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Döntött a testület az adható
óvónõi pótlékokról
Február 25-én tartotta ülését
Nagymaros Város Képviselőtestülete, melyen ismét megtárgyalásra került az óvónőknek adható pótlék kérdése.
Ezen kívül több rendelet módosítására is sor került.
A napirendi pontok egyhangú elfogadása után, először tájékoztatót hallgattak
meg a lejárt idejű határozatok
végrehajtásáról a képviselők,

Tavaszi Tárlat
Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait a március 9-én, szombaton 17 órára a
Nagymarosi Képzőművészeti
Egyesület Tavaszi Tárlat című kiállításának megnyitójára, melynek helyszíne a nagymarosi művelődési ház. A tárlatot JórászNagy Eszter nyitja meg. Műsort
ad a Nagymarosi Női Kar, vezényel Patrik Judit. A kiállítás március 27-ig tekinthető meg.

A húsvéti szentmisék
időpontjai:
- Március 28, nagycsütörtök 18 óra
- Március 29, nagypéntek
15 óra keresztút a kálvárián, 18 óra nagypénteki
ünnepi liturgia
- Március 30 nagyszombat
vigília szertartás 19 óra
- Március 31 Húsvétvasárnap 8, 9, 30 18 óra
- Április 1 Húsvéthétfõ 8
és 18 óra

majd a városi intézmények
előző évi beszámolóit fogadták el sorra. A Művelődési
Ház és Könyvtár beszámolójánál felmerült, hogy a
művháznál biztosítani kellene
a babakocsival való bejutást,
illetve egy korlát is szükséges
lenne a lépcsőhöz az idős emberek miatt. Az észrevételeket
Fekete Zsolt képviselő tette,
aki felajánlotta segítségét is.

Ismét
tárgyaltak
a
Napköziotthonos Óvodában
adható pótlékokról. Petrovics
László elmondta: a Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta a napirendet és nem
javasolták szabad forrás híján
a testületnek elfogadásra.
A jegyző arról beszélt, hogy
sajnos több éve már a költségvetési és a közoktatási törvény
meghatározza a kereset-kiegé-

szítés számítási alapját, de a
fedezetéről soha nem gondoskodtak, támogatást nem kapott
az önkormányzat, mint intézményfenntartó.
Harangozó Károlyné az
intézmény vezetője viszont
azt mondta, hogy dologi kiadásokban kap támogatást az
önkormányzat, ami tartalmazza a pótlékot. Ki van kötve,
hogy az összeg kizárólag arra
költhető.
Petrovics László azt javasolta, hogy vizsgálják ezt
meg, és ha így van, akkor
ebből a keretből tudják a
pótlékokat fizetni.
folytatás a 3. oldalon

Hószobor pályázat az iskolában
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Tájékoztatás a nagymaroson
Döntött a testület az
zajló projektekrõl
adható óvónõi pótlékokról
folytatás az 1. oldalról
Az óvoda vezetője is jelezte, hogy utána néznek a
dolog nak. Harangozó
Károlyné nehezményezte
azt, hogy a Nagymaros újság előző számában őt negatívan érintő dolgok jelentek meg (A jelzett rész a
testületi előterjesztésből
került be a cikkbe - a
szerk). Elmondta: nem hasra ütéssel állapította meg a
pótlékokat, minden egyes
óvodapedagógusnak és dajkának adható pótlék jogszabályi háttérrel rendelkezik, amit ki is gyűjtött.
Több mint 10 éve egyetlen
új pótlék bevezetését sem
kezdeményezték az óvodában, azt nem állapított meg,
főleg jogszabály mellőzésével nem. Nem követett el
jogszabályi mulasztást. Az,
hogy az SZMSZ-ben az
nem volt kellő mértékig kidolgozva, ahogyan azt a
törvény előírja, azt elismeri, már helyesbítették.
Végül a testület elfogadta, hogy a Napköziotthonos
Óvodában a kereset-kiegészítés fedezeteként 2013.
évben 533 400 Ft előirányzatot biztosít, melyet a dologi előirányzatából átcsoportosítással biztosít. Támogatták egy fő továbbtanulását is német nemzetiségi óvodapedagógus szakon.
Támogatták a Nagymarosi Német Nemzetiségi
Önkormányzat kérésére,
hogy az idei évtől kezdve,
már a nemzetiségi önkormányzatok is javasolhassanak kitüntetésre személyt.
Arról is döntöttek, hogy két
személynek is adható legyen a díszpolgári cím.
Módosították a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati
rendeletet. Mivel a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 2013ban 4,2 százalékos maximális emelést engedélyezett és a szolgáltató is
majdnem ennyivel emelte

meg az ártalmatlanítás
összegét, ezért ennyivel nőnek a Maros Kft árai is.
A testület döntött több
önkormányzati ingatlan értékesítéséről (az érintett ingatlanok a külön felhívásban szerepelnek), egy utca
elnevezéséről és a hivatal
alapító okiratának módosításáról is. A grémium azt
is elfogadta, hogy továbbra is maradjon a város tagja a Dunakanyar Többcélú
Önkormányzati Kistérségi
Társulásnak.
Létrehoztak egy ad hoc
bizottságot, am ely a
"Nagymaros kereskedelmi
fő utcájának funkcióbővítő
rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása" című projekt soft tevékenységek támogatását
segít elbírálni. Tagjai lettek: Fekete Zsolt, Rudolf
Józsefné és Burgermeister
László.
Végül a képviselői kérdésekre került sor. Szomráky Pál kérte, hogy a képviselők beszámolhassanak
munkájukról a honlapon.
Szimon Attila köszönetet
mondott a városvezetésnek,
hogy kikerült a hivatalra a
székely zászló. Beszélt arról is, hogy több idős ember jelezte Nagymarosnak a
Fő tér felfelé eső részéről,
hogy nincsen bolt és nagyon
nehezen tudnak bevásárolni. Ezért felvette a kapcsolatot a CBA vezetőjével,
hogy erre megoldást találjanak. Elmondta azt is, hogy
elszomorító dolognak tartja, hogy 2011. január hónap
óta egyetlen egy lépést sem
haladtak előre a rendőrség
kérdését illetően.
Grécs László a CBA körüli sok szemétről beszélt.
Szerinte erre sürgősen megoldást kell találni. Végül javaslatára döntöttek arról is,
hogy a Szent Olga Alapítvány a 2626 Nagymaros, Fő
tér 5. szám alatt székhelyet
létesíthessen.(F. A.)

Árvízi védvonal kiépítése KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 árvízi helyzet. Az árvízi védvonal
kivitelezése a téli hónapokban a
második szakasz alépítményi befejezési munkáival és az időjárás
függvényében a kövezési munkákkal; illetve a tárolóépület építésével folytatódott.
Már a januári időszakban, az
első kisebb árhullámnál felmerült
az esetleges árvíz kérdése, de a februári csapadékmennyiséget, illetve
Nagymaros vízgyűjtőterületén lévő
hóvízkészlet mennyiségét látva,
február végén a kivitelezők megkezdték - a pályázatukhoz kötelező mellékletként bekért - építés
alatti árvízvédelmi terv aktualizálását. Ez alapján lehetséges a már
bevezetett védekezési módok jelenlegi helyzetre formálása.
Az árvízi adatokat és az előrejelzéseket látva egy biztos, a vízgyűjtőterületen lévő hóvízkészlet
mértéke az átlagot jelentősen meghaladja, sőt már a napi rekordértéket is túllépte, de a napokban ennek kisebb csökkenése már látható (a felsőbb szakaszon a vízállás
stagnálása mellett). Egy nagyobb
árvíz eshetőségét ezen adaton túl
rengeteg tényező befolyásolja, a
hóvízkészlet önmagában nem jelent árvízveszélyt (hasonló értékek
mellett 1999, 2005 években a III.
fokot sem érte el, 2006-ban viszont
rekordértékkel tetőzött a Duna), de
kellő óvatosságra int és felhívja a
figyelmet a védekezési előkészületek fontosságára.
Elsővölgy u. 2. szám alatti
óvoda bővítése és komplex felújítása - KMOP-4.6.1.-11. A leginkább túlterhelt és alapterületi bővítésre is alkalmas óvoda bővítésére nyújtottunk be pályázat még
ez év tavaszán. Hosszas bírálati folyamatot követően szeptemberben
megszületett a pozitív támogatói
döntés, melynek értelmében 126
000 eFt összköltség és 119 600 eFt
támogatás mellett zajlik az óvoda
fejlesztése. A beruházási feladatok
kiterjednek a meglévő épület
komplex építési felújítására (építési
szakipari; gépészeti; elektromos
felújítások, figyelemmel az energiatakarékosságra) ~230 m2 alapterületen, valamint egy új szárny
kiépítésére, mely új csoportszobát,
tornaszobát és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket tartalmazza
összesen ~240 m2 alapterületen.
Az építési munkák mellett a lebonyolításhoz szükséges szolgáltatási feladatokra és a működéshez
szükséges, valamint óvodapedagógiai eszközök beszerzésére is lehetőség van. A támogatási szerződés
aláírása január hónapban megtör-

