,
erősen komlózott, gyümölcsös aromákkal telt sört jelent. Eredetileg angol ital,
amelyet annak idején az indiai gyarmatokra szállítottak
és a tartósítás miatt volt
szükség több komlóra a főzésnél. Ez a sörfőzők egyik
közkedvelt típusa, ennek
köszönhetően négy országból 26 különböző IPA-t neveztek az idei versenyre. A
kategória miatt adtuk a PIPA
nevet a sörnek. A teljes neve
Pannon IPA. Ez rövidült
PIPA-ra, ami szlovákul
egyébként gyümölcsmagot
jelent és így sugallja a gyümölcsösséget. Alkoholfokban kilógtunk a kategóriá-

ból, mert a maximális 7-8
százalék helyett a miénk 11
lett, de az ízre, színre, habra, szénsavra megfelelt, sőt...

magas színvonalon művelik
a szakmát. Kevesen tudják,
de sörgyártó berendezések
gyártása terén is "nagyhata-

A nyerõ páros: Sukerek Gyöngyös és Marafkó Márk

- Honnan jött az ötlet,
hogy egy "boros" településen
sört kezdjetek főzni?
- Szívesebben isszuk a
sört, mint a bort, ezért nem
sokat kellett gondolkodnunk
azon, hogy mibe vágjunk
bele. Mondhatjuk, hogy Magyarországon minden település "boros", bízunk benne,
hogy a jövőben gyakrabban
találkozunk majd olyan kifejezéssel is, hogy "sörös"
település. Borászaink igen

lom" vagyunk. Fura, hogy
ennek ellenére a jó söröket
importálnunk kell.
- Sokan szeretjük és szívesen is fogyasztjuk a sört.
Ha most én is sörfőzésre
adnám a fejemet, mit kellene tennem?
- Be kell szerezni néhány
felszerelést, de ezek nagy részével egy háztartás alapvetően rendelkezik. Valamint
érdemes elolvasni egy-két
könyvet hozzá. Az sem baj,

ha jó adag türelemmel van
felvértezve, aki sörfőzésre
adja a fejét. Minimum egy
hónap mire fogyasztható egy
sör. De minél tovább "érik",
annál tisztább, ízesebb. Hozzáteszem, hogy minél tovább érik a sör, annál később
derül ki, hogy mit kell változtatni legközelebb, vagy
mit rontottunk el a főzés során. Régen minden háznál
főztek sört. Most a törvény
ismét lehetőséget ad erre
1000 liter/év mennyiségig.
Ez egy olyan mennyiség,
amit házi körülmények között igen komoly munkával
lehet csak átlépni. Rajta vagyunk, hogy megközelítsük!
- Eredményetekkel öregbítettétek Nagymaros hírnevét. Milyen terveitek vannak
még?
- Bízunk benne, hogy
még sok olyan sört tudunk
készíteni, amivel hasonló
eredményeket érünk el. Valamint bízunk abban, hogy
egyszer sikerül megfőznünk
azt a sört, amire vágyunk.
Reméljük, hogy a marosi
borászok mellé fel tud sorakozni a jövőben egy színvonalas "sörész" csapat is. Tessék vérszemet kapni zugfőző kollégák!
- Ha valaki meg szeretné
kóstolni a díjnyertes sört, van
rá lehetősége?
- Tartok tőle, hogy mire a
cikk megjelenik, addigra kiürülnek a PIPA-s palackok.
Különleges anyagokból készült és összesen 19 üveget
sikerült palackoznunk belőle. A mai napra már csak 7
darab van a polcon és az idő
vészesen telik. De jelenleg
is pihen a pincénkben kétfajta sör az utóbbi főzésekből.
Az egyik az October Fest
söre és a másik egy müncheni pils. Most Bohemian Pils
maláta várja, hogy dolgozzunk vele. A versenyen nyertünk különféle különleges
cseh komlókat, amivel új recepteket tervezhetünk és
szerencsére jó ideig elég
lesz ez a mennyiség. A törvény azt mondja, hogy amit
főztünk, azt saját magunk és
barátaink fogyaszthatják.
Ezért érdemes velünk jóban
lenni.
Furucz Anita
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Beszámolt a vízirendõrség és
a rendõrség is a testületnek
folytatás az 1. oldalról
Az elhangzott beszámolókkal
kapcsolatban Fekete Zsolt és
Szimon Attila képviselők kérdést,
illetve megjegyzést tettek. Konkrét példaként említve, hogy egyes
intézkedések (pl. közlekedés ellenőrzés) során olyan nagy létszámú
rendőri erő látható, amelyhez hasonló a város közbiztonságát, közrendjét érintően soha nem tapasztalható. Mivel a statisztikai adatok
szerint a Verőcei Rendőrőrs területéhez tartozó települések közül
Nagymaroson 203, Verőcén 193,
Kismaroson 98, Szokolyán 40,
Kóspallagon 18 bűncselekmény
vált ismertté.
Mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadta a testület.
Jóváhagyták: a Pedagógiai
Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és szakmai
programját, a Napköziotthonos
Óvoda beszámolóját, nevelési
programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát. Módosították

a közterületek használatáról szóló rendeletet, hatályon kívül helyezték az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseit. Nem fogadták el a Rákóczi
út 58. szám alattiingatlan helyi
védettségének megszűntetésére
irányuló kérelmet. Felosztották a
külterületi utak építésére tervezett előirányzatot. Így a külterületi utakra 500 ezer forint, míg a
belterületi utak javítására 200
ezer forint áll rendelkezésre. Az
egyebekben tárgyaltak a Kerekegylet kérelméről, akik a szállodai konyhát szeretnék térítésmentesen bérbe venni. A testület csak abban az esetben adja az
ingatlant használatra, ha minden
előírásnak meg tudnak felelni.
Zárt ülésen döntöttek a városi kitüntetések adományozásáról, a Pest megyei kitüntetések személyi javaslatáról,
tárgyalták a gazdálkodási csoport korábbi munkavégzéséről
készült jegyzőkönyvet és szociális kérelmeket bíráltak el.
(F. A.)

Felújították
a Julianus kilátót
A közelmúltban többen
jelezték, hogy le van zárva a Dunakanyar legszebb panorámáját nyújtó nagymarosi Julianus
kilátó. Mára azonban teljesen elkészült az Ipoly
Erdő Zrt a felújítási munkákkal így hamarosan ismét gyönyörködhetünk a
kilátásban.
- A felújítás azért vált
szükségessé, mert a kilátó szint kő pillérei és a
tetejükön körbefutó vasbeton párkány erőteljesen károsodott, így a felső szint életveszélyessé
vált. Ezért döntött az
Ipoly Erdő Zrt a teljes
felső szint felújítás mellett nyilatkozta lapunknak Gáncs
Viktor, a Nagymarosi Erdészet
vezetője. Elmondta azt is, hogy
a torony új szigetelést, vízelvezetést, új burkolatot, új zászlótartót, új vasbeton korlátot, új
fémkorlátot kapott, valamint a
pillérek újraépítése és két új

pillér megépítése is megtörtént.
Az elvégzett munkák reményeik szerint csak a felújítás első
üteme volt, a teljes munkálathoz
szükséges forrás előteremtése
most a feladat. Az elvégzett felújítást saját forrásból hajtotta
végre az Ipoly Erdő Zrt. Fotó:
Creative Commons

Hírek a beruházásokról
Árvízi védvonal kiépítése. A
hosszas előkészítő szakaszt követően, a közbeszerzési tenderek végeztével a védvonal kiépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása a Magyar Vízépítő Zrt-vel
megtörtént és a napokban a tárolóépület építési szerződéskötési folyamata a HÓD Kft-vel is lezárult.
A védvonal esetében az építési
munkák a szerződéskötést követően a felvonulási, szervezési feladatokkal megkezdődnek, majd a Széchenyi sétány alatti területen (a tervekben 1. szakasz) az érdemi munkavégzés is megindul. A Magyar
utca és környezete közterületi építési munkái miatt a két beruházás
ütemterveinek összefésülése folyamatban van, a határidős kötöttségek
miatt várhatóan még a nyár folyamán a Magyar utca és Fő tér közötti dunaparti szakaszon is elkezdődik az építési munka. Az építési feladatok várható befejezése jelen állás szerint 2014 első negyedévében
várható.
A lebonyolításhoz szükséges
külső közreműködők kiválasztása is
megtörtént, így a komplex műszaki
ellenőrzési feladataira Dr. Károlyi
Csaba vezetésével kapunk segítséget. A beruházás mértékére tekintettel várhatóan még június hónap
végén újabb lakossági tájékoztatót
tartunk, ahol bemutatjuk az elmúlt
hónapokban történt műszaki változásokat, illetve a kivitelező képviselőit és ismertetjük a beruházás
menetét.
A tároló építésére, mely az önkormányzat tulajdonában lévő, a
Maros Kft üzemeltetésében álló ingatlanon valósul meg a nagymarosi
HÓD Kft. nyert lehetőséget, általuk
készülhet el az árvízvédelmi vonal
mobil elemeinek és berendezéseinek tárolására alkalmas építmény.
Városközpont. A közterületi
munkálatok építési vállalkozási
szerződésének aláírásával megkezdődhet a Magyar utca környezetrendezése is. A munkaterület átadására itt is május hó végén történt meg,
ezt követően a kapcsolódó beruházások egyeztetését követően indulhat meg az érdemi munkavégzés.
Kapcsolódó beruházás a vége felé
közeledő ivóvíz-hálózati rekonstrukció, valamint a MÁV
peronfelújítási munkái, a három
közvetlenül határos önkormányzati beruházás (Fehérhegyi vízelvezetés és Árvízi védvonal és a Magyar
utcához kapcsolódó magasépítési
munkálatok), továbbá a kábeltelevíziós hálózat munkái. Az akcióterület a Magyar utca teljes hosszára
és a Fő tér felé becsatlakozó utak Rákóczi út, Millennium sor; Váci
úti járda; Hunyadi sétány - teljes
burkolati felújítására kiterjed. A
Magyar utcában az útburkolat kialakítása a két forgalmi irány egymás
mellé terelésével, kőburkolati kiala-

