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Az állandó rendõri jelenlét
növelheti a város közbiztonságát

Szimon Attila képviselő minden testületi ülésen
foglalkozik a város közbiztonságával. Többször
szorgalmazta már, hogy legyen körzeti megbízott
Nagymaroson. A legutóbbi tanácskozáson is so-
rolta, hogy milyen bűncselekmények történtek a
településen.

>>> Cikkünk a 2. oldalon olvasható

Február 11-én
beremegtek a falak a
mûvelõdési házban

Nem kell semmi rosszra gondolni, csak a ferge-
teges és hetedik alkalommal  megrendezett Sváb
-batyubál hangulatára.

A Mányi-sramlizenekar, a teltház, a jó hangu-
lat, az igényes tombolanyeremények és a műsor
a résztvevőknek ismét olyan élményt biztosított,
ami már a következő évi báli rendezvényünknek
is megalapozta az érdeklődés nagyságát.

>>> Cikkünk a 4. oldalon olvasható
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Szimon Attila képviselő min-
den testületi ülésen foglalko-
zik a város közbiztonságával.
Többször szorgalmazta már,
hogy legyen körzeti megbízott
Nagymaroson. A legutóbbi ta-
nácskozáson is sorolta, hogy
milyen bűncselekmények tör-
téntek a településen.

- Ön a közbiztonságért fe-
lelős képviselő a testületben.
Minden ülésen elmondja,
hogy milyen esetek történtek
Nagymaroson. Hogyan látja
jelenleg a város közbiztonsá-
gát?

- A felvetés első mondatát
helyesbítenem kell. Nem va-
gyok a közbiztonság felelőse.
A testület megalakulásakor a
Jobbik által delegált képvise-
lőként kaptam külön feladat-
ként a közbiztonság figyelem-
mel kísérését, és annak rom-
lása esetén a megfelelő intéz-
kedések megtételére javasla-
tok kidolgozását. Sajnos az
üléseken csak azokról az ese-
tekről tudok beszámolni, ame-
lyeket a lakosság részéről (sér-
tettektől) szóban kapok. 2011.
januárban írásban kértem egy
általam kidolgozott "adatlap"
megküldésével együtt a terü-
letileg illetékes rendőrkapi-
tányság és őrs, a Dunai
Vízirendészeti Őrs, a területi-
leg illetékes tűzoltóság, a he-
lyi polgárőr egyesület, a helyi
önkéntes tűzoltóság, és általá-
nos iskola vezetőjétől havi
színtű tájékoztatást a város te-
rületén történt, általuk észlelt,
vizsgált eseményekről. A Váci
Tűzoltóság kivételével a fel-
soroltak ezt nem tették meg.
A többség arra sem érdemesí-
tett, hogy arról tájékoztasson,
mi a kifogásolható az adatké-
rő lapon.  Megjegyzem: csak
a kifogásolható kérdésre nem
kellett volna válaszolni.

Az általam ismert esemé-
nyek alapján állítom, hogy a
város közbiztonsága folyama-
tosan, egyre erősödő ütemben
romlik. Ezt igazolja a közel-
múltban - február 23-án - tör-
tént rablás, a különböző fém-
és falopások, betörések, a köz-
lekedés biztonságát veszélyez-

tető cselekmények (gyorshaj-
tás, a közlekedési táblák fi-
gyelmen kívül hagyása).

- Többször is szorgalmaz-
ta már, hogy legyen körzeti
megbízott városunkban. Hol
tart most ez az ügy?

- A megválasztásomat kö-
vetően az első testületi ülésen
már bejelentettem célkitűzése-
met:

- a helyi piac beindítása (a
gyors beindításáért és folya-
matos, igen jó működtetéséért
maximális elismerés a Kerek-
egylet és az azt követő
Agrikulti Pjt vezetőinek és
tagjainak;

- megfelelő, állandó rend-
őri jelenlét elérése és biztosí-
tása;

- pénznyerő játékgépek ki-
tiltása a város területéről.

Sikerült elérni, hogy febru-
ár elején a megyei főkapitány
úr fogadjon bennünket. A pol-
gármester úrral együtt vettünk
részt a találkozón. A megbeszé-
lésen egyetértettünk abban,
hogy egy körzeti megbízotti
csoportot kell kialakítani. A
csoport létszámának kérdésé-
ben véleményem szerint ra-
gaszkodni kell a minimum há-
rom főhöz, más területre vagy

feladatra való elvezényelhető-
ség csak rendkívüli helyzetben
történhessen. Fontos a város-
ban történő letelepítésük, la-
káshoz juttatásuk, megfelelő
szolgálati helyiség biztosítása.
Ez utóbbiakkal kapcsolatban
folyamatosan javasoltam a
szálloda melletti épületekből
két épület átadását.

 - A váci rendőrkapitány
legfrissebb nyilatkozata sze-
rint megszaporodtak Nagyma-
ros környékén a hétvégi ház
feltörések. Mit lehetne tenni
Ön szerint a megelőzés érde-
kében?

- Az előbbi kérdésre meg-
adott válaszom már részben
erre is vonatkozik. Az állandó
rendőri jelenlét, megfelelő fel-
készültségből és hivatástudat-
ból fakadó intézkedési hajlan-
dósággal, ami jó személyi és
helyismerettel is párosul, a
megelőzés egyik legfontosabb
követelménye, de nem elegen-
dő. Szükség van a lakosság
jóérzésű részének a segítségé-
re, valamint személyi felké-
szültségére, a magántulajdon
védelmére fordított nagyobb
figyelemre, tekintettel még
rokonokra, ismerősökre szom-
szédokra is. A fentieket sértő

cselekmény esetén a bejelen-
tés, feljelentés megtétele is
fontos.

Tudomással bírok én is
több ilyen esetről. Itt is az érin-
tettek nagyobb összefogására
lenne szükség a rendőrség
gyakoribb megjelenésével
együtt. Korábbi személyes
tapasztalatom, amikor vízi
rendőrként is több alkalommal
voltunk beosztva a környék
(Nagymaros és Kismaros kö-
zött) hétvégi házakkal zsúfolt
területekre, a házakban kint
lévők örömmel fogadtak ben-
nünket.

- Nagymaroson éveken ke-
resztül éppen az Ön irányítá-
sával kiválóan működött a
polgárőrség. Milyen helyzet-
ben van ez az önkéntes szer-
vezet és milyen segítséget tud
nyújtani a rendőrségnek?

- Sajnos a közelmúltban ki-
adott úgynevezett egyenruhás
bűnözésnek elnevezett tör-
vény eredményeként azokat a
civil összefogáson alapuló
szervezetek önfeláldozó mun-
káját is sikerült nagy részben
szétverni, amelyek komoly
eredményeket értek el a tele-
pülések közbiztonságának
fenntartásában, javításában.
Ez sajnos érvényes városunk-
ra is. Tudomásom és tapasz-
talatom szerint a tényleges és
hatékony szolgálatot ellátó
polgárőrök száma jelentősen
csökkent. Ennek javítása érde-
kében az említett törvényt
vagy ki sem kellett volna adni,
vagy már régen vissza kellett
volna vonni. A törvény meg-
jelenését követően léptem ki
az egyesületből, amit nyílt le-
vélben közöltem az országos
és Pest Megyei Polgárőr Szö-
vetség elnökével egyet nem ér-
tésem jeléül.  A törvény által
célzott egyesületek tagjai a
mondvacsinált félelemkeltést
nem követték el, saját szemé-
lyes tapasztalatom szerint
sem.  Befejezésül csak annyit
még, hogy korábban is ko-
moly és folyamatos együttmű-
ködés volt a rendőrség és az
egyesület között, az akkor
megjelent rendőrségi statisz-
tikák alapján nem csak a he-
lyi viszonylatban, de országo-
san is javultak a bűnügyi sta-
tisztikák azon helységekben,
ahol polgárőrség működött.

Köszönöm a beszélgetést!
Furucz Anita

Az állandó rendõri jelenlét
növelheti a város közbiztonságát
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Februárban két ülésen is tárgyalt a
várost érintő kérdésekről Nagymaros
Város Képviselő-testülete. A rendkí-
vüli ülésre február 13-án került sor,
ahol mindössze három napirendi
pontot tárgyaltak meg. A rendes ülé-
sen több fontos kérdés mellett elfo-
gadták a költségvetést is.

A rendkívüli testületi ülésen több
pályázattal kapcsolatos döntés szü-
letett. Az első esetben arról döntöt-
tek, hogy a város részt vesz a Kö-
zép-magyarországi Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett Nevelé-
si intézmények fejlesztése (KMOP-
4.6.1-11) című pályázaton. Helyszí-
néül a Nagymaros, Első-völgy u. 2.
szám (889/1 hrsz) alatti óvodai te-
lephelyet nevezték meg. A pályázat
megírására már el is különítettek 2,5
millió forintot.

A "Nagymaros város árvízvédel-
mi vonalának kiépítése című projekt-
tel kapcsolatos FIDIC PIROS
KÖNYV szerinti mérnöki és műszaki
ellenőri feladatok ellátása" tárgyban,
hirdetmény közzététele nélküli, egy-
szerű közbeszerzési eljárást folytatott
le a város. Ezt a testület eredményes-
nek nyilvánította és a két pályázó kö-
zül az AGROINVEST Zrt ajánlatát
fogadta el. A másik pályázat érvény-
telen volt.

Végül az utolsó napirendi pont-
ban úgy döntött a testület, hogy a
FORRÁS SQL integrált ügyviteli
rendszer alkalmazását a 2012. janu-
ár 1-jétől kezdődő költségvetési évre
jóváhagyja, a 2012. évi költségvetés-

ében a szükséges forrást, 4,850.000
forint + áfa összeget biztosítja.

A rendes ülést február 27-én, hét-
főn tartották meg. Nem volt jelen
Zoller Csaba képviselő, aki távolma-
radását nem jelezte előre. A költség-
vetés elfogadása mellett elfogadták
az intézmények beszámolóját, vala-
mint több önkormányzati tulajdonú
ingatlan sorsáról is döntöttek.

Az ülés megkezdése előtt Szimon
Attila és Burgermeister László kért
szót. Szimon Attila az egyre romló
közbiztonságról beszélt, valamint
több, a közelmúltban történt bűncse-
lekményről is beszámolt. Mint hang-
súlyozta: egyre több a fémlopás
Nagymaroson és a besurranásos lo-
pások száma is megnőtt.
Burgermeister László képviselő pe-
dig azt nehezményezte, hogy hideg
a fogorvosi rendelő.

A napirend jóváhagyása után el-
fogadták a lejárt határidejű határo-
zatokról szóló beszámolót, az általá-
nos iskola, a művelődési ház és
könyvtár, valamint a védőnői szol-
gálat 2011-es beszámolóját és az idei
évi terveit.

A város költségvetésének tárgya-
lása most nem nyúlt hosszúra, hiszen
előtte a szakbizottságok alaposan
megvitatták és a grémium elé már a
javasolt módosításokkal került az
anyag. Összességében a spórolás volt
jellemző a költségvetésben, hiszen
több tételt is - így az önkormányzati
telkek rendbetételét is - nulla forint-
ra húzták le. A főösszeget 919 millió

999 ezer forintban állapították meg
96 millió forint forráshiánnyal mely-
re, amennyiben szükséges - csak ab-
ban az esetben -  működési hitelt vesz
fel a város az előző évekhez hason-
lóan.

Két ingatlan eladásáról is hatá-
roztak. A Váci út 8-10. szám és 1836/
8 hrsz alatti, kivett, beépítetlen terü-
let besorolású, 533 négyzetméter te-
rületű ingatlant az értékbecslésben
meghatározott 4 millió 800 ezer fo-
rintért, az ingatlan-nyilvántartási
végső bejegyzést követően értékesí-
tésre kínálja fel a város.

Megszavazták, hogy a szálloda
épülete melletti, szintén önkormány-
zati tulajdonú beépítetlen területet la-
kótelekként értékesítik, és
81.500.000 forint kikiáltási áron hir-
detik meg.

Bár a polgármester szorgalmaz-
ta, a képviselők többsége nemmel
voksolt a Hét Határon Átnyúló Ön-
kormányzati Szövetséghez való csat-
lakozásról. Támogatták viszont
Szimon Attila képviselő kivételével,
hogy a város Börzsöny-Duna-Ipoly
Vidékfejlesztési Egyesület Turiszti-
kai Desztináció Menedzsment felé fi-
zesse meg a szervezeti tagság és a
tagdíjat.