tént, illetve a kiviteli tervek is elkészültek. A részletes tervezés az
engedélyezési terv módosítását
vonta maga után, ennek hatósági
ügye és támogatói jóváhagyatása
jelenleg is folyamatban van.
Az építési közbeszerzési eljárás
előkészítése ennek megfelelően
megkezdődött a jóváhagyások kiadását követően az érdemi beszerzés is elindul. A jelenlegi egyeztetések alapján a kivitelezés 2013.
júliusban elkezdődik és 2014. márciusában - a közbeszerzési eljárások eredményétől függően - végződik. A módosításokat követően
a teljes projektzárás 2014 szeptemberéig fejeződik be.
Az önkormányzat az építés miatti csoportáthelyezések kapcsán
fórumot tartott, az ott elhangzott
építési, műszaki jellegű kérdések,
és válaszok - az azóta tisztázott felvetéssekkel kiegészítve - az alábbiakban foglalhatók össze:
Korábbi üregek veszélyelhárítása. Az óvoda alatti feltárt egykori pince hatástalanítása megtörtént, további üreget az óvoda épülete irányába lemélyített üregkutató fúrások nem határoltak. A nagymarosi alápincézettséget ismerve
ezzel nem mondható ki, hogy az
ingatlan alatt több üreg nincs, de
alapvetően az épület irányába mutató veszélyezettség elvethető.
Parkolás kérdése. A bővítés a
közterületre nem terjed ki, egyedül
az új épületrészhez egy elkülönített gazdasági bejáró készül el, biztosítva a gyermekek és az egyéb
tevékenységek elkülönítését.
A parkolás mindegyik óvoda
estében elsősorban a kezdés és a
zárás időpontjához kapcsolódóan
mutat kiugró értékeket. A közterület mérete miatt a kiugró időtartamokra megfelelő számú parkolóhelyek kialakítása szinte lehetetlen
feladat, ennek kérdését forgalomszabályozási, forgalomlassítási eszközökkel lehetséges kezelni.
Működés alatti építési kivitelezés. Az építkezés az óvodai csoportok részleges megtartása mellett
- igaz többletköltséggel - de megoldható, azonban ez műszaki biztosítás esetén is jelentős veszélyeket rejt magában. Ha az építés szakaszolása, biztosítása meg is történik, olyan folyamatos terhelés áll
fenn, ami működési és egészségügyi szempontból is hátrányos
(elég csak az építéssel járó folyamatos zajra és a porra gondolnunk).
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

MURÁNYI ZOLTÁN

VÁROSFEJLESZTÉSI
CSOPORTVEZETŐ
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Alapítványi felhívás
Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány a település rendezése, fejlesztése
terén fejti ki tevékenységét. Az
utóbbi időben az Alapítvány
örömmel nyújtott segítséget a
Maibaum felállításához, illetve a támogatásából készült el
a Fő téri Országzászló alatti
forgalomelzáró díszes mészkőtömbök elhelyezése is. Jelenleg az Alapítvány a Városközpont környezetrendezése
keretében az önkormányzat
partnereként közreműködik az
pályázati projekt társadalmi
részének (Gesztenyefesztivál)
lebonyolításában is. E-mellett
Búzás Ottó úr nagylelkű anyagi támogatásának is köszönhe-

tően a Temető Rákóczi úti kerítésének (az egykori közterületi konténer rendezetlen helyén) meghosszabbításán is
dolgozunk, melyhez és egyéb
fejlesztési célokhoz az Alapítvány várja egyszeri támogatásukat, illetve a személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlását.
Adószám: 18713570-1-13
Bankszámlaszám: Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet; 66000114-1108822400000000
Köszönettel:
RITZL FERENC
KURATÓRIUMI ELNÖK
MURÁNYI ZOLTÁN
KURATÓRIUMI TAG

Helyi adók befizetése
Értesítem a Tisztelt Adózókat,
hogy a 2013. évi helyi adók
egyenlegéről szóló értesítők
postázását február utolsó hetében utcák szerint megkezdtük (bízom benne, hogy a cikk
megjelenésekor mindenki
kézhez is kapta már).
Az értesítő adónemenként
(építményadó, telekadó, gépjárműadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó) tartalmazza
a nyilvántartásunk szerint
fennálló adók, valamint esetlegesen a fizetési határidő túllépése esetén számolt késedelmi pótlékot.
Az értesítőn szerepelnek
az adó befizetésére vonatkozó határidők (március 18. és
szeptember 16.) amely időpontig pótlékmentesen eleget
lehet tenni az adófizetési kötelezettségnek. A határidőt
követően automatikusan, a
késedelem minden napjára
késedelmi pótlék felszámítására kerül sor az önkormányzati adók nyilvántartására
szolgáló programban.
Kérek mindenkit, hogy az
egyes adónemeket az annak
megfelelő (az adónem fel van
tüntetve) készpénzátutalási
megbízással (csekk), illetve
megfelelő bankszámlaszámra
történő utalással szíveskedjen
megfizetni, és a feladó adata-

it hiánytalanul kitölteni. Ellenkező esetben ugyanis a
befizetések könyvelésének
megtörténte után, külön kérelemre lehet a téves befizetést
a megfelelő számlára átvezetni.
Átutalás esetén kérem, szíveskedjenek a közlemény rovatba az ingatlan címét, gépjármű rendszámát is feltüntetni.
Tájékoztatom továbbá
Ügyfeleinket, hogy most készül adóbevallási nyomtatványaink Általános nyomtatványkitöltő programmal
(abevjava) elektronikusan kitölthető és ügyfélkapunk keresztül beküldhető változata.
Amint a tesztelés megtörténik, a nyomtatványok az
önkormányzat honlapjáról
(http://www.nagymaros.hu/
index.php/teszt/
dokumentumar/289adocsoport-letoelthetnyomtatvanyai) letölthetők
lesznek.
Így a 2012. évi iparűzési
adó bevallása már e nyomtatványokon történhet.
Emellett természetesen
nyomtatható változat is elérhető lesz, és kérésre levélben
is megküldjük a papír alapú
nyomtatványokat.
DR. HORVÁTH BÉLA JEGYZŐ

INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre, illetve bérbeadás útján történő hasznosításra hirdeti meg a következő ingatlanjait:
1. Dézsma utcai (1381 helyrajzi szám alatti) présház
és pince. Az ingatlant a Képviselő-testület bérleti díj mentesen adja bérbe. A bérlő kötelessége az ingatlan borturizmus
céljára történő üzemeltetése, közforgalom számára megnyitása turisztikai célok - elsősorban borbemutatók, borkóstolók - teljesítése érdekében, továbbá évi 40 óra időtartamban
az önkormányzat rendezvényeihez helyszín biztosítása, továbbá a közüzemi díj hiánytalan megfizetése.
A pályázók közül azon pályázó tekintetében előnyt alkalmazhat, aki a helyi termékek bemutatását minél szélesebb
skálában biztosítja.
Az ingatlant 6 év határozott időtartamra kívánja bérbe
adni, azzal, hogy a bérlet második évétől 30 napos határidővel rendes felmondás illeti meg az önkormányzatot.
2. Nyár u. 2. szám alatti ingatlan ("Proli"). A Képviselő-testület az 1753 helyrajzi számú, lakóház és udvar megjelölésű, 593 m2 területű, természetben a Nagymaros, Nyár u.
2. szám alatti ingatlanát 15 200 000 Ft áron értékesíti.
3. Felvonulási lakótelep - ABC. A Képviselő-testület a
2602/7 helyrajzi szám alatti, kivett, lakótelep besorolású,
1145 m2 területű üzlethelyiség (Felvonulási lakótelep, Rákóczi út) ingatlanát 15 000 000 Ft áron értékesíti, vagy bérbe adja, kereskedelmi üzlet működtetése céljára.
Bérbeadás esetén a bérleti díjat havi 120 000 Ft összegben állapítja meg.
Az üzlet tevékenységi körétől eltérő működtetés, vagy annak hiánya esetére visszavásárlási jogot, bérlet esetén pedig
30 napos határidővel rendes felmondást köt ki.
Bérbeadás esetén a bérlő kötelessége saját költségen az
ingatlant működésre alkalmas állapotba hozni, melynek előzetes költségvetés és tételes felmérés alapján elismert költségét a bérleti díjba beszámítani engedi.
4. Felvonulási lakótelep - Pavilonok. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 2602/4 helyrajzi
szám alatti, kivett, lakótelep megnevezésű (Felvonulási lakótelep, Rákóczi út Szálloda utca sarok), 724 m2 területű
pavilon ingatlanát 4 800 000 Ft áron értékesíti vagy bérbe
adja, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység folytatása céljára, így különösen dohánytermék-kiskereskedelmi üzlet működtetésére.
Bérbeadás esetén a bérleti díjat minimálisan havi 20 000
Ft/pavilon egység, vagy 40 000 Ft teljes épület összegben
állapítja meg.
Bérbeadás esetén a bérlő kötelessége saját költségen az
ingatlant működésre alkalmas állapotba hozni, melynek előzetes költségvetés és tételes felmérés alapján elismert költségét a bérleti díjba beszámítani engedi.
5. Felvonulási lakótelep - félkész házak és telkek. A
Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 2602/
2 helyrajzi szám alatti, kivett, lakótelep megnevezésű (Felvonulási lakótelep, Szálloda utca, jobb oldal), 7950 m2 területű ingatlanából a telekmegosztás után kialakuló 5 db telket
lakóövezeti építési telekként, telkenként 10 700 000 Ft áron
értékesíti. A telken álló félkész épület - amennyiben a telekalakítás lehetővé teszi - a vevő döntése alapján felújítható és
arra használatbavételi engedély kérhető, illetve lebontható.
Az értékesítéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken
kérhető információ: Varga Máté városüzemeltetési ügyintéző. Telefon: 06-27/595-109, Fax: 06-27/354-245. E-mail:
varosuzemeltetes@nagymaros.hu
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Harrach Péter: érthetetlen Nagymarosi Jobbik Szervezet
a Nyitra megyei közgyûlés vendége volt dr. Varga Tibor
15-én a Nagymarosi
Ipoly-hídról szóló döntése Február
Jobbik Szervezet vendége volt
Harrach Péter érthetetlennek
tartja a Nyitra megyei közgyűlés
azon döntését, mellyel megtagadták a magyarországi Ipolydamásd és a szlovákiai Helemba
között építendő Ipoly-hídról szóló megállapodás módosításának
aláírását. A KDNP frakcióvezetője szerint ezzel hatalmas lehetőségtől fosztanák meg a környékén élőket.
Harrach Péter, a magyarországi térség országgyűlési képviselője Ipolydamásdon csütörtökön az új Ipoly-híd építése körül kialakult "patthelyzet" kapcsán tartott sajtótájékoztatón
közölte: csatlakozik a 16 Szob
környéki magyar, illetve a 23
érintett szlovák polgármester
aláírásával nyomatékosított petícióhoz annak érdekében, hogy a
Nyitra megyei közgyűlés megváltoztassa döntését. "A kérést
nyomatékkal továbbítom az illetékeseknek" - ígérte.
A politikus egyrészt azzal
magyarázta "értetlenségét",
hogy kormányközi megállapodás rendelkezik a két település
között létesülő hídról, másrészt
azzal, hogy az esetleges végleges visszalépés számos gazdasági és egyéb előnytől foszt meg
több tízezer embert, miközben
elvész a már odaítélt uniós támogatás is (2012. októberében
Pilisszentkereszten Robert Fico
és Orbán Viktor miniszterelnökök egyeztek meg a hídról, méltatva annak fontosságát).
A sajtótájékoztatón - melyen
a helyi polgármester és a szobi
járás településvezetői mellett
több, a projektben érintett szakember, illetve a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának alelnöke, az Ipoly Unió elnöke és a
petíciót jegyző Ister-Granum területi együttműködési csoportosulás képviselője is részt vett az előzményekről is részletesen
beszámoltak. A két települést
2000-ig összekötő Barátság híd
újjáépítése régi igény. Egy három elemből álló projekt tervei
között szerepelt még egy
Vámosmikola és Ipolypásztó
közötti híd létesítése, valamint
egy Tésa és Ipolyvisk közötti
bekötőút megépítése. A projektre - 85 százalékos támogatottsággal - körülbelül 10 millió

