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Megpróbáltuk és sikerült!
Új rendezvény, új felállásban
Nagymarosi Német Nemzetisé- figyelembe vettük, hogy a fiata- Fúvósegyüttes előadása, majd a
gi Önkormányzatunk szervezé- lok is megtalálják a kedvükre vecsési huszonéves fiatalok tagsében 2012.szeptember 29-én való zenekart és zenei stílust, amit jaiból felállt Rosmarein tánccsoport, a szobi Danubius Mazsorett
táncosai, a nagymarosi Die
Blumen és Wildenrosen tánccsoport, és nem utolsó sorban, sőt
kiemelten a Kittenberger Kálmán Általános Iskola tanulói,
akik igen szép létszámmal, német dalokkal szórakoztatták a
nagyérdeműt.
folytatás a 4. oldalon

került megrendezésre a Sörfesztivál Októberfeszt elnevezésű
rendezvényünk, sikerrel zárulva.
Nem kevés energia kellett
hozzá, hogy ilyen kerekre sikeredjen, és természetesen a ráfordított összeg is százezrekben
számolható.
A program összeállításában

a nagymarosi Randa-Lear zenekar felajánlásként biztosított.
Marafkó Márk Nagymaros
Serfőző mestere már a kora délelőtti óráktól főzte a sört és bemutatta az érdeklődőknek a
technikáját.
A műsor színvonalát nagyfokúan emelte a Dunakanyar

Döntött a testület:

Állami kézbe
kerül az iskola
A Kittenberger Kálmán Általános Iskola január 1-től állami kezelésbe kerül, a Nagymarosi Piacot a város üzemelteti tovább - erről és sok
másról is döntöttek a képviselők a szeptember 24-iki testületi ülésen, ahol mindenki
jelen volt.
A teljes cikk a lap
2. oldalán olvasható
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A Szent Olga Alapítvány
Állami kézbe kerül
ismét segített Nagymarosnak
a Kittenberger Kálmán Sürgősségi ügyeleti autót kapott a város
Általános Iskola
A Kittenberger Kálmán Általános Iskola január 1-től állami kezelésbe kerül, a Nagymarosi Piacot a város üzemelteti
tovább - erről és sok másról is
döntöttek a képviselők a szeptember 24-iki testületi ülésen,
ahol mindenki jelen volt.
Az első napirendi pontban
meghallgatták a beszámolót a
lejárt idejű határozatokról,
majd elfogadták az ez évi első
féléves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és a költségvetési rendelet módosítását.
Az aljegyző, Gyurcsok Anita tájékoztatta a képviselőket
a helyi adóbevételek alakulásáról. Megtudhattuk, hogy a tavalyi év azonos időszakhoz képest csökkentek a város adóbevételei.
A képviselők egy értékelést
is meghallgathattak a kiemelt
rendezvényekről. Az előterjesztésből kiderül, hogy a városi programok eredményesen
zárultak, de nem kis erőfeszítést jelentett a szervezőknek,
hogy a pénzügyi, a tárgyi és
személyi feltételek hiányát a
közönség ne érzékelje. Továbbá az új belügyminisztériumi
rendelet értelmében a jövőben
több biztonsági intézkedést
kell majd megtenniük, melynek anyagi vonzatai is lesznek. Idén a nemzeti ünnepek
finanszírozására 800 ezer forintot, a kiemelt állami ünnepekre egymillió hatszázhetvenezer forintot különítettek
el a költségvetésben. Nem számoltak azonban váratlan kiadásokkal. Sajnos, az általános drágulás nem került el a
rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatókat sem.
Általánosnak mondható a 10
százalékos áremelkedés, de
nem ritka a 20-25 százalékos
sem. A szervezők úgy látják,
hogy a rendezvények megszervezése ekkora összegekből nem kevés kreativitást igényelt tőlük, mely hosszú távon
nem tartható.
A piac üzemeltetésénél úgy
határoztak a képviselők, hogy
nem változtatnak semmin. Tehát a piac ugyanúgy üzemel to-

vább, mint eddig. A város részéről az üzemeltetésben részt
vesznek: Rudolf Józsefné alpolgármester, Szimon Attila,
Fekete Zsolt és Szomráki Pál
képviselők.
Az általános iskola működtetéséről szóló döntésnél amely az épület fenntartását,
üzemeltetését, a technikai személyzet biztosítását jelenti -,
Szimon Attila képviselő jelezte, hogy nem ért egyet az
egésszel. Nem tetszését szavazatával is kifejezte: nemmel
voksolt. A többség döntése
alapján 2013. január 1-től mindenképpen az állam (intézményfenntartó központja) lesz
az iskola fenntartója, így ő dönt
szakmai, valamint munkaügyi,
pénzügyi, gazdasági kérdésekben, így viszont viseli a pedagógusok bérköltségét is.
A tiltott közösségellenes
magatartásokról szóló rendelet tárgyalásánál Szomráki Pál
nem értett egyet azzal, hogy
azért büntetnének, mert valaki nem teszi ki a házszámot az
ingatlanjára. A jegyző, dr.
Horváth Béla azonban elmondta: azzal, ha valaki nem
teszi ki a házszámot a házára
akadályozza a mentők, rendőrök és tűzoltók munkáját is.
Véleményével a többség egyet
értett, így ez benne maradt a
rendeltben.
A Képviselő-testület június
18-i ülésén tárgyalt arról, hogy
a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a Szent
Olga alapítvány révén támogatást biztosító, városunkban ingatlannal rendelkező orosz állampolgár (Natalija Nyikityina) közcélú adományozásra
tett felajánlást, amely szerint
sürgősségi ügyeleti ellátást
végző gépkocsi vásárlására,
előírásoknak megfelelő felszerelésére, valamint annak üzemeltetésére biztosítana támogatást a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítványnak. Az elképzelést akkor
támogatásáról biztosította a
képviselő-testület. A most létrejött megállapodást a testület
elfogadta. (F. A.)

A városunkban is ingatlannal rendelkező orosz hölgy, Natalija
Nyikityina - aki korábban segített
a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek is a tűzoltó autó beszerzésében -, a Szent Olga Alapítvány révén még korábban felajánlást tett egy sürgősségi ügyeleti ellátást végző gépkocsi vásárlására, előírásoknak megfelelő felszerelésére, valamint annak üzemeltetésének biztosítására. Most a
felajánlás megvalósult, melyet egy
szerződéssel szentesítettek a városházán is.
A támogató döntés értelmében
a Szent Olga Alapítvány pénzbeli
támogatást a Hungary Ambulance
Nonprofit Kft-nek adta át a nagymarosi sürgősségi ügyeleti ellátást
biztosító gépkocsi megvásárlására,
hatósági engedélyeknek megfelelő
felszerelésére, megkülönböztető
jelzésekkel való ellátására.
A kft megvásárolt egy
összkerékhajtású Suzuki SX 4 típusú gépkocsit, és megtörtént a felszerelése, felmatricázása, az autó
értékét meghaladó orvosi műszerekkel való ellátása, így megnyílt a
lehetőség a gépkocsi ügyeleti szolgálatukban való felhasználására.

Az alapítvány és a kft az előzetes egyeztetések alapján a hétvégi, ünnepnapi, valamint a külsős orvos által ellátott hétfői hétköznapi ügyeleti napokra gépkocsivezetővel, teljesen térítésmentesen biztosítja az önkormányzat
által működtetett ügyelet részére
a gépkocsit.
Az ügyeleti ellátás gerincét
nyújtó helyi háziorvosokkal a júniusi ülést követően a kft képviselője, Grécs László jelenlétében
egyeztetett a város a lehetőségről.
Ők ezt örömmel vették, és azt jelezték, hogy elsősorban a külsős
orvosok esetében kívánnak ezzel a
lehetőséggel élni, ők elsődlegesen
továbbra is saját gépkocsival mennek a betegekhez. De, azt jelezték,
hogy eseti jelleggel, és főképp a
külterületi részeken ők is igénybe
vennék a gépkocsit.

Idõsek világnapja
Köszöntötték a szépkorúakat
Az idősek világnapja alkalmából szeptember 30-án délután
a művelődési házban köszöntötték városunk szépkorú polgárait, külön megemlékezve a
90 éves és 90 éven felüliekről, valamint azokról a házaspárokról, akik ötven éve élnek
együtt.
Az ünnepségen Mándliné
Szabó Katalin, a művelődési
ház vezetője köszöntötte a
megjelenteket, majd Petrovics László polgármester mondott beszédet.
Most sem maradtak el a műsorok, fellépett a Wildenrosen táncegyüttes, majd a 90 évesek és azon felüliek köszöntése után az 50. házassági
évfordulójukat ünneplő párokat köszöntötték. Az ünnepség befejezéseként idén is tartogatott meglepetést Petrovics László polgármester.
Az önkormányzat szervezésében fellépett Szabó Szilvia énekesnő, aki
operett részleteket és magyar nótákat adott elő, nagy sikerrel.
90 évesek, illetve 90 éven felüliek: Cserny Józsefné, Hoffmann
Jánosné, Kálmán Ilona, Andresz Józsefné, Mosonyi Józsefné, Fábián
Istvánné, Szilvási Árpádné, Kurchbacher Ignácné, Csorba Istvánné,
Heininger Károlyné, Marosvári Nándorné, Dévényi Ádámné, Döbrössy
Józsefné, Kékedi Ferencné, Cséfai Györgyné, Zoller Ignác, Szilágyi
Árpád, Salló Elemér, Nágai Károly, Zoller Sándor, Jung Antal, Rixer
Károly, Erdei János, Adorján Béla, dr. Gyaraki F. Frigyes
Az 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő párok: Murányi József - Marosvári Márta, Pinczinger Ferenc - Tóth Erzsébet, Palotás
István - Valentin Erzsébet, Klapcsik János - Szlatanics Márta
66 éve házasok: Rixer Károly - Emmer Erzsébet

Nagymaros

3

Hetvennégy szombat: az Agri Kulti
búcsúja a Nagymarosi Piactól
Az Agri Kulti PJT. 2012. október
elsejével befejezi a Nagymarosi
Piaccal kapcsolatos szervezői és
üzemeltetői tevékenységét. Társaságunk a Piac ötletgazdájaként, bevezetőjeként és üzemeltetőjeként a
helyi gazdaságfejlesztési célok
mellett komoly szerepet vállalt városkánk társasági életének és turisztikai vonzerejének megerősítésében. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik kezdettől fogva hittek kezdeményezésünk létjogosultságában és akik önzetlen munkájukkal másfél éven át segítették a
Piac életét. Külön köszönettel tartozunk a termelőknek és kézműveseknek, akik hóban-fagyban, esőben-sárban is kitartottak, valamint
a vásárlóknak, akik pénzükkel támogatták egy újra értelmet nyert
közösségi intézmény működését és
fennmaradását.
A Nagymarosi Piac országos
mintapiac lett. Társaságunkat
több hasonló piac létrehozásánál
kérték fel szaktanácsadónak; a
nagymarosi modellt emellett konferenciákon, szakmai műhelymunkákon és szimpóziumokon
népszerűsítettük, minden megjelenésünkön feltüntetve Nagymaros Város Önkormányzatát
együttműködő partnerként. Ennek 2011-es összefoglalójáról
egy korábbi lapszámban olvashatnak, 2012-es jegyzékét pedig
az alábbiakban közöljük.
Az Agri Kulti PJT. 2012-ben
913.000 forint helypénzt szedett
be, ebből 523.000 forintot átadtunk az Önkormányzatnak,
390.000 forintot pedig kulturális
programokra, zenei eseményekre,
gyerekprogramokra, meghívott
szakmai előadókra, adminisztrációra, marketingre és egyéb jeles
eseményekre (pl.: Magbörze, 1
Éves a Piac, Gyümölcsfa Oltási
Bemutatónap, Betakarító Ünnep

