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A nyolcadikosok keringõjével
nyílt meg az alapítványi bál

Idén egy szép tavaszi estén, április 21-én került megrendezésre iskolánk alapít-
ványi bálja, melyet, mint minden évben a nyolcadik osztályosok keringője nyit
meg. A vidám mulatságot már előző este kezdtük, amikor egy suli-buli kereté-
ben, melyet a nyolcadikosok rendeztek, iskolánk növendékei, kollégáink, a nagy-
szülők, rokonok és barátok tekinthették meg a táncot. A vidám rendezvényen a
nyolcadik osztályosok szülei készítettek büfét, az asztalok roskadásig teltek szebb-
nél-szebb és finomabbnál finomabb szendvicsekkel és süteményekkel.

folytatás a  8. oldalon

Maibaum állítás
Nagymaroson

Emlékezetes tavaszköszöntő rendezvénnyel ün-
nepelt városunk. Hazánkban először, sváb ha-
gyományok mintájára, májusfaállításra kerítet-
tünk sort a Panoráma parkolóban.

>>> 2. oldal

Három elsõ osztály indulhat
szeptembertõl az iskolában

Május 2-án, szerdán tartot-
ta rendes ülését Nagyma-
ros Város Képviselő-testü-
lete, mely Szomráky Pál
eskütételével vette kezde-
tét. Zoller Csaba néhai
képviselő helyét a válasz-
táson sorrendben legtöbb
szavazatot kapott jelölt
vette át. A tanácskozáson,
melyen mindenki jelen

volt döntöttek többek kö-
zött arról is, hogy három
első osztályt indíthat a
Kittenberger Kálmán Ál-
talános és Művészeti Isko-
la szeptemberben.

Napirend előtt többen
is szót kértek. Grécs Lász-
ló a Maibaum állításában
és a program szervezésé-
ben résztvevőknek mon-

dott köszönetet; Rudolf
Józsefné alpolgármester a
Magyar Költészet Napja
alkalmából rendezett
programban segítőknek
köszönte meg a támoga-
tást; Burgermeister Lász-
ló pedig felszólalásában
kifogásolta, hogy a focipá-
lyánál fákat vágnak ki.

folytatás a 4. oldalon
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Emlékezetes tavaszköszöntő
rendezvénnyel ünnepelt váro-
sunk. Hazánkban először, sváb
hagyományok mintájára, május-
faállításra kerítettünk sort a Pa-
noráma parkolóban.

A civil szervezetek közremű-
ködésével életre keltek a
Maibaum szimbólumai. A Duna-
kanyar Fúvósegyüttes szolgáltat-
ta a talpalávalót, a Die Blumen
és a Wildenrosen táncegyüttesek
ropták, a kajakosok vízi parádét
tartottak a Dunán. De a vásári
forgatagban bemutatkoztak a
marosi borbarátok, a házi lekvárt
kínáló sváb asszonyok, az
AgriKulti termelői piac árusai, és
a gyerekrajzok a védfalat díszí-
tették. A kerékpárosok és a gya-
logosan útra kelők a Börzsöny
festői erdeiben tettek kirándulást,
míg a templomban idegenveze-
téssel és orgonakoncerttel ünne-
pelték a májusfaállítást.

A Nagymaros Turizmusáért
Egyesület városmarketing straté-
giájának fontos mérföldköve volt

a Maibaum állítás, amely egy-
szerre szolgálta a város turiszti-
kai látványosságainak gyarapítá-
sát a sváb hagyományok felele-
venítését és a településre jellem-
ző mesterségek és vonzerők be-

mutatását.
A rendezvényen köszöntőt

mondott Petrovics László polgár-
mester, Ivor Andrásné, a Nagy-
marosi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke és Koncz
Ernő, a Turisztikai Egyesület el-
nöke.

Minden felszólaló kiemelte,
hogy a közösségi összefogás
szép példája ez a Maibaum,
amely bebizonyította, hogy jó
szándékú, tenni akaró emberek,
rengeteg társadalmi munkával és
tisztán szponzori források fel-
használásával milyen nagyszerű
eredményeket érhetnek el.

A Turisztikai Egyesület ez-
úton is köszönetet mond a város-
vezetésnek segítőkész hozzáállá-
sáért, a marosi civil szervezetek-
nek a sokszínű rendezvény lebo-

nyolításához nyújtott önzetlen
segítségért és az egyesület min-
den tagjának, áldozatkész mun-
kájáért.

Az egyesület arra buzdítja a
marosiakat, hogy csatlakozzanak
a szervezet munkájához! Ötlete-
ivel, tapasztalatával, munkájával
vagy kapcsolatrendszerével bár-

Maibaum állítás Nagymaroson

Köszönet az alábbi személyeknek és szervezeteknek: 950-es Szent
Gellért Cserkészcsapat, AgriKulti Pjt, Békefiné Moór Györgyi, Céd-
rus Egyesület, dr. Bendnarik Anasztázia, Dunakanyar Fúvósegyüttes,
E.ON, Gáncs Viktor, Garami Mária, Hód Kft, Hornyák lányok, Hun-
gary Ambulance, Ipoly Erdő Zrt Nagymarosi Erdészet, Kittenberger
Kálmán Általános és Művészeti Iskola növendékei, Kocsis Norbert,
Maros Ács Kft, Maros Kft, művelődési ház dolgozói, Nagymaros Vá-
ros Önkormányzata, Nagymaros Város Polgárőr Egyesület, Nagy-
marosi Borbarátok Köre, Nagymarosi Futball Club, nagymarosi ide-
genvezető tanfolyam résztvevői,  Nagymarosi Kajakpólósok, Nagy-
marosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Nagymarosi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, Nagymarosi Plébánia - Gáspár István atya, Nagy-
marosi Sportegyesület, NaHáT, Panoráma Panzió, Panoráma Sö-
röző, polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztálya, Selye János
Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintéz-
mény növendéke, Szekeres Ferenc és Petrovics Béla, Toborzó Bor-
pince, Városi Nyugdíjas Klub.

ki segítheti törekvéseinket és te-
het valamit a közösségért, Nagy-
maros felemelkedéséért.

Keressék Flamich Gábort,
az egyesület titkárát, -
flamich.gabi@citromail.hu -
vagy Koncz Ernőt -
ekoncz@trigranit.com - az
egyesület vezetőjét!

mailto:gabi@citromail.hu
mailto:ekoncz@trigranit.com
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A párkányi városháza tanács-
termében tartotta idei első
ülését április 17-én az Ister-
Granum EGTC közgyűlése,
melynek egyik tagszervezete
Nagymaros. A közgyűlésen
többek közt Nagy Péter igaz-
gató számolt be az októberi
közgyűlés óta eltelt időszak
eseményeiről. Elmondta,

hogy az elmúlt fél év az elő-
ző igazgató munkáját folytat-
va a csoportosulás konszoli-
dálásával, a hosszú távú biz-
tonságos működés alapjainak
megteremtésével telt el. Az
elmúlt évek visszásságait le-
zárva az EGTC az idei évben
már az építkezés időszakát
kezdheti meg.

A 2011-es év pénzügyi be-
számolójának elfogadása után
a közgyűlés jóváhagyta az
alapszabály módosítását,
majd a szenátus javaslatára -
a Gyurcsik Mihály lemondá-
sa következtében megürese-
dett helyre - Petrovics Lász-
lót, Nagymaros város polgár-
mesterét a szenátus tagjává
megválasztotta.

A 2012. év terv pénzügyi
és munkaterv ismertetése fo-
lyamán Nagy Péter elmondta,
hogy a legnagyobb hangsúlyt
arra kívánja helyezni, hogy
idővel minden település a tag-
sága kapcsán kézzel fogható
eredményeket tapasztalhas-
son. A nagyobb pályázati le-
hetőségeket nem elvetve ki-
sebb projektek megvalósítását

is tervezi. Ennek első eleme
az idén immár VII. alkalom-
mal megrendezésre kerülő
Szikince Fesztivál - "a felvi-
déki garabonciás fesztivál",
amelynek megvalósításához
szükséges forrás megteremté-
sére már több pályázat került
benyújtásra. Folyamatosan
keresi fel a régió településeit,

gyűjti össze az igényeket, el-
képzeléseket. Önkéntes prog-
ram keretében szeretne egye-
temistákat, főiskolásokat fo-
gadni a csoportosulás munka-
szervezete. Ez a feladatok
megosztása mellett az Ister-
Granum ismertségének növe-
léséhez és szakmai színvona-
lának emeléséhez is hozzájá-
rulna.

Az EGTC vállalkozói te-
vékenységének oldalát erősít-
ve megrendelések elnyerésé-
vel tanulmányok elkészítésé-
vel, konferenciák szervezésé-
vel kívánja a működés zavar-
talanságát biztosítani. Tétényi
Éva, a csoportosulás társelnö-
ke kérte, hogy a Limes világ-
örökségi programba az EGTC
aktívan kapcsolódjon be. A
kistérség által készített meg-
valósítási tanulmányt min-
denki figyelmébe ajánlotta.
Az Ister-Granum Szalon funk-
cióját - inkább a tagokra he-
lyezve a hangsúlyt - átgondo-
lásra javasolta a szenátus.
Külkapcsolatok terén a meg-
lévő testvér-települési kap-
csolatokra is építeni lehet.

A szenátus tagja lett
Petrovics László

A Magyar Költészet Napjára
emlékezett a város április 11-
én a művelődési házban  A
köszöntőt Rudolf Józsefné al-
polgármester mondta, majd
az iskolások a K-Ember Ze-
nekar tolmácsolásában több
megzenésített verset is meg-
hallgathattak.  A rendezvé-
nyen adták át a költészet nap-
jához kapcsolódó rajzver-
seny díjazottjainak az ajándé-
kokat is.

"Szállj költemény, szólj
költemény mindenkihez kü-
lön-külön, hogy élünk ám és

van remény, van idő, csípjük
csak fülön." - ezzel az idézet-
tel kezdte beszédét Rudolf
Józsefné alpolgármester.

- József Attila születés-
napja, április 11-e 1964 óta a
Magyar Költészet Napja. Ez
a jeles nap alkalmat ad meg-
emlékezésekre és egyben kö-
telez is arra, hogy szenteljünk
nagyobb figyelmet hagyo-
mányainknak, gyökereink-
nek, nemzeti tudatunk erősí-
tésének, felmutassuk és to-
vábbadjuk a múltunkat idé-
ző tárgyi és szellemi értéke-
inket. A kultúra, melynek
szerves része az irodalom, a
költészet, akkor válik igazi
ünneppé, ha tudjuk, hogy a
ránk hagyott örökséggel ho-
gyan kell felelősségteljesen
bánni és nemes feladatként
tovább örökítjük a követke-

ző nemzedék számára.  El-
mondhatjuk, hogy a költészet
egy megfoghatatlan dolog,
amely egyszerre lágy és ke-
gyetlen, őszinte és mesesze-
rű, valós és valótlan, érthető
és átláthatatlan, vagyis embe-
ri mértékkel kifejezhetetlen.
A költő nem különb, mint a
többi ember, csak más. Sor-
sa felfogni minden fájdalmat,
észrevenni és megszenvedni
az összes rosszat, amit a vi-
lág elfelejt - mondta.