eurós pályázati pénzt sikerült
szerezni, és az Ipolydamásdnál
létesülő híd tekintetében a jogerős építési engedély, valamint
a Nyitra megyei közgyűlés partnerségi támogatása is rendelkezésre állt.
Bár időközben a műszaki tartalom megváltozása miatt módosítani kellett a terveken, s némileg nőtt a magyar felet terhelő
költség is, érthetetlen, hogy a
Nyitra megyei közgyűlés "meggondolta magát", arra hivatkozva: 2013-ban már úgysem épülhet meg a híd - fejtegette a sajtótájékoztatón Farkas István, a
szlovákiai Magyar Közösség
Pártjának alelnöke.
Mint mondta, azt kérik, hogy
a közgyűlés márciusi ülésén vitassák meg újra a kérdést, mert a
partnerségi megállapodás idei
megkötése esetén 2015 végéig
van idő az építkezésre.
Ha a szlovák fél mégsem hajlik a megegyezésre, elvész az
uniós forrás és a talán soha
vissza nem térő lehetőség is nyomatékosították többen a sajtótájékoztatón, kiemelve: a valószínűleg téves információkon
alapuló visszakozás még korrigálható.
Wollent József, az Ipoly Unió
elnöke szerint főleg Nyitra megye belső kommunikációjában
történtek zavarok, a képviselők
a hídépítési eljárás számos részletét sokáig nem is ismerték, ám
még most sem késő igent mondani, egyébként a térségben élők
zsebéből "kamatostól veszik ki a
pénzt".
Eck András, az Ister-Granum
EGTC megbízottja a leendő híd
előnyeit említette. Szólt egyebek
mellett Esztergom és Vác
könnyebb megközelíthetőségéről, a Párkány-Helemba-Szob
kerékpárút megépítésének lehetőségéről, illetve a kölcsönös
gazdasági előnyökről.
Az Ipoly-híd megépítése nem
politikai, hanem főként gazdasági, idegenforgalmi, szakmai kérdés, és nagy lehetőség a határ két
oldalán élők napi kapcsolatainak
erősítésére is - hangsúlyozták a
sajtótájékoztatón. A petíciót mások mellett megküldik a magyar
és a szlovák miniszterelnöknek
is. (MTI)

dr. Varga Tibor jogtörténész.
Egy fantasztikus, érdekes, okos
előadás részesei lehettünk
"Sacra Pannonia, a Szentkorona Alkotmánya" címmel. Reméljük, idén még eljön hozzánk dr. Varga Tibor és részesei lehetünk egy újabb előadásának.
Február 25-én a katolikus
templomban szentmise keretében emlékeztünk meg a kommunizmus mintegy 100 millió
áldozatáról. A mise után átsétáltunk a duna-parti Életfa szoborhoz, ott gyertyát gyújtottunk az áldozatok emlékére,
majd elénekeltük a Himnuszt
és a Székely Himnuszt.
Még idén, talán áprilisban
vendégünk lesz Schuszter Lóránt, a P-Mobil együttes frontembere, aki először HAZAFI,

és csak utána zenész.
Március 10-én, Budapesten
a székely nemzeti autonómia
ügyében nagygyűlést tartunk a
román nagykövetség előtt. Ide
is, és a március 15-én tartandó
hagyományos Deák-téri ünnepségre is szeretettel várjunk
minden szimpatizánsunkat.

Önkéntes tûzoltók hírei
A Nagymarosi ÖTE a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésére végigjárta a várost és város környékét annak
érdekében, hogy az olvadáskor
a hegyekből lefolyó víz útját
megvizsgálja és a csatornák, vízelvezetők állapotát dokumentálja. A munkában Cserni Tamás
parancsnokot, Kiss Péter parancsnok helyettes és David
Balazic elnök segítette. Az igazgatóság által kért feladatot egyesületünk végrehajtotta és a jelentést elküldte.
Lakossági bejelentés érkezett
egy autógumikból épített támfal
leomlásáról. Az omlás a Köböl
völgy egyik lakóházának bevezető útját eltorlaszolta, de ezen
felül szerencsére több kárt nem
okozott, sem anyagi kár, sem
személyi sérülés nem történt. A
támfal megmaradt része továbbra is omlásveszélyes. Egyesület
az esetet dokumentálta és értesítést küldött az önkormányzat
illetékes kollégájának a kialakult
helyzetről.
Ez az első év, hogy a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jogosult az adók 1 %-ának
fogadására. Kérjük, hogy ha érdemesnek tartja a szervezetet a
támogatására, akkor szívesked-

jen megjelölni őket az adatlapon.
Az adószám: 18138564-1-33
Az elmúlt időszakban többen
jelezték, hogy csatlakozni szeretnének az Önkéntes Tűzoltókhoz.
Ennek eredménye, hogy egyre
több kiképzett és sikerrel vizsgázott tűzoltó várja, hogy segíthessen a bajban. Vannak azonban események, amikor kevés a
jelenlegi létszám. Ha ÖN! kedvet érez ahhoz, hogy részt vegyen a tűzoltók munkájában,
vagy úgy gondolja, hogy olyan
tudással, képességekkel rendelkezik, amelyekkel mások segítségére lehet, úgy szeretettel várják Önt is tagjaik közé. Tag toborzás már nem csak városunkban, hanem a környező településeken is zajlik. Az Egyesület
elérhető
a
nagymarosote.fireblog.hu weboldalon, a
Facebook-on és David cipészműhelyében.
A tagok figyelmét szeretnénk
felhívni, hogy az éves tagdíjat
szíveskedjenek befizetni, melyet
a Vasút út 3. szám alatt, David
műhelyében lehet megtenni. Az
egyesület működtetési költségeinek fedezésére további támogatásokat is fogad. Kérjük, ha teheti támogassa az Önkéntes Tűzoltók munkáját!
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Folytatódik a Julianus
kilátó felújítása
Az elmúlt évben elkezdett felújítás második üteme kezdődik el a
napokban. Várhatóan a munkálatok április végére befejeződnek, így májustól már birtokkba

is vehetjük a gyönyörű építményt.(forrás és kép: ipolyerdo.hu)
Előzmények: a Julianus, vagy
Hegyes-tetői kilátó a Dunakanyar egyik legszebb panorámáját feltáró kilátó pontja. Az 1939ben az Encián Turista Egyesület
által épített torony állapota mára
erősen leromlott Ezért készített
a területet kezelő Ipoly Erdő Zrt.
szakértői véleményt, melyből
kiderült, hogy az építmény életveszélyes. Az életveszélyt egy jól
kidolgozott felújítási ütemterv
szerint már az elmúlt évben sikerült elhárítani, és időlegesen
megnyitni a nagyközönség előtt.
A második világháború idején
felépített középkori hangulatú bástyát az Encián turisták bizonyára
legjobb tudásuk szerint emelték,
azonban azóta, csak kisebb állagmegóvási munkák folytak a tulajdonos nélkül maradt építményen.
Az erdők kezelői természetesen

nemcsak a természet értékeiért,
forrásokért, pihenőkért, hanem az
ilyen elhagyott építményekért is felelősnek érzik magukat. A mostani munkálatok a teljes felújítást

szolgálják, de ezidő alatt a toronyba felmenni és alatta közlekedni
tilos! Ezért haladéktalanul le kell
zárnunk, nehogy a tavasszal megnövekvő turista forgalom miatt valaki balesetet szenvedjen!