kítással készül el.
A három magasépítési kivitelezés tárgyában eredménytelenül zárult építési tender újbóli kiírása a
műszaki módosításokat követően
június hónap közepén várható. Ennek keretében elkészül a Váci úti
Könyvtár; a Magyar utca 21. szám
alatti Képzőművészeti Központ;
épületének teljes felújítása és átalakítása, valamint a Magyar utca 24.
szám alatti egykori Mátyás vendéglő helyén a közétkeztetés helyéül
szolgáló épület átalakítása.
Fehérhegy csapadékvíz elvezetés. Munkák elkezdődtek, a bontási feladatokat követően a felső
szakaszon a vápás vízelvezető út
építési munkái már zajlanak. Itt a
lerohanó víz sebességét megakadályozandó az aszfaltburkolat kő energiatörő sávokkal megszakítva készül el. A burkolatlan szakaszokról
érkező hordalék megtartására külön
aknák kiépítésére kerül sor. Az alsó
szakaszon (a kereszt alatt) a kiskockakő burkolat elemeinek megtisztítását és az út alap kiépítését követően a természetes kockakőburkolat visszaépítése következik. Itt a
vízelvezetés a meglévő - és egyébként jó állapotú - zárt rendszerben
folyik, a hordalék visszatartására a
meglévő aknák átépítése és újak beépítése szolgál. A rendszerben beékelődött hordalék eltávolítása, a
tisztításhoz szükséges aknák feltárása és a teljes zárt rendszer állapotának kiértékelése folyamatban
van.
A nyár eleji hónapokban várható gyors, nagy mennyiségű csapadékot hozó időjárás miatt kértük a
kivitelező felkészülését, hogy az
érintett lakosság közlekedési lehetősége a munkaszüneti napokon is
biztosított legyen.
Mosoly a gyermekekért Gyermekjóléti Szolgálat épületének kialakítása. Tavasszal itt is
eredménytelen közbeszerzés zajlott
le, a műszaki felülvizsgálatot követően május végén indulhat az újabb
beszerzés, július hónap közepére
pedig megköthető az építési vállalkozási szerződés. Az eredményes
lebonyolítás érdekében kezdeményeztük a végrehajtás határidejének
meghosszabbítását, ez jelenleg is
folyamatban van, reményeink szerint az eredményhirdetésig a beruházás ezen része is eredményesen
lezárul. Fentiek eredményessége
esetén az építési kivitelezés 2013.
márciusára fejeződhet be.
Mindegyik építési beruházás
óriási feladat mind a beruházó önkormányzat, mind a kivitelezők számára is, és természetesen a lakosságra is jelentős terheket ró, ezért
kérjük az érintettek türelmét és
megértését a kivitelezések folyamán. A minél kisebb fennakadás érdekében törekszünk a folyamatos
tájékoztatásra mind a közreműködők, mind az önkormányzat útján.
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Kiveszi a részét a
munkából a Humánügyi
Tanácsadó Testület
A választások után, az új Képviselő-testület felállásakor alakult meg Rudolf Józsefné alpolgármester asszony vezetésével
a Humánügyi Tanácsadó Testület, mely számos döntés előkészítésében nyújt segítséget.
- Az új Képviselő-testület
munkája segítésére alakult meg
a Humánügyi Tanácsadó Testü-

sabb feladatok?
- A Képviselő-testület ülését
megelőzően a jegyző úrral és a
polgármester úrral áttekintjük,
hogy a tárgyalandó anyagok
közül melyik igényli a HTT
szakmai megtárgyalását. Ezekből az anyagokból, valamint
egyéni indítványokból, előterjesztésekből áll össze a HTT na-

let, melynek Ön lett a vezetője.
Mennyiben tudja ez pótolni a
humánügyi bizottságot?
- A Humánügyi Tanácsadó
Testület (HTT) ilyen formában
történő kialakítását a Petrovics
László polgármester javasolta.
A megalakításában, összetételének megválasztásában ő rám
bízta a döntést, mondván, hogy
a szakmai szempontok szerinti
felkérés legyen az én döntésem.
A humánügyi testület tagjai közül többen vettek részt a korábbi időszakban is a bizottság
illetve az azt segítő szociális albizottság munkájában. A HTT
határozatot ugyan nem hozhat,
de javaslattételi lehetősége van
a testület felé. A tanácsadó testületnek az a nagy előnye, hogy
nem kötik a kialakítását a bizottság kialakítását befolyásoló szabályok. Itt leginkább a
képviselő és külsős tagok arányára gondolok. Így sokkal
szakmaibb lehet, hiszen többen,
más-más terület ismerőjeként,
képviselőjeként csatlakozhattak hozzánk.
- Számos ügyben hoznak
döntést, melyet a testülettel is
megosztanak. Mik a legfonto-

pirendje. Az itt meghozott javaslatokat viszem a Képviselőtestület elé.
- Az áprilisi ülésen javasolta, hogy alkalmazzon a város
tanyagazdát. Mi lenne a szerepe és mi kellene ahhoz, hogy
Nagymaroson is legyen ilyen?
- A tanyagondnoki szolgálat
lehetőségét a jegyző úr vetette
fel. Ennek próbáltunk aztán utána járni. Nagy segítséget jelenthet a külterületen lakók szociális ellátásában, segítésében, és
egy új munkalehetőség is lenne e mellett. Az állami normatíva azonban nem fedezi a teljes költséget, így majd a jövő
évi költségvetés tervezésekor
kell visszatérnünk erre a kérdésre. Szükség lenne egy olyan
autóra, amely alkalmazkodik a
terepviszonyokhoz, az ellátásnak ez egy elengedhetetlen feltétele. Bízom abban, hogy a jövőben is ilyen jól tudunk majd
együtt gondolkodni, együtt dolgozni a Humánügyi Tanácsadó
Testület tagjaival, akiknek a
munkáját ezúton is köszönöm mondta végezetül Rudolf
Józsefné.
Furucz Anita

2012. évi határszemle végrehajtása
Nagymaros településen
A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Váci
Körzeti Földhivatal hivatalvezetőjének felhívása
A termőföld védelméről szóló 2007.
évi CXXIX. törvény (a továbbiakban
Tfvt.) 5 § (5) bekezdésében foglalt
jogkörömben eljárva, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL törvény 88. §-ában foglalt
rendelkezések alapján az alábbi FELHÍVÁS-t teszem közzé:
Felhívom Nagymaros település
termőföldjeinek tulajdonosait és használóit, hogy a termőföld hasznosítására vonatkozó kötelezettségüknek az alábbi jogszabályi hivatkozásoknak
megfelelően - eleget tenni szíveskedjenek. Tájékoztatásul közlöm, hogy a
termőföld hasznosítása minden földhasználóra nézve általános érvényű,
egész évben fennálló kötelezettség.
A termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény 5. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezés szerint "A földhasználó - választása szerint - köteles a termőföldet művelési
ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása
mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni
(hasznosítási kötelezettség)."
Előzőeken túl hasznosítási kötelezettség áll fenn a Tfvt. 5. esetekben
is:
(3) bekezdés "Ha a termőföld más
célú hasznosítását engedélyezték, a
földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a
hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás)."
(4) bekezdés "A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő
ingatlanon a növényzet gondozását
rendszeresen elvégezni, ha ez a föld
más célú hasznosításának megfelelő
területfelhasználási nem akadályozza,
illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás)."
A termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény 5. § rendelkezése alapján Nagymaros település teljes külterületén, 2012. év július

2-től július 13-ig a termőföldek hasznosításának ellenőrzése érdekében átfogó határszemle kerül megtartásra.
Az érdekelt földhasználókat fenti
helyszíni ellenőrzésre ez úton meghívom, illetőleg értesítem.
Felhívom a földhasználók figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
57. § (4.) bekezdésében foglalt rendelkezése értelmében a megjelenés
nem kötelező, az esetleges távolmaradás az ellenőrzés lefolytatásának
nem akadálya.
Tájékoztatom továbbá a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat, hogy
a termőföldek felhívásban hivatkozott,
törvény által előírt művelési kötelezettségét, illetve gyommentes állapotának kialakítását elmulasztó földhasználókkal szemben a földhivatalnak, a Tfvt. 24. § (1) bekezdésének
rendelkezése szerint kell eljárnia, földvédelmi bírságot megállapítva.
Hivatkozott jogszabályhely értelmében "Földvédelmi bírságot köteles
fizetni az, aki neki felróhatóan (a és b
pont) a termőföld hasznosításával kapcsolatos kötelezettségét, vagy az ideiglenes, mellék-, illetőleg újrahasznosítást elmulasztja."
A földvédelmi szankcióként megállapítandó földvédelmi bírság mértéket a Tfvt. 2. számú melléklete tartalmazza, amely szerint a mulasztást elkövető földhasználó a termőföld
aranykorona értékének kétezerszeres
szorzata szerinti forint összeget köteles a földvédelmi alapba befizetni.
A Tfvt. 24. § (3) bekezdése értelmében a földvédelmi bírság ismételten is kiszabható. A törvény 26. § (3)
bekezdése alapján "A határidőre még
nem fizetett járulék és bírság adók
módjára behajtandó köztartozás."
Jelen felhívás közzétételére hirdetményi úton kerül sor Nagymaros település polgármesteri hivatalának hirdető tábláján.
Pető Zoltán hivatalvezető

A megyei kamara elnöke
lett Philipp Frigyes
A Pest Megyei Építészkamara elnöke lett Philipp Frigyes, Vác főépítésze. A csütörtökön megtartott tisztújító küldöttgyűlésen két kihívója
volt, de a nagytöbbség bizalmát ő
kapta meg. Philipp Frigyes (képünkön) Vácon született és jelenleg is
Nagymaroson lakik családjával. Vácon 1987 óta tevékenykedik, mint
főépítész. Kitüntették 1997-ben Kós
Károly díjjal, 1998-ban Podmaniczky Frigyes díjjal, 2000-ben pedig az év főépítésze lett.
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A Nagymarosi Nõi Kar Nyílt levél Gyarakiné
és a Serenus kórus Márton Magdolnának
közös hangversenyérõl
A két nagyszerű karvezető:
Brusznyai Margit és leánya,
Patrik Judit jó ízléssel válogatta össze a két kórus műsorát a
május 25-i nagymarosi hangversenyre. A hagyományos reneszánsz indítás a helyi együttes
kiváltsága lett, a koncert elején
és az aranymetszés-ponton
hangzott el egy-egy Mozart mű,
középen a Serenus áhítatos
hangulatú egyházi művei, végül

Bár kicsi a létszámuk, a szoprán szólam súlyos tudott lenni,
és méltón koronázta a két alsó
szólam bársonyát. Patrik Judit
karnagy igen tehetséges, és csodát tesz ezzel a kórussal, kérem,
minél többen jöjjenek ide énekelni! Méltó "polgárvárosi" felüdülés lesz.
A "hangversenykórus" minősítésű Serenust Nagymaros
szinte saját gyermekének tekin-

a 20. századi világi zenedarabok, melyek előkészítették a közös éneklést, Karai: Áradj zene
c. kórusművét. Idézem a
szöveget:"Áradj, zene, drága
zene, s a szél vigye messze sugaras tavaszunk szép új dalát!
Párba karolj, és vígan dalolj,
mert jól tudod, érzed, ez a föld
szerető, áldott hazád!" A szöveg- és a szerzőválasztás - értékrend, sugárzó üzenet: ez az,
ami fontos! A klasszikus műveltség, a közösség iránti áldozat, s az együttes öröm, a zene
minden viszályok feletti harmóniája.
Tulajdonképpen mindig fáj
a szívem ezeket a szinte profi
együtteseket, az ő csiszolt, igényes előadásukat hallgatván,
hogy én ebből kikoptam. Hiányolom a népéneklést, mint a
templomban. Mert a zene templomában vagyunk egy koncerten, nem? Nagyon magas színvonalú volt a hangverseny. A
Női Kar a 2 évvel ezelőtti arany
minősítéséhez méltóan tiszta,
muzikális és a reneszánsz művekben meg a Kodály Zöld erdőben sétálgató madarát királykék tökéletességgel óvó érzékeny előadásában szinte önmagát felülmúlóan tökéletes volt.

ti, de épp ezért, mivel "hazajönnek" a megszokottnál is igényesebben énekelnek itt: teljes létszámmal, az áldást osztó kézre
figyelve átszellemülten daloltak
ezen a tavaszi napon. Nem tudom, miért érzékenyülök el, ha
friss, fiatalosan csengő hangjukat hallgatom. Most a Brittenvígballada nagy sikere lepett
meg, Váchoz képest értőbb fülekre lelt ez a merész és igen
nehéz zenei fricska. (Csak a
hozzá nem értők nem tudják,
hogy "Humorban nem ismerünk
tréfát"...K.F.) Most is szépek és
üdítőek voltak a szólók, nemkülönben a zongorakísérő Vidi
Andrea hol erőt adó, hol puhán
az éneklők mellé simuló játéka.
Brusznyai Margitról pedig csak
annyit, hogy Nagymaros méltán
tüntette ki őt Nagymarosi Férfikar-vezető tevékenységéért is
Pro Urbe díjjal, sokat tett kis városunk zenekultúrájáért. Köszönjük! Mint ahogy hálásak lehetünk a helyi zenei képzésnek
- melynek alapját a váci zeneigazgató, Cs. Nagy Tamás vetette meg- a műértő közönségért,
a marosi Női Karnak pedig a lelkes háziasszonykodá-sért, a szeretet-vendégségért.