Beszéde után felhangzott
a zene, melyben számos ma-

gyar költő művének feldol-
gozását hallhattuk a K-Em-
ber Zenekar feldolgozásá-
ban. A koncert után az idén
már harmadik alkalommal
kiírásra került, a költészet
napjához kapcsolódó rajzver-
seny eredményhirdetése tör-
tént meg. Több mint 150 pá-
lyamű érkezett, aminek na-
gyon örültek a szervezők. Í

Rudolf Józsefné a rendez-
vény végén köszönetet mon-
dott az idei ajándékokért
Gaszner Józsefnek, akinek a
támogatása tette lehetővé,
hogy a csomagokba annyi
minden kerülhetett.

A rajzverseny és a műsor
megszervezéséért és lebo-
nyolításáért pedig Horváth
Dávid tanár segítségét kö-
szönte meg az alpolgármes-
ter asszony.  (F. A.)

Megzenésített versekkel
emlékeztek meg a Magyar

Költészet Napjáról
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folytatás az 1. oldalról
Mint kiderült, valószínűleg a

vízmű emberei végzik a munkát,
de erről a várost nem értesítet-
ték. A hozzászólások után került
sor Szomráky Pál képviselői es-
kütételére.

A héttagú testület meghallgat-
ta és elfogadta a beszámolót a le-
járt idejű határozatok teljesítésé-
ről, a Gyermekjóléti és Családse-
gítő Szolgálat, valamint a Gon-
dozási Központ beszámolóját és
terveit is.  Ennél a napirendi pont-
nál merült fel egy tanyagazda al-
kalmazása a településen, Rudolf
Józsefné alpolgármester, a Hu-
mán Tanácsadó Testület vezetője
szorgalmazta alkalmazását.

Egyhangúlag támogatták a
2011. évi belső ellenőrzési tevé-
kenységről szóló ellenőrzési je-
lentést, valamint a tavalyi év
költségvetési beszámolóját és az
idei év közbeszerzési tervét is.

A nyári rendezvények előké-
szítéséről szóló beszámolót
Jórász-Nagy Eszter stratégiai re-
ferens ismertette a testülettel,
akik azt elfogadták azzal a szó-
beli kiegészítéssel, hogy a ren-
dezvények alatti vásár terület-
foglalási díjait a szervezésre le-
het fordítani.

A képviselők elfogadták az
általános iskola kérelmét is, mi-
szerint szeptembertől három első
osztály indulhasson az intéz-
ményben. A napirendnél
Petrovics László polgármester
kért szót, és elmondta, hogy
megkeresés érkezett a baptista
egyháztól, hogy átvennék az is-
kola működtetését, amennyiben
a tantestület és a szülők is két-
harmados többséggel támogatják
az elképzelést. (Az iskola csütör-
tökön döntött: nem szeretne élni
a lehetőséggel.)

Szimon Attila két előterjesz-
tése is elfogadásra került. Az
egyikben arra kérte a képviselő
a testületet, hogy vizsgálják ki,
hogy Hajdú László korábbi gaz-
dasági vezető nem megfelelő
munkavégzése során milyen
nagyságrendű hátrány és bevé-
telkiesés érte a várost. Ezt a tes-
tület öt igennel és két tartózko-
dás mellett (Petrovics László és
Grécs László) fogadta el.

A képviselő másik javaslata
már egyhangú támogatásra talált.
Azt kérte, hogy a felvonulási la-

kótelep önkormányzati tulajdo-
nában lévő terület és a rajta lévő
ingatlanok kezeléséről kapjon tá-
jékoztatást a testület. Ezt szep-
tember 30-iki dátummal fogad-
ták el.

Az egyebekben a Nap-kereki
Küküllő Kerékpár-szervíz mű-
ködtetéséhez a hely tovább bér-
lését kérte a testülettől Zoller Ta-
más. Ezt támogatták, mint ahogy
azt is (Szomráky Pál tartózko-
dott), hogy az eddig felhalmozott
bérleti díj és közműtartozást is
elengedik, amely megközelítőleg
300 ezer forintot tesz ki.

Szintén az egyebek között
tárgyaltak az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe került tele-
pülések támogatási pályázatáról,
melyen Nagymaros ebben az
évben is részt vesz és 90 millió
forintot igényel.

A Fehérhegyi építkezés kap-
csán arról határoztak, hogy
anyagtárolásra a vállalkozó ren-
delkezésére bocsájtják a Mainzi
utcában lévő területet azzal,
hogy a kerítést és a kaput meg-
csináltatja. A bérleti díjat 15 ezer
forint/hónap állapították meg, de
e felújítás költségeit lelakhatja a
vállalkozó.

A kismarosi polgármester és
több lakó is jelezte a Nagymaros-
hoz tartozó János hegyi részről,
hogy nagyon hiányzik az elszál-
lított konténer. Petrovics László
arra kérte a testületet, hogy dönt-
senek arról, hogy ezen a helyszí-
nen állítsák-e vissza a szemét-
szállításnak ezt a formáját. A pol-
gármester hangsúlyozta: nincs a
városnak évi 22 milliója, hogy fi-
nanszírozni tudja a konténeres
szemétszállítást, de ha a testület
úgy dönt, itt visszaállíthatják.

Fekete Zsolt képviselő szerint in-
kább egyénileg orvosolják az ott
lakók problémáját, ahogy ezt már

más helyen is megtették.
Szomráky Pál véleményével -
hogy, aki felviszi a szemetét, az
hordja is le - többen is egyetér-
tettek. Grécs László a folyama-
tos tájékoztatást kérte az ott la-
kók felé. Végül a testület egy-
hangúlag nem támogatta a János
hegy nagymarosi részére a kon-
téner visszahelyezését.

A Kerekegylet kérelmét, -
hogy nyújtson pénzbeli támoga-
tást a város a május 12-iki Vi-
segráddal közösen szervezett
rendezvényükhöz - elutasította
a testület. Az indok több rész-
ről is az volt, hogy egy civil
szervezet próbálja meg támoga-
tóktól összeszedni a pénzt -
ahogy ezt más szervezet is teszi
-, vagy olyan műsorokat szer-
vezni, ahol a fellépők vállalják
az ingyen szereplést. A Kerek-
egylet 82 ezer forintot kért
Nagymarostól. A szavazásnál 5
nem és két igen (Szomráky Pál
és Burgermeister László) szüle-
tett. (Furucz Anita)

Három elsõ osztály indulhat
szeptembertõl az iskolában

Fehérhegy, vízelvezetés -
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0009

Május hónap elején megkezdődtek a Fehérhegy, vízelvezetés
címen futó beruházás építési, kivitelezési munkálatai.
A beruházás fő célja a vízgyűjtőterületről érkező csapadék
zárt vízelvezető rendszerbe beterelése és a hordalék megállí-
tása, ideiglenes összegyűjtése. Az utcában vízelvezető háló-
zat részben rendelkezésre áll, azonban hordalék és a szűk be-
vezetők miatt a rendszer nem tudta betölteni funkcióját.

Az építés során elkészül a kereszt feletti vápás vízelveze-
tő út teljes átépítése, illetve a kereszt alatti szakaszon a zárt
rendszerű csapadékcsatorna hálózat szükség szerinti felújí-
tása és átépítése, valamint az útburkolat rendezése is. Az ut-
cára rávezető út-, illetve közterületi csatlakozások burkolati
stabilizálása mellett, a nagyobb hordalékszállító ágak eseté-
ben kiegészítő hordalékfogó műtárgyak kiépítés is a kivitele-
zés része. A pályázat új út építését nem teszi lehetővé, így
például az ún. "lépcsősor" melletti közterületi szakasz bur-
kolatának kiépítése nem lehetett része a beruházásnak.

A Fehérhegy közterületeinek szűk keresztmetszete és fő-
ként a felső szakaszon teljes szélességben végzendő munká-
latok miatt az építési kivitelezés időszaki forgalomkorláto-
zással jár. A kivitelező 4ÉPV Kft a lakosságot folyamatos
tájékoztatását is végzi, illetve a időszakos közlekedést a mun-
kálatok alatt is biztosítja. A szükséges első írásos tájékozta-
tások kézbesítése megtörtént, az ott leírtaknak megfelelően a
kivitelező építésvezetője az érintett lakosság kéréseinek, kér-
déseinek megoldásában közreműködik, de a beruházással kap-
csolatos észrevételük esetén bejelentésüket a polgármesteri
hivatal elérhetőségein és a varosuzemeltetes@nagymaros.hu
címen is megtehetik.

Az építés alatt kérjük az érintett lakosság megértését és
türelmét.

Petrovics László polgármester
Murányi Zoltán városfejlesztési csoportvezető

Fejlesztési beruházások

mailto:varosuzemeltetes@nagymaros.hu
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Április 11-én Érpatakra láto-
gattunk Orosz Mihály Zoltán
polgármester meghívására.
Petrovics László polgármes-
ter, dr. Horváth Béla jegyző,
Gyurcsok Anita aljegyző,
Honti Lívia a családsegítő
munkatársa, Burgermeister
László, Fekete Zsolt  és
Szimon Attila képviselők és
én utaztunk Érpatakra. Több
település vezetője is eljött,
akik kíváncsiak voltak az un.
érpataki modellre. Orosz Mi-
hály Zoltán megmutatta a ha-
gyományőrző óvodát, iskolát.
Mindkét helyen kedves, szív-
melengető ünnepséggel vár-
tak bennünket a gyerekek, és
a nevelők. Az ovisok érpataki
nótával, tánccal vártak, az is-
kolások szintén helyi népda-

lokat énekeltek nekünk. Egy
aranyos kis cigányfiúcska ci-
terázott, a többiek énekeltek.

A bemutatójuk végén el-
énekelték a Boldogasszony
Anyánk-at, a Himnuszt, és a
Székely Himnuszt. Mindezt
tisztelettel, nem kényszerül-
ten! Hiszen ez náluk napi
esemény. Ha egy gyermek
megtanulja végig a Him-
nuszt, a polgármester bácsi-
tól kap egy tábla csokit...
igyekeznek is a kis nebulók!
A polgármester úr kérdésé-
re, hogy "mit nem szabad
hozni Érpatakra?", kórus-
ban válaszolták, hogy: "szé-
gyent!" Aranyos, kedves kis
gyerekekkel találkoztunk,

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk önt és kedves családját a
június 3-án, vasárnap este 17 órakor tartandó
Trianon-megemlékezésre.  A rendezvény vendé-
ge lesz dr. Lenhardt Balázs országgyűlési kép-
viselő.

A megemlékezés helyszíne: Fő tér, ereklyés
országzászló, majd a Duna-parti életfa szobor.

