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Nagymaros a fejlődés útján:

Kigyulladt egy
családi napközi és bormúzeum nyílik autó a főtéren
Ha jövőre kiírják a termálpályázatot, a város indulni szeretne

Sikeres vizsgát tettek: Hevesi
Szabolcs és Grexa Norbert nagymarosi önkéntes tűzoltók

Nagymaros az elmúlt időszakban nagy fejlődésnek indult, hiszen számos pályázaton nyert a város.
A fehérhegyi csapadékvíz-elvezető rendszer már elkészült és a Magyar utca is megszépült, de ezek
mellett még sok helyen találkozhatunk építkezéssel. Petrovics László polgármestert arra kértük, készítsük el a közelmúlt mérlegét és vegyük számba a további lehetőségeinket is.
>>> a teljes cikk lapunk 3. oldalán olvasható

Egy nagymarosi sikere Amerikában
Cservári Szabolcs testépítőként második lett

Sam Cservári, vagy ahogy még mi ismerjük, Cservári Szabolcs neve nem cseng ismeretlenül Nagymaroson. Édesanyjára jól emlékszünk az iskolából, ahol próbálta belénk verni a német nyelv szépségeit, kisebb-nagyobb sikerrel. Szabolcsról most leginkább a Facebookról tudunk sokat, hiszen 27
éves kora óta Amerikában él.
Legutóbb egy sikeréről is beszámolt, egy testépítő versenyen a dobogó második fokára állhatott
fel: április 13-án, az NPC Natural Diamond Classic body building versenyen Floridában, a Mens
Physiqe masters kategóriában második lett.
>>> a teljes cikk lapunk 8. oldalán olvasható

Földcsúszás, üzemzavar, avarés szeméttűz és egy kigyulladt
autó: ez a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület április
mérlege.
- Április 5-én délben lakossági bejelentés alapján vonultak ki földcsuszamlás miatt a
Fehérhegyre az önkéntes tűzoltók, ahol biztosították a helyszínt és kordonnal körbekerítették a területet.
folytatás az 5. oldalon
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Nagymaros

Testületi ülés: beszámolók, Tiszta udvar, rendes ház
rendeletek, kérdések
Tisztelt Lakosság!
Nagymaros Város Önkor-

Több kérdésben is döntést hozott április 29-iki ülésén Nagymaros Város Képviselő-testülete. Többek között arról
döntöttek, hogy támogatják a
Nagymarosi Polgárőr Egyesület munkáját is, hasonlóan
a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületéhez. Az ülésen
Szomráky Pál nem volt jelen.
Napirend előtt Burgermeister László kért szót, aki az
Egészségház leromlott állapotát tette szóvá. A napirend egyhangú elfogadása után a képviselők beszámolót hallgattak
meg a lejárt idejű határozatokról, majd a hamarosan induló
családi napközivel kapcsolatban módosították az intézmény
alapító okiratát.
Majd további beszámolók következtek: a Gyermekjóléti- és
Családsegítő Központé, a Gondozási Központé, a Nagymaros
Város Fejlesztéséért Közhasznú
Alapítványé. Egy korábbi kérésnek eleget téve elkészült a városi
beszámoló is a kistérségről és
egyéb társulásokkal való együttműködésről is és a nyári rendezvények előkészítésének folyamatát is megismerhette a testület.
Elfogadták a tavalyi belső ellenőrzési tevékenységről szóló ellenőrzési jelentést , a 2012.
évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletet is.
Tárgyaltak a településképi
véleményezési eljárásról szóló rendelet tervezetről is, valamint döntés született arról, hogy
támogatják a Nagymarosi Polgárőr Egyesület munkáját is. A
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület támogatási kérelmének előző ülésen való tárgyalásakor szóba került, hogy a támogatás nélkül, saját forrásból
közérdekű, önkéntes tevékenységet végző polgárőr egyesület
támogatása is szükséges lenne,
mivel mind a személyi állománya, mind forrásai teljesen kimerülőben vannak, ugyanakkor
a város érdekében nagyon hasznos és fontos tevékenységet végeznek. A képviselő-testület a
Nagymarosi Polgárőr Egyesület
kérelmére az egyesület részé-

re működési költségei fedezetéül 2013-ban az önkormányzati
rendezvényeken való közreműködésük elismeréseként a 200
ezer forint támogatást biztosít.
Az egyebek napirendi pontban Petrovics László polgármesteren kívül Szimon Attila
kért szót. A polgármester több
témát is felhozott: döntést kellett hozni egy belügyminisztérium által kiírt pályázat kapcsán, érdemi hozzájárulást kért
a Váci Rendőrkapitányság ahhoz, hogy Kiss Sándort, a verőcei őrs megbízott parancsnokát
határozatlan időre kinevezhesse
június 1-től. A Jávorszky Ödön
Kórház csecsemő- és gyermekosztálya részére eszközbeszerzésre Petrovics László a polgármesteri keret terhére felajánlott 30 ezer forintot. A piacosok jelezték, hogy nem tudnak
fél óra alatt kipakolni, ezért kérték, hogy már 6 órától meg lehessen ezt tenni. Ehhez hozzájárulását adta a testület. A Nagymarosi Motorcsónak Egyesület kérelméről is tárgyaltak, de
mivel nem értettek egyet az abban foglaltakkal, ezért nem támogatták A szervezet azt kérte,
hogy a lejárónak – amit korábban elzártak, majd megnyitottak – a mértékével csökkenjen a
bérleti díjuk.
Szimon Attila ismét a szálloda épületével kapcsolatban
szólt. Mint mondta korábban
kevesebbre becsülték az ingatlant és nem érti, hogy egy későbbi anyagban miért többre
értékelték, hiszen azóta jócskán leromlott az épület állaga.
Kérdéseket tett fel azzal kapcsolatban is, hogy mi lett azzal, hogy nem működött rendesen az őrzése az épületnek, illetve, hogy lehet-e már tudni,
hogy korábban ki tárolta ott az
eszközeit. Rákérdezett arra is,
hogy a korábbi pénzügyi osztály vezető ügyei tisztázódtak-e és, hogy miképpen lehetne rendezni a volt Valentin bolt
tulajdonviszonyát.
Az ülés végül zárt ajtók mögött ért véget, ahol szociális
témákat tárgyaltak a képviselők. (F. A.)

mányzata Képviselő-testülete a
32/2009. (XI. 4.) számú rendeletében megjelölt célok érdekében “Tiszta udvar, rendes ház”
pályázatot hirdet.
A határidők a következőképpen alakulnak:
1. A pályázatot a jelentkezési/
jelölő lapon kell benyújtani május 15-ig a városháza ügyfélszolgálatán.
2. A cím adományozásáról a
Képviselő-testület dönt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján július 31-ig.
3. A pályázatok eredményét szeptember 10-ig közzé tes�szük az önkormányzat lapjában. A pályázatokról, valamint a
címek adományozásáról az önkormányzat internetes honlapján is tájékoztatást adunk.
4. Az elnyert címek az augusztus 20-iki rendezvény keretében kerülnek átadásra.
A rendeletre hivatkozva kérjük, hogy ajánlja saját, barátja,
szomszédja, ismerőse házát a cím elnyerésére, ha a ház és
annak környezete a rendeletben meghatározott kritériumoknak 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 honlapunkon
(www.nagymaros.hu) megtalálható, valamint a városháza
ügyfélszolgálatán is igényelhető.
További információért a polgármesteri hivatal titkárságán
lehet érdeklődni.

David Balazic
cipész és csizmadia mester
felújított és kibővített műhelyében
várja régi és új vendégeit.

Megújult árukészlet:
Világ-Virág Kézműves Műhely
kiállítja nemez ékszereit
(fülbevalók, karkötők stb.).
www.vilag-virag.hu
2626 Nagymaros, Vasút u. 3
Telefon: 06-20/350-3605
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Nagymaros a fejlődés útján:
családi napközi és bormúzeum nyílik
Ha jövőre kiírják a termálpályázatot, a város indulni szeretne
Nagymaros az elmúlt időszakban nagy fejlődésnek indult, hiszen számos pályázaton nyert a
város. A fehérhegyi csapadékvíz-elvezető rendszer már elkészült és a Magyar utca is megszépült, de ezek mellett még sok
helyen találkozhatunk építkezéssel. Petrovics László polgármestert arra kértük, készítsük el
a közelmúlt mérlegét és vegyük
számba a további lehetőségeinket is.
- A Fehérhegyen a csapadékvíz-elvezető rendszer munkálatai befejeződtek, már az elszámolási folyamat zajlik – mondja
Petrovics László, majd hozzáteszi: még egy-két javítási munkát el kell végezni, de alapjában
véve a beruházás elkészült már.
A Magyar utcánál már a közterület műszaki átadása is megtörtént – magyarázza.
- Viszont kicsik lettek a parkolók. Sokan panaszkodnak,
hogy nehezen lehet beállni egyegy helyre.
- Igen, én is láttam, hogy vannak kisebb helyek is. Kérem a lakosságot, hogy ezekre a helyekre
kisebb autókkal álljanak csak be,
a nagyobbakra meg a nagyobbakkal. Sétálóutca jellegűre lett
kiépítve az utca, ezért ilyen szűk
az út középen, de elfér két teherautó egymás mellett.
- A Mátyás Étkezde kívülről is fog vendégeket fogadni,
ahogy azt korábban tervezték?
- Két település érdeklődik az
étkeztetéssel kapcsoltban. Ha
ez sikerül, akkor a közétkeztetés az intézmény kapacitásának
90 százalékát lefoglalja majd.
Ha nem sikerül, akkor tudunk
nyitni az utca felé.
- A Blaskovich ház milyen
szerepet tölt majd be Nagymaros életében?
- Szeretnénk egy helytörténeti kiállításnak, a Kittenberger
emlékeknek, és a nagymarosi
képzőművészeknek is helyet
adni benne. Lesz lehetőség mind
kültéri, mind pedig beltéri tárlatokra is. Ehhez kapcsolódóan
pedig lesz egy művészkávézó is
az épületben. Ha elkészülnek a
felújítási munkák, erre is pályázatot fogunk kiírni.

- Mikor költözik vissza a
könyvtár a régi helyére?
- A munkálatoknak június végére be kell fejeződniük. Mire
elkezdődik szeptemberben az
iskola, már az új épületben fog
üzemelni a könyvtár.
- Örömmel látják az emberek, hogy megszépült a volt
Durisz épülete is.
- Igen, két héten belül el is
készülhet teljesen. Most már a
járdát és a kocsibejárót csinálják. Az összes épületgépészeti
munka megvan, a belső rész kialakítás megtörtént. Az eszközbeszerzések vannak még hátra.
Várhatóan június végére ez is lezajlik. Szeptembertől pedig már
működnie kell a családi napközinek és a Mosoly Mikro-térségi
Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat is átköltözik ide.
- Sokakat érdekelhet, hogy
mennyibe fog kerülni a családi
napköziben az ellátás.
- Még nem tudjuk pontosan
megmondani. De mivel mi valamennyi normatívát kapunk rá,
ezért ez és a valós költség közötti összeg egy részét kell majd
várhatóan a szülőknek megfizetni. A nyitás előtt időben tájékoztatjuk a szülőket az árakról.
- Kik fognak a gyerekekkel
foglalkozni?
- Négy főt szeretnénk felvenni, akiknek van családi napközis végzettsége. Megvannak
a jelöltek, akik egytől egyig
nagymarosiak. De erről majd az
intézmény vezetője dönt.
- Szépen halad az árvízi védvonal kiépítése is.