A Magyar költészet napján
Balaskó Jenõre emlékezünk
Balaskó Jenő (Bp. 1937. 10.
12. - Vác, 2009. 02. 18.), magyar költő, író, újságíró, zenetanár volt. Pályafutását zenetanárként kezdte, zongorát
és zenetörténetet oktatott.
1956-ban megsebesült,
mint fegyvertelen sebesültszállító. Internálták, majd
hosszú évekig megfigyelés
alatt tartották, irodalmi és politikai tevékenysége miatt
rendőrségi zaklatások érték.
Balaskó Jenőt 1964-ben
Nagy László vette "szárnyai
alá", barátai közt tarthatta
számon többek közt Pilinszky Jánost, Konrád Györgyöt
és Kondor Bélát.
Első verseskötete, a Mini
ciklon 1985-ben jelent meg.
1986-ban elnyerte a Magyar
Írószövetség nagydíját, az
Örley-díjat, és a Soros Alapítvány ösztöndíját.
1991-ben Széchenyi-diplomával és emlékplakettel,
1994-ben pedig a Magyar
Köztársasági Érdemrend tiszti
keresztjével tüntették ki.
2001 - Emléklapot kapott
Pest megye média megjelenítésében végzett magas színvonalú szakmai munkájáért.
2002 - Pest Megyei Legjobb Önkormányzati Lapja
cím - a kiemelkedő színvonalon szerkesztett és szép kivitelben megjelenített - Nagymaros című közéleti és kulturális lapért.
Újságíróként a Ring főszerkesztő-helyetteseként,

majd az Új Magyarország és
a Pesti hírlap főmunkatársaként dolgozott.
Balaskó Jenő történelmi
léptékű író volt. Költészetének és publicisztikájának,
esztétikumának hátterét, távlatait elsősorban művészetének történelembe állítottsága
adta. Politikai elkötelezettsége plebejus volt és magyar.
Az igazság fénye - egy
újabb történelmi helyzetben,
a rendszerváltó közép-európai
kísérlet hajnalán - ismét csatasorba hívta költőjét, íróját,
most már az újságírás nyitottabb terét választotta.
Balaskó új műfajában az
igazságkeresés továbbra is elsődleges maradt, de veszített
erejéből az életművét addig
meghatározó költészet és zeneiség. Nem pusztán tényfeltáró, hanem inkább igazságfeltáró újságírást művelt.
Balaskó Jenő életének
utolsó évtizedében településünkön élt. Nagyon szerette
Nagymaraost, a délnyugati
völgyek pannon gesztenyése
derűt és békességet adott neki.

A megemlékezés a
Magyar Költészet
Napján, április 13-án,
szombaton 18 órakor
lesz a nagymarosi
művelődési házban

- ABLAKSZIGETELÉS Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 34.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 45.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu
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Idei sváb bál:

körben oktatók, kutatók, és a
tanuló ifjúság országhatártól
függetlenül a Sulinet közoktatási portálon, mint tananyagot
letölthesse, és mielőbb elektronikus tananyagsegédletként
használhassa. Német Nemzetiségi Önkormányzatunk 127
ezer forint összegben megfinanszírozta ezt a lehetőséget,
hogy Nagymaros is a kulturális örökség része legyen
Döbrössy Mihályné szellemi
értékeivel.
Az előző lapszámban (február) a karácsonyhoz kapcsolódóan fotók és cikk jelent
meg. A félreérthetőség elkerülése végett szeretném a tisztelt olvasókkal megosztani,
hogy a csoportos kép a karácsonyfa körül a Tavasz utca lakóiról, közösségéről szól, akik
Következő, a közösséget, lelkesen összefogva most már
volt Von Benko Ferenc és Marian, Water Anikó, CBA és elsősorban Nagymarost hagyományként karácsony esRasman Miklós, Heinczné érintő hírünk, hogy az "Örök- téjén egymást köszöntve kíCserni Katalin, Ambrusné
Molnár Csilla, Králik Adél,
Melisek Tibor, Dubniczky Barbara, Alimánné, Fazekas
Gabi, Sárog Noémi, Csányi
Adrien, Hiller Ila, Lendvainé
Pesti Emese, Nagymarosi Iskoláért Alapítvány, és a Nagy-

tánc, mulatság német módra
Német Nemzetiségi önkormányzatunk ismét megrendezte a szokásos farsangi batyubált, melyen a jó hangulat most
sem maradt el. Mindig nagy
öröm a számunkra, ha lelkes
közönség, társaság jön össze,
és átveszi a hangulat ritmusát.
Most is ez történt, hiszen a
visszajelzések szerint emlékezetes volt ismét a bál.
Volt farsangi fánkot minősítő verseny 10 benevezővel. A
háromtagú zsűri egy ifjú nagymarosi hölgy fánkját minősítette a legfinomabbnak, így a
nyertes egy olajsütő géppel lett
gazdagabb. Természetesen a 2.
és 3. helyezett sem ment haza
üres kézzel. Ki kell emelnem
Kiss Gyurka produktumát,
mert férfi létére, szoros versenyben, csupán egyetlenegy
pontszámmal maradt le az első
helyezésről.

Örömmel köszöntöttük
egyik vendégünket 73 éves
születésnapja alkalmából egy
csoki tortával, ami meglepetésként belül fával és pénzzel is
ki volt bélelve.
AWildenrosen táncegyüttes
ismét kitett magáért, ügyes, jól
összerakott előadásuk volt,
sváb esküvő bemutatásával.
Volt sok-sok tombola, melynek nagyobb részét önkormányzatunk finanszírozta. Tizenhét darab háztartási gépet
sorsoltunk ki, visszaforgatva a
bevételt többek között erre a
célra is.
A tombola felajánlók között

maros Szépségkuckó Flabélos
alakformáló használatának felajánlása 5 alkalomra. Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat. Sokat jelentett, hiszen éreztük a megbecsülést, a segítőszándékot, mint Várnagy Béla
vállalkozó részéről is, a hűsítő
szódavíz felajánlásával.
Köszönjük mindazoknak,
akik részt vettek a rendezvényen, hogy a belépődíjnak nevezett támogatási összeggel
ezen rendezvényünket is színvonalra tudtuk emelni, egy nagyon jól játszó héttagú zenekarral, és igényes tombolaajándékok beszerzésével.

ség Kultúra" Oktatási EKönyvtár Szerkesztőségével
együttműködési megállapodást
kötöttünk, lehetőséget adva,
hogy a SULINET közoktatási felületen kezelt "Magyarországi nemzetiségek kultúrája"
című fejezetként Döbrössy
Mihályné (Kriszta) 2 db könyvét a "Fájdalmas örökségünk"
és a "Száz év, száz kép" című
köteteket , mint helyi szellemi
örökséget a lehető legszélesebb

vánnak boldog ünnepet.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy március 12-én (kedden) 16-órai kezdettel a Művelődési Házban közmeghallgatást tartunk, melyen beszámolunk a 2012. évi munkánkról,
és a 2013. évi terveinkről. Mindenkit várunk, jobbító, segítő
ötletével, véleményével.
Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
Ivor Andrásné elnök

KÖZLEMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy a Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat március 12-én (kedden)
16 órai kezdettel közmeghallgatást tart. Várunk minden érdeklõdõt, aki tevékenységünkrõl, feladatainkról tájékozódni szeretne.
A közmeghallgatás helyszíne: Nagymaros, mûvelõdési ház.
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Hószobor pályázat az iskolában
Az idén jó sok hó esett, ezáltal
a gyerekek sokat voltak a friss
levegőn. Sok helyen épültek a
szebbnél szebb hóemberek, ezt
kihasználva indítottuk el iskolánkban hószobor pályázatunkat, hogy remekműveiket fotózzák le és küldjék el nekünk.
Sok jó mű készült, a mellékelt
képeken jól látható, milyen aprólékosan tudtak megmintázni
egy-egy állatot, hóembert, vagy
akár várat is megépíteni. Ezek
igazán jó ízelítőt adhatnak a
következő évekre is, mert a továbbiakban is folytatjuk ezt a
kezdeményezést.
A nyereményeket a Nagymarosi Iskoláért Alapítványtól
kaptuk. Köszönjük az Alapítványnak, gratulálunk a résztvevőknek, további sikereket kívánunk nekik! Hamvas Brigitta
A hószobor pályázat ered-

ka, Illés Petra 2.a
II.Hóember- készítette: Havasi Máté 5., Hóember készítette:Havasi Petra 3.a
Építmények kategóriában: I. Hővár - készítette:

Hószobor kategóriában:
I.Teknős - készítette: Schmittinger Kata 3.b, Hónyuszi - készítette: Tölgyes Anna 3.b,
Hókutya - készítette: Szekeres
Gréta 3.b, Szekeres Fecó 2.a,

Hóemberné és nyula - készítette: Tölgyes Zsófia 2.b.
II. Maci - készítette: Illés
Petra, Bedő Lilla 2.a,
Hókutya - készítette: Hénop
Hajnalka, Wiedermann Viktória 3.a, Szfinx - készítette:
Erdősi Bálint, Murányi Kende,
Ferenczi Dániel 3.a, Hómalac
- készítette: Szobonya Bálint,
Szekeres Fecó 2.
III. Maci - készítette:
Berezvay Blanka 2.b,
Teknős - készítette: Hevesi
Rebeka, Ábrám Kata, Kovács
Virág 2.a, Teknősök - készítette: Ábrám Anna, Ábrám
Lili, Havasi Petra 3.a,
Hószellem - készítette:
Mladonyiczki Benjámin,
Galszter Zsolt 3.a, Hómaci és
Hómalac készítette: Hénop
Hajnalka, Wiedermann Viktória 3.a.