Kérjük, hozzon magával egy szál virágot!
Jobbik Magyarországért

Mozgalom Nagymarosi Szervezete

akik nem késnek az iskolá-
ból, tisztán, rendezetten, fel-
készülten járnak oda. Aki
nem, annak a szüleivel azon-
nal felveszik a kapcsolatot a
családsegítők, ha komoly
gond van, akkor kiemelik a
gyermeket a családból. Ad-
dig, míg meg nem szűnnek a
problémák. Ha rendbe tették
a házat, a lakókörnyezetüket,
ha dolgoznak a szülők, és
vállalják, hogy betartják az
elvárt normákat, visszakap-
ják a gyermeket.

A bemutatón ott volt a he-
lyi Lungo-Drom vezetője,
aki sok munkával, rábeszé-
léssel segíti a cigányokat a
mindennapi életben. Ott volt
egy másik cigányember, aki
31 évet ült börtönben, öt éve

megtért, hívő katolikus lett.
Ő is komoly segítője a pol-
gármesternek. Őszintén el-
mondta nekünk élete történe-
tét, nem szépítette a dolgokat,
nem szégyenkezett, hanem
azt magyarázta, hogy saját
példáján keresztül akar segí-
teni a rossz útra keveredők-
nek. Nem szabad, nem éri
meg! - mondta. Öt éve segíti
az érpataki cigányokat talpon
maradni.

Ami a legfontosabb üzene-
te volt ennek az útnak: Orosz
Mihály Zoltán szerint két cso-
port létezik: építő és rombo-
ló. Más nincs, nem számít,
hogy magyar, cigány, zsidó,
bármi. Aki épít, segíti a közös-

Érpatakon jártunk

Két csoport létezik: építõ és romboló

séget, az minden segítséget
megkap. Aki rombol, az me-
het! Vagy elfogadja előbb-
utóbb az együttélés szabálya-
it, vagy keserű élet vár rá! És
ez bejött Érpatakon!

Végül elsétáltunk a
Csikágóba.... ez az a cigány-
telep, ahová 5 évvel ezelőtt
fehér ember be nem tehette a
lábát, mert megkéselték, ki-
rabolták, megverték. Ma
nyugodtan sétáltunk, a pol-
gármester úr köszöntötte az
embereket, odament a kapu-
ban álldogálókhoz, kezet fo-
gott velük, megkérdezte,
hogy xy jár-e még dolgozni,
beültették-e a kertet, meg-
gyógyult-e a gyerek...

Érezni lehetett, hogy ez
egy mindennapos kapcsolat,
nemcsak nekünk szólt, ha-
nem valóban élő, működő

dolog.
A falopás, a terménylopás

teljesen megszűnt, két ke-
mény mezőőr dolgozik, fény-
képezőgéppel, kamerával el-
látva. Eleinte fenyegették
őket, de mára belátták a tol-
vajok, hogy nincs esélyük.
Bárkivel találkoznak a határ-
ban, akinek nincs arrafelé
dolga, mindenkit megállíta-
nak, megnézik a csomagtar-
tót, legyen az képviselő, vagy
munkanélküli, bárki.

A polgármester folyama-
tosan hangoztatta, hogy az el-
ért eredmények kőkemény
csapatmunkának köszönhe-
tőek! Ez csak így működik,
ha mindenki egy irányba "
tolja a város szekerét".

Szimon Attiláné
Jobbik Nagymarosi

Szervezete
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Írásom ötlete egy gödöllői egy-
házmegyei rendezvényen fogal-
mazódott meg bennem. Keszeli
Sándor érdekfeszítő előadását
hallgatva a homlokomra csaptam:
itt a lényeg, itt a kutya elásva,
ezért méregetjük gyanakodva egy-
mást hívők és nem keresztények.
Mire gondolok?

Az utóbbi hónapokban nyakig
belefolytam a helyi katolikus óvo-
da alapítás/nem alapítás ügyébe.
Olykor meglepődve, és kicsit szo-
morúan hallgattam a mi oldalun-
kon állók, avagy az objektív, jó-
indulatú "túloldaliak" óvó figyel-
meztetését: ne csináljatok külön
óvodát magatoknak, ne klikkesed-
jetek, ne haragítsátok magatokra
a marosiakat. Többek szemében
nem élveznek túlzott szimpátiát a
"templomosok", nem kellene ezen
a helyzeten tovább rontani. Fenti
kijelentéseken legegyszerűbb len-
ne megsértődni, de ha már többen
- értelmes, jóakaratú emberek -
mondják, szerencsésebb elgon-
dolkodni a felvetetteken. Mi
ugyan belülről magunkat nagyon
frankó gyerekeknek látjuk, de
tény: ez saját magunk belterjes vé-
leménye magunkról. Mi lehet a
baj velünk a kívülállók szemében?

Egyházunkban a mai napig -
és itt jön a bevezetőben említett
előadás témája - két szemlélet él
és van jelen egyszerre: 1) a nép-
egyházi szemlélet; 2) a missziós,
evangelizációs, közösségi egyház
szemlélete.

A népegyház szemlélet a kö-
vetkezőket mondja: önmagunkat,
javainkat, pozíciónkat folyamato-
san erősítsük. Legyünk minél töb-
ben, tömeg egyházra van szüksé-
günk, minél több megkeresztelt
emberre. A statisztikai szám a lé-
nyeges - sokan legyünk! (És a hit-
béli dolgok megélése olykor már
másodlagossá válik.) Váljunk erős
várrá, bástyává. Demonstráljuk
mindenhol, minden fórumon,
hogy az egyház megkerülhetetlen.
Mutassuk meg, hogy nagy és erős
ez a nyáj, és verjük vissza a ben-
nünket - mint vallási, jogi, gazda-
sági intézményt - ért támadásokat.

Ha Ti - mint nyájon kívüliek -
ennyit láttok belőlünk, pusztán
ennyit tudtunk megmutatni önma-
gunkból, jogos, és érthető a fa-
nyalgás egyházunkkal, és a marosi
egyházközséggel szemben. Ma-
gunkba kell néznünk, magunkba
kell szállnunk, és noha hiszem, a
dolgok sohasem feketék, vagy fe-
hérek, ha jól megkapargatom em-
lékeimet, több olyan személyesen

megélt helyzetre, szituációra em-
lékszem városkánk életében, ahol
a tanításunk szerinti alázat és sze-
retet helyett keresztény hitünk
gőgje, és megfellebbezhetetlen
igazságunk tudata próbált volna
harcba szállni bármilyen ügyért,
- persze, hogy sikertelenül, avagy
sikerrel, de az erkölcsi győzelem
hiányában. Nem mindig, és nem
minden fronton, de ha csak né-
hány ilyen ügy akadt is az elmúlt
esztendőkben, már nem tudjuk vé-
deni magunkat az általánosítás
igazságtalanságával szemben.

De van itt még valami a tar-
solyban: egyházunk másik arca, a
missziós, evangelizációs, közös-
ségi egyház! Mit hirdet Ő?

A lehető legprofánabb tételt:
élj valóban úgy, ahogy vallásod
tanítja. Életed legyen tanúságté-
tel mindenki számára. Szeretet-
tel fordulj embertársaid felé (de
piszkosul nehéz ezt megtenni a
mindennapok kiélezett helyzete-
iben), és a megbocsátás nemes
eszméje kísérjen el mindennap-
jaidban. (A nyugati kultúra em-
bere terhei felét egy pillanat alatt
letehetné, ha nem hurcolna és tar-
tana számon időtlen időkig okta-
lan sérelmeket.) Ne onnan tudják
rólad, hogy keresztény vagy,
mert a templom első padját kop-
tatod, hanem mert átéled, meg-
éled azt, amit hirdetsz, és jelként
élsz. Rokonaid, munkatársaid,
barátaid csak annyit látnak az
egészből: ezzel az emberrel öröm
együtt lenni, együtt dolgozni,
együtt ünnepelni. Nem elvesz,
hanem ad, nem kér, de juttat, nem
siránkozik és fanyalog, hanem
bíztat és erőt ad.

Hogy közöttünk, keresztények
között nem sok ilyen akad? Hát
persze, de akad! Hogy számos hi-
bánkkal, elítélendő cselekede-
tünkkel ugyanolyan gyarlók va-
gyunk, mint a nem hívők? Hát
persze, ki állította az ellenkezőjét?
Nem azt mondjuk: hibátlanok va-
gyunk, hanem hogy törekszünk
azzá válni. Sokszor igen esendő-
en, megmosolyogtató módon, de
a többség lépésről lépésre araszol
előre ezen a hihetetlen nehéz úton.
És aki azt mondja, hogy ennek a
mindennapjainkban nincsen lát-
szatja, az kampózik! Elég a helyi
katolikus Karitász 20 éve tartó, el-
esettekre kiterjedő szeretetszolgá-
latát említenem. Elég a 3-4-5-6
gyermeket vállaló helyi keresz-
tény nagycsaládokkal példálóz-
nom, kiknek össztudománya nem
a nyakló nélküli gyermekvállalás-

ban merül ki, hanem gyermekeik
garantáltan értelmes, tanult, dol-
gos, magyar emberfővé való fel-
nevelésében. Avagy példának ho-
zom az immáron tradicionális Er-
zsébet bált, ahol évről évre több-
százezer forint nagyságrendű ado-
mányhoz juttatják zömében ke-
resztény családok Böjte Csaba
árva gyermekeit. Említem a szí-
vüket, lelküket adó óvodai, isko-
lai, és kiskamasz hitoktatókat,
akik a gyermekek legfogéko-
nyabb éveiben - a katolikus hit
alapvetéseinek oktatása mellett -
gyakran életre szóló lelki és sze-
retet élményhez juttatják a mind-
erre rendkívül éhező gyermeke-
ket. Példálódzhatom az egyház-
községünkön belül működő 24
aktív, élő közösséggel, amely kö-
zösségek tagjai a gyermekektől az
időskorúakig a teljes palettát föl-
karolják. Kell-e mondanom, mi-
csoda erőt jelent ennek a 200-250
embernek, hogy valahová tartoz-
nak, valakik számon tartják sor-
sukat, valamikor - heti, havi rend-
szerességgel - találkozhatnak
azokkal, akik körében jól érzik
magukat, akikkel egyívásúak.

Mint a fentebb leírtakból kiol-
vasható, magunk között - köszön-

Bontsuk le a falakat! - 1. tégla
jük, jól elvagyunk. De minden hí-
reszteléssel ellentétben közössé-
geink, és egész egyházközségünk
nem zárt. Lehet, hogy kicsit
ügyetlenül, kicsit túl szemérme-
sen, de nyitottak vagyunk bárki
befogadására. Sőt, az elmúlt idő-
szakban kifejezett törekvés a nyi-
tás a "kívülállók" felé. E törekvé-
sünket jól példázza az utóbbi évek
elsőáldozásra való felkészítési
metódusa, ahol a nem gyakorló
keresztény szülőket is nagy szám-
ban, és szép eredménnyel sikerült
bevonni a felkészülésbe. (Számo-
san közülük ott is ragadtak, nyá-
jon belülre kerültek.) Félreértés ne
essék, e fórumon nem téríteni aka-
rok, de szemet nyitogatni minden-
képp: aki veszi a fáradságot, és
nem ragad meg a felszínen, az lát-
hatja, hogy mi "templomosok" is
csak emberek vagyunk. Nem má-
sik kaszt, nem más klikk, hanem
az Isten keresés vágyával "meg-
vert" esendő emberek.