- Most már mindenki láthatja, hiszen épül a föld feletti rész.
Ősztől mostanáig a föld alatti
munkák készültek el, az alépítményekkel. A Magyar utcánál
és a Fő térnél már ezen régen
túl vannak. Itt a támfal is megvan, most a korlát készül. Az
építkezés nyáron is menni fog,
de ahol a Duna-partot használja az idegenforgalom, ott azért
igyekeztek hamarabb befejezni
a munkát. A belterületet érintő
szakasz nagy része még idén elkészülhet, a teljes zárás jövőre
várható.
- Hallottuk, hogy elkészült a
Dézsma utcai pince. Mi lesz ennek a sorsa?
- Kiírtunk egy pályázatot,
mert szeretnénk az épületben
a nagymarosi borászmúltat bemutatni egy bormúzeumban,
azzal együtt, hogy valódi borászok valódi borokat készítenének a pincében. Nyertünk jó pár
fahordót is, amik még üresek.
- Hamarosan elindul az
elsővölgyi óvoda átalakítása
is. Felröppentek a hírek, hogy
nem tudja a város elhelyezni a
gyerekeket az építkezés alatt,
illetve hogy több óvónénit is elbocsátanak.
- Igen, ezeket mi is hallottuk.
A múlt héten volt egy fórum ezzel kapcsolatosan a művelődési
házban, ahol az óvoda és a gyermekjóléti intézmény vezetője
tájékoztatta a szülőket. A megoldás az, hogy a gyermekjóléti
helyére, ahol most három helyiség van, két csoportot lehozunk
az óvodából. A gyerekek és az
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óvónénik együtt maradnak, és
mindenkit tovább foglalkoztatunk.
- Útfelújításra nem írtak ki
pályázatot, hiszen nagyon sok
kátyú van Nagymaros utcáin?
- Nincsen pályázat útfelújításra, de a költségvetésbe beépítve van egy kvóta, ami úgy
néz ki, hogy annyi támogatást
ad az állam, amennyit az önkormányzat előző évben költött
útfelújításra, de minimum egy
millió forintot. Ehhez a település, ha tud, hozzá tehet még.
Minden évben annyi támogatást fognak adni, amennyit előző évben elköltöttünk. Ez most
úgy néz ki, hogy a tavalyi évben
nagyon keveset fordítottunk útfelújításra, de Nagymaros most
egy millió forintot kapott a
kvótában, ezt mi kiegészítettük
még néggyel. Ebből az összegből már több helyen meg is csináltattuk az utat.
- Minden út felújításra kerül,
ahol kátyú van? A Vasút utca
elején elég nehéz közlekedni…
- Nem, sajnos nem minden
utat tudunk rendbe hozatni, hiszen még ez az ötmillió forint is
kevés. A Vasút utca a Pest megyei közútkezelőhöz tartozik
elméletileg, legalábbis eddig ők
tartották karban. Most igyekszünk tisztázni, hogy pontosan
kié ez az útszakasz. Ha nekünk
kell karbantartanunk, akkor
lobbiznunk kell, mert annak az
útnak a rendbetétele legalább
10 millió forint. Ha viszont az
övék, akkor intézkedünk, hogy
minél előbb hozzák rendbe.
Petrovics László azzal zárta beszélgetésünket, hogy
továbbra is a fejlesztés a cél
és ehhez minden eszközt
megragadnak. Mint mondta,
Harrach Péternél, városunk országgyűlési képviselőjénél is
lobbiznak azért, hogy segítsen
Nagymarosnak a régóta megálmodott sportcsarnok építésében. Elmondta azt is, hogy bár
most csend van a termálprojekt körül, a háttérben van érdeklődés. A jövő évben azonban várhatóan lesz termálkút
fúrására pályázat kiírva, s ezen
indul Nagymaros is.
A város hitelállománya 2012
decemberében 197 millió 568
ezer forint volt, melyet még a
tavalyi évben átvállalt az állam.
Ebben benne vannak a pályázati
önrészek hitelei is. Így idén egy
kicsit jobb Nagymaros pénzügyi
helyzete az eddigi évekhez képest.
Furucz Anita
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Civil programok támogatása
Nagymaros Város Önkormányzata a KMOP 5.2.1/B-2013 számú, „Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációjára, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása” című
városrehabilitációs projekt keretében az elmúlt hetekben több
olyan döntés született, mely
az építési tevékenység melletti
egyéb (ún. soft) elemeket érinti.
Önkormányzatunk a helyi civil
szervezetek városrehabilitációs
programhoz kapcsolódó rendezvényeinek támogatására írt ki pályázatot. Az elmúlt közel két hónapban az érdeklődő egyesületek
tagjaival több egyeztetés zajlott,
melyek eredményeképpen a végleges pályázatok is beérkeztek.
Összesen hét szervezet nyújtott be
támogatás iránti kérelmet, melyek
közül némely esetben költségcsökkentéssel, de mindegyik pályamunkát támogatásra érdemesnek találta a döntés-előkészítő bizottság.
A pályázatok rövid összefoglalása:
1. Nagymaros FC - „Utca
bajnokság” - 1 256 685 Ft. A
program keretében május 1-én
futóverseny több korosztályban,
streetball, foci, főzőverseny, süteménysütő verseny, játékos vetélkedők, sorversenyek, Nagymarossal kapcsolatos vetélkedők, óvodás sportnap, távolugrás, kislabda dobás, tollaslabda, ugráló vár,
gyereksátor, íjászat, kötélhúzó
verseny, bicikli verseny, sakkverseny, kerül megrendezésre.
2.
Nagymarosi
Óvodáért Alapítvány - „Barátunk a
Föld”
1 105 946
Ft. A rendezvény keretében szelektív road show (látványos oktatóeszközökkel mutatja be a
hulladékok szelektív gyűjtésének helyes gyakorlatát); Furfangos Csudavilág (interaktív kiállítás, a természet törvényeiről); Zöld híd – előadás a szelektív hulladékgyűjtésről és az újrahasznosításról; Alma együttes
koncert illetve különféle játékos
vetélkedők, kézműves foglalkozások lebonyolítására kerül sor
2013.06.01-én.
3. „Helytörténeti körséta” Kerekegylet Közhasznú Egyesület - 1 350 000 Ft. A rendezvény fő célja: információs rendszer létrehozása (12 db QR kóddal és pecsétnyomóval ellátott információs tábla elhelyezése 12
helyszínen; 5 db interaktív tábla felszerelése; információs füzet); „aranymosás” (a Duna parton kihelyezésre kerül két játékos
„aranymosó” berendezés, melyet

bárki kipróbálhat); sztori gyűjtemény (Nagymaros aranykorából,
a múlt előtti századból származó történetekből képekkel illusztrált kiállítás Nagymaros-Visegrád vasúti megállóban); virágosítás. Tervezett megvalósítás május
19-25. között.
4. Nagymaros Férfikórus
Alapítvány - „Terecske fesztivál” - 1 146 172 Ft. A rendezvény több tevékenységre is kiterjed (és időben is több napon keresztül tart), így térképkészítés a
város nevezetességeiről; virágosítás; színielőadása, „nagymarosi” tárgyak kiállítása; városi séta
keretében Nagymaros történelmi
belvárosának megtekintése; képeslap-kiállítás- mindez különféle
zenei programokkal kiegészülve.
5. Misztrál Fesztivál Alapítvány - „Nagymarosi sakkszimultán és verseny” - 400.000
Ft. A rendezvény célja a sakk népszerűsítése sakkszimultán játszmákkal, illetve sakkversennyel,
haladó, illetve kezdő csoportban
és ezen belül külön korcsoportokban. A rendezvény időpontja: május 18.
6. Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete - „Kézművesek
utcája” - 400 000 Ft. A rendezvény célja a hagyományos magyar népi mesterségek bemutatása, (mint a fafaragó, fazekas, csuhéfonó, kosárfonó és gyöngyfűző); népi énekek előadása; gyermekeknek kézműves sátor felállítása 2013. május 1-én.
7. Cédrus Művelődési és
Sport Egyesület - „Gyermeknap
az Általános Iskolában” - 1 091
897 Ft. A rendezvény célja népdalok, megzenésített versek, mesék előadása, előadóművészek,
kézművesek, által a közönség bevonásával, 2013. május 31-én. A
projekt elsődleges célcsoportja az
általános iskola diákjai, a délutáni
programok nyitva állnak az érdeklődők előtt is.
Önkormányzatunk az európai
unió támogatásával összességében nézve 6 750 700 Ft támogatással tudott nagymaros civil életének és a
A következő egy hónap rendezvényei a lakosság széles körét szólítják meg, reményeink szerint mindenki talál számára vonzó
programot a fenti lehetőségek közül. A társadalmi szervezetek aktivitását örömmel fogadva és megköszönve, bízunk a rendezvények
eredményes és minél látogatottabb lebonyolításában.
A részletes programokkal kapcsolatban az érdeklődők az egyesületek elérhetőségein, illetve a
hirdetőkön juthatnak további információkhoz.

Nagymaros

Pályázati felhívás

Nagymaros értékeit bemutató
képzőművészeti alkotások létrehozására
Szintén fenti pályázat keretében a
Nagymaros Város Fejlesztéséért
Közhasznú Alapítvány, mint konzorciumi partner közreműködésével nyílik lehetőség Nagymaros
védett építészeti és természeti értékeit bemutató képzőművészeti
alkotások létrehozására. A pályázat célja, Nagymaros egyértelmű,
vagy rejtett értékeinek bemutatása,
nagymaros vonzerejének növelése,
ismertségének népszerűsítése.
A pályázaton lakóhelytől függetlenül bárki indulhat, grafikai
és a festmény alkotásokat várunk
technika megkötés nélkül (pl. szobor, digitális alkotás, fotó alkotások benyújtására nincs lehetőség)
Korcsoportra a javaslatuk:
- 6-14 éves korig

- 15-29 éves korig
- 30-60 éves korig
- 60 év felett
A pályázatok benyújtására
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 2013.
június 5. és június 10. közötti
időtartamban, ügyfélfogadási
időben van lehetőség. Az alkotások bírálatát a nagymarosi Képzőművészeti Egyesület
(NaKE) három főből álló zsűrije végzi, a helyezettek tárgyjutalomban részesülnek, illetve
a művek kiállítására – június
végéig - is sor kerül.
További információk a Nagymaros következő lapszámában, illetve az önkormányzat honlapján
várhatók.

Gesztenyevirág Fesztivál
Nagymaroson
Nagymaros Város Önkormányzata és a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány 2013. június 22-én és 23-án
rendezi meg a Gesztenyevirág Fesztivált melynek keretében emlékezünk Kittenberger Kálmánról is.

Tervezett program
2013. június 22.
Fő tér - Háztáji piac kikiáltóval, arcfestőkkel, benne gesztenye
jelmez verseny gyerekeknek; kiállítások megnyitója.
Magyar utca - Gesztenyés témájú konferencia a Mátyás épületében; Óperenciás Bábszínház – Fortélyos mester és a királyi tanács; Palcsó Tamás; Radics Gigi; Operett Voices együttes operett
műsora; Utcabál a Vidám Fiúk együttessel.

2013. június 23.
Duna part - Főzőverseny, horgászverseny, süti sütő verseny
Benke Laci bácsival.
Fő tér - Kittenberger Kálmán szobrának megkoszorúzása.
Magyar utca - Munkakutya bemutató; keverékkutya szépségverseny; Óperenciás Bábszínház – Vízipók, csodapók; térzene
a Dunakanyar Fúvósegyüttessel; Wildenrosen fellépése; vetélkedők; Kállay Saunders András; Péter Szabó Szilvia; Örökség
együttes nagykoncertje.
Mindkét napon a Magyar utcában kirakodóvásár, gesztenyével
kapcsolatos ételek és italok bemutatója lesz.
Szombaton délután népi fakörhintát és játszóparkot vehetnek
igénybe az érdeklődők, vasárnap délután
kézműves foglalkozásokon vehetnek részt az
érdeklődők.
A rendezvény teljes időtartama alatt biztosított a vendéglátás, étel- és italkiszolgálással.
Szeretettel várják a rendezők az érdeklődőket!
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Nagymaros 				

								