A Kittenberger Kálmán Általános és
Mûvészeti Iskola eseményei, hírei

ményei: három kategóriában Tomán Szelemér, Kiss Farkas,
tudtuk kiosztani a nyeremé- Papp Zádor, Szilágyi Dávid,
Hegyi
Levente
4.a,
nyeket.
Hókunyhó - készítette: SzekeHóemberek kategóriában: res Gréta 3.b, Szekres Fecó 2.a,
I.DonkiHó és segédje - készí- II. Királyi vár - készítette: Féja
tette: Tölgyes Zsófia 2.b Hó- Anna, Péntek Ágnes, Oláh
ember- készítette: Havasi Pet- Dorina 3.a, Hókunyhó hóemra 3.a, Hóembercsoport - berrel - készítette: Mátrai Nóra,
Kovács Virág, Ábrám Kata, Drobilich Anna 3.a, Vulkán Ladócsi Blanka, Hutter Csen- készítette: Dajcs Vanessza,
ge, Bedő Lilla, Hevesi Rebe- Gável Réka 3.a.

Iskolánk életében a tél utolsó
hónapja igen sok programban
bővelkedett. Február első napját
farsangi mulatozással kezdtük.

re nagyon sok pályázat érkezett.
Február utolsó programja a téltemetés volt, melyen minden tanuló szívesen volt jelen. Remél-

Február 15-ig minden osztályfőnök megtartotta félévi szülői értekezletét. A nyolcadik osztályos
tanulók középiskolai jelentkezési lapjait továbbítottuk. Zeneiskolás növendékeink F.Szabó
Marianna szolfézstanár vezetésével az Operaház épületét tekinthették meg. Lezajlottak a német nemzetiségi szavalóversenyek. Köszönjük a szervezést
Heinczné Cserni Katalin nyelvtanárnak. A különböző tanulmányi versenyeken sok diák vett
részt. Kihasználva a természet
adta lehetőséget, hószobor pályázatot hirdettünk meg, mely-

jük beköszönt már a várva-várt
tavasz!
Márciusi előzetes:
Március 11., 11 óra: Filharmónia bérlet 3. előadása.
Március 14. 12 óra Március
15-i iskolai ünnepély a 7.a, 7. b
osztály előadásában.
Március 20.: A víz világnapja alkalmából vetélkedő.
Március 22. 15 óra: Fiatal
muzsikusok találkozója a művelődési házban.
Tavaszi szünet: március 28 április 2-ig. Szünet utáni első tanítási nap: április 3. szerda.
H. T.
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Német nemzetiségi
szavalóverseny az iskolában
Idén február 15-én rendeztük a
hagyományos német nemzetiségi
szavalóverseny házi fordulóját. A
versenyen nagyon sok tanulónk
vett részt, különösen az alsó tagozat kisdiákjai voltak aktívak. Kedves és színvonalas verseket hallhattunk, és nagyon nehéz volt a

valamint Hetényi Andrea, német
nemzetiségi óvónő voltak. A verseny vidám, családias hangulatban
zajlott, örültünk az ismerős arcoknak, hiszen ez a verseny egyben
kapcsolattartás is a környező nemzetiségi iskolákkal is.
A nagymarosi diákok közül

választás, hogy kik juthatnak tovább a körzeti fordulóra.
A körzeti fordulót idén iskolánk
szervezte. Meghívott vendégeink
voltak a zebegényi Szőnyi István
Általános Iskola valamint a szendehelyi általános iskola és a
nagybörzyönyi általános iskola diákjai. A körzeti fordulóra február
18-án került sor. Iskolánkat Antal
Virág, Harami Bendegúz, Hevesi
Hanna, Horváth Ágnes, Gyömbér
Levente,Szabadi Szonja és
Tompkins Charlotte képviselték. A
zsűri tagjai Andresz Györgyné, a
Kismarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, Furucz
Anita, a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke,

Antal Virág, Harami Bendegúz,
Hevesi Hanna és Horváth Ágnes
jutott tovább a megyei fordulóra, Gyömbér Levente ért el 3. helyezést, nagyon büszkék vagyunk rájuk.
A Német Nemzetiségi Szavalóverseny lebonyolítását, a megvendégelést, a díjakat az
ÉMNÖSZ, a Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Nagymarosi Iskoláért
Alapítvány támogatta.
Köszönjük minden résztvevőnek a közreműködést, és továbbjutó diákjainknak kívánunk sok
sikert a megyei fordulón!
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN
NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉG

Téltemetés a Dunán
Immár harmadszor gyűlt össze
iskolánk minden tanulója február 22-én a Duna-parton, hogy
búcsút mondjunk a télnek, úgy,
ahogyan régen eleink tették. Míg
a magyar népszokás szerint kisze-babát égetnek, úgy a svábok
egy bábut vízen indítanak útra,
hogy végérvényesen elbúcsúzzanak a hosszú téltől. Nagymaroson a régi hagyomány szerint egy
bábut ültettek egy teknőbe, szódavízzel locsolták le, és ily módon indították útjára. Gyermeke-

ink hangos kerepléssel, vidám
télbúcsúztató német és magyar
nyelvű dalokkal búcsúztak a
hosszú téltől, miközben nagy
pelyhekben hullott a hó. Mint
ahogyan az időjárás, bábunk is
igen nehezen találta meg az útját
a vízen, ám a délelőtti program
nagy vidámságban telt, és számunkra nagyon fontos, hogy szüleink, nagyszüleink szokásait
felevenítsük és továbbvigyük.
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN
NÉMET MUINKAKÖZÖSSÉG

Német nemzetiségi
oktatás az iskolában
Tisztelt Szülők!
Mint tudják, iskolánk 1984
óta német nemzetiségi nyelvet
oktató iskola. A nemzetiségi
oktatás célja a nyelv elsajátításán túl a hagyományok ápolása. Gyermekeink heti 5 órában
tanulják a német nyelvet. Alsó
tagozatban játékos formában,
felső tagozatban ismerkednek
a német nyelvtannal.
Az iskola célja, hogy tanulóink a 8. év végére jól használható szókinccsel, jól elsajátított nyelvtani alappal rendelkezzenek, melyre középiskolai tanulmányaik folyamán
alapozhatnak. Az évek folyamán nagyon sok tanulónk választotta a német nyelvet o.
nyelvi osztályban, majd tett sikeres középfokú nyelvvizsgát
az első év végén. Iskolánk
1993 óta tart fent kapcsolatot
a stuttgarti székhelyű DJÓ
szervezettel.
A program keretében sok
nagymarosi diák tölthetett 6 hetet Baden-Württemberg tartományban. A szervezet célja,
hogy támogassa a német nyelvet tanuló diákok tanulmányait, hiszen az Európai Unión belül a fiatalok német nyelvtudással, sokkal könnyebben kaphatnak ösztöndíjat, nagyobb
eséllyel szerezhetnek munkát.
A német nyelvtudás fontossága mellett nagy hangsúlyt he-

lyezünk a nemzetiségi programokra. Fontosnak tartjuk a
kapcsolattartást az idős emberekkel, akiktől nem csupán érdekes, hasznos és gyakran
megrázó történeteket hallhatunk, hanem tanulhatunk tőlük
tartást és emberséget is. Felelevenítjük a régi sváb hagyományokat, ismerkedünk a sváb
nyelvvel, részt veszünk a
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájában. A 2013/ 2014 es tanévtől
megváltozik a nemzetiségi iskolák óraszáma. A tanulók az
első osztálytól kezdve egységesen heti 5 + 1 órában tanulhatják a német nyelvet, az egy óra
a hon-és népismeret tantárgy
lesz, melyet ez idáig a tanórákba integráltunk.
Önöknek, mint szülőknek
lehetőségük lesz, hogy nyilatkozzanak, hogy kérik-e a nemzetiségi oktatást. Amennyiben
nem, úgy tanulóink a negyedik
osztálytól kezdve tanulhatják a
nyelvet heti 3 órában. Tudjuk,
hogy nem egyszerű a döntés,
így bármilyen kérdésükkel forduljanak hozzánk bizalommal,
hogy mindent megbeszélhessünk, és szükség esetén szervezünk egy szülői fórumot is,
ahol minden szülő pontos tájékoztatást kaphat.
Tisztelettel
AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE

A Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola FELHÍVÁSA!
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2013/2014.
tanévre történõ általános iskolai beiratkozás idõpontja:
2013. április 8. 8-tól 18 óráig és
2013. április 9. 8-tól 18 óráig
Beiratkozás helye:
felsõ iskola igazgatói iroda
Kérjük beiratkozáskor hozzák magukkal:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
FÁBIÁN SZABOLCS IGAZGATÓ
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Természettudományi
vetélkedõk
Február hónapban minden évfolyamot megmozgatva több természettudományi vetélkedőt
rendeztünk. Három hasznos és jó
hangulatú délutánon adhattak
számot ügyességükről és tudásukról diákjaink.
Először, február 8-án a 7.
osztályosok biológa versenyén,
az állatrendszertan rejtelmeiről
lebbentettük fel a fátylat Burányi Éva néni segítségével. A vetélkedő igen jó hangulatban zajlott, mindenki jól érezte magát.
A legjobbak a Töpörödött
törpördögök csapata lett,amit Judit Ember Andrea, Péntek Judit
és Rudnyánszky Helga triója alkotott. Második helyen Szénási
Kriszti és Bartos Boglárka fémjelezte Szívecskék csapata lett,
harmadik helyen a Kicsi meg
Nagy párosa lett Karsai Levente
és Hansághy Bence személyében.
Február 15-én Erdei Ági néni
rendezte meg az 5-6. osztályosok természetismereti vetélkedőjét, ami igen szoros eredményt
hozott.
1.helyezett DIN csapata:
Dajcs Dominika, Sümegi Nikolett, Juhász Ildikó, a 6. osztályból.. Csak 1 ponttal lemaradva
lett második helyezett a Kék
Bolygó csapata, amit Horváth
Ágnes, Mile Kamilla, Zoller
Kata, Marosi Fanni 5. a osztályos tanulók alkottak.