Úgyhogy kedves barátaim -
egy hajóban evezünk mindnyájan,
hívők és nem hívők, ideje ráéb-
rednünk. Ne méregessük egymást
gyanakodva, sem erről, sem arról
az oldalról. Köpjük meg a mar-
kunkat, és tegyük a dolgunkat to-
vább, majdnem ugyanúgy, mint
eddig. Az azért nem baj, ha nem
csak egymás mellett, de mind
gyakrabban együtt!

Heininger Ferenc
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Afrika köztudottan drága föld-
résznek számít a hátizsákosok
között, ezért már itthon felké-
szültünk takarékos csavargásra.
Egy bevásárlóközpontban vet-

tünk 1600 forintért sátrat
(60x120x180 centiméter - ezt a
típust már többször használtuk
átkozódva-szenvedve a Himalá-
ja ötezres hágóin), kaptunk köl-
csön meleg hálózsákot, csajkát,
gázfőzőt.

Már egy hete csak üres főtt
tésztán vegetáltunk és boldogan
táboroztunk száraz szavannákon,
lepukkadt sárkunyhós falvak
mellett, vagy lassú folyók part-
ján. Bíztunk a szakirodalomban,
miszerint a vadállatok akceptál-

Dél-Afrika, Botswana,
Zimbabwe, Zambia, Malawi,

Mozambik, Szwáziföld

Negyedik alkalommal ren-
dezték meg a Dunakanyar
Kupa, Országos Paskievics
Tarokkverseny Manninger
Leó Emlékversenyt május 5-
én a Maros étteremben 54
résztvevővel. A tarokkver-
seny résztvevőit Petrovics
László polgármester köszön-
tötte és sikeres játékot kívánt,
majd a verseny részleteiről és
szabályairól Manninger Gá-
bor, a verseny szervezője,
nagymarosi üdülőtulajdonos
beszélt.

Az első versenyt 2009-ben

Tarokkverseny
Nagymaroson

rendezték Nagymaroson,
majd Sződliget és Vác után,
ismét városunk adott helyet
az eseménynek. A játék mel-
lett az országos verseny lehe-
tőséget nyújt arra is, hogy a
hazánk különböző pontjairól
érkező játékosok megismer-
jék a Dunakanyar szépségeit.

A verseny nagy női sikert
hozott, hiszen a végered-
mény: 1. Bodor Ildikó, 2. An-
tal Magdolna, 3. dr. Vörös
László lett. A vendégek meg-
elégedve távoztak Nagyma-
rosról.

ják a sátrat, nem szedik ki az
embert, de naplemente után (18
óra után) be kell zárkózni.

Szokásos éjközi ébredésem-
nél a tenyérnyi szúnyoghálón át,

erőltettem a szemem, valahogy
mégiscsak jó lenne "kimenni"!
Ma nincsenek csillagok - kons-
tatáltam a vaksötétet- pedig Af-
rika déli részén júliusban ez
szinte elképzelhetetlen. Óvato-
san, talán egy centit húztam a
zipzáron, amikor tőlünk kb. há-
rom méterre nagyot horkantva
megmozdult a "sötétség"! A
többit a diavetítésen a kerté-
szetben, május 19-én, szomba-
ton (Ivó napján) 19 órától.

Szeretettel: biggypisti

Kittenberger Kálmán Nap
június 9. (programelőzetes)

A XVII. Kittenberger Kálmán Nap megnyitója - kö-
szöntő, megemlékezés, koszorúzás.
Főző-  és horgászverseny
Kittenberger Kálmán Kerékpáros Teljesítménytúra a
Cédrus Egyesület szervezésében
Térzene a Dunakanyar Fúvósegyüttes közreműkö-
désével
Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vadásztársaság tró-
feakiállítása
Kutyás programok
Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola
néptánc tagozatának bemutatója
Gyerekprogramok
Táncbemutatók
KÖKÉNY ATTILA koncert
Utcabál
A részletes programot figyelje a plakátokon és a
www.nagymaros.hu honlapon!

Szeretettel várunk mindenkit!

Főzőverseny!
A család rajong a főztödért?
Kinyalják a lábast is?
Mutasd meg mit tudsz június 9-
én a Kittenberger Kálmán Napi
főzőversenyen!

A főzőversenyen való részvételi szándékot Jórász - Nagy
Eszter szervezőnél kérjük jelezni május 31-ig. Telefon:
06-27/595-114

Mókás vagy és vicces, de
nincs törzskönyved?
Keverékkutya szépségverse-
nyen ez lesz az érdemed.
Nem baj, ha nem vagy pedig-
rés, ha gazdid szemében így
vagy szép!

Idén is lesznek kutyás programok a Kittenberger Kálmán
Napon június 9-én! Plakát hamarosan a város honlapján
vagy az utcákon! Várunk szeretettel!

Keressük az idei év
Duna-part szépét!

www.nagymaros.hu
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folytatás az 1. oldalról
A gyerekek nagy izgalom-

mal készültek életük első bál-
jára. A bécsi keringő után, me-
lyet Sánta Gergő és Bíró Anna
tánctanárok tanítottak be a
büszke anyák és apák táncol-
tak gyermekeikkel. A második
produkció már egy vicces, vi-
dám és felszabadult koreográ-
fia volt. A gyerekek egy isko-
lai életképpel indítottak, me-
lyet egy fergeteges twist kö-
vetett.

Az éjszaka családias han-
gulatban, vidáman telt. Öröm
volt látni a ballagókat, amint
egymással és tanáraikkal tán-
coltak hajnalig, sőt! Hallot-
tunk olyan megjegyzést is,
hogy "ez jobb, mint a suli-
buli". A Heinczinger zenekar
szolgáltatta a talpalávalót, volt
táncverseny, tombola, finom-
ságokkal teli asztalok, és, ami
a legfontosabb, nagyon jó
hangulat.

Köszönjük a két osztályfő-
nöknek, Philippné Jung Ritá-
nak és Heinczné Cserni Kata-
linnak, hogy  nagyban hozzá-
járultak a szervezéshez,
Philipp Nórának, hogy re-
kordidő alatt betanította a má-
sodik tánc koreográfiáját, a ze-
nekarnak a vidám muzsikát, a
szülőknek, hogy segítettek a
tombolák összegyűjtésében,
Neubauer Ákosnak, hogy idén
is közreműködött a techniku-
si munkálatoknál, Grószné
Kmetty Ildikónak, hogy mint
minden évben, idén is segít-
ségünkre volt a lányok öltöz-
tetésében.

Az iskola alapítványának
két fő bevételi forrása van,
egyrészt a szülők adójának
egy a, melyet ezúton is köszö-
nünk, valamint az alapítványi
bál bevétele. Az összeget rá-
szoruló kisdiákok támogatásá-
ra, iskolai rendezvények szer-
vezésére fordítjuk. Kérjük, to-
vábbra is támogassák alapítvá-
nyunkat, hiszen az egyre szű-
kösebb anyagi helyzetben sok
kisdiák csak támogatásunkkal
járhat művészeti oktatásra,
juthat el kirándulásokra, úszó-

tanfolyamra. (Adószámunk:
19182779-1-13)

Végül, de nem utolsósor-
ban szeretnénk köszönetet
mondani a bál támogatóinak,
akik tombola-felajánlásukkal
támogatták iskolánk alapítvá-
nyát, melynek bevételével nö-
velni tudtuk az alapítvány be-
vételét.

"Ancsa" kisbolt, "piacos"
Ottó, Ábrámné Burgermeister
Mónika, Adi Papír-írószer,
Alimánné Fazekas Gabriella,
Alíz Cukrászda, Ambrusné
Molnár Csilla, Balázs Róbert
és Valent Edit, Baranyi And-

rea - Cleo, Belányi Béla, Beth-
len Söröző, Boszi Butik -
Zoltai Vera, Bótzné Baranyai
Hajnalka, CBA - Rasman
Miklós, Credit Építőipari
Szolgáltató Kft. - Mák Imre,
Császár Ernő, David Balazic,
Döbrössyné Valentin Kriszta,
Dr. Drobilich János - állator-
vos, dr. Jenei Sándorné,
Dubniczky Barbara, Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes, Dunaka-
nyar Utazási Iroda,
Elsővölgyi óvoda dolgozói,
Féja Géza - Dán Ildikó, Fe-
kete tanya, Flamich Gábor,
Fő téri patika, Garami Mária,

Grószné Kmetty Ildikó,
Gyatyel Mónika, Hajek Csilla,
Heincz Károly Heincz Lilla -
Cleo, Heinczné Cserni Katalin,
Heinczné Györgyi - Cleo,
Heininger Károly, Hirkó Kft,
Hlaván Bt, Honti Csilla,
Hornyák Hajnalka, Ipoly Erdő
Zrt - Nagymaros, Jakus Mi-
hály, K&H Bank, Kiss
Károlyné, Kóka Bt, Korona
Kisvendéglő, Lángné Dub-
niczky Katalin, Lénárdné Mes-
ter Kitti, Magyar Edit, Maros
Wax Kft - Tar Attila, Maros Ács
Kft, Marosnet Kft, Máté Ala-
pítvány, Mozga Péter -
masszőr, Nagymarosi Erdészet
dolgozói, Napköziotthonos
konyha - Matus László, Nemes
Antalné, Ogel József és neje,
Pagács György, Panoráma
ABC, Péntek István PIDOMA
Kft, Petrovics László és Balla
Réka, PIramis Építőház Kft,
Raszler Orsolya, Rév büfé, Ru-
dolf Józsefné, Stelkovics Edi-
na, Szalai Tünde, Szilágyiné
Franyó Emese, Szléplasz Juli-
anna - zöldséges bolt, Teri Bu-
tik - Fő tér, Természet Patikája
- biobolt, Tompkins Rita,
Ugray Mária - Manyi élelmi-
szer bolt, Von Benkó Mariann
és Ferenc, Zoller Istvánné - ve-
gyeskereskedés, Zollerné Jung
Erzsike, Zollerné Patrik Angé-
la - Cleo, valamint a sok-sok
névtelen felajánlónak is! (Fo-
tók: Heincz András)

Az iskola vezetősége

A nyolcadikosok keringõjével
nyílt meg az alapítványi bál
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Az elmúlt hónapokhoz ha-
sonlóan április is bővelkedett
programokban.

