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Együtt emlékezett a város a
márciusi ifjakra, március 15-
én délután a művelődési ház-
ban. A résztvevőket Mándliné
Szabó Katalin, a Nagymarosi
Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója köszöntötte. A Him-
nusz eléneklése után a Nagy-
marosi Férfikar előadásában
hallgathattunk meg alkalomhoz
illő dalokat, majd Petrovics
László polgármester mondott
ünnepi beszédet.

A városvezető 1848. márci-
us 15-ét hazánk pozitív kicsen-
gésű ünnepének nevezte, ami-

kor nem a vereségre emléke-
zünk meg, hanem egy remény-
teli kezdetet ünneplünk. Mint
mondta a magyar történelem
egyik legfelemelőbb pillanatára
emlékezünk, amikor az idealiz-
mus győzelmeskedett a mindig
lehúzó kishitűséggel szemben.

"Ha belegondolunk, nem tör-
tént aznap semmi különös: pár
lelkes fiatal forradalmi hévtől
fűtve tömegtüntetést szervezett,
és az addig rendíthetetlennek
hitt hatóság képviselői gyáván
meghátráltak. Íme annak a pél-
dája, hogy ha túllépünk a ci-
nizmuson, a "soha nem válto-

zik semmi"-attitűdön, a kishi-
tűségen, a gyávaságon, a ki-
sebbrendűségi érzésen, önma-
gunk lesajnálásán, ki tudjuk for-
dítani az addig ismert világot a
sarkaiból, meg tudjuk változ-
tatni az eleve elrendeltnek hitt
dolgok folyását.

Ma a márciusi ifjak helyé-
be képzelve magunkat érezhet-
jük azt a reménységet, az össze-
tartozásnak azt az örömét, ame-
lyet ők éreztek szívükben.
Mindannyian átélhetjük azt a
lelkesítő tudatot, hogy egy kö-
zös cél mozgat minket, amiért

félretesszük az önérdeket és a
személyes ellentéteket."  -
mondta és felidézte az akkor
történteket, kiemelve a nagy-
marosi és környékbeli esemé-
nyeket.

Végül pedig felhívta az ün-
neplő közönség figyelmét,
hogy ma is olyan összefogásra
van szükség, mint akkoriban.

"Ma is ilyen összefogásra
van szükségünk, ilyenre, ame-
lyik nem kirekeszt és elválaszt,
amelyik nem a különbségeket
helyezi előtérbe, hanem az
egyezést és a közösséget.

folytatás a 3. oldalon

Március 19-én szülői fórumot
tartottunk a művelődési ház-
ban, melynek témája a német
oktatás volt. Idén minden szü-
lőnek nyilatkoznia kell arról,

hogy kéri-e gyermeke számá-
ra a nemzetiségi oktatást,
mely emelt óraszámmal jár.

A szülőket Fábián Sza-
bolcs, az iskola igazgatója kö-
szöntötte. Elmondta: a  német

nemzetiségi nyelvoktatást tör-
vényben szabályozzák, amely
most megváltozott.

- A Nemzeti Alaptanterv
fontos szerepet szán az egye-

temes nemzeti hagyomány-
nak, a nemzeti öntudat fejlesz-
tésének, beleértve a magyar-
országi nemzetiséghez tarto-
zók öntudatának ápolását is.

folytatás a 3. oldalon

Szülõi fórum a német
nemzetiségi nyelvoktatásról

Az év madara: a gyurgyalag

A gyurgyalagról szóló cikket a 8. oldalon olvashatják.

Egy reményteli kezdetet
ünnepeltünk március 15-én
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Tiszta udvar, rendes ház
Tisztelt Lakosság!

Nagymaros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a
32/2009. (XI. 4.) számú rende-
letében megjelölt célok érdeké-
ben "Tiszta udvar, rendes ház"
pályázatot hirdet.

A határidők a következő-
képpen alakulnak:

1. A pályázatot a jelentkezé-
si/jelölő lapon kell benyújtani
május 15-ig a városháza ügy-
félszolgálatán.

2. A cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alap-
ján július 31-ig.

3. A pályázatok eredményét szeptember 10-ig
közzétesszük az önkormányzat lapjában. A pályázatokról,
valamint a címek adományozásáról az önkormányzat
internetes honlapján is tájékoztatást adunk.

4. Az elnyert címek az augusztus 20-i rendezvény ke-
retében kerülnek átadásra.

A rendeletre hivatkozva kérjük, hogy ajánlja saját, ba-
rátja, szomszédja, ismerőse házát a cím elnyerésére, ha a
ház és annak környezete a rendeletben meghatározott kri-
tériumoknak megfelel.

A "Tiszta udvar, rendes ház" program, a 336/2009.(XI.
3.) számú határozat, a 32/2009. (XI. 4.) számú rendelet,
valamint a jelentkezési/jelölő lap az internetes honlapun-
kon (www.nagymaros.hu) megtalálható, valamint a vá-
rosháza ügyfélszolgálatán is igényelhető.

További információért a polgármesteri hivatal tit-
kárságán lehet érdeklődni.

Március 25-én, hétfőn tartotta
soron következő ülését Nagy-
maros Város Képviselő-testü-
lete. A napirend előtt Szomráky
Pál javaslatára egy percben
Zoller Csabára emlékeztek, aki
egy évvel ezelőtt hunyt el. Az
ülésen Rudolf Józsefné alpol-
gármester betegség miatt nem
volt jelen.

Elsőként elfogadták a pol-
gármester beszámolóját a lejárt
idejű határozatok teljesítéséről,
majd a bizottság javaslatát tá-
mogatva a Gondozási Központ
élelmezési nyersanyagnormáját
napi 330 forintban határozták
meg.

Pályázatot írtak ki a
Napköziotthonos Óvoda intéz-
ményvezetői pozíciójára és el-
fogadták az intézmény szerve-
zeti és működési szabályzatá-
nak módosítását is.

Megtárgyalták a Nagymaro-
si Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatási kérelmét is. A szer-
vezet kérte, hogy amennyiben
az önkormányzatnak lehetősé-
ge van, támogassák őket, mind
anyagilag, mind egy megfelelő
szertár kialakításához szüksé-
ges ingatlan rendelkezésre bo-
csátásával. Ellenszolgáltatás-
képpen azontúl, hogy a lakos-
ság tevékenységük révén na-
gyobb biztonságban érezheti
magát, térítésmentesen vállal-
ják a tűzvédelmi, forgalomirá-
nyítási, rendezvénybiztosítási
vagy egyéb profiljukba illesz-
kedő feladatok teljesítését - áll
az előterjesztésben.

A testület végül úgy döntött,
hogy mivel az egyesület műkö-
dési költségei támogatására a
2013. évi költségvetésben
nincs előirányzat, a rendezvé-
nyek költségeit és a közremű-
ködést fedezni tudják, a

Az éves munkaterv része-
ként a márciusi rendes ülés na-
pirendjeként kerül terítékre a
település forgalmi rendjének
felülvizsgálata, melyet elfoga-
dott a testület. Itt hangzott el,
hogy hamarosan pályázik a vá-
ros a Leader csoportnál parko-
ló órák beszerzésére. Szimon
Attila egy észrevétellel élt a na-
pirend tárgyalásánál. Mint
mondta a Fehérhegyen sok
gyermek közlekedik az út kö-
zepén és nem a járdán és van-
nak, akik meg autóval halad-
nak gyorsan az úton. Szerinte
fel kellene hívni erre a rendőr-
ség figyelmét is.

A jogszabályi változások
miatt módosították a szociális
rászorultságtól függő pénzbe-
li, és természetben nyújtott szo-
ciális ellátásokról szóló önkor-
mányzati rendeletet. Megtár-
gyalták az önkormányzat va-
gyonáról szóló rendeletet és el-
fogadták a vagyongazdálkodá-
si tervet, majd pedig a hivatal
2012. évi munkájáról szóló be-
számolót is.

Az egyebekben szó esett egy
lakóövezeti, és egy támogatási
kérelemről, valamint a város-
ban megjelent kóbor kutyákról
is.  Végül zárt üléssel ért véget
a tanácskozás.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves

családját és barátait április13-án 18 órára
a  NAGYMAROSI MŰVELŐDÉSI HÁZBA

a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából rendezett
BALASKÓ JENŐ emlékestre.

Közreműködnek: a TérTársulat művészei.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A város támogatja a
Nagymarosi Önkéntes Tûzoltó

Egyesület munkáját

David Balazic
cipész és csizmadia mester

felújított és kibõvített mûhelyében
várja régi és új vendégeit.

Megújult árukészlet:
Világ-Virág Kézmûves Mûhely

kiállítja nemez ékszereit
(fülbevalók, karkötõk stb.).

2626 Nagymaros, Vasút u. 3
Telefon: 06-20/350-3605

www.nagymaros.hu
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Egy reményteli kezdetet
ünnepeltünk március 15-én

folytatás az 1. oldalról
Erről mutattak példát azon a

borús márciusi napon, a Pest-
Budán összegyűlt tömeg tagjai.
Csodák mindig vannak, és néha
valóban azokkal van a szeren-
cse, a sors vagy a felsőbb hata-
lom, akik mernek kockáztatni és
tiszta szívvel néznek szembe a
küzdelmekkel és akadályokkal.
Változtatni pedig kell, nem pe-
dig kellene. A magyar ember le-
gyen újra arról nevezetes, hogy
meg tudja tenni, amit meg kell
tenni. Hogy egy, a szabadság-
harcban is részt vett nagy köl-
tőnk szavával éljek: a tett halála
az okoskodás.

Szülõi fórum a német
nemzetiségi nyelvoktatásról
folytatás az 1. oldalról

Ebből következően a nemze-
tiségre vonatkozó tudástartalmak
arányosan meg kell, hogy jelen-
jenek az oktatásban - mondta.

A nyilatkozatok sok kérdést
vetettek fel a szülők körében, így
úgy éreztük, egy nyitott párbe-
széden könnyebben tudunk a fel-
merült kérdésekre válaszolni.
Tudjuk, nem egyszerű a döntés,
hiszen a mai világban nyelvtu-
dás nélkül nagyon nehéz boldo-
gulni, és ez a tény az emelt óra-
szám mellett szól. A plusz népis-
meret oktatás is hasznos a gyer-
mekek számára, hiszen Nagyma-
ros sváb település, és úgy gon-
doljuk, nagyon fontos mindenki
számára, hogy ismerje a város
történelmét, hagyományait.

Azonban a megemelt óra-

számok nagy terheket rónak kü-
lönösen az alsó tagozatos gyer-
mekek számára, különös tekintet-
tel arra a tényre is, hogy isko-
lánk művészeti iskola, így nagyon
sok tanuló jár délutánonként mű-
vészeti órákra.

Sajnos kevés szülő jött el a
fórumra, nem is tudtunk egyér-
telmű döntést hozni, abban
egyeztünk meg a szülőkkel, hogy
egy kérdőíven kérdezzük meg
őket, melyet minden osztály egy
szülői értekezleten válaszol meg.

Bízunk benne, hogy sikerül
mindenkinek a gyermeke számá-
ra a legmegfelelőbb döntést hoz-
ni, hiszen célunk közös: mind-
annyian azt szeretnénk, hogy is-
kolánk tanulói a számukra leg-
jobb oktatásban részesüljenek.

AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE

Legyünk tehát büszkék elő-
deinkre, és a nagymarosi ősök-
re, mert bár mostanság senki nem
bíztat véres harcra, de a magunk
szintjén mi is tegyük meg a hazá-
ért amit a haza és a magyarság
elvár tőlünk!" - mondta ünnepi
beszédében Petrovics László.

A rendezvény színvonalát emel-
te Koncz Gábor Kossuth-díjas, ér-
demes művész, aki két verssel is
emlékezett a márciusi események-
re. Végül pedig a Kittenberger Kál-
mán Általános és Művészeti Isko-
la 7. osztályos tanulói tánccal mu-
tatták be az 1848-ban történt ese-
ményeket. A Szózat eléneklésével
ért véget az ünnepség.

Tilos a zajkeltés
Nagymaros Város Önkormányzatának a zaj elleni védelemről szóló
14/1995. (IX. 10.) önkormányzati rendeletének 3. §-a szerint "Az ön-
kormányzat közigazgatási területén vasárnap és ünnepnapon rob-
banómotor-, vagy elektromos motor meghajtású gépek használata
tilos." Kérem az előírás betartását, mivel ellenkező esetben - bejelen-
tésre - bírság kiszabására kerül sor. A zajkeltéssel kapcsolatos pana-
szokkal a közterület-felügyelőt lehet hívni (595-109, (70) 374-7382).

 DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZŐ

Az avar és a kerti hulladékok
nyílttéri égetésének szabályairól
szóló 10/2004. (IV. 27.) önkor-
mányzati rendelet 5. § (1) bekez-
dése szerint a hulladékszállítás-
ba bekapcsolt területen kerti hul-
ladékot kizárólag március, ápri-
lis, október és november hóna-
pokban lehet égetni.

Ezekben a hónapokban is ki-
zárólag szombati és hétfői napo-
kon lehet a hulladékot égetni.

A szabály megsértése esetén
- bejelentésre, vagy hatósági ész-
lelés alapján - bírság kiszabására
kerül sor.

DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ

A népességszám alakulása
Tájékoztatom a lakosságot, hogy városunk lakosainak száma
2012. december 31. napján 4909 fő volt (az előző évben 4905).

DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZŐ

A korcsoportonkénti megoszlás a következő (főben):

Felhívom a tisztelt gépjármű tu-
lajdonosokat, hogy a város for-
galmas közterületein, így különö-
sen a Rákóczi úton, annak is a Fő
tér és a Magyar utca közötti sza-
kaszán csak indokolt esetben, a
lehető legrövidebb időtartamig
parkoljanak.

Ugyanis a jelenlegi parkolási
mód azt eredményezi, hogy az
útszakasz sok esetben egyirányú
útként funkcionál, megnehezítve
a kétirányú forgalmat, sok eset-
ben balesetveszélyt okozva.

A parkolásra a Magyar utcá-
ban kialakított új parkolóhelyek,
a Fő téri parkolók igénybevétel-

ét kérem (az iskolába érkezőknek
is), a tulajdonosok pedig gépko-
csikat hosszabb időtartamban
pedig ne az úttesten, hanem az
ingatlanokon tárolják.

Amennyiben ugyanis a jelen-
legi helyzet nem fog változni, ak-
kor a képviselő-testület elé fog-
juk terjeszteni az ingatlantulajdo-
nosokat országos építésügyi
jogszabály (OTÉK) alapján (sa-
ját ingatlanon) terhelő gépjármű
elhelyezési kötelezettség be nem
tartása esetén parkolóhely meg-
váltási díj megállapítására vonat-
kozó rendeletet.

DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZŐ
LOMTALANÍTÁS

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
- a fém hulladékot,
- a nem szennyezett, kötegelt papírt, valamint
- az italos- és befőttes üvegeket (műa. zsákban/dobozban)
újrahasznosítás céljából külön gyűjtjük.

Kérjük, hogy ezen hulladékokat elkülönítve rakják ki. Köszönjük,
hogy ezzel is elősegítik szelektív hulladékgyűjtési törekvéseinket!

POLGÁRMESTERI HIVATAL,
MAROS KFT.

Felhívás: parkolási rend

Rég-volt-tán-igaz-sem-volt
Kedves Nagymarosi Polgárok! Szíves segítségüket kérjük: nyúl-
janak bele emlékezet-tarsolyukba és ha olyan, Nagymaros és
lakói életéhez kapcsolódó elmesélnivalóra, rég-volt-tán-igaz-sem-
volt történetre bukkannak, melyet megosztanának a marosi pub-
likummal és a városunkba látogató vendégekkel, írják meg a
kerekegylet@gmail.com címre vagy hozzák el a Napkereki
Küküllőbe. Köszönjük!

DOBOS EDGÁR KEREKEGYLET

Avarégetés

mailto:kerekegylet@gmail.com
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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Gaszner József Úr!
Kedves Olvasók!

Először érdeklődéssel, majd csa-
lódottsággal vegyes szomorúsággal
olvastam végig Gaszner Józsefnek
sorait. Az érdeklődésem azt hiszem
érthető, indokolnom nem kell. Két
okból vagyok csalódott és szomo-
rú: részint azért amit írt, részint ami
mögötte van.

Egyrészről le kell szögeznem,
hogy amiket Ön számon kér rajtunk,
azt saját önkormányzatának kellett
volna címezni. Az Atlantis Visegrád
Club Kft. évek óta kéri Nagymaros
Önkormányzatától, hogy tekintse
végre partnerének a céget, és közös
dolgainkról folytassunk párbeszé-
det, a minket érintő kérdésekben
kapjunk tájékoztatást. Mi senkit
sem szeretnénk megfélemlíteni, vagy
zsarolni. Mint írtuk sok év után azért
választottuk a segítségkérésnek ezt
a fajtáját, mert folyamatos megkere-
séseinkkel Nagymaros Önkormány-
zata nem foglalkozott. Mint gazda-
sági ember Ön is tisztában van az-
zal, hogy egy cég csak akkor műkö-
dik jól, és válhat a helyi közösség
számára is hasznossá, ha bevételt
termel, hasznot hajt. Ehhez azon-
ban nem elég a saját belső rendsze-
rét jól működtetnie, de a külső kö-
rülményeknek is megfelelőnek kell
lennie. Gondolok itt például a helyi
önkormányzattal lévő kapcsolatra
is. Amit mi levelünkben kértünk az
pont ez(!), és hogy az Ön által ho-
zott egyik példára utaljak, ugye Ön
sem gondolja komolyan, hogy az ha
egy cég két embere (mondjuk egy
takarító és egy pénztáros) jelen van
egy lakossági fórumon, az a cég hi-
vatalos tájékoztatásának tekinthető.

Másrészről számomra nagyon
furcsa, hogy a Gazdasági és Város-
fejlesztési Bizottság egyik tagja úgy
nyilatkozik egy kérdésben, hogy a
legalapvetőbb információknak sincs
a birtokában, de még a fáradságot sem
veszi, hogy tájékozódjék. Például,
nem tudja, hogy az Atlantis Visegrád
Club Kft-nek élő szerződése van az
önkormányzattal. De hozhatnék
számtalan más példát is a cikkből.
Ez nagyon szomorú. Tegyük félre
most a mi esetünket, és kérdezzük
meg: Milyen döntés előkészítő mun-
ka folyik egy olyan bizottságban,
ahol a tagok ilyen tájékozatlanok? Ez
a bizottság hogyan és mennyire tud-
ja segíteni a képviselő-testület dön-
téseit szakmai munkájával? Mert
ugye ez lenne a feladata. A válasz-
adás nem az én feladatom.

Tudniuk kell, hogy a Nagymaro-
son, vagy Nagymaros segítségével
elnyert pályázati pénzeket az utol-
só fillérig, sőt azt megfejelve mind
Nagymaroson ruháztuk be, felújítá-
sokat, építéseket hajtottunk végre.
Természetesen halljuk azokat a han-

gokat, hogy drága a komp, de gon-
dolják csak el, hogy egy 20 embert
foglalkoztató veszélyes üzemről be-
szélünk, melynek különleges elvá-
rásokat kell teljesítenie törvényi
szinten, mely egyáltalán nem olcsó
dolog. Olcsó lenne azt mondanom,
tessék bemenni a közértbe, és meg-
nézni, ott sem annyiba kerülnek ma
a termékek, mint 20 évvel ezelőtt.
De nézzék meg, hogy Budapesten
mennyibe kerül egy egyszerű villa-
mosjegy, úgy hogy tömérdek önkor-
mányzati és állami támogatás áll mö-
götte, és még mindig veszteséges.
Biztosan állíthatom, hogy a nagy-
marosi komp fajlagosan sokkal ke-
vesebbe kerül, és sokkal biztonsá-
gosabb üzemeltetésű. Összevetve
pedig a Dunakanyar legolcsóbb rév-
átkelője, pedig sokkal több kedvez-
ménnyel működünk, mint a konku-
rens cégek.

Mégis azt javaslom, ha Ön, vagy
az önkormányzat bármely más tag-
ja tájékozódni szeretne a révátkelő
kérdésben, ne azzal kezdjék, hogy a
papírokat és számításokat átnézik,
hanem azzal, hogy amikor szép az
idő szombat vagy vasárnap sétálja-
nak le a révhez, és töltsenek el ott
néhány órát. Megtapasztalhatják,
hogy milyen forgalmi nehézségek
adódnak, és a turisták hogyan vise-
lik ezt. Esetleg el is mondhatnák az
elégedetlenkedőknek, hogy ez nem
a révészek hibája, hanem az Önök
döntéseinek a következménye.

Az emberek általános vélemé-
nyét természetesen én sem ismerem
teljes mértékben, de valamit mégis
csak mutat, hogy a cikk megjelenése
óta számtalan telefonhívást és több
levelet kaptunk (a visegrádi révpénz-
tárban ezek megtekinthetőek), mely-
ben támogatásról biztosítanak min-
ket. Ezeket ez úton is nagyon kö-
szönünk mindenkinek.

Petrovics László polgármester
úr írására sokkal közelebb állt a szí-
vemhez, még úgy is, hogy bizonyos
dolgokban nem értünk egyet. Ahogy
a polgármester úr írja az Ő viszonya
az Atlantis Visegrád Club Kft-vel jó.
Ez így is van. Nem véletlen, hogy a
cikkben folyamatosan és követke-
zetesen önkormányzatot írunk. Az
is természetes, hogy neki a képvise-
lő-testület döntéseit kell végre haj-
tania, nincs választási lehetősége.
Mindezek mellett úgy gondoljuk,
valóban kívánatos lenne a kérdést
újra napirendre tűzni.

Álláspontunk szerint a mostani
közlekedési rend semmilyen formá-
ban sem segíti sem Nagymaros, sem
a komp érdekeit. Szerintünk sem
kellene két utcát (közterületet) tönk-
re tenni, de egyet sem. Ami most a
Magyar utcában van, az sem jó, raj-
tunk kívül az ott élők szenvednek
ettől a helyzettől legjobban. Meg-
győződésünk, hogy egy új forgalmi

Válasz cikk az újságban
megjelent olvasói levelekre

rendtől a helyzet nem hogy tovább
romlana, de nagymértékben javulna.
Mi alapvetően a 2006-os forgalmi
rend visszaállítását szorgalmazzuk,
de nem feltétlenül ragaszkodunk
hozzá. Számunkra a helyzet megol-
dása a cél. Elképzelhető lenne pél-
dául, hogy továbbra is a Magyar utca
felől lenne a felhajtás - azaz a vára-
kozók továbbra is ezt a szakaszt
vennék igénybe -, míg a lehajtás a Fő
tér felé lenne. Így értelemszerűen a
téren nem lenne várakozó autósor, a
lehajtáskor pedig csak néhány perc-
re vennék igénybe az autósok a te-
rületet. Azonban meg kell kérdez-
nem: Ha nem szerencsés az, hogy
autók várakozzanak a Fő téren, ak-
kor miért engedélyezték parkoló ki-
alakítását (parkolójegy ellenében)
ugyanott? Ez számomra logikailag
ellentétes. De térjünk vissza a lehaj-
tás kérdésére: a fent leírt megoldás-
sal a közlekedési balestek kockáza-
tát, és a méltatlan tumultus jelenete-
ket jelentősen tudnánk csökkenteni.

Az igaz, hogy szabálytalan par-
kolási problémákat egy ilyen irányú
változtatás sem oldja meg. De meg-
győződésem, hogy nem is a bírsá-
gok kiszabása a megoldás kulcsa. Azt
gondolom, hogy a rend fenntartása
és a bírságolás nem feltétlen össze-
függő dolgok. Egy közterület-fel-
ügyelő munkába állítását maximáli-
san üdvözölnénk, de az, hogy az
idelátogatókat megbírságoljuk
hosszú távú céljainkat - minél több
vendég legyen Nagymaroson - nem
szolgálja. Közös érdekünk, hogy az
idelátogatók jól érezzék itt magukat,
jó hírünket vigyék - ezzel közvetve
még több látogató idelátogatását ge-
nerálják -, és visszatérjenek.

Befejezésül pedig engedjék meg,
hogy részünkről a vitát befejezett-
nek tekintsük. Egyrészt mert az ilyen
vagdalkozós oda-vissza írott levelek-
nek nincs sok értelme, dolgainkat
pedig egy tapodtat sem viszik előre.
Másrészt pedig úgy érzem a labda
már jó ideje Nagymaros Város Ön-
kormányzatának térfelén pattog.
Amennyiben érdemben kívánnak fog-
lalkozni az üggyel, mi minden eset-
ben partnerként fogunk viselkedni.

2013. március 25.
TISZTELETTEL:

JUNG VILMOS
ATLANTIS VISEGRÁD CLUB KFT.

Komp...
Bizonyos fokig örömmel tölt el,
hogy az általam írt levéllel legalább
annyit sikerült kiprovokálni, hogy a
forgalmi rend megváltoztatása indo-
kául nem csak azok az érvek, és nem
olyan formában kerültek elő, amiket
az első levél tartalmazott. (Engem
nem zavar az sem, hogy ehhez az én
tájékozatlanságom hangoztatásán
vezetett az út, pedig lehet, hogy in-
kább túl sok olyan közzétett adatot

gyűjtöttem össze a Társaságról, ön-
szorgalomból, amik összességükben
mást mutattak, mint a levélben leír-
tak.)

Az építkezések tényleg nagy fel-
fordulással jártak az elmúlt időszak-
ban, de remélhetőleg két-három hó-
napon belül véget érnek, és így nyárra
rendezett környezet fogja fogadni az
ide érkezőket, illetve a kompra vá-
rakozókat is. Igen, az elmúlt évek-
ben én is sokszor jártam azon a te-
rületen, láttam az állapotokat, de azt
is tudtam, hogy amíg a két építke-
zés végleg be nem fejeződik, nem
lehet érdemi döntést hozni arról,
hogy mi a jó megoldás mindenki szá-
mára. Tudom, hogy első levelemből
nem tükröződött, de szerintem is
jobb lenne a régi forgalmi rendre job-
ban hasonlító rendszer visszaállítá-
sa mindenki számára, de ahhoz
olyan okok, indokok felsorolására
van szükség, amelyek "erősebbek"
annál, akár számszerűsítve is, mint
amennyit a díszburkolat károsodá-
sa "okozna". Jelen levélben legalább
már vannak nem csak a Kft hátrá-
nyait bemutató indokok, hanem
Nagymaros Város szemszögéből is
bekerült néhány. Már csak azokat
az indokokat kell megtalálni, amik a
Városnak tényleges előnyt jelente-
nek, melyeket közösen gondolkod-
va biztosan ki lehet kitalálni. (Ami-
kor az építkezések véget érnek, ha
még tudom, én fogom kérni, hogy
napirendre kerüljön a forgalmi rend
megváltoztatása.)