A dobogó harmadik fokán a
Bogyók csapata végzett,
Wiedermann Levente, Koszmál
Klarissza, Hadi Dávid, Galszter
Gergő az 5. b osztályból.
Népes tábor jelentkezett a 78. osztályosok földrajz versenyére, ahol a versenyzőket megint
Éva néni várta színes feladatokkal. A vetélkedő címe Játék a térképpel, játék a térképen, amiből
már következtetni lehetett, hogy
a térképen való tájékozódás lesz
a fő téma. A tanulók nagy része
sikeresen oldotta meg a feladatokat, de voltak, akiknek nehéz
volt.
Legügyesebbek, így elsők lettek a 8.b-ből Ribai Zsófia és Szilágyi Lili. Mindössze 1 ponttal
maradt lett a Szívecskék csapata, akik a 7. osztályból
verbúválódtak: Bartos Boglárka,
Szénási Kriszti, Kovács Tünde és
Ember Andrea. Harmadik helyezett a Kicsi meg a Nagy csapata
lett Gáspár Róbert, Karsai Levente és Hansághy Bence személyében.
Minden résztvevőnek gratulálok a részvételért és a tisztes
helytállásért, főleg azoknak a tanulóknak, akiknek nem sikerült
dobogóra kerülni, de minden tőlük telhetőt megtett a siker érdekében.
BURÁNYI ÉVA
MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ

Óvodai nyári zárás
Kedves Szülők! Az óvoda nyári zárás július 1-től július 27ig tart.Ez idő alatt szoktuk a karbantartási, felújítási és nagytakarítási munkálatokat elvégezni. Július 29-től augusztus
23-ig a Dózsa György utcai óvodában ügyeletet tartunk a
dolgozó szülők gyermekeinek. Nyitás augusztus 23-án. Az
Elsővölgyi óvodai épület bővítése ügyében történő változások miatt további tájékoztatást nyújtunk az újságban.

HARANGOZÓ KÁROLYNÉ ÓVODAVEZETŐ

Óvodai beíratás
Időpontja: március 18-án, hétfőn 8-tól 16 óráig és március
19-én, kedden 8-tól 16 óráig. Helye: Magyar utcai óvoda
Nagymaros, Magyar u. 15. A 2010. szeptember 1. és 2011.
augusztus 31. között született gyermekeket lehet az óvodába
beíratni. Beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata és a TAJ száma. Csak a megadott időpontban beíratott gyermekek számíthatnak óvodai elhelyezésre!

HARANGOZÓ KÁROLYNÉ ÓVODAVEZETŐ

A Kittenberger Kálmán Általános
és Mûvészeti Iskola munkája
Kedves Leendő Első Osztályos
Szülők!
Szeretnék rövid tájékoztatást adni önöknek arról a munkáról, amely iskolánkban folyik. A Kittenberger Kálmán
Általános és Művészeti Iskola
egészének pedagógiai munkáját az emberi értékeket tisztelő, megőrző és továbbadó
szemlélet jellemzi, amely törekszik a folyamatos megújulásra, fejlődésre. Véleményünk
szerint a legfőbb érték a gyermek. Ezt tartja szem előtt az
alsó és felső tagozat a mindennapok oktató-nevelő munkájában. Kiemelten kezeljük az
óvoda-iskola közötti átmenetet,
melyet igyekszünk zökkenőmentessé tenni. Egyéni bánásmóddal, rugalmas időkerettel
sajátíttatjuk el a követelményeket. Motivált, nyugodt légkörű
órákon sokoldalúan fejlesztjük
a gyerekek képességeit. A lassabban haladóknak a fejlesztőpedagógus, a beszédproblémákkal küzdő gyerekeknek a
logopédus, a tartáshibák javítására gyógytornász ad segítséget. Oktatási munkánkat alsó
tagozaton tantárgyfelosztásban
végezzük. A tanítók egymás
között elosztva tanítják az
egyes tantárgyakat, így a napközis foglalkozásokat is. Délután a napközi keretében nyílik lehetőség a gyakorlásra, az
ismeretek elmélyítésére, tehetséggondozásra, korrepetálásra,
sportolásra. Délután van lehetőség részt venni különböző
művészeti oktatáson, néptán-

con, képzőművészeten, valamint a zenei tagozat különböző hangszeres óráin.
Minden család életében
nagy esemény, amikor a gyermek elkezdi az iskolába járást.
A kicsik izgalommal várják, a szülők némi aggodalommal
néznek elébe. Az első év az
iskolában nagyon meghatározó a gyermekek számára. Fontos, hogy sikerekben gazdagon élje meg. A gyermek életmódja nagyban megváltozik,
pl. korábban kell kelnie. A legtöbb gyermek nehezen áll át
egy új napirendre. Iskolaidőben korán kell lefeküdni, hogy
a 9-10 óra alvás meglegyen.
Fontos erre nagyon odafigyelni! Esti tévézés helyett meséljenek a szülők! Segíteni kell,
hogy a beilleszkedés zökkenőmentes legyen, hogy a tanulás
kudarcok sorozata helyett
örömteli tevékenységet jelentsen! Figyelni, zavartalanul
dolgozni csak az a kisgyermek
képes, aki testileg és lelkileg
is ép!
Hiszem, hogy a tanulás akkor lesz maradandó, ha a nevelés, tanítás játékosan, a gyermek veleszületett kíváncsiságára alapozva, lépcsőről-lépcsőre szilárdul, épül.
Célunk: hogy testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, önmaga belső értékeit ismerő és fejlődni akaró gyermekek kerüljenek majd ki kezeink közül.
HEINCZ TAMÁSNÉ
ALSÓS TANÍTÓ

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1 %-át
ajánlják fel a Nagymarosi Iskoláért
Alapítvány javára.
Az alapítvány adószáma: 19182779-1-13
A felajánlott összeget rászoruló
gyermekek kirándulásának, tandíjának
támogatására, iskolai programok
szervezésére fordítjuk.
Köszönettel: A Nagymarosi Iskoláért
Alapítvány kuratóriuma
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Két keréken
a paralimpián
A tandemezést sokan hóbortnak tartják, pedig vakok,
gyengénlátók is tudnak biciklizni, ha a duplabringa első ülésén az ül, aki jól lát. Nagymaroson is él egy ilyen tandemező pár: Horváth Norbert és
Matis Mónika. Augusztusban
ők is tagjai voltak a győri csapatnak, amely biciklivel tette
meg az utat Londonba, a
paralimpia helyszínére. Összesen öten indultak el, két tandemmel és egy normál biciklivel.
Az ötlet Mittnacht Józseftől
a Tandem Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület,

házában fogadták a bringásokat
az unió biztosai. Luxemburgba
a sportminisztert is meghívták.
Kim Kirchem, a Tour de France
nyertese együtt kerekezett velük. Több településen is velük
tartottak biciklin a helyiek, volt
ahol a polgármester és a felesége is. A túra célja az volt, hogy
felhívják a figyelmet a sérült
embertársainkkal való bánásmódra, és arra, hogy óvjuk az
egészségünket.
A legszebbnek a Duna-parti biciklizést találták, a legjobbnak Ausztriában és Németországban érezték a közlekedési
kultúrát, Franciaországban pe-

Az öt lelkes kerekes - a Tandemszem Egyesület tagjai (kép: kisalfold.hu)

azóta újabb nevén TandemSzem egyesület elnökétől származott, akinek megtetszett,
hogy egy páros kibringázott
Pekingbe, az előző olimpiára.
Az egyesület 2007. óta működik, Mónika pedig győri születésűként került be a csapatba,
de mint mondta, az országban
mindenfelé vannak tandemező
tagok.
Mónika szürkehályoggal
született, több műtéten esett át,
az évek alatt látása sokat javult. Norbi hallássérült. Hónapokig készültek a húsz napos
túrára, amelyből négy nap volt
a pihenő.
Az úton mindenfelé ünnepségeket rendeztek a magyar
bringások tiszteletére, Sindelfingenben egy napos figyelemfelkeltő kampánnyal várták
őket. Brüsszelben az unió szék-

dig a legkevésbé, de olyan kamionosokkal is találkoztak,
akik megnehezítették számukra az út egy szakaszát.
Mint mondták, Magyarországon nem lehet ilyen biciklit venni, az övék többféle alkatrészből készült itthon. A
tandemezésben az a nehézség,
hogy az elől ülő fékezhet csak,
de két ember erejével halad a
jármű, nehéz megállni vele.
Nagyon fontos számukra,
hogy igazi bicikliutakat használhassanak. Legközelebb
március végén indulnak a VácLetkés-Vác útvonalra tervezett
szokásos biciklitúrán.
A Tandem-Szem Egyesület
következő túrája Az Arad-Békéscsaba-Arad útvonalat fogja
bejárni, ehhez támogatókat és
túrázókat is várnak szeretettel.
VARGA KLÁRA