és Haszonnövény Szépségverseny) költöttük. A mindehhez hiányzó kiegészítő forrásokat saját
zsebünkből pótoltuk. Munkánkat
mindvégig térítésmentesen, társadalmi munkában végeztük. Sokat
adtunk a Nagymarosi Piacnak és
nagyon sokat kaptunk tőle. Köszönjük!
Utódainknak legalább ilyen
szakmai színvonalat és eredményességet kívánunk az üzemeltetéshez.
Bertényi Gábor,
Fleischmann Pál,
Hervai Kinga,
Szalai Mihály,
Veress László

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy október 15-én azon
utcákban, ahol hétfőn van a szemétszállítás, október 16án azon utcákban, ahol kedden van a szemétszállítás, október 17-én 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.

Néhány gondolat az Agri Kulti
Nagymarosi Piactól való búcsújához. Meglepődve, minden előzmény nélkül olvastuk az Agri Kulti
Pjt. piac üzemeltetés felmondására
vonatkozó e-mail üzenetét 2012.
szeptember 20-án délben, pár órával a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülését megelőzően. Az
ülésen a korábbi tárgyalásaink eredményeként éppen a piaci helypénz
módosítása - annak igazságosabbá
tétele érdekében m2 alapú díjat bevezetve - , valamint a házirend módosítási javaslatainak a tárgyalása
volt napirenden. Az ülésre az Agri
Kulti Pjt. tagjait is szeptember 14én hívtuk meg.

A bizottsági ülésen indokolás nélkül annyit közöltek velünk pár szóban az érintettek, hogy október 1-én
a működésüket befejezik.
Ez az egyoldalú döntés sajnos a
közöttünk létrejött megállapodásban
szabályozott 30 napos felmondási
határidőnek nem felel meg, de ezen
felvetésünkre a szándék hiányán kívül érdemi választ nem kaptunk.
Mindezek fényében sajnálatosnak
tartjuk, hogy a mellékelt írásukban a
szervezők az önkormányzat támogatását (pénzügyi, tulajdonosi, jogalkotói), a piac melletti teljes kiállását elfelejtették megemlíteni, ideértve a
piac indulásakor soron kívül megtett
hatósági nyilvántartásba vételt, és
annak költségei felvállalását is.
A mellékelt írásban említett befizetéseket pontosítani szükséges, hiszen valóban 390 000 Ft összeget - a
szerződésünk szerint az üzemeltetőnek a piac működtetésével, a műsorokkal kapcsolatos költségei fedezésére - visszafizettünk az Agri Kulti
Pjt. tagjainak, emellett további 14 000
Ft-ot pedig az indulási költségekre
fizettünk ki.
A szerződés felmondását követően a bizottság javaslatára a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a helyi
termelői piacot saját fenntartásban,
változatlan feltételekkel működteti
tovább, biztosítva a kistermelők számára az árusítás lehetőségét, valamint
a lakosság számára közvetlenül a termelőktől származó, jó minőségű termékek hetenkénti megvásárlásának
a lehetőségét.
A döntést követően megkezdődtek az előkészítési munkák, elindítottuk az engedélyezési folyamatot, és
a szeptember 29-i piacnapon tájékoztattuk az árusokat a piac további működéséről. Már ekkor számos árus
kitöltötte a regisztrációs nyilatkozatot.
Mindezek alapján - amint azt a
honlapon, mellékelten a lapban és
szórólapokon is leírtuk - elmondhatjuk, hogy a piac változatlan feltételekkel, remélhetőleg mindenki megelégedésére tovább fog működni.
A szervezéssel megbízottak,
vagy Rudolf Józsefné,
Petrovics László, Fekete Zsolt,
Szimon Attila, Szomráky Pál

Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális
zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja
meg panaszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182., telefon: 06 (1)
342-63-55, 06-70-330-5384, e-mail: info@cchr.hu,
weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Megpróbáltuk és sikerült!
Új rendezvény, új felállásban
folytatás az 1. oldalról
Külön köszönöm nekik és várjuk a folytatást a nemzetiségi tánc
betanulásával, bemutatásával is.
A közönség megörvendeztetésére mindenki a legtöbbet hozta ki magából, sikerrel.
Meghirdettük a sörhas szépségversenyt, söröskorsó szépségversenyt, melyen egyértelművé

vált, hogy az embereknek szükségük van a játékosságra, vidámságra, humorra, és kikapcsolódásra. Mind a versenyzők, mind
a közönség láthatóan élvezte ezt
a programot és a kiváló sülteket,
a bajor csapolt söröket, amit Mészáros András és csapata prezentált a Maros étterem vendéglátóiként. A Mahart a rendezvényhez kapcsolódóan Kautz István
közreműködésével óránként és

térítésmentesen indította sétahajóit, az ideutazó és műsort adó
vendégeknek ingyenes utazási
lehetőséggel. Köszönet érte.
A gyermekekről sem feledkeztünk meg! Az óvodavezető és
az óvónők közreműködésével
külön gyerekfoglalkoztató sarkot
alakítottunk ki, hogy a szülők, ha
csak egy kis időt is, gondtalanul

tölthessenek el.
A rendezvényünket megtisztelte dr. Gerhard Pieschl segédpüspök Németországból Limburg /Lahnból érkezett, továbbá
az Észak Magyarországi Németek Országos Szövetségének
képviselői, Vecsés, Vác, Dunakeszi, Verőce, Budapest német
nemzetiségi önkormányzatainak
képviselői. A vendégek a műsoron felül a sétahajózást, vendég-

Sors, vöröskereszt, véradás
Hogy miért ezt a címet adtam írásomnak, azt alátámasztja a történet.
A SORS úgy hozta, hogy “A”
típusú vérre lett szükségünk sürgősen, ami egybeesett városunkban a
VÖRÖSKERESZT által szervezett
VÉRADÁS-sal.
Sajnos hozhatja úgy a sors, hogy
bárkinek bármikor szüksége lehet
vérre. Okozhatja ezt betegség vagy
váratlan esemény, baleset. Így jártunk mi is, amikor közölték a kórházban, hogy sajnos nincs A-s csoportú vérük és nekünk kellene szerezni. Ilyenkor gyorsan működésbe lép az ember agya és nem kis
feszültség közepette keresgéli a
megoldást. Szerencsénkre Nagymaroson éppen a szokásos őszi véradó nap volt a következő. Néhány
telefon és egy pár barát, ismerős
megkeresésével életbe lépett a forródrót, mely elegendő lett ahhoz,
hogy az elkövetkezett véradó napon
ismerősök, ismeretlenek a segítsé-

nyoknak, akik saját készítésű süteményükkel járultak hozzá a
vendéglátáshoz. dr. Sziliné Katinak a virágokért, Valentinné
Aninak a helyszínen történő
együttműködésért. Konkoly Ritának, Döbrössi Mihálynénak,

günkre siettek. A szükséges vérmennyiség bőségesen összejött.
Jöttek állandó véradók és jöttek,
akik egyébként nem szoktak, vagy
most adtak először vért. Jöttek
nagymarosiak, jöttek zebegényiek,
jöttek szobiak. Megható volt mindez számunkra és végtelenül hálásan
köszönjük mindazoknak, akik segíteni tudtak, vagy segíteni szándékoztak. Köszönjük a Vöröskereszt
helyi szervezetének és a Váci Vérellátó Szolgálatnak az önzetlen,
szakszerű és gyors segítséget.
Lám, megint megmutatkozott
az EMBEREK empátiája és nagyvonalú segítőkészsége. Gondoljunk
csak arra, hogy ez bármelyikünkkel, bármikor előfordulhat, ezért
adjunk vért máskor is és támogassuk vöröskereszteseinket mindenkor. Én magam is, továbbra is, így
teszek, mert JÓT tenni JÓ!
Hálára kötelezve, köszönettel:
Bedő Klára

fogadást is nagyra értékelték.
A megvalósításhoz nagy segítséget jelentett a Fő téri vegyesbolt Manyikája, és Rasman
Miklós a CBA képviseletében,
akik a fellépők idejutásának költségeit megfinanszírozták.
Nagymaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete
a hajóállomásnál a területet térítésmentesen bocsájtotta a rendelkezésünkre. Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet Nagymarosi kirendeltsége, DunaPress
Multimédia Bt szintén biztosítottak a támogatásukról.
Minden segítőnek köszönet,
hiszen nélkülük nem valósulhatott volna meg ilyen mozgalmas
és színvonalas rendezvényként
ez a programunk is.
Köszönet a német nyelvtanfolyamra járó hölgyeknek, asszo-

Flamichné "Aranyecseték"-nek a
tárgyi támogatásért, Petrovics
László polgármesternek, dr. Horváth Béla jegyzőnek, és Varga
Mátén hivatali dolgozónak, akik
készséggel segítettek a rendezvény megvalósításának technikai
kivitelezésében.
Nem utolsó sorban köszönet
mindazoknak, akik jelen voltak,
és így személyükkel megtisztelték, értékelték munkánk eredményét, és jól érezték magukat.
Várjuk kedves vendégeinket
a következő nagyszabású rendezvényünkre a februárra tervezett Batyus bálunkra.
Nagymarosi Német (sváb)
Nemzetiségi Önkormányzat testületének képviseletében:
Ivor Andrásné
elnök-szervező
(fotók: Ivor Andrea)