3-án legjobb futóink vet-
tek részt a Tápiószecsőn
megrendezett megyei diák-
olimpián.  A 90 indulóból
Dobó Bálint a 13., Döbrössy
Orsolya a 13., Jeszenszky
Petra a 8., Müller Bettina a
43. helyen végzett. Gratulá-
lunk!

Ugyanezen a napon láto-
gattak el a 4. a osztályosok a
Csodák Palotájába és a Nem-
zeti Múzeumba.

A tavaszi szünet után, áp-
rilis 11-én írathatták be a
szülők a leendő első osztá-
lyosokat.  Május 2-án a kép-
viselőtestület megszavazta,
hogy a magas létszám miatt
három elsős osztály induljon
2012 szeptemberében.

Április 12-én  a váci
ÁNTSZ egyik munkatársa
tartalmas, s érdekes előadást
tartott a 7. és a 8. osztályos
tanulóknak a dohányzás ká-
ros hatásairól.

Szintén 12-én rendezte
meg az állatbarát klub a nyúl
szépségversenyt, ahol az al-
sós gyerekek bemutathatták
kedvencüket a nagyérdemű-
nek.

14-én az 5. osztályosok lá-
togattak el a Közlekedési
Múzeumba, s pillantottak
bele a régmúlt járműveibe.

16-án rendezték meg a
magyartanárok a körzeti sza-
valóversenyünket, ahová a
környék legjobb versmondói
is eljöttek (Szobról, Verőcé-
ről, Visegrádról, Kismaros-
ról). Ebben az évben téma-
körként a hazaszeretetet ad-
tuk meg, s bizony igényes
előadásokat hallhattunk. Az
5-6. korosztály eredményei:
I. helyezett: Tóth Bence Máté
(Verőce), II. helyezett:
Muckstadt Szabina (Viseg-
rád), III. helyezett: Bresztyák
Rebeka (Szob), különdíja-
sok: Péntek Judit ( Nagyma-
ros), Valentin Zsófia (Szob).
A 7-8. korosztály eredmé-
nyei: I. helyezett: Paulusz
Balázs (Visegrád), II. helye-
zett: Fekete András (Viseg-
rád), III. helyezett: Valentin
Dóra (Szob), különdíjasok:
Szlávik Tamás (Nagymaros),
Nagy Kinga (Szob). Gratulá-
lunk!

Köszönettel tartozunk a
zsűri tagjainak is, akik szak-
szerűen értékelték a hallot-
takat, s további versmondás-
ra biztatták az ifjú tehetsé-
geket. A zsűri elnöke Mezei
Anna volt, aki sok-sok éven
át igazgatta az Áprily Lajos
Általános Iskolát, s jelenleg
is aktívan részt vesz az isko-
la életében. Köszönjük
Gyarakiné Márton Magdi
néninek, Kékesi Márti néni-
nek, Pataki Marika néninek,
s Kiss-Demeter Enikőnek is,
hogy szabadidejüket nem
sajnálva növelték verse-
nyünk színvonalát.

A legutóbbi iskolai hírek-
ben beszámoltam arról, hogy
az iskolai fordulóból kik ju-
tottak tovább a körzeti ver-
senyre. Az egyik helyezett

neve kimaradt a névsorból.
Müller Dominika (8. o.) har-
madik helyezettként jutott to-
vább a fent említett áprilisi
fordulóba.

Április 16-án volt a II. fél-
évi fogadóóra a felsős tago-
zatnak, ahová sajnos megint
kevés szülő látogatott el.

Április 20-án rendezte
meg iskolánk a Föld napi
akadályversenyt. Az osztá-
lyok csapatokat szervezve
mentek végig a verseny útvo-
nalán, s oldották meg a kü-
lönböző állomásokon lévő
feladatokat. Próbára tették
tudásukat az egészséges ét-
rend, a vitaminok, a gyümöl-
csök-zöldségek, gyógynövé-
nyek témakörében, s az utol-

só állomáson a mozgás örö-
mének is hódolhattak. Az 5-
6. osztályok közül első helye-
zést érték el a Vitaminbom-
bák (6. a), a 7-8. osztályok
közül elsők lettek a Csípős
csalánok (8. b). Gratulálunk!

A III. korcsoport focistái
ezen a napon a területi diák-
olimpián vettek részt, s az
előkelő III. helyezést hozták
haza.

Április 20-án tartottuk az
alapítványi bál előestéjét is,
ahol a hagyományokhoz hí-
ven a 8. osztályos diákok
táncprodukcióját tekinthet-
ték meg az érdeklődők. Más-
nap a szülők, hozzátartozók
érezhették jól magukat az
Alapítványi bálon.

23-án és 24-én atlétika-
versenyen küzdöttek a leg-

jobbak. Eredmények: I. kor-
csoportos lányok 2. hely, Kun
Alexandra 2. hely, II. korcso-
portos fiúk 5. hely, lányok 4.
hely, III. korcsoportos fiúk 6.
hely, IV. korcsoportos fiúk 5.
hely. Gratulálunk!

24-én a 7. osztályosok ké-
mia versenye következett. Az
eredmények a következőkép-
pen alakultak: I. helyezett:
Ribai Zsófia, II. helyezett:
Hansághy Laura, III. helye-
zett: Szilágyi Lili, IV. helye-
zett: Pesti Dorina. Gratulá-
lunk!

Álmodtam egy világot - ez
volt a címe annak az orszá-
gos rajzpályázatnak, melyen
II. helyezett lett Bartos Bog-
lárka (6. b), s III. helyezett

lett Szabadi Szonja (6. a). A
nagyobbak az I. Géza Király
Közgazdasági Szakközépis-
kola Korok és viseletek című
pályázatára küldtek be gyö-
nyörű alkotásokat. Ennek
eredményei: megosztott első
helyezett: Szilágyi Lili ,
Szénási Krisztina, különdí-
jas: Schwarcz Anna. Gratulá-
lunk!

A költészet napja alkalmá-
ból meghirdetett rajzpályázat
eredményei is megszületet-
tek. Az 1-4. osztályosok ered-
ményei: I. helyezett: Hadi
Kornélia, II. helyezett: Gás-
pár Barbara, III. helyezett:
Bálint Flóra, Döbrössy Or-
solya. Az 5-8. osztályosok
eredményei: I. helyezett:
Ember Andrea, II. helyezett:
Kovács Roberta, III. helye-
zett: Flamich Fruzsina. A raj-
zokat az április 11-én fellé-
pő K-emberek együttes tag-
jai zsűrizték.

Április 27-én az Ipoly
Erdő Zrt előadását hallgatta
meg a 7-8. évfolyam a mű-
velődési házban.

Ugyanezen a pénteki na-
pon rendezte meg a német
munkaközösség az alsó tago-
zatos gyerekek számára a né-
met nemzetiségi délelőttöt. A
Nagymarosra és a környékre
letelepedő német ajkú embe-
rek hagyományait, életmód-
ját, szokásait, ünnepeit játé-
kos formában tekintették át a
legkisebbek. A gyerekek
egyik kedvenc feladata a má-
jusfadíszítés volt. A délelőtt
során felfedezték a diákok,
hogy számtalan szállal kö-
tődnek szüleiken és nagyszü-
leiken keresztül a sváb ha-
gyományokhoz.

 Végül néhány program a
következő hónapra: május
11-én kompetencia-mérés
lesz a 8. b osztályban, ugyan-
ezen a napon madarak és fák
napja az alsó tagozatban,
május 21-én és 29-én szol-
fézs vizsga lesz, május 30-
án országos kompetencia-
mérés, május 30-án kerül sor
a gitár vizsgára, május 31-én
pedig a fafúvós vizsgára.

Szeretnénk még felhívni a
figyelmet a NAGYMAROSI
KISDOBOSOK jótékonysá-
gi hangversenyére, melyet
június 16-án (szombaton) 17
órakor rendezünk meg.

Iskolai hírek
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A Dunakanyar Fúvósegyüttes
ismét megörvendeztette Nagy-
marost és a környékbeli zene-
szeretőket hagyományos tava-
szi koncertjével április 14-én.

Mikor Ujvári Gábor, a ze-
nekar ifjú és tehetséges kar-
mestere megkérdezte, melyik
mű tetszett nekem a legjobban,
azt feleltem, mindegyik, mert
olyan magas színvonalúnak
éreztem az előadást, mintha
most vizsgáztak, szakszóval
"minősítő koncerteztek" volna!
Magyarországon az a szokás,
hogy változó létszámú művé-
szeti csoportok ezt ötévenként
megteszik. De annak az együt-
tesnek, amely tízesével kapja a
hazai és külföldi meghíváso-
kat, erre már nincs szüksége.
Ma, amikor a technika lehető-
vé teszi, hogy akár a zeneaka-
démia tanárai élőben hallgat-
hassák otthonukban az elő-
adást, a kritika azonnali tele-
fonhívásban jelenik meg. Most
a közönség szűnni nem akaró
vastapsai minősítették a nagy-
szerű együttest. Ujvári Gábor
foglalkozik a kicsikkel (itt a
körzet zeneiskolai tanáraira is
bizton számíthat), hangszerel
(azaz szólóhangszere írt zene-
szám kíséretének harmóniáit
szétosztja a zenekar sokféle
hangszerének) betanít, biztat és
ostoroz - mikor milyen út ve-
zet a sikerhez. Mindannyian
járjuk a magunk útját, az idő
homokszemei peregnek, s nem
mindegy miként élünk... Sze-
münket a földre szegezve, a ha-
szon filléreit keresve a kavi-
csok között, vagy égre emelt
szemmel a magasabb rendű
felé fordulva, szemünket, fü-
lünket és lelkünket tágra nyit-
va. Ahol ének zeng, onnan
irigység, bánat elillan, ott ba-
rátokra lelsz, nem kell félned
attól, hogy beléd öklöznek a
kor sikerorientált rablólovag-
jai.  (Olvasd el, kedves zene-
barát a Tao-te-kinget, Az út és
erény könyvét...)  És a keskeny
út nem hívogató az emberek-
nek, sokan mennek a széles
úton... - ezt pedig a Biblia ta-
nítja. A zene politikától és ön-
zéstől mentes öröm, ahogy
Bartók Béla, az est folyamán
hallott gyönyörű és számomra
a legnagyobb élményt adó, mű-
sorszám, a Román népi táncok

szerzője írta: "Én a magam ré-
széről a népek testvérré válá-
sának eszméjét vallom..." Itt
dicsérem meg a műsorválasz-
tást: egyharmad részben ma-
gyar szerzők műveit hallhat-
tuk! Bartók, Kodály, Hidas
Frigyes - akinek mindig a
Csontvári-képekre írt táncjáté-
ka jelenik meg lelki szemeim
előtt, amikor zenéjét hallga-
tom. Máté Péter, a címadó dal
szerzője is klasszikusnak szá-
mít a könnyűzenében. Szaba-
dos György, városunk néhai
Kossuth díjas zeneművésze
szerint "Az archaikus, s az azt
hordozó népi zeneiség már

évszázadok óta őriz Európá-
ban egyfajta értéket. Ez az az
érték, amely Bartókot népdal-
gyűjtő útjára inspirálta..."
Anyák napja apropójából hadd
álljon itt egy népdal szövege:
"Köszönöm anyámnak, hogy
életet adott, / köszönöm apám-
nak, hogy igaz hitet adott, / kö-
szönöm Istennek, hogy gyerme-
keket adott. / Segítsd, Uram,
őket: legyenek magyarok!"
Fricsay Richárd Magyar indu-
lójával kezdődött a felnőtt
együttes koncertje - amúgy ma-
gyarosan meg is adták az elő-
adók a módját!