A képviselő-testület április 29-iki
ülésén négy rendeletet fogadott el
1. Módosította 2012. évi költségvetési rendeletét, mellyel az
előirányzatok év közbeni pótlólagos támogatásokkal, valamint
a szakfeladatok polgármesteri hivatal, illetve önkormányzatok
közötti megosztása folytán való átcsoportosítása történt meg. A
rendelet száma: 9/2013. (IV. 30.)
2.A 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel elfogadta
az önkormányzat 2012. évi költségvetése zárszámadását, 2 645
443 000 Ft bevétellel és 2 480 138 000 Ft kiadással.
3. A 12/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel a jogszabályi változások (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény január 1-jei hatályba lépése), a
hivatal elnevezése és szervezeti felépítésének január 1-jén bekövetkezett változása, valamint a képviselő és bizottsági elnök
személyében beállt változás átvezetése okán módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet.
4. Elfogadta 11/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét a
településképi véleményezési és bejelentési eljárásról.
A rendelet alapján településképi véleményezési eljárást kell
lefolytatni építmény építésére, bővítésére, településképet érintő
átalakításra, felújítására irányuló építési engedélyezési eljárást
megelőzően.
Ez alól kizárólag a homlokzati változással nem járó, kizárólag belső átalakítási munkákra vonatkozó engedélyköteles építési tevékenységek, a fennmaradási engedélyezési eljárások, az
összevont telepítési eljárás körébe tartozó, valamint a területi
építészeti-műszaki tervtanács véleményezési feladatkörébe tartozó építési tevékenységek jelentenek kivételt.
A vélemény építési engedély kérelemhez csatolása hiányában az építési hatóság hiánypótlásra szólítja fel az építtetőt.
A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a polgármesterhez az önkormányzati rendelet
melléklete szerinti nyomtatványon, az építészeti-műszaki dokumentációt a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában kell benyújtani.
A nyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető, valamint a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán átvehető.
Az építészeti-műszaki dokumentációt olyan tartalommal kell
benyújtani, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható.
A polgármester településképi véleményét az önkormányzat
főépítésze szakmai álláspontjára alapozza.
A Kormányrendelet alapján a polgármester véleményében
a) engedélyezésre – feltétellel vagy anélkül – javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy
b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha
ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg a kormányrendeletben és az önkormányzat rendeletében meghatározottaknak, vagy
bb) a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi illeszkedési követelményeknek.
A polgármesternek a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül meg kell küldenie véleményét az építtetőnek vagy a
kérelmezőnek. Ennek hiányában a hozzájárulást megadottnak
kell tekinteni.
A vélemény az építési hatóságot köti, azt döntésénél köteles
figyelembe venni.
A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs
helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.
A rendeletek az Önkormányzat/Képviselő-testület/Rendeletek menüpont alatt elérhetők, és teljes szövegükben olvashatók.
Dr. Horváth Béla jegyző
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Kigyulladt egy autó a főtéren
folytatás az 1. oldalól
Április 18-án, délelőtt a Budapesti Katasztrófavédelem riasztotta a helyi csapatot üzemzavar miatt. A Kóspallagi úton
biztosította a helyszínt David
Balazic és Cserni Tamás.
Április 20-án valamivel délután egy óra után ismét a Budapesti
Katasztrófavédelem-

mét lerakat égett. A tűz eloltásában segített a váciaknak Marsi Miklós, David Balazic, Hevesi
Szabolcs és Kellner Zsolt.
Április 30-án délelőtt fél tízkor jött a riasztás, hogy egy gépkocsi kigyulladt a Fő téren. A
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai - Marafkó
Márk, David Balazic és Cserni

től érkezett riasztás, hogy a
Kóspallagi úti elágazásnál (Duna-part oldalán) 500 négyzetméter területen ég az avar. Az oltáshoz 2000 liter vízre volt szükség. A munkában Cserni Tamás és David Balazic vett részt,
együttműködve a Váci Tűzoltósággal.
Április 21-én délután szintén
a Budapesti Katasztrófavédelem
riasztására vonult a NÖTE a Fehérhegyre, ahol egy illegális sze-

Tamás parancsnok - 10 percen
belül a helyszínre értek és poroltóval megkezdték az oltást, melyet még a váciak érkezése előtt
be is fejeztek.
A Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon zajlott az
önkéntes tűzoltóknak tartott tanfolyam vizsgája április 20-án.
Sikeres vizsgát tett Hevesi Szabolcs és Grexa Norbert nagymarosi önkéntes tűzoltók. Gratulálunk nekik!

Gesztenye génmegőrzés
Szelídgesztenye fajtáink egykori felmérői kerstetnek
A gesztenye fajtáink biológiai
alapot nyújtanak a többfunkciós, hagyományos tájgazdálkodáshoz és egyben kultúrtörténeti
értékeink is. A meg nem újítható
genetikai erőforrások jelentősége egyre nagyobb, védelmük
kiemelten fontos. Az ökológiai
adottságokhoz alkalmazkodó
szelídgesztenyések tájesztétikai
szerepe is kiemelkedő. Nemzeti
érdekünk – többféle szempontból is - a fajtáink felmérése, szaporítása és a génmegőrzés.
Az igen nagy változatosságú
nagymarosi gesztenyeállományokból a fajtakiválasztás során dr. Szentiványi Péter vezetésével a 60 (!) legjobbnak ítélt
változatot választották ki, amelyeket rendszeresen ellenőriztek. A fajtaminősítéshez a törzskönyvezettként kijelölt fák több
évi megfigyelése rügyfakadástól lombhullásig és az ezúton
szerzett adatok – a fák 19, a
gyümölcs 32 tulajdonsága – feldolgozása révén kerültek a leg-

jobbak az állami fajtaminősítő intézethez minősítésre, bejelentésre. Ebben a részletes
adatfelvételezési munkában az
akkori nagymarosi iskolaigazgató, Osztényi Endre és tanulói, illetve hely- és szelídgesztenye-ismeretükkel a helyi gazdálkodók nyújtottak segítséget.
A kapott alapadatok eredményeit
az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Intézet ellenőrizte, és
javaslatára a Fajtaminősítő Tanács 1969-ben hozott döntése értelmében államilag elismert fajtává vált három nagymarosi változat (Szentiványi–Körtvély, 1970).
Aki ebben az alapos feltáró
munkában részt vett bármilyen
formában, vagy tud róla valamit, emlékszik ezzel kapcsolatos
eseményekre, kérjük, jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken.
Telefonszám: 06 27 354-452;
mobil: 06 70 599 9150; e-mail:
zozolko@gmail.com.
Köszönettel és tisztelettel:
Zeller Zoltán
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Beszámoló

Azért választottam a tájékoztatás
ezen formáját, mert a Jobbik által rendezett fórumokon, és az önkormányzati közmeghallgatáson
ugyanaz a néhány ember jelenik
meg, a lakosság legnagyobb része
teljesen passzív. Így, az újságon
keresztül talán többen értesülnek a
munkánkról.
Az első, és talán a legfontosabb
a 3 körzeti megbízott, helyben élő
rendőr letelepítése. Két és fél éve
mennek a tárgyalások, levélváltások ez ügyben. A rendőrhatóságtól eddig minden szintről ugyanaz a válasz érkezett, hogy nincs
státusz, különben is van rendőr
Nagymaroson, nem is olyan rossz
a helyzet, legyünk türelemmel,
stb, stb. Ezt nem tudjuk elfogadni! Most készül a levelem, melyet
Pintér Sándor belügyminiszter úrnak írok. Ha ő sem lép érdemben,
akkor Harrach Péter országgyűlési képviselőt keressük meg.
A fenti, további lépések sürgős
megtételét indokolja a város területén a közelmúltban történt események, mint például: emberölés
(Kóspallagi út) személyi sérüléssel járó rablás az esti órákban, a katolikus templomban többszöri persely feltörés és pénz eltulajdonítás
(Karitász persely) , két kis bolt
feltörése pénz, illetve árú lopás, éjszakai órákban az utcán parkoló
autók megrongálása üzemanyag lopás illetve katalizátor lebontása és
ellopása, a felújítás alatt álló épületekből elektromos vezetékek nagy
rongálással , károkozással való kitépése, a felvonulási lakótelep házainak és a szállodának a folyamatos feltörése és rongálása. Biztos
vagyok benne, hogy a felsoroltak
csak egy részét képezik a megtörtént ilyen eseményeknek sajnos.
Piac: érzékeny pontja a nagymarosi közösségnek. A piac elindítása a választási programunk
első pontja volt., teljes erőbedobással támogattuk a piac-ügyet.
Ne várja senki, hogy most „bedobjuk a gyeplőt a lovak közé”,
és lesz, ahogy lesz, mindenki saját elképzelése szerint vesz részt
az árusításban. Van egy házirend,
amelyet minden árusnak be kell

tartania. Április 13-án, szombaton
én voltam az önkormányzat részéről a megbízott ügyeletes, amikor
reggel végigjártam egyenként az
árusokat, és a házirend betartására
kértem őket. Mindenki barátsággal fogadott, kivéve az ún. „esztergomi „-t, aki eddig számtalan
alkalommal megszegte a házirendet (korábban kezdi az árusítást,
később fejezi be, ami a több, a házirendet betartó árusnak hátrányt
jelenti) Miután észrevette, hogy
kb. 6-7 m-re vagyok tőle, minősíthetetlen hangnemben, ordenáré módon elkezdett üvölteni, hogy
: náci, fasiszta, kinyírlak a családoddal együtt, Fekete Zsolttal és
családjával együtt, stb, stb. A környékbeli árusok is döbbenten hallgatták ezt a dühkitörést. Ami ezen
felül döbbenetes még, hogy az önkormányzat részéről ez idáig semmilyen következménye nincs az
esetnek. Ezzel az ügyet lezártnak
tekintem.
„A képviselő-testület az eseményt követően megtartott rendkívüli ülésén tárgyalta a sajnálatos esetet, és úgy döntött, hogy
Szabó Ferencet a házirend megsértése miatt két alkalommal a piacról kizárja. Ez a döntés közölve
lett vele, végrehajtásra egy hónapon belül köteles. Ezt megelőzően
január 30-án írásban fel lett szólítva a házirend, különösen a nyitvatartási idő betartására, a piacról való kizárás következményére figyelmeztetéssel. Ezek alapján
nem gondolom azt , hogy az önkormányzat részéről ne lett volna
következmény. (Petrovics László
polgármester) ”
A folyamatban lévő ügyek közül a város felső részét kedvezően érintő dolog: felkértünk egy kereskedőt, hogy nyisson boltot az ez
idáig teljesen ellátatlan területen.
Hiszen az lehetetlen dolog, hogy
egy fél kiló kenyérért 2 km-t kell
valakinek gyalogolnia. Egy idős
embernek a bevásárlás óriási teher.
Ezen szeretnénk most könnyíteni,
reméljük, hogy hamarosan megnyithat az új bolt.
Szimon Attila
önkormányzati képviselő Jobbik

Jobbik hírek
Időpontváltozás! Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselő (Jobbik) előadása nem május 2-án, hanem 2013. május
14-én, 18 órakor lesz a Művelődési Házban.
Jó hangulatú, emlékezetes estét töltöttünk Schuszter Lóránttal (képünkön) április 11-én. Az előadás után a Fekete-tanya finomságaiból, hazai borból csaptunk egy jó
kis lakomát. Sajnálhatja, aki nem jött el!

		

Nagymaros

Locsolóbál

Az idei locsolóbált a nagymarosi óvodáért Alapítvány javára
az óvodapedagógusok szervezték meg.
A bál jó hangulatban hajnalig tartott. A Heinczinger zenekar remek muzsikáján a jelenlévők többsége vígan ropta a táncot.
Köszönetet mondunk a bált
színesítő fellépőknek: a Danubius táncegyüttesnek, a
Wildenrosen táncegyüttesnek,
Radics Éva „Hugi-nak” és tanítványának Gábri Krisztinek az
egzotikus hastánc bemutatóért.
Köszönjük a Művelődési
Ház vezetőjének és dolgozóinak a segítséget, a feltöltött kávégépet a Kerekegyletnek és
Straubinger Zoltánnak és minden támogatást, ami rendezvényünk sikerét elősegítette.
Közel 80 tombola felajánlást
kaptunk, ezért kétszer volt tombolahúzás.
Álljon itt a tombolafelajánlók hosszú listája- volt aki 2,3
vagy még több ajándékot is felajánlott.
Felajánlók: 1. Melisek Tibor, 2. Bethlen Gábor, 3. Sebián
Istvánné, 4. Burik Erzsébet, 5.
Szalai Tünde, 6. Klári Söröző, 7. Dr. Drobilich János, 8.
Szülői felajánlás a Magyar utcai óvodából, 9. Manyi bolt, 10.
Lados Krisztina, 11. Vajsz Csaba, 12. Ancsa bolt, 13. Psenák
Tiborné, 14. Karsai Kriszti-

na, 15. Hornyák Hajnalka, 16.
Lendvainé Pesti Emese, 17.
Fortuna Ruhaszalon Vác, 18.
Harangozó Károly, 19. Természet Patikája Biobolt, 20. Bükki Ildikó, 21. Heininger Ivett,
22. Lénárt Kitti, 23. Fekete Tanya, 24. Lakberendezési üzlet Váci út, 25. Vágási Lili, 26.
Névtelenül adományozók a piacról, 27. Raszler Orsolya, 28.
Kiss Károly, 29. Névtelen felajánló AVON, 30. Kadamba Bt,
31. Kurtas Miklósné, 32. Spájz
Bolt, 33. Harangozó Károlyné,
34. Villányiné Szikriszt Brigitta, 35. Balázs Róbert és neje,
36. Janeka György, 37. Hajek
Csilla, 38. Marosi Fanni, 39.
Ambrusné Molnár Csilla, 40.
Bogár Attila, 41. Hód Kft, 42.
Mátyás Étkezde, 43. Emmerné
Terike, 44. Valentin Ferencné
Bori néni, 45. Bakó Csenge,46
Virgáné Erzsike Gyógynövény üzlet, 47. Óvodai dolgozók felajánlása, 48. Napkereki
Küküllő Kerékpárszervíz, 49.
Bergmann Szepa, 50. FlamichGalli Csokoládé Manufaktúra,
51. Zollerné Patrik Angéla, 52.
Matuk Bálint, 53. CBA Üzlet,
54. Heincz Zoltánné, 55. Édeske Alíz Cukrász Műhelye, 56.
Almási Gábor Patak Vendéglő,
57. Nagymarosi Erdészet, 58.
Kocsis Norbert, 59. Kautz István Masped, 60. Róna Rudolf
és feleség Éva, 61. Simon Évi,
62. Csányi Adrienn.