Gépkocsival várakozás
Felhívom a gépjárművezetők figyelmét, hogy városunk
teljes területén a járdákon, különösen a megújuló közterületeinken gépjárművekkel a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
(KRESZ) 40. § (1) bekezdése alapján tilos várakozni, de
még megállni is. Erre ugyanis kizárólag megengedő jelzőtábla vagy útburkolati jel esetén lenne lehetőség.
A gyalogosok, babakocsik közlekedésének biztosítása
érdekében (legalább 1,5 métert szabadon kell hagyni), valamint a közterületek új burkolatának megóvása érdekében felhívok mindenkit a szabályok betartására. Aki az
ingatlanára be tud állni, az tegye meg, aki pedig nem, az a
várakozóhelyeken, illetve tiltó tábla híján a közúton parkoljon.
A jövőben a rendőrség közreműködésével, és a közterület-felügyelőnkkel fokozottan ellenőrizni fogjuk a parkolást, a szabályszegőket pedig minden esetben bírsággal
fogjuk sújtani.
Dr. Horváth Béla jegyző
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Véget ért az uniós projekt
a nagymarosi óvodában
Két évvel ezelőtt indult, most ért
véget a Nagymarosi Napköziotthonos Óvodában az óvodapedagógusok fejlesztésére indult,
továbbképzésüket támogató
TÁMOP projekt. A záróeseményen a résztvevők felidézték a
pályázat indulásának nehézségeit, majd beszámoltak az örömteli sikerekről és a jövőbeni feladatokról is.
2009 őszén bukkantunk rá a
pályázati kiírásra, amely nagyon
kedvező feltételeket vázolt számunkra - emlékszik vissza Harangozó Károlyné,a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda vezetője. “Téli szünet volt az intézményben, karácsonykor otthon
írtuk a pályázatot egy kedves
pályázati projektmenedzserrel
együtt. Januárban beadtuk és
végül 7 hónapos elbírálási szakaszt követően, 2010. augusztus
22-én írtuk alá a támogatási szerződést, meséli az Óvodavezető.
Összesen 6 397 500 forintot nyert
az intézmény, kifejezetten a szakirányú továbbképzés megszervezésére, finanszírozására.”
Az óvoda 2010. szeptemberében így két óvodapedagógusát
tudta beiskolázni szakirányú továbbképzési szakra. Varsányi
Izabella német nemzetiségi óvodapedagógus szakon másfél év
után, Rudolf Józsefné pedig az
egységes óvoda-bölcsődei nevelés-gondozás területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú szakon végzett júniusban.
Mindketten mosolyogva meséltek a vizsgaidőszak okozta
nehézségekről és az államvizsga előtti álmatlan éjszakáikról.
De utólag megszépíti az idő ezeket, mondja Varsányi Izabella
nevetve.
- TÁMOP támogatás nélkül
nem tudta volna a továbbképzést
fizetni az Óvoda? - kérdezem az
óvodavezetőtől.
- Sajnos ilyen formában nem,
mondja Harangozó Károlyné
mosolyogva. Majd elkezdi a pályázat előnyeit ecsetelni: ebben
a pályázatban nem volt önrész,
az önkormányzatnak sem és a
pedagógusoknak sem kellett saját zsebből hozzátenniük a képzési díjakhoz, 100 százalékban
európai uniós forrással valósult
meg a képzés. Kaptunk 2,1 mil-

lió forint előleget is. Másrészt a
képzésben résztvevők 50%-os
munkaidő kedvezményt kaphattak, mert a pályázati pénzből
meg tudtuk oldani a félállású helyettesítésüket is. Ezen kívül a
támogatásból kifizethettük a tanulmányokhoz szükséges szakkönyveket, foglalkoztató anyagokat, melyek most az óvoda
könyvtárát gazdagítják. Továbbá vehettünk két új laptop készüléket, melyet a két óvónénink
használhatott tanulmányaik
alatt, jelenleg az intézményben

adott, de a lehetősége így már
megvan, ecseteli a további előnyöket Petrovics László polgármester.
- Ugyancsak nagy hasznát veszi az intézmény a német nemzetiségi óvodapedagógus szakvégzettségnek, hiszen a városban
sok család igényli, hogy az óvodai nevelésbe a nemzetiségi
nyelvet is integráljuk. Izabella
pedig ebben lesz nagy segítségünkre, hiszen ő számos új pedagógiai módszert, német nyelvű foglalkoztatói eszközt, didak-

Varsányi Izabella, Harangozó Károlyné, Milicz Ákos, Rudolf Józsefné
és Petrovics László

hasznosítjuk ezeket az eszközöket. A projekt fizette a bejárási
költségeiket is a képzési helyekre. S nem utolsó sorban a projekt adminisztrációjával is megbízhattam a pályázatot elkészítésében aktív szerepet vállaló
külső szakértőnket, ennek költségét is a pályázati keret terhére
tudtuk elszámolni. Mindezek a
lehetőségek nem adottak egy
pusztán normatív finanszírozásból működő intézmény gazdálkodásában, ezért is örülök, hogy
ilyen sikeresen teljesítette az
Óvoda a szerződésben vállalat
szakmai és a formai követelményeket is.
- Mit tud profitálni az Óvoda
a megszerzett képesítésekből?
- Az egységes óvodabölcsöde egy új intézményforma, ezzel a szakvizsgával ilyen
csoportot is tudnánk indítani a
térségben elsőként - mondja Rudolf Józsefné alpolgármester.
Az önkormányzat elhatározása és szabad csoportszoba kell
hozzá, amely most még nem

tikai módszertant sajátíthatott el
a képzés során - mondja
Petrovics László polgármester.
- Kinek ajánlaná még ezt a
képzési formát, illetve mire hívná fel a hasonló cipőben járó
környékbeli intézmény figyelmét?
- kérdezem a pályázat megírásában résztvevő és folyamatos támogatást nyújtó Milicz Ákostól.
- Jelenlegi konstrukcióban a
TÁMOP-os pályázatokat 2013ig írják ki, érdemes folyamatosan figyelni a megjelenő felhívásokat az intézményekben-válaszolja Ákos. Mint minden pályázat megvalósítása, ez is némi
merszséget és bátorságot, és természetesen folyamatos odafigyelést és átgondolást igényelt.
Ragaszkodtam hozzá, hogy az ad
hoc döntéseket kizárjuk a pályázatból, ebben nagyon fegyelmezett, segítő kollégákra találtam
az intézményben. Például a beszerzéseket árajánlatkérések
előzték meg, a munkatársakkal
képzési szerződést kellett kötni,
folyamatosan tájékoztatni kellett

a nyilvánosságot a pályázat előrehaladásáról szülői értekezleten
és a tantestület előtt is, az eredményekről nyilvántartást kellett
vezetni, stb. Mindezeket pedig
alaposan dokumentálni is kell,
vaskos mappákban állnak az iratok az óvodavezetői irodában
most is. És mindezek mellett a
pályázati pénz szabályszerű elköltése is kihívások elé állítja az
intézményt, ill. a polgármesteri
hivatal munkatársait. Nagymaroson egy-egy félévről a pénzügyi beszámolót reggeltől-estig,
néha éjszakába nyúlóan készítettük, ez a hivatal 4 fős pénzügyi
apparátusát is lefoglalta 1-1 napra. Aztán csomagként kellett feladni az elszámolást, mert levélnek annyira nehéz volt, hogy a
posta át sem vette. Nos, ilyen adminisztratív megmérettetésekre
kell készülnie annak, aki belevág egy uniós pályázatba. Másik oldalon az óvónők és az intézményvezető is mentesülhettek a teher alól, hiszen jelenlétemmel átvállaltam bizonyos feladatokat tőlük. Egy állandó, külső menedzser éppen ebben erős,
viszi a hátán a dokumentációt, a
pénzügyi elszámolásokat, hiánypótlásokat, stb., mialatt a többiek tudnak koncentrálni a szakmai munkavégzésre, a tanulásra, a vizsgákra.
- A jövőre vonatkozóan mik a
további tervek? - kérdezem az
Harangozó Károlynét.
- Ennek a projektnek a fenntartása most indul és 2017. szeptemberéig tart. A következő 3 évben még feladatunk a most megszerzett tudás, ill. nevelői kompetenciák integrálása a nevelési
programunkba - mondja. - E
mellett indulnak az új TÁMOPos pályázataink is. Az önkormányzat sikeres pályázatának
köszönhetően az óvodánkban
lehetőség nyílik az intézményünk bővítésére, fejlesztésére,
korszerűvé tételére az Elsővölgy
utcai részegységben összesen
kb. 130 millió forint értékben.
Valamint elbírálási szakaszban
van egy másik pályázatunk is,
melynek keretein belül lehetőség
nyílik további képzésekre és
mind a három részegységben
megvalósítható eszközfejlesztésre is. Emellett folyamatosan
figyeljük az új lehetőségeket is
az óvoda infrastruktúrájának és
szakmai munkájának fejlesztése
céljából.
Reméljük, hogy a jövőben
is hasonlóan sikeres, eredményes pályázatok megvalósításáról írhatunk híreket Nagymarosról! (F. A.)
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Határtalan Gyerektábor
Nagyszerű gyerektáborban vehettünk részt a nyár végén! Kárpátaljáról, a ráti Szent Mihály gyermekotthonból érkeztek hozzánk
vendégeink, mintegy húszan. A
gyerekek családoknál voltak elszállásolva, hiszen ez nekik nagyobb poén, mint a tömegszállás.
Jó barátságok alakultak ki, volt is
nagy sírás-rívás a búcsúzáskor; na
de ne szaladjunk ennyire előre.
Napközben együtt töltötte az
időt a marosi gyereksereg és a ráti
különítmény. Legjobban a dunai
fürdőzést élveztük, hisz az idő ragyogó volt, a víz simogató, a
strand szenzációs. Juhász Lillával pelevadászaton vettünk részt
a Börzsönyben, majd bogarásztunk egy kicsit, összehordott nekünk tücsköt-bogarat, így botsáskát etethettünk szöcskékkel.
Czakó Bence jóvoltából egy
fantasztikus íjász-gyorstalpalón
vehettünk részt, ahol a fődíj a
lufi-pukkasztás volt. Köszönjük
Gáspár István plébánosnak, hogy
a plébánián lövöldözhettünk.

és egyéb hasznos dolgokkal leptek meg bennünket; Tölgyes Ildinek és Hardinak, aki borral látta
el a koncertre érkezőket; Schäffer
Dórinak és Gabinak, akik a csónakázáshoz hajót adtak; Szalai
Tündinek, aki egész tábor alatt vigyázott ránk, és Zolinak, aki fejedelmi lakomával vendégelt meg
minket, Burgermeister Lacinak és
Líviának, akiknek szintén egy kenut köszönhettünk és Burgi Beá-

letben, és kapitány volt a vízitúrán;
Fekete Nórinak, aki háziasszony
volt a Kerekegyletben, és a legtöbb programban. Köszönjük a
fergeteges lakomákat: Szalai Zolinak és Panni néninek, Csete
Naninak, a Maros Étteremnek:
Mészáros Andrisnak, a Jobbik
Nagymarosi Alapszervezetének:
Szimon Áginak, Békefi Andrásnak,
Bergmann Hildának és Fekete
Zsoltnak, a Nagymarosi Férfikarnak: Niegreisz Sándornak. Köszönjük Kocsis Norbinak a
fagyizást és a felajánlott pizzázást.
Köszönjük a Kézműves Csokizó-

nak, Flamich Gábornak a felajánlott fagyizást. Köszönjük Veres
Orsinak és Bertnek a csemegekukoricát. Köszönjük Pincinger Katának a sok segítséget. Köszönjük
a sok sütit, játékot, üdítőt. Köszönjük Nagy Lacinak többek között a könyveket.
A tábor főhadiszállása a Kerekegylet volt, ahol épp a Hód Kft
szerelte a betonvasat az épülő gáthoz. Köszönjük a cégvezetők
együttműködő hozzáállását és a
munkások figyelmességét.
A tábort egy feledhetetlen este
zárta. A Kerekegylet kertje zsúfolásig megtelt érdeklődő közönséggel és izgatott gyerekekkel.
Ivaskovics Jóska bácsi tanítványai nem vallottak szégyent, fergeteges műsort adtak, de Juhász
Orsi nagymarosi csapata is igen
szépen muzsikált! Köszönjük a
zenetanárok fáradhatatlan munkáját, és barátságát!
Köszönjük a rengeteg pénzt,
amit kaptunk. Személyiségi és
adminisztratív okokból nem áruljuk el, hogy kitől, de kettőt mégis kiemelünk: Klaust, aki
Grevesmühlenből németként és a
Von Benkó házaspárt, ahol
Marianne angolként támogatja
évről-évre a tábort, ahol magyarmagyar találhat egymásra, s köthet határokat áthidaló barátságot.
Igen jól éreztük magunkat,
köszönjük, Nagymaros!