Szimon Attila, az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Szavazat-
számláló Bizottság elnöke tájékozta-
tott a vagyonnyilatkozatok leadásá-
ról. Elmondta: eddig egy képviselő
nem tett eleget kötelezettségének.
Zoller Csaba több felszólításra sem

Elfogadták a város idei költségvetését
adta le vagyonnyilatkozatát és az el-
múlt három hónapban nem jár sem
bizottsági, sem testületi ülésekre sem.
Ezért a jogszabály azt mondja ki,
hogy nem gyakorolhatja képviselői
jogait, illetve nem kaphat tisztelet-
díjat mindaddig, amíg nem adja le
nyilatkozatát.

Az egyebek napirendi pontban
kisebb vitát váltott ki - majd végül 3
igen - 3 nem szavazattal nem dön-
töttek róla - a Duna utca és a Szé-
chenyi sétány sarkán álló épület sor-
sa. A tulajdonos, ugyanis arra kérte
az önkormányzatot, hogy vegye le az
ingatlanról a helyi védelmet, mert
olyan mértékben megromlott a régi
épület állapota, hogy azt már lakha-
tóan felújítani nem lehet. Petrovics
László polgármester hangsúlyozta: a
tulajdonos ígéretet tett, hogy az ere-
deti jellegnek megfelelően, a régi stí-
lusú fadíszekkel visszaépíti az épü-
letet. Sőt ezért még kész 5-10 millió
forintot is letétbe helyezni az önkor-
mányzatnál. A polgármester szerint
fontos lenne, hogy végre megszépül-
jön a Duna-part.

A szakbizottság azt javasolta,
hogy csak a századfordulós épület-
ről vegyék le a védelmet - tolmácsolta
Fekete Zsolt elnök a döntést. A terv-
tanács szintén tárgyalt az ügyről és
ők sem támogatták a teljes bontást.
Grécs László szerint valóban nagyon
rossz az épület állapota. Ahhoz, hogy
rendbe hozzák, kétszer annyi pénz
kellene, mint egy új ház felépítésé-
hez. Ő is azt hangsúlyozta, hogy fon-
tos lenne, ha a Duna-part megszépül-
ne.

A testület legközelebb várhatóan
március 26-án ülésezik. (F. A.)

Nagymaros Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2012. évi
munkatervét az önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2007. (IV. 3.) számú önkor-
mányzati rendelet (SZMSZ) 7. §-a
alapján a következők szerint hatá-
rozza meg:

2012. év fő feladatai:
Gazdálkodás
- A folyamatosan romló finanszí-

rozási rendszerben talpon maradni,
a likviditás stabilitását továbbra is
biztosítani;

- Pótlólagos támogatások, önhi-
bájukon kívül hátrányos helyzetű
önkormányzatok támogatásának
igénybevétele;

- A pénzügyi rendszer hatékony,
szabályszerű működtetése.

Településfejlesztés-üzemeltetés
- A regionális operatív progra-

mokhoz kapcsolódó projektek
összeállítása és pályázatok előkészí-
tése, benyújtása a 2012-2013 idő-
szakra vonatkozóan. A város 2006-
2013 időszakra elfogadott gazdasá-
gi programjának aktualizálása;

mákkal foglalkoznak majd a képvi-
selők:

a) Közlekedési rend felülvizsgá-
lata, parkolási rend tárgyalása, ren-
delet-módosítás elfogadása (előter-
jesztő: városfejlesztési és városüze-
meltetési csoportvezető, előterjesz-
tést előzetesen tárgyalja: Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság)

b) Helyi Építési Szabályzat fe-
lülvizsgálata során szükséges dön-
tések meghozatala (előterjesztő:
polgármester, előterjesztést előzete-
sen tárgyalja: Gazdasági és Város-
fejlesztési Bizottság)

c) Beszámoló a polgármesteri
hivatal 2011. évi munkájáról (elő-
terjesztő: jegyző)

d) Gyámhivatal 2011. évi beszá-
molója (előterjesztő: hivatalvezető,
előterjesztést előzetesen tárgyalja:
alpolgármester és Humánügyi Ta-
nácsadó Testület)

e) A polgármesteri hivatal köz-
tisztviselőinek 2012. évi teljesít-
mény értékeléséhez a kiemelt célok
meghatározása (előterjesztő: jegy-
ző)

g) A Gondozási Központ téríté-
si díjainak felülvizsgálata (előter-
jesztő: alpolgármester, előterjesztést
előzetesen tárgyalja: Humánügyi Ta-
nácsadó Testület, Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság).

-.Közterületek felújítási- és kar-
bantartási rendszerének kidolgozá-
sa;

- A város tulajdonában levő in-
gatlanok felújítási- és karbantartási
rendszerének kidolgozása. Ingatla-
nokkal történő gazdálkodás kialakí-
tása (értékesítés, hasznosítás);

- Árvízvédelmi projekt II. üte-
mének lebonyolítása;

- Magyar utca projekt megkez-
dése és lebonyolítása;

- "Egy mosoly a gyermekekért"
projekt lebonyolítása (Gyermekjó-
léti Szolgálat elhelyezése és családi
napközi kialakítás);

- Közlekedési rend felülvizsgála-
ta, parkolási rend továbbfejlesztése;

- Duna-parti napozó kialakítása
(pályázati lehetőség függvényében);

- Váci út 49. szám alatti ingat-
lan (csónakház) állagmegóvása, le-
hetőség szerinti felújítása;

- Egészségház akadálymentesí-
tése, felújításának megvizsgálása;

- Dézsma utcai présház felújítás
és prés felállítás projekt;

- Helyi Építési Szabályzat felül-

vizsgálata;
- Helyi védelem alatt álló, védett

ingatlanok felújításának támogatá-
sa.

Oktatás, művelődés, sport, tu-
rizmus

- Közművelődés feltételeinek ja-
vítása;

- Kittenberger múzeum megva-
lósítása;

- Duna-part környezetrendezésé-
nek folytatása a projekt- és pályá-
zati előkészítéssel;

- Helytörténeti gyűjtemény elő-
készítése, a funkciónak megfelelő
épület kiválasztása, szükség szerint
rekonstrukciója;

- Turisztikai vonzerő fejlesztése.
Közbiztonság
- Negyedévente rendőrségi be-

számoló a közbiztonsági helyzet ala-
kulásáról,

- Önálló rendőrőrs kialakítása,
vagy körzeti megbízotti csoport lé-
tesítése.

A következő testületi ülést vár-
hatóan március 26-án tartják. A
munkaterv szerint a következő té-

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének 2012. évi munkaterve
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Nem kell semmi rosszra gondol-
ni, csak a fergeteges és hetedik
alkalommal  megrendezett sváb
batyubál hangulatára.

A Mányi-sramlizenekar, a
teltház, a jó hangulat, az igényes
tombolanyeremények és a műsor
a résztvevőknek ismét olyan él-
ményt biztosított, ami már a kö-
vetkező évi báli rendezvényünk-
nek is megalapozta az érdeklő-
dés nagyságát.

Önkormányzatunk saját bü-
dzséjéből jelentős  tombolatár-
gyakat vásárolt. Hiller Ila DVD-
lejátszóval térhetett haza, de a

háztartási gépek, mint porszívó,
robotgép, kávéfőző, vasaló stb.-
és természetesen az elmaradha-
tatlan sámli is  örömöt okozott a
szerencsés nyertesnek

Mindazonáltal városunk vál-
lalkozói is kivették  részüket, és
tombola felajánlásukkal emelték
a rendezvény színvonalát. Kö-
szönettel tartozunk: "Béci" Vár-
nagy Béla szódásnak, Békeffy
Andrásnak,Járik Zoltánnak,
Melisek Tibornak, Rasman Mik-
lósnak CBA, Csányi Noémi és
Lénárt Katalinnak, Harangozó
Károlynénak , Ambrusné Molnár
Csillának, Zellerné Jung Erzsé-

bet , dr. Szili Katalin, és Palásti
Ildikó virágboltosoknak, Jakus
Mihály masszőrnek, Fischer
Erzsébetnek,Furucz Anitának,
Heinczné Cserni Katalinnak, a
Fő téri kisbolt Manyikájának,

Lendvai Emese optikus mester-
nek, Szépítő Kezek Kuckó
Dubniczky Barbara fodrásznak
és Topkins Ritának, Maros Étte-
rem Mészáros Andrásnak,
Sukerekné Tóbiás Nellinek,
Rittman Tamásnak, Dubniczky
Istvánnak, ToBORzó borpince
működtetőjének: Koncz Helgá-
nak, Belányi Béla borásznak,-
Karsán János Lakberendezési
üzlet működtetőjének, Természet
Patikája Biobolt működtetőjé-
nek: Szlávikné Guzsik Gabinak,
Marosnet  Kft-nek Heincz Tamás
közbenjárásával.

A műsort a nagybörzsönyi
Börzsi tánccsoport biztosította,
emelt hangulatot teremtve paró-
diának is beillő táncos program-
jukkal.

Örömünkre szolgált, hogy a
helyi cserkészcsapat fiataljai is se-
gítettek a bálterem díszítésében
és nagy létszámmal, jó hangulat-
ban a bálon is jelen voltak, fiata-
los lendülettel ropva a táncot.

Köszönjük a bálon résztvevők-
nek, hogy megtisztelték rendezvé-
nyünket és igyekezetünket elismer-
ve továbbviszik jó hírünket.

A hangulatról pedig beszélje-
nek a fotók, amik csak részben

tudják visszatükrözni azt a vi-
dámságot, jókedvet, amit min-
denki megélhet a következő bá-
lunkon.

Ivor Andrásné
DSÖN elnöke

Dunai Svábok Önkormányzata
2012.február 27-én Harangozó
Károlyné óvodavezetőt a soraiban
köszöntötte.

Előzménye: Furucz Angelika
testületi tagunk hosszantartó kül-
földi tartózkodása miatt nem tud-
ja vállalni az önkormányzati fel-
adatokat. Soron  következő jelölt
a jelölőlistán Harangozó Károlyné,
aki a felkérést követően nyilatko-
zott, hogy  elfogadja a képviselői
tisztséget.

Az eskütételre a polgármesteri
hivatal házasságkötő termében
került sor, ahol a jegyző, valamint

a Helyi Választási Bizottság  elnö-
ke, és  a képviselők jelenlétében
Harangozó Károlyné letette az es-
küt. A testületi tagok gratuláltak a
tisztséghez, egyúttal megköszön-
ve  Furucz Angelikának az eddigi
munkáját és az együttműködést.

A testület  mindkettőjüknek
munkájukhoz sok sikert, és ered-
ményeket kívánt, soraikban öröm-
mel fogadva Harangozó
Károlynét, mint képviselőt.

További változás: meghatáro-
zott törvényi hivatkozás szerint a
Dunai Svábok Önkormányzatának
hivatalos nevét a 2012 január 1-jei
törvényi változás miatt meg kell
változtatni.

A testület megvitatta majd a 9/

2012 . (II. 27.) számú határozata
szerint döntött az alábbi névváltoz-
tatásról:

2012 február 27-én nemzetisé-
gi önkormányzatunk hivatalos el-
nevezése: Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Nem-
zetiségi nyelven: Deutsche
Nationalitäten Selbstverwaltung
Grossmarosch.

Örömmel értesítjük a tisztelt
nagymarosiakat, hogy a városka-
pu elejére szánt és Német Nemze-
tiségi Önkormányzatunk által fi-
nanszírozott  német nyelvű kö-

szöntő táblák faragványai előreha-
ladott állapotban vannak.  Kihelye-
zését a  hatósági engedélyeket kö-
vetően a húsvét előtti napokban
szeretnénk megvalósítani, ünnepé-
lyes keretek között. A német-sváb
identitást jelképező és egyben ér-

téket képviselő vendégköszöntő
táblák remélhetőleg megnyerik az
Önök , az itt lakók tetszését is. Kér-
jük fogadják szeretettel, várva
mindenkit az ünnepélyes átadásra.

Ivor Andrásné elnök

Február 11-én beremegtek
a falak a mûvelõdési házban

KÖZLEMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy a Nagymarosi

Német Nemzetiségi Önkormányzat
március 22-én (csütörtökön)

17 órai kezdettel közmeghallgatást tart.
Várunk minden érdeklődőt, aki tevékenysé-

günkről, feladatainkról tájékozódni szeretne.
A közmeghallgatás helyszíne:
Nagymaros, művelődési ház.

Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Változások a Dunai Svábok
Nagymaros Önkormányzatánál
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Idén iskolánk kapta a feladatot,
hogy az ÉMNÖSZ által szerve-
zett nemzetiségi német szavaló-
verseny Nagymaroson kerüljön
megrendezésre. A körzeti ver-
senyt házi fordulónk előzte meg
február 16-án, ahol nagyon sok
ügyes és lelkes versenyző közül
kellett a legjobbakat kiválaszta-
nunk. Február 20-án rendeztük a
körzeti versenyt, melyen Nagy-
börzsönyből, Zebegényből és
Szendehelyről érkeztek a helyi
versenyen továbbjutott tanulók. A
szavalatokat dr. Gyaraki Frigyes,
Harangozó Károlyné és Götzné
German Mónika, a szendehelyi
nemzetiségi általános iskola igaz-
gatónője zsűrizték. Nagyon nehéz
feladatuk volt, hiszen a sok szín-
vonalas produkció közül csupán
az első helyezettek juthattak to-
vább a megyei versenyre.

A szavalóverseny jó hangu-
latban telt, vendégünk volt Ivor
Andrásné, a Dunai Svábok Ön-
kormányzatának elnöke is. Isko-
lánk a kezdetek óta vesz részt
minden évben ezen a rendezvé-
nyen, és elmondhatjuk, hogy
azon túl, hogy a rendezvény a
gyerekek számára egy megmé-
rettetés, nekünk, kollégáknak is

hasznos, hogy minden évben ta-
lálkozunk, tapasztalatokat cse-
rélhetünk.

A szavalóverseny költségeit
az ÉMNÖSZ, a Dunai Svábok
Önkormányzata, valamint a
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány
támogatták, mely segítséget ez-
úton is köszönünk.

A megyei fordulóra két tanu-
lónk, Lázár Olivér 3/a és Kiss
Norbert 8/b osztályos tanulók
jutottak tovább. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk, és természetesen
minden tanulónkra (nevek az is-
kola híreiben), akik öregbítették
iskolánk hírnevét. Olivérnek és
Norbinak nagyon szorítunk
Vecsésen, a megyei versenyen!

Német munkaközösség

Körzeti nemzetiségi
szavalóverseny Nagymaroson

1945 után valóságos uszítás indult
meg a svábok ellen. Mindenért
őket tették felelőssé. A nincstelen
tömegek földéhségét a magyar ál-
lampolgárságú, magukat néme-
teknek valló svábok elkobzott
földjeivel elégítették ki.

A házakat, a földeket nem
azoktól vették el, akik valóban bű-
nösök voltak, hanem azoktól,
akiknek volt valamije. Ezért nem
is csoda, hogy sokukat még arra
is nehéz rávenni, hogy emlékez-
zenek.

Különösen tragikus volt
azoknak a sorsa, akiknek a Szov-
jetunióból nem volt hová haza-
térnie, vagy azoknak, akik testi-
leg, lelkileg megnyomorítva tér-
tek haza, és máris szállhattak be
a kitelepítési szerelvénybe. Nem
csoda hát, hogy ezek után a féle-
lem költözött az otthonokba, sen-
ki sem mert németül beszélni,
féltek emlékezni, bűn volt néme-
tül tanulni.

A "Verschleppung" (elhurco-
lás) és a malenkij robot évekig
tabu téma maradt. Csak az 1980-
as évek végén értek meg a felté-
telek arra, hogy a téma teljes va-
lóságában kerüljön nyilvánosság-
ra. Budapesten 1990-ben került
sor a Magyarországi Németek
Szövetsége szervezésében az első
országos konferenciára.

Az országgyűlés szükséges-
nek látta, hogy a nemzeti megbé-
kélés előmozdítása érdekében
elégtételt szolgáltasson a Szovjet-
unióba elhurcolt magyar állam-
polgároknak. Az országgyűlés el-
határolta magát az effajta jogtip-
rás módszereitől, és elkötelezte
magát olyan garanciák megterem-
tésére, melyek megakadályozzák,
hogy a jövőben magyar állampol-
gárokat egy külföldi állam hason-
ló módszerekkel elítélhessen és
elhurcolhasson.

(folytatjuk)
H. Cs. K.

Egy kis
“Schwabenkunde”

Bizonyosan sok olvasónknak is-
merős az itt látható kép. Mün-
chen piacterén vagyunk és a vá-
ros egyik látványosságát, a híres
"Maibaum" oszlopot látjuk. De
mi is az a "Maibaum", amit itt-
hon májusfaként ismerünk?

Eredetét tekintve a történé-
szek véleménye a mai napig
megosztott a tárgykörben. A leg-
valószínűbb magyarázat vissza-
nyúlik a történeti időkbe, ami-
kor is az "axis mundi", azaz a
világokat összekötő és elválasz-
tó világtengelyre vezették vissza
eredetét.

Egy másik érdekes forrás sze-
rint a májusfa állításról a XV.
századtól tesznek említést. A le-
genda szerint, amikor Fülöp Kis-
Ázsiában hirdette az evangéliu-
mot, a pogányok zöld ágat tűz-
tek arra a házra, ahol az apostol
megszállt, hogy másnap megöl-
jék. Éjszaka azonban Isten an-
gyala minden házra rátűzött egy
ágat, így az ellenség hoppon
maradt. A zöld ágnak termékeny-
ségvarázsló és gonoszűző hatá-
sa van, a megújulást jelképezi.

A kezdetekben elsősorban
német nyelvterületen elterjedt
májusfa állítást később Európa
számos országa, így hazánk is
átvette. Sok esetben a "Mai-
baum" - akárcsak Münchenben
(képünkön) - turisztikai látvá-

nyosságnak számít, hisz megje-
lennek rajta a városra jellemző
mesterségek, szimbólumok.

A Nagymaros Turizmusáért
Egyesület turisztikai programjá-
nak egyik fontos eleme volt a
marosi "Maibaum" állítás. A
terv most megvalósult, a több-
fordulós szavazást követően ki-
választásra kerültek a májusfá-
ra kerülő jelképek. A híres né-
met "Maibaum" figurakészítő -
Hubert Janson - keze munkáját
dicsérik a gyönyörű szimbólu-
mok.

Hazánkban először Nagyma-
roson kerül felállításra ilyen má-
jusfa, a május 1-jei ünnepségek
keretében. Az egyedülálló látvá-
nyosságra minden érdeklődőt
szeretettel várnak. A program
részleteiről a következő lapszám-
ban számolunk be.

A Nagymarosi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat április 2-án
17 órakor a "Dunamenti Né-
metség kultúrája és történelme"
címmel kiállítást nyit a műve-
lődési ház kistermében. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk.

*
A kiállítás a Dunamenti né-

metség kultúrájába és történel-
mébe enged betekintést. Tartal-
milag az ulmi Donauschwäbi-
sches Zentralmuseum állandó ki-
állítására ("Räume - Zeiten -
Menschen" = "Tér - Idő - Embe-
rek") támaszkodik: az egyes ele-
mek a következő tematika sze-
rint készültek: - A Donauschwä-
bisches Zentralmuseum Ulm; - A
Dunamenti németek letelepedé-
si területei; - Migráció nyugat-
ról keletre - a Dunamenti néme-
tek kivándorlása a 18. és 19. szá-
zadban Dél-Európa felé; - Élet
vidéki környezetben (A Duna-

Maibaum állítás Nagymaroson

menti németség élete a falvak-
ban, munkájuk a mezőgazdaság-
ban); - Élet a városban (A
Dunamenti németség élete a vá-
rosokban és az iparosodás); -
Szomszédok, nemzetiségek (A
Dunamenti németség együttélé-
se más dél-európai népekkel); -
Menekülés, elűzetés, deportálás
(A 20. századi események); - Új
állampolgárok (A Dunamenti né-
metség integrációja a Német
Szövetségi Köztársaságban); -
Élet a szocializmusban (A
Dunamenti németség élete a szo-
cialista országokban 1945 után);
- Európa 1989 után.

A kiállítás eddigi helyszínei:
2004-ben: Berlin (Kronprinzen-
palais); Stuttgart (Neues Schloss);
Ulm (Rendezvénycsarnok);
Sindelfingen (Haus der Donau-
schwaben); 2005-ben: Günzburg,
Ulm (Takarékpénztár), Heilbronn
(Rendezvénycsarnok)..

Dunamenti Németség
kultúrája és történelme
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A 2012. február 1-jétől keletke-
ző szennyvíz után tízszeresére
emelkedett a fizetendő talajter-
helési díj összege.

A 2011. évi CCI. törvény 234.
§-a módosította a környezetter-
helési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 12. § (3) be-
kezdésében foglaltakat: a talaj-
terhelési díj egységdíjának mér-
tékét 2012. február 1-jei hatállyal
a korábbi 120.- forint/köbméter
helyett 1.200.- forint/köbméter
összegben határozta meg.

A talajterhelési díj mértékét
a talajterhelési díj meghatározott
alapja (a fogyasztott víz mennyi-
sége), a meghatározott egységdíj
(1.200.- forint), valamint a tele-
pülés közigazgatási területére

Felhívom a tisztelt gépjármű tu-
lajdonosokat, hogy a város köz-
területein való parkolás során a
közúti közlekedés szabályait
tartsák be.

Tegyék ezt különösen a járdán
való parkolás során, annak érde-
kében, hogy ne akadályozzák a
gyalogosok, mozgásukban korlá-
tozottak, babakocsik közlekedését.

A KRESZ (a közúti közleke-
dés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együttes ren-
delet) 40. § (8) bekezdése a jár-
dán - részben vagy teljes ter-
jedelemben - csak akkor sza-
bad megállni, ha

a) azt jelzőtábla vagy útbur-
kolati jel megengedi,

b) a jármű a járda szélességé-
nek legfeljebb a felét foglalja el,

Okmányirodai tájékoztató
Nemzeti Egységes Kártyarendszer
Az oktatási kártyacsaládról szóló 362/2011. (XII.30.) Kormányrende-
letben foglaltak alapján 2012. január 1. napjától kiadásra kerülnek a
Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK rendszer) keretén belül az
oktatási igazolványok, úgymint - diákigazolvány; - pedagógusiga-
zolvány; - oktatói igazolvány

2012. február 6. napjától a fenti igazolványok igényléséhez kap-
csolódóan az okmányirodákban történik a képfelvételezés (arckép
és - amennyiben a kérelmező a 14. életévét 60 napon belül tölti be,
illetve betöltötte - aláírás felvételezése), valamint a NEK-adatlap nyom-
tatása, amely adatlap birtokában a kérelmező az illetékes oktatási in-
tézménynél kezdeményezheti az igazolvány kiállítását.
Az okmányirodai ügyintézéshez szükséges: - az igénylő személyes
megjelenése; - személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, amennyi-
ben nem rendelkezik vele a polgár; - születési anyakönyvi kivonat és
lakcímkártya;

Az ügyintézéshez - hasonlóan minden más, az okmányirodában
intézhető ügytípushoz - előzetes időpont egyeztetése szükséges. (Te-
lefon: 595-102, 354-704). Az ügymenetet illetően nincs lakóhelyhez
kötött kizárólagosság, ez azt jelenti, hogy az illetékesség országos,
bármelyik okmányirodában kezdeményezhető az igénylés.

Személyazonosító igazolvány
Első személyazonosító igazolvány újszülött kortól igényelhető, és

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletében foglaltak
alapján kiállítása illetékmentes, amennyiben az igénylésre a 14. élet-
év betöltését megelőzen került sor.

Az okmányirodai ügyintézéshez szükséges: - gyermek és törvényes
képviselője személyes megjelenése; - gyermek születési anyakönyvi
kivonata és amennyiben van, lakcímkártyája; - törvényes képviselő
személyazonosításra alkalmas okmánya.

 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény rendelkezései
szerint magyar állampolgár érvényes személyazonosító okmánnyal is
gyakorolhatja a külföldre utazás jogát EGT-állam területére történő
beutazáskor, illetve nemzetközi szerződés alapján. (Európai Unió, Hor-
vátország).

c) a járdán a gyalogosok köz-
lekedésére legalább 1,5 méter
szabadon marad, és

d) a jármű tengelyterhelése az
1000 kilogrammot nem haladja meg.