Einladung - Meghívó
német nyelvű szentmisére
Die „Donauschwäbische Selbstverwaltung Nagymaros” lädt
Sie herzlich ein, am Sonntag,
den 19. Mai um 18.30 Uhr, einem deutschsprachigen Gottesdient in der römisch-katholischen Kirche in Nagymaros
beizuwohnen.
Als Erinnerung an unsere
Traditionen in der Pfingstzeit, zelebriert Pastor Áron Fejérdy
den Gottesdienst, an der Orgel begleitet Ildikó Szabó und es
singt der Chor Nachtigall aus Kismaros.
A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár mindenkit május 19-én, vasárnap 18.30 órakor a német
nyelvű pünkösdi szentmisére, melyet Fejérdy Áron atya celebrál. Orgonán közreműködik Szabó Ildikó, énekel a kismarosi
Nachtigall Kórus.
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Az iskola áprilisi hírei
A tavaszi szünet után tanulóink és
tanáraink újult erővel láttak neki a
munkának. Áprilisban több osztály
vett részt tanulmányi kiránduláson.
A 3.a és 4.a osztály a Mesemúzeumba látogatott el, a 2.b és 4.b a
Planetáriumban tekintette meg a
Nap családja című előadást, és tett
látogatást a Fővárosi Növény-és
Állatkertben. Ezúton is köszönjük
a kedves szülőknek, hogy a kedvezményes utazást lehetővé tették
számunkra!
A leendő első osztályosok beíratása 8-án és 9-én zajlott. Idén ősszel
52 kisdiák kezdi nálunk általános
iskolai tanulmányait.
Számos iskolai és iskolák közötti versenyen mérték össze tudásukat a diákok.
Április 4-én kémia háziversenyt
szervezett Philippné Jung Rita. A
verseny helyezettjei:
1. Kovács Tünde, 2. Ember
Andrea, 3. Péntek Judit, 4. Maurer
Rita, mindannyian a 7.a osztályba járnak, 5. Holtság Ádám 7.b, 6.
Rudnyánszky Helga, ők 7.b osztályos tanulók.
Ezen a napon indult Tápiószecsőn a Megyei Diákolimpia
futóversenyén Squor Bálint, Dobó
Bálint, Jeszenszky Petra, Illés Panna, Trampó Nóra és Vén Botond.
Közülük Jeszenszky Petra jutott tovább hatodikként az országos versenyre, ahol a 176 indulóból a 44.
helyen ért célba.
Petrovics Béla és Fábián Szabolcs kísérte őket a versenyre.
Április 13-án a Máté bazárban
került sor a Nyuszi szépségversenyre, melyet az Állatbarát klub
a gyerekek nagy örömére idén
másodszor is megrendezett. Amíg
az eredményhirdetésre vártak a kis
gazdik, kézműves foglalkozáson
vehettek részt. Természetesen minden nyuszi nyert a saját kategóriájában. A vándorserleget idén Mátrai
Nóra Pöttöm nyuszija nyerte el.
15-én este fogadóórát tartottak
a felső tagozaton tanító tanárok.
Sajnos kevés szülő élt a lehetőséggel, hogy gyermeke tanulmányi
eredményeivel,
magatartásával
kapcsolatban konzultáljon iskolánk
tanáraival.
Április 22-én, hagyományunkhoz híven megrendeztük akadályversenyünket a FÖLD NAPJA
tiszteletére.
Ebben a tanévben a környezetvédelem köré csoportosítottuk
a feladatokat: szelektív hulladékgyűjtés, víz-és levegőszennyezés,
védett növényeink és állataink álltak a középpontban. Egy állomáson
pedig arról beszélhettek a versenyzők, hogy ők, személy szerint mit
tehetnek, és mit tesznek saját kör-

nyezetük védelmében, hogy men�nyire fontos a tisztaság, az energiaés víztakarékosság. Beszámoltak
arról is, mit tesznek, és mit tehetnek
azért, hogy környezetük rendezett,
virágos, parkosított legyen.
Reméljük, hogy az így szerzett
vagy felelevenített ismereteiket
hasznosítani is tudják mindennapjaikban! Eredményeink: 5-6. osztályosok között az 5.a TAVASZTÜNDÉREK és a 6. osztály XD
FÖLDGÖMB csapata holtversenyben végzett az első helyen, míg a
nagyoknál a 7.a SZÉLVÉSZ csapata bizonyult a legjobbnak. A versenyt Burányi Éva szervezte.
Április 22-én és 23-án atlétika
versenyen indultak iskolánk tanulói
Vácon. Futás, kislabda hajítás, távolugrás, súlylökés, 4x100 méteres
váltófutás szerepelt a versenyszámok között. A legjobb eredményt az
I. korcsoportban induló fiúk érték
el, ők a 8 induló csapat között a
2. helyen végeztek. Jórász Vilmos,
Sárosi Olivér, Schaffer Bálint,
Szobonya Bálint, Szekeres Ferenc
és Vas Koppány voltak a csapat tagjai. Kísérő tanáruk Petrovics Béla
volt.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a
gyerekek lelkesen indultak neki
a versenyeknek, és tisztességgel
helytálltak. Gratulálunk a győzteseknek, és azoknak is, akik szép
helyezést értek el!
Ebben a hónapban zajlik diákjaink fittségi állapotának felmérése, melyről a szülők tájékoztatást
kapnak.
A 3.a és 4.a osztályosok április
23-án Ópusztaszerre látogattak el,
ahol megtekintették az emlékparkot.
Az elsősök Budapesten jártak
a Bábszínházban, ahol a Csizmás
kandúrt nézték meg.
23-án volt a Filharmónia bérlet
idei utolsó előadása, az Ifjú Nógrád
Táncegyüttes lépett fel.
Április 22-25-ig gyűjtöttük
a papírt Szlépkáné Árvai Ágnes
szervezésében. Összesen 14.891
kg újrahasznosításra kerülő papírt
hoztak tanulóink szüleik segítségével. Itt szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, hogy még mindig
tart a tejes és italos dobozok gyűjtése!
27-én a II. Pest Megyei Dallamütőhangszeres Szólóversenyen vettek részt Oláh Norbert növendékei:
Bálint András, Czilik Ede és Squor
Marcell.
Iskolánk Alapítványi bálját
27-én rendeztük meg, melyen a
két nyolcadik osztály tanulói táncoltak. Köszönjük mindazoknak,
akik felajánlásukkal támogatták
intézményünket, és azoknak is,

akik a szervezésben, lebonyolításban részt vettek! Reméljük, hogy
mindenki jól érezte magát a bálon!
Ezúton kérjük a kedves szülőket,
hogy adójuk 1%-át ajánlják fel a
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány
javára: 19182779-1-13.
A bált megelőző napon Suli–
bulit rendeztünk a Művelődési házban a felső tagozatos diákoknak.
A nyolcadikosok itt mutatták meg
táncukat társaiknak, rokonaiknak,
majd jó hangulatban buliztak tovább este fél tízig.
Szeretnénk köszönetet mondani
Edöcsény Andrásnak, akitől kerti
szerszámokat kaptunk, hogy ültethessünk az iskola udvarán. Így diákjaink megismerkedhetnek a földművelés, kertészkedés alapjaival.
Májusi előzetes: A tanév utolsó
hónapja is bővelkedik programokban; Alsós osztályaink a Mesemúzeumba, Parlamentbe látogatnak.
A 4.a osztály Kétbodonyba kirándul. A nyugdíjas klubnak a 2.a
osztály ad műsort. A hónap utolsó napjaiban kezdődnek a zeneiskolai vizsgák. Szolfézs vizsga
időpontja: május 31. 14:30. Május
29-én országos kompetenciamérésen vesznek részt a 6. és a 8. osztályos tanulók.

Iskola vezetősége
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Papírgyűjtés 2013
Papírgyűjtést szerveztünk az
iskolában. Szorgalmasak voltak kicsi és nagyok egyaránt.
Köszönet a szülőknek, akik egy
éven keresztül gyűjtötték, és tárolták a papírt, hogy az áprilisi
versenyen minél többet tudjanak leadni osztályaiknak. Gyűltek a kilók, nőtt az osztálypénz,
hiszen minden kilógramm értékes forintot ér az osztályoknak.
Bebizonyítottuk, hogy a szelektív gyűjtés mindenkinek szívügye. Dicséretes mennyiség jött
össze: 14800 kg. Szeretnék gratulálni a 3.b osztály tanulóinak,
és szüleiknek, akik megnyerték
a versenyt: 2780 kg-mal. Ez a
kis csapat már három éve nyeri
a papírgyűjtést, gesztenyegyűjtést, és a különböző sportversenyeken is kiválóan szerepelnek.
Büszke vagyok rájuk.
Az osztályverseny eredménye: I. 3.b, II. 3.a , III. 6. osztály, IV. 1.b, V. 8.b, VI. 1.a.
Egyéni verseny: I. Bessenbacher Boglárka 3.b, II. Kun
Alexandra 3.b, III. Lengyel Alíz
3.b, IV. Szilágyi Lili 8.b, V. Szilágyi Bálint 5.b, VI. Schwarcz
Anna 8.b.
Gratulálok az osztályoknak:
Szlépkáné Árvai Ágnes
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Egy nagymarosi
sikere Amerikában

Nagymaros

Első akció a sólyom-szigeti
Duna-mellékág megtisztítására

Április 6-án, szombaton, 18
lelkes felnőtt (köztük egy kismama) és 5 ugyancsak lelkes
Cservári Szabolcs testépítőként második lett gyermek részvételével elkezdtük a Sólyom-sziget menti DuSam Cservári, vagy ahogy még lehetőséget az adta, hogy a test- na-mellékág és környékének
mi ismerjük, Cservári Szabolcs építésen belül egy új verseny- megtisztítását. Sokan emlékezneve nem cseng ismeretle- kategóriát indítottak, fizikum
nül Nagymaroson. Édesanyjá- (mens physique), ahol nem az
ra jól emlékszünk az iskolából, izmok tömege dominál, hanem
ahol próbálta belénk verni a né- az izomzat aránya, kidolgozottmet nyelv szépségeit, kisebb- sága, formája, definiáltsága.

sul nagy mennyiségű szerves
hulladék is maradt a területen,
ezért rövidesen újabb akcióra
lesz szükség, hogy befejezhessük a munkát (többek között
egy traktorgumi vízből való kikotrása vár ránk).

hetnek a tavaly tavasszal nagy
visszhangot kiváltott brutális
fakivágásokra ennek a mellékágnak a területén. A kivitelezők
nem hogy az ott fészkelő fülemülék fészkeit nem kímélték,
de a munkálatok utáni helyreállítás is csak részben valósult
meg. A területnek bár van tulajdonosa, de nincs igazi gazdája, ezért sokan szemétlerakónak használják.
Az április eleji akcióval
egyrészt igyekeztünk egy értékes természeti terület helyreállításának szükségességére
felhívni a figyelmet, másrészt
ténylegesen felszámolni a
táj-és városképromboló szemétkupacokat, nem csak saját
magunk, hanem a Nagymarosra érkező vendégek, látogatók
miatt is. Sajnálattal láttuk,
hogy azóta is került szemét a
mederbe.
Az akciót a Magosfa
Környezeti
Nevelési
és
Ökoturisztikai Alapítvány és
nagymarosi önkéntesei szervezték, illetve biztosították a
szükséges eszközöket. A délután folyamán, alig 3 óra alatt
két darab 6 m3-es konténert
raktunk púposra szeméttel és
építési törmelékkel. A kitakarított mederrészből kb. 10
autógumi került elő, rengeteg
műanyag hulladék és egyéb
lim-lom.
A medret és környékét nem
sikerült teljes hosszában kitisztítani, ugyanis a konténerek nagyon hamar megteltek, ráadá-