"Sír az én kis sárkányom!"
Szeptember 9-én - egy szép őszi
vasárnapi napon - iker fiúunokáim szüleikkel együtt a Duna parton, a Halas és a játszótér közötti
szakaszon voltak. Az egyik padra
letették ruháikat és egy 3 fejű, sárgásvörös színű sárkányt.
Játék közben észrevették, hogy
eltünt a sárkány. Keresni kezdték,
de sajnos nem találták.
Nagy sikere volt a Zebe- nak, akire mindig számíthattunk;
A parton sok szülő tartózkodott
génytől Kismarosig tartó kenu- Falvay Karinnak és Balázsnak, gyerekekkel, miután a többi holmizásnak, több luxushajón léket aki házigazdánk volt a Kerekegy- hoz nem nyúltak, úgy gondoljuk
ütöttünk, óriás hullámokkal küzdöttünk, és meghódítottuk a vadregényes szigetvilágot is.
A nyaralás nemcsak a kikapcsolódásról szólt, hiszen a ráti
gyerekek nagy erővel készültek
egy budapesti Ki Mit Tud versenyre, így énekpróba énekpróbát követett. Akárhogy is igyekeztek a
szervezők vendégeink a családoknál töltött időt élvezték a leginkább. Köszönet a vendéglátóinknak: Ekési Orsinak, aki egyébként
az íjászatot is megszervezte; Bálint Ildinek és Zsombornak, akik
MENITA Kft.
06-30/912-9413
háziszörpel is elláttak bennünket;
Hajek Csillának és Gratzál
Gabinak, aki a Halasnál uzsonnáztatta meg a csapatot; Német Ildinek és Józsinak, akik sok játékkal

valamelyik gyereknek megtetszett,
játszott vele, és véletlenül elvitte.
Azóta az unokám síratja és hazavárja a sárkányát, és úgy hiszi,
hogy sárkánya is sír a gazdája után.
Kérem a segítségét mindenkinek aki látta, vagy tudja hol van a
sárkány, esetleg aki elvitte, juttassa el a Halashoz illetve a Lottózóba, unokám örömére.
Mindenki segítségét köszönjük.
Egy nagymama

- 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.
www.menita.hu
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A FLOW jelentése: folyás,
Õszi Tárlat
áramlás, lebegés
a mûvelõdési házban
Beszélgetés Holtság Ildikóval
Holtság Ildi otthonában gyönyörű
képei között beszélgetek vele az
életről, gondolatairól és képei születéséről.
- Hogyan kezdtél el festeni?
- Napjainkban már pszichológiai fogalommá vált Csíkszentmihályi
Mihály professzor Flow című könyvével, 8 évvel ezelőtt ismerkedtem
meg. Akkor éppen a fazekas mesterség fortélyait sajátítottam el.
Közben pedig elkezdtem festeni,
barátaim nagy örömére. Aztán szép
lassan fazekasként levizsgáztam,
ám a festést nagyon megszerettem
és folytatódott tovább. Minden tudatosság nélkül, belső vágyam kifejezéseként kerültem egy áramlat
folyamatba. A könyvet többször is
átolvastam. Nagyon megtetszett.
Akkor ismertem fel mit is csinálok.
Megértettem, hogy amit minden
ember keres: a boldogság merre található igazán. Az addigi életem tapasztalatai, a megélt szokatlan
gyermek és fiatal felnőttkor, az érdeklődési köröm,a művészeten túl
a vallások, pszichológia az emberi
kapcsolatok. A sok céltalannak
tűnő ismeret mind értelmet nyert.
Életünk röpke ideje alatt annyi
mindent megismerünk, de csak a
felszínt tudjuk megkaparni. Vágyaink és az idő ostorral áll mögöttünk
és csak hajt…A mai ember kényszeres, rögtön kielégülést ígérő
csalóka vállalkozásokba bonyolódik. Külső feltételekben véli megtalálni a boldogságot. Fal, habzsol,
iszik, kergeti az élvezetek minden
formáját. Jobb autó, szebb nő, sikeresebb férfi: minden a legek felé
tör. Közben meg összeroppanunk,
kiüresedünk. Pszichikailag, mentálisan csődöt mondunk. Szeretetünk és kapcsolataink tönkremennek.
- A könyv lényege: a helyes élet,
,, az értelemmel megélt alkotó élet,,.
- Amikor célrairányultan a feladattal szinte összeolvadunk. A
feladatra és megalkotására irányított érzékszervek, mintegy elviszik a gondolatot. Az esetleg negatív gondolatok helyébe egy pozitív célrairányultság lép. A feladat, alkotás lehet bármi: egy asztalos műve, egy ház felépítése,
kert tervezése, egy házi veteményes létrehozása és fenntartása,
művészeti tevékenység vagy
hegymászás éppen. A lényeg a cél
kitűzése és a ráirányuló cselekvéssorozat, mely maga a flow… Akkor a legjobb, ha nem érzed a lábad görcsölését, nem törődsz az
éhségeddel, mert a figyelmedet
magadon kívülre helyezed.
A festés egyenlő nekem a meditációval, a boldogsággal e köré fűzöm fel a terveimet, és ez tölti ki a
mindennapjaim.

A harminc éves Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület Őszi
Tárlatát szeptember 29-én délután nyitották meg a művelődési
házban.
Mándliné Szabó Katalin művelődési ház vezető köszöntője
után Gyarakiné Márton Magdolna mondott megnyitó beszédet,
melyben egyebek mellett méltatta az egyesület harminc éves
tevékenységét, majd egy kicsit visszatekintve a múltba, részletesen beszélt a művészetről, annak jelentőségéről.
A megnyitón műsort adott Bene Annamária (fuvola) és
Zvolenszki Zoltán. A kiállítás október 12-ig tekinthető meg.

- Milyen témákat szeretsz leginkább a vászonra vinni?
Én mindig, érzelmeket festek.
Ha például lefestem a visegrádi oldalt, ami itt a falon látható, talán
mások számára lehet, hogy nem is
ilyen a valóságban. De én pont ezt
szeretném elérni. Kedvelem a virágokat. Cipruskák nagy kedvenceim.
És a sárga csodákról készült kép a
ragyogó fényüket csillantja meg. Az
a jó, ha érzelmeket a képeimen keresztül más is megéli. Nem törekszem arra, hogy hűséggel lefessek
valamit. Persze lerajzoltam pár arcot, kezet, de számomra nem ez az
izgalmas a festészetben. Izgalmas
attól válik az egész, ha egy verset
elolvasva a képeimen át immáron
nézője valaki annak a versnek, ami
megragadott. Egyszerűen a fizikai
és lelki érzékelést érzelmeim és tapasztalataim szűrőjén átengedve sajátos világnak álmodom... Ha ez sikerül az mindig nagy örömmel tölt
el engem.
- Hová sorolod magad, milyen
a te stílusod?
Sehova sem tudom sorolni magamat. Nem is festőként határozom
meg magam, a Holtság Ildi vagyok.
Aki gondolkodik, érez és fest. Amit
szeretnék, elérni? Nagy tisztelője
vagyok a művészetnek. Széles a paletta, amit be tudok fogadni, ám ha
mégis ki kellene emelni, akkor az
expresszív festészet lenne az. Tanulok és figyelek.
- Megszállottnak tartod magad?
- A céljaim vezérelnek. - A megszállottság ezoterikus meghatározás. A szellemekkel nem érzek közvetlen érzékeimmel felfogható kapcsolatot. Mit lehet tudni, attól, hogy
én nem látom, és nem érzem: még
létezhetnek! Nekem lehet, hogy
nem is feladatom, hogy tudjam…
Végül idézem egyik kedvenc
versemet, melyet képnek álmodtam:
,,Kerék I.: Új dimenziókba. Nem
csak a megnyíló test örök, egyszeri
csodája, nem csak a vággyal telített szervek megszólaló hangszerei,
de a mi kettőnk közös örömén túl
egy gazdagabb világba lendít, új
demenziókba múlhatatlanabb cél
felé mutat.,,
SBIJ

Állatbarát klub az iskolában
Szeptember 28-án tartottuk az
idei év első állatbarát klubját
az iskolában. Meghívott vendégünk Széphalminé Hamvas Beáta a Kutyakanyar Állatorvosi
rendelő kutyakozmetikusa volt.
Megkértük, hogy avasson

a hosszú szőrű kutyusokat fésülni, és milyennel a rövid szőrűeket.
A gyerekek örömére elhozta kutyáját, Csipkét is, akin bemutatta és a gyerekek ki is próbálhatták a különböző fésűket.

be a kutyák ápolásának a rejtelmeibe. Bea elmondta nekünk, hogy a kutyák szőre milyen gondozást igényel. Megtudhattuk, hogy milyen gyakran kell a kutyusok szőrét fésülni. Elhozta az ápoláshoz
szükséges eszközöket is. Azt is
megtudtuk milyen fésűvel kell