Én, szakmámból adódóan, saj-
nos csak a számok segítségével tu-
dok megfelelően kommunikálni,
mint az az előző levél fogadtatásá-
ból is látszik, ezért néhány adaton
keresztül bemutatnám, hogy én mi-
ből indultam ki. Az első levél után
végignéztem a révet jelenleg üzemel-
tető ATLANTIS VISEGRÁD
CLUB Kft bevételeinek, adózott
eredményeinek alakulását a Társa-
ság által, a KIM honlapján közzé-
tett, mindenki számára elérhető adat-
bázisban 2002-től 2011-ig. (Ez nem
volt egyszerű feladat, mivel a be-
számolók hol érvénytelen cégjegy-
zékszámra kerültek benyújtásra, hol
teljesem más cég adatai voltak fel-
tüntetve rajtuk, de végül is sikerült
kibogozni mindent). Ezen kívül ta-
láltam még két, a Társaság tevékeny-
ségét bemutató 2012. december 18-
ra és 19-re keltezett írást a
www.greenstep.hu internetes olda-
lon, melyekből, a bennük leírt szö-
veg újmagyarról történő lefordítása
után, az tükröződött, hogy a céggel
semmi probléma nincs, szinte szár-
nyal 2012. év végén. Az akkor ki-
gyűjtött adatok és a levont követ-
keztetések a következők voltak.
Lásd táblázat.

A táblázatból jól látszódik, hogy a
Társaság 2007-ig jóval az infláció fe-
lett tudta bevételeit növelni. Ezen a
tendencián nem változtatott semmit a
2006-ban lezajlott Fő téri átépítés (pe-

www.greenstep.hu
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Márciusban is bőven volt mun-
kájuk a Nagymarosi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjainak.
Több esetben is riasztotta őket a
Szentendrei Katasztrófavédelmi
Központ, hogy a városban, vagy
környékén segítsenek.

Március 3-án délután is ők ri-
asztották a helyieket, hogy tüzet
észleltek a két állomás között. A
NÖTE két tagja Marsi Miklós és
Cserni Tamás 10 perc alatt a hely-
színre értek, őket követték a váci
tűzoltók, akikkel együtt megállapí-
tották, hogy téves riasztás történt.

Március 17-én délután ismét
a szentendrei központtól kaptak
riasztást. A Pálya Celesztin utcá-
ban gázszivárgást észleltek. A
helyszínt David Balazic és Kiss
Péter parancsnokhelyettes bizto-

sította, míg kiért a váci egység.
Március 18-án több értesítést

is kaptak a NÖTE tagjai, hogy
veszélyes jégcsapok lógnak a Fő
térnél a vasúti peronokról. David
Balazic és Kellner Zsolt sietve
megszüntette a veszélyt.

Március 22-én reggel a ka-
tasztrófavédelmi központ  riasz-
tása miatt mentek Zebegénybe az
önkéntes tűzoltók, ahol egy lakó-
ház tetőszerkezetéből füst szivár-
gott.  A csapat 10 perc alatt ért ki a
helyszínre, ahol megállapították,
hogy téves riasztás történt és ezt
a váciakkal is közölték.

A március 15-iki hóhely-
zetben is segítséget nyújtott az
egyesület egyik tagja. Kellner
Zsolt az M1-es autópályán segí-
tett menteni az úton rekedteket.

MEGHÍVÓ
Május 2-án este 6 órakor vendégünk lesz Gyöngyösi Márton
országgyűlési képviselő (Jobbik). Előadását a nagymarosi felső
iskola nagytermében hallgathatjuk meg. Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk.

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM NAGYMAROSI SZERVEZETE

Több téves riasztás
is volt márciusban

dig akkor is komoly munkák folytak,
mégpedig nyáron), és nem változta-
tott 2007-ben a megváltozott forgal-
mi rend sem. A 2008-tól kezdődő, vál-
ságnak nevezett időszakban sem tör-
tént komoly visszaesés a Társaság be-
vételeiben. Ingadozások történtek, de
ezekkel az eredményekkel, a bevéte-
lek szinten tartásával a magyarorszá-
gi társaságok 95%-a biztosan meg len-
ne elégedve.

Természetesen lehetnek olyan
tényezők, amelyek a közzétett ada-
tokból nem olvashatóak ki, mint pél-
dául esetlegesen végrehajtott termék
és szolgáltatás diverzifikáció, de
ezek valószínűleg az alkalmazottak
számának növekedésével jártak vol-
na, ellenben a közzétett adatokkal.
Míg 2008-ban 18, 2011-ben már
csak 16 foglalkoztatottal rendelke-
zett a Társaság.

Érdekes módon az adózott ered-
mény majdnem mindig ugyanannyi,
illetve 2006-tól kezdődően, általá-
ban azokban az években csökkent,
amikor a bevétel összege növekedet,
de a közzétett költségek elemzése
nem rám tartozik.

Az előző újságban megjelent ol-
vasói levél további támpontot adott
az akkor hatályos, a 2012. évben kö-
tött szerződést megelőző időszakra
szóló megállapodás meglétével, vagy
nem meglétével kapcsolatban. Azt

tudtam eddig is, hogy a Dunakanyar
csodálatos hely, de arra álmomban
sem gondoltam volna, hogy itt a va-
lóságban, és ilyen gyorsan megtörté-
nik az, ami Robert Zemeckis Vissza
a jövőbe című híres filmjében játszó-
dott le 1985-ben. Az időutazás le-
hetséges. A Nagymaros és Visegrád
között közlekedő réven nem csak a
két település között lehet átkelni,
hanem vissza lehet menni az időben,
akár éveket is. Más magyarázatot
nem tudok arra találni, hogyan sike-
rült a cikk szerint szerződést kötni a
1990-es évek elején a kompszolgál-
tatásra egy, a cégkivonata alapján
1999. július 30-án alakult Társaság-
gal. A közzétett beszámolókból az
látszik, hogy 2002. évtől kezdődően
a korábbi "ATLANTIS-VISEG-
RÁD" Kft-vel szemben az AT-
LANTIS VISEGRÁD CLUB Kft lát-
ja el a komp működtetését, mivel a
két cég közül csak ez a Társaság rea-
lizált árbevételt. Az adatok szerint a
két cég egymástól teljesen függetle-
nül, csak kapacsolt vállalkozásként
működik, nem jogelőd az első és nem
jogutód a második.

Mindezeket összegezve a lényeg
a levél elején szerepel, hogy az épít-
kezések lezárása után lehet és kell
visszatérni a forgalmi rend kérdésére.

Nagymaros, 2013. április 3.
GASZNER JÓZSEF

A Központi Statisztikai Hivatal a
2007. évi LXXIV. törvény 44. §
(5) bekezdésében foglaltak vala-
mint a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatósággal (NMHH) kötött
együttműködési megállapodás
alapján felméri a televíziós mű-
sorsugárzás Digitális Átállásá-
hoz kapcsolódóan az állami tá-
mogatásra jogosultak körét.

Támogatásra az a magánsze-
mély jogosult, aki az adott ház-
tartásban állandó lakóhellyel ren-
delkezik, amely háztartásban ki-
zárólag analóg földfelszíni mű-
sorszórási vétellel televízióznak
és a jogszabályok alapján a sze-
mély rászorultnak minősül.

A jogszabályok alapján rászo-
rultnak az minősül, aki a MÁK-
tól, az ONYF-től vagy a települé-
si önkormányzattól, vagy a fő-
városi és megyei kormányhiva-
tal járási (fővárosi kerületi) hiva-
talától szociális ellátásban (a
rendszeres szociális segélyben,
lakásfenntartási támogatásban,
ápolási díjban, időskorúak jára-
dékában, saját jogon nevelési el-
látásban, fogyatékossági támo-
gatásban, vakok személyi járadé-
kában, saját jogon hadigondo-
zott pénzellátásban, foglalkozta-
tást helyettesítő támogatásban)
részesül, valamint mindazon, a
Digitális Átállás regionális idő-
pontja évében legalább a 70. élet-

évét betöltött vagy betöltő sze-
mély, aki számára az ONYF által
folyósított nyugellátás, nyugdíj-
szerű szociális ellátás, egészség-
biztosítási ellátás együttes
összege nem haladja meg a min-
denkori nyugdíjminimum kétsze-
resét. Állami támogatás háztar-
tásonként egy rászorult számára
adható.

A támogatási jogosultság
megállapításához szükséges
adatok a Magyar Államkincstár-
nál, az Országos Nyugdíjbiztosí-
tási Főigazgatóságnál és a tele-
pülési önkormányzat jegyzőjénél,
illetve a fővárosi és megyei kor-
mányhivatal járási (fővárosi ke-
rületi) hivatalánál állnak rendel-
kezésre, így a támogatási jogo-
sultságot megalapozó ellátások-
ra vonatkozó adatokat ezektől a
szervektől kérte be az NMHH.

A rászorultak a felmérés meg-
kezdése előtt levélben tájékozta-
tást kapnak a felkeresésről. A rá-
szorultak személyes megkeresé-
sét és tájékoztatását, illetve a tá-
mogatási igényre vonatkozó fel-
mérést 2013. március 11. és júni-
us 30. között a Központi Statisz-
tikai Hivatal felmérői végzik. A
felmérők sorszámozott fényké-
pes igazolvánnyal rendelkeznek.

Kérjük, hogy a lakosság tájé-
koztatását a rendelkezésre álló
eszközökkel Ön is segítse!

Digitális átállás támogatása
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Német nemzetiségi Önkormányza-
tunk 2013. március 12-én közmeg-
hallgatás keretében megtartotta éves
beszámolóját, és a 2013 évet érintő
terveit.

Ivor Andrásné elnök ismertette
a 2012 évi feladatok végrehajtását,
mely többek között Nagymaros
Várost érintően 25 eseményt bőví-
tett, vagy működött közre, illetve
szervezte azokat.Idei évre  is van-
nak  tervek, melyek újszerűek és
mindenképpen Nagymaros kulturá-
lis értékét növelik.

Az iskolában, a gyerekek köré-
ben is bővítik a hagyományokat meg-
tartó programokat. Februárban  nem-
zetiségi szavalóversenyt , majd feb-
ruár 22-én téltemetést, - autentikus
programot szerveztek  a gyermekek-
nek március 27-én is egy újszerű,de
régi szokást elevenítettek fel. Az éle-
tet adó víz tiszteletére Nagymaros
díszkútját ünnepi pompába öltöztet-
ték az iskolások Heinczné Cserni
Kati vezényletével. A víz az élet és a
termékenyég szimbóluma, így a ta-
vasz és a termékenység Istennőjének
emlékére több helyen, Németország-
ban és Svájcban is feldíszítik a kuta-
kat. Mindezen programokon termé-
szetesen nemzetiségi önkormányza-
tunk is részt vesz, és együttműköd-
ve  támogatja azokat.

Legközelebbi programunk német
nyelvű szentmise Pünkösd vasárnap-
ján, melyen a kismarosi Nachtigál
énekkar működik közre. Térségi
együttműködési megállapodásunk
keretében  június  14-15-én Visegrá-
don nagyszabású nemzetiségi meg-
emlékezésen működünk együtt.

Az együttműködés reményében
több civil szervezettel kötöttünk
megállapodást a kölcsönösség elve
alapján. Külön öröm hogy a helyi cser-
készcsapat fiataljaival is sikerült kö-
zös célokat kitűzni. Többek között a

temetőben lévő  Malenkíj robot em-
lékhely eseti karbantartását tekint-
ve is.

Természetesen támogatunk min-
den olyan kezdeményezést, ami a
nemzetiségi kultúra megtartását erő-
síti. Az iskola , óvoda, Dunakanyar
Fúvósegyüttes, Die Blumen és
Wildenrosen táncegyüttes továbbá a
cserkészcsapat részére is az elkövet-
kezőkben anyagi támogatást is nyúj-
tunk.

Nagy álmunk és reméljük, hogy
egyszer már értő fülekre talál egy táj-
ház vagy legalább egy helység bizto-
sítása arra a célra, hogy Nagymaros
"örökségét" bemutathassuk .Anyá-
ink, nagyanyáink olyan tárgyi emlé-
keinek bemutatásával, ami bizonyít-
ja a település sváb identitását, törté-
netét. Ha könyvben már sikerült
Döbrössy Mihályné, Kriszta részé-
ről megvalósítani, nagyon reméljük,
hogy kézzelfogható kivitelben önkor-
mányzatunknak is sikerülhet. A Váci
úton lévő volt rendőrségi épület, ahol
nagy örömünkre már a NAKE is he-
lyett kapott, vagy a volt bölcsödé-
ben legalább  egy helységben talán
lesz végre Nagymaros gyökereinek
emlékére kiállítási lehetőség!?