Gy.M.M.

Kedves Magdikám!
Azért választottam a nyílt levél formáját, hogy azon a fórumon - az újság hasábjain - szólíthassalak meg, ahol annyi örömet szereztél nekünk zenei írásaiddal, és ahol sokan elolvashatják köszönetemet.
Mert köszönettel tartozunk
Neked. Úgy gondolom, nyugodtan írhatom az alábbiakat a
nagymarosi zenei együttesek nevében is, más környékbeli muzsikusok nevében is: hálásak vagyunk Neked a hangversenyeinkről írott cikkekért, beszámolókért, a gondos figyelemért, a
betgséget, fáradságot nem ismerő lelkesedésedért, amellyel
munkánkat követed.
Megjelenéseddel megtiszteled koncertjeinket, Majd irodalmi igényű írásban örökíted meg. Írhatnám így is: zenekritikában örökíted meg, de nem tehetem: Te vagy az a kolléga, akitől
soha, sehol, senkire semmi rosszat nem hallottam, csak a jót, a
gyengébb produkció után is csak az abban megtalálható pozitívumot.
Hibát, rossz pillanatot, az amatőr muzsikus előadásában
előforduló hiányt Te sosem említesz. Dicséreteddel megbecsülöd munkánkat, fölemelsz és lelkesítesz. Megkeresed és megtalálod e koncertekben a zene örömét, és megírod azoknak is,
akik nem lehettek ott.
Ugyanazt a zászlót tartod magasra, amelyet énektanári évtizedeidben, közönségnevelő munkádban, műsorközlőként népművelői törekvéseidben is: az értékes zene szeretetét, közvetítését, hogy lehessen mindenkié.
Kodály híres mondása: Nem az a fontos, hogy ki az Operaház
igazgatója, hanem az, ki az énektanár Kisvárdán - Rólad is szól.
A Te munkád is benne van abban, hogy kedves városunkban, Nagymaroson férfikar nőikar, gyermekkar, fúvósegyüttes
működik - a nagymarosiak közismert muzikalitása, a zenetanárok színvonalas munkája, s az együttesek vezetőinek elhivatottsága mellett.
Magdikám!
Köszönjük az írásokat, a szeretetet! Kívánunk jó egészséget, koncertjeinkhez megértő fület!
Engedd meg, hogy búcsúzóul számodra is, az újság olvasói
számára is felidézzem az egyik legkedvesebb "közös történetünket": A Nagymarosi Férfikar hangversenyén történt, hogy a
koncertet megelőző próbán gyógypapucsot viseltem, hogy minél később kelljen belebújnom a szűk gálacipőbe.
Megkezdődött a hangverseny, a Férfikar szépen felvonult,
taps, én is jöttem, és szokás szerint meghajoltam. Ahogy meghajlok, rémülten látom, hogy fekete estélyi ruhám alatt a lábamon ott a fehér gyógypapucs… Mit csináljak? Úgy döntöttem,
legjobb az őszinteség, így szóltam. "Kedves Közönségünk! Elnézést kérek, most vettem észre, hogy elfelejtettem felvenni a
gálacipőmet. Kis türelmet kérek, azonnal visszajövök." A Férfikar állt a színpadon a közönség nevetett - és akkor jöttél Te!
Műsorközlője voltál a hangversenynek, kiálltál és remekül megmentetted a helyzetet, nem volt kínos a várakozás, mert verset
mondtál a közönségnek, improvizálva lekötötted a figyelmüket,
lazán, kedvesen, természetesen, amíg vissza nem értem…
Azóta sem felejtettem el, azóta se köszöntem meg.
Most szégyenkezve, örömmel pótolom:
Köszönöm Magdikám!
Brusznyai Margit
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Madárvédelem - Csicsörke Trianon megemlékezést tartott a
Jobbik Nagymarosi Szervezete

Savanyú idő, így jellemeztük az
időjárást mi erdőjárók - erdészek
és erdei munkások - amikor az
adott évszakban megszokottól nagyon eltérő, kellemetlen, hideg,
szemerkélő esővel és széllel tette
kellemetlenné napjainkat. Ilyen
idővel búcsúzott az elmúlt évben
a július.
Huszonkettedikén, pénteken
délután öt óra tájban jártam végig
a kertemet Törpi kutyámmal, amikor a Néró szőlőlugas alatt egy dió
nagyságú sárgombócon akadt meg
a szemem. Hát ez meg hogy került ide? Én ma egész nap csak a
járdán közlekedtem!
A mögöttem tipegő Törpi
azonban a járdán maradva nyújtott nyakkal szaglászni kezdett a
sárgombóc felé. Leguggoltam, és
így jöttén rá, hogy ez nem sárgombóc, se nem béka, hanem egy kései születésű kissé már megázott
gubbasztó piciny madár. Törpi
kutyám nagyon nehezen befolyásolható, de azt már régen megtanulta, hogy a földön kapirgáló,
ugráló madarakat nem szabad bántani. Még sosem fogott madarat!
No de most mit tehetek én ezzel a fejletlen kis töpörtyűvel? most hirtelen így neveztem el,
hogy melyik fajhoz tartozik, fogalmam sem volt. Néhány perces
töprengés után úgy döntöttem,
hogy ott hagyom a szőlőlugas
alatt. Ilyen latyakos időben a
macskák nem szeretnek vadászni, mert irtóznak a víztől, az errefelé vadászó karvalyok pedig
délelőtt kilenc óra tájt, délután
pedig négy óra körül szoktak
megjelenni.
Bevallom nagyon nyugtalan
éjszakám volt, alig vártam a reggelt Szombaton kicsit korábban
keltem és Törpi kutyámmal indultunk a szokásos reggeli kerti ellenőrzésre. Az én kis sárgombócnak
vélt madaram sehol! Hiába vizsgáltuk át a fiatal fenyvest, a málnást és minden bokrot, a töpörtyű
(új neve) sehol! Nem csak a barátságtalan idő, hanem az én titokzatos kis madaram eltűnése is nagyon elkeserített. Szombaton azért
valamelyest javult az idő, néhanéha a nap is előbújt, így délután
már több időt töltöttem a kertben.
A kisebb távcsövem állandóan a
nyakamban volt, és minden faágat
és bokrot átvizsgáltam. Időnként
behúzódtam a verandába, ahonnét
viszonylag nagy kertszakaszt tudtam szemmel tartani.
Érdemes volt! Éppen a velem
szemközti körülbelül négy méteres fenyőfa ágait nézegettem,
amint egy gyors röptű, élénksárga
színekkel megvillanó kisebb madár beszállt az egyik ágtőre, gyors
mozdulatokat tesz és elrepül abba

Magyarország szétszakításának 92.
évfordulójáról emlékeztünk meg
vasárnap délután. Békefi Andrásné
és Bedéné dr. Balogh Róza versmondása után következett a vendégszónokunk, dr. Lenhardt Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője beszéde. Megrendítő, szívszorító volt az
előadása, mely során nemcsak a 92
évvel ezelőtt történtekről, hanem a

vidék földjéhez Marosi Fanni, Juhász Adrienn és Fruzsina, Kárpátalja földjére Dajka Lili, Délvidék
földjéhez pedig Fekete Boglárka és
Rebeka tettek virágot.
Megemlékezésünket a Himnusz
eléneklésével kezdtük, befejezésül
pedig a Székely Himnuszt énekeltük
Szokásunkhoz híven ezután át-

jelenkorban megtörténő, fájdalmas,
néha felháborító eseményekről beszélt. Hallhattunk a Felvidéken élő
magyar állampolgárok zaklatásáról,
a Délvidéken történt egyre gyakoribb magyarverésekről. Az Erdélyben történt , illetve meg nem történt
Nyírő József - temetés kapcsán átélt megalázásunkról, megtiprásunkról ugyanúgy, mint Alföldi R. ocsmány, gyomorforgató rendezéseiről,
melyeket a Nemzet Színházában
követ el.
A beszédek után nagymarosi kisgyermekek tettek virágot az elcsatolt területek földjét tartalmazó urnák fölé. Erdély földjéhez a székely
ruhás Szalai Álmos és Zselyke, Fel-

sétáltunk a Duna-parti Életfa szoborhoz, ahol egy rövid imával és a
Szózat eléneklésével zártuk a megemlékezésünket.
Köszönjük mindenkinek, aki
megtisztelte a rendezvényünket azzal, hogy eljött. Még annak az idegen hölgynek is , aki hangosan méltatlankodott a " történelem ferdítésünk" miatt. Szerencsére sikerült
elég hamar rábírnunk, hogy okosabb dolog, ha odébb megy... Külön köszönjük a Kárpát Haza Őreinek a megjelenésüket.
Szimon Attiláné,
Jobbik Magyarországért
Mozgalom Nagymarosi
Szervezete elnöke

A garázsom ajtaja fölé kihelyezett
odúban költött kékcinege viszi a
hernyót a kicsiknek

az irányba amerről jött. Lementem
a verandáról, néhány lépéssel közelebb mentem a fácskához, és
távcsővel rátaláltam a piciny testű, alig látható kis csőrű madárkámra.
Ezen a délután azután minden
rejtély megoldódott. Az először
sárgombócnak vélt madárka az
egyik legkisebb énekesmadarunknak a Csicsörkének kissé visszamaradt, fejletlenebb újszülöttje.
Amint a szülőpár egyre gyakrabban hozta a hernyókat és más eleséget a csöppségnek, már jól felismerhetőek voltak élénksárga farcsíkjukról, rövid tömzsi csőrükről,
jellegzetes csicsergésszerű hangjukról és röptükről.
Természetesen minden napjukat figyelemmel kísértem. Láthattam, milyen gyorsan fejlődik, napmint nap távolabbra elrepül, és a
szülőpár is többet tartózkodik a
kertemben.
A savanyú időjárás nem változott a hónap végéig. A búcsú a kis
Csicsörkétől ugyanolyan meglepetés volt, mint a találkozás. Július
29-én, pénteken reggel hiába kerestem, a csöppséget, az egész kertet átkutattam megint, de az én
Csicsörkémet, még a szüleit sem
láttam a nyár folyamán. Amint
kutattam a kertet, az egyik fenyőfa ágán találtam egy szárnytollat.
Színe és mérete alapján az én kis
Csicsörkémtől származik. Felvettem és az erdész kalapomon lévő
magam faragta Szent Hubertusz
jelvény mellé tűztem. Most már
abban reménykedem, hogy nem a
kóbormacskák falták föl, és az
idén megint találkozunk.
Vele ez ideig nem találkoztam,
de mostanában egy sárgafejű királyka gyakran látogat a madáritatómra. Nagyon örülnék, ha a többi énekesmadárral együtt ő is díszítené a kertemet nyaranta.
Madárbarát üdvözlettel!
Naszvadi Dénes