Beszélt még a fürdetésről,
samponokról, fog-és körömápolásról is. A száraz sampont
be is mutatta Csipkén.
Köszönjük Beának, hogy eljött hozzánk és sok érdekes információt osztott meg velünk a
kutyusok ápolásáról.
Havasiné Jakus Beáta
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Vendégünk volt Visegrád Az iskola év eleji hírei
Kitüntették Zoller Józsefnét, Betti nénit!
A Kerekegylet meghívására vendégségbe jött Nagymarosra Visegrád
színe-java. Az ünnepi találkozóra a
Fő téren, a művelődési ház előtt került sor. Gyerekprogrammal, bábszínházzal kezdődött a program,
majd két énekkar, a Német Kisebbségi és a Férfi Dalkör következett.
A polgármesterek, Félegyházi András és Petrovics László kölcsönösen
köszöntötték a két város lakóit, majd
Visegrád Polgármestere a színpadra szólította Zoller Józsefnét, Betti
nénit, akinek a Visegrád Díszpolgára elismerő oklevelet adományozta
több évtizedes visegrádi pedagógusi munkájáért. Betti néninek ajánlotta az iskolások műsorát Bozóki
Mariann iskolaigazgató. A visegrá-

diak fúvószenekara messzire elhangzott, így előadásuk alatt sokan
tették próbára kézügyességüket a
kőfaragóknál, lemez-domborítóknál, pénzverőknél és gyertyaöntőknél. Sokan viszont a reneszánsz játszóteret választották, ahol szellemes
játékokat próbálhatott ki a vállalkozó kedvű közönség.
A középkori blokk lenyűgözte az
érdeklődőket. A Szent György Lovagrend haditorna-bemutatója, a
Primavéra táncegyüttes előadása, a
solymászbemutató és a dobos-csapat műsora mindenkit a székbe szögezett. Igazán férfias férfiak és nőies hölgyek előadását láthattuk.
A színielőadás roppant szórakoztató és nagyon szellemes volt. Ezt
követte a Szimbola együttes csodálatos előadása. Nagy volt az érdeklődés a visegrádi stand előtt felállí-

tott Múzsák kútja körül, melyből vörös és fehér bor folyt egyszerre. Az
est fénypontja az élősakk volt, ahol
nagymarosiak öltöztek be visegrádiak ellen. Sokáig derekasan helytálltunk, de végül mégis győztek az efféle lovagi tudományokban nálunk
jóval jártasabb szomszédaink. A Jam
zenekar professzionalitása egyszerűen lenyűgöző volt.
A vacsora elkészítése egész kis
népünnepéllyé alakult. A fakanalat Fekete Nóri tartotta a kezében,
de a főzésben szinte mindenkinek
jutott szerep. Köszönjük a segítséget a Bethlen Vendéglőnek:
Marcsinak, Burgi Lacinak, Nellinek, Edgárnak, Lillának, Újvári
Gabinak, Szalai Zolinak, Veres

Lacinak, Ivor Anikónak, Nyakas
Attilának, Rothbauer Tóninak.
Köszönet illeti az önkormányzatot
és a művelődési házat.
Köszönjük vendégeinknek a
magas színvonalú produkciót,
külön köszönjük
Mikesi Tamás
művelődési ház
igazgatónak a kiváló szervezést.
Kívánjuk,
hogy legyen Nagymaros-Visegrád
testvérvárosként a Dunakanyar fővárosa! Fotók a Facebookon!
Fekete Nóra,
Burgermeister Bea,
Hervai Kinga,
Falvay Karin, Klári, Balázs,
Szalontai Katus, Máté,
Szomráky Nani, Pál

2012. szeptember 3-án Fábián Szabolcs igazgató úr ünnepélyes keretek között megnyitotta a 2012/2013-as tanévet,
majd köszöntötte az első osztályos tanulókat. A köszöntő
után 53 első osztályos kisdiák engedte magasra színes lufiját.
Az első tanítási napon a tanulók tudomásul vették a házirendet, valamint tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesültek.
A napközi, a tanulószoba, a művészeti oktatás szeptember 5-én
vette kezdetét. Szeptember 17ig minden osztályfőnök megtartotta a szülői értekezletét. A
2012/2013-as tanévtől változás
az oktatás területén a heti öt testnevelés óra az első és az ötödik
évfolyamon. Reméljük, hogy a
mindennapos testneveléssel tanulóink egészségesebbé és
edzettebbé válnak.

18. Vén Botond, 20. Oláh Zoltán, 23. Schwarcz Gergő, 30.
Kiss Bence, 67. Szalai Álmos,
68. Sümegi Gergő. III. korcsoport lányok 45 induló: 3. Jeszenszky Petra, 14. Müller Bettina. III. korcsoport, fiúk:100
indulóból: 3. Dobó Bálint, 17.
Squor Bálint, 32. Gaszner
Ádám, 41. Maurer Máté. IV.
korcsoport, fiúk 45 indulóból:
15.Bodor András. Gratulálunk
a jó eredményekhez!
Szeptember 29-én a Sörfesztiválon a 4.a és 4.b osztályos tanulók német dalokkal örvendeztették meg a látogatókat.

Október 2-án az 1.c és a
2. a osztály rendhagyó környezetismeret órán vesz részt
a Gyadai tanösvényen, ahol
testközelben ismerkedhetnek
meg az erdő élővilágával, az
Szeptember 21-én 51 ta- erdészek munkájával.
nuló vehetett részt Budapesten
a Nagy Sportágválasztón, ahol
Október 4-én az Állatok viki is próbálhatták magukat bi- lágnapja alkalmából vetélkezonyos sportágakban. Este dőt, kézműves foglalkozást tarSzlépkáné Árvai Ágnes tanító- tanak az alsó tagozatosok.
nő szervezésében az alsó tagozatos diákjaink megtekintOktóber 5-én délelőtt 10
hették a Madách Színházban órakor emlékeztünk meg az
a Mary Poppins című musi- aradi vértanukról. A műsort a
calt.
4.a és 4. b osztályos tanulók
adták. Október 9-én a 4. b
Szeptember 22-én Hamvas osztály a Közlekedési MúzeBrigitta vezetésével kezdetét umba tett tanulmányi kiránvette a Hangya-túra, a gyere- dulást.
kek a Remete barlanghoz kirándultak.
Programelőzetes októberre:
Szeptember 27-én a nyolOktóber 16-án 18 órára
cadik osztályosok Pályaválasz- Szülői Fórumra invitáljuk a
tási kiállításon kaphattak tájé- szülőket. Helyszín: a felső iskoztatást a környező középis- kola szétnyitható terme. Minkolákról.
den kedves szülőt szeretettel
várunk!
Szeptember 28-án, SződliOktóber 19. péntek 11 óra:
geten került megrendezésre a Október 23-i iskolai megemlémezei futóversenyen, ahol kezés. A műsort az 5. a osztály
gyorslábú diákjaink kiválóan előadásában tekinthetjük meg.
szerepeltek. Eredmények: I.
Október 20. Nahátos Hankorcsoport 85 indulóból: Vas gya-túra.
Koppány 7. helyezés, Jórász
Október 27. szombat munVilmos 12. helyezés. II. korcso- kanap, ezen a napon rendezi
port lányok, 90 indulóból: 12. meg az alsó tagozat a "Szépen
Illés Panna, 20. Ábrám Anna, szólj" énekversenyt.
30. Oláh Dorina, 31. Mátrai
Október 29-től november
Nóra, 32. Tóth Petra, 33. Ha- 4-ig Őszi szünet. Szünet utávasi Petra, 34. Kun Alexand- ni első tanítási nap: november
ra, 44. Bognár Berta. II. kor- 5. hétfő
csoport fiúk, 120 indulóból:
Iskola vezetõsége
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Nagymaros FC Újra Négypróba!
2011-2012-es
idényösszefoglaló
Az utóbbi évtized legjobb szereplésével zárta a város futball
csapata az előző évi bajnokságot. A felnőtt és ifista csapat
egyaránt jó helyezést ért el a
Megye II. "A" csoportjában.
Nyáron sem állt meg a munka
az egyesületnél, hiszen a pályakörnyéki felújítások mellett a
játékosok keményen készültek
az őszi szezonra. Mindkét keret
tovább erősödött, ezért az új és
nehezebbnek ígérkező bajnokságra is reménykedve tekintünk
előre.
A felnőtt csapat a 7. helyen
zárt, melyre már tíz éve nem
volt példa ebben a versenykiírásban, még az U19-es csapat
negyedik helyet 2009-ben ért el,
de azt alacsonyabb osztályban.
Ez azt is jelenti, hogy a nyári
felkészülés során kitűzött célokat mindkét gárda teljesíteni
tudta. Horváth Bálint 4., míg
Zeller Dávid 9. lett a felnőtt góllövőlistán, mely nekik egyénileg is az utóbbi évtized legjobb
eredménye. Az ifistáknál Trinn
András 22 mérkőzésen 19 gólt
ért el, mely szintén említésre
méltó teljesítmény. A Sportszelet nevű megyei labdarúgással
foglalkozó szaklap alapján a
csapat legjobb három átlaggal
rendelkező játékosai legalább
12 értékelhető mérkőzés alapján: Himmer Donát (6,22,
mellyel a kapusok rangsorában
3.), Turi Imre (6,17), valamint
Zeller Dávid (6,14). Ember
Ákos a csapat kapitánya az
összes fordulóban pályára lépett, a csapatból egyedüliként.
Az újság által összeállított forduló válogatottjában Zeller Dávid 4-szer, Horváth Bálint 3szor, Ember Ákos, Kiss Csaba
és Vitányi László 2-szer, míg
Himmer Donát, Szikriszt Richárd, Heininger Ádám és
Boross Tamás 1-szer kaptak helyet. A forduló legjobbjának háromszor választottak nagymarosi játékost, név szerint Zeller
Dávidot, Horváth Bálintot és Vitányi Lászlót. A szezont egy június 30-án megrendezett ünnep-

ség keretei közt zárták a csapatok, melyen ünnepélyes keretek
közt kerültek átadásra az új mez
garnitúrák.
Egy hónapnyi pihenő után
július végén megkezdődött a
felkészülés a következő idényre. Hetente átlagosan háromszor
gyűlt össze a keret az alapozáshoz, melyeken az erőnlét és labdás feladatok domináltak. Három edzőmérkőzést játszottak
csapataink, melyeken Kosd (53), Verőce (2-3) illetve Szendehely (3-4) volt az ellenfél. A
felnőtt csapat öt új játékost igazolt, Boros József, Gieber Gyula, Kovács Arnold, Kisikán Tamás, valamint Sasvári Mátyás
jelenti az erősítést. Az U19-esek
keretéhez pedig Galambos
Máté, Gieber Gergő és Maurer
András csatlakozott a nyár folyamán. Az egyesülethez kapcsolódó hír továbbá, hogy szeptembertől a Magyar Labdarúgó
Szövetség Bozsik Egyesületi
Programjának egyik körzete
városunk lett, melynek központi-kiemelt csapata a Nagymaros
FC, vezetője pedig Vitányi László.
A jó hírek mellett meg kell
említeni pár nehézséget, melyek
mind a csapatot sújtják. A nagymarosi polgármesteri hivatal
pénzügyi támogatásának hiánya
többek közt azt eredményezi,
hogy januártól a jelenlegi 2000
Ft-os tagdíj tovább fog emelkedni, és az utazási költségeket is
egyre nehezebb előteremteni.
Sokan így is saját pénzükből és
szabadidejükből áldoznak az
egyesület érdekében, de hosszútávon ez nem jelenthet megoldást.
Mire Ön ezt a cikket olvassa, már javában zajlanak a 2012es őszi szezon küzdelmei, melyről bővebben a későbbi lapszámokban olvashat majd. Továbbra is sok szeretettel várjuk
az érdeklődőket a mérkőzésekre, melyekről a kihelyezett plakátokon értesülhetnek a szurkolni vágyók. Hajrá Maros!