Amennyiben a fenti feltételek
nem teljesülnek, akkor a megál-
lás szabályainak megsértését kö-
veti el a gépkocsivezető, amely
szabálysértési bírság kiszabását
vonja maga után.

Ugyanez igaz a Magyar utca
alsó részén a komp megközelí-
tésére szolgáló, megállni tilos
táblával ellátott útszakaszokra is.

A közlekedés rendjének biz-
tosítása érdekében felkértük a
rendőrséget is, hogy fokozottan
ellenőrizze a megállás, várako-
zás szabályainak betartását.

Dr. Horváth Béla jegyző

vonatkozó területérzékenységi
szorzó (3,0) határozza meg.

A fizetendő talajterhelési díj
számítása: 1.200 forint x köbmé-
ter x 3,0 = 3.600.- forint x elfo-
gyasztott vízmennyiség.

Fentiek alapján a megemelke-
dett talajterhelési díjat kell meg-
fizetni a 2012. évi vízfogyasztás
alapján, 2013. március 31-ig.

Ezért felhívunk mindenkit,
hogy lehetőség szerint kössön rá
a szennyvízcsatorna hálózatra,
mert ellenkező esetben 2013-ban
már a tízszeresére megemelt
összegű talajterhelési díjat kell
megfizetni, melynek elengedésé-
re, mérséklésére nincs lehetősé-
günk.

Dr. Horváth Béla jegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az önkormányzat
képviselő-testülete február 27-i
ülésén elfogadta az önkormány-
zat 2012. évi költségvetéséről
szóló 5/2012. (III. 1.) önkor-
mányzati rendeletét, amely már-
cius 1-jén hatályba lépett.

A költségvetés bevételi fő-
összegét 823.460 ezer forint-
ban, kiadási főösszegét 919.999
ezer forintban, működési hiá-
nyát 96.539 ezer forintban ál-
lapította meg.

A hiány összegében az önkor-
mányzat és az intézmények alap-

vető működtetésén felüli, azon-
ban szükséges karbantartási, ja-
vítási feladatok is szerepelnek.
Azok felhasználására a pótlóla-
gos támogatások (pl. önhibáju-
kon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatá-
sa) beérkezése és a költségvetés
teljesítésének ismeretében külön
döntéssel kerülhet sor.

A költségvetési rendelet teljes
szövege az önkormányzat hon-
lapján, valamint a polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgálatán
megtekinthető, olvasható.

 Dr. Horváth Béla jegyző

Felhívás

Tájékoztatás a talajterhelési
díj mértékének változásáról

Költségvetés
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Nagymaros új plébánosa, Gáspár Ist-
ván 2011. augusztus 1-jétől szolgálja
a városunk híveit. Azóta sokan meg-
ismerték István atyát, aki a város több
rendezvényén is részt vett és nagy ér-
deklődéssel ismerkedik mindenkivel.
A Tanúság, a Nagymarosi Egyház-
község Hírlevele - mely sok család-
hoz eljutott - 2011 őszi számában be-
mutatkozott István atya, aki Budapes-
ten született, ott is tanult, majd az Egri
Hittudományi Főiskolára iratkozott
be. 1993-ban szenteltek pappá a váci
székesegyházban. Szolgált Vácott és
a Mátraalján, később Máriabesnyőre
került, ahol a Nagyboldogasszony
Bazilika plébánosaként és az ottani
Lelkigyakorlatos Ház igazgatójaként
folytatta lelkipásztori tevékenységét.
2009-től két évet a Magyar Misszió
plébánosaként Párizsban töltött. Ok-
tóber 1-jétől az Országos Lelkipász-
tori Intézet irányítását is rá bízták. Az
alábbiakban a francia egyházban tör-
tént tapasztalatairól és a lelkipászto-
ri intézetről beszélt a Magyar Kurír
munkatársának.

"Az látszik, hogy 'mi nem' a lelki-
pásztori intézet. Nem egy olyan hely,
ahol az íróasztal mögül osztjuk az
észt. Inkább egyfajta svédasztalt kell
felkínálnunk. Ötleteket, segédanya-
gokat, programokat kínálunk, ki-ki
azt veszi el, ami neki jól jön” - mondja
Gáspár István, az Országos Lelki-
pásztori Intézet új vezetője, aki két
év után tért haza Párizsból és lett
nagymarosi plébános.

- Nemrég ért vissza Párizsból,
ahol a kinti magyarok lelkésze volt.
Milyen a francia katolicizmus hely-
zete?

- Két év kint tartózkodás alatt azt
tapasztaltam, hogy a francia nép a
mai napig nem mert szembenézni a
forradalom következményeivel és
nem heverte ki annak hatásait. A fran-
cia egyetemeken a mai napig azt ta-
nítják, hogy a forradalom a rég várt
felvilágosodást hozta el. Holott a
francia forradalom idején elszabadult
a pokol, emberek ezreit végezték ki
a forradalmárok, majd egymást is.
Ennek hatása máig érezhető. Nem
csak az egyház és az állam szélsősé-
ges szétválasztására gondolok, ha-
nem arra, ami a fejekben van. Fran-
ciaországban véleményem szerint két
egyház van: az egyik a párizsi főegy-
házmegye, a másik pedig az összes
többi. Persze ez így általánosítás, de
míg Párizsban minden plébánián van
három-négy pap, sok a kispap, sok
kezdeményezés van, nagy a nyüzs-
gés. Vidéken viszont komoly bajok
vannak: se pap, se hívő nincs. Ugyan-
akkor, míg egy budapesti belvárosi
templomban több misét mondanak

naponta, Párizsban esetleg kettőt
mutatnak be.

- A kinti magyarok mennyien jár-
tak misére?

- Hetven-nyolcvanan, komoly ál-
dozatok árán, mert akár egy órát is
kellett utazniuk a magyar miséért.
Hét közben nehéz volt megmozdí-
tani őket, de mégis volt egy éven át
házas közösség és a fiatalok közös-
sége is aktív volt, bár nagy volt a
fluktuáció, jöttek-mentek a diákok.
Háromféle korosztály van kint: az
56-osok, a fiatalok és van néhány
család is, akik dolgozni mentek ki.

- Milyen érzésekkel került haza,
a nagymarosi plébániára?

- Hat évre küldött ki Párizsba
Beer Miklós, a váci püspök 2009-ben,
de két év után jelezte, hogy hiányzom
itthon. Magyar embernek Magyaror-
szágon a helye, így szívesen jöttem
haza, de megszerettem az ottaniakat
is. Nagymaros élő közösség. 19 éve
vagyok pap, ebből 15 éve plébános,
az Országos Lelkipásztori Intézet
(OLI) vezetése és a püspök kar ifjú-
sági bizottságának titkári tiszte vi-
szont új kihívás. November és decem-
ber folyamán végigjártam a magyar
püspököket, hogy megtudjam, miben
látják ők az OLI feladatát. Sok min-
dent kaptam tőlük, most ezt próbá-
lom rendszerezni és cselekvési tervet
készíteni. Ezután egyeztetem ezt
Erdő Péter bíborossal, a püspöki kon-
ferencia elnökével, és ezután jöhet az
érdemi munka. Most az útkeresés fá-
zisában vagyok.

- Mire jutott eddig?
- Az látszik, hogy mi nem a lel-

kipásztori intézet. Nem egy olyan
hely, ahol az íróasztal mögül oszt-
juk az észt. Inkább egyfajta svéd-
asztalt kell felkínálnunk. Ötleteket,
segédanyagokat, programokat kíná-
lunk, ki-ki azt veszi el, ami neki jól
jön. Mindenesetre a lelkipásztorko-
dásban kell segítséget nyújtanunk,
és fontosnak tartanám azt is, hogy
hangot adjunk az egyház társadal-
mi tanításának is. Európa nagyvá-
rosaiban is folyik az evangelizáció.

Ősszel lesz egy evangelizációs kon-
ferencia, melyet a budapesti város-
misszió szervezőivel karöltve ren-
dezünk.

- Hogy tud ennyi feladatot össze-
hangolni?

- Egyelőre még nem indult be a
nagyüzem az OLI-ban, de reméljük,
hogy például nyártól káplánt kapok,
aki segít Nagymaroson. Az elődeim
hatalmas munkát végeztek, közvetlen
elődöm, Nobilis Márió például na-
gyon szépen beleásta magát a terem-
tésvédelembe, ez a témakör azonban
át fog most kerülni a Caritas in
Veritate bizottsághoz, mivel nekik
jobban a profiljukba illik. Azokra az
alapokra szeretnék építeni, amit az
elődeim leraktak. (Nobilis Márió Ró-
mába ment tanulni, ezért nem tudta
tovább vállalni az OLI vezetését - a
szerk.)

- Hogy sikerültek az egri lelki-
pásztori napok?

- Boldog vagyok, 250 résztvevő
volt, negyven jelentkezőt el kellett
utasítanunk, mert nem volt nekik
hely. Eddig kétharmad világi munka-
társ és egyharmad pap volt, szeret-
tem volna az atyák arányát megemel-
ni, minden plébániára küldtünk meg-
hívót, aminek érezhető volt a hatása.
Ebben az évben a saját magunk
evangelizációjára fókuszáltunk: ak-
kor tudjuk átadni Krisztus örömhírét
másoknak, ha magunk is Krisztus
szeretetében élünk. Jövőre a katoli-
kus közösségek evangelizá-ciója lesz
a téma, 2014-ben pedig a világ. Az is
fontos, hogy ha egy területen egy má-
sik felekezet előrébb áll, akkor tanul-
junk tőle. Szeretnénk újraéleszteni az
útkereső plébánosok, illetve az útke-
reső világiak csoportját is.

- Az ifjúsági bizottságban mi dol-
ga lesz?

- Itt keresem a helyem, de ez ed-
dig is jól működött. Rendszeresen ta-
lálkoznak a tagjai, csak folytatni kell
a munkát. Konkrét feladat lesz a riói
ifjúsági világtalálkozó résztvevőinek
összefogása.

(Szilvay Gergely/Magyar Kurír)"

Gáspár István forradalomról, a francia
egyházról és a lelkipásztori intézetrõl

Borverseny
Nagymaroson
Tizenkettedik alkalommal rendez-
te meg Heininger Károly és csa-
ládja február 18-án a Nagymarosi
Borversenyt a művelődési házban,
ahol 132 bor került értékelésre. A
nagymarosi borászok a követke-
ző eredményeket érték el:
Heininger Károly fajtatiszta fehér,
Chardonnay 2011 nagy arany.

Arany: Matuk Bálint fajta-
tiszta fehér,  Zenit 2011;
Heininger Károly fajtatiszta fe-
hér, Chardonnay 2011; Ocsenás
Tibor fajtatiszta fehér, rizling
2011; Ocsenás Tibor fajtatiszta
fehér, olaszrizling 2011; Ocsenás
Tibor fajtatiszta fehér, Sauvignon
Blanc 2011; Heininger Károly
fajtatiszta vörös, Cabernet
Sauvignon 2009; Kiss István faj-
tatiszta vörös, Cabernet Franc
2009; Belányi Béla fajtatiszta
vörös Merlot 2009; Kiss István
fajtatiszta vörös, Cabernet Franc
2011; Belányi Béla fajtatiszta
vörös kékfrankos 2009; Belányi
Béla fajtatiszta vörös, Cabernet
Sauvignon 2008; Bíró Viktor faj-
tatiszta vörös Cabernet Franc
2011; Ocsenás Tibor fajtatiszta
vörös, Cabernet Sauvignon 2011;
Ocsenás & Rasmann Rose, Rose
2011; Ocsenás Tibor Rose, Rose
2011; Heininger Károly vegyes
vörös, vegyes vörös 2009;
Belányi Béla vegyes vörös, ve-
gyes vörös 2008.

Ezüst: Heininger Károly fajta-
tiszta fehér, Irsai Olivér 2011; Bíró
Viktor fajtatiszta fehér, Furmint
2011; Heininger Károly fajtatiszta
fehér, Irsai Olivér 2011; Schmidt
& Udvarnoky fajtatiszta fehér,
Olaszrizling 2011; Gulyás Imre
fajtatiszta fehér, Zöld Veltelini
2011 Heininger Károly fajtatiszta
fehér, Cserszegi Fűszeres 2011;
Belányi Béla fajtatiszta vörös,
Merlot 2008; Belányi Béla fajta-
tiszta vörös, Cabernet Sauvignon
2009;  Tölgyes Erhard fajtatiszta
vörös, Cabernet Sauvignon 2009;
Tölgyes Erhard fajtatiszta vörös,
Cabernet Sauvignon 2008;
Ocsenás & Rasmann Rose, Rose
2011; Tölgyes Erhard Rose, Rose
2011; Belányi Béla vegyes vörös,
vegyes vörös 2008;  Dévényi Ma-
rianna vegyes vörös, vegyes vörös
2009.