Gondolatok a véradásról
A kisvárosban felröppen a hír:
műtik Ágikát, és máris többen
jelennek meg a tervezett véradáson, mint máskor.
Sok-sok nem nevesített "Ágika" szorul esetenként segítségre
és nem biztos, hogy a környéken,
esetleg a szomszédos településen
éppen véradás van. A szlogen
ezért mindig aktuális "Adj vért
és ments meg három életet!"
Sokan nem is gondolják, hogy
a véradás nem csak annak jó, aki
a vért kapja, hanem annak is, aki
adja. Többen azért lesznek hosszú
távon véradók, mert ez után mindig sokkal jobb a közérzetük.
Egy dolog viszont elgondolkodtató, miért nem jelentkeznek
nagyobb létszámban a fiatalok?
Annak ellenére, hogy

Nagymaroson kiemelkedő a
véradáson megjelentek száma,
itt is sokkal több fiatalt látnának szívesen a szervezők,
Babics Ferencné Lívia, aki
hosszú-hosszú évek óta fáradhatatlanul munkálkodik azon,
hogy sikeresek legyenek a véradások.
Vannak segítői is, szeretettel adja át tapasztalatát, módszerét utódjának, Hamvasné
Hortoványi Györgyinek.
A következő véradás június 28-án 12-től 18 óráig lesz
Nagymaroson a művelődési
házban. Kérjük, senki ne felejtse otthon személyi igazolványát, lakcímkártyáját és
TAJ kártyáját!
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Beszédes
Pünkösdi német nyelvû szentmise
a Nagymarosi Nõi Kar közremûködésével gyermekrajzok
Május 28-án 19-órakor a Nagymarosi Német Nemzetiségi (Sváb)
Önkormányzat kezdeményezésére
és szervezésében a Római Katolikus templomunkban német nyelven
celebrálta az ünnepi misét Fejérdy
Áron atya.
A misén a Nagymarosi Női Kar
Mozart Halleluja című szerzeményével működött közre. A felemelő és szép hangzással kísérő női kar
méltán érdemli meg a köszönetet,
hogy az ünnepi mise hangulatát
részvételével emelte.
Köszönjük a közreműködést a
Női karnak, Gáspár István plébános úrnak, és Fejérdy Áron atyának
és minden kedves hithű nagymarosi lakosnak, akik megtisztelték a
szentmisét.
Fesztiválnap a Kis-Duna
Menti Sváboknak. Június 2-án
szombaton a Dunaharaszti Nemzetiségi Önkormányzata nagyszabású
rendezvényt szervezett, Kis Dunamenti Svábok Tutajos Találkozója
és Fesztiválja címmel, melyre meghívást kaptunk, felkérve nemzetiségi civil szervezeteink részvételét is.

A szervezést követően a Nyugdíjas Klub Die Blumen tánccsoportja felvállalta, hogy Nagymaros hírnevét öregbítve sváb táncokat bemutató produkciójával fellép a rendezvényen.
A közel 20 település közreműködésével lezajlott rendezvényen
Nagymarosról 50 fővel vettünk
részt, jó hangulatú buszkirándulás
keretében. Gyönyörű népviseletekbe öltözött fiatalokat csodálhattunk meg, és az Ulmi Skatulya is
megjelent népviseletbe öltözött
utasaival a Dunaharaszti Holt Dunán. Több fúvószenekar kíséretében vonultunk igen hosszú sorokban a helyi tájházhoz, ahol a kiállítás megtekintése mellett a ven-

déglátást is élvezhettük
Jó érzést volt látni, hogy a német nemzetiségi identitás megtartása milyen sok helyen és sokaknak
fontos, és ez számunkra példaértékű volt. Különösen azért, mert szinte csak a mi közösségünk volt az
"idősebb" korosztályhoz tartozó. A
rendezvényen számos fiatal érezte
fontosnak nemzetiségének bemutatását, mint produkciójukkal, mint a
ruházatukkal erősítve azt.
Die Blumen tánccsoportnak kívánunk további jó egészséget, vidám hangulatot, és sok-sok erőt és
sikert fellépéseikhez.

Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
Ivor Andrásné elnök

Világunk a gyermekrajzok tükrében
címmel rendezett konferenciát május 11-én a művelődési házban
Nagymaros Város Egységes Pedagógia Szakszolgálata. A második
alkalommal tartott konferencia
résztvevőit Borkóné Hetényi Eszter,
a szakszolgálat munkatársa mutatta
be és vezette le az ülést. A város
nevében köszöntőt mondott
Petrovics László polgármester, a 10
éves fennállását ünneplő pedagógiai szakszolgálat születéséről Szikriszt Éva pszichológus, az intézmény létrehozója és első vezetője,
a mostani tevékenységükről Staud
Katalin, a szakszolgálat jelenlegi
vezetője beszélt. A konferencián
közreműködtek a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola
tanulói és Kis Judit zongoratanár. Az
előadók, Szabados Enikő a gyermekrajz-fejlődési korszakokat mutatta be, dr. Göbel Orsolya előadásának címe volt: A média és a mesék, játékok lenyomata a rajzi kifejezésben - Miért jobb mesét mondani, mint nézegetni? A délután folyamán szekcióülések voltak, melyeken Pap Eszter, Bergmann Judit
Szabados Enikő és Varnyaczky Hedvig előadásait hallgathatták meg az
érdeklődők.

Bokasérült férfit mentettek egy hegyrõl
Ez a hónap sem telt el anélkül, hogy ne lett volna munkájuk a városunkban működő
önkéntes tűzoltó egyesületnek. A mentések mellett a
szervezet tagjai egy hetet töltöttek a Hungex-pon, az
Industriautomation Nemzetközi ipari és automatizálási
szakkiállításon.
A nagymarosiak az "A" pavilon bejáratánál kapta helyet,
ahol tűzoltóautójukat is kiállították. Minden nap két tagjuk várta az érdeklődőket és
nyújtott tájékoztatást az egyesületről. A kiállításon nem
csak szervezetüket, hanem városunkat, Nagymarost is képviselték. Szórólapokat osztogattak és két óriás reklám molinó segítségével hirdették az
egyesület támogatóit. A kiállítás alatt megtekintették a legújabb tűzoltó technikákat és
egyéb technikai újdonságokat,
valamint új támogatók és beszállítók után érdeklődtek. A
rendezvényen Kiss Péter, Fekete Zsolt, Cserni Tamás és
David Balazic vettek részt.

Május 25-én a Váci Tűzoltóság riasztása futott be Nagymarosra, hogy avartűz van a
Nagymaros-Visegrádi állomás
mellett. Végül az önkéntes
tűzoltók segítségével oltották
el a tüzet. A munkában Marsi
Miklós és David Balazic vett
részt.
A római-katolikus plébánia
kertjében tartottak bemutatót
május 28-án gyerekeknek az
egyesület tagjai gyereknap alkalmából. A programon Mar-

si Miklós, David Balazic, Hevesi Szabolcs, Kellner Zsolt,
Péntek Attila és Cserni Tamás
parancsnok mutatták be a kicsiknek az autó működését.
Pünkösd hétfő délután a
mentők kértek segítséget a
tűzoltóktól. A jelzés a Váci Hivatásos Tűzoltóságra érkezett,
miszerint egy idős bokasérült
férfit kell lehozni a Templomvölgyből Nagymaroson. A
váci tűzoltók telefonon riasztották a Nagymarosi Önkéntes

Tűzoltó Egyesületet, akik hárman indultak el a kék jelzésű
turistaútvonalon. Egyikőjük
útbaigazításra lent maradt a
Diófa utca elején. Az erdőben
majdnem 2 kilométert kellett
megtenni gyalog, mire elérték
a bajbajutott férfit, akit a mentők időközben hordágyra fektettek és rögzítették a bokáját.
A sérültet a váci tűzoltókkal és
a mentőszolgálat munkatársaival felváltva majdnem negyven perc alatt tudták lehozni a
Diófa utca végénél álló mentőautóig. A mentést nehezítette, hogy az eső folyamatosan
szakadt és az erdei talaj felázott és nagyon csúszós lett.
A 79 éves férfit a mentők a
Jávorszky Ödön Kórházba
szállították.
A helyi polgárőröktől kaptak riasztást május 31-én az
önkéntes tűzoltók, hogy a Rákóczi utcában egy ház belső
kertjében ég az avar. Mire a
helyszínre érkeztek a váciakkal
együtt már csak biztosításra
volt szükség, hogy nehogy újra
lángra lobbanjon a növényzet.

Nagymaros
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Iskolai hírek
Június eleje van, s hamarosan felkerül a vakáció felirat minden
osztály táblájára. Gyorsan elszaladt ez a tanév is, s bizony nagyon tartalmas, érdekes programokkal színesítettük a hétköznapokat. Ez alól nem volt kivétel
május sem.
A legkisebbek (1. és 2. évfolyam) megtanultak úszni, így nagyobb örömmel várhatják a vízparti üdüléseket.
Ebben a hónapban került sor a
tanulmányi kirándulásokra is,
mely során május 3-án a 3. évfo-

Május 15-én Simon Péterné
szervezésében fizika verseny
volt. Ennek eredményei a következőképpen alakultak: I. helyezettek: Zoller Anna, Rudolf Lilla, Gláz Dóra, Hankó Bettina,
Bódi Heléna csoportja, s szintén
első helyen végzett Gáspár Olivér, Mucs Máté, Gábri Julianna,
Scheirich Máté csoportja. II. helyezett lett Szilágyi Lili és
Schwarcz Anna, III. helyezett lett
Halász László és Holtság Attila.
Gratulálunk!
Május 17-én a Diákönkor-

lyam tanulói ellátogattak a Parlamentbe, s egy városnézés keretében megtekintették fővárosunk
impozáns építészeti alkotásait. A
7. évfolyam diákjai május 8-án
csodálták meg az Országház gyönyörű termeit, majd a Csodák Palotájában merültek el a fizika rejtelmeiben. Május 9-én a 4.b és az
1.a osztályosok madárlesen voltak,
ahol a gyerekek megfigyelhették
a különböző madarakat, fészküket
és tojásaikat, sőt még a kezükbe is
vehettek egy-egy fiókát. Május 15én az 5. és a 6. évfolyam tanulói a
Pálvölgyi Cseppkőbarlangban jártak. Május 23-án a 4.b osztály tanulói a Parlament mellett ellátogattak a Pető Intézetbe is.
A 4.a osztályosok Visegrádon
voltak erdei iskolában május 14.
és 16. között.
Május 25-én a 2.b osztályosok Budapestre mentek kirándulni, ahol először a Planetáriumba
mentek, és a Nap családja című
történetet nézték meg. Megismerkedtek a csillagok és a bolygók
nevével is. Majd elmentek az állatkertbe, s láttak zebrát, farkast,
hiénát, makit, medvét, flamingót,
mókust stb… Végh Zsófia írt erről a napról egy fogalmazást, s az
egyik legszebb napjaként említi
ezt a kirándulást.