Boross Tamás

Idén már ötödik alkalommal
rendezi meg a Cédrus Egyesület Négypróbáját, melynek első
fordulójára júniusban, a
Kittenberger napokon rendezett kerékpáros túráján került
sor. Októberben felgyorsulnak
az események, 20-án a NAHÁT teljesítménytúráján, 23án a Perbíró József emlékére
megrendezett futóversenyen
kell résztvennie azoknak, akik
szeretnék teljesíteni mind a
négy fordulót. A rendezvénysorozat negyedik eseményére,
az úszásra már csak azok kap-

nak meghívót, akik az első három fordulban részt vettek.
Akik mind a négy eseményt
megtisztelték jelenlétükkel, az
utolsó forduló után megkapják
jutalmukat, ami egyelőre titok,
de a korábbi évek tapasztalatai
alapján sejthető, hogy érdemes
odatenni magunkat.
Természetesen ha valaki
nem is vett részt a kerékpáros
túrán, azért örömmel várjuk
bármelyik rendezvényünkön,
először is tehát október 20-án
7 és 9 óra között a római katolikus plébánia udvarán!

Keresztállítás
Idén is felállítjuk Advent elején a Jobbik kettős keresztjét. Csakhogy
a régi helyszínre, a Magyar utca közepére már nem tehetjük az átépítések miatt. Sokat gondolkodunk, hogy hol legyen a kereszt új helye,
ahol szem előtt van, ahol sokan látják. Kérek mindenkit, hogy ha van
egy jó ötlete a kereszt helyszínét illetően, írjon nekünk. Minden ötletet örömmel fogadunk.A városi megemlékezést követően ismét elsétálunk a Duna-parti Életfa szoborhoz, ahol az 56-os forradalom emlékére gyertyát gyújtunk. Mindenkit szeretettel várunk!
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Nagymarosi Szervezete (jobbiknagymaros@citromail.hu)
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Dalolva szebb az élet
Nagymaros Város Önkormányzata az augusztus 20-iki ünnepség
keretében Pro Urbe díjat adományozott a 108 éves Nagymarosi
Férfikarnak. Köszönjük az elismerést, és azt a támogatást, amit
a kórus részére biztosítottak!
A díj átadása során elhangzott
laudáció részletesen ismertette a
kórus 108 éves munkásságát és
életének legfontosabb állomásait. A kórusművészet terén elért díjak, kitüntetések azt bizonyítják,
hogy nem csak jó hangú dalosok,
de kiváló karnagyok munkálkodtak a sikerek elérésében.
Egy közösség elismerése, dicsérete mindig ösztönzően hat.
Különösen akkor, ha azt az ország
legnagyobb közjogi méltósága teszi. Nagyon jól esett, amikor a kórus 100 éves jubileuma alkalmából Mádl Ferenc köztársasági elnök úr is meleg hangú levélben
gratulált a kórusnak, és akkori
karnagyának, Brusznyai Margitnak és elismerését fejezte ki a kórus 100 éves történetét bemutató
emlékkönyv kiadásához.
Szeretnék köszönetet monda-

ni azoknak az intézményeknek,
vállalatoknak, és magánszemélyeknek, akik anyagilag támogattak minket, és ezzel tették lehetővé a hazai és külföldi fellépések költségének biztosítását. Külön köszönjük a Nagymarosi Férfikórus Alapítványnak felajánlott
személyi jövedelemadó 1 százalékát és kérjük további támogatásukat.
Nem feledkezhetünk el arról
a lelkes nagymarosi közönségről
sem, akik a kezdetektől állandó
támogatásukról biztosítottak bennünket. Azt, hogy magukénak tekintették, és lelkes tapsaikkal biztatást és erőt adtak a folytatáshoz.
Azért erre sokszor nagy szükség
volt.
Végül, de nem utolsó sorban
szeretnék megemlékezni azokról
a régi dalosokról, akik tovább adták a kórus zászlajával együtt a
dal szeretetét, és példát mutattak
lelkesedésből, lemondásról és önfeláldozásról. Eddigi eredményeinket és fennmaradásunkat elsősorban nekik köszönhetjük.
Rothbauer Antal

“A bál céljára tombola vagy árverési tárgyként
értékesíthető adományokat köszönettel fogadunk!”

Tiltott, közösségellenes magatartások
A Képviselő-testület szeptember 24-i ülésén elfogadta 17/2012. önkormányzati rendeletét a tiltott, közösségellenes magatartásokról. A rendelet
október 1-jén hatályba lépett.
A rendeletben meghatározásra kerültek azok a szabálysértésnek nem
minősülő magatartások, amelyek megvalósítása esetén 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, vagy 150 000 forintig közigazgatási bírság kiszabására kerülhet sor.
A tiltott magatartások alapvetően a köztisztaság, a közterületek rendje,
helyi környezet védelme, az állattartás, ebtartás tekintetében lettek megállapítva.
A rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján, a hivatali hirdetőtáblán olvasható, valamint a lap mellékleteként is közzé fogjuk tenni.
Dr. Horváth Béla jegyző

Olvasói levél

"Aki dudás akar lenni,
pokolra kell annak menni..."
Kedves fiatal Barátom, Balázs Ilona riporter, talán nyitva felejtették a pokol kapuját, amikor a Végh Attila József Attila díjas költővel folytatott beszélgetés során elhangzott Dosztojevszkij-idézetet vágatlanul a nagyközönség elé tárták. Az idézetet nem kívánom megismételni, mert támadja a Tízparancsolat 4. és 5. pontját.
Az egyszerű polgárt sokkolják a nem az ő erkölcsiségét tükröző
mondatok. Nemcsak arról van szó, hogy azokat érti vagy nem. Egyszerűen más szöveg való egy irodalmi folyóiratba, s más a sokféleségében érzékeny Nagymarosnak. Mondom ezt mint nyugdíjas
pedagógus, mert meg kellett küzdenem pályám során az ilyen "miért
ne" polgárpukkasztó magatartással. Nekem a legnagyobb támaszt
a keresztény erkölcsnek a vallás parancsaiban megfogalmazott imperatívuszai, példázatai jelentették a gyermekek nevelése során.
Mivé lesz a jövő nemzedék, ha ezekről lemondunk? Sőt: ha a hatásosság érdekében magunk vágjuk alattuk a fát... A polgári erkölcs bástyái inognak, azé a dicsőség, aki csal, (pl. adót, munkavállalót, benne bízót...). Ez a cél? Számomra nem tekintély, az ifjúságnak nem példakép az amorális zseni.
Nagymaros kis közösség, ne romboljuk az erkölcsiségét! Kérem,
ilyet a jövőben ne tegyenek! Weöres Sándor nem keresztény költő, de
ő is megfogalmazta a választás lehetőségét A Teljesség felé című
művében: "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra..."
Tisztelettel: Gy. Márton Magda

Olvasói levél

A kommunizmusról
Az előző két történet folytatása már 1947 után történik. Nagyon sokan voltak, akik átálltak a Magyar Munkáspártba. Akkori kommunisták kizsákmányolták még azokat is, akik itthon
maradtak. Elvették a földjüket!
Nem akarom név szerint megemlíteni azt a 4-5 embert, akik
más tulajdonával kereskedtek. Nagymaros lakossága tudja, hogy
kikről van szó. Kihasználták a gyenge, elesett, szegénységben
szenvedő embereket. Hála a jó istennek, vannak még Nagymaroson olyan családok, akik vissza tudták vásárolni a kis tulajdonukat. Nem kellett elhagyni szülőföldjüket.
1956-ban azért harcoltunk, hogy a kommunizmusnak vége
legyen. Sajnos még rosszabb lett! A kommunizmus szelleme még
mindig él. Nem csak itt, hanem az egész világon. A kommunistáknak nem sikerült mindenki agyát kimosni. Vannak még tisztességes emberek, mindegy, hogy mi a foglalkozásuk. Gondolkozzunk el azon, hogy mit is csináltak a kommunisták és a közös
pártok. Kifosztották Magyarországot és tönkre tették az emberek
ítélőképességét is! Munka nélkül szenved az egész ország!
Róna Rudolf 1956-os bajtárs

Lakberendezés - Antikvitás, Nagymaros,
Fő tér 16-18. Nyitva tartás: keddtől-péntekig
10-18 óráig, szombat-vasárnap 8-14-ig.
Tel.: 06-20/250-7809
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Színház, Zorán, Stand Up, filmek
Őszi Művészeti Hetek Vácon kilencedszer
Az időjáráson ugyan még nem
észlelhető, de a naptáron és az
iskolatáskát cipelő diákokon
már látszik annak a jele, hogy
itt az ősz. Az oktatási intézmények mellett mindenhol visszaáll az élet a "normál kerékvágásba" a nyári szabadságolások
után. A váci Madách Imre Művelődési Központban sincs ez
másként, ahol a héten kezdték
árusítani a belépőjegyeket az
október elsején kezdődő és november 30-ig tartó Őszi Művészeti Hetek rendezvényeire.
A város és a környékbeli településeken élők mindennapjaiban meghatározó szerepet játszó kulturális központ munkatársai már hónapokkal ezelőtt
összeállították az őszi programkínálatot, hogy a zord, hideg
esték is kellemes kikapcsolódással, értékes produkciók megtekintésével teljen. Az igényesség
és a műfaji sokszínűség ez alkalommal is jellemzi - nevéhez
méltó módon - a művészeti heteket. Komoly- és könnyűzenei
koncertek, kiállítások, színházi
előadások, különféle gyermekprogramok, magyar nóta és kabaré egyaránt szerepel a programözönben.
A kilencedik alkalommal
megrendezésre kerülő fesztivál
során is nagy hangsúlyt kapnak
jeles évfordulók, világnapok, továbbá a "csak" magyar kultúra
szempontjából emlékezetes dátumok. Az Idősek Világnapjáról
és a Zene világnapjáról (mindkettő október elseje), a Magyar
Festészet Napjáról (október 18.)
valamint a Magyar Operett Napjáról (október 24.) is megemlékezik az intézmény. Az Idősek
Világnapja apropóján a Nyugdíjasklubok és az Idősek "Életet az Éveknek" Országos Szövetség Pest Megyei Szervezetének rendezésében lesz megyei
ünnepség Vácon. Gergely Róbert nosztalgikus pódium előadásán pedig a fiatalon elhunyt
énekes, szövegíró Szécsi Pálra
gondol vissza. A Zene Világnapját Yehudi Menuhin világhírű
kezdeményezésére és javaslatára 1975-től minden év október
elsején ünnepeljük. Talán méltóbb nyitánya nem is lehetne az
idei Őszi Művészeti Heteknek,
mint a Váci Szimfonikus Zene-