Előbb azonban egy mondat
az ifjúsági zenekarról: tisztán,
muzikálisan, egymásra - és per-
sze Gábor bácsira - figyelve,
kedvesen, jól begyakoroltan
adták elő a hozzájuk illő vi-
dám, ritmikus műveket. Hallat-
szott az előadásukon, hogy ko-
molyan veszik a dolgukat, de
azért tudtak könnyedek és já-
tékosak lenni. Élvezték a mo-
dern ritmusokat. Dicséret illeti

mind a kis művészeket, mind
tanáraikat s karnagyukat!

A felnőtt, az 1978 óta együtt
muzsikáló, Mayer József és
Ágnes által alapított, többszö-
rösen kitüntetett zenekar tagjai
már nem fiatalok, már tudják,
mekkora áldozat - a zenélés
öröme mellett - a rendszeres
próbára járás, a család meggyő-
zése, a munka utáni fáradtság
leküzdése. Bár játszanak az
együttesben szép számmal ze-
netanárok is, alapjában mégis
amatőr együttesnek számíta-
nak, mert a többségnek rendes
polgári foglalkozása van. Sőt:
a zenekar barátai is részt vesz-

nek a koncerteken, mert az
együtt zenélés felér egy es-
téllyel, - ez a legnemesebb kö-
zös szórakozás.

Féja Géza a második karna-
gya a DKFE-nek. Magasan kép-
zett, jó ízlésű muzsikus, türel-
mes vezető, akinek szabadide-
jébe - a szentendrei zenekara
vezetése mellett - belefér, hogy
Gáborral együtt alakítsa a reper-
toárt, próbáljon a Nagymarosi
Férfikarral. Az ő fellépésük ked-
ves meglepetés volt számunk-
ra. Katonás volt a hangzás, pon-
tosak voltak a belépések Kodály
Toborzójában. Ezen kívül Hi-
das Frigyes művét, a Robin
Hood című filmzenét és a vér-
pezsdítő  Brazil című művet
vezényelte Féja karmester úr,
akinek keze alatt nagy bizton-
sággal játszik a zenekar. Csoda,
hogy a marosi karmesterek kö-
zött nincs rivalizálás, amikor az
egyik vezényel, a másik muzsi-
kál a többiekkel... Szépek és
igényesen megformáltak vol-
tak a szólók: Schupauer Anita,

Paluk Erika, Heiszler Tibor,
Patrik Máté, Madarász Viktor,
ifj. Schu-pauer József, - de
mindazon zenekarosokat di-
cséret illeti, akik biztonsággal
muzsikáltak a többiekkel
együtt. Jöjjön el a nyári feszti-
válra, aki hallani szeretné gyö-
nyörű produkcióikat!  Jóma-
gam esténként a saját magam
készítette felvételt hallgatom -
Maros TV-m Vácott nem lévén.
Aztán következett a könnyűze-
ne, melyben a szaxofonok és az
ütősök villogtathatták meg tu-
dásukat - lazán, amúgy "brazi-
losan..." Fantasztikus átvezetés
volt Queen Innuendója, barok-
kos és modern is, sodró és an-
dalító, diadalmas és megrázó,
egyben felemelő - remek új ze-
neszámmal bővült a repertoár!

Az én anyósom a világon a

legjobb... - énekelte amúgy
svábosan Ujvári Gábor  és a
minket testvérként szerető
Laub János, a Fejér megyei
Szár községből érkezett ifjú
harmonikás. Hatalmas sikere
volt ennek a sváb népi muzsi-
kának, no meg a karmester
úrék duettjének...! Mert aki
nem becsüli a múltját, annak
nincs jövője sem. Gábor és Jani
ilyen vidáman, oldottan még
nem énekelt.

Mándliné Szabó Katalin
konferált... kebelemre, signora,
máskor is csak ilyen ihletetten!

Köszönet a támogatóknak,
az önkormányzatoknak, pol-
gármestereknek, művészeti in-
tézményeknek, civileknek és
családtagoknak. Fantasztikus
volt a koncert, "nincs rá szó,
nincsen rá fogalom.", mennyi-
re. Tiszta szívből gratulálok és
kívánok az idei külföldi úthoz
sok sikert, szép élményeket.
Mert megérdemlik, hisz zene
nélkül mi is mit érünk?

Gyarakiné Márton Magda

Zene nélkül mit érek én?
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"Azt szeretem, aki nevet…,
akinek rózsaszín az arca,
Aki örül, aki kacag,
Aki dalolva megy a harcra.
Az én emberem, aki fölkel,
Az induló, az ébredő,
Akinek győzelem az álma,
Akiben dalol a jövő!"

A Fiatal Muzsikusok Nagy-
marosi Találkozóján (a hajdani
Hétszínvirág nevű rendezvény
utódján) csupa-csupa ilyen de-
rűs lelkű emberkét hallottunk
muzsikálni a nagymarosi műve-
lődési házban márc. 30. dél-
utánján. Noha az iskola hivata-
los beszámolójában már meg-
említették ezt a napot, most úgy
érzem, érdemes elgondolkodni
azon, hogy mi mindent ad gyer-
mekeinknek a zene. Az igazi.
Nem az a dallamszegény, ordí-
tó, ezer decibeles agygyengítő
bömbölés, amit egyes autókból
hallunk kizúdulni - jobb sorsra
érdemes aranyifjak "leendő hal-
lássérültek" - jóvoltából. Ha-
nem az, amire oda kell figyel-
ni, mert lágy, mert simogató és
ki ne vágyna lelki simogatásra
a mai rideg világban.

Sík Sándor A hajnal szerel-
mese című verséből idéztem, -
íme, ő is kimondja a szeretet va-
rázsszavát - összekapcsolva a
nevetést a dalolással, a fölkelés-
sel, a fölfelé vágyakozással.
Mert minden a világon, ami a
szellemi magasságokba emel-
kedő ember sajátja, a "Magas-
rendű" eszméjéből fakad. Sok-
szor elgondolkodom, miért
rontják el a húsvéti és karácso-
nyi képeslapok a magyar he-
lyesírást a csupa nagy kezdőbe-
tűvel. Rájöttem. A "felvilágo-
sult" ember lelökte Istent a tró-
nusáról, önmaga ült oda, és
most nagyon hiányzik neki va-
laki, akihez örömében-bánatá-
ban odafordulhasson. Csinál hát
bábokat, aranyborjút, nagybetűs
fogalmakat, hogy fölfelé néz-
hessen. ("Lett volna jövőd, em-
beriség / ha nem tisztul ki néha
az ég, / és a mélyből / pondró
szemünk sohase néz föl?"- kér-
dezi tőlünk is Illyés Gyula.)

Az őskorban a zene a mági-
kus rítusok része volt. Később
pedig a vallási szertartások ré-
sze lett. Az ókori görög miszté-
riumi és színházi előadásokon

fuvolások kísérték az előadást,
a deklamációt. Nem is létezett
vers dallam nélkül, ezért a jel-
képe a költészetnek a lant.

 Nos, ilyen gondolatokra ins-
pirált a körzeti zenei bemutató,
melyet a Kittenberger Kálmán
Általános és Művészeti Iskola
zenei tagozata szervezett, meg-
hívván a környék iskoláinak
legügyesebb ifjú zenészeit és
tanárait. Nagymaros lakossága

számára ingyenes volt a bemu-
tató, mindenki, akit érdekel,
hogy mennyit ad hozzá a Du-
nakanyar a nemzeti kultúrához,
együtt örülhetett a "daloló jö-
vőnek". Aznap nem is nyitottam
ki a TV-t, kitisztult lelkem a sok
krimire már nem vágyott.

Mi másra való a művészet,
ha nem tisztulásra? Amikor fel-
áll a 17 gyönyörű fehér blúzos
fuvolista lány, és kristálytiszta
hangon elzengi Mozart és
Strauss dallamait, vagy amikor
gitárt vesz a kezébe
tizenegynéhány fiatal és Vival-
di Négy évszakából végigpen-
geti a Tél című részlet egyik té-
telét egy fuvolaszólóval, vagy
két picurka zongorista idéz -
igen muzikálisan- az erdélyi fe-
jedelmek régi magyar táncaiból,
bizony lélekemelő percek ezek.
Megszólaltak az egyetemes ze-
neművészet legnemesebb alko-
tásai: dél-amerikai dalok gitá-
ron, egy tangó zongora-négyke-
zes előadásában, barokk trom-
bitamuzsika, szicíliai dallam,
magyar népdalfeldolgozás, Vi-
valdi, Corelli, Mozart, Chopin,
Schubert, Csajkovszkij, Bartók
- hogy csak a legeslegközismer-
tebb szerzőket soroljam. Min-
dent nem írhatok le, de a Duna-
kanyarban tanított hangszerek
és a hangszeres tanárok nevét

mindenképpen. Mert az ő mű-
vészi munkájuk eredménye,
hogy jövő nemzedék nem zenei
analfabétaként nő fel. Csak te-
hetséges tanárok nevelhetnek jó
muzsikusokat, olyanokat, akik
a közösségi élet jobbítására,
gazdagítására nevelődnek. Íme
a felkészítő tanárok névsora:
Királyné Mundi Margit, Szige-
ti-Benedek Gabriella (aki a ren-
dezvény szervezője, konferáló

lebonyolítója, a műsor összeál-
lítója s nem utolsósorban a szak-
mai színvonal kontrollálója, az
emléklapok készítője, a vendég-
látás szervezőjeként nagy-nagy
elismerést érdemel), Pozsgainé
Lados Katalin, Várda Gyula,
Szakácsné Győri Éva, Kun
Ádám - fafúvós tanárok, Kis
Judit, Lénárdné Patai Zsuzsan-
na, Gellai Ildikó, Cs. Nagy And-
rás, Halper Judit zongora, Vass
Henrietta cselló, Mayer József,
Rácz Tamás rézfúvós, László
Béla és Beny Perez Garcia - gi-
tár tanszaki tanárok. Tóth Edit,
a nagymarosi nőikar régi karna-
gya négy gyönyörű hangú
énekest hozott. Az ütős tanszak
marosi tanára Oláh Norbert, aki
biztos közönségsikert arató záró
számokat tanított be, nos, őket
dicséri szavam - no és persze a
vastaps.