mányzat Ki mit tud?-ot rendezett,
melyet hosszú évek után először
rendeztünk meg, s szeretnénk hagyományt teremteni belőle. A lelkes gyerekek táncoltak, bűvészkedtek, zongoráztak, énekeltek,
furulyáztak, s verseltek. I. helyezett lett Ribai Zsófia és Ribai Viktória (ABBA dalokat adtak elő
furulyán), szintén első helyezést
ért el Radics Martina és Kiss
Norbert duója (cigánytánc), II.
helyezett lett Nagy Marcell
(Romhányi József: A teve fohásza című verset adta elő miközben pingpongozott), III. helyezett
lett Rudolf Dániel és Schermann
Dániel párosa (DNB-t táncoltak),
különdíjasok: Flamich Fruzsina,
Juhász Ildikó, Fekete Rebeka (saját versüket adták elő). Gratulálunk!
Május 30-án írták meg a 4., a
6. és 8. osztályos tanulók a kompetenciamérést. Ezúton ismertetem a 2011. évi kompetenciamérés nagyon jó eredményeket hozott. Mind matematikából, mind
szövegértésből az országos átlag
fölött teljesítettünk. Összehasonlították még az eredményeinket a
városi, a megyeszékhelyi, a budapesti, a kis városi, a közepes városi és a nagy városi iskolákkal. Minden esetben több pontos értünk el

az említetteknél. Egyedül a 8. évfolyamos gimnáziumban tanu8lók
átlageredménye lett jobb, ahol a
felvételin kiválogatott jó képességű gyerekek tanulnak.
Májusban elkezdődtek a művészeti iskolában a vizsgák: május 21-én és 29-én szolfézs vizsgák voltak, május 30-án gitár
vizsga volt, s május 31-én fafúvós vizsga volt.
Az utolsó két hét a következőképpen alakul:
Június 8-án tantestületi kirándulás miatt nem lesz tanítás. Június 4-7.: egészségnevelési hetet
tartunk a felső tagozatban. Június 5.: rézfúvós vizsga, jún. 6.:
zongoravizsga, jún.7.: ütős vizsga, mind a három rendezvény a
művelődési házban lesz. Június
9-én a Kittenberger Napok keretein belül lesz a táncvizsga 17
órakor a Fő téri kőszínpadon.
Június 12-én 17 órakor fafúvós vizsga lesz.
Június 13-14-én lesznek az
osztálykirándulások, s 15-én lesz
az utolsó tanítási nap. 16-án 10
órától tartjuk a ballagást.
NAGYMAROSI KISDOBOSOK hangverseny jótékonysági hangversenye 2012. június
16-án 17 órakor lesz .Június 18án 17 órakor záróhangverseny és
bizonyítványosztás a művészeti
iskolásoknak. Másnap, 19-én 16
és 18 óra között iratkozhatnak be
a művészeti iskolába az érdeklődők.
Június 20-án 18 órakor tartjuk tanévzáró ünnepélyünket.
S végül, de nem utolsósorban
ismét megrendezzük nyári táborainkat. Az első tábor időpontja:
június 18-22., a második táboré
pedig június 25-29.

A Petõ Intézetben
voltunk
A mozgássérült gyerekek intézetébe gyereknapra érkeztünk. Éppen
egy Star Wars elõadás volt, amelyben az egész iskola részt vett. Nagy
volt a kavalkád és a hangzavar a sok
rajongótól.
Az előadás után bementünk egy
osztályba, ahol velünk egyidős gyerekek voltak. Az eredeti terv szerint
szalonnát sütöttünk volna, de az idő
megváltoztatta a programot.
Ám nagyon jól éreztük magunkat,
mert jött velünk Horváth Toni, és
vicces dalokat, meg játékokat tanított. Nagyon jó volt a hangulat. Az
osztályukban sok finomság várt
ránk, és ajándékba kaptunk három
focilabdát.
Mi viszonozva szeretetüket,
plüssjátékokkal meg papírdarukkal
leptük meg őket. A gyerekek különféle módon tudtak közlekedni, játszani. Voltak, akik csak tolókocsiból
tudták követni az eseményeket. Mások járókerettel vagy bottal mozogtak. Volt, aki egész ügyesen járt egyedül. Mi is kipróbálhattuk a járókereteket, botokat, tolószékeket. A gondozók elmesélték nekünk, hogy a
gyerekek hasonlóan tanulnak, mint
mi. Pár kislány körbevezetett minket.
Úgy láttuk, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon nehéz az életük, sok
mindenben korlátozva vannak. Mégis nagyon vidámak és felszabadultak
voltak.
Kis idő múlva észrevettük, hogy
kisütött a nap, ezért kimentünk az
udvarra. Aztán eljött az idő, és haza
kellett mennünk, felszálltunk a villamosra, és már döcögtünk is hazafelé. Nagyon jól telt ez a szerda,
mindig emlékezetes lesz számunkra. Köszönjük Dániel Gabinak,
hogy megszervezte nekünk ezt a
programot.

"MOSOLY" nyári napközis tábor
a nagymarosi Gyermekjóléti Szolgálat
szervezésében 6-12 éves gyermekek részére.
Kaland, jókedv, kirándulás, kézműves, foglalkozások,
sport, játék. Idõpont: június 18-tól 29-ig, hétköznapokon 9-tõl 15 óráig.
Ízelítõül íme néhány programjainkból:
- Kirándulás a Sehol-szigetre és a Mátyás király történelmi játszóparkba
- Szütyővarrás, üvegfestés
- Pingpong-bajnokság, ügyességi verseny
Jelentkezés: június 13-ig a Gyermekjóléti szolgálatnál: telefon:27/354 054; 70/315 4014, cím: Nagymaros,
Váci út 32.
A táborban részt lehet venni egy-egy nap erejéig is
igény szerint. További információ a költségekről és a részletes programról a fenti címen és telefonszámon.
Szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését!
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Szemelvények dr. Seregi
György naplójából
Piac - 2012. április 30.
Múlt szombaton ünnepelte egy éves
évfordulóját a nagymarosi piac. Általában egy ilyen évfordulónak kevés a "hírértéke". Ez esetben azonban igenis van, mert itt nem pusztán
egy kisvárosi piac egy éves működéséről, hanem egy "alvó város" felébresztéséről, önbizalmának visszaadásáról van szó, mely nem felülről,
hanem "alulról" történt kezdeményezésre jött létre. Ez utóbbi alatt a civil
"Kerekegyletet" kell érteni, amely
nem csupán az ötlet, hanem a végrehajtás szintjéig is eljutott, de nem
csak hogy eljutott, hanem egy év alatt
folyamatosan fejlődött, bővült, a
Duna partról a Fő-tér közepére költözött, hogy a centrumban elfoglalja
méltó helyét.
Érdekes volt megfigyelni, hogy
akiknek "felülről" illett volna a piacot megszervezni, és akik még egy
évvel ezelőtt a kétkedők, gáncsoskodók táborát erősítették, látva kibontakozását és erősödését, mint
váltak fokozatosan támogatókká,
majd melldöngető hangoskodással
nem restelltek az ötletgazda szerepében tetszelegni. Motivációjukat
feltehetően erősítette a növekvő
"helypénz" is.
Úgy látom, a nagymarosi piacnak kettős feladata van. Az egyik,
ami évszázados nevéből és gyakorlatából adódik, vagyis a kiskereskedés, az "őstermelőknek" helyet és
lehetőséget adó funkció, a másik
pedig az "agóra" szerep, ahol találkozni, eszmét cserélni, beszélgetni, korosztálytól, alkattól függően
ismerkedni, pletykálni, vagy éppen
politizálni lehet. Hogy kinek melyik a fontosabb, az magánügy;
egyben biztos vagyok, hogy az "őstermelő" az elsőben, a pénz nélküli "lézengő Ritterek" a piac második funkciójában érdekeltek. Nekem az a látogató tetszik, aki mindkettőben megtalálja a maga szükségletét, vagy úgy is mondhatnám,
hogy "a zsák megtalálja a foltját".
Mi az előnye annak, ha nem a
szupermarketben, hanem a piacon
vásárolunk? Azt mondják, azt hirdetik, hogy itt a "múlti" áruházláncok kínálatával szemben, - mely a
nagy élelmiszeripari "gyárak" tipizált tömegtermékét árusítja - egyedi, kétkezi munkával gondozott
"kisipari" árut kapunk, amely nem
tartalmaz mindenféle E-vel jelölt
tartósítószert, évi 15-20 alkalommal
elvégzett permetezést, "feltupírozott" üvegházi hajtatást, hanem amit
megbízható, természetes körülmények között állítanak elő. Sőt olyanokat is, amelyek a "bio" jelzőt is
kiérdemlik.

Szeretném elhinni, hogy ez így
van, és a nagymarosi piac nem a budapesti Nagycsarnok, ahol a
"handarbeit" terítőket, párnákat, magyaros babákat, népművészeti termékeket kínai tömegtermeléssel állítják
elő, több ezer kilométerre a Fővámtértől. De ne menjünk olyan messzire, mert a nagymarosi határban elterülő "laposban", at országút mentén,
a kertek előtt is árulnak "spanyolból",
vagy "görögből" származón garantáltan magyar epret, ahol "simlis" kereskedő azt a látszatot kelti az autós
vásárlónak, hogy szép piros egyenletes méretű gyümölcsét a mögötte
lévő kertben "őstermelte".
Nagyra értékelem a "nagyi lekvárját", mert a sárgabarack dzsem
gyümölcsből és nem sütőtökből készül. Feleségemmel sokszor rákérdezünk, hogy mennyi benne a cukortartalom, mert a mi "nagyink"
még egy az egyben tett bele cukrot
és gyümölcsöt, anyáink már egy
kiló gyümölcshöz fél kiló cukrot
adagoltak, nejem pedig - megcáfolva azt a tévhitet, hogy a befőttet a
cukor tartósítja - egy deka répacukrot sem tesz bele, mert amúgy is van
benne gyümölcscukor, és a lekvár
így lesz egészséges táplálék. A piacon is lehet kapni cukor nélküli
diétás lekvárt, de annak ára is van!
Lekvár ügyben, a piacot látogató
modern háziasszony egy tanulságot
levonhat: érdemes ma is befőzni,
mert ha egy három decis üveg lekvár 1000 forint, akkor megéri
visszatérni "nagyija" szerepkörébe,
mert ha elrak 100 üveg lekvárt (ami
egy átlagos háztartásban biztos elfogy) az már 100 ezer forint, melynek önköltsége kb. ennek harmada, kétharmada pedig a munkáját
honorálja.
Őszintén megmondom, hogy a
hurka-kolbász féleségekkel kapcsolatban bizalmatlan vagyok. Pedig
igen nagy a választék, az egyéni fűszerezettség számtalan variációja
miatt. A "sztár" manapság a mangalica kolbász, mert zsírtartalma kevésbé káros az egészségre. A bizalmam akkor ment el, amikor évekkel ezelőtt a lóhúsból készült kolbászt normál (disznóhúsból) hagyományos kolbászként etették meg
velünk. Az erős fűszerezés azt is lehetővé tette, hogy hozzá nem értő,
éhes emberek ezt ne vegyék észre,
csak később konstatálják, hogy ha
nem is nyerítenek, de érzékszervük
mégis gyanút fogott. A nagymarosi
piacon ilyen nem fordulhat elő,
mégis azt javasolom kolbászt szerető honfitársaimnak, hogy csak ismerőstől "háztól" vásároljon kolbászt, vagy keresse a húsárun az állatorvosi pecsétet.