Bronz: Bíró Viktor fajtatisz-
ta vörös, Kékfrankos 2010;
Ocsenás Tibor fajtatiszta vörös,
Cabernet Franc 2011; Alimán
Zoltán fajtatiszta vörös, Cabernet
Franc 2011; Heininger Károly
Rose, Rose 2011;  Heininger Kár-
oly vegyes fehér, vegyes fehér
2011;  Heininger Károly vegyes
vörös vegyes vörös 2010.
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Iskolánk tanulói sikeresen
elűzték a telet, hiszen febru-
ár végén beköszöntött a ta-
vasz. A téltemetés mellett
számos rendezvényen vettek
részt diákjaink ebben a hó-
napban is.

Február 1-jén a művelődé-
si ház megtelt, hiszen a tánc-
vizsgára nagyon sokan kíván-
csiak voltak. A gyerekek rend-
kívül sikeres műsorát vastaps
kísérte.

Február 8-án páros kosár-
labda bajnokság volt, melynek
eredményei a következőkép-
pen alakultak:

7-8. o.  (lányok), I. helye-
zett: Jeszenszky Petra és
Müller Bettina, 7-8.o. (fiúk), I.
helyezett: Horváth Tamás és
Lovasi Balázs.

2-3-4. o. ("A" csoport), I.
helyezett: Hadi Dávid és
Galszter Gergő ( "B" csoport),
I. helyezett: Patakfalvi Domon-
kos és Vén Botond. Gratulá-
lunk!

Február 16-án házi német
szavalóversenyt rendeztek is-
kolánk német nyelvet tanítói.
A továbbjutó diákok 20-án, a
körzeti szavalóversenyen mér-
ték össze tudásukat a környe-
ző települések (Nagybör-
zsöny, Szendehely, Zebegény)
tanulóival. Az idei nemzetisé-

gi szavalóversenyt iskolánk
rendezte meg. Intézményünk
diákjai közül a következő ta-
nulók értek el helyezést: II.
korosztály: I. helyezett lett
Lázár Olivér (3. a), II. helye-
zett lett Bálint András (3. a),
III. korosztály: III. helyezett
lett Gyömbér Levente (5. o.),
IV. korosztály: I. helyezett lett
Kiss Norbert (8. b), II. helye-
zett Hlaván Eszter (8. b). Gra-
tulálunk! A vecsési régiós for-
dulóra Lázár Olivér és Kiss
Norbert jutott tovább.

Iskolánk vezetősége köszö-
netét fejezi ki Harangozó
Károlynénak és dr. prof.
Gyaraki Frigyesnek, akik szak-
mai tapasztalataikat is meg-
osztva zsűrizték a gyerekek
előadását.

Köszönettel tartozunk Klein
Károlynak is, aki a tornaterem-
ben a világítási problémákat
orvosolta.

Február 17-én a váci Ár-
pád Fejedelem Általános Isko-
la által megrendezett "Szép ma-
gyar beszéd" tanulmányi ver-
senyen jártunk. Helyezést nem
hoztunk haza, de Péntek Judit
és Szabadi Szonja (6. a) nagy-

szerűen szerepelt a nívós zsűri
előtt.

Ugyanezen a napon volt a
farsangi bál is. Délelőtt az al-
sós diákok táncház keretein
belül örülhettek a jelmezes fel-
vonulásnak, délután pedig a
felsős tanulók szórakozhattak.
A diákönkormányzat tagjai és
a pedagógusok egyaránt örül-
tek annak, hogy a farsangi ha-
gyományokat megtartva, egy-
re több gyermek öltött jelmezt.

Február 20-án a 3. a, a 3.
b és a 4. b osztályos diákok a
váci Madách Imre Művelődési
Központban tekintették meg a
Padlás című nagysikerű musi-
calt az Ábránd Színház előadá-
sában. A gyerekek nagyon jól
szórakoztak, és a színészekkel
együtt énekelhették a jól ismert
dalokat.

Február 21-én a 2. évfo-
lyam tanulói jártak színházban.
Mesebérletükkel a Pán Péter
című mesejátékot láthatták
Vácott a Madách Imre Műve-
lődési Központban.

Február hónapban  kellett a
8. osztályos tanulók továbbta-
nulási lapjait továbbítani. A
szóbeli felvételi vizsgák jelen-

Kedves Szülők!
Az óvoda nyári zárást tart július 2-től július 27-ig. Ez idő
alatt végezzük a karbantartási, felújítási és nagytakarítási
munkálatokat.

Július 30-tól augusztus 17-ig az Elsővölgyi óvodában
ügyeletet tartunk a dolgozó szülők gyermekeinek.

Nyitás: augusztus 21-én.
Harangozó Károlyné óvodavezető

ÓVODAI BEÍRATÁS
IDŐPONTJA:

MÁRCIUS 29-ÉN 8-TÓL 16 ÓRÁIG

MÁRCIUS 30-ÁN 8-TÓL 16 ÓRÁIG

HELYE:
MAGYAR UTCAI ÓVODA NAGYMAROS, MAGYAR U. 15.

A 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus. 31. között
született gyermekeket lehet az óvodába beíratni. Be-
iratkozáshoz szükséges a gyermek születési anya-
könyvi kivonata és a Taj száma.

Csak a megadott időpontban beíratott gyermekek
számíthatnak óvodai elhelyezésre.

Harangozó Károlyné óvodavezető

Iskolai hírek
leg is folynak.

Végül egy kis előzetes a
márciusi programjainkból:
március 14-én tartjuk az isko-
lai ünnepélyt, melynek műso-
rát a 4. osztályos tanulóink ad-
ják. Március 15-én, 10 órakor
a városi ünnepség, március
20-án, 18 órakor a leendő 1.
osztályos szülők részére össze-
vont szülői értekezletet tartunk
a felső iskolában, melyre min-
den leendő 1. osztályos szülőt
szeretettel várunk!

Március 21-én ping-pong
versenyt, március 22-én a víz
világnapja alkalmából vetélke-
dőt tartunk,

Március 24-29.: papírgyűj-
tés - kérjük a lakosságot, hogy
támogassák tanulóinkat a gyűj-
tés során. Az esetleges kelle-
metlenségekért előre is elné-
zést kérünk!

Március 26.: iskolai szava-
lóverseny.

Március 30-án délelőtt Fil-
harmónia bérleti előadás, dél-
után 3 órakor pedig Fiatal mu-
zsikusok találkozója lesz.

Végül kérjük Önöket, tá-
mogassák adójuk 1 százalé-
kával a Nagymarosi Iskoláért
Alapítványt, melynek szám-
laszáma 19182779-1-13. Ado-
mányaikat előre is köszön-
jük!

Nagymaros Város Önkormányzata és a Kittenberger
Kálmán Általános és Művészeti Iskola szeretettel
vár mindenkit április 11-én, szerdán 14.30-kor a mű-
velődési házba a Magyar Költészet Napja alkal-
mából megrendezésre kerülő műsorra.

Ünnepi köszöntőt mond Rudolf Józsefné alpolgár-
mester.

Fellép a K-Ember Zenekar, akik megzenésített ver-
seket adnak elő a magyar irodalom műveiből. Az
együttes tagjai: Sándor Karola, Kemenesné Fábián
Orsolya, Kemenes Tamás és Hommer László.

A rendezvényre a belépés díjtalan, mindenkit
szeretettel várnak a szervezők!

Meghívó a Magyar
Költészet Napjára
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Jó egy ilyen kisvárosban élni.
Először négy hónapja hallot-
tam, azóta naponta hallgatom.
Hetenként többször szembesí-
tenek, állásfoglalásra késztet-
nek. Tudni vélik - tehát én is
tudom - kit, mikor, honnan
fognak elküldeni, ki kerül a
helyére. Miért éri meg a pol-
gármesternek, miért éri meg
az egyháznak, miért nem éri
meg Nagymarosnak? Egy
Menzeli csehszlovák filmvíg-
játék minden bája itt honol
városkánkban. Köszönet a fel-
fokozott érdeklődésért a kato-
likus óvodával kapcsolatban.
Létrejöttének híre hamarabb
megelőzte, minthogy maga az
egyházközség foglalkozni
kezdett vele. De ez így van
rendjén a soha nem volt dol-
gokkal. Márpedig Nagymaro-
son még soha nem volt kato-
likus óvoda. Eddig. Ha jól sá-
fárkodunk a kialakult helyzet-
tel, még lehet. De mi a kiala-
kult helyzet? Nem akarok a jól
informáltság látszatával kér-
kedni. Mondom, amit tudok.
Aztán mindenki gondol, amit
akar. De titkon remélem: meg-
bocsátják keresztény testvére-
ink gyarlóságát, amiért álmod-
ni mernek.

A tények: a lavinát a pol-
gármester úr indította el. Mint
mondja, iskolában gondolko-
dott, a püspökség a kapcsolat
felvétele során az óvodát su-
gallta. Informális megbeszélés
a helyi egyház képviselőivel,
nem mondtak nemet. Maga az
egyházközségi képviselő-tes-
tület lepődött meg a legjob-
ban, mikor Gáspár István plé-
bános atya, és Hadi Feri be-
jelentette: megkeresés érkezett
a városvezetés részéről, aka-
runk e katolikus óvodát itt
Nagymaroson?

Az anyja mindenit! Volt
nagy vakaródzás, és tanácsta-
lanság. (Így volt, ott voltam!)
Még hogy mi döntsünk erről?
Hogy jövünk mi ehhez? Szó
szerint hetekbe tellett, mire
felocsúdtunk, és megértettük:

a Jóisten a mi kezünkbe (is)
tette le annak lehetőségét,
hogy felelősen végiggondol-
juk, mit nyerhet az egyházköz-
ség egy ilyen intézménnyel.
Mellé még egy legalább ekko-
ra fajsúlyú kérdés: hogyan
tudjuk álláspontunkat úgy
képviselni a város polgárai
felé, hogy elvi igenünk ne sért-
se mások érdekeit? Hogyan
tudjuk világossá tenni mások
számára is, hogy az új óvoda
célja semmilyen formában
nem a jól működő helyi óvo-
dákkal való konkurálás, ha-
nem a keresztény értékrendet
valló szülők gyermekeinek
keresztény értékrend szerinti
nevelése?

Az események év végén
felgyorsultak. Decemberben
az önkormányzat képviselő-
testülete elvi igent mondott a
katolikus óvoda létrehozására.
Az egyházközségi képviselő-
testület és a plébános atya több
alkalommal, és kimerítően tár-
gyalta az ügyet, lépésről lépés-
re végigjárva azt az utat, ame-
lyet egy ilyen felelős döntés
meghozatalához meg kell ten-
ni. Végül a február 20-i - csak
ezt a témát taglaló, szakértők
vendégek bevonásával meg-
tartott - testületi ülés követ-
kezménye alábbi állásfoglalá-
sunk:

Az ülésen elhangzottak és
a korábbi megbeszélések alap-
ján a plébános atya és a testü-
let elvi döntést hozott arról,
hogy érdemben, és
támogatólag kíván foglalkoz-
ni a katolikus óvoda ügyével.
Az intézmény majdani fenn-
tartója (EKIF= Egyházmegyei
Katolikus Iskolák Főigazgató-
sága - Vác) igazgatójának sze-
mélyes beszámolója alapján
plébános atya és a testület úgy
látja, hogy a vázolt felállásban
az óvoda szakmai, és gazda-
sági működése megnyugtató-
an megoldottnak tűnik. Kulcs-
kérdés egy kellő információt,
és érdemi kérdéseket tartalma-
zó kérdőív összeállítása, és a

potenciális érintettek (leendő
szülők, 1-3 éves gyermekek
szülei) kérdőív alapján törté-
nő megkérdezése. A beérkező
visszajelzések kiértékelése
alapján tud/fog a testület vég-
legesen állást foglalni, plébá-
nos atya véglegesen dönteni
az óvoda alapításának ügyé-
ről.