Meghívott vendégként hall-
gatta meg a zenészeket a min-
ket évtizedek óta támogató Ko-
vács Kálmánné zongoratanár,
aki művészetoktatási szakértő,
szaktanácsadó, a Minősítő Tes-
tület zeneművészeti ágának ve-
zetője. Idén nem szólalt fel, de
jegyzetelt, és a műsort követő
szakmai megbeszélésen érté-
kelte a produkciókat. Arra is
emlékezett, mit tudott néhány
gyerek pár évvel ezelőtt! Az ő

hiteles véleménye szerint az itt
elhangzó produkciók némelyi-
ke Budapesten is versenyképes
lehetne. Ez a megállapítása a
körzet - és Nagymaros - zene-
tanárainak szakmai tudását di-
cséri.

A kis és nagy muzsikusok
Nagymarosra Visegrádról, Ve-
rőcéről, Szobról, Zebegényből,
Letkésről és Vámosmikoláról
érkeztek. A bemutató végén
minden résztvevő gyönyörű
emléklapot kapott, és finom fa-
latokkal vendégelték meg őket
a nagymarosi művészeti iskola
zenetanárai.

Azt gondolom, minden ze-
nész gyermek várja, hogy szó-
szaporítás helyett az ő neve is
megjelenjen, hisz oly sokat ké-
szültek erre a bemutatóra. Akik
itt szerepeltek, valóban a leg-
ügyesebbek, legmuzikálisab-
bak, s tanáraik mellett nekik is
szívből gratulálunk, a nagyma-
rosi iskolának, és a városveze-
tésnek pedig köszönjük a támo-
gatást.

Adorján Bálint, Bálint And-
rás, Bálint Dorottya, Bálint Fló-
ra, Bálint Gergő, Bergmann
Zita, Bodor Barnabás, Bodor
Sára Zsuzsanna, Borkó Bea,
Czilik Ede, Döbrössy Orsolya,
Drobilich Domonkos, Endrődi
Balázs, Eőry Viktor, Farkas
Boglárka, Fehér Dóra, Fehér
Máté, Gável Réka, Gőző Péter,
Hadi Kornélia, Hadi Luca Má-
ria, Halápi Blanka, Hansághy
Laura, Heier Roland, Heincz
Regina, Hénop Hajnalka Anna,
Hlaván Eszter, Horváth Balázs,
Huszti Benedek, Huszti Boldi-
zsár, Irsai Tamás, Juhász Ildi-
kó, Kiss Evelin, Kok Bianka,
Koloszár Balázs, Lukács Péter,
Maurer Máté, Mladonyiczki
Máté Márk, Moór Jakab,
Mosonyi Borbála, Muckstadt
Szabina, Nerád Zsanett, Oláh
Péter, Péntek Judit, Péntek Zol-
tán, Polgár Balázs, Polgár
László, Ribai András, Rudolf
Lilla, Sárog Szilárd László,
Schäffer Ádám, Scheili Péter,
Schindler Mónika, Schirmer
Klára, Schwarcz Anna Kata,
Schwarcz Gergő, Solymosi Pé-
ter, Squor Marcell Ákos, Striker
Áron, Szabó Bence, Szalai Ál-
mos Örs, Szlávik Bence, Telegdi
Fábián, Tömör Mariann, Vár-
szegi Janka, Zeller Péter Ábra-
hám, Zsombok Zsófia. Éneke-
sek: Szakács Luca, Tomán Al-
bert, Tomán Flóra, Tóth Vero-
nika.

Gy. M. M.

Fiatal muzsikusok
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Az Élőhelyek megőrzése és re-
konstrukciója az Ipoly Erdő Zrt
Közép-Magyarországi erdé-
szetei területén projekt április
27-én zárult le Nagymaroson.
Az ünnepélyes záró rendez-
vény egyben egy szakmai kon-
ferencia is volt, ahol tudomá-
nyos szaktekintélyek ismertet-
ték az Ipoly Erdő Zrt egyedül-
álló Börzsöny hegység tájhasz-
nálati, erdőtörténeti, és
erdőtársulástani kutatások so-
rán szerzett tapasztalataikat és
a projekt során felhasznált
eredményeiket.

A kutatásokon alapuló ter-
mészetvédelmi és természet-
megőrző beruházások az Élő-
helyek megőrzése és rekonst-
rukciója az Ipoly Erdő Zrt.
Közép-Magyarországi erdé-
szetei területén című pályázat
támogatásával zajlottak.  Az
erdész, erdőmérnök szakem-
berek munkájának köszönhe-
tően 2010. március 1. és 2012.
február 28. között, Pest megye
több mint félszáz helyszínén
valósult meg a kijelölt terüle-

tek természet közeli állapotá-
nak védelme és rehabilitáció-
ja. Ez magában foglalja az élő-
helyek védelmét és helyreál-
lítását, az ott élő élőlények
fennmaradásához szükséges
feltételek biztosítását.

A projekt jelentősen hozzá-
járult a természetvédelmi ol-
talom alatt álló, védettségi be-
sorolással rendelkező (Natura
2000-es területek) élőhelyek
komplex természeti értékei-
nek megóvásához, helyreállí-
tásához. A hazai védett és kö-
zösségi jelentőségű fajok vé-

delme, illetve élőhelyük biz-
tosítása valósult meg ilyen
módon.

Az Ipoly Erdő Zrt rendkí-
vül fontosnak tartja, hogy
mindenki részese lehessen az
aktív természetvédelemnek, és
megismerhesse annak fontos-
ságát. A projekt ideje alatt szá-
mos rendezvényre invitálta a
szakmai kör mellett a kisisko-
lásokat, pedagógusokat, új-
ságírókat és a túrázni vágyó-
kat.

Erdészek a természetért
Újabb sikeres élőhely-megőrző projekt

Gáncs Viktor, a Nagymarosi Erdészet vezetõje mutatta be a projekt
eredményeit

Az ulmi skatulya
diszítette a sváb asztalt

A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat az ulmi ska-
tulya kicsinyített másával készült a Maibaum avató ünnep-
ségére. Ezzel díszítették asztalukat, melyrõl gyorsan fogy-
tak a sváb gasztronómiai bemutató sütemények. Az alkotás
Melisek Tibor nevét dicséri, köszönet érte. Ivor Andrásné
az önkormányzat elnöke beszédében is kiemelte az ulmi
skatulyát (Ulmer Schachtel), mely a Maibaum figurái között
is megtalálhtaó, mivel sváb õseink evvel érkeztek a telepü-
lésre.

Német nyelvû szentmise
Május 28-án, Pünkösd hétfőn 19 órakor német nyelvű
misére vár mindenkit szeretettel a Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat a római katolikus templom-
ba. Közreműködik: a Nagymarosi Női Kar.

Gyermeknapi meghívó
Június 2-án, szombaton sok szeretettel várunk mindenkit
a művelődési házba a 14 és 18 óra között megrendezésre
kerülő gyereknapi rendezvényünkre. A gyerekeket tánc-
cal, kézműveskedéssel és sok vidámsággal várjuk! Fel-
lépnek az általános iskolások német nyelvű műsorukkal
és gyermekrajzokból is nyílik kiállítás. A büfében enni és
innivaló várja a kicsiket és a nagyokat!

A szervezők

Ebben a hónapban már nem
kellett avartüzek sokaságá-
hoz vonulniuk a Nagymaro-
si Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let tagjainak, de azért volt fel-
adatuk így is. Április 19-én a
Kálvária utcában segítettek,
ahol az egyik házban felrob-
bant a vízóra és a tulajdonos
kérésére - aki nem tartózko-
dott otthon - be kellett menni
a házba és elzárniuk a vizet.
Marafkó Márk önkéntes tűz-
oltó segítségére volt
Fleischmann Pál is.

Április 30-án az önkénte-
sek is kivették részüket a
Maibum állításánál, ahol for-
galomirányítással segítették a
szervezők és a résztvevők
munkáját.

Május elsején a váci tűz-
oltók riasztották az egyesüle-
tet, hogy avartűz van a Fehér-
hegyen. A nagymarosiak a
helyszínt alulról közelítették
meg, míg a hivatásos tűzoltók
fentről. Az oltási munkában
David Balazic és Havasi Sza-
bolcs vettek részt.

Csõtöréshez és avartûzhöz
riasztották az önkénteseket
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Nagyon vidám kép fogad-
ta a járókelőket április 12-
én reggel a tornaterem
környékén. A szélrózsa
minden irányából érkeztek
a nyuszik, lelkes kis gaz-
dáikkal, és a nem kevésbé
lelkes segítő szülőkkel.
Ezen a napon rendeztük az
állatbarát  klub nyuszi
szépségversenyét. A ver-
senyre 25 jelölt érkezett,
szebbnél szebb példányok.

A zsűri nem is tudott
dönteni, hogy melyikük a
legszebb, hiszen a picik
bűbájosságukkal, a terme-
tes nyúlanyók és nyúlapók
méretükkel kápráztatták el
a közönséget. És persze
voltak közöttük félősek,
bátrak, kíváncsiak, így a
saját kategóriájában min-
den versenyző az első he-
lyezést kapta.

Természetesen elisme-
rést érdemel minden kis
gazdi, hiszen szép, ápolt,
egészséges kis állatokkal

találkozhattunk, akiken lát-
hattuk, hogy nem csupán
egy fellángolás a gyerekek

MUNKÁSSÁGUNKRÓL RÉSZLETESEN A HONLAPUNKON:
WWW.MATEFOUNDATION.HU

ÁLLATVÉDÕ
SOROKMuffin, a vándorkupás

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 megtörtént kezdete: április 23.

ADÓ 1 %-a
KÉRJÜK AJÁNLJA FEL ADÓJA 1 %-át a MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány
javára, hogy továbbra is hatékonyan segíthessük a kedvenc állatok állatorvosi kezelését.

Adószámunk: 18700767-1-13
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány

Nyuszi szépségverseny az iskolában

részéről, hogy "igazi" nyu-
szi birtokosai lehessenek,
hanem felelős állattartók,

akik igazán szeretik és he-
lyesen gondozzák kis ked-
venceiket.

A közönség véleménye
alapján Muffin  nyuszi
kapta a legtöbb szavaza-
tot ,  így a  vándorkupa
büszke tulajdonosa Muf-
fin, és büszke gazdája,
Hadi Dávid 4/b osztályos
tanuló lett egy teljes esz-
tendeig. A délelőtt nagyon
vidám hangulatban telt, és
remél jük kezdete egy
újabb hagyománynak az
iskolában.

Ezúton is szeretnénk
köszönetet  mondani  a
kedves szülőknek és hoz-
zátartozóknak, hogy gyer-
mekeik számára lehetővé
tették, hogy a család ked-
ves kis nyuszija egy ok-
levéllel és egy finom ré-
pával, a gyermek pedig
egy vidám élménnyel lett
gazdagabb.

Heinczné Cserni Katalin
Csernői Ildikó

WWW.MATEFOUNDATION.HU
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- ABLAKSZIGETELÉS -
Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.

60 nm-es lakás szigetelése kb: 34.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 45.000 Ft + Áfa.