Bizonyítandó, hogy van értelme
a tevékenységünknek, ismertetem  a
2011. évi  népszámlálási adatokat. A
KSH által 2013. március 28-án nyil-
vánossá tett adatok szerint Nagyma-
roson: lakossági létszám: 4.117 fő;
német nemzetiséginek vallotta magát:
316 fő; cigány nemzetiséginek val-
lotta magát: 51 fő; lengyel nemzeti-
ségű: 4 fő; román nemzetiségű: 5 fő;
szlovák nemzetiségű: 5 fő.

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik értékelik működésün-
ket, mely a népszámlálás adatai sze-
rint is növekvő tendenciát mutat.

IVOR ANDRÁSNÉ
NNNÖ ELNÖKE

Tisztelt Szülők!
Tisztelt Nagymarosiak!

A Kittenberger Kálmán Álta-
lános és Művészeti Iskola, mint
minden más közoktatási intéz-
mény a 2013.január 1-től folya-
matosan életbe lépő és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011.évi
CXC .törvény egyes rendelkezé-
seinek gyökeres változásaival
szembesül a rendszerváltás óta
kialakult és megszokott közokta-
tást érintően. A nemzetiségi is-
kolai nevelés-oktatásának irány-
elve kiadásáról szóló EMMI ren-
delet (Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma) az irányadó.

Volt lehetőségem részt venni
az iskola által  meghirdetett  már-
cius 11. és március 19-én megtar-
tott fórumon, ahol az új  törvény
szerint meghatározottak ismerte-
tése volt a fő kérdés.

Nemzetiségi oktatással kap-
csolatos elvárásokat törvény
szabályozza és azt a 2013/2014.
tanévre is meghatározta. Az Is-
kola a törvényi elvárások figye-
lembe vételével cselekedett ak-
kor, amikor a szülők felé jelezte a
törvényi elvárásokat, miszerint
nyilatkozat formájában a szülő
kérheti az emelt számú nemzeti-
ségi oktatást tankötelezett gyer-
meke részére.

A tanulók az első osztálytól
kezdve heti 5+ 1 órában tanul-
hatják a német nyelvet, valamint
hon-és népismeret tantárgyat.
Tudom , hallom és érzem, hogy a
szülők nagyobb része nagyon
megterhelőnek és feleslegesnek
tartja a magasabb óraszámú
nyelvtanulást.

Nem vagyok érzéketlen én
sem, hiszen egyik unokám ebben
a tanévben kezdi az első osztályt,
tehát nekünk is, Önöknek is ér-
demes mérlegelni .

Nem csak a német nyelvtanu-
lás, hanem a mindennapra törvé-
nyileg előírt torna óra, és több
más kötelezően beiktatott óra is
növeli az óraszámokat.  Gyerme-
keink olyan lehetőséget kapnak,
és  jutnak a nyelvtanuláshoz,
hogy azt játékosan, és pénztár-
cánkat kímélve tehetik, - akkor
talán érdemes. Érdemes azért is,
mert ma már diplomához sem jut
senki, ha legalább két nyelvből
nem vizsgázik. Sokan különórára
járatják  a gyermeküket és fizet-
nek a lehetőségért.

Zebegényi, visegrádi, kisma-

rosi iskolákban, sőt Verőcén sem
kérdés, hogy a gyermek tanuljon
nyelvet, is , ha az ráadásul adott
az óraszámok keretein belül. Biz-
tosan leterhelő, de talán nem
annyira mint a délutáni fizetős
foglalkozások, főleg az alsó ta-
gozatban.

Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatunk és az iskola vezető-
sége nem saját ötletétől vezérel-
ve támogatja ezt a kérdést, ha-
nem a 2013. január 1. bevezetett
és már előzőleg jelzett törvény
alapján. S ha már a törvény a nem-
zetiségi oktatást leszabályozta,
éljünk vele, és nézzük a jó oldalát
is, hiszen gyermekünk és mi is
csak nyerhetünk vele.

Iskolánk 1984 évtől német
nemzetiségi nyelvet tanító iskola.
Ennek fényében több millió forint

 (16 millió Ft/tanév) támoga-
tásban részesült az évek során.
Ezen évtől ez a támogatási forma
is változik, de ahol a gyermekek
emelt óraszámban vesznek részt
a nemzetiségi oktatásban, ott
most is meg fogják találni a tá-
mogatásnak azon formáját, ami az
iskola és a tanulók oktatási kö-
rülményeit bővíthetik.

 Probléma a szülők körében,
miszerint fenntartásaik vannak a
helyi nyelvi oktatás terén mód-
szertanilag és személyhez kötöt-
ten is. Tapasztalatuk alapján nem
elég hatékony a gyerekek részé-
re a nyelvtanítás, sokszor mini-
mális nyelvtudással hagyják el a
nyolcadik osztályt. Így persze
jogos a kérdés, miszerint a gyer-
mek a nyelvi órákra fordított ide-
jét hasznosabban is tölthetné. A
most induló alsó tagozatosok
megfelelően felkészült pedagó-
gus segítségével, sokkal na-
gyobb előnyben lesznek. Ebben
a korban a legfogékonyabbak és
a nyelv is könnyebben rögződik,
mire a felső tagozatot megkezdik.

Felső tagozatban nyelvet kez-
deni és tanítani, mind a tanár, mind
a gyermek tekintetében sokkal
nehezebb.

Éljünk a lehetőséggel! Senki
nem veszít vele, hiszen a szülő a
döntését a következő tanévre fe-
lülírhatja, megváltoztathatja, vi-
szont ha most elutasítjuk a nyelv-
tanítást, akkor abba a negyedik
osztályig már nincs lehetősé-
günk bekapcsolódni.

NNNÖ KÉPVISELETÉBEN
 IVORANDRÁSNÉ ELNÖK

Még mindig aktuális
Német nemzetiségi oktatás az iskolában

Közmeghallgatás

Március 27-én, az utolsó tanítási na-
pon iskolánk egy nagyon kedves régi
sváb hagyományt élesztett ujjá.
Kora reggel nagy hóesésben díszí-
tettük fel a város kútját tavaszi dísz-
be a hetedikesek és Hoffer-Szabó
Petra tanárnő segítségével. Az ötö-
dikesek tavaszi, húsvéti versekkel,
vidám dalokkal készültek a kis ün-
nepségre, majd Gáspár István atya
megáldotta a vizet, melyből mind-
annyian merítkezhettünk.

A svábok erősen hittek a víz, il-
letve a húsvéti harmat erejében,
amely a néphit szerint egészséget,
szépséget, erőt és szerencsét hoz.

A havazás ellenére a gyerekek vi-
dáman énekeltek, és bízunk benne,
hogy sikerült ezt a kedves szokást ha-
gyománnyá teremteni Nagymaroson.

Köszönjük István atyának, hogy

eljött, és a Nagymarosi Nemzetiségi
Önkormányzat támogatását. (fotó:
Ivor Andrea)

HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

Osterbrunnen-Húsvéti kút
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Március 9-én este a nagymarosi
Szent Gellért püspök Cserkész-
csapat idősebb fiai egy régi szép
népszokást elevenítettek fel vá-
rosunk határában. A Scheiben-
schlag, más néven Sajbázás egy
sváb népszokás, mely során a le-
gények egy domb tetejéről, más-
hol hegyol-dalról, egy bot segít-
ségével izzó fakorongokat gurí-
tottak le, azokat előbb egy palló-
hoz pattintva. A korongot vető
legény az elsőt, Istennek, a má-
sodikat édesanyjának, a har-
madikat pedig egyenesen szíve

választott hölgyének szánja, be-
lekiáltva annak nevét a sötét éj-
szakába.

Ez a szokás, ahogy hallottuk
idős rokonoktól, barátoktól, ol-
vastuk az irodalmakból, Nagyma-
roson is szokás volt. Gondoltunk
egy nagyot és mivel a környező
településének is szokás, illetve
újból szokás a sajbázás, mi is el-
határoztuk, hogy újra élesztjük a
népszokást települé-sünkön. A
vállalkozó szellemű fiúk, legények
este hét órakor gyülekeztek a
város Szob felőli határában. 14
fiatal gyűlt össze, hogy kipróbálja
magát. Mivel ez volt mindenki
számára az első Scheibenschlag,
nagy volt a kíváncsiság és az iz-
galom. Természetesen ez az ér-
zés a ké-sőbbiek során sem ha-
gyott alább. Egy rövid előkészü-
let után a szögletes, középen ki-
lukasztott fakorongok bele is ke-
rültek a tábortűzbe. Míg a koron-
gok szépen lassan meggyullad-

tak és szélük vörösen izzani nem
kezdett, volt idő a beszélgetésre
és tervezgetésre, például kinek is
guruljon az a bizonyos harmadik
korong. Egy pár próba gurítás
után a vállalkozó szelleműek bele
is kezdek a látványos népszokás
megvalósításába. Mint ahogy azt
korábban írtam mindenki három,
három sajbát, korongot gurított
le a lankás oldalon, csodálato-
sabbnál, csodálato-sabban izzó
kerekeket varázsolva vele a sö-
tétségbe. Voltak, akik szinte pro-
fikat megszégyenítő módon küld-

ték le az oldalba a sajba koron-
got, kiváltva ezzel a társaság el-
ismerő tapsét és éljenzését. A
program sikerét mutatja, hogy a
fiatalok a tervezettnél egy órával
tovább gurítot-ták a korongokat.
Végül azonban az utolsó sajba is
leszaladt az oldalon, a magunk-
kal hozott étel és ital, pedig a gu-
rítások között már régen elfo-
gyott. Így a tűz eloltása, az
összecsomago-lás és egy alapos
körbejárás után a cserkészek
mindegyike élményekkel gazda-
gon indulhatott haza.

Mivel ez volt az első ilyen
program, úgy vélekedtünk, hogy
kellő képen kitettünk magunkért.
Azonban, már vannak építő hoz-
zászólások, hogy a jövőre ilyen-
kor, böjti időszakban megtar-tott
Scheibenschlag jobb, lendülete-
sebb és élményekben még gaz-
dagabb legyen.

MAURER MIHÁLY TAMÁS
CSST., CSAPATPANACSNOK

Néhány hete másodszor is feltörték
a Karitász perselyét a templomban.
Így most   a szervezet nehezebben
tud pénzadományokat fogadni. Pe-
dig ősszel nagyon eredményesen gyűj-
töttek élelmiszert ugyanitt. Volt egy
másik akció is, akkor a CBA-ban hív-
ták fel a figyelmet arra, hogy aki te-
heti, a saját célra vásárolt cikkek mel-
lé vehet még ezt-azt, amit megkap-
hatnak azok, akiknek most éppen
nem telik rá.

A nagymarosi Karitász huszon-
két éve, a rendszerváltás után jött
létre alulról jövő kezdeményezés-
ként, és össze is szokták keverni a
Magyar Katolikus Egyházon belül
működő Karitásszal, amelynek a tag-
jai nem önkéntes civilek, hanem al-
kalmazottak.

De a nagymarosiak is plébániai
engedéllyel végzik a karitatív tevé-
kenységet, elszámolási kötelezettsé-
gük is van, s a plébániától kapják éves
működési költségük tíz százalékát.
A többi adomány: pénzadomány,
élelmiszer, ruha, háztartási cikk, kis-
gép, könyvek, olykor játék még edé-
nyek is. A bejövő adományok nagy
részét itt osztják szét Nagymaroson,
de nagyjából tízszázaléknyi holmit
más településekre visznek. Van, ahol
az a szokás, hogy leteszik a ruhákat
a polgármesteri hivatalban, és viheti,
akinek szüksége van rá.

Amikor a Karitász megalakult
Nagymaroson, még nem volt család-
segítő szolgálat és más hasonló szer-
vek sem, így efféle adminisztratív
segítő szerepet játszottak elsősor-
ban az önkéntesek. Napi élelmiszer-
csomagra akkoriban nem volt szük-
ség, de ruhákat gyűjtöttek. Ahogy
kiépült az új rendszer, és létrejöttek
a szociális segítséget nyújtó intéz-
mények képzett szakemberekkel, a
Karitásznak ez a feladatköre meg-
szűnt, viszont a mostani családsegí-
tő szolgálat munkatársaival nagyon
jól tudnak együtt dolgozni.

Most már egyre több élelmiszer
fogy el, olyanok kérnek segítséget,

akikről ezt korábban elképzelni sem
lehetett, fiatalok, negyvenesek, akik
elveszítették a munkájukat. Sokan
családosok, akik nehéz helyzetben
vannak. A Karitász a mostani nehéz-
ségeket látva nemcsak azt tartja fel-
adatának, hogy a nélkülözést orvo-
solja, hanem, hogy megtanítsa arra
az embereket, hogy sok helyzetben
ők is tudnak magukon segíteni. Az új
tervek közt szerepel, hogy művelés
alá veszik az egykori bölcsőde udva-
rát. Ez most az építkezések miatt nem
valósulhat meg, de addig is, amíg fel-
szabadul, keresnek olyan kerteket a
városban, ahol meg lehet tanítani az
embereket arra, hogyan kell konyha-
kerti növényeket, gyümölcsöt ter-
meszteni, hogy azután, aki teheti, a
maga udvarában is kertészkedjen.

Korábban, amikor a Durisz épü-
letében volt a szervezet telephelye,
ki volt írva, mikor lehet Antal Márti-
hoz élelmiszerért vagy ruháért men-
ni. Ez a fajta rend most nem műkö-
dik, mert az ideiglenes helyszín ned-
ves, beázik, ott nem lehet tárolni sem-
mit. Így Márti otthonában zajlik a
segélyek osztása. Amikor a napkö-
zis ebédeltetés átköltözik a Mátyás
király étterembe, a segélycsomagok
a templom melletti épületben kap-
nak helyet, és itt újra megszabott idő-
pontban lehet őt keresni.