Az óvoda helyszínével
kapcsolatban - a Vasút utcai
volt a jelölt - a testület úgy lát-
ja, a Vasút utcai óvoda ingat-
lanja a jelenlegi szigorú jog-
szabályi előírások miatt nem
biztosít elég teret egy poten-
ciálisan növekvő katolikus
óvodának. Ezért, valamint
hogy az intézményért aggódók
aggályait eloszlassuk, úgy
gondoljuk: új helyszínt kelle-
ne keresni a katolikus óvodá-
nak. Ennek kiválasztásában az

egyházközség és az önkor-
mányzat szoros együttműkö-
dése elengedhetetlen.

Itt tartunk most. Van három
elvi igenünk (egyházközségi
testületé, önkormányzaté, és a
majdani fenntartó EKIF-é),
ami elvileg nem sok, gyakor-
latilag indulásként többen
nem is reménykedhettünk.
Hogy milyen forrásból, ho-
gyan, hol és mikor lesz ebből
katolikus óvoda, csak a Jóis-
ten a megmondhatója. Hosszú
út áll még előttünk, csendben,
odafigyeléssel dolgozunk az
ügyön. Az új fejleményekről,
érdemi információkról - a
mindenkori tisztánlátás végett
- ezen a fórumon is folyama-
tos tájékoztatást adunk. Kö-
szönjük a helyiek reménybeli
támogatását, ezúton talán si-
került világossá tennünk, hogy
felvállalt ügyünk a város
újabb színfoltja lehet, amely
által katolikus, nem katolikus
egyaránt csak gazdagodhat.

Tisztelettel:
Heininger Ferenc,
az Egyházközségi
Képviselő-testület

 világi elnöke

A katolikus óvodáról
- katolikus szemmel
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Olvasói levél

Szennyezzük vagy védjük környezetünket?
Évezredekkel ezelőtt könnyű dolga volt az emberiségnek, mert nagy terüle-
ten csak kevés ember élt. Ha elfogyott az élelem, vagy összegyűlt sok hulla-
dék, egyszerűen tovább mentek, otthagyva a letarolt környezetet, amely az
évek során regenerálódott. Napjainkban egyre kevesebb szabad területünk
maradt, mert vagy beépítettük, vagy annyira tönkretettük, hogy azon nem
terem meg semmi. A világ tudósai, 1968-ban Rómában foglalkoztak az em-
beriség várható jövőjével és létrehozták a Római Klub nevű szervezetet. Előre
jelezték környezetünk pusztulását. Sajnos jóslatuk igaznak bizonyult.

A levegő, a víz, a talaj, a zajszennyeződés napjainkban különösebb gond
nélkül igazolható, csak körül kell néznünk lakóhelyünk környékén. Ha ide
számítom a fényszennyeződést és az erkölcsi szennyeződést is, talán teljessé
válik a kép, csapdába került a Föld élővilága, így az emberiség is. Néhány
példa. Ismerjük a szentjánosbogarat. Amikor eljön a szaporodási időszak
tele van a kert világító egyedekkel. Ezek "lányok", amelyek
biolumineszcenciával (a luciferin gerjesztődik) hideg fényt bocsájtanak ki
és ezzel  csalogatják magukhoz a hímeket. Sajnos a "fiúk" a fényszennyező-
dés miatt sokszor hoppon maradnak, mert az esti világítást szolgáló lámpá-
kat választják. Így a tényleges nász elmarad. Ezért számuk egyre csökken.
Pedig milyen kedves az a látvány, amikor ezek az élő lámpások ide-oda röp-
ködnek az esti sötétben, de a madarak is szenvednek a fényszennyeződéstől.

Romlik az élethez szükséges levegőnk minősége is.  Egyre kevesebb az
oxigént termelő növényzet. Az oxigénfogyasztás félelmetesen megnövekedett.
Egy utasszállító gép Budapest-New York vonalon 10 ezer ember évi oxigén-
szükségletét használja el. Sokan szenvednek fulladásos tünetektől a levegő-
ben található por miatt. Valamikor, a múlt század ötvenes éveiben az áldá-
sosnak vélt DDT port használták a lapostetűtől a mezőgazdasági kártevők
irtásáig sok mindenre. Sajnos kiderült, beépülve az állati és az emberi zsír-
szövetbe, súlyos egészségkárosodást idéz elő.  Alkalmazását sietve betiltot-
ták, de nem tudták megakadályozni, hogy a szél ne terítse szét a Földet kö-
rülvevő atmoszférában keringő több ezer tonna DDT -t.  A Föld északi és
déli sarkain élő állatok zsírszöveteiben pedig kimutatták ezt a veszélyes ve-
gyületet, amely a táplálékláncon keresztül is bejuthat szervezetünkbe. Talán
még napjainkban is több ezer tonna DDT keringhet a Föld körül.

Energiaigényünk egyre gyorsabban növekedik. Az uránban rejlő energi-
át az amerikaiak által ledobott atombombák okozta pusztítás és környezet-
szennyezés igazolta. A csernobili 1986. április 26-i katasztrófára is még so-
kan emlékezhetnek. Évekkel a katasztrófa után talán 1994-ben egy ukrán
katonai helikopterrel többen, kirándulók, megtekintettük a Munkácshoz kö-
zeli Kárpátok hegyvonulatát. A magasból jól látszott, hogy a fenyőerdő, fol-
tokban vörösre színeződött a lehullott radioaktív por következtében, amelyet
ugyancsak a szél hozza-viszi. Az emberiségnek okozott szenvedésekről
Prityjáty ukrán város lakói mesélhetnek. Városuk halott város lett. Titkolták,
de Magyarországon is a sugárfertőzött betegek száma növekedett. A levegő-
be jutott vagy juthatott sugárzó anyagok karcinogén (rákkeltő) hatását min-
denki ismeri. A vegyi és sugárzó anyagok a levegőből a talajba jutnak. Az
autó utak melletti gyümölcsfákban és zöldségfélékben nagy mennyiségű ól-
mot és más elemeket, vegyületeket lehet kimutatni.  Közvetlen környezetünk-
ben szép számmal találunk meggondolatlanul eldobált, de még hasznosítha-
tó anyagokat.

A vasút és országutak mellett és szinte minden erdőben, így Nagymaros-
hoz tartozó erdőket járva is a legeldugottabb helyeken különféle használati
tárgyakat, üvegeket, konzervdobozokat, flakonokat lehet találni. Ne csodál-
kozzanak. A szicíliai tengerparthoz közel nagy kiterjedésű szeméttelepeket
láttunk nagyon szép és tiszta települések közelében. Nem ez a követendő
példa. Remélhetően nem akarunk versenyezni velük. Csak a rend kedvévért,
egy zöld üveg egy millió év alatt bomlik le, egy műanyag flakon pedig örök
időre megmarad. A termőtalajok egyre fogynak, a meglévőket pedig védeni
kell.  Egy szántómélységű (körülbelül 30 centiméter) talaj kialakulásához
ezer év szükséges. Napjainkban a háztartási szemét kezelése okoz gondot
világszerte.

Sokan sokféle módon keresik a jó megoldást a büntetéstől a szelektív hul-
ladék gyűjtéséig. A jó megoldás, a hatékonyabb felvilágosító munka lehetne
úgy a fiatalok, mind a felnőttek körében. Ebben az irányban valami elindult
Nagymaroson is. A sikert csak a jövő igazolhatja. Hasznos lenne több, a
hulladékok gyűjtésére alkalmas tároló  kihelyezése a városban és a  turista
útvonalak mellett  is.

                                                                                      Schmidt Sándor

Tisztelt Szerkesztőség!
Termálfürdő című olvasói levél jelent meg a

februári lapszám 10. oldalán Schmidt Sándor
aláírással, és igyekszem az elsők között jelent-
kezni a kispénzű emberek közül, akik már eddig
is Nagymarost tartották az ország egyik legjobb
gyógyító klímájú településének, és akik boldo-
gan támogatnák a "kútfúró társaság" létrehozá-
sát is!

Kötődésem Nagymaroshoz 1954-ben kezdő-
dött, amikor öttagú családommal a Csukavölgy-
be költöztem Budapestről, és Kittenberger Kál-
mán bácsiékkal is jószomszédi kapcsolatba ke-
rülhettünk. 1956. januárban megszületett Nagy-
marosnak köszönhetően a két lányom után a fiam
is, és ekkor mondta Kálmán bácsi biztatásként,
hogy Nagymaros pedig előbb-utóbb világhírű
gyógyító hely lesz, ha a tudósaink kiaknázzák az
összes geológiai adottságait, azaz rejtett kincse-
it. (Pl. termálvizét, stb., stb. A növények, csigák,
rovarok, állatok régen jelzik, hogy édeni, vagy
paradicsomi(!?) területről van szó…

Szerintem Fekete Zsolt és családja is erre ér-
zett rá, amikor önálló vállalkozásba fogott a Fe-
kete-tanyán!

Én januárban lettem 90 éves. Meggyőződé-
sem, hogy Nagymaros és környékének köszönhe-
tem, hogy itt önöket tisztelettel köszönthetem.

özv. Kiss Lajos nyugdíjas pedagógus
- mint 28. szépkorú állampolgáruk(?) -

Olvasói levél

A február sem telt el
anélkül, hogy a Nagy-
marosi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület tagjai-
nak ne lett volna mun-
kájuk. Február 15-én a
vízirendőrség kérésére
vonult a Duna-partra
David Balazic és Kell-
ner Zsolt.

A jégzajlás miatt a
folyó nagymarosi sza-
kaszán vesztegelt egy
szlovák uszály. Az ha-
jón élő matrózok a ví-
zirendőrök engedélyé-
vel, megpróbálták a
használati vízkészletük
feltöltését.

A partra kihúzott
tömlővel kívánták a
tűzcsapról feltölteni a
hajó tartályait. Ám
gondot jelentett, hogy
az uszályon található
tömlő nem ért el a tűz-
csapig. Az egyesület a
feltöltés idejére három
tűzoltó tömlőt biztosí-
tott a szomszédos or-

szág matrózainak. A
feltöltést nehezítette,
hogy a levegő hőmér-
séklete annyira ala-
csony volt, hogy a tűz-
oltó tömlőkbe részben
belefagyott a víz. Az
uszály a jégzajlás meg-
szűnése után folytatta
útját.

Február 17-én ,
pénteken szintén a
zord időjárás miatt
kért segítséget egy, az
autójával elakadó fér-
fi a Mihályhegyről.
Ekkor már a Váci Tűz-
oltó-parancsnokság
hívta őket.  David
Balazic és Kiss Péter
segítettek a helyszí-
nen.

A múlt héten a pol-
gárőrök jelzésére a Só-
lyom szigetre vonult ki
Péntek Attila, Kellner
Zsolt és David Balazic,
ahol már csak a parazsat
ellenőrizték, nehogy
újra lángra kapjon.

Sok gondot okozott
a hideg Nagymaroson
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Március 18-án kezdi a Nagy-
maros labdarúgó csapata a ta-
vaszi szezont, melyben a cél a
dobogó megszerzése. Ez azt
jelenti, hogy legalább 3-at kell
javítani a mostani helyezésen,
mely nem lesz könnyű feladat.
Ennek érdekében már január-
ban elkezdődött a felkészülési
időszak, heti többszöri edzés-
sel és hétvégenként edzőmér-
kőzésekkel. Alább erről olvas-
hatnak bővebben.

A salakos pálya világítása
olyan lehetőséget nyújt a csapat
számára, mely egyértelműen
előnyt jelent a téli alapozáskor.
Hiszen így január közepétől
megkezdődhetett a felkészülés a
tavaszi nyitányra, heti többszö-
ri edzésekkel. Ez heti 3-4 alkal-
mat jelent, de minimum kétszer
készültünk a hétvégi edzőmér-
kőzésekre. Az időjárási körül-
mények nemegyszer nehezítet-
ték meg a munkát, hiszen a -10
fokos hideg, a 20 centiméteres
hó, vagy az ömlő eső mind-mind
akadályozták a feladatok elvég-
zését. A fagyásveszély miatt a
csapok is el vannak zárva erre
az időszakra, szóval tusolásra se
volt lehetőség. Szerencsére az
öltözőben kellemes idő volt a fa-
fűtésű kályhának köszönhetően.
A tréningeken nagy hangsúlyt
kapott az erőnlét, sok labda nél-
küli futás volt, és a játékszerrel
is rendszeresen sprintben mo-
zogtunk. Az ifisták szintén a fel-
nőttekkel készültek, mely nem
csak a magasabb edzéslétszám
miatt előnyös, hanem mert lehe-
tőség volt kipróbálni közülük
sokakat a nagycsapatban is.