Szeretnénk
köszönetet
mondani az akciót munkájukkal elősegítő önkénteseknek, Nagymaros Város Polgármesteri Hivatalának és a
Maros Kft-nek a szemét elszállításáért, Burgermeister
Lászlónak az akció szervezésében nyújtott nagy segítségért, illetve az akcióban
való lelkes és odaadó részvételéért, a Prím Kertnek (Pistinek és Biggynek) a szerszámokért, talicskákért, a nagymarosi piac árusainak az akció hirdetésének segítéséért, a Sólyom-sziget elkötelezett lakóinak, illetve mindenkinek, aki
céljainkat támogatva biztatott
bennünket. A szemétszedő akcióban részt vettek: Bezeczky
Gergely, Burgermeister László, Burgermeister Bea, Cziráki
Péter, Dobos Edgár, Fehér
Ági, Jakus Roland, Juhász Adrienn Lilla, Kelemen Zoltán,
Kiss Áron Keve és gyermekei,
Kiss Katalin, Kiss Rozália,
Kovács Antal Tamás, Kulcsár
Ilona, Mekkey Péter, Rátkai
János, Sólyom Barbara, Szekeres Ferenc és gyermekei.
A Sólyom-szigeti akció
folytatásáról tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Kérünk Mindenkit, hogy
vigyázzon természeti környezetünkre, városképünkre, és
ha szemetet lát, tegye meg lehetőleg, hogy felszedi, összegyűjti!
Juhász Adrienn Lilla
Nagymaros

nagyobb sikerrel. Szabolcsról
most leginkább a Facebookról
tudunk sokat, hiszen 27 éves
kora óta Amerikában él. Legutóbb egy sikeréről is beszámolt, egy testépítő versenyen a
dobogó második fokára állhatott fel: április 13-án, az NPC
Natural Diamond Classic body
building versenyen Floridában,
a Mens Physiqe masters kategóriában második lett.
- Huszonegy éves koromig
versenyszerűen
kajakoztam
Nieberl Károly kezei alatt, aki a
fizikai edzések mellett komoly
lelki és erkölcsi nevelésben is
részesített minket. Megtanultuk
tőle, hogy nem a győzelem és
verseny megnyerése a legfontosabb dolog, hanem hogy milyen emberekké válunk. A testépítéssel a nagymarosi testépítő
klubban - a könyvtár alatti pincében - Grécs Laci és Török Tibor barátaim vezetése alatt ismerkedtem meg, ahol edzőtársaimtól , egymástól tanultuk a
súlyzós edzés fogásait – meséli Szabolcs, aki 27 évesen került ki Amerikába, ahol a súlyzós edzést mindvégig folytatta.
- Versenyezni csak két éve, 38
évesen kezdtem el. Számomra a

Szabolcs a testépítők azon
csoportjához tartozik, akik
visszautasítják a doppingszereket, anabolikus szteroidokat.
Mint mondja, talán arra a legbüszkébb, hogy soha sem csalt
ezekkel a drogokkal.
- Nem versenyeket szeretnék nyerni elsősorban, hanem
próbálom magamból kihozni a
maximumot, amit a genetikám
megenged. Azért szeretnék
visszamenni jövőre, megpróbálom megnyerni a kategóriámat. Köszönöm a támogatást
valamennyi ismerősömnek, barátaimnak és szüleimnek, akik
nagyon drukkoltak nekem.
A terveiről kérdezve elmondta, hogy amikor tud, mindig haza látogat Nagymarosra, mert hiányzik neki a város
és családja. Legutóbb télen volt
itthon. Tervezi, hogy néhány
év múlva haza költözik. Mivel szereti a festményeket, itthon műkereskedéssel szeretne
foglalkozni majd. Szeretné eddigi gyűjteményét is bemutatni
a közeljövőben Nagymaroson,
ez a tavaly elhunyt Németh
Miklós műveiből áll. A tárlatot
hamarosan Amerikában is bemutatják. (Furucz Anita)

Nagymaros
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„One of us- Egy közülünk”
Levél Ismeretlen Barátnőmnek

Az Európai Unioban polgári
kezdeményezés indult „Egy közülünk” címmel.
„27 európai ország polgáraival együtt valljuk, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, hiszen a magzat él, dobog
a szíve, fájdalmat érez és mosolyog- mint bárki közülünk.
A kezdeményezés célja, hogy
az Európai Unioban a fogantatástól kezdve minden embert
illessen meg az élethez és a
méltósághoz való jog. Ezen új
lehetőséggel élve 1 millió európai polgár aláírásával közvetlenül kérheti az Európai
Bizottságot,hogy az EU ne támogasson olyan kutatásokat,
melyekben megfogant életeket
pusztítanak el. Mindenki egyformán kapjon esélyt az életre”
A minap ehhez a kezdeményezéshez gyűjtöttem aláírásokat Nagymaroson, a Monsberger
téren. Valamiért otthagytam
asztalomat egy kis időre, és
mire visszatértem egy levélke
fogadott.
Az ebben leírtak sarkallnak
arra, hogy szóba hozzam ezt a
témát.
A levélke finom, női írásról
tanúskodik- így feltételezett Ismeretlen Barátnőmnek is szeretnék válaszolni ezzel.
A levél konkrét tartalmára
később térek rá, először azt szeretném elmondani, hogy én miért álltam az ügy mellé.
Bár tudom, hogy bonyolult filozófiai okoskodások is léteznek
az emberi élet kezdetét illetően,
számomra a józan ész, a valós
tapasztalat alapján sosem volt
kérdés, hogy az élet a fogantatással kezdődik. Ha egy megfogant embrióval nem teszünk
semmit, hagyjuk a természetet
működni a maga útján, abból
9 hónap múlva látható emberi
csecsemő lesz.
Anyaként pedig csak azt
mondhatom, hogy életem legértelmesebb és legcsodálatosabb
vállalkozása, hogy gyermekeink
vannak. Ahogy öregszünk, fogy
saját életünk, egyre inkább érzi
az ember annak jelentőségét,
hogy tovább adtuk az életet!
Orvosként meg esküt is tettem,
hisz az eredeti Hyppokratesztől

származó eskü szövegben benne
szerepel, hogy „magzatelhajtást
nem végzek”.
Végül- de nem utolsósorbankeresztényként rácsodálkozom
a mindenséget létrehozó és
fenntartó Teremtőre, akitől saját
életünket is ajándékba kaptuk.
Így számomra az élet adása és
elvétele kizárólag Isten illetékességi körébe tartozik
Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy ezzel a kezdeményezéssel egyetértek. De minek ezért
az aláírást gyűjteni? Hát azért,
mert ha 1 millióan kinyilvánítjuk ezt, az már nem egy elhanyagolható szám! Akkor hiába
harsog minden életellenes hang,
mi 1 millióan tudjuk, hogy ezzel
nem értünk egyet! Mi is szeretnénk hallatni hangunkat!
Hyppokratesz már az ókorban is tudta, hogy a magzatelhajtás szemben áll az életre esküdött orvos tevékenységével.
A mai Európában pedig vitatják
azt, hogy a magzatelhajtás az
élet kioltása- inkább bonyolult
elméleteket gyártanak arról,
hogy mikor is kezdődik az emberi élet.
Vajon mi annak a kultúrának
a jövője, ami elpusztítja saját
gyermekeit?
*****
Most pedig térjünk át a kis
levélre, ami az aláírásgyűjtő
asztalon várt. Így szól:
„Bocsánat! De ezt a helybéli nők, lányok- asszonyok is így
gondolják?
Mikor felelősek a „leendő”

gyermekért, ha FELELŐTLENEK, vagy ha végiggondolják
„ballépésük” következményeit?
Ki fog gondoskodni az ÁRVÁN
maradt gyermekekről? Ki fogja
őket eltartani? Mi, a TÁRSADALOM! Mihez vezet ez: még több
ADÓFIZETÉSHEZ!”
Kedves Barátnőm, Bocsánat!
A meddő nők is így gondolják
ezt? Mindaz az ugrásszerűen
növekvő számú fiatal nő, aki
évekig járja az orvosokat, töménytelen pénzért, tömi tele
magát teljesen kiszámíthatatlan
távoli hatású hormon bombákkal? Ők aztán tudják, mit jelent
a puha anyaméhbe ágyazott
pici csíra, ami (aki) habzsolja
a növekedést,az a dobogó pici
szív!
Ja, hogy Te nem erről az
esetről beszélsz? Hanem arról,
mikor a felnőttnek van joga
„ballépésekhez” a védtelennek
meg nincs joga az élethez? És
vajon a felelősség nem a felelős szexualításnál kezdődik-e?
Ugyanis semmi probléma sincs,
ha nincs felelőtlen élet-fakasztás! A megfogant élet, élet.
Tény, valóság!
Nem bántani akarlak, hisz
nyilván egy fájdalmas élmény
mondatja ezt Veled! És mint
ahogy a felelős szexualitásnak
is számtalan eszköze áll rendelkezésre, arra is van megoldás,
ha olyan helyzetben jelentkezik
az új élet, amikor TE nem tudsz
róla gondoskodni. Tömegével
várják meddőséggel küszködő
párok, hogy újszülött gyermekhez jussanak és szülők lehesse-

nek! Talán hallottál már az Alfa,
Gólyahír vagy az Együtt az életért Alapítványról! Hidd el segítenek! Életet adhatsz gyermekednek és boldoggá teszel egy
emberpárt!
Nagyon bánt, hogy ezt az
adófizetést is szóba hozod! Inkább csak ezért, mert az emberi
életet csupán gazdasági kérdéssé redukálja. De nem is sejted,
mennyire igazad van! Csakhogy
fordítva! Az előrejelzések szerint ugyanis Európát az a gazdasági katasztrófa fenyegeti, ami
népességfogyásból ered! Az a
helyzet, amikor a munkaképes
korosztály folyamatosan zsugorodik, az eltartandók – elsősorban az öregek- száma pedig
egyre nő. Lesz itt aztán adófizetés a hiányzó fiatalok miatt! Akkor még eljöhet az az idő, mikor
az élet végének kérdését kezdik majd vitatani. Kinek meddig
van joga élni. Mikor „kell” az
adófizetők érdekében megszabadulni tőle? (Érdekes olvasmány Dino Buzzatti kisregénye,
a Hajtóvadászat öregekre)
Ekkor kezdjük megérteni II. János Pál pápa prófétai vízióját, amivel a mai Európát jellemezte: a „halál civilizációjá”
–nak nevezte! Ha egy ponton
megbontjuk a dolgok természetes erkölcsi rendjét, jön utána a
többi is!
Kedves Ismeretlen Barátnőm, nem akarom ezzel a sötét
képpel befejezni! Inkább azzal,
a bíztatással, amit minden nőnek üzenek: „Az élet ajándék!
Add tovább!”