Vevők vagyunk mindenféle savanyúságra, mert ősztől-tavaszig is
biztosítja vitamin ellátásunkat. Itt a
piacon meg lehet kóstolni, meg lehet ízlelni vétel előtt "savanyúságát", nincs zárt tasakba, vagy dobozba csomagolva, nem veszünk "zsákba macskát". Nagy a választék, van,
aki néhány üveg saját házi készítményt árul, van profi termelő, de az
is kisüzemi gyártmány, nem a "nagybanin" vásárolt.
Érdemes palántát is itt venni,
mert ez más, mint a "feltupírozott"
üvegházi tömegtermék. Paradicsom,
paprika, vagy virágpalánta legyen is
az, lehet válogatni, különleges fajtára ráakadni, kiértékelni termését,
igényét, nem csak a növényi palántának, hanem az eladó vagy vevő
ember palántáinak is.
Az egy éves évforduló legnagyobb sikere a házi készítésű sör
mérése volt. Hiába egy "jó pofa sör"
mellett jobban működik az agóra
funkció is, bár a rómaiak inkább a
vizezett bor mellett "agóráztak".
Nagy a kísértése a méhészeknek,
hogy Jézust kövessék, csak éppen
ellentétes szándékkal. Ők a saját
hasznukat könnyen tudják növelni
"csodálatos méz - szaporításukkal",

míg a názáreti önzetlenül, a nép jóllakatására végezte csodálatos kenyér-, illetve halszaporítását. Mi
nem törökmézet kívánunk venni, hiába biztat a gólyalábú kikiáltó: "tessék-tessék itt a finom törökméz, fele
cukor, fele méz!" Nagyon fontos tehát, hogy forrásunk megbízható, ismert termelőtől származzon és rajta
legyen az illetékes hatóság zárjegye
is. A nagymarosi piacon remélem az
utóbbiak kínálják táp- és vitamindús, ízletes, de nem olcsó portékájukat.
Sorolhatnám még a piacon kapható különlegességeket és a ránk leselkedő veszélyeket. E helyett inkább
azt vetem fel, hogy nem csak a testi
táplálékra, hanem a szellemire is igénye van az embernek. Hiányolom tehát a piacról a könyv árusokat, elsősorban az olcsó, de tartalmas irodalmat, a mezőgazdasági könyveket,
melyek a zöldség-, szőlő- és gyümölcs termeléssel és feldolgozással,
vagy a szakácsművészettel foglalkoznak. Az sem baj, ha antikvár példányok. Lehetne több kézműves, keramikus, bőrös stb. Egy olcsó büfé,
vagy lacikonyha sem ártana, ahol
nem csak inni, hanem enni is lehetne egy pár falatot.
Van tehát hová fejlődni.
Közben elérkezett az egy óra.
Elfáradt a gólyalábú kikiáltó is. Mindenki szedi a "sátorfáját". Minket is
vár az ebéd.
Szeretnék még megélni néhány
kerek évfordulót az AgriKulti, az önkormányzati szervezők, és nem utolsósorban az eladók és vevők jóvoltából.
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Nagymaros Visegrádon járt
Május 12-én vendégségben járt a
város Visegrádon. Hagyományteremtő rendezvényen vett részt a népes közönség. A két település összefogásából egy sorozat indult most
el. Minden évben tavasszal Nagymaros szerepel Visegrádon, majd
ősszel Visegrád látogat el hozzánk.
A rendezvények célja a szorosabb
kapcsolat, mely végül reményeink
szerint testvérvárosi kapcsolattá is
fejlődhet.
Az egész napos programban nagyon sokan részt vettek, így köszönettel tartozunk elsősorban Jung
Vilmos Úrnak, aki lehetővé tette az
ingyenes kompozást nem csak a fel-

ért, valamint Oszvald Tamásnak a
műsorvezetésért. Köszönet az emberkönyvtár résztvevőinek, a kézműves foglalkozások vezetőinek és
az árusoknak, hogy színesebbé tették a rendezvényt. Külön köszönet
Flamich Gábornak (Kézműves fagylalt), Heininger Károlynak,
Szalontai Alíznak (Édeske Cukrászda) és Koncz Ernőnek (Toborzó) az
értékes tombola felajánlásokért.
Ezen a szombaton sikerült rendkívül színes városunk egy szeletét
bemutatnunk a visegrádiak számára. A kép azonban sosem teljes és
mindenkit mi sem ismerünk. Kérjük
ezért azokat a nagymarosiakat, akik

lépőknek, de a marosi közönségnek
is. Köszönet Petrovics László polgármester úrnak nyitóbeszédéért, a
Dunakanyar Fúvós Együttesnek, a
Wildenrosen és a Die Blumen táncegyüttesek tagjainak a sváb táncok
bemutatásáért, a Postagalamb Egyesületnek a gyönyörű galambok kiállításáért, a Nagymarosi Képzőművészeti Egyesületnek a képeik kiállításáért, nagymarosi focistáknak a
sikeres játszmáért a visegrádiak ellen, a Nagymarosi Férfikarnak, a
Zubajda Nahasi tánccsoportnak,
Straubinger Zoltánnak mini lovainak bemutatásáért és a fogathajtásért, a Bajdázó Együttesnek, Kettős
Tamásnak és Virág Tibinek valamint
a Tékozló fiúknak könnyű zenei
koncertjeikért. Köszönet Oszvald
Tamásnak és Dobai Mártinak a
nagymarosi gyerekszínjátszó csoporttal közösen előadott mesejáték-

kedvet éreznek ahhoz, hogy jövőre
egy hasonló programban részt vegyenek valamilyen műsorral, versennyel, kiállítással stb. vegyék fel
velünk a kapcsolatot.
Építsük tovább a jó szomszédsági viszonyt Visegráddal és várjuk
őket megfelelőképpen szeptember
22-én, ahogy ők is kitettek magukért május 12-én. Ehhez a rendezvényhez, melyen Nagymaros lesz a
házigazda, szívesen veszünk minden támogatást. A feladatunk az lesz,
hogy helyszínt biztosítsunk a visegrádiak műsoraihoz, programjaihoz,
valamint ebéddel kínáljuk a fellépőket, szervezőket. Nem utolsó sorban
pedig, hogy minél többen részt vegyünk szeptember 22-én a visegrádiak nagymarosi bemutatkozásán és
közös mulatságunkban.
Szomrákyné Csete Annamária,
Kerekegylet (kerekegylet@gmail.com)

A versenyeken elért eredmények:
2012. 04.28 Hídépítő Kupa - Öböl-kör Bajnokság
4. Halápi Gergely K-1 Férfi Ifi VII. évf.
3. Jeszenszky Petra K-1 leány Kölyök IV. évf.
2. Szlávik Tamás K-1 Fiú Kölyök III.évf.
2 .Szlávik Tamás K-1 Fiú Kölyök III.évf.
9. Polgár Dániel K-1 Fiú Kölyök III.évf.
1. Polgár Péter MK-1 Fiú Kölyök III.évf.
3. Antal Márton MK-1 fiú gyermek II. évf.
1 .Szántói Sz. Tamás MK-1 fiú gyermek II. évf.
2. Dobó Bálint MK-1 fiú gyermek I. évf.

2012. 05.25-27 Maraton Magyar Bajnokság, Győr
8., Döbrössy Péter, K2 Férfi Ifjúsági 21Km
3. Jeszenszky Petra K1 Nõi Kölyök IV. 10Km
5. Halápi Gergely, , K1 Férfi Ifjúsági 21Km
10. Tar Balint. K1 Férfi Serdülõ VI. 15Km
1 .Szántói Sz. Tamás, MK-1 fiú gyermek II , 5 km
8. Antal Márton, MK-1 fiú gyermek II , 5 km
2. Dobó Bálint MK-1 fiú gyermek I. 5 km

Labdába rúgtak
a katolikus öregfiúk
Városunk sportpályáján május
19-én került megrendezésre az
immár hagyományos Nagymaros - Budapest katolikus öregfiúk labdarúgó mérkőzés. A nagy
érdeklődéssel várt találkozóra
ismét napos időben, fergetegesen szurkoló, hatalmas nézősereggel övezett, kiváló talajú pályán, ideális körülmények között került sor. Az igen jó iramú, férfias küzdelmet hozó
összecsapáson, majd a rögtön
megtartott visszavágón is - habár mindkétszer csak kis kü-

Smaraglay (Budapest):
“Sérülések tizedelte tartalékos
csapatom az első mérkőzésen
nem bírta el a hazaiak részéről
reánk nehezedő, hatalmas nyomást. A második mérkőzésen
szerencsére már méltó ellenfelei voltunk a minden csapatrészében kiváló játékosanyaggal
rendelkező nagymarosi gárdának. Mindenesetre haladéktalanul megkezdjük a felkészülést a
jövő évi visszavágóra.”
Kiss Gy. (Nagymaros) :
“Senkit nem szeretnék kiemel-

A nagy csapat összeállt egy közös fotózásra

lönbséggel - Nagymaros csapata diadalmaskodott.
Az első mérkőzés jegyzőkönyve: Nagymaros-Budapest
5-1. Nagymarosi labdarúgó pálya, 185 néző, vezette: dr. Molnár Imre (jól). Nagymaros: Kiss
Gy. - ifj. Laczkó, Vandrus L.,
Kiss B., Vandrus A, csere: Varagya, Schült, Zeller, Hegedűs.
Budapest: Rada I. - Smaraglay,
Rada M., Kiss G., Papp, csere:
Sváb. Gólszerző: Vandrus A.
(2), Kiss B. (2), Varagya, illetve Sváb.
A visszavágó mérkőzés jegyzőkönyve: Nagymaros-Budapest 3-2. Gólszerzők: Kiss B.,
Vandrus A. (2), illetve Rada M.
(2). Jók: ifj. Laczkó, Kiss B.,
Vandrus A., illetve Rada M. és
Sváb.

ni, csak dicséret illeti a csapatot, az eredmények magukért beszélnek. Játékosaim valamennyien maximálisan betartották az oly sokat gyakorolt
taktikai utasításokat. Ugyanakkor gratulálok Budapest csapatának, amely a második mérkőzésen remek kontrajátékkal két
góllal elhúzott, majd kiváló védekezéssel igen-igen megnehezítette csapatom dolgát, de szerencsére jó kombinációkkal sikerült a fordítás.”
A mérkőzés után a nagymarosi katolikus öregfiúk a Varagya-pincészet uniós pénzekből
frissen felújított helyiségeiben,
igen jó hangulatú banketten látták vendégül a fővárosiakat a
sportbarátság jegyében.
H. P.