A XIII. Nagymarosi
Borverseny eredményei
Február 23-án tartották meg a
XIII. Nagymarosi Borversenyt,
melyre bárki nevezhetett saját
készítésű borával. A megmérettetésre 30 fajta érkezett, összesen 53 nevezőtől 135 borminta. Idén a „Nagymaros legjobb
bora 2013” címet Heininger
Károly Irsai Olivér 2012-es

Cabernet Sauvignon 2011,
Rose 2012, Vegyes Vörös
2010; Kiss István Cabernet
Franc 2011, Cabernet Franc
2012; Matuk Bálint Merlot
2011; Németh Imre Vegyes Vörös 2012; Ocsenás Tibor Rajnai Rizling 2012, Merlot 2012,
Ca-bernet Franc 2011; Rose

bora nyerte el. A nagymarosi- 2012; Sinka István Zweigelt
2011; Solti Balázs Chardonnay
ak helyezettjei:
2012; Tölgyes Erhard CaberAranyérmesek: Belányi net Sauvig-non 2011, Cabernet
Béla Vegyes Vörös 2011; Sauvig-non 2009, Rose 2012;
Heininger Károly Merlot 2009; Zoller Rezső Zweigelt 2011.
Matuk Bálint Chardonnay
Bronzérmesek: Alimán
2012, Cabernet Sauvignon
2011, Vegyes Vörös 2012, Ve- Zoltán Muscat Ottonel 2012;
gyes Vörös 2011, Tölgyes Belányi Béla Vegyes Fehér
Erhard Cabernet Franc 2012. 2011; Bíró Viktor Cabernet
Ezüstérmesek: Alimán Sauvignon 2011; Bótz László
Zoltán Cabernet Franc 2011; Cabernet Sauvignon 2011;
Belányi Béla Cabernet Franc Gubacsi Gergely Zweigelt
2011, Kékfrankos 2009, Ve- 2011; Heininger Károly Chargyes Vörös 2009; Bíró Viktor donnay 2011; Krichenbaum
Furmint 2012, Cabernet Franc Antal Cabernet Sauvignon
2011,Kékfrankos 2011, Caber- 2012; Matuk Bálint Rose
net Franc 2011; Gubacsi Ger- 2012, Rose 2012; Mózner &
gely Zweigelt 2012; Gulyás Heinczinger Cabernet SauImre Pinot Blanc 2012, Kék- vignon 2012; Németh Imre Vefrankos 2010, vegyes vörös gyes Fehér 2012, Ocsenás Ti2012; Heininger Károly Char- bor Rose 2012; Schmidt &
donnay 2012, Cserszegi Fűsze- Udvarnoky Olaszrizling 2011;
res 2012, Chardonnay 2012, Solymár János Caber-net
Cabernet Sauvignon 2009, Sauvignon 2011.
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Nagymarosi borász portrék:
Gulyás Imre
"Ha maradt volna az akkori világ, és ennek a kultúrának megmaradt volna a rangja, mint
ahogy például Ausztriában, Németországban megmaradt, ma
adottságaink és mentalitásunk
révén ugyanúgy ott lennénk az
élvonalban."
Vártam már a vele való találkozást. Szeretem a csupa
szív, ízes embereket, és Imre
jelenség Nagymaroson. Hamisítatlan ősi sváb vér folyik ereiben, igaz "svábságáért"
zrikálják is sokat barátai. Világéletében kétkezi munkából élt,
egyszerű, kedélyteli, szókimondó maradt. A hétköznapi gürizésbe nem savanyodott bele, a
marosi dalárdának több évtizede tagja, és lám - mint számos
elszánt borszerető ember - a
szőlőtermesztés és borászkodás
területén is otthonosan mozog.
Azon kevesek közé tartozol,
akik nagymarosi, saját művelésű szőlőből készítik ízletes boraikat, és még elevenen emlékeznek a szülők, nagyszülők
által "paradicsomian" belakott
marosi határra - indítom a beszélgetést.
"Egyáltalán nem bánom,
hogy már srác koromtól be lettem fogva. Megtanultam, mi a
munka, és részese lehettem a
hatvanas években még mindig
virágzó marosi határ éltetésének. Szüreteltem, kapáltam, vizet készítettem a permetezéshez.
Eső után - mint mindenki - puttonyban hordtam vissza az oldalba a lemosott földet. Mert
ilyen "hülye" a sváb, nem hagyott elveszni egy morzsányit
sem. Tél végén, tavasszal a hátamon cipeltem a trágyát, a nyakam, a fejem, még a fülem is "illatozott". Az állásokban - egy
állás 6-10 sor széles, 1 sor 4050 tőke - a bakművelés helyi
szokásai szerint tél előtt a sorközi földet kapával földobtuk a
tőkére, hogy védje a fagytól (ez
volt a födés), tavasszal visszahúztuk a sorok közé (nyitás).
Iszonyatos munka volt, leszakadt az ember dereka. Láttam
egyszer a 30-as évekből egy régi
fényképet. Az egész Kapu hegy
benne van, és végig, fel a gerin-

cig látni a szőlőket. De így nézett ki akkortájt a nagyállomástól a Hatló patakig az egész határ. Hogy hogyan bírták? Hogy
volt idejük, erejük a hegyoldalban több száz hektárt varázslatos szőlő és gyümölcs ültetvényként fenntartaniuk? A nők, az
asszonyok "főállásban" kora
reggeltől délutánig ezt csinálták. Délután hazamentek, elvégezték a ház körüli dolgokat, és
másnap kezdődött az egész elölről. A férfiak a rendes munkából hazajövet a földeken kezdték a második műszakot, és a
hétvége is a határban találta
őket. Még a gyerekek is be voltak fogva rendesen. Nekem a
nagyszüleim, szüleim révén volt
már némi kapcsolatom a borral,
de "beoltva" feleségem nagymamája által lettem. A mama Angyal Anna - nagyon értett a
borhoz, igen jó borokat készített. Voltak darabjai a Lator
völgyben, a János hegyen, a
kapu hegyen, a Hatló patakban,
és pincéje a Király utcában.
Egyszer azt mondta: ha gondol-

játok, egy állást megkaphattok
és művelhetitek. Gondoltuk! A
temető
utáni
dűlőben
(Kappelaussatz) kaptunk egy
állást, aztán még hármat. Az
egyikre családi segítséggel felhúztam egy takaros vincellérházat, ahol azóta hétvégeken szinte életvitelszerűen tartózkodunk
Szilvivel, a feleségemmel. A
másik háromban a szőlők nagy
részét fokozatosan kivágtam, és
újat telepítettem. Biancát, Pinot
Blanc-t, Kékfrankost, mintegy
500 tőkét. Kuriózumként persze
meghagytam néhány 140-150
éves tőkét. A konkordia, a delavári, az otelló, az ökörszem fürtjei ma is emlékeztetnek a régi
ízvilágra.
A borkészítésbe fokozatosan,
és teljesen autodidakta módon
tanultam bele. Megvettem a
szakirodalmat, ha valami érdekelt, vagy valami probléma merült fel, utána olvastam. Az
utóbbi években persze a marosi
borász barátoktól is rengeteg
szakmai segítséget kaptam. Tudom, hogy ezt a műfajt nem fo-

gom sohasem olyan szinten
űzni, mint egy tanult borász, de
én csak hobbyból, szenvedélyből csinálom, ezért nem is az a
cél. Persze mint Borbarát kör
tag, a borbíráló tanfolyamot én
is elvégeztem, hogy ne érje szó
a ház elejét. A Borbarát kör esedékes éves továbbképzésein,
bormustráin én is rendszeresen
részt veszek. Ilyenkor egy-egy
borvidék olykor 4-5 pincéjét is
meglátogatjuk. Vigyázat, ezek
nem részeges tivornyák! Tudatosan és ténylegesen törekszünk
arra, hogy az ország különböző
borvidékeit, az ottani termelőket, és boraikat megismerjük.
Ezek valóban szakmai kóstolók.
Nem a bor mennyiségi fogyasztása a lényeg, hanem minél több
fajta kóstolása, megismerése.
Persze álszent dolog lenne kijelenteni, hogy hűvös fapofával
csináljuk végig ezeket a hosszú
hétvégéket. Ha egy-egy pincemester bővebb mértékkel mér,
elő-elő fordul, hogy utána jól áll
rajtunk a sapka."
Hogy látod, hol lenne a helye a múlt századi marosi szőlő
és gyümölcsgazdáknak manapság? - kérdezem.
"Ha mérlegre kell tenni a
mát és a tegnapot, úgy gondolom, őseink a maguk gyümölcs és borkultúrájával az
akkori időknek messzemenőkig megfeleltek. Ha maradt
volna az akkori világ, és ennek a kultúrának megmaradt
volna a rangja, mint ahogy
például Ausztriában, Németországban megmaradt, ma
adottságaink és mentalitásunk révén ugyanúgy ott lennénk az élvonalban. De - és
miért van az, hogy bármiről
beszélünk, mindig ez a végkövetkeztetés - az a "dicsőséges"
45 év szinte teljesen leradírozott mindent ebben az országban. Így tíz-húsz évvel ezelőtt
a magyar borászoknak is
szinte mindent a nulláról kellett kezdeni. De valami elindult, hál' Istennek nem csak
országos szinte, hanem itt
Nagymaroson is. Ha már csak
annyit elértünk, hogy a romos
pincékből húsz-harmincat
megmentettünk, ha a tradicionális, de csaknem elfelejtett
marosi borkultúrát újra élesztettük, életre keltettük, ez már
maga a tetten érhető történelem. Kellhet ennél több?"
HEININGER FERENC
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Nem csak történelmi esemény,
hanem velünk élõ, fájdalmas valóság
Wiedermann Imréné visszaemlékezése a málenkij robotra