kar hangversenye, melyen Schubert, Rossini és Mendelsohn
szerzemények csendülnek fel.
Egy másik neves komponista,
Claude-Achille Debussy százötven évvel ezelőtt született. Ismert helyi előadók (Cs. Nagy Ildikó, Huszár Anita, Várayné
Szűcs Katalin, Váray László,
Fodorné Kerékgyártó Csilla és
Fazekas László) előadásában
Debussy és Bartók művek hangoznak el egy kamarazenei esten.
Bráda Tibor festőművész és
néhány lelkes, művészetet kedvelő, "civil" ember kezdeményezésére 2002-től ünneplik hazánkban a Magyar Festészet
Napját. A jeles napot azért tartják október 18-án, mert ekkor
van Szent Lukács névnapja, aki
évszázadok óta a festők és orvosok védőszentje. A kortárs
képzőművészet kedvelői Makrai Adél ifjú festőművész alkotásaiban gyönyörködhetnek a
Madách Imre Művelődési Központ emeleti galériájában. Az
őszi hónapokban nyílik még
Nagy Csaba, Potyó Imre és
Stefanik József természetfotósok
közös tárlata, Juhász András fafaragó iparművész, valamint a
harminc éve alakult Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület
kiállítása.
Két ismert operett-szerző,
Kálmán Imre és Lehár Ferenc
sorsa összefonódik az október
24-i nappal. Az előbbi ezen a
napon született, százharminc
esztendeje, míg utóbbi e napon
hunyt el. Vác város díszpolgára, Kalocsai Zsuzsa, valamint
Teremi Trixi, Bozsó József,
Fischl Mónika és Vadász Dániel a Farkas Pál vezette Váci
Szimfonikus Zenekar kíséretében fergetegesnek ígérkező operett-gálát ad elő Vácott, a jeles
nap kapcsán.
Optimistán bele a reménytelenségbe - ez már Dörner
György színész önálló estjének
a címe. A színházi előadásokat

kedvelők egyébként több este is
változatos, színvonalas produkciókat tekinthetnek meg. Ronald
Harwood: A nagy négyes című
darabjában Benedek Miklóst,
Vári Évát, Molnár Piroskát és
Szacsvay Lászlót láthatja a közönség. A Sziget Színház előadásában az ismert Kypling-mű:
A Dzsungel könyve című musical darab elevenedik meg.
A Fónay Márta - HUMÁNIA
- Drámai Műhely (új nevén:
Váci Dunakanyar Színház) előadásában mutatják be a Pál utcai fiúk című Molnár Ferenc
művet. A tizenöt éve alakult helyi társulat így emlékezik meg
a hatvan esztendővel ezelőtt elhunyt íróról.
A hazánkban egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő Stand
Up Comedy műfaj jeles képviselőivel rendszeresen találkozhat a helyi publikum. Novemberben Kőhalmi Zoltán és Hajdú Balázs gondoskodik a vidámságról. A neves, Kossuth-díjas
művész, Sztevanovity Zorán
Körtánc-Kóló című lemezét
mutatja be állandó kíséretében
november végén.
A fiatalokra és a gyermekekre is gondoltak a szervezők a repertoár összeállításában. Folytatódik a népszerű filmklub,
melyben olyan népszerű rajzfilmek, családi filmek kerülnek terítékre, mint a Táncoló talpak
második, illetve a Madagaszkár
harmadik része, vagy A leleményes Hugó című kalandfilm.
Bábszínházi előadás keretében
ismerhetik meg a gyerekek
Tengerecki Pál történetét, illetve az Ezeregyéjszaka meséi. A
Megasztár 5. szériájának legfiatalabb döntőse, Patai Anna főszereplésével pedig a Bőröndmese című mesemusical látható. A nézők egy tíz éves kislány
kalandjait ismerhetik meg egy
csodabőrönddel és egy igazi cirkuszi kiskutyával. Csintekerintő
címmel pedig Bognár Szilvia
népdalénekes mutatja be gyer-

mekkoncertjét. Saját szerzemények, népdalfeldolgozások mellett Kányádi Sándor, Weöres
Sándor, Hajnal Anna és Nagy
László megzenésített költeményei is felcsendülnek az énekesnő, továbbá a hazai jazz, népzenei, illetve világzenei produkciók neves előadóiból verbuvált
csapata előadásában. A kétnapos, Váci Ifjúsági Napok című
programmal kifejezetten az ifjú
korosztályt kívánja megszólítani a kulturális intézmény. Filmvetítések, vetélkedők, kiállítások és természetesen koncertek
várják a fiatalokat. Elsőként Fejős Éva, a Nők Lapja közismert
újságírója tart író-olvasó találkozót a diákoknak. A Maszkura
és a Tücsökraj mellett a
Megasztár legutóbbi szériájának
döntősével, a váci Kullai Tímeával és zenekarával, az All
About-tal is találkozhatnak a fiatalok. Az esten meglepetés,
Megasztáros vendégeket is láthat a publikum. Elsősorban a
10-20 év közötti ifjú hölgyek és
urak számára örömhír, hogy a
Csillag Születik történetének
legsikeresebb csapata, a
Quantum XXL egy fergeteges
táncshowal szórakoztatja a közönséget. Az esten a fennállásának tízedik évfordulóját ünneplő, Steidl Anita vezette Tini
Dance Team is közreműködik.
A kínálatnak ezzel közel
sincs vége, de a felsorolt előadók arról tanúskodnak, hogy a
műfaji sokszínűség ezúttal is jellemzi az őszi fesztivált. A programokra belépőjegyek a Madách Imre Művelődési Központ
jegypénztárában szeptember 5étől kaphatók.Bővebb információk: www.mimk.vac.hu n

JÁTÉK
Hány éves születésnapját ünnepelte tavaly a Madách Imre
Művelődési Központ? A helyes
megfejtők között 2-2 darab jegyet sorsolunk ki a DUMASZÍNHÁZ -ra és a DZSUNGEL KÖNYVÉRE. A megfejtéseket október 20-ig várjuk a
dunapress@invitel.hu e-mail
címre, vagy a városháza ügyfélszolgálatán. A borítékra kérjük írják rá, MIMK - játék és
tüntessék fel elérhetőségeiket
is.
Előző játékunk nyertesei:
Hegedűs Károlyné és Szabó
Péter. Gratulálunk!
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Bontsuk le a falakat - 2. tégla
Az Egyháztanács munkahétvégéje - Máriabesnyő, szeptember 17-19.
Mit keres a város hivatalos lapjában
egy szubjektív híradás arról, hogy a
helyi Egyháztanács egy hosszú hétvégére elvonult dolgozni? A kérdés a
Lajtán túl nem lenne kérdés. Magyarország ezeréves fennmaradását a kereszténységnek köszönheti. Ma itt
Nagymaroson a lakosság 95%-a a
keresztény törvények szellemében
megkeresztelteti gyermekét. Aki nem
napi vallásgyakorló (a megkereszteltek ~ 90 %-a), ettől még keresztény
ember, közösséget érzünk velük. Ezért
bátorkodunk hírt vinni nekik is. Reményeink szerint több lesz azok száma, akiknek ezzel örömet okozunk,
mint kiket soraink zavarnak.
szültünk a munkára, de ez kemény.
Megadott segítő tematika mellett veHangulatképek
sézzük ki, gyúrjuk át, szedjük ízek-Este 8 óra. Munkából beesve, re szűkebb pátriánk szociális, kulcsaládtól, gyerekektől frissen elsza- turális, vallási jellemzőit. Minél
kadva, a hét ezer gondjának nyomá- "lejjebb ásunk", annál inkább kirajval lelkünkben ülünk tizenketten a zolódik, amit sejtettünk, reméltünk,
hosszú asztalnál. A kérdésre - milyen hittünk: különleges erőterű, szakráérzéssel érkeztünk? - 12 féle a vá- lis helyen élünk. Szociális szinten
lasz. Egyházközségünk pasztorális az országos átlagnál jobb, kulturátervét (konkrét út felvázolása az el- lis, vallási szinten kimagaslóan kedkövetkező 5-10 évre) tervezzük for- vezőbb körülmények között. Valaki
mába önteni a hosszú hétvégén. En- évtizednyi távolságban, a nagymanek megvalósításához - mondja Ist- rosi ifjúsági találkozókkal kapcsován atya - a munka mellett egyetlen latos könyvének a "Lelkierőmű
dolgunk van: átélni, megélni a szol- Nagymaroson" címet adta. A nap
gáló önátadást - "Uram itt vagyok". végére mi is beleálmodtuk vároEgy szál gitárral kísért, szentlelket sunkba, vizionáltuk közösségeinkhívó énekek, léleknyitogatóan szép be, egyházközségünkbe a jövő lelki
felvezető gondolatok - észrevétlenül erőművét. Egyikünk szellemes,
hangolódunk. Mire a besnyői kegy- cseppet sem kishitű megfogalmazátemplom messze zengő harangjáté- sa szerint: legyünk mi tizenkettek,
ka elüti a kilencet, elmondhatjuk: hetvenkettek, ötszázak a Duna-kamegérkeztünk.
nyar, sőt Magyarország kovásza.
-A kis kápolnában mondott ben-Az esti misével, és az azt kövesőséges reggeli ima után kemény a tő szentségimádással valahogy úgy
szombati nap felütő kérdése: az Egy- vagyunk, mint az igaz szamuráj harház hogyan tudja betölteni küldeté- cos: megállás nélkül végigverekedte
sét - most, itt, Nagymaroson? Majd a napot, sebeket osztott, sebeket kajön az önvizsgálatra késztető újabb: pott, de most, a küzdelem befejeztéhol állunk, hol tart marosi Egyház- vel még ott, a harcmezőn féltérdre
községünk Isten országának keresé- ereszkedik, belenéz a lenyugvó napsében, építésében? És sorjázik a töb- korongba, majd fejet hajt az egyetbi megválaszolásra váró felvetés, len létező előtt, hálát ad a küzdelmes
gondolat, kérdés István atyától. Ké- napért. És feltöltődni a holnap har-

caihoz csendben, mozdulatlan elmerül a megszólított áradó, végtelen kegyelmében. A szentmise a kis, barátságos kápolnában mindig meghittre
sikeredik. Atyánk személyesen hozzánk szóló prédikációja egyszerre ébreszti fel bennünk a jó erőket, és
csendesíti el a bennünk szunnyadó
kétségeket. A késő esti szentségimádás rendkívüli ajándékban részesültet bennünket. Amit évtizedekkel ezelőtt szüleink jó szándéktól, és vallási előírásoktól vezérelve - szabad
akaratunktól függetlenül - megtettek
velünk, azt most tudatos döntéssel,
egy életre szóló elköteleződéssel ismét életre hívjuk: megújítjuk keresztségünket. Egyenként lépünk a parányi oltár elé, és borulunk térdre a leheletnyi közelségben lévő oltáriszentség előtt. A csöppnyi gyertya
imbolygó fényében, legmélyebbről
jövő, méltó szót nehezen találó
imánkban, a homlokunkra szenteltvízből magunk rajzolta keresztben nincs jobb szó rá - a lelkünk Jézussal összeér. Aki egyszer is megtapasztalja ezt, már nem térhet le az útról.
"Én vagyok az út, az igazság, az élet"
- mondta a Megváltó. Jó utat, igaz
életet minden nagymarosi testvérünknek.
Heininger Ferenc
Az Egyháztanács
világi elnöke

A nagymarosi tûzoltók a BNV-n
A Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület részt
vett az október 3-tól 7ig megrendezett BNV kiállításon, melynek helyszíne a budapesti
Hungexpo volt. A 38 négyzetméteres kiállítóhelyen a nagymarosiak együtt szerepeltek a
BRFK-val. A kiállításon David Balazic, Cserni
Tamás, Kellner Zsolt, Galszter Zsoltné vettek
részt. A Nagymarosi ÖTE képviselte mind a helyi, mind pedig a zebegényi vállalkozókat, partnereiket. Bemutatták a mûszaki mentéshez
szükséges eszközöket és tûzoltási technikákat.
Az autónál ismert emberek is megálltak és fényképet készítettek a nagymarosi autóval.