KÖSZÖNET
A Nagymarosi Kajakosok köszönik a motorcsónakos egyesület
segítségét, melynek köszönhetően a stégünk javítására hordókat kaptunk. A jelenlegi nehéz helyzetben ez a támogatás példa
értékű lehet a különböző egyesületek közötti összefogásra.
Nagymarosi Sportegyesület elnöksége
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In Memoriam
Osztényi Endre I. rész
" Minden pálya dicső, ha belőle
hazádra derül fény"- vallotta Kölcsey. Pedagógus nap alkalmából
emlékezünk most az első "Nagymaros Ifjúságáért"- díjas iskolaigazgatónkra.
Osztényi Endre olyan hivatástudó pedagógus-egyéniség volt,
aki áldásos tevékenysége során a
nemzet legnemesebb erényeit
plántálta tanítványai lelkébe. 25
évig munkálkodott a nagymarosi
ifjúság épülésén. Sok marosi ember véleménye szerint ez a négyezres kisváros nélküle ma nem
lenne az, ami, vagyis a szó legszorosabb értelmében vett polgárváros, ahol harminc civil szervezet tevékenykedik, s ahol évről
évre Katolikus Ifjúsági Találkozót
és országos Misztrál Fesztivált
rendeznek, és ahol máig élnek a
kétezer éves, Európát megtartó
kereszténység értékei.
Ha tevékenységét, ars poétikáját egy szóval kellene jellemezni, azt mondhatnánk: igényes
volt. Mindig többre és magasabbra törekedett, s erre ösztönözte tanítványait is. Tanítói oklevelét kiegészítendő 1952-ben elvégezte
a matematika-fizika tanári szakot
a budapesti Állami Pedagógiai
Főiskolán. Maga Öveges József
volt a tanára. Talán ettől is voltak Bandi bácsi magyarázatai is
színesek, felejthetetlenek. Maga
készítette a szemléltető eszközöket. A példákat mindig a való
életből hozta, ötletesen, érdekesen, A ráismerés élményében tudta részesíteni a tanítványokat,
akikről ma azt szokták mondani,
hogy kiveszett belőlük a természetes érdeklődés. Hogy miért?
Talán mert egyre kevesebb az
Osztényi tanár úrhoz hasonló lelkes tanár-egyéniség!
Tevékenységét a laudációban
így méltatta a helyi sajtó: "Elhivatott pedagógus-egyéniség volt.
Szigorúságához rendszeretet és
fegyelem társult. Akit a folyosói
falióra alá büntetésből kiállított a
szünetek idején, az meggondolt
minden későbbi csínytevést. Néha
attól sem riadt vissza, hogy egykét atyai pofonnal pótolja az otthoni nevelés hiányosságait. Bár
mindenki tartott tőle, mégis mindenki tisztelte. Gyakran megajándékozta tanulóit mosolyával, vicces fizika példáival, sajátos gondolkodásmódjával. Kitűnő tantestületi közösséget nevelt, mert

meggyőződése az volt, hogy csak
jó tanárokkal lehet jó iskolát építeni. Segítette a pályakezdőket,
szigorú mércét állított minden kollégája elé. Az ő idejében a környék legjobb iskolájaként tartották számon a nagymarosi iskolát.
Nagymaroson tanítani rangot jelentett. (Persze akkor még nem
adott a felső vezetés bónusz pontokat a kegyelemből átengedettekért…)
Pedig történelmünk nehéz
időszakában kapott ő itt igazgatói
kinevezést… nem volt könnyű,
hogy a marxizmussal átitatott tananyagokból kellett az "igazságot"
megtanítani. A TSZ-szervezések,
a kötelező társadalmi munkák, az
egyházellenesség időszakában
sok konfliktust kellett felvállalnia.
Csak ezek árán sikerült megvédenie a tantestületet: kis közösségét
az atrocitásoktól." Az igazgató úr
kiállt a tantestületért, akár igaznak, akár igaztalannak érezte a
vádat. Mindig kivizsgálta,s később négyszemközt vagy az értekezleten jött a fekete leves, ha arra
rászolgált egy beosztottja, de szigorúan zárt ajtók mögött! Ott volt
mellettük akkor is, látszott, hogy
közeleg a baj. 1956 októberében
több pedagógus hitte, hogy visszakerülhetnek a feszületek az iskola falára, s gyermekeiket engedték bérmálkozni, konfirmálni.
Néhányan ki is használták a lélegzetvételnyi vallásszabadságot, s
nyíltan elmentek a templomba.
Amikor aztán az oroszok bevonulása után híre jött, hogy kémek
lesznek a másnapi misén, az igazgató minden érintett kollégáját
időben figyelmeztette! A büntetés
nem is maradt el. Még az 1970-es
évek elején is Nagymaroson voltak a legalacsonyabbak a pedagógus-fizetések - akkoriban a megyei vezetők nem díjazták a szabad egyéniséget, a "másságot", a
töretlen elvhűséget …
Ki tudja, nem azért neveztéke ki annak idején O.E.-t Nagymarosra, mert itt túlnyomórészt sváb
nemzetiségű volt a lakosság, és
éppen egy magyar érzelmű, erőskezű vezetőre volt szükség. Azonban nem számoltak azzal, hogy
Bandi bácsi annyira szuveréngondolkodó volt, hogy képtelenségnek tartotta másoknak a származásuk miatti megalázását. Tisztelte mindenkiben az Embert. Hitében, identitásában, meggyőződé-

sében, senkit sem befolyásolt.
Demokrata is volt, kitűnő pszichológiai érzékkel, pozitív gondolkodással. Emlékszem, amikor
így szólt hozzám, a kezdő pedagógushoz: "Ne távozzon az iskolából úgy egyetlen tisztességes
gyerek sem, hogy aznap néhány
jó szót ne szóltunk volna hozzá…" Egy kezdő, a szakmai gyakorlatát iskolánkban töltő kollegina óráját meglátogatván a legmelegebb hangon gratulált neki. Ő,
akiről sokan féltek, az igaz harcostárs iránt melegszívű is tudott
lenni.
Kollégáival szemben is igényes volt: szigorúan bírált, de a
dicsérettel sem fukarkodott. Cserében elvárta, hogy azonosuljanak
kollégái az általa vallott értékrenddel, sőt: mindannyian kövessék.
Egy volt kollégája pontokba
szedte, melyek voltak az igazgató
úr osztályvezetői alapelvei: a tanár eleven példakép, nem követelhet rendet, ha maga nem tart
rendet a munkájában, hierarchikus rendnek kell lennie: igazgató
- tanár - szülő- diák, nemcsak az
iskolában kell hogy példaképként
viselkedjen a nevelő, hanem az
utcán, a magánéletben is, minden
osztály olyan, amilyen az osztályfőnöke, ezért az osztályfőnöknek
még esténként is ellenőriznie kell,
nem csatangol-e tanítvány az utcán stb.
Az oktatási módszereiről már
beszéltünk. Úgy tanított, mint
Németh László: polihisztorként
Gyakran ellenőrizte óralátogatásokon kollégáit. Álljon itt erről
egy szemtanú beszámolója. Egy
énekórán pl. átvette a vezetést, s
mesélő hangon, érdekesen elkezdett - az éppen meghallgatott
Bach-mű ürügyén - a fizikai rezgésarányokról, a hangszerépítés
módszereiről, Németország földrajzáról mesélni. Úgy érezte, példát mutathat a fiatal pedagógus
kollégának, hogy nem árt, ha egyoldalú fölkészültségét széleskörű
műveltséggé egészíti ki.. A bonyolult dolgokat olyan egyszerűen
tudta elmagyarázni, hogy a gyengébb képességű tanulókban is érdeklődést ébresztett. Nemcsak az
intellektus fejlesztését tartotta
fontosnak. Az ókori mondás szerint élt és dolgozott: Mens sana in
corpore sano (ép testben ép lélek)vallotta. Minden tantárgy, még a

testnevelés didaktikai alapjait is
ismerte, óralátogatásain meglepő
szakszerűségű bírálattal jellemezte, és erős kézzel irányította a
szaktanári-tanítói tevékenységeket. Minden gyerekre odafigyelt,
tudott segíteni a pályaorientációban. "Az ismétlés a tudás anyja"vallotta, ezért minden tanártól ismétlési tervet kért - a tanmenetbe
beleépítve mind az év eleji, mind
az év végi időszakra pontosan lebontva! Nem voltak internetes
könnyítések, egyéni munkánkat el
is olvasta, jegyzeteivel látta el az
igazgató úr.
Iskolaépítési terve az volt,
hogy lokálpatrióta pedagógus-gárdát hozzon létre, mivel az ingázók természetszerűleg nem képesek a komplex nevelési feladatoknak megfelelni. Tehetséges diákjait biztatta a főiskola elvégzésére, s pályakezdésüket, hazatérésüket is segítette.
Dr. Gyaraki F. Frigyes megyei
matematika szakfelügyelő javaslatára gimnáziumi képzés is indulhatott Nagymaroson az 1964-65.
tanévben. A felettes szerv aszerint a kritérium szerint ítélte oda
településünknek a középiskola
indításának jogát, hogy az iskola
szelleme,tanári gárdája, értékorientáltsága tudja-e biztosítani a
gimnázium színvonalának megtartását. Nagy dicsőség volt, hogy
méltónak találták nagyközségünket erre. Öt éven át működhetett
Osztényi Endre iskolájában a
gimnázium,olyan tudós-tanárokkal mint dr. Zsigmond József és
dr. Rusvay Tibor, míg az iskolabővítési hullám meg nem indult
Szob felé, s el nem sodorta a mi
középiskolánkat.
Ha ma élne, bizonyára nem értené, hogyan léphetett a világban
a több ezer éves értékek helyére a
félműveltség, a "sok lúd disznót
győz" mentalitása, s hogy köszönthetett be a jogi csűrés-csavarás kora. Sem pedagógusként,
sem vezetőként nem akarna megalázkodni a szüleitől, őseitől kapott értékek örököseként a teljesíteni nem, csak követelni tudók
előtt.
Mi, idősebb nagymarosi polgárok, pedagógusok hálásak vagyunk
neki azért, hogy városunkra az ő
hajdani érdemeiért is büszkék lehetünk. Pedagógus nap alkalmából
mind, akik vele együtt tanítottunk,
tisztelgünk az emléke előtt: Ádám
Tiborné, Bachor Lászlóné,
Bezeczki Árpádné, Bornemisza
Zoltánné, Cservári Gáborné, Garami Mária, Gyarakiné Márton
Magda, Jancskár Sándorné, Kis
Gáborné, Petrovics Györgyné Varga Zoltánné, Zoltai Zsolt.
(folytatjuk)
Gyarakiné
Márton Magdolna
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Befogadó Gazdik: Lendvainé Pesti Emese
Emesének és férjének két kutyája és két macskája van.
Történetüket Oszkárral, a legújabb családtaggal kezdem.
Oszkárt egy szeptemberi
napon a Fő téri látszerész boltba rontott be sírva, nyüszítve.
Emese azt gondolta, hogy talán valami baleset érhette vagy
bántották, ki is ment körül nézni, de semmi feltűnőt nem vett
észre. Oszkárt egy ideig a bolt
hátsó részében tartották, de nagyon hangos volt éjszakánként, ezért ideiglenesen hazavitték őt.
Emese férje, többször is
elvitte sétálni és gyönyörűen
sétált mellette, illetve ha megálltak valamiért út közben,
Oszkár leült és szépen várta,
hogy mikor indulnak megint
el. Innentől kezdve mindketten úgy megszerették, hogy
képtelenek voltak menhelyre
adni, így befogadták. Nevét
az épp aznapi névnapról kapta. Oszkár kan kutyus, 1 éves
körüli. Fajtája szerint Erdélyi
kopó. Rengeteg szeretetet és
odafigyelést igényel. A kellő
orvosi kezeléseket mind megkapta. Oszkár hihetetlenül