A Karitász legelsősorban pénz-
adományokat vár erre a számlaszám-
ra: 66000114-15210748 (Veresegy-
ház és vidéke Takarékszövetkezet)

És ezenkívül élelmiszert, ruhát,
könyveket, gépeket, bútorokat és
edényeket is. Azt kérik, hogy aki ado-
mányozni szeretne, a lakóhelyéhez
legközelebb eső karitásztagnak adja
át, amit szánt.

Rendessy Annamária, a szerve-
zet vezetője azt is hangsúlyozza,
hogy nem tartják magukat segélyszer-
vezetnek, nem akarják letudni a ten-
nivalókat azzal, hogy élelmiszercso-
magokat, ruhát osztanak, hanem az
egész embernek akarnak segíteni.

VARGA KLÁRA

Scheibenschlag
cserkész módra

Kertmûvelésre
ösztönöz a Karitász

Támogassa Ön is a Karitász-t
Akik várják. Antal Márta Rákóczi út 19., Batics Ferencné Diófa u.
4., Bergmann Mihályné  Nimród u. 4., Drobni Judit Kismaros, Farkas
Jánosné Fehérhegy 85., Dr. Ferencz Márta  Villasor 46-78., Gergely
Sándorné Szekfű köz 5., Gyarmatiné Kanyó Ágnes Király u. 4.,
Hortoványi Jenő és Hortoványi Jenőné Szív. u. 8., Horváth Józsefné
Király u. 14., Mellár Imréné Fehérhegy 87., Pócs Imréné Mihályhegy,
Dr. Rendessy Annamária Főtér - orvosi rendelő, Triebné Bakos Gab-
riella Duna u. 20., Villányi Béláné Hegy u.Zoltai Zsolt, Zoltai Zsoltné
Kittenberger u. 20.

Amit várnak. Tartós élelmiszer: liszt, rizs, tészta, olaj, konzer-
vek, krumpli, hagyma, bab, lencse, sárgaborsó, befőttek, füstöltáru.
Ruhák: Tiszta, hordható, nem szakadt, nem hiányos ruházat, hordha-
tó cipők. Háztartási gépek: Üzemképes mosógép, centrifuga, számí-
tógép. Bútorok: főként ágy , de bármi más is.
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Március 18-án délben indult út-
nak a lelkes kis csapat Pilis-
szentivánra, hogy részt vegyen
az országos német nemzetisé-
gi vers- és prózamondó ver-
seny megyei döntőjén.

Az iskolai és körzeti fordu-
lókon már sikeresen túljutva, itt
is megmérettette magát a 4 kis-
diák: Antal Virág (1.a), Harami
Bendegúz (1.c), Hevesi Hanna
(4.b) és Horváth Ágnes (5.a).

Mintegy 160 résztvevő kö-

zött, szépen felkészülve mond-
ták el verseiket, meséiket né-
met nyelven.

Sajnos továbbjutni nem si-
került, de így is méltán lehe-
tünk büszkék rájuk, hiszen hi-
bátlanul szavalva, színvonalas
szerepléssel képviselték isko-
lánkat, városunkat.

Az eredményhirdetésre
várva sem unatkoztunk - a
verseny után is remek prog-
ramokkal készültek a szerve-

Március 11-én filharmónia bérlet
keretén belül diákjaink a Váci
Szimnfonikus Zenekar előadásá-
ban gyönyörködhettek.

Március 14-én iskolánk meg-
emlékezett az 1848-as forradalom-
ról és szabadságharcról. Az ün-
nepi műsort a 7. osztályos tanu-
lók adták, Tóthné Kovács Krisz-
tina magyar tanár felkészítésével.
15-én a  városi ünnepélyen szin-
tén szerepeltek növendékeink.

Március 19-én barátságos
foci mérkőzésen vettünk részt
Zebegényben.

Március 20-án plakátkiállítás-
sal emlékeztünk meg a  Víz Világ-
napjáról. A gyerekek osztályon-
ként egy-egy tablót készítettek a
vízi élővilágról, a víz hasznáról, a
vízi tájakról, a vízi sportokról és
nem utolsó sorban azon sporto-
lókról, akikre büszkék vagyunk.
A hetedikes és nyolcadikos ta-
nulókkal megnéztük a Víz üzene-
te című filmet.

20-án a Német Nemzetiségi
szavalóversenyen Pilisszenti-
vánon, vettünk részt megmutat-
ták  tudásukat tanulóink.

21-én tartottunk iskolánkban
a nyolcadik osztályos tanulók ré-
szére házi fizikaversenyünket, me-
lyen 6 csoport 6 fordulóban mé-
rettette meg magát. Első  helye-
zést ért el Schwarcz Anna, Szil-
ágyi Lili és Ribai Zsófia csapata.

22-én Fiatal Muzsikusok Ta-
lálkozóján a környező iskolák ze-
nés növendékei szerepeltek nagy
sikerrel.

25-én barátságos foci mecs-
csen vettünk részt Visegrád ellen.

26.án a Duna-Ipoly Nemzeti
Park munkatársa természetvédel-
mi előadást tartott a művelődési
házban. Nagyon szép képeket
láthattunk a Börzsöny, a Duna és
az Ipoly vidékéről. Alsó tagoza-

tos tanulóink megismerkedhettek
az erdei és vízi életközösségek
védett növényeivel és állataival,
a mesterséges élőhelyek hátrá-
nyaival. A felső tagozatosok el-
mélyíthették biológiai és környe-
zetvédelmi tudásukat.

27-én a Szent Imre téren álló
kutat díszítették fel diákjaink,
majd Gáspár István plébános úr
felszentelte.

Tavaszi szünet március 28-tól
április 2-ig tartott, mely idő alatt
igyekeztünk pihenni, hogy újult
erővel folytassuk tovább mun-
kánkat.

Áprilisi előzetes programja-
ink: Április 4-én kémia verseny
felső tagozatosoknak. Április 4-
én Megyei Diákolimpia Futóver-
senye. Április 5-én és 9-én Me-
semúzeumba megy a 3. a és a 4. a
osztály. Április 8-án és 9-én 8-18
óráig a leendő első osztályosok
beiratkozása. Április 15-én foga-
dó óra a felső tagozatos tanulók
szüleinek. Április 16-án Planetá-
riumba megy a 2. b és a 4. b osz-
tály. Április 22-én megemléke-
zünk a Föld Napjáról. Április 22-
én mind a három első osztály
bábszínházba megy. Április 22-
től 25-ig 15 órától 17 óráig papír-
gyűjtést szervezünk. A papír le-
adásának helye: Nagymaros,
Mainzi utca "sportpálya". Kér-
jük felesleges papírhulladékukat
juttassák el tanulóinkon keresz-
tül a gyűjtőhelyre. Április 23-án
Ópusztaszerre látogat a 3. a és a
4. a osztály. Április 23-án Filhar-
monia bérlet zenét hallgatnak di-
ákjaink. Április 27-én este 7 óra-
kor alapítványi bál.

Iskolánkban továbbra is
gyűjtjük a tejes illetve gyümölcs-
lés dobozokat. Kérjük ennek is
gyűjtését, mert ezzel is támogat-
ják iskolánkat.

"A zene a káoszból rendet teremt;
a ritmus a széttartót egységbe fog-
ja; a melódia a megszakítottat foly-
tonossá varázsolja; a harmónia az
össze nem illőket összeegyezte-
ti." (Yehudi Menuhin)

A 2013. március 22-i Fiatal
Muzsikusok Nagymarosi Találko-
zójára kisütött a nap. Az ezt meg-
előző napokon a szörnyű időjá-
rás azt vetítette előre, hogy a tá-
volabbi településekről jelentkező
szereplők nem fognak tudni eljön-
ni. De az időjárás megkegyelme-
zett, és így megérkeztek Nagyma-
rosra mindazok, akik fontosnak
tartják, hogy évről évre elhozzák
tehetséges növendékeiket, és egy
vidám fesztivál keretein belül szó-
rakoztassuk egymást. Így ezen a
délutánon ismét teltház volt a Mű-
velődési házban.

A színes műsorban a négy na-
gyobb együttesen kívül számos
kamarazenei produkció váltako-
zott hangszeres szólókkal.  A leg-
nagyobb létszámot felvonultató,
nagymarosi gyerekekből álló Fu-
rulyazenekar két nyitószámát
nagy szeretettel fogadta a közön-
ség (tanár: Pozsgainé Lados Ka-
talin), a záró számként fellépő ütő-
söket (Oláh Norbert növendékei)
pedig szűnni nem akaró taps kö-
vette. A siker nem maradt el a váci
Flautissimo fuvolazenekar műso-
ra után sem (tanáruk Ferenczi
Anikó). Zebegényből Gorelov-
Kovács Éva, Verőcéről Rodek Eri-
ka és Cs.Nagy András, Visegrád-
ról Rácz Tamás hozott színvona-
las produkciókat, Lénárdné Pa-
tai Zsuzsa négykezes, és szóló
számokat állított ki.

Ki kell emelni a vámosmikolai

Szakács Luca szólóéneklését, (ta-
nára Szakácsné Győri Éva),
Mayer József tanítványait: Gőző
Pétert Letkésről, és Huszti Bol-
dizsárt Szobról, Nagymarosról
Solymosi Pétert és Szalai-Bene-
dek Bálintot, akik Kis Judit nö-
vendékei, valamint a Bálint test-
véreket, a trombitás Gergőt (ta-
nára Rácz Tamás), az ütős And-
rást, és a fuvolás Dorottyát.

Külön színfolt volt egy fla-
menco szám Rudolf Lilla, Ador-
ján Bálint és Telegdi Fábián elő-
adásában, melyet László Béla és
Oláh Norbert kísértek, valamint
egy katalán népdal, melyet az
összes gitáros fuvolistákkal
együtt adott elő.

A záró szám előtt lépett fel a
Zebegényből érkező Polgár Balázs
(Gellai Ildikó tanítványa), aki már
több éve magas színvonalú előadá-
saival kápráztatja el a közönséget.

A műsor végén Fábián Sza-
bolcs, iskolánk igazgatója mind a
80 szereplőnek gratulált, valamint
emléklapot adott át, amit egy kis
vendéglátás követett. Ilyenkor
mindig szakítunk időt egy szak-
mai beszélgetésre. A műsort szak-
mai tapasztalatával segítő művé-
szetoktatási szakértő, Kovács
Kálmánné szerint, sok fővárosi
zeneiskola felvállalná az itt elhang-
zott műsorszámok nagy részét,
ami a térségben tanító tanárok
szakmai színvonalát dicséri.

Köszönjük a Nagymarosi Ön-
kormányzat támogatását, a Mű-
velődési ház dolgozóinak, vala-
mint Fleischmann Pálnak és
Scultéty Balázsnak a mindig kész-
séges segítséget!

SZIGETI-BENEDEK GABRIELLA
ZENEI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ

Nyolc település nyolcvan
zenésze muzsikált Nagymaroson Iskolánk márciusi hírei

Akikre büszkék lehetünk…
A Kittenberger Kálmán Általános

és Művészeti Iskola 4 tanulója bejutott a megyei döntőbe
zők: büfével, filmvetítéssel,
kézműves-foglalkozással, és
az informatika tantermek is
nyitva álltak a gyerekek szá-
mára.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani a pilisszentiváni Német
Nemzetiségi Általános Iskolá-
nak a kedves vendéglátásért, és
Jakus Misi bácsinak, aki az
oda- és visszautazást lehetővé
tette számunkra!

POLDAUFNÉ AMBRUS JUDIT
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- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT -

A Biokanyar Kertbarát Klub
magbörzét rendezett a nagyma-
rosi piacon március 9-én.

Bárki vihetett a Szent Már-
ton szobor alatt felállított asz-
talhoz a saját termésből - ahol
a klub képviseltében Bors Szi-
lárd és Mészáros Péter tartotta
a frontot - és cserélhetett ma-
gokat, palántákat, töveket.
Nagyjából negyvenféle magból,
palántából lehetett választani.

Majorannamag, kápiapaprika-
mag volt nagy zacskónyi, más
magvakból, jó csípős paprikák-
ból gyufaskatulyányi. Érkezett
gömb cukkini, indián csemege-
kukorica, juliskabab, spenótfa,
paradicsommag, rebarbaramag
, és sok virág. Kapós volt a kis-
virágú büdöske, hoztak-vittek
rézvirágot, legényvirágot, kö-
römvirágot, mályvát, de még
olyan virágot is, aminek a ne-
vét sem tudták, csak azt, hogy
szép és szívós. Bazsalikomot,
mogyoróhagymát, snidlinget,
többféle tökmagot, napraforgó-
magot is kapott, aki kért. A leg-
elegánsabb éttermekben díszí-
tésre használatos madársóskát,
salátaboglárkát és levélzellert
cserépben kapták a magcserél-
getők.

Az összeszokott piaci kö-
zönségen kívül ezúttal a Kö-
zép-Európai egyetem diákjai
is megtekintették a piacot és
a magbörzét, mint megtud-
tuk, folyamatosan járják az
országban a hasonló rendez-
vényeket.