Eddig 4 felkészülési mérkő-

zést játszott a gárda, ebből 3-at
papíron erősebb csapattal, mi-
vel a Dunakeszi VSE 3, a Verő-
ce 2, a Vácrátót pedig 1-gyel
magasabb osztályban szerepel.
Iklad pedig másik csoportban,
de szintén a Megye II-őt erősí-
ti, melyhez hozzátartozik, hogy
ott jó eredménnyel zárta az őszt.
Több játékosunk is sérüléssel
vagy betegséggel küzdött a tél
folyamán, melyek nagy részét az
hétközi edzésen szedett össze a
zord időjárás miatt, ezért egy
mérkőzésre sem tudott a legerő-
sebb kezdőcsapat kifutni. Ettől
függetlenül ez az eredmények-
ben nem látszik, hiszen minden
csapat ellen jó benyomást kel-
tettek a fiúk, hétről-hétre jobb
játékkal rukkoltak elő. Ez leg-
jobban Vácrátót ellen mutatko-
zott meg egy sima meccsen, me-
lyet 6-4-re megnyert a csapat.
Ehhez hozzátenném, hogy míg
a többi mérkőzés szabadtéren,
hóban és fagyban volt, ez egy
fedett műfüves csarnokban,
ezért itt az időjárás nem befo-
lyásolta a teljesítményt.

Az ifista csapat játékosainak
több mint a fele bemutatkozha-
tott a felnőtteknél, és nem okoz-
tak csalódást, hiszen olyan küz-
deni akarást és alázatot mutat-
tak, amilyet elvárt tőlük az edző.
A mérkőzéseken összesen 6 gólt
szerzett Vitányi László, és egy-
szer volt eredményes Zeller Dá-
vid, Turi Imre, Trinn András és
Boross Tamás.

Március 18-án 13 és 15 óra-
kor pedig mindenkit szeretettel
várunk az első bajnoki mérkő-
zéseinkre!

BOROSS TAMÁS

A Nagymaros FC keretein belül
szeretnénk egy új atlétika szak-
osztályt indítani!

Helyszín: Nagymarosi labda-
rúgó salakos pálya. A pályán ki-
alakításra kerül egy 6 sávos fu-
tópálya és egy távolugró gödör,
ahol lehet edzéseket tartani.

Edzések: április közepétől
hétfői és szerdai napokon.

Jelentkezni 5 éves kortól le-
het, Molnár Tímeánál a 30-418-
6675-ös telefonszámon.

KÖSZÖNET!
A kajakosok köszönetüket fejezik ki az Ipoly Erdő Zrt-
nek, különösen Gáncs Viktornak, hogy az egyesület fű-
tésének támogatására részünkre tűzifát biztosított. A je-
lenlegi nehéz gazdasági helyzetben minden támogatás
nagy segítséget jelent az egyesületnek. Megnyugtató ér-
zés számunkra, hogy a gyerekeknek a hideg téli hóna-
pokban fűtött helyiségek állnak rendelkezésre a min-
dennapi felkészülés során.

AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

Hóban, fagyban is futball…
Az atlétika pálya kialakításá-

hoz a közösség segítségét kérjük!
Társadalmi munkában szeret-
nénk a pálya teljes felületéről a
gazt eltűntetni. Ehhez szüksé-
günk lesz gereblyékre, lapátok-
ra, ásókra, talicskákra és sok-sok
kézre.

A munka tervezett időpontja:
március 31 (szombat 9 órától)
esőnap április 7.

A segítőket ebéddel megven-
dégeljük!

Kedves Nagymarosiak!
Szeretnénk megköszönni, hogy 2011. év folyamán is

sokféleképpen támogatták alapítványunkat. Több ízben
kaptunk pénzadományt, valamint ruhaneműt, ágyneműt,
használati cikkeket, bútorokat. Minden adománynak na-
gyon örülünk, mert ezáltal megtakarítást érhetünk el. A
2010. évi  személyi jövedelemadó 1 % felajánlásokból
93.090 forint jött össze.

Ez évben is tisztelettel kérjük, hogy személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át alapítványunkra felajánlani szívesked-
jenek.

NAGYMAROSI ÖREGEK
OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

ADÓSZÁM:  8669103-1-13
Támogatásukat az idősek nevében is előre köszönjük.

Atlétika szakosztályt hirdetünk

Kedves Nagymarosiak!

Nagymaros és Visegrád közös
rendezvény-sorozatot indít útjára
az önkormányzatok, a Visegrádi
Szövetség és a nagymarosi Kerek-
egylet szervezésében. Célunk a két
település lakosságának baráti kö-
zeledése, ezért minden évben köl-
csönösen megvendégeljük egy-
mást. Az első ilyen alkalomra má-
jus 12-én kerül sor. A házigazda
Visegrád lesz, a vendég nagyma-
rosiak pedig érdekes programok-
kal készülnek a jeles eseményre.
A részletes program - melyben
szerepelnek kulturális műsorok,
kiállítás, sportversenyek, játékos
vetélkedők, bemutatók, vásár és
meglepetések - még szervezés
alatt áll, de a hosszabb felkészü-
lést és egyéni jelentkezést igény-
lő versenyekre és bemutatókra ide-
jében szeretnénk felhívni a figyel-
met. Ezek a következők:

Tutajverseny: házilag barká-
csolt vízi járművek bemutatója és
versenye a visegrádi part mentén.

Költőverseny: erre az alkalom-
ra írt és témájában a két városhoz
kapcsolódó verseket, írásokat vá-
runk május 1-ig hivatásos és ama-
tőr szerzőktől egyaránt.

Sportmeccsek: csapatok, sze-
mélyek előzetes jelentkezését vár-
juk: futball, kosárlabda, röplabda,

kézilabda, sakk stb. ágakban az ér-
deklődés felmérése és a későbbi
szervezés miatt március 25-ig.

Tablóval készülünk, melyről
nagymarosi emberek arcképei te-
kintenek vissza a kíváncsi viseg-
rádi közönségre. A jelentkezők
Nyakas Attila festőművésznél hét-
köznap 13 és 17 óra között, vagy
előzetes megbeszélés alapján más
időpontban, a Kerekegyletben
(Váci út 21.) kedvezményes áron,
3000 forintért készíttethetnek arc-
képet, mely az övék marad. A be-
vételt a rendezvényre fordítjuk.

Emberkönyvtár: bal parti lako-
sok "kikölcsönözhetőkké" válnak
jobb parti érdeklődők számára,
vagyis, mint egy nyitott könyvben
lapozgatva beszélgethet velük az
"olvasó". Várjuk azok jelentkezé-
sét, akik szívesen válaszolnának
nagymarosi életükkel kapcsolatos
bárminemű kérdésekre.

Előre címzett levelezőlapok-
hoz várunk címzetteket, akik vál-
lalják, hogy ismeretlen visegrádi
feladótól lapot kapjanak, és erre
válaszoljanak, s ha tetszik levele-
zésbe elegyedjenek.

Információ és jelentkezés:
Szomrákyné Csete Annamária,
06-30/467-13-71, kerekegy-
let@gmail.com. Az arcképek-
hez: Nyakas Attila: 06-30/72-33-
388.

Nagymaros Visegrádon
Visegrád Nagymaroson

mailto:let@gmail.com
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Köztünk élnek

Ivor Andrea pillanatrögzítő
kiállítása nyílt meg március 9-
én a váci Madách Imre Műve-
lődési Központban. Sokan is-
merik Nagymaroson, hiszen
tősgyökeres marosi és már so-
kakról készített portrét, vagy
láttuk több rendezvényen is
kattintgatni gépével. Első
önálló kiállításán nem csak a
művelődési központ rendezvé-
nyein készült fotóit csodálhat-
juk meg, hanem néhány termé-
szetfotót is. Bár ez az első
önálló tárlata Vácon, fotóit
többedmagammal már a
facebookról is ismerjük és sze-
retjük.

- Sok szép képet osztasz meg
a facebookon. Mindig csodá-
lom, hogy hogyan kapsz el egy-
egy pillanatot. Mi kell ahhoz,
hogy ezt valaki megtehesse?

- Látni. Legtöbbször roha-
nunk, dolgunk van, és nem
érünk rá semmire. Én is sokat
rohanok, mindig van valami
program, de igyekszem meg-
állni, körülnézni, vagy csak
egyszerűen a rohanás közben
is látni. Egy ideje mindig van
nálam legalább egy kis gép, de
igyekszem időt szakítani arra,
hogy fotózzak. Van olyan is,
hogy munka közben engedem
el a fantáziám és nem csak a
kötött, kért képeket lövöm, ha-
nem egy-egy képet "magam-
nak" is.  Nagyon sokan va-
gyunk, akik szép képeket csi-
nálunk, vagy éppen másképp

látunk egy levelet, utcarészle-
tet. A lényeg, hogy keressük az
újat.

- Mikor és hogyan lettél fo-
tózás rajongó?

- Mindig is sokat fotóztam,
a baráti bulikon is sok kép ké-
szült, meg az utazásaim során
is. De csak kattintgattam, hogy
meglegyenek az emlékek. Az-
tán pár éve elkezdtem másképp
fényképezni. Majd jött a lovag-
lás és ezzel együtt erősödött a
fotózás. Miért? Mert lovakat
kezdtem fényképezni, aztán
beadtam pályázatra néhány ké-

pemet, amiből aztán a Lovas
Világkupán ki is állítottak. Ez
2007 decemberében volt. Itt
ismertem meg a fotós tanáro-
mat, Cziglányi Bélát, aki szár-
nyai alá vett és elkezdett taní-
tani. Azóta is nyomon kíséri
munkáimat támogat, és igen
erősen kritizál. Nem az a dicsé-
rő típus, de ez engem ösztönöz.
Ezen kívül egyre több pozitív
visszajelzés volt a képeimről,
elkezdtek keresni, hogy csinál-
jak róluk, vagy gyerekükről,
lovukról fényképeket és sze-
rencsére pozitív visszajelzések

Ivor Andrea: aki rohanás
közben is meglátja a szépet

vannak. Van olyan is, aki min-
den évben kéri, hogy fotózzam
le a lányait.

 - Mit fotózol szívesen? Van
kedvenc képed?

- Szeretek lovakat fotózni,
embereket és mozgást. Na meg
az apró részleteket. A lényeg,
hogy legyen benne valami, ami
megfog, hogy visszaadjam a
pillanatot. A gyerekeket is na-
gyon szeretem fotózni, de min-
den esetben az a célom, hogy
ne merev, beállított kép készül-
jön, hanem meg tudjam mutat-
ni az illető valós énjét.   Sok
kedvenc képem van, talán egy-
szer sikerül őket egy könyvbe
összefűzni, de két kép van,
amit nagyon szeretek. Az
egyik, ami a kiállítást is propa-
gálja, a másik pedig egy lovas
kép. Mindkét esetben úgy ér-
zem sikerült elkapnom a pilla-
natot.

 - Most nyílt március 9-én
első önálló kiállításod Vácon.
Milyen képeket mutatsz be az
érdeklődőknek?

- A kiállítás elég vegyes.
Sok kép látható, ami színházi
jeleneteket mutat be vagy ép-
pen koncerten készült - a leg-
több a Madách Imre Művelő-
dési Központban -, de nem
hagyhatom ki a természetet és
a portrékat sem. Igazándiból
mindenből van egy kis ízelítő,
különböző pillanatok.

- Ha valaki szeretné, hogy
megörökítsd az ő pillanatait is,
hol talál meg?

- A honlapomon minden in-
formációt megtalálhatnak ró-
lam: www.ivoryfoto.hu.

Ivor Andi kiállítása április
8-ig tekinthető meg, a Madách
Imre Művelődési Központ
nyitva tartási ideje alatt. (F. A.)

www.ivoryfoto.hu.Ivor
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ÁLLATVÉDÕ
SOROKMáté és Bukta

TAVASZI  AKCIÓ
NAGYMAROSI  KUTYÁK/MACSKÁK IVARTALANÍTÁ-
SÁRA ÉS NAGYMAROSI  MACSKÁK VESZETTSÉG EL-
LENI OLTÁSÁRA.