boldog, hogy ilyen szerető gazdikra talált, mint Emeséék.
A másik kutyus Tóbiás. Rá
az erdőben találtak, még egészen kicsin, rengeteg sok kullanccsal a testében. Emese kiszedte belőle, ápolta és óvta őt.
Miután rendbe jött Tóbiás,
visszamentek az erdőbe és arra
lettek figyelmesek, hogy több
kutya hangját is hallják. Kis idő
után meg is találták az almot.
Tóbiás vezette el oda
Emesééket, hogy megmentsék a
testvéreit is. Tóbiás szerető gazdikra talált Emese és a férje személyében és a többi kutyusnak

is jó sorsa lett.
Tóbiás is nagyon igényli,
hogy foglalkozzanak vele. Kedvenc játéka a labda, ez azért
különleges, mert Tóbiás meg
tudja színük szerint különböztetni a labdákat. Nevét Ő is az
aznapi névnapról kapta.
Rendesen évente megkapja a
szüksége oltást, féregtelenítést.
Rendkívül boldog és hálás kutya!
Marci cica a következő, Ő a
ház vörös tigrise. Nagyon érdekes a bundája, hisz mint egy
kakaós csiga tekerednek a világos és sötétvörös színcsíkok rajta. Gyönyörű macska, viszont
nem az a szeretgetni való, inkább csak ücsörög és lustálkodik. Viszont, ha ételről van szó
egyből kezessé válik, tehát csúnyán kifejezve mondhatjuk érdek macskának is.
Kedvenc helye a radiátor,
mely télen kellemesen melegíti, nyáron pedig hűsíti őt.
Az utolsó kedvencünk Mici
cica. Bundája a szürke, a fekete
és a vörös keveréke. Nagyon
szereti Emesét. Éppen ezért ha
külön szobában vannak, Mici
elhúzza az ajtó függönyét és

onnan kukkol, hogy vajon
Emese mit csinálhat, vagy
merre lehet. Ha ki kell mennie maga nyitja ki az ajtót.
Néha féltékeny is szokott
ám lenni, mégpedig Oszkárra, ilyenkor Mici meg is kergeti Oszkárt. Rendkívül szelíd és igényli a szeretetet.
Emese ágya a kedvenc helye.
Rengeteg történetet mesélt
még Nekem Emese a különböző állataikról, akik egyébként minden esetben családtagnak is számítanak.
Ezért is ajánlom, minden
kedves olvasónk figyelmébe
Emese közöl jövőben megjelenő könyvét. Hitetetlennek
tűnő dolgokra képesek az állatok, volt szerencsém látni
egy-két megnyilvánulást
Micitől. A könyv megjelenését cikkezni fogjuk az újságban.
Ezzel be is fejezem kis történetem: "Számomra nincs
nyilvánvalóbb igazság annál,
hogy az állatok ugyanúgy rendelkeznek a gondolkodás képességével és az értelemmel,
mint az emberek."
Csányi Adrienn

TAVASZI AKCIÓ
NAGYMAROSI KUTYÁK / MACSKÁK IVARTALANÍTÁSÁRA ÉS NAGYMAROSI MACSKÁK
VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA meghirdetett akciónkra végül is 33 állatot jelentettek be, ami 175.000
forintos kiadást jelent az alapítványnak. A műtétek java már meg történt.

Közeleg a meleg idő: Gondoljunk a kutya kéréseire!
Kérlek, láss el mindíg friss vízzel.Kérlek, sétáltass, de ne futtass kerékpár után. Gondolj arra, hogy a forró út
vagy járda égetheti a tappancsaimat. Kérlek, biztosíts számomra egy árnyékos 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 hagyj kikötve a napon. A nyári kirándulásokhoz kérlek hozz
magaddal ivóvizet a számomra is.

MUNKÁSSÁGUNKRÓL RÉSZLETESEN A HONLAPUNKON:
WWW.MATEFOUNDATION.HU
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Fábián Szilárd és Mándli Anna Judit fia Zalán, Liszi
Zoltán és Molnár Krisztina lánya Viktória Petra, Murray Merrick
Tirosy és Gyöngyösi Erzsébet fia Tyrone, Szigeti Zsófia fia Levente Kristóf, Selényi Lajos és Tóth Beatrix lánya Fanni, Heincz János
és Arnold Mónika fia János, Longável Balázs és Ivánka Dorottya
lánya Virág, Lakatos Tamás és Bangó Brigitta fia Benjámin.

Lakberendezés - Antikvitás, Nagymaros,
Fő tér 16-18. Nyitva tartás: keddtől-péntekig
10-18 óráig, szombat-vasárnap 8-14-ig.
Tel.: 06-20/250-7809

Házasságot kötöttek: Honti Imre és Czechmeister Katalin,
Hlavati Róbert Adrián és Heinczinger Nóra, Petyerák Norbert
és Heincz Lilla.
Elhunytak: Kovács Attila, Sárog Tibor.

KÖSZÖNET-

- ABLAKSZIGETELÉS -

NYILVÁNÍTÁS

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.

Köszönettel tartozunk Mindenkinek, akik NÉDER
MIHÁLYT utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorúkat és virágokat helyeztek
el, a gyászmisén emlékeztek rá és ezzel tiszteletüket
fejezték ki az Ő emlékére.
Felesége, leányai, vejei,
unokái, dédunokái és testvére

MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

Nagymaros

Közérdekû telefonszámok
orvosi ügyelet - 06-27/354-180
mentõk - 104
rendõrség - 107
tûzoltóság - 105
polgárõrség - 06-70/382-9041
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A mûvelõdési
ház programjai
június-július
Június 11. 17.00 Városi nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Június 12. du. Zenei alapvizsga
Június 14. de. Vásár
Június 16. 17.00 Jótékonysági
hangverseny az ütőhangszeres
növendékek közreműködésével
Június 17. 1700 „A teremtés rózsakertjének éneke” – Balogh
Ádám örmény fotókiállításának
megnyitója
Június 18. 17.00 Zeneiskolai
évzáró
Június 19. de Vásár
Június 18-tól Nagymarosi zenei
tábor – a koncertek várható időpontja: június 24, 26 és 27. Pontos időpontok a plakátokon!
Június 25. 17.00 Városi Nyugdíjasklub – záró klubfoglalkozás
Június 28. 12-18 Véradás
Június 29. de. Vásár
Június 30. 16,00 Fúvószenekari találkozó
Július 2 – 7-ig Tánctábor
Július 3. de: Vásár
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Nagymarosi kopjafa áll
a székelyek szent hegyén
Sokunknak sokféle képe
van a határon túli magyarokról, és a Magyarországot
körülvevő Magyarországról. A "hol tanultatok meg
ilyen jól magyarul?"
csúcshülye standard kérdéstől a székely himnusz közös, emelkedett hangulatú
elénekléséig a lángot őrző
megtagadott magyarjainkkal - széles a paletta.
Mi, a Nagymarosi Labdarúgó Öregfiúk több mint 30
éve ismerkedünk az ostoba,
és gyalázatos Trianon kö-

mást egy évben kétszer.
Április 26-29 között mi,
nagymarosiak jártunk Korondon. Két dolgot soha nem
lehet megszokni Erdély
meglátogatásakor: azt, hogy
hazánktól 700 kilométerre
ugyanazt a magyar nyelvet
beszélik (ha nem mívesebbet?), és a helybéliek barátságosságát, nyíltszívűségét.
Áldhatjuk a sorsot azért,
hogy székelyföldre immáron
évek óta nem turistaként érkezünk, hanem barátaink legendás vendégszeretetét, és

gó mérkőzést a helyi sportcsarnokban, ahová - "tiszta
véletlenül" - a Duna Tv-n
közismert, népszerű "Hazajáró" stábja is befutott. Hogyan ne tette volna, mikor
Kenyeres Oszi barátunk, a
produkció motorja, és ötletgazdája régóta közöttünk
futballozik. És persze beszélgettünk sokat, éjszakában nyúlóan múltról, jelenről, az anyaországi magyarjaink közönyéről, tudatlanságáról. És azokról is, akiknek idekinn és odahaza fon-

tetek velünk, megbocsátani
tudjuk, de feledni sohasem.
Mivel a nem önként választott testvéreink elvetélt kísérletéből már tudjuk, a múltat

vetkezményeként kívül rekedt testvéreinkkel. Felvidéken három színmagyar
település (Kürt, Kisgyarmat, és Bátorkeszi) örökifjú labdarúgóival tartunk
több évtizedes kapcsolatot,
és hetedik éve, hogy az Erdély szívében élő korondiakkal látogatjuk meg egy-

szakavatott kíséretét élvezhetjük.
Ez most sem volt másképp. Térdig hóban gázolva jártunk fenn a Hargitán,
a székelyek szent hegyén,
és elhelyeztük a többi száz
mellé a mi nagymarosi kopjafánkat is, imát mormolva
egy szebb, igazabb, teljesebb Magyarországért. Barátaink egész napos szekértúrára vittek bennünket, fel
a fenyvesek, kaszálók, 4-5
házas szórvány települések
közé. A szekéraljból jófajta
szalonna, kenyér, hagyma
és pálinka került, a jó Isten
pedig napját reánk mosolyogtatva vigyázta az élménytől és italtól túlhevült,
ezért olykor a szekérről lele pottyanó magyarjai test
épségét.
Játszottunk szívélyes, barátságos kispályás labdarú-

tos, hogy ezeréves országunk történelmi részein élő
magyarjai magyarok maradjanak, és maradhassanak továbbra is.
Nem tudom feledni a mondatot, melyet a 2004. december 5-i szégyenteljes népszavazást érintve egyik házigazdánk mondott: amit akkor tet-

végképp eltörölni mégsem lehet, ez a seb immár örökre
megmarad. De gyógyítgatni,
a fájdalmat enyhíteni igenis
lehet, és érdemes. Ebbéli küldetésünket nyíltan vállalva, ez
ügyben -Nagymarosi Labdarúgó Öregfiúk - tesszük, ami
dolgunk.
Heininger Ferenc