A nagymarosi önkormány-
zat és a Művelődési Ház mel-

lett a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat a Magyar Termék Piac
című lap közvetítésével támo-
gatja idén a magbörzéket és a
hasonló civil mezőgazdasági
kezdeményezéseket, azonban
csak utólag derül ki, melyek
lesznek azok a szerencsés
egyesületek, amelyek támoga-
tást kapnak.

Mészáros Péter a pályázó
egyesület képviseletében el-

mondta, hogy ha megnyerik az
összeget, akkor abból Nagy-
maroson ismeretterjesztő elő-
adásokat rendeznek a környe-
zettudatos kertészkedés téma-
körében. A biokanyarosok,
akiknek facebook oldaluk is
van, úgy tervezik, jövőre feb-
ruár és március közepe között
több szombaton is megrende-
zik a magbörzét, hogy minél
többen elhozzák kedvenc, be-
vált helyi fajtáik magvait, haj-
tásait, töveit.

A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME) MA-
DÁRTÁVLAT c. folyóiratának
2013-év tavaszi számának címlap-
ján láthatjuk ennek a gyönyörű ma-
dárnak a fotóját, és a belső oldalon
pedig olvashatjuk a legfőbb jellem-
zőit.

Most néhány mondatban szeret-
nék a gyerekekhez és a madárvilág
iránt kevésbé érdeklődő felnőttek-
hez szólni.

Teszem ezt azért, mert minket
erdészeket is - akik igazán sok szép
,madarat láttunk és szolgálatunk
alatt megismerhettünk - a gyurgya-
lag (gyurgyóka) ma is szinte ámu-
latba ejt bennünket.

A gyurgyóka életmódjáról itt
most csak annyit:

- vonulómadár, nálunk májustól
szeptember végéig találkozhatunk
vele, főleg nyár végén amikor csapa-
tokban repül.

 - költőhelyeiket, hasonlóan a

partifecskékhez meredek homok
vagy löszfalakban alakítják ki.

- táplálékukat, ügyes röptüknek
köszönhetően, főleg hártyásszárnyú
rovarok elkapásával szerzik.

- elterjedési területük szinte
egész Európára kiterjed, a telet vi-
szont főleg Afrikában töltik. Ha-
zánkban főleg a napos, meleg vidé-
keket kedvelik, de kisebb telepeik a
Börzsöny hegység hasonló adottsá-
gú területein is előfordulnak.

Nagyon vigyázzuk fészke-
lőhelyeiket és környékét! Termé-
szetvédelmi értéke 100 ezer forint.

Kedves Anyukák és Apukák!
Kérem, minél fiatalabb korban hív-
ják fel a gyerekek figyelmét a felbe-
csülhetetlen természeti értékeinkre,
így a madárvilág minden fajára és
hasznosságukra, hogy ne legyenek
az állatvilág mostoha gyermekei.

Tisztelettel:
NASZVADI DÉNES

MME TAGJA

Az év madara:
a gyurgyalag

Legényvirág
és gömb cukkini

Magbörze a nagymarosi termelői piacon

Telefonon keresnek az ÖNO-ból.
Kata kér, hogy szedjek össze férfi-
ruhát  50-52-es méretben. A
Karitászban nincs. Pillanatnyi öt-
lettől vezérelve felhívom Szimon
Attilát, közlöm, hogy azonnal kel-
lene kb. az ő méretére való alsó-
felső ruházat, zoknitól a kabátig,
minden. Attila válasza csak ennyi:
"Beszélek Ágival". És letette a te-
lefont. Na, most mi van? Állok ta-
nácstalanul. Pár per múlva csenget-
nek. A kapuban Attila áll egy zsák-
kal a kezében. Benne minden, ami-
re szükség van és még két váltásra
való. Bocsáss meg Attila, de a meg-
lepetéstől nem is tudom, hogy meg-
köszöntem-e?

Utólag nagyon szépen köszönöm

Attilának és Áginak a sürgős segít-
séget.

Hívnak a családsegítőtől. Bori-
ka kér, hogy szeretne egy anyuká-
nak 41-es cipőt, mivel a lábán lévő
elszakadt. Nagyon nehéz női 41-es
cipőt szerezni. Gergely Kata hív,
hogy van nála 41-es szandál és egy
pár félcipő, de tavaszi. Kell-e? Kell.
Hívom Matildot, ha szombaton vé-
letlen hoznának a Karitászba, tegye
el. Ő felhívja Pötyit, aki azonnal hív.
Van 41-es bakancs, az jó-e? Nagyon
jó. Sajnos húsvét előtt már nem tud-
tuk a rászorulónak odaadni.

Mindenkinek köszönöm a sür-
gős intézkedést. Segítettek, hogy
segíthessünk.

ANTAL MÁRTA

Gyors válaszok az SOS-re

www.menita.hu
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Nagymarosi borász portrék:
Krichenbaum Antal

"Noha az egészet szórakozás-
ból csinálom, kedvem szerint
való, hogy végre olyan borokat
tudok itt helyben készíteni,
amelyek miatt sehol nem kell
szégyenkeznem."

78 évét messze-messze meg-
hazudtoló vitalitás, életerőt je-
lentő jókedély és derű, egy igen
gazdag, tartalmas, ezért tartást
adó életút - a legrövidebben így
mutathatnám be Krichenbaum
Tóni bácsit, akit barátai egysze-
rűen csak Papkának szólítanak.

- Tóni bácsi, én nem tudom
Rólad, van e tényleges földmű-
ves múltad, vagy csak "vén fej-
jel" lengett körül a szőlő, a bor
illata, és kezdtél elmerülni a
borkészítés fortélyaiban?

- Régen nekünk is - mint a
legtöbb marosi családnak - vol-
tak szőlőink, gyümölcsösünk. A
legnagyobb darabunk a Rákó-
czi úti házunkból nyílt a hegy
felé, a 12 állás fölment egészen a
Csapásig. 12-13 éves voltam,
amikor apámat elvitték málenkij
robotra, persze hogy anyám be-
fogott a ház körüli munkákba
testvéreimmel együtt. Málnánk
volt, szőlőnk volt, anyám a mi
segítségünkkel művelte ezeket a
földeket, mert amíg apánk az
oroszok "vendégszeretetét" él-
vezte, valamiből el kellett tarta-
nia a három gyereket. Képzeld
el azt a 12 állás szőlőt permetez-
ni: harminckét téglalépcsőn fel
az udvarból, és akkor kezdődött
csak az első állás. Már itt kap-
kodta az ember a puttonnyal a
hátán a levegőt, és volt még hát-
ra 11 állás. A Maroson honos
szőlőfajtákat szüreteltük (hé-
nigli, oportó, ökörszem), de ezek
borkészítéskor nem lettek szét-
válogatva. Úgy ahogy jött, csu-
mástul mentek fel a présbe - ha-
talmas présünk volt, 120 kosár-
nyi szőlőt lehetett rajta préselni
egyszerre. Mikortól apánk haza-
jött, úgy alakult, hogy szinte ál-
landóan Pesten, vagy vidéken
dolgozott, így továbbra is
anyámra maradt a metszés, a ka-
pálás, a mi hamvas segítségünk-
kel kiegészítve. Amikor aztán
később, idősebb koromban már
fel tudtam fogni, mi miért törté-
nik, és megláttam a munkában a
szépséget, már én is szívesen
dolgoztam a határban, és készí-
tettem a bort a magam számára.

Mindig is szerettem valamit al-
kotni, valami értéket kihoznia a
két kezem munkájából. A kéz-
ügyességet, a fogásokat apám-
tól lestem el, hiszen a házunkon
egyfolytában volt valami javít-
gatni való, ezeket szinte minden
hétvégén együtt csináltuk apám-
mal. Emlékszem, mindig énekel-
tünk munka közben a faterral.
Mennyire más volt akkoriban a
világ. Az éneklés, a dalolás tel-
jesen hétköznapi dolog volt, a
szórakozás, a kikapcsolódás
egyik természetes módja. Herná-
di Feri bácsi, a dalárda vezetője
összeverbuválta olykor a dalár-
da néhány tagját, és mentek es-
ténként a pincékbe, a házakhoz,
bele-bele énekeltek az éjszaká-
ba. Nagyon szép nótákat, és na-
gyon szépen tudtak énekelni.
Vagy mikor már megházasodtam,
apánk azért szeretett átjárni hoz-
zánk, mert nagyon jókat tudtak
énekelni a párommal, Máriával.
Csak ültek a konyhában, és éne-
keltek egymás örömére.

- Azon túl, hogy az építőmes-
terségben jártas apádtól tanul-
tad el a fogásokat, volt e egyéb
szerepe abban, hogy végül Te
is egy életre elkötelezted magad
e szép hivatás mellett?

- Hogy ne lett volna! Segéd-
munkásként vitt el magával oda,
ahol éppen építésvezető volt.
Aztán ipari tanuló, majd kőmű-
ves lettem. A fater mindig olyan
mester mellé tett, aki követelt,
akitől tanulni lehetett. "Ha nem
csinálja, vágj végig rajta a vako-
lóléccel!" - mondta a mesternek.

Hogy hányszor kaptam, már nem
tudom, de a szigornak, apám te-
relgetésének meglett az eredmé-
nye: 45 évig dolgoztam az ország
második legnagyobb építőipari
vállalatánál, a 31-es ÁÉV-nél, eb-
ből az utóbbi 25 évet főépítés-
vezetőként.

- Hogy tudtál a rengeteg uta-
zás, távollét mellett a borkészí-
téshez hűséges maradni?

- Hát azon a szinten, ahogy
akkoriban készítettem a bort, ez
nem volt nehéz. Kicsiben csinál-
tam bort, olyan lett, amilyen lett,
az apámtól örökölt hordókban
egyben tartottam a szuterénban.
Mint utóbb kiderült, a megörö-
költ hordók az évtizedek alatt
nem kívánatos ízeket, illatokat
szedtek magukba, a szuterén
nem helyettesítheti a pincét, a
darabban tartás miatt pedig nyár
elejére olyan illós lett a borom,
hogy ha jöttek a barátok, és kí-
náltam őket, sokszor megkap-
tam: Te, olyan savanyú ez a bor,
hogy az uborka kiugrik belőle.
Nem csoda, hogy egy idő után

az ilyen elismeréseknél többre
vágytam. Láttam, hogy egyre
több barátomnak van pincéje, az
akkoriban megalakuló Borbarát
kör pedig érdeklődésemet szívé-
lyesen fogadta, maguk közé vet-
tek. Itt aztán - hogy néhány ne-
vet is említsek - a Belányi Bélá-
tól, Mojzes Pétertől, Heininger
Karcsitól rengeteget tanultam.
Sok mindent ellestem tőlük, amit
mondtak, azt pedig megfogad-
tam. Rengeteg értékes tanácsot
kaptam. És noha az egészet szó-
rakozásból csinálom, kedvem
szerint való, hogy végre olyan
borokat tudok itt helyben készí-
teni, amelyek miatt sehol nem
kell szégyenkeznem. A borkészí-
téshez a szőlőt eleinte Vácról,
aztán Szendehelyről vettem, de
most már hosszú évek óta a
Gyöngyösi borvidékhez tartozó
Feldebrőről szerzem be. Debrői
hárslevelű, és Cabernet Savig-
non borokat rejtenek a pince
mélyén hordóim, mert időközben
igazi pincém is került. A Hegy
utca végében rejtőzködő pince
szerelem volt első látásra. Az én
esetemben is igaz a mondás: a
szerelem vak, mert az egész pin-
céből a bejáraton, és a környe-
zetén kívül semmit sem láttam,
úgy fel volt töltve, teli volt rá-
molva sittel, szeméttel. De szí-
vós munkával, számolatlan rá-
fordított órával rendbe raktam,
és jó érzéssel tölt el, hogy meg-
mentettem egy csodás adottsá-
gú pincét a biztos haláltól. Mert
a szőlőkultúra elmúlt sajnos itt
Nagymaroson, de a pincekultú-
ra kezd feléledni, életre kelni. És
egy dolog a jó bor, más dolog
azokat a körülményeket megte-
remteni, hogy az ember jó is érez-
ze magát a pincében. Nézz kö-
rül, itt mindent én csináltam, a
saját kedvem szerint alakítottam.
Ezért hát otthon érzem magam
benne, és otthon érzik magukat
a rendszeresen idelátogató ba-
rátaim is. Ez egy kedves hely itt
Nagymaroson. Vén fejjel, a leg-
öregebb marosi borászként
ennyivel tudtam szebbé tenni a
világot.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik el-
jöttek, hogy utolsó útjára kísérjék szüleinket, Heincz
Károlyt és feleségét, HEINCZ KÁROLYNÉ
SZÜL. HERVAI ROZÁLIÁT. Köszönjük a nagyon
sok szép virágot, a kedves szavakat, és külön köszön-
jük a Nagymarosi Férfikar szívhez szóló énekét ezen
a szomorú délutánon.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Mottó: "Életünk minősége az
örömre való képességünktől
függ." (Szabados György)

Április 20-án lép a nagymaro-
si művelődési ház színpadára a Pro
Urbe-díjas zenekar és a 20 éves
Randa Lear. Vendégkarmesterként
Farkas Tamást, a zeneszerző Far-
kas Antal fiát hívta meg Ujvári
Gábor. Másodkarmesterük, Féja
Géza is dirigálja majd a fúvós-
együttest.