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

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

Anyakönyvi hírek
Születtek: Gável Péter és Hadi Bernadett lánya Erzsébet,
Halápi Miklós és Poór Andrea lánya Lotti, Zoltai Dávid Ta-
más és Mauks Kata fia Zsombor, Halász Csaba és Radics
Szilvia fia Dávid, Halász János és Radics Bernadett lánya
Vanda Eperke.
Házasságot kötöttek: László János és Halápi Mária, Baukál
Krisztián Zsolt és Takács Gabriella.
Elhunytak: Néder Mihály, Paulik Pálné sz. Henyei Klára
Sarolta, Maurer Kornél, Psenák Andrásné sz. Együd Jolán,
Marosfalvi Dezső, Bősz Istvánné sz. Murányi Julianna.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak a ro-
konoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik
BERGMANN ANTAL VILMOST utolsó útjára elkí-
sérték, fájdalmunkban osztoztak és végső nyughelyére
virágot helyeztek.

A gyászoló család

www.nagymaros.hu
MEGNYITOTTAM
a Király u. 8. szám alatt
ÜVEGES- ÉS KÉPKERETEZÕ

műhelyemet.
Bejárat a Kossuth sor felől.

NYITVA:
péntek/vasárnap

kivételével minden nap.

TELEFON:
06-30/34-34-009

Járik Zoltán

www.menita.hu
www.nagymaros.hu


Közérdekű telefonszámok
orvosi ügyelet -  06-27/354-180
mentõk - 104
rendõrség - 107
tûzoltóság - 105
polgárõrség - 06-70/382-9041
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TIT TELEKI LÁSZLÓ ISMERETTERJESZTŐ
EGYESÜLET, AZ FVSZ ÁLTAL MINŐSÍTETT

KÉPZŐ
Akkreditált felnőttképzési intézmény: AL- 0027.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0111-05.

TANULJON ÉS VIZSGÁZZON EGY HELYEN!
TELC, ELTE - ITK NYELVVIZSGA HELYBEN!

» Angol, német alap- és középfokú nyelvvizsgára felké-
szítő tanfolyamok: 500 Ft/óra - részletfizetés!!!
» Német alapfok, 200 óra, heti 3 nap: hétfő, szerda, péntek:
8 órától 10.30-ig
» Angol alap- és középfok, 400 órás: hétfő, szerda, péntek,
napi 4 óra délelőtt és délután!
» Angol-német alap- és középfok, 100 órás, heti 2 nap:
hétfő-szerda, kedd-csütörtök  17 órától 19.30-ig
Szakmai  tanfolyamok! Részletfizetés!
» Élelmiszer-eladó, 4 hónap: heti 2 nap, hétfő és szerda
16.30-tól 19 óráig - 20.000 Ft/hó (elindult!)
» Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó - emelt
szintű, 10 hónap: heti 1 nap, csütörtök 16-tól 20 óráig - 20.000
Ft/hó, mely a vizsgadíjat is tartalmazza! (elindult)
» ECDL -  számítástechnikai tanfolyam: 5 hónap, heti 3
nap - 25.000 Ft/hó

TIT TELEKI LÁSZLÓ ISMERETTERJESZTŐ EGYESÜLET
   KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET

TIT Váci Szervezete
2600 Vác, Csányi krt. 45. I. em. 5.

(az okmányiroda épületében)
Tel.: 27/502-255

 www.titvac.hu * e-mail: titvac@t-online.hu

A mûvelõdési
ház programjai

május-június
Május 11. 8.30 órától: Vilá-
gunk a gyermekrajzok tükré-
ben - konferencia
Május 14. 17 óra: Városi
Nyugdíjasklub  - klubfoglalko-
zás
Május 15. de.: vásár
Május 17. de.: - vásár - baba-
mama börze
Május 19.: Katolikus Ifjúsági
Találkozó
Május 24. de.: vásár
Május 26. 18 óra: Kórushang-
verseny a váci Serenus Kórus
és a Nagymarosi Női Kar köz-
reműködésével
Május 29. de.: vásár
Május 31. de.: vásár
Június 2.: Gyermeknap
Június 9.: Kittenberger Kál-
mán Nap
Június 11. 17 óra: Városi
Nyugdíjasklub - klubfoglalko-
zás
Június 12. du.: zenei alapvizs-
ga hangverseny

Feltöltésnek való föld
kis és nagy tételben
helyszínre szállítással
eladó. Ár a mennyiség és
a szállítási helyszín függ-
vényében megegyezés
szerint. Tel: 20/957-0186
(munkaidőben).

www.titvac.hu
mailto:titvac@t-online.huA
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A hír: A HÓD Kft által fel-
újított zebegényi templomé
lett az év homlokzata 2011
évben.

A tények: A Baumit Kft
nyolcadik éve hirdeti meg az
"Év Homlokzata" pályázatot,
amelyen 5 kategóriában, a
legszínvonalasabb magyaror-
szági homlokzat felújítások-
kal lehet indulni. E pályáza-
ton vettünk részt a zebegényi
Havas Boldogasszony temp-
lom két éve elvégzett hom-
lokzat felújításával. A felújí-
tást, és a pályázatot jegyző
team:

Csóka Árpád tervező, a pá-
lyázat beadója, egyben a
templom teljes felújítására
életre hívott "Kós Károly
templom" alapítvány alapító-
ja, elnöke.

Fábián Dénes képzőmű-
vész, a Kós Károly megál-
modta homlokzatvakolati dí-
szítés megvalósítója.

HÓD Kft, a pályázat anya-
gának részbeni adatszolgálta-
tója, a templom teljes külső fel-
újításának (homlokzat, tetőhé-
jazat, templom körüli vízelve-
zető rendszer) kivitelezője.

A kategóriák több mint
200 pályázata közül a 8 tagú,
független, nagyobb részt Kos-
suth és Ybl díjas építészekből
álló szakmai zsűri műemlék
kategóriában a mi pályáza-
tunkat emelte pajzsra. A díj
átadására 2012 áprilisában a
budapesti Millenáris Parkban,
egy rendkívül színvonalas,
500 fő részvételével megren-
dezett díjátadó gála keretében
került sor. A különböző kate-
gória győztes épületeket a díj
átadásakor a szakmai zsűri
megjelent neves tagjai szemé-
lyesen méltatták. Részlet
Radványi György DLA, Ybl
díjas építész, egyetemi do-
cens méltatásából:

"A műemlék kategóriában
érkezett, értékes pályamun-
kák között, amint feltűnt a
Zebegényi Római Katolikus
templom pályázati anyaga, a
zsűri döntése egyöntetűen
egyértelmű volt. … Hála és
köszönet az ügyet felkaroló
Kós Károly Templom Alapít-

vány életre hívóinak kitartó
munkálkodásukért, minden
közreműködő áldozatvállalá-
sáért, a körültekintő tervezői,
művészi munkáért, a ritka
gondossággal készült kivitel-
ért. Rendkívüli példa, amit a
korszakalkotó mester
zebegényi örökségéért tettek.
Fantasztikus elégtétel az al-
kotónak, fantasztikus élmény
mindannyiunknak!"

Gondolatok fenti tények-
hez: Szinte megalakulásunk
óta viseljük magunkon a bé-
lyeget: "jók, de drágák". Se
szeri, se száma a környeze-

tünkben alapított, majd éve-
ken belül nyom nélkül eltűnt
"rossz és drága", valamint "jó
és olcsó" minősítésű cégek-
nek. De talán nem véletlen,
hogy közel-távol alig isme-
rünk még egy olyan magán-
vállalkozást, amelyik 3 évti-

zede alakult (jövőre leszünk
30 évesek), folyamatos mű-
ködése során számos helyen
letette a névjegyét (mostani
elismerésünk mellett ugyan-
ezen templom tető felújítási
munkáival 2009-ben III. he-
lyezettek lettünk a Tondach
"Év Tetője" pályázatán, a váci
Fehérek Temploma teljes kül-
ső felújítását pedig a szakma
a 2007. év legjobb
műemlékfelújítási munkái
közé sorolta), - és nem tűnt
el a magyar gazdaság zűrös
süllyesztőjében. Ellenkező-
leg, él, változatlanul alkot, és

rendkívül szívós, kemény
munka árán ugyan, de köszö-
ni - jól van. Talán nem vélet-
len - mondom, - mert a több
évtizedes talpon maradásnak,
a piacon lévő intenzív jelen-
létnek, és a színvonalas mun-
kavégzésnek a "jó, de drága"

Egy elismerés margójára
minősítés második jelzője az
ára. Egyszerű földi halandó el
nem tudja képzelni, egy mi-
nőségi kivitelezésre törekvő,
évről évre pozitív mérleget
produkáló, hosszútávra terve-
ző építőipari cégnek milyen
magas (tehát "drága") rezsi-
óradíj szükségeltetik ahhoz,
hogy ne veszteséget termel-
jen. A szakmunkás gárda mel-
lett milyen komoly irodai ad-
minisztrációs hátteret, "im-
produktív", nem termelő mű-
szaki teamet (ügyvezető, fő-
iskolai vagy egyetemi vég-
zettségű felelős műszaki ve-
zető, építésvezető, költségve-
tés író) kell fenntartania ah-
hoz, hogy komolyabb nagy-
ságrendű munkáknál egyálta-
lán szóba álljanak vele. Mi-
lyen borzalmas, és az aberrá-
ció határát súroló élőmunka
igényre van szüksége a cég-
nek, amíg egy egyszerű, me-
zei 50-100 milliós közbeszer-
zés pályázati anyagát elkészí-
ti, a kivitelezés folyamán azt
"leadminisztrálja", és a mun-
ka végén a projekt papírmun-
káit lezárja.

Nem titok, hogy jelentő-
sebb munkáinknál régi, meg-
bízható, precíz alvállalkozók-
kal dolgozunk együtt, lehető-
ség szerint a helyi ács, aszta-
los, kőműves, festő, gépész,
villanyszerelő csapatokat
munkához juttatva. Így mun-
kánk elismerésének minden-
képp Ők is kovácsai. Nem ti-
tok, hogy nem vagyunk hibát-
lanok, de törekvésünk az oly-
kor óhatatlanul előforduló ki-
vitelezési hibák kijavítására
megkérdőjelezhetetlen.

Tudjuk, naivság azt hinni,
hogy a fent elmondottakat
környezetünkben mindenki
így látja. De talán túlmutat
naivitásunk határán, hogy mi
magunk - mind az öt, immá-
ron 40 éve barát tulajdonos -
úgy gondoljuk: zavaros, "gaz-
daságkóros" világunkban le-
het némi példaértéke annak,
hogy pályánkat a "vállalkozz
tisztességesen" elvnek aláren-
delve egy emberöltőn keresz-
tül megélhetéshez jutottunk,
és 3 évtizedes szakmai tevé-
kenységünkre visszatekintve
nem biztos, hogy a futottak
még kategóriában.

Heininger Ferenc
HÓD Kft ügyvezető