Újabb kitüntetés a
Nagymarosi Polgárőr
Egyesületnek
Trieb Antal, a Nagymarosi Polgárőr Egyesület vezetője április 23-án Százhalombattán egy újabb kitüntetést vehetett át.
Ezúttal a Pest Megyei Polgárőr Szövetség
ismerte el Trieb Antal munkáját a közbiztonság, bűnmegelőzés területén végzett
tevékenységéért. A vezető a mostani kitüntetést is az egyesület tagjainak és munkájának köszönheti – emelte ki. Szívből
gratulálunk az újabb elismerésért!
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Nagymarosi borász portrék
Kiss István
„A hordóban való érlelés folyamán
nem igazán szeretek a borhoz nyúlni, az érlelés folyamatába belepiszkálni. De azért bevetek ravasz
praktikákat, hogy a természet csodás teremtő folyamata mellett rajtam is múljon valami.”
Mr. Cabernet Franc. Egy ember,
aki csak egyfajta borokat készít,
igaz – művészi színvonalon. És
amilyen szép, gazdag egy Franc íz
világa, olyan sokrétű, színes „Kiss
Pisti” életútja. Egy beszélgetés a
Vas-megyei gyökerekről, egy vállalkozás felfuttatásáról, a villányi
bor őr-ségről, egy régi barátságról,
a „lekvár sűrűségű” vörösborok
imádatáról, és egy rendkívüli munkatársról.
- Az én hibám, hogy noha 15 éve
ismerjük egymást, ez az első alkalom, hogy leülünk fehér asztal mellett beszélgetni. A fogadódón, a jó
boraidon, és a sármos kalapodon
kívül jóformán semmit nem tudok
rólad.
- Íme, rögtön egy bizonyíték
a bor mindenhatóságáról. Ha ő
nincs, lehet, hogy a következő évtizedben is csak az árvízi homokzsákolásnál váltanánk néhány szót.
A gyökereknél kezdem: a szüleim Vasmegyeiek, Vasszécsenyben
voltak jókora birtokaink, főleg a
háború előtt. Nyaranta gyermekként sok időt töltöttem ott, és noha
én már Pesten születtem, nagyapám keze munkája révén volt
némi rálátásom a gazdálkodói életformára. Engem azonban valahogy mindig a szállítás vonzott.
Így a leszerelés, és a számomra
nagyon fontos családalapítás után
ebbe vágtam bele. Először egy
Zsukkal kezdtem fuvarozni, aztán taxiztam ’84-től ’88-ig. Majd
megalapítottam a City Segély
Kft-t, melynek az autómentés, autószállítás volt a fő profilja. No ez
volt akkoriban az igazi hőskor. Dízelesített Volga kombival kezdtem, Robur vontatta trélerrel jártam Svájcban, Aviával Hamburgban, elképesztő dolgokra vitt rá az
élet. A vállalkozást egy bő évtized
alatt sikerült felfuttatni, ennek az
volt az ára, hogy 22 éves koromtól 35 éves koromig a melón kívül nem sok mindennek jutott hely
az életemben. Nagymarosra úgy
hozott bennünket a gondviselés,
hogy Kismaroson volt hétvégi házunk, és már akkor is megszállott
hajós ember lévén a marosi Motor-

csónak Klubban volt a hajónk. No
és Bajnógel Laci bácsi személye is
megkerülhetetlen, mivel az ő révén kezdtem itt Nagymaroson vadászni. Addig-addig járogattunk a
családdal ide, míg úgy döntöttünk,
letelepszünk. ’98-ban sikerült
megvennem az akkor még meglehetősen romos Szász házat, ahol
jelentős fejlesztések után jelenlegi panziónkat működtetjük feleségemmel. Bajnógel Laci bácsival a
jó kapcsolatom továbbra is megmaradt, mind a vadászat, mind a
borkészítés tekintetében is mentorom volt. Ő fogadta be az első hordómat is a saját pincéjébe. Régi,
hagyományos módszerrel jófajta
Zöldveltelíni bort készített az öreg.
A „Víszel” elején volt a pincéje,
mindig kinn ült a pince előtti padon. „Gyerök! Hova mész? Gyere be! Ismertem apádat!” – hallom
szinte most is jellegzetes hangját.
Igazából egy szép barátságnak köszönhető, hogy hódolni kezdtem
a bor kultuszának. Flamich Pistivel néhány év eltéréssel egy középiskolába jártunk, és egy nagyon
régi barátság köt össze bennünket.
Nem bűneként, mindenképp érdemeként tartom számon, hogy „belevitt” engem a minőségi borfogyasztásba. Mind a ketten Villányhoz kötődünk, a villányi borhoz
való elkötelezettségünkre, Villány

jó hírnevének megőrzésére, terjesztésére az ezredfordulón fel is
esküdtünk, így lettünk hivatalosan
is Villányi Bor Őrök. (Ez amolyan
borlovag féleség, de Villányban
így nevezik.) 2002-ben gondoltunk egy merészet, összebútoroztunk Pisti barátom Pince utcai pincéjébe, és elhatároztuk, hogy megpróbálunk jó szőlőből mi is valami
iható, hasonló minőségű bort készíteni, mint amit Villányban megismertünk. Lelkesedésünk a hályogkovácsok bátorságával párosult, és a Jóisten segedelmével már
az első években sikerült néhány
igen kiváló Kékfrankos és Merlot
bort készítenünk. No ez meghozta a kedvet, és nekiláttunk tudományos alapon is elmélyülni a borkészítés rejtelmeiben.”
- Hogyan történt mindez? – teszem fel a kérdést, a sokadik hordóból elővarázsolt, sokadik varázslatos Cabernet Franc kóstolása után.
- Nézd, Nagymaroson olyan
fejlődés történt az elmúlt 13-14
év alatt, hogy ha itt körbemész a
marosi borászok között, hibás bort
már nem találsz. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak Mojzes Petinek, Heininger Karcsinak, és a
helyi borbarát körnek. Mi is az ő
szárnyaik alatt finomítgattuk, mélyítettük a tudásunkat, mígnem sa-

ját lábunkra álltunk. 2005-ben én
is önállósítottam magam, saját
pincét vásároltam itt a Hegy utcában, és azóta saját kútfőből készítem, kezelem Cabernet Franc boraimat. Ezek évjárattól függően
hol iható, jó borok, hol egészen kiválóak, mint például az a 2006-os
Franc, amely számos borversenyt
nyert, és a Visegrádi Ister-Gránum
Eurorégiós borverseny legjobb
vörösbora lett. Én teljes mértékben a kézműves borászkodás vonalát képviselem. Legfontosabb
lépésként csak magas minőségű
szőlőt vásárolok Süttő Józsi barátomtól, Bátáról. Azért Cabernet
Franc-t, mert ezt tartják minden
vörösborok atyjának. Ez egy ősi,
vastag bor, ízvilág szempontjából pedig ez a szívem csücske. Azt
is megmondom őszintén, hogy
én a hordóban való érlelés folyamán nem igazán szeretek a borhoz nyúlni, az érlelés folyamatába belepiszkálni. Miután a 6-7 hétig héján hagyott nyers bor tartályba, hordóba kerül, a szükség szerinti fejtést, szellőztetést, kénezést
elvégzem, de ez utóbbi kívül nem
adok hozzá semmit. Nincs tápsó,
nem oltom be, nem indítom be
újra, nem használok élesztőt, ebben a pincében az utóbbi években
már magától beindul az erjedés.
Átlag 2-3 évenként csúszik be egy
kimagasló évjárat, de én is bevetek ravasz praktikákat, hogy a természet csodás teremtő folyamata mellett rajtam is múljon valami.
A 2011-es Franc boromat például
két fajta hordóban érlelem. Egy részét hagyományos tölgy barik hordóban, másik részét szelídgesztenye hordóban. Ez utóbbi kuriózum, a Bajnógel Laci bácsitól lestem el. A barik hordóból gyönyörű, testes, telt, harmonikus ízű bort
kapok, a gesztenye hordóban savasabb, cseresebb lesz ugyanaz a
bor. A kettő házasításából születik
meg az a különleges, étcsokoládéhoz hasonlító íz, amely például a
2008-as nagy Cabernet Franc boromat jellemezte.
- Honnan veszed a bátorságot,
hogy akár évekre is magára hagyd
a boraidat, és engedd, hogy a természet alkossa meg azt, ami belőle
megalkotható?
- Erre neked István atya legutóbbi János napi boráldás miséjén elhangzott gondolatát válaszolnám: a borásznak a legjobb munkatársa a Jóisten. No – mondtam
magamnak – nekem akkor problémám nincsen. Ami rajtam múlik,
arra oda kell figyelnem, mint eddig
is, az összes többivel pedig – ha a
Jóisten a kollégám, - nagy baj már
nem lehet.
Heininger Ferenc
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Köszönet a lakosságnak
A Gondozási Központ (ÖNO) már
sokszor kapott segítséget a település lakosságától, és ezt most újból megtapasztalhattuk!
Évek óta tudtuk, hogy az intézmény teteje felújításra szorul,
de 2012. ősz folyamán vált tarthatatlanná a helyzet. Ekkor az
újság hasábjain kértünk segítséget az intézmény tető felújítása ügyében. Eltelt pár hónap, és
már le is tettünk arról, hogy sikerrel járnánk, mikor ezév márciusában váratlanul megkeresett
Varagya Krisztián, hogy „Kati
néni mit kellene megcsinálni?”
Nagyon megörültünk a felajánlásnak, mert az utca fronton már
balesetveszély volt, így figyelemfelhívó táblákat helyeztünk ki.
Szerencsére az intézmény 2013.
évi költségvetésében sikerült beterveznünk a felújítási munkadíjra előirányzatot, így a következőt
javasoltuk. A szomszéd felőli és
utcai tető lécezést valamint cserép
cserét a betervezett előirányzat
terhére, az udvari – kiugró ablakokkal és tetőablakokkal kombinált- tető felület lécezését, cserép
cseréjét, valamint az utcai oldalon levő csatorna cseréjét önkéntes felajánlással ingyen elvégzik.
Megkerestük ez ügyben dr. Horváth Béla jegyzőt, aki támogatásáról biztosított, és megkereste Murányi Zoltánt, aki azonnal segítségünkre sietett. A szakmai részt
Varagya Krisztiánnal, a pénzügyi lebonyolítást pedig a jegyző-

vel, a polgármesterrel és a pénzügyi csoport dolgozóival egyeztették. A szükséges előzetes adminisztráció elvégzése után azonnal
elkezdődött a munka. Az intézmény tető felújítása április folyamán elkészült, hármas összefogás
eredményeképpen. A munkadíj
egy részét megtakaríthattuk Varagya Krisztián – és szorgalmas segítői- felajánlásával. A munkadíj
másik részét és a tönkrement cserepek használt cseréppel történő
pótlását önkormányzati segítséggel, a felújításhoz szükséges lécek, szögek, csatorna stb. beszerzését a „Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány” finanszírozásával tudtuk megoldani. Az utcai
részen a szellőző ablakok is megújulnak. A régi alapján az alapítvány elkészítteti, ez most van folyamatban, és Krisztián megígérte, ha elkészül, pótlólag beépíti a
tetőbe.
Az egész tető felújítás úgy zajlott le, hogy az intézmény időseinek életét nem zavarta meg.
Itt ragadjuk meg az alkalmat,
hogy az intézmény részére nyújtott egyéb lakossági adományokat,
személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokat, segítséget és önkéntes
munkát ezúton is megköszönjük.
Jó volt megtapasztalni újból,
hogy a lakosság segítségével és
összefogással mennyi mindent
meg lehet oldani.
MÉGEGYSZER KÖSZÖNJÜK!

Kispalota-játékok Visegrád 2013.
Immáron 15. esztendeje, hogy a Visegrád a honfoglalástól Mátyás királyig
című rendezvénysorozattal az oktatás, a közművelődés értékesebb formája
iránt nyitott iskolákat, vállalatokat, utazási irodákat segítik. Visegrádi iskolai kirándulásra invitálják a diákokat tartalmas, színes programokkal - már
nem csak tavasszal, hanem őszi időpontokban is - mindazoknak, akik ellátogatnak a festői szépségű Dunakanyarba. Az időpontok: Május 7, 8, 9, 10,
16, 17, 23, 24, 28, 29, 30, 31; június 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14; szeptember
19, 20, 26, 27; október 5, 6, 12, 13.
Az egész napos program az alábbi elemeket tartalmazza, melyeknek
többsége párhuzamosan és folyamatosan vehető igénybe:
1. Kopjatörés – fergeteges lovas viadal
2. Kézműves mesterségek (kőfaragó, kovács, fazekas, gyertyamártó, nemezes, szövő, bőrműves) bemutatása, kipróbálása a gyerekek bevonásával
3. Reneszánsz táncbemutató, tánctanítás
4. Íjászat, csatacsillag hajítás
5. Középkori gyerekjátékok
6. „Alex” ősmagyar hangszerbemutatója
7. A „Történelmi konyhában” korabeli recept alapján készült étel kóstolója
8. Formájában és tartalmában megújult Solymászbemutató
9. Haditorna bemutató 50 percben a Szent-György Lovagrend közreműködésével
A teljes program ára: /6. éve változatlanul/ 1.950,-Ft/fő
A program helyszíne, csoportok fogadása: Visegrád, Városi park, Fő u.
45.
Minden csoport a helyszínen - egyeztetést követően - személyre szabott
ütemezést kap kézhez! A programok egynaposak, 9 órától 16 óráig vehetők
igénybe! Minden jelzett programra, így igény esetén a fakultatív programokra, és az étkezésre is a belépőket a Kispalotajátékok biztosítja! További
részletek: www.kispalotajatekok.hu
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A megértés nehézségei
Nálam 1964. Pál-forduló éve
volt. Előzményei: 1946-ban
házasodtam. Mivel mindenünket elvették, csak egy szobakonyhában éltünk feleségem
szüleivel együtt. 1947-ben a
kitelepülés borzalmait éltük
át. 1951-ben kénytelen voltam
leadni a kisipart a sok igazságtalan bírság miatt. Majd 1953ban Nagy Imre lett a miniszterelnök, újból folytathattam a
kisipari működésemet. 1956 a
forradalom éve volt, majd amikor már minden lecsendesedett,
otthonomat akartam rendezni.
A cél az volt, hogy ott, ahol
most lakom, átalakítom (egy
kis házikó volt két kicsi ablakkal) nagyobbra. Más választás
nem volt, mert ez maradt meg
egyedül.
Igen ám, bent egy lakó. Azért
nem vették el, mert kicsi volt és
lakó volt benne. Úgy kezdtük el
a munkát, hogy a lakó megkapta a lakásunkat, mi meg szükséglakásba költözködtünk, míg
az alakítást a házon elvégezték.
Több munka volt, mintha egy
újat építenek. Egy félelemben
éltünk, akkor mi lesz velünk,
ha most beteg leszek, táppénzt
nem kapok, mert a kisiparosnak nem járt. OTP hitelt sem
kaptam, mindent magánerőből
végeztettem. Mert otthonunk
nem volt.
Félig készen volt a ház, amikor beköltözködtünk. Most pedig a gyerekeink iskoláztatása
volt a másik gond. Így 1957-től
1964-ig embertelenül hajtottuk
a munkát. Reggel 6-tól éjfélig dolgoztunk, de nem ritkán
reggeltől másnap estig, alvás
nélkül. Kétszer volt csütörtök reggeltől szombat délig 54
órát dolgoztunk alvás nélkül,
mindkettő esküvő miatt. Per-