 "...kő, víz s fa a költő szerint
/ azért megy úgy Orpheusz után,
/mert nincs oly dühös, nyers és
bamba lény, hogy /  át ne for-
málná kissé a zene, / s akire édes
összhang sose hat, / gyanús,
hogy megcsal, kirabol, el-
árul..."- írta Shakespeare A ve-
lencei kalmár című darabjában.
Bizonyára ezért találták fel a sé-
táló-magnót, hogy még akkor se
nélkülözze az ember a zene cso-
dálatos hatását, ha nincs vezeté-
kes rádió közelében. A fúvós
zene hallgatása - érces hangzása
révén - különlegesen felemelő.
Arra biztatom önöket, akik még
nem hallották őket, tegyenek
próbát, nézzenek be az együttes
április 20-i koncertjére, mely in-
gyenes, és ha csak az előtérig
jutnak a sokaságban, akkor is
fogják érezni mindazt, ami hajdan
királyok jussa volt a bevonulás
fanfárja révén, vagy amit régi idők
sétányain andalgók érezhettek az
árnyas fák alatti a promenádon,
amikor térzene szólt. Aki csak egy-
szer is részesült muzsikálásuk él-
ményében, azokat már nem kell hí-
vogatni. Erre a muzsikára nem a
minimál-zene igénytelensége jel-
lemző, (mint amit sokan éreztek a
legutóbbi "dal" nevű TV-műsor
pulcsis-sapkás nyertese láttán és
hallatán), hanem éppen az igé-
nyesség, az összeszedettség, az
emelkedettség, mely képes magá-
val ragadni a hallgatót is. S ki ne
szeretne ez után a hosszú tél után
végre a magasba szállni, friss le-
vegőt szívni? Nos, kérem, tegye-
nek egy próbát, jöjjenek el 20-án
öt órára a nagymarosi (vagy 13-
án a szobi) művelődési házba!

Tavaly decemberben is volt
két - méltatlanul elhallgatott -
hangversenye az együttesnek.
Jómagam csak a szobi rendezvé-
nyükön élvezhettem muzsikáju-
kat, de karnagyukat, Ujvári Gá-

bort megkérdeztem, hogy értékeli
a nagymarosi műsort.

Örülök, hogy engedtünk a ma-
rosiak kérésének, és nemcsak Szo-
bon szerepeltünk, bár ott a Kos-
suth-díjas zongoraművész, Bo-
gányi Gergely is fellépett világ-
hírű Liszt és Chopin-interpretáci-
óival, valamint zenekarunk kísér-
hette a mezőségi és népi ihletésű
tánckompozíciókat előadó szobi
Danubius Néptáncegyüt-test. A
Kolompos együttes Motorkocsi
című számát adtuk elő közösen. A

szobi fellépést időben késleltet-
ték olyan - előzőleg szabad térre
tervezett - produkciók, melyek
nem illettek a mi stílusunkhoz.
Nagymaroson kivételesen igé-
nyes és érzékeny a közönség, s
érezzük, hogy szeretnek minket.
Ettől aztán igen összeszedetten
játszik mindig mindkét zeneka-
runk, a felnőttek is és a fiatalok-
ból álló ifjúsági fúvószenekar is.
Nagyon elégedett voltam mind-
két koncerten a játékukkal. Maro-
son "igazi" Mikulás osztotta az
ajándékokat, s színesítette a ze-
nekar fellépését.

Milyen szempontok szerint vá-
logatják a zeneszámaikat?  Mi-
vel több kategóriában is arany, sőt
kiemelt arany minősítést kaptunk
a szakmai zsűritől, ez kötelez ben-
nünket. A "koncert-fúvószene"
kategória zsűrije elvárja, hogy
mindig legyen repertoárunkon

klasszikus mű. Decemberben ez J.
S. Bach 147. kantátájának híres
részlete volt, mert gyönyörű a ko-
rál szövege: "Wohl mir dass ich
Jesum habe,/O wie feste halt ich
ihn, /Dass er mir mein Herze habe
/Wenn ich krank und traurig
bin." Emellett eljátszottuk a Büsz-
keség és balítélet és a Forrest
Gump hatszoros Oscar-díjas film
kísérőzenéjét. Leroy Anderson
egyik művét a Sleigh Ride (Szán-
kózás) című darabot, valamint a
Magányos pásztor-t, melyek a ka-

rácsony hangulatához illettek. Ki-
tűnőek voltak szólistáink, Fehérné
Szabó Marianna és Heincz Regi-
na, meg a sok rézfúvós fiatalem-
ber, akik néhány ütemnyi szipor-
kázó szólóval emelkedtek ki ama-
tőr együttesünkből. Érdekes szín-
foltja volt műsorunknak, hogy
Szilágyi Orsolya zenésztársunk,
Szobra meghívta Pandák Pált,
Füzérradvány polgármesterét egy
kis citerazene - bemutatóra. Érde-
kesség az is, hogy hajdanában az
ún. stájer citerán nagymarosi (Du-
nakanyar-beli) amatőr zenészek
közül sokan játszottak.

Igen, családom öregeitől hal-
lottam, hogy pl. Maurer Jánosné
sz. Trieb Anna, aki a Férfikar zász-
lóanyja volt, szépen játszott ezen
a hangszeren.

Az idei műsorban  milyen meg-
lepetés várható ?

Mindenekelőtt a 20 éves jubi-

leumát ünneplő, marosi fiatalok-
ból álló Randa-Lear Együttes fel-
lépése lesz újdonság. Ezenkívül
Verdi évforduló  van, és bennün-
ket az is inspirál, hogy a helybeli,
100 évesnél is patinásabb férfikar
a szerzőnek sok-sok művét tette
már közismertté városunkban.
Fellép a fúvós-körökben híres
Farkas Antal zeneszerző fia, Far-
kas Tamás, akinek édesapja fel-
adatának tekintette, hogy a ma-
gyarországi német népzenei ha-
gyományokat klasszikus fúvós-
zenekari köntösbe öltöztesse, s
ezáltal emelje a koncert-zene szín-
padára. Így tett hajdan a magyar
népzenével Kodály Zoltán is.

A közös muzsikálás hihetetlen
örömmel ajándékozza meg az em-
bert! Ebben a boldogságban kicsit
mi, a közönség is részesülhetünk,
így alig várom (várjuk) a 2013.ápri-
lis 20-i bemutatót. Sok sikert kívá-
nok a marosiak nevében!

GY. M. M.

A Dunakanyar Fúvós Együttes
tavaszi koncertje elé

Támogassa
1 %-ával a

Kerekegyletet!
adószámunk:

18147524-1-13
Az elmúlt években nagyot
lendítettünk városunkon. Be-
indítottuk a Fő téri piacot, kö-
zösségi összefogással meg-
újítottuk a Duna-parti játszó-
teret és a napozót. Gyerektá-
borokat szerveztünk határon
túli és nagymarosi gyerekek-
nek, ez úton is köszönjük a
rengeteg segítséget. Az óvo-
dába tankertet, a Fő térre Óri-
ás-sakkpályát építettünk,
számos kulturális programot
rendeztünk, és Visegráddal
megkezdtük a testvérvárosi
kapcsolat felépítését.

Idén szintén lesz gyerek-
tábor, két találkozót is szer-
vezünk Visegráddal, egy nyil-
vános könyvszekrény meg-
építésén is dolgozunk. Szeret-
nénk a strandot aranykori ál-
lapotába visszaállítani, vala-
mint a "szálloda éttermébe"
egy erőmű kiállítást beren-
dezni. Ezen kívül pályázunk
arra, hogy Nagymaroson egy
helytörténeti körséta útvona-
lat építhessünk ki.

Kérjük, segítse adója 1%-
val egyesületünk munkáját!
Köszönjük eddigi támogatá-
saikat!

Szomráky Pál, Kerekegy-
let kerekegylet@gmail.com
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Adalék a Hell család történetéhez
Hamvas Józsefné, kedves cikkíró igen érdekes munkájához talán mi is hozzátehetünk néhány kiegészítést. Az 1800-as évek
második felében Nagymarosra házasodott az etyeki származású Hell család két tagja. Franz Hell (docens) 1873-ban háza-
sodott, felesége Franciska Metzker. Joseph Hell (sartor) szabó 1883-ban vette feleségül Elisabeth Heyer hajadont.

Hogy mikor kapta az a bizonyos utca a Hell Ferenc nevet? Sajnos pontosan nem tudjuk, de behatárolni nagy valószínűséggel
lehet. Tehát 1900-ban az utolsó utca a Zöldfa utca volt, de az 1930-as években a Hell Ferenc utca már létezett. Névadója Hell
Ferenc (sz.1845) tanár volt. Jelen sorok írója - apai nagyapjától - Flamich Mihálytól (sz. 1892) ismeri a történetet.

FELLEGI MIHÁLY

Flamich-Wiesner

A Honismereti Szövetség, az
Érdy János Honismereti Egye-
sület és a Budapesti Honisme-
reti Társaság szervezésében,
immár hatodik alkalommal ren-
dezték meg 2013. március 23-
án a Helytörténeti Felolvasó
Ülést a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Széchenyi-termében.

Ezen a rendezvényen a kö-
zelmúltban - Pest megyében,
Budapesten és a határainkon túl
- megjelent vagy készülőben
lévő helytörténeti munkák, te-
vékenységek bemutatásával kí-
vántak megemlékezni és tiszte-
legni Bél Mátyás emléke előtt.

Bél Mátyás (1684, Ocsova,
Zólyom megye - 1749, Po-
zsony) korának kiemelkedő tu-
dósa volt. Életművén belül jól
elhatárolódik a pedagógiai, nyel-
vészeti, történeti forrásfeltáró és
kutatói munkássága, a magyar
földrajztudomány megalapozá-
sa, a leíró néprajz és a gazda-
ságtudomány úttörő művelése,
teológiai elméleti tevékenysége.

Fő műve a "Notitia Hun-
gariae Novae Historico
Geographiaca" köteteiben -
amelyek vármegyénként adtak
részletes ismertetést az ország-
ról - a történeti és földrajzi
szemlélet sajátos ötvözése, a
táj, a környezet, történelem és
ember kölcsönhatásának meg-
hökkentően modern szemléle-
te mutatkozik meg.

A neves polihisztor emlé-

ke előtt tizennégy meghívott
előadó tisztelgett az alábbi té-
mákkal:

A zsámboki Tóth-alapítvány
- dr. Tóth József ny.tanár, Bu-
dapest; Beszélő kövek - beszé-
lő házak Nagymaroson -
Döbrössy Mihályné helytör-
ténet-kutató, Nagymaros; Bu-
dapest első villamosai - Kri-
zsán Sándor gyűjteményke-
zelő, Budapest; Promontor-

Honismeret Napa: Beszélõ kövek
- beszélõ házak Nagymaroson

Budafok első német betelepí-
tése - Bartos Mihály helytör-
ténet-kutató, Budapest; A Má-
ria-tisztelet jelei az Ipoly-men-
tén - Bendikné Szabó Mária
néprajzkutató, Ipolyság; 110
éves a Honti Múzeum - Pá-
linkás Tibor régész-muzeoló-
gus, Ipolyság; Írók és festők a
Dunakanyarban - Mándli Gyu-
la könyvtárigazgató, Vác.

Az 1838-as pest-budai nagy
árvíz - Debreczeni-Droppán
Béla történész-levéltáros, Bu-
dapest

A kispesti Varjú család -
Gaál Károlyné ny. tanár, Bu-
dapest; Apáról fiúra - egy örö-
költ népi mesterség története a
Sütő családban - Sütő Leven-
te bútorfestő asztalos, Budake-
szi; A 100 éves Széchenyi für-
dő - Vízy László műemlék-fel-
ügyelő, Budapest; Falusi élet a
XX. században - Pokornik Ist-
ván élettörténete, dr. Szíjártó
József helytörténet-kutató,
Kiskunlacháza; Érd a sajtó tük-
rében, 1894-1961 - dr. Urbán
László helytörténet-kutató, Érd;
A Dunakeszi Szemle -Lőrincz
Róbert könyvtáros, helytörté-
net-kutató, Dunakeszi. (fotó:
Mándli Gyula)

mailto:kerekegylet@gmail.com
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Boldog Kert - A Leleményes veteményes

Ha valaki azt hallja: növény-
termesztés, vagy veteményes
kert, először a kapálás jut
eszébe. Pedig egy Boldog
Kertben nincs helye a kapá-
lásnak. Hihetetlen ugye? Fi-
gyeljük meg és utánozzuk a
természetet! Ott sincs fedet-
len, csupasz terület, minden
négyzetcentit növény, vagy
avar takar. Mindjárt látni fog-
juk, hogy nem véletlenül.

A talajtakarást idegen szó-
val mulcsozásnak hívják.
Mulcsozás során a talajfelszínt
növényi eredetű anyagokkal
fedjük be 5- 10 cm vastagon.
A mulcsozást minden biogaz-
dálkodási technológia ajánlja
és alkalmazza. Mik a talajta-
karás előnyei? Rengeteg elő-
nye van! Gyomelnyomó hatá-
sa miatt nem kell ugye kapál-
nunk. A mulcson keresztül
bújó gyomokat ismételt
mulcsréteggel visszaszoríthat-
juk. A talajtakarás védi a ta-
lajt a kiszáradástól, ezáltal ke-
vesebbet kell öntözni, amivel
időt és vizet spórolunk. Védi
a talaj szerkezetét, megőrzi
annak kedvező morzsás álla-
gát, ami különösen fontos, hi-
szen környékünkön kemény
és kötött a talaj. A növénye-
ink számára igen fontos, ked-
vező talajéletet biztosít. Szer-
ves trágyaként is funkcionál,
mivel lebomlása során táp-
anyagokkal dúsítja kertünk ta-
laját. Háziasszonyaink örömé-
re, eső után sem lesz sáros a
termés, kertünk pedig sokkal
természetesebben, dekoratí-
vabban néz ki.