Madagaszkár
Elcsigázottan "ülünk" a camion
brousse-on, mintegy száz mezítlábas bennszülött társaságában. Szervezett tömegközlekedés hiányában
ezek a nyitott platós teherautók bonyolítják a homokdűnéken vergődve a személyszállítást. (Állítólag az
útmentén lakók szándékosan mélyítik a gödröket, hogy pénzt kaphassanak a kitolásért) Egy-egy utazás
általában napokig tart, mi utasok
egymásnak préselődünk, pad helyett vascsöveken ülve, amik érthetetlen módon úgy lettek kialakítva,
hogy senkinek nem ér a padlóig a
lába. Éjjelente fagypont körüli hőmérséklet, délelőtt hűvös köd, majd
délután +35 fok.
A monoton utazást csak rablótámadások színesítik.
Madagaszkár a világ negyedik
legnagyobb szigete, az Egyenlítő
és a Baktérítő között, Mozambik
magasságában, Afrika délkeleti oldalán. Elfelejtett hely; egy-egy természet- vagy vidám amerikai rajzfilm lemurokról, dzsungelekről,
napfényes tengerpartról szól.
Persze van ez is. Hátizsákkal
gyalogolva többszínű a kép. Szörnyű
szegénység, betegségek, gyönyörű
mosolyok, ökrös kordék, a halottak
időnkénti újratemetése, változatos
tájak, megdöbbentő falvak. Még a
fővárosban is áram hiányában olajlámpás kunyhók, az óriáskereket is
kézzel hajtják, és mezítlábas riksák
futnak kétkerekű kordékkal. Irgalmatlan a kosz és patakokban folyik
a rum. Közel két hónapig bolyongtunk faluról falura.
A többit a diavetítésen, a nagymarosi kertészetben október 20-án
szombaton, 19.30 órától.
Szeretettel: biggypisti

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!

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Jótékonysági
tombola:
Von-Benko Marian
szeptember 28-án a
Brit Nők Budapesti
Egyesületének szokásos havi összejövetelén a - Máté Alapítvány javára - jótékony tombolát rendezett. A tombolán
összegyűlt adományok összege 51.000
Ft. volt. Ezenfelül,
egy jószívű pártolótól további 50.000
Ft.-ot kaptunk.
Az alapítvány
segitsége iránti igény
egyre növekszik, sajnos a támogatások adományok és adó
1%-ának felajánlása Nagymaroson nem
tart lépést ezzel !
A 2012 tavaszi és
õszi akcióinkra és az
ezeken kívül felmerült sürgõsségi esetekre 352.700 Ft.-ot
költöttünk.
Mi csak úgy segíthetünk, ha bennünket
is támogatnak!

FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÁLLATTARTÁSRÓL
A Kormány 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelete módosította a 41/2010 FVM rendeletet
"(3) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezettől örökbeadott eb és macska
transzponderrel történő megjelölésének költségei az állat örökbefogadóját terhelik."
"(6) Tilos az állaton olyan maradandó küllemjavító beavatkozást - így különösen az állatba történő
festékanyag injektálást, ide nem értve a jogszabály által egyedi azonosításra kötelezett állat megjelölését - végezni, amely kizárólag annak kedvezőbb értékesíthetőségét szolgálja."
"(5) Tilos a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb
területen tartósan, b) kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.
"(15) Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani.
"(5) Eb küllemének megváltoztatása érdekében farok kurtítás végezhető, az eb hét napos koráig."
(11) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §-a a következ? (10)-(12) bekezdésekkel egészül ki:
"(10) Négy hónaposnál id?sebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellen?rzi.
(12) A négy hónaposnál id?sebb transzponderrelnemjelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé."
17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és
féken tartására képes. (2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Új szemlélet szerint a sérülést okozó eb tartója akkor is jogkövetkezményekkel számolhat, ha az
eb ebnek okozott sérülést
A kerületi hivatal az ebtartót
a) írásos figyelmeztetésben részesítheti,
b) az eb közterületen való vezetésekor szigorúbb szabályok betartására kötelezheti,
c) az eb tartási körülményeinek megváltoztatására és szigorúbb tartási feltételek kialakítására kötelezheti,
d) az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértővel egyeztetett képzés elvégzésére kötelezheti.
(4) A kerületi hivatal
a) elrendelheti az eb ivartalanítását,
b) az ebet veszélyesnek minősítheti,
c) elrendelheti az eb életének kioltását, az Ávtv. 24/C. § szerinti esetekben.
(5) A sérülés keletkezésének kivizsgálása során vizsgálni kell az eb által okozott sérülés bekövetkezésének körülményeit, különösen a sérült ember vagy állat magatartását. Szükség esetén az eljárásba
be kell vonni az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértőt.
A nyár folyamán számos az állattartást érintő jogszabály változott meg, ezekből néhány fontosabbat
gyűjtött ki:
Dr. Drobilich János

"Amíg az emberek azt gondolják,
hogy az állatok nem éreznek, addig
az állatoknak azt kell hinni,
hogy az emberek nem gondolkoznak."
Értesüljön munkásságunkról a honlapunkon :
www.matefoundation.hu
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Nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Kedd: 9-12-ig - 14-18-ig
Szerda: 9-12-ig - 14-18-ig
Csütörtök: 9-12-ig - 14-18-ig
Pénteken: CSAK 14-18-ig
Páros szombaton 9-12-ig
orvosi látásvizsgálat az üzletben!
Tel.: 06-30/916-0889, 06-27/375-022
Optikus: Lendvainé Pesti Emese,
aranykoszorús látszerészmester

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA
Ebből az alkalomból újra elkezdjük az ingyenes látásvizsgálatot Nagymaroson, az orvosi rendelőben. Minden hónap utolsó hétvégéjén - pénteken - szemorvosnő, kontaktológus és optikus dolgozókkal. Az első látásvizsgálat: október 26, péntek 14 óra!
Továbbra is bejelentkezés szükséges telefonon vagy az orvosi rendelőben személyesen. A havi vizsgálati napot az ott kifüggesztett plakáton, vagy a Nagymaros újságban olvashatják.
Ezután is felhasználjuk a megszokott kereteinket, de az új divatúakból 50% kedvezményt, valamint a
lencsékből is az engedélyezett árkedvezményt adjuk - ez változó.
Keressék fel kihelyezett részlegünket! Ha hónap közben kívánnak vizsgálatot, megoldható Kismaroson a szakboltban.
Új szolgáltatás: ha fekvőbeteg, házhoz visszük a gépet. ÁNTSZ engedélyünk és biztosításunk van.
Szeretettel várjuk:
a Börzsönyoptika Kft dolgozói nevében az aranykoszorús optikus mester
Landvainé Pesti Emese

Nagymaros

Anyakönyvi hírek
Születtek: László János és Halápi Mária lánya Csenge,
Járik Tamás és Zoller Ágnes Adrienn lánya Franciska,
Müller Dénes és Lénárd Hajnalka fia Vince, Gáspár Tibor
és Váradi Melinda Regina lánya Melinda.
Házasságot kötöttek: Balogh Gábor és Balogh Anikó,
Siegler András Jenő és Baranyai Lujza Mária, Csajka Gábor és Papp Noémi, Dömötör Csaba és Hollik Erzsébet.
Elhunytak: Halápiné Gebei Mária, Slezák Ferencné sz.
Ferenczi Margit, Barna Imre, Jehodek Andrásné sz. Bertalan Mária.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánkat Hoffmann Józsefnét született Trieb Borbálát utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot hoztak és mély gyászunkban osztoztak.
Hálás szívvel a gyászoló család
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki a Nagymarosi Otthonápolási Szolgálat minden napos segítségéért és az ÖNO összes
dolgozójának áldozatos és odaadó munkájáért, mellyel édesanyánk Hoffmann Józsefné utolsó napjait megkönnyítették.
Áldás kísérje továbbra is kezük munkáját.
Szerető családja

CHIP-TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Gazdik!
2013.01.01-tõl minden
4 hónapnál idõsebb kutyának rendelkeznie kell
mikrochippel.
Kérem, az elkövetkezendõ hetekben gondoskodjanak a chip beültetésérõl, akár rendelési idõben, akár más idõpontokban telefonos egyeztetés után.
KÖSZÖNÖM.

A mûvelõdési
ház programjai
Október - november
Október 11. de.: Bababörze
Október 11. de.: vásár
Október 13. 20 órától: II. Sramli
party a Wildenrosen Táncegyüttes szervezésében
Október 15. 10.55 óra: Komolyzenei hangverseny fiataloknak
(Filharmónia bérlet)
Október 15. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - A Dunakanyar régi
fürdőkultúrája (Verőce, Nagymaros, Zebe-gény) - Mándli Gyula
vetítettképes előadása
Október 19. de.: Ünnepi megemlékezés 1956-ra - iskola
Október 22. 18 óra: Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomra - városi ünnepség
Október 25. de.: vásár
Október 27. 16 óra: A MÚLANDÓSÁG HAGYATÉKA - "Emlékük örökké él" - kiállítás (A kiállítást szervezője, rendezője:
Döbrrössy Mihályné)
Október 29. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
November 6. de.: vásár
November 8. de.: A Szociális
Munka Napja
November 10. 18 óra: Batyubál
a Városi Nyugdíjasklub rendezésében

KÖNYVELÉS
Regisztrált mérlegképes
könyvelő vállalja teljes
körű könyvviteli, ügyviteli
feladatok ellátását egyéni
vállalkozók, cégek és
nonprofit szervezetek részére.
Zachár Pálné
Szob, Duna u. 6.
Telefon: 06-70-552-1334
E-mail:
kontir2011@gmail.com
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