sze a vége az volt, hogy az orvosnál kötöttem ki az idegeim
miatt. Dr. Szigeti azt mondta,
hagyjam ott a szakmámat és
javasolja a pszichés terápiát.
De ebből nem lett semmi, mert
sem időm, sem pénzem nem
volt, hogy kezeltessem magam.
A másik: miből éljek, mert az
egyedüli pénzforrásom a szabóság. Mert dolgozni tudtam,
munkát is tudtam vállalni, csak
otthon éreztem magam biztonságban. Általános félelem,
gyötrődés volt az életem, teljes
önbizalomvesztés, a sorozatos
idegfeszítés miatt.
Szóvá is tettem némelyeknek a furcsa magatartásomat
és a félelmemet. Ebből lett ám
az igazi félreértés, a pszichés
megbetegedésem végett. Ennek
az oka nem más, hogy a háború
után mindenünket elvették, és
mindezt behozni olyan szakmával akartam, ami magában idegbajt okoz. Nem egy asszonnyal
beszéltem, akik azt mondták,
hogy ha csak egy gombot kell
felvarrni, már idegesek. Én
meg 60 év alatt?
A szó hatalmával bárkit meg
lehet semmisíteni. Terjed mint
a tűz. Ha a tüzet nem oltják,
leég minden. A szó csatározását
a szavak dobálódását lehet-e
oltani? A válasz egy idézet. „A
legnagyobb bölcsesség a megértés. De aki a bölcsesség legnagyobb fokát el akarja érni,
annak el kell érni a szeretet legnagyobb fokát, mert nincs igazi
bölcsesség, nincs igazi megértés igaz szeretet nélkül. De
nincs igaz szeretet őszinteség
nélkül.” De mivel a mindennapi életünkben ezek legtöbbször
hiányoznak, azért oly nehéz a
megértés.
Rixer Károly szabómester

Köszönetnyilvánítás
Fellegi Mihály úrnak
A Hell családnak (adalék) kiegészítő írása, a „családfa” grafikájával számomra maradandó örömet jelent. Köszönöm! Engem a szerelmes szívem hozott 230 kilométerről a „Joseph Hell – Elisabeth
Heyer” az ön értékes rajza által a Hell családfa ágába. Köszönöm!
De ha az „Akácos út” dalt, vagy a kistemplomunk harangját (giling-galang) hallom, megdobogtatja az otthoni lelkem.
Hálás köszönetem!
Tisztelettel: Született Bohák Mária Békésszentadráson
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Magánvélemény (2.) Május 1-je
Eszement emberek minden
öröme, hogy országunknak lehetőleg minél többet ártsanak.
Hogy mit köszönhetünk az
első világháborútól napjainkig
ezeknek a kívül belül vörösben díszelgő kaméleonoknak,
nehéz felsorolni. Ne gondolja senki, hogy az egykori vörösök pihennek. A jó erkölcsöt
nem ismerő nem gondolkodó
vagy a nagyon is eszes és rafinált módszereket alkalmazó
utódok igyekeznek országunkat csődbe juttatni. Ami napjainkban történik az egyenesen
elképesztő.
A hazánkat képviselő brüs�szeli embereink egy része folyamatosan országunk érdekei
ellen dolgozik. És mi a helyzet
itthon ? A ”diákok„ felháborító viselkedése nem a véletlen
műve. Négy évtizednél több
időt tanítottam, nagyobb részt
középiskolában. Voltak vagánykodó, magukkal nem bíró,
viselkedni nem tudó diákjaim
is. De a legvadabbakkal is szót
lehetett érteni. Sok esetben a
szülő hibás azért, mert csemetéje nem ismeri az együttélés szabályait. Az üvöltöző, viselkedni nem tudó gyerekeknek milyen volt a gyerekkoruk? Mit
tanultak a szüleiktől, az óvodában, az általános és a középiskolában. Elképedve figyeltem a
diákok közé betelepedett idősebb embereket, remélem nem
pedagógus, professzor vagy ehhez hasonló beosztású emberek
voltak. Mit kerestek ott! Hol
volt a rektor, hol voltak az oktatók, a biztonsági emberek. És a
diákoktól miért nem kérték bemutatásra a diákigazolványukat, mert csak úgy randalírozni egy komoly oktatási intézményben nem lehet. És milyen
rektor vagy professzor az, aki
megengedi, hogy óráját megzavarják. Hogy benyitogassanak oda, ahol komoly szellemi
munkának kellene lennie.
Az intézmény vezetői egyetértettek azzal, hogy a „ diákok”
egy része éjszakára bent maradjon az épületben. Miért nem
igazoltatták éjszaka az épületben illegálisan tartózkodó em-

bereket. Miért nem értesítették
a kedves szülőket csemetéjük
minősíthetetlen viselkedéséről.
Mert ameddig tanul egy gyerek
és azon túl is, életkortól függetlenül ,erkölcsi kötelessége a
szülőnek figyelnie, és ha kell a
jó útra terelnie gyermekét. Milyen ember lesz abból a diákból /az is ehet, nem diák volt/
aki magából kifordulva üvöltött, miközben egy tanárnő figyelemre méltó előadást tartott
pedagógusoknak. Döbbenetes
volt nézni, látni ezt jelenetet.
Egy másik ilyen jelenetet
akkor láttam, amikor egy magas, ember a tárgyalások közben udvariatlanul, paraszt módra, mint strucc a baromfik élén
köszönés nélkül, kivonult a teremből. Azt mondják, ez az
idős visszajáró diák elmaradt
a vizsgákkal, még nem volt
képes eddig diplomát szerezni. Hogy lehet egy ilyen, a rendesen teljesítő diákok képviselője?! Sajnálattal kellett megállapítanom, hogy az intézmény vezetője és tanárai mintha kihaltak volna , nem mutatkoztak. Egy néhányan tüntetőleg a diákokhoz csatlakoztak.
Vajon az órákon mivel foglalkoznak, ötlik fel bennem a kérdés! Csodálkozunk, hogy fejére
állt a világ. Ki hitte volna, hogy
vannak olyan felelős beosztású jogtudósok, akiknek szimpatikus a horogkereszt és a vörös
csillag. Emlékeztetném őket és
kérném is egyben, gondoljanak
azokra, akik még élnek, és az
utcán szembetalálják magukat
egy horogkeresztes emberrel.
Gondoljanak arra, hogyan
rándul görcsbe az idős ember
gyomra és hogyan éli át a haláltáborban szerzett tapasztalatokat! Látogassanak el a lengyelországi Oswiecinbe, hogy
megértsék milyen ocsmány
módon sértettek meg embereket. Ha elfelejtették volna ma
ezt a helyet Auschwitznek hívják. És ne felejtsék el megnézni a múzeumot és az ott vetített
filmet se. Ne feledkezzünk el
arról, milyen emlékek fűződnek a vörös csillaghoz, a fekete
autóhoz, a csípőfogóval mani-

kűröző emberről, a halálra kínozottakról , a felakasztottakról
és főbelőttekről a tönkrement
családokról.
A Hortobágyot, Recsket az
Andrássy utat a börtönöket és
a kínzókamrákat megjárt áldozatokról sem szabad megfeledkezni. Hányszor fordulhatott elő, hogy az utcán az áldozattal szembe ment az egykori kínzója vagy a bíró, aki elítélte. Az előbbiek jó nyugdíjjal
és kényelmes élettel, az utóbbiak kis nyugdíjjal és rossz, egy
életre szóló testükön és lelkükben viselt emlékekkel elgondolkodhatnak azon, mi történhetett, hogy megint divatba jön
a vörös csillag. Az '56-os események kapcsán a vörös csillag szellemében akasztottak
vagy lőttek főbe embereket.
Ismert annak az elítéltnek az
esete, akit többed magával főbelőttek. A sírásó vette észre,
hogy az egyik kivégzett ember
gyengén megmozdult és lélegzik. Hátára vette, kórházba vitte. Felgyógyult.
A kilencvenes évek elején
hazajött és beszámolt a kegyetlenkedésekről. Ezt a filmet is érdemes lenne megnézni a jelképeket pártoló
testületnek is. A recski tábort is megnézhetik ezek az
urak. Az is jó lenne ha ismeretszerzés céljából a kényelmes, fűtött, biztonságos és
tiszta szállásukról az aluljárókba, az erdőkbe, a parkokba
és az utcákra visszaengedett
szerencsétlen, segítségre szoruló emberek mellé feküdnének. Mert csecsemő koruk óta
nem aludtak még vizelettel és
ürülékkel teli ágyban, így élvezhetnék ennek az életvitelnek minden áldását. Tudniuk
kéne, hogy a törvények egy
adott társadalomban élő embereket van hivatva szolgálni
és nem fordítva. Ezek pedig
országonként változnak, nekünk pedig olyan jogászokra
van szükségünk, akik a magyar nép és társadalom erkölcsi normáihoz igazodnak!
Schmidt Sándor
ny. középiskolai tanár

Kedves Nagymarosiak!
Május 1-jén egy igazán jól
sikerült napot zártunk! Nagyon
jó érzés volt reggel kilépni a
kapun, és látni a sok Fő térre
igyekvő embert!
Mikor megérkeztünk megdöbbentem, milyen sokan vannak a reggeli időpont ellenére.
Napközben jókat ettünk: a sok
finom süteményt, a fenséges
ebédeket elkapkodták gyorsan.
Rengeteget nevettük, hangosan
szurkoltunk, és a lényeg: jót játszottunk, vagy versenyeztünk?
Kinek mi tetszik.
Május elseje ezentúl Nagymaros számára az Utcabajnokság ideje lesz, remélem, hiszen
egy remek napot töltöttünk el a
együtt, ahol jobban megismerhettünk más marosiakat, erőnket összemérhettük.
A kisgyerekekre is gondoltak, voltak kézműves foglalkozások, ingyenes, egész napos
ugrálóvár, arcfestés. Kicsi és
nagy is megtalálta a neki való
programot.
Köszönet illeti az esemény
ötletgazdáját, megszervezőit,
lebonyolítóit, csapatkapitányait,
toborzóit és végül, de nem utolsósorban az induló játékosokat!
A nap az összetartozás jegyében telt, hiszen szülő és gyermek, tanár és diák, idős és fiatal
együtt drukkolt, versenyzett, és
örült, hogy ő is ide tartozik, itt
él a Dunakanyarban, e festői településen.
Aznap nagyon jó érzés volt
marosinak lenni, jó volt látni a
sok mosolygó, vidám arcot, jó
volt látni, tudni és érezni, hogy a
város nem csak árvíz idején tud
megmozdulni és összefogni.
Röviden: köszönöm Maros!
Csak így tovább, a focisták jelmondatával
élve: hajrá Maros!2013.03.
fotostudio_45x50mm.qxd
Lénárt Kitti

Esküvõ

és gyermek
fotózása
REFERENCIA:

Facebook: Dunakanyar Fotó Stúdió
További információ:

Németh Zoltán Pál fotómú´vész
Telefon:
E-mail:

06-20-9-713-152

nemethzoltanpal@invitel.hu
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Boldog Kert - A Leleményes veteményes

Banánba nem csap a ménkű!
Akarom mondani, csalánba,
ugye. A csalán, nem csak csípős
gyomnövény, de a veteményes
kondi gépe! Ne irtsuk ki a kertünkből, inkább hasznosítsuk
jótékony hatását! Ha nem terem
meg a ház körül, nézzünk körül a
környéken, az erdő szélén, a vasúti töltés közelében, vagy a Duna
parton. Biztosan találunk belőle
annyit, ami egy jó adag csalán lé
elkészítéséhez elegendő.
Minden vegyszermentes gazdálkodás ajánlja a csalán lével
való permetezést, ami növényerősítő szer, és levéltrágya, mindamellett elűzi, és távol tartja a
levéltetveket is.
Növényeink ellenálló képességét leginkább azzal fokozhatjuk, ha jó kondícióban tartjuk
őket. Egy erős, és jól táplált növény ellenállóbb a betegségekkel szemben, és erőteljesebben
is fejlődik.
A csalán az egyik legfontosabb biológiai növényvédő szer.
Gazdag ásványi anyagokban,
vasban, vitaminokban, és klorofillban. Megjelenése a kertben
nitrogénre és vízre utal.
A csalán lé készítés egyszerű.
1 kg felaprított zöld csalánt (ami
egy nagyobb maréknyi csokornak
felel meg) felaprítunk és 10 liter
(egy átlagos felmosó vödör) víz-

ben áztatjuk 3-4 napig. Lehetőleg
virágzás előtt levágott csalánt
használjunk. Erjesztéshez legjobb
a fa, kő, beton, vagy zománcozott
edény, de ha nincs más, műanyag
vödröt is használhatunk. Ne használjunk azonban fém edényt, mert
az erjedés során keletkező anyagok nem kívánt reakcióba lépnek
vele. Lehetőleg esővizet, patak-,
vagy kútvizet használjunk. Ha
csak vezetékes vizünk van, hagyjuk állni egy hétig, és csak azután használjuk fel. Az erjesztett
csalánlevet 36- 48 órai állás után,
hígítatlanul permetezzük ki, a
növények tövére, vagy a talajra.
Ha jobban megerjedt, tizenöt-,

Jótékonysági hangverseny
az római katolikus templom
felújítási munkáira
Június 2-án, vasárnap, az Úr napján a NAV Pénzügyőr
Zenekara jótékonysági fúvós hangversenyt ad a római
katolikus templom felújítási munkáinak támogatására.
Vezényel: Kapi-Horváth Ferenc. Helyszín: a római katolikus templom. Időpont: 16 óra. A belépés díjtalan,
támogatást nagy köszönettel elfogadunk.

Az Egyháztanács

Országos tarokk verseny
Május 11-én rendezik meg a Maros Étteremben az V. Dunakanyar, Országos Tarokkversenyt (Manninger Leó emlékverseny).
A verseny védnökei: Harrach Péter országgyűlési képviselő
és Petrovics László polgármester. Az eddigi nevezések alapján
rekord részvételre lehet számítani. Az ország minden pontjáról,
Soprontól Gyuláig, Szilvásváradtól Kaposvárig több mint hatvanan jelezték részvételüket.
Az eddigi győztesek: 2009 Aranyosi Zsolt; 2010 Pach Gábor;
2011 Fegyveres László; 2012 Bodor Ildikó.

húszszorosára hígítva permetezzünk vele, vagy öntsük a talajra.
A permetezést 10-14 naponként
megismételhetjük. Egy egyszerű
locsolókannát is használhatunk.
Az erjedt csalán lé szaga nem egy
nem vetekszik a parfümök illatával, de ne ijedjünk meg, ebből a
növényeink semmit nem fognak
érezni, sőt, a csalán leves kondicionáló öntözést bőségesen meg
fogják hálálni nekünk. Próbáljuk
ki, megéri!
További információk, érdekességek, felhasznált és ajánlott irodalom: boldogkert.blogspot.com
Mészáros Péter Moha,
biokertész
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Boldog születésnapot
Nagymarosi Piac!
Második születésnapját ünnepelte a Nagymarosi Piac. Ez alkalomból május 4-én, szombaton bábelőadással lepték meg a
gyerekeket a szervezők az Óperenciás Bábszínház előadásában, és megköszönték a termelői piac elindítóinak is áldozatos
munkájukat.

Rudolf Józsefné alpolgármester köszöntötte a látogatókat a
születésnap alkalmából.
- Milyen gyorsan elrepült ez
az idő: hány szombati piac telt
el hóban, hőségben, záporban
és ennek ellenére mégis annyi
vásárló örömére és megelégedésére – mondta.
A bábelőadás után egy kis ünnepség keretein belül Petrovics
László polgármester Nagymaros legjobb borával (Heininger
Károly - Irsai Olivér) és egy
nagymarosi kitűzővel köszönte
meg a piac alapítóinak - Veress
Lászlónak, Bertényi Gábornak,
Szalai Mihálynak és Fleischman
Pálnak – munkáját.

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: 06-70/451-5421)
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.

www.nagymaros.hu
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Arcfestés

Nagymaros

ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Tavaszi jótékonysági bazár
A Máté Állatvédelmi Alapítvány április 13-án, szombaton
délelőtt rendezte meg Tavaszi
Jótékonysági Bazárját. azzal a
célkitüzéssel, hogy továbbra is

lálhatott valami érdekeset, nemcsak ajándéktárgyakat, de arcfestést, kézműves foglalkozást és
nyuszi szépségversenyt is
A vándorkupáért 23 nyuszi

támogathassuk a hozzánk forduló nagymarosi kedvenc állat
tulajdonosokat.
Gyermekek és felnőttek szép
számmal jöttek el, mindenki ta-

versengett , a győztes Mátrai
Nóra 3/a osztályos tanuló Pöttöm nevű nyuszija lett. A bazár
tombolával fejeződött be, amin
15 értékes nyereménytárgy várt

a szerencsés nyertesekre.
Köszönetnyílvánítás. Köszönetet jár minden jószívű
nagymarosi és másutt lakó állatbarátnak, aki hozzájárult a Tavaszi Bazár sikeréhez
Tárgyak vagy pénz adományozásával, plakát kihelyezéssel, Baromfibolt, Bethlen söröző, David Balazic, dr. Gánti

Betz, Svájc,
Steph Brash,
U.K./ Budapest.
Önkéntesen segített: Judy
Sollosy - Bp., Kiss Péter,
Pinczinger Kata, Scultéty Balázs, Ritzel Erika, Kriston Judit, Schaeffer család, Deli Orsolya Papp István.
Tanárok: Hevesiné Hamvas Erika, Havasiné Jakus
Beáta,
Kis-Demeter
Enikő és Scultéthyné Jung Erzsébet. Gyermekek: Ribai Zsófia, Schwarcz Anna 8/b, Ember

Tiborné, Dr. Markus Gabriella,
Édeske cukrászda, Fehér-Stadler
Beatrix, Főtéri gyógyszertár, Főtéri zöldségbolt, Horgászbolt,
Kittenberger Kálmán Álatlános
és Művészeti Iskola, Korona kisvendéglő, Könyvtár, Művelődési Ház, Kutyakanyar Állatorvosi rendelő, NAGYMAROS újság szerkesztősége, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal, postahivatal, Ramona & David Hall
Bp., Rasman Miklós CBA, Szili
Katalin Virágbolt, Szőnyi -Szilágyi Nóra, Greta Niederer, Svájc,
Judy Zimmermann Svájc, Sabine

Andrea, Rudnyánszki Helga,
Thompkins Charlotte 7. osztály, Murányi Kincső, Sümegi
Nikolett 6. osztályos tanulók.
A Máté Alapítvány azon tagjainak akik szabadidejüket feláldozva tevékenykedtek a Bazáron.: Bazsalya Lívia, Csányi
Adrienn, Kiss-Demeter Enikő, Heinczné Cserni Katalin,
Schaeffer Gabriella, VárkonyiNickel Réka, Veress László,
Von-Benko Marian és Ferenc.
Von-Benko Marian
és Ferenc
Fotók: Kiss Péter

ITT A MELEG IDŐ: Gondoljunk a kutya kéréseire!

Kérlek láss el mindig friss vízzel. Kérlek sétáltass, de ne futtass kerékpár után. Gondolj arra, hogy a
forró út vagy járda égetheti a tappancsaimat. Kérlek biztosíts számomra egy árnyékos helyet és friss
vizet a kertben. Sose hagyj az autóba bezárva sokáig, még árnyékban sem. A kocsi belseje hamarosan
forróvá válhat, amit lehet, hogy nem élek túl. Kérlek ne vigyél magaddal vásárolni és hagyj kikötve a
napon. A nyári kirándulásokhoz kérlek hozz magaddal ivóvizet a számomra is.

Értesüljön munkásságunkról a honlapunkon: www.matefoundation.hu

Nagymaros

						

Anyakönyvi hírek
Születtek: Dr. Kiss Balázs János és Kautz Tímea fia János
Andor, Tamás Ottó és Dubniczky Rita fia Gergő, Demeter
Bálint és Vitéz Katalin fia Lóránd Mihály, Balázs Richárd
és Trieb Anita lánya Viola, Muzer Péter és Szabó Katalin
fia Szabolcs, Balogh Imre és Pusztai Andrea lánya Tímea,
Radics Béla és Farkas Helga lánya Lilla, Dajcs Csaba és
Halász Anikó fia Noel, Bada Ernő és Hevesi Kitti lánya
Klarissza Eperke.
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Az év madara a gyurgyalag
A gyurgyalag lett az év madara. Hazánk madárfaunájának egyik legszínpompásabb madara. Nálunk inkább a sárga begyű a jellemzőbb.

Házasságot kötöttek: Bunda Gergely és Ormándy Nóra.
Elhaláloztak: Langmár Dezső, Kovács Lajosné sz.
Muckstadt Terézia

A művelődési ház programjai
Május 10. de		
Május 11. 16 óra		
			
			
Május 14. 18 óra		
			
Május 21. 14-15.30 óra
Május 25.
Május 27. 10-11.30 óra
Május 27. 17.00 óra
Május 28. 14-16 óra
Június 06. de.
Június 07. 17 óra
			
Június 10. 17 óra
Június 11. 17 óra		
			
Június 13. 9-12 óra

Vásár (vegyes)
A Szobi Foltvarró Kör kiállításának
megnyitója
(A kiállítás nyitva május 17-ig)
Fórum meghívott vendéggel –
Jobbik Nagymarosi Szervezete
Látásvizsgálat
Keresztény Ifjúsági Találkozó
Látásvizsgálat
Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Vásár (vegyes)
Vásár (vegyes)
Művészeti iskola zenei tagozat
alapvizsga hangverseny
Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Művészeti iskola zenei tagozat
alapvizsga hangverseny
Vásár (Használt ruha)

Fülemülék éjszakája Nagymaroson is
Az elkövetkező hetek kora esti és éjszakai óráiban hangzik fel
országszerte, még a belvárosi bokrosokban is a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének az éneke. Ezért az Magyar
Madártani Egyesület minden év április-májusban Fülemülék éjszakája programokkal ünnepli a Madarak és Fák Napját. Nagymaroson a Duna-parton (a felvonulási lakópark alatti kerékpár úton)
várják az érdeklődőket május 18-án, 18 órakor. Lesz odú bemutató séta fülemüle-dal kísérettel. További információ: Török Tamás
30/462-5305, toroktamas0512@gmail.com

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja

Dr. Drobilich János állatorvos

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

Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846

Rendelési idő:					
Hétfő: 16-18 óráig				
Kedd: 16-18 óráig
Szerda: 8-10 óráig
Csütörtök: 16-18 óráig
Péntek: 8-10 óráig, 16-18 óráig
Szombat: 10-12 óráig

Rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel fogadom
betegeimet, végzem a műtéteket, kiszállást vállalok.
www.kutyakanyar.hu

• lapaly@kutyakanyar.hu

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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Nagymaros

Ültessünk virágot a városban és
Nagymaros-Visegrád
vasútállomásra Magunknak,
hiszen nekünk lesz szép!
Ha van egy kis ideje virágot ültetni
és rendet tenni várjuk szeretettel
2013. május 24-én pénteken 14 órakor
a városháza előtt.
Kérjük szerszámot (ültetőkanál, lapát, seprű, stb.),
ha tud, hozzon magával!
Minden szépítőszándékú segítséget
szeretettel várunk!
Petrovics László polgármester