Mulcsozásra számos nö-
vényi anyagot használhatunk.
Talajtakaró lehet például fa-
kéreg, faforgács, szárított
fűkaszálék, gabonaszalma, le-
kaszált zöldtrágyanövény, er-
dei lomb, de használhatunk
idény után lekerülő borsószal-
mát is. A legelterjedtebb ta-

karóanyag a szalma, amit leg-
inkább a paradicsom-, és bo-
gyós gyümölcsű (szamóca, ri-
biszke, málna) növényeink alá
teríthetünk. Jómagam eddig
eredményesen erdei avart
használtam több rétegben, de
minden kiráncigált gyomot,
száraz, vékony, aprított
gallyat, vagy szárított fűnye-
sedéket is érdemes a sorok
közé terítenünk.

Ha nem áll rendelkezésre
elegendő mulcsnak való
anyag a kertben és annak
környékén, és már a szom-
széd fűnyíróját is kipucoltuk,
vessünk kertünk szabad terü-
leteire zöldtrágyanövényeket.
Ezeket virágzáskor lesarabol-
juk és a sorközökbe terítjük.
Ezek a növények, ahogy a
nevükben is benne van, hasz-
nos tápanyagforrások növé-

nyeink számára. Termeszté-
sükkel nem csak mulcshoz
jutunk, de természetes trá-
gyához is. Mindamellett hasz-
nosítjuk üres területeinket,
javítjuk annak talajszerkeze-
tét, elősegítjük gyommentes-
ségét. Próbáljunk ki több

Magágyunk paplanja,
mely számûzi a kapálást!

zöldtrágyanövényt, és a helyi
viszonyokhoz legjobban alkal-
mazkodó fajokhoz ragasz-
kodjunk. Én nyár végén mus-
tárt vetettem, ami még no-
vemberben virágzott. Idén
februárban, amikor a mustár
helyén előkészítettem a talajt
a reteknek, szinte semmi gyö-
kérmaradványt nem találtam,
és a mustár vékony hajszál-
gyökereinek munkájától a ta-
laj sokkal porhanyósabb volt,
mint a mellette lévő területe-
ken. A mustár mellett alkal-
mazható zöldtrágya növénye-
ink: bíborhere, alexandriai
here, vöröshere, facélia, po-
hánka, olajretek, takarmány-
repce. Kedvezőbb hatást
érünk el, ha az említett növé-
nyek keverékét vetjük el.

Mikor kezdjük a
mulcsozást? Amint a növé-
nyünk olyan magas, hogy a
használt mulcsréteg már nem
takarja el. A képen a kikelt
borsó közé terítettem erdei
lombot. Lazább mulcsokat
(pl. lomb, vagy lenyírt fű), ér-
demes vékony földréteggel
takarni, a szélelhordás meg-
akadályozására.

Mivel a mulcsunk elbom-
lik, és a gyomnövények átver-
gődik magukat a takaróréte-
gen, talajtakarásunkat több-
ször meg kell ismételni. Minél
lágyabb növényi anyagot hasz-
nálunk, annál sűrűbben. De ez
még mindig jobb, mintha min-
den nap kapálnunk kéne!

További információk,
érdekességek, felhasznált
és ajánlott irodalom:
boldogkert.blogspot.com

MÉSZÁROS PÉTER MOHA,
AGRÁRMÉRNÖK, BIOKERTÉSZ

FONTOS TELEFONSZÁMOK
    VÍZIRENDŐRSÉG - 2626 Nagymaros, Molnár u. 1.

    Telefonszám: 354- 337
RENDŐRSÉG - Verőce, Árpád út 21.

    Telefonszám: 27/375-565
Nagymaros körzeti megbízottja: Horváth Miklós r.zls.

(tel: 70/4515421) és Simon Tamás r.ftörm.
A közeti megbízottak előre egyeztetett időpontban

fogadóórát tartanak. Időpont egyeztetés
ezen a telefonszámon: 27/375-565.

A rendőrség a 107-es segélyhívó telefonszámon érhető el.
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

- Az idő melegedésével együtt
megjelennek a kullancsok is. Sok
súlyos betegséget terjesztenek,
melyek kezelés nélkül végzete-
sek lehetnek. Jobb tehát távol
tartani őket kedvencünktől. Na-
gyon jó minőségű kullancsri-
asztó nyakörvek és ún. spot on
cseppek állnak már rendelkezé-
sünkre, érdemes használni őket.
Legtöbbjük egyben a bolhák el-
len is hatékony. Aki gyakran jár
kutyájával erdős-bokros réte-
ken, oltassa be kutyáját Lyme
kór ellen is, ez a betegség az ami
biztonsággal megelőzhető ol-
tással.

- Házi nyulakat ilyenkor
szoktuk beoltani a Myxomato-
zis vírusa ellen.

Tavaszi teendõk

Értesüljön
munkásságunkról
a honlapunkon:

Köszönetnyílvánítás
és emlékeztetõ

Hálás köszönet jár min-
denkinek, aki ezideig tár-
gyak adományozásával
támogatta az április 13-
án tartandó jótékonysági
Tavaszi Bazárt.

Látogassa meg a Ba-
zárt és nyerjen értékes
tárgyakat  a tombolán!

- Sajnos egyre több kutyát
érintenek az allergiás eredetű
megbetegedések, ezek elsősor-
ban a bőr viszketését, vakaró-
zást, másodlagos gennyes, eset-
leg gombás bőrgyulladást okoz-
hatnak, mielőbb kérjünk állator-
vosi segítséget

- A kerti munkák indulásával
számos vegyszer kerülhet közel
állatainkhoz. A permetező-, rág-
csálóirtó-, csigaölő-, talajfertőt-
lenítő szerek, műtrágyák mind ve-
szélyesek lehetnek. Ha séta köz-
ben szabadon engeded kedven-
cünk feltűnően nyalogat valamit,
esetleg eszik valamit, azonnal hív-
juk be, és az első gyanús tünet
észlelésekor forduljunk állator-
voshoz!

- A tavaszi vedlés sok kutyus-
nak okoz több hetes viszketeg-
séget, segítsük elő a régi szőr el-
távolítását gyakoribb fésüléssel,
vagy vigyük el kutyakozmetikus-
hoz, aki teljesen rendbe teszi a
bundát.

- A hirtelen jött melegben
gyakran vetik magukat az eldo-
bott bot után a vízbe kedvence-
ink. A víz azonban még nagyon
hideg! Főleg kistestű kutyák át-
hűlhetnek. Várjuk meg a nyári
hónapokat ezzel a játékkal.

- A tavasz ivarzási ciklus előtt
gondoljuk végig újra, szeret-
nénk-e kölyköket, milyen módon
akarjuk megóvni kedvencünket
a nem várt vemhességtől.

- Ne felejtkezzünk el az éven-
te kötelező veszettség elleni ol-
tás beadatásáról, és a szintén kö-
telező féreghajtásról!

DR. DROBILICH JÁNOS
WWW.MATEFOUNDATION.HU
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A mûvelõdési ház programjai
Április - Május

Ápr. 11. de.: Vásár (vegyes)
Ápr. 13. 8-12-ig MÁTÉ Bazár
Ápr. 13. 18 óra Költészet Napja - Balaskó Jenő emlékműsor
Ápr. 17. 9-12 Gyermekruha vásár
Ápr. 18. 9-12 Használt ruha vásár
Ápr. 20. 17 óra Tavaszi fúvós koncert -

Dunakanyar Fúvósegyüttes
Ápr. 22. 17 óra Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Ápr. 23. 10.55 óra Komolyzenei hangverseny fiataloknak

- Filharmónia bérlet
Ápr. 23. 14-16 Vásár
Ápr. 25. de: Vásár (vegyes)
Ápr. 26. 17 óra Suli buli
Ápr. 27. 19 óra Alapítványi bál - iskola
Máj. 10. de: Vásár (vegyes)
Máj. 10. 14 -15.30 Látásvizsgálat
Máj. 11. 16 óra A Szobi Foltvarrók kiállításának megnyitója

Nagymaros
Nagymaros Város

Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:

Nagymaros Város
Képviselő-testülete

2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,

fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői

munkák:
Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros,
Mihályhegy u. 6.

Felelős szerkesztő:
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!

Anyakönyvi hírek
Születtek: Kautz István és Tóth Renáta fia István,
Petyerák Norbert és Heincz Lilla fia Milán, Weiner Gá-
bor és Gaál Renáta Mónika fia Máté Gábor, Radics Nor-
bert és Farkas Ágnes fia Milán.

Házasság kötöés nem volt.

Elhaláloztak: Kern József László, Batki Sándorné sz.
Bótz Mária Magdolna, Bajkai Imre, Csermely Ferenc,
Abt Istvánné sz. Holecz Mária, János Istvánné sz. Baj-
za Mária, Lehel Istvánné sz. Móricz Anna Mária.

Nőgyógyászati rákszűrés. Nagymaroson a ren-
delőben május 3-án és 10-én, pénteken 14-től 18 órá-
ig. Előzetes bejelentkezés: 594-391 (rendelési időben),
vagy a 06-30/442-8705-as telefonszámon.

WWW.MATEFOUNDATION.HU
mailto:dunapress@invitel.hu
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A mozgásterápia napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bír. Ez azért van, mert nem mozgunk eleget. Modern
életünk tele van olyan eszközökkel, ami ugyan kényelmesebbé teszik a mindennapjainkat, de egyre kevesebb mozgás-
ra sarkallnak minket. Elég ha az autóra gondolunk, a liftre, a mozgólépcsőkre és a reptéri mozgó
járdákra, a tévénézéshez használatos kanapéra, puha fotelre.

Reggel elindulunk a munkahelyre, ülünk az autóban. Bent a munkahelyeken is többnyire
ülünk, este hazaérve is a tévé előtt. Az emberi test, az emberi vázrendszer nem erre lett
kitalálva.

A mozgáshiány rengeteg betegség okozója, rendkívüli kockázatot jelent, növeli a
stresszt, ezért nem csak a túlsúlyos, vagy az elhízott betegeknek érdemes mozogni.

A mozgáshiány oka - a megkérdezettek válaszaiból a legjelentősebbek: időhiány,
motiváció hiánya, nagy túlsúly, fáradtság, pénz hiány, lustaság
Következmények:

A szervezet teljesítőképességének gyengülése; növekvő izomgyengeség; tar-
táshiba, hanyag testtartás; íz felszínek, ízületi szalagok, porckorongok kedve-
zőtlen kopása, elhasználódása; koleszterin, és trigliceridszint növekedés; cson-
tok elvékonyodása, meggyengülése => csontritkulás; rossz bélműködés, szét-
zilált glükóz anyagcsere => TÚLSÚLY; nemi hormonszint csökkenése, le-
gyengült immunrendszer.
Kockázatok:

Túlsúly, izomsorvadás, gerinc problémák, csontritkulás, artrózis (ízületi
porckopás), oszteoartrózis, => rokkantság, beszűkült élettér

Érdemes tehát a megelőzésre (is) nagy hangsúlyt fektetni, és ha
eddig nem volt része az életünknek a mozgás, most feltétlenül tegyük
azzá.

A FLABéLOS működési mechanizmusa nagyon egyszerű elven
alapszik: a test azonnali válaszreakcióját, a természetes reflexeinket
használja ki. Kibillent bennünket az egyensúlyi helyzetünkből, a tes-
tünk pedig akaratlanul ellentart, az összes izmunk megmozdul, hogy az
egyensúlyunkat megőrizzük. Mindezt akaratlanul tesszük, mint amikor
megmozdul a lábunk alatt a talaj és mi automatikusan egyensúlyozunk.
Ez történik a FLABéLOS használata közben, csak nagy számban.
Ami kívülről rezgésnek tűnik, az valójában rengeteg apró izom-össze-
húzódás. Sokkal több, mint amit egy edzőteremben el tudunk érni.

Kinek ajánlott tehát a FLABéLOS mozgásterápia?
- Irodai ülőmunkát végzőknek
- Stresszes és időhiánnyal küszködőknek
- Mozgásterápia idősebb korosztálynak
- Mozgásterápia sportolóknak
- Mozgásterápia fizikai munkát végzőknek

 Kerülj bomba formába a nyárra!
Próbáld ki most kedvezõ áron a FLABIT!

Ebben a hónapban tartósélelmiszer gyûjtést szervezünk a nagymarosi Karitásznak. Ha
hozol élelmiszert, cserébe 10% kedvezményt kapsz minden bérlet árából.

Április hónapban a 10 alkalmas bérlet 3500 Forint!

A FLABÉLOS hosszas adminisztratív folyamatot követően végre megkapta
az Orvostechnikai Eszköz minősítést a hamburgi MEDCERT intézettől.

FLABéLOS, a mozgásterápia

SZÉPSÉGKUCKÓ * NAGYMAROS, MAGYAR UTCA * TELEFON: 06-........