Jelentkezési lapok: a Bethlen sörözőben, horgászboltban,
könyvtárban és a polgármesteri hivatalban találhatók. A ki-
töltött lapokat ugyanott lehet leadni március 23-ig.

Egy majdnem elveszett tehetség
(avagy nem a végső altatás a megoldás neveletlen kutya esetén!)

Állatbarát klub
az iskolában

Január 25-én ismét összegyűlt
népes kis állatbarát csapatunk.
A vendégünk Bukta kutya volt,
aki Mladonyicki Máté 4/a osz-
tályos tanuló kedvence. Buk-
ta egy három éves beagle.
Máté bemutatta nekünk e faj
jellemzőit, megtudtuk, hogy
remek vadász és Buktáról is
kedves történeteket hallottunk.
Mint minden alkalommal,

most is megbeszéltük a gyere-
kekkel, hogy állatbarátok lé-
vén csendben csodáljuk a kis
vendéget, és semmi esetre sem
az a célunk, hogy a "díszven-
dég" ideges legyen. Bukta na-
gyon jól viselkedett, feltérké-
pezte az osztálytermet, majd
bemutatta tudományát, kis
gazdája vezényszavaira ült és
feküdt, örömmel fogadta el a
jutalomfalatokat. A tábla előtt
volt egy tálka, mely a szivacs
bevizezését szolgálta ugyan, de
ő jóízűen lefetyelte ki belőle a
vizet, és jelezte Máténak, hogy
ennyi elég volt, szeretne már
hazamenni. Máté mindenkinek
egy fényképet ajándékozott
Buktáról, hogy barátai is em-
lékezzenek erre a kellemes ta-
lálkozásra. Máté és Bukta kap-
csolatán is láthattuk, hogy mi-
lyen hűséges kis társ és barát
lehet egy kutya. Akinek van, az
tudja, akinek nincs, annak re-
mélhetőleg a jövőben lesz az
effajta örömökben része. Mert
minden alkalommal megálla-
píthatjuk, hogy állatok nélkül
élni lehet, de nem érdemes. Kö-
szönjük Máténak, hogy megis-
merhettük Buktát, és február-
ban újra találkozunk!

Heinczné Cserni Katalin

Caesar kutya valahol a Fehérhegy
utcában kezdte földi pályafutását
bokszer és németjuhász szülők
kölykeként. Fekete maszkos po-
fácskája és leginkább arany sakál-
ra emlékeztető gyönyörű bundája
hamar kiemelte őt a többi kutya
közül. Először egy kedves, idős
néni vette magához, de az aranyos
kis szőrmók akkorára cseperedett,
hogy feldöntötte öreg gazdáját.
Ekkor kezdődött Caesar kálváriá-
ja. A néni megharagudott rá, nem
maradhatott tovább. Egy másik
marosi család fogadta be nemrég,
elhalt öreg kiskutyájuk helyére.
Caesar alig szokta meg új helyét,
máris elszakította a húrt - szintén
idős - új gazdáinál is, miután meg-
fogta a galambokat, össze-vissza
ásta a kertet és felugrált az uno-
kákra. A Máté Alapítvány segítsé-
gével ivartalanították, de mint ez
köztudott, a nevelés hiányát nem
pótolta a lecsökkent tesztoszteron
szint sem. Ekkor mondták ki rá
másodszor a halálos ítéletet. Az
alapítványt értesítette állatorvo-
sunk, akire azt a kegyetlen felada-
tot rótta a társadalom, hogy makk-
egészséges kutyákat küldjön a ha-
lálba, gazdáik hibája miatt. Kisvár-
tatva Caesar egy nagymarosi telep-
hely őrzőjévé vált, ahol kb. 5-6
hónap alatt körbeásta az irodát, így
itt sem volt már kívánatos a jelen-
léte. Mielőtt meghozták volna a
legrosszabb döntést, felhívták az
alapítványt, hátha segítséget tu-
dunk nyújtani a "beteg, nyilván-
valóan hiperaktív kutya ügyében".
Még aznap kimentem és megnéz-
tem Caesart. Nem volt sem
hiperaktív, sem agresszív, csak
aktív szellemileg és fizikailag is.
Beléptem a kapun, megpróbált
rám ugrani, mire én a grabancánál
fogva egy mozdulattal a földre
nyomtam és már le is játszottuk a
"ki a főnök a háznál" játékot. In-
nentől kezdve, kedves, figyelmes,
nagyon gyorsan tanuló, jó kutya
lett. Csányi Krisztina önkéntes se-
gítőnkkel közel három héten át
szinte mindennap jártunk hozzá,

hogy kiképezzük őt. Hamar meg-
bizonyosodtunk róla, hogy Cae-
sar nagyon értelmes és arra szü-
letett, hogy feladata legyen az
ember mellett. Caesar egy héten
belül megtanult ülni, feküdni,
lábhoz jönni. A második hét vé-
gére visszahozta az eldobott lab-
dát, az "ereszd" parancsszóra láb-
hoz tette és a helybenmaradási
gyakorlatot is hiba nélkül megol-
dotta. Két hét alatt felkészítettük
őt az alap engedelmességi vizs-
gára minden gond nélkül, nem
húzott pórázon, nem szökött ki a
kertkapun és nem ugrált többet
föl. Mindehhez nem kellett más,
mint következetesség és sok-sok
játék, no meg ugyanennyi juta-
lomfalat. Soha többet nem kellett
vele szemben dominánsan fellép-
nünk, az első alkalmat leszámít-
va. Mivel nagy testű, felnőtt ku-
tyának nagyon nehéz gazdát ta-
lálni, az egyetlen esélye a túlélésre
az volt, ha felveszi őt a kutyás
rendőrség, ezzel megfelelően ak-
tív és boldog életet biztosítva
neki. Amikor eljött a várva-várt
nap, betettem Caesart az autónk-
ba és elvittem az ORFK Dunake-
szin lévő kiképzőtelepére. Ami-

kor megérkeztünk, kiugrott a
kocsiból és fegyelmezetten a
lábamhoz ült, mintha ő lenne
az új Kántor, de minimum Rex
dublőre. Amíg a kereső képes-
ségét tesztelték, a torkomban
dobogott a szívem. De végül si-
került! Boldogan vettem át az
átvételi elismervényt Caesar
"kadétról" és megkezdődött a
kiképzése kereső kutyává.
Könnyes szemmel búcsúztam a
csodálatos, barnamedve képű
arany sakáltól, akit olyan na-
gyon megszerettünk! Még min-
dig beleborzongok, ha belegon-
dolok, hogy azért kellett volna
a halálba küldeni őt, mert tö-
kéletes KUTYA, aki arra szü-
letett, hogy társa legyen az em-
bernek, nem pedig haszonálla-
ta, mint egy sertés, vagy egy
kecske, aki "elvan magának" a
kertben.

Cikkünkhöz sajnos szomo-
rú kiegészítést kell fűznünk,
amely lapzártakor érkezett. A
rendőrkutya kiképző telep dol-
gozói értesítettek bennünket,
hogy felsőbb utasításra, pénz-
ügyi okokból meg kell válni-
uk számos kiképzés alatt álló
kutyától, köztük Caesartól is.
Így ez a csodálatos állat ismét
gazdát keres! Szeretnénk ha
visszakerülne Nagymarosra,
így kérjük jelentkezzen aki
biztonságos, zárt kertjébe be-
fogadná ideiglenesen, vagy
örökbe! A sétáltatásában, ki-
képzésében továbbra is ingye-
nes segítséget nyújtanak az
alapítvány aktivistái!

Nickel Réka
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A mûvelõdési ház programjai
2012. március-április

Március 12. de.: termékbemutató
Március 13. 18 óra: A jólét ára: a cukorbetegség - előadás
Előadó: Sonnleitner Károly, életmód tanácsadó
Március 14. 11 óra: ünnepi megemlékezés az iskolások-
nak
Március 14. du.: optikus
Március 15. 10 óra: városi ünnepi megemlékezés
Március 19. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalko-
zás
Március 20. de.: vásár
Március 21. de.: vásár
Március 25. 16 óra: Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület
- tavaszi tárlat - kiállítás megnyitó
Március 27. de.: vásár
Március 27. 18 óra: Mindennapi mérgek a háztartásban. Elő-
adó: Csengei Károly, élelmiszer-ipari üzemmérnök
Március 30. 10.55 óra: komolyzenei hangverseny fiatalok-
nak. Filharmónia bérlet
Március 30. 17 óra: Ifjú muzsikusok napja
Április 2. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás -
férfiak köszöntése
Április 2. 17 óra: A Dunamenti Németség kultúrája és törté-
nelme című kiállítás menyitója
Április 3. de.: vásár
Április 5. 12-18 óráig: véradás

Anyakönyvi hírek

- 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 -

David
cipészműhely
Kibővült kínálattal várja

kedves vendégeit:
Cipőápolási termékek,
talpbetétek, cipőfűzők,

bőr pénztárcák, női
bőrkesztyűk, kulcstartók.

Állandó akciók!
Nagymaros, Vasút út 3.

Születtek: Grécs László és Lajtai Rita fia Arnold,
Szauervein József és Salamon Ágnes lánya Noémi,
Suijker Marcus Antonius és Pitz Andrea ikergyermekei
Rachel és Maikel, Rácz Imre és Virga Nikolett lánya
Míra, Baláti Bálint és Haniberger Orsolya lánya Anna,
Radics Gábor és Farkas Ivett lánya Amina, Ramany
Mahram Boutrs Kriakus és Brázovics Tímea lánya Mer-
cédesz Natália.
Házasságot kötöttek: Révész Gyula és Felvégi Beáta
Annamária.
Elhunytak: dr. Lengyel Pál László, Szilvássy Árpád
Sándorné sz. Szabó Irén, Danczi István, Ferincz Gyuláné
sz. Hoffmann Margit, Révay János, Vandrus Ede, Feny-
vesi Józsefné sz. Stum Mária

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

Optikai üzlet nyílik Kismaroson
Felhívom az Olvasók figyelmét, hogy a Pesti és
Lendvai  Látszerész Bt más néven Kismarosra költö-
zik. MINDEN RÉGI ÉS ÚJ NAGYMAROSI VEVŐ-
MET SZERETETTELVÁROM AZ ÚJ ÜZLETBEN,
AHOL NAGY KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL.
EBBEN AZ ÜZLETBEN KONTAKTLENCSE VIZS-
GÁLAT IS LESZ! Kérem, figyeljék a hirdetéseket,
mert a pontos címről és a nyitás időpontjáról az új-
ság hasábjain adunk tájékoztatást.

Mindenkit üdvözöl:
                                             Lendvainé Pesti Emese
                               aranykoszorús látszerész mester

www.menita.hu
www.titvac.hu
mailto:titvac@t-online.hu


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

AKCIÓ!
2012-ben minden hónapban más-más Royal-
Canin táp vásárlását a szokásos kedvezmé-

nyeken felül, extra ajándékkal jutalmazzuk.
MÁRCIUS: TACSKÓ - minden 1,5 kg-os tacskó táphoz aján-
dék Drontal Plus féreghajtót adunk!!! Minden 6 kg-os tacskó
táphoz Ex-spot bolha és kullancsirtó az ajándék!!!

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!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik édesanyám:
özv. FERINCZ GYULÁNÉ temetésén részt vettek.

Ferincz Gyula és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édes-
anyánkat, SZILVÁSSY ÁRPÁDNÉT (Szabó Irént) utol-
só útjára elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Krichenbaum családnak emberségü-
kért, valamint Rendessy Annamária doktornőnek a küz-
delméért.

Gyermekei: Katalin és Árpád

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak a rokonok-
nak, barátoknak és ismerősöknek, akik a szeretett férjet, édes-
apát, nagypapát RÉVAY JÁNOST utolsó útjára elkísérték, s
kinyilvánították tiszteletüket és együttérzésüket virágok, ko-
szorúk elhelyezésével és a gyászmisén való részvételükkel.

A gyászoló család

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

KÖSZÖNET
A gyermekorvosi rendelőben lévő kitömött kutyust - ami
már nagyon rossz állapotban volt - Antal Márta elvitte, meg-
varrta, illetve "meggyógyította". A kis beteg gyerekek ne-
vében köszönjük ezt a segítséget.

mailto:dunapress@invitel.hu
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