A malenkij robot nem csak történelmi esemény, hanem velünk élő, fájdalmas valóság,
amelynek borzalmát akkor érzi
át igazán a békés utókor gyermeke, ha az egykori túlélők,
szemtanúk visszaemlékezéseit
olvasva, az egyéni megélés
szemszögén át látja a kétségbeejtő eseményeket. Lapunk
most hozzájutott Wiedermann
Imréné sz. Müller Julianna
(1916-2007), a kismarosi falumúzeum alapítója és tiszteletbeli elnöke által papírra vetett
emlékekhez, amelyet lánya,
Varga Zoltánné bocsátott rendelkezésünkre a szomorú évfordulón. A régi papírról fotót készítve másoltuk át leiratba az
emlékezés szavait, amelyek bepillantást engednek 1944-45
kétségekkel, keserűséggel és kiszolgáltatottsággal teli napjaiba. Wiedermann Imréné azon
kevesek közé tartozott, akik az
utolsó pillanatban menekültek
meg az orosz kényszermunka
pokla elől. A malenkij robotra
elhurcolt kismarosiakra emlékezvén, ajánljuk most az alábbi
írást olvasóinknak.
"Imre fiam 1945. január 20án született. Az utolsó hónapokat, amit terhesen viseltem, csak
Isten segítségével lehetett túlélni. A mi kis családunk a háború
előtt Érsekújváron lakott, mivel
az édesapa, mint mozdonyvezető itt teljesített szolgálatot. 1944
októberében visszaköltöztünk
Kismarosra, régi házunkba. Ez
kényszerhelyzet volt, mert férjem behívót kapott, én terhesen
két kis gyermekemmel Kornéllal és Mónikámmal egyedül maradtam a háromszobás lakásban. Naponta voltak légiriadók,
éjjel is, így kénytelen voltam a
két kis gyermekkel az óvóhelyre menni. Állapotom miatt ez
már nehéz volt. A német katonák is elfoglalták a lakásokat.
Én állapotomra hivatkozva még
maradhattam háborítatlanul, ez
azonban már előreláthatólag
nem tarthatott sokáig. Úgy ha-

tároztam hazajövök Kismarosra. Anyósommal, Pisti testvéremmel a legszükségesebbeket
kocsira raktuk és Pisti öcsémmel nagy nehézségek után (lovakat kifogták a németek, a
komp nem járt, légiriadó stb.)
megérkezett a család kis holmijaival haza.
(…) Közeledett a front. December 8-án már nagyon közel
szóltak az ágyúk. Az emberek
menedéket kerestek. A mi pincénk hamarosan benépesül, 45
ember éjjel-nappali szállása
lesz. Szalmazsákokat raknak le,
azon laknak, azon van az elemózsia, ami hamar elfogy. Akinek még van, megosztja. A levegőt azonban nem lehet megosztani. Sokat szenvedünk, különösen féltem a születendő
gyermekemet. Nem én vagyok
így egyedül, van több terhes
asszony a pincében. Elérkezik a
szent karácsony. Valóban hasonló Jézus születéséhez. Szalmazsákon ülve imádkozunk,
énekelünk (csak halkan), ostromoljuk az eget. Békét, békét kérünk. Ágyúk, puskák hangja zavarja meg a karácsonyi éjszaka
csendjét. Múlnak a nehéz éjjelek és napok. Január 2. Viszik a
fiatalokat Oroszországba. Szüleim házába zárják az összegyűlt embereket. Köztük vagyok
én is. A szülés már nagyon közel van. A pincében maradt szü-

leink és a többi öregek őrjöngve veszik magukhoz az itt maradt gyermekeket. Rajtam férjem vasutasbundája van, az kigombolom, kétségbeesve mutatom magam. Nem tudok már
menni. A z úton fogok szülni. Az
orosz tiszt elzavar. Erőszakos
vagyok, könyörgök, engedjenek
haza! Végül az orosz tiszt meghallgatja könyörgésemet. Kinyitja az ajtót és kilök rajta.
Nem tudom, hogyan értem haza.
De tudom és tudni fogom, hogy
a képet, ami otthon fogadott, azt
nem felejtem el. A pincéből feljöttek az otthon maradottak a lakásba és az ágyam felett lévő Jézus szíve kép előtt térdeltek mindannyian és sírva, kiabálva imádkoztak értünk, akiket bezártak.
Voltak édesanyák, akiket hazaengedtek, de a többieket kérlelhetetlenül elhajtották. Elindult a
szomorú menet, felhangzott a
Hiszek egy Istenben… és a rózsafüzérrel imádkozva vonultak
az ismeretlen felé. Köztük volt
Béla öcsém és Szepi Bátyám. Ő
7 gyermeket hagyott hátra feleségére.
Édesanyám 1945 májusában édesapámmal hazaköltöztek a szomorú emlékű szülői
házba. A ház homlokzata belövést kapott. A szobák használhatatlanok. Az épségben maradt cserépkályha mögött, a falra írta búcsúsorait Szepi bátyám. Édesanyám meszelés köz-

ben talált rá. Ezt megelőzően,
1945. január 20-án megszültem
gyermekemet. A pincéből jöttem
fel a bedeszkázott szobába szülni. Az isteni gondviselés házunkba vezérelte a falu szülésznőjét. Kizavarták otthonából,
menekülés közben hozzánk futott be. Ez egy héttel a szülés
előtt volt. Ő velünk is maradt,
május közepéig. Életemet és
Imre fiam életét is neki köszönhetem. A neve Burgermeiszter
Mária. Az újszülöttet Vencel
Antal keresztelte a konyhában.
Már nem mentem vissza a pincébe. A konyhában állítottak
egy ágyat nekem. Ez akkor fejedelmi hely volt. Az újszülöttel
és Kornéllal meg Mónikámmal
egy ágyban feküdtünk. A hálószobában orosz tisztek és
bárisnyák laktak. Az én ágyam
előtt "őrség" feküdt. Anyósom,
(…) a szülésznő, egy alkalommal Vácról hazakerült Nádor
Feri is. Ő asszisztált a keresztelésnél. És persze a pince lakói, akik e szép esemény tanúi
voltak. A keresztapa id. Néder
Mihály, az akkori tolmács és
sztaroszta egyszemélyben. Ekkor már misékre is jártunk a
szomszéd Pierer pincébe. Vencel Antal misézett, gyóntatott.
Volt közös fölolvasás és igazi
kenyér alakjában áldoztunk.
Vencel Antal alakja kitörölhetetlen emlékeimből, szentként
emlegetjük."

Magbörze a nagymarosi
termelõi piacon
Nagymaros főterén március 9-én, szombaton délelőtt tíztől a Magbörzén találkoznak azok, akik magokat, spórákat, töveket, dugványokat, hagymákat, facsemetéket, bokrokat cserélnének egymással. A találkozó nagyon hasznos lehet abból a szempontból is, hogy régi, elfeledett,
de a tájra jellemző zöldség és gyümölcsfajták, virágok,
dísznövények bukkanhatnak fel a kertek mélyéről. Kiderülhet, milyen fajta is némely növény a kertünkben, megtudjuk, mit hova érdemes ültetni, és hogyan gondozzuk
az új szerzeményeket.(V. K.)
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Boldog Kert - A Leleményes Veteményes

A kertben ne csak
bukfencet vessünk!
Ha kedvet kaptunk egy kis
kertészkedéshez, itt az ideje,
hogy elvessük a magokat. Jól
előkészített (felásott, gyommentes, morzsalékos, elmunkált) talajba, a megfelelő sor, és tőtávolságra, egyenletes
talajmélységbe vethetjük korai zöldségfélék (saláta, retek,
borsó) magjait. De hogyan válasszuk ki a boltban kapható
több száz féle vetőmag közül
az egészséges és vegyszermentes kertünk számára legmegfelelőbb magokat?
Csá, csávázás! Mondjunk
búcsút a csávázásnak. A csávázás egy megelőző növényvédelmi eljárás, mely során
gombaölő vegyszerrel vonják
be szegény magokat. A vegyszer a mag körüli földrétegben
nem csak a magot esetlegesen
károsító, de számos hasznos
talajlakó élőlényt is lapátra
tesz. A magba is felszívódik,
és egy ideig jelen van a csírázó növényben is. Nincs pontos kimutatás arról, hogy
mennyi szer marad utána a növényben, de én a magam részéről nem ennék meg egy salátalevelet, aminek a magja
néhány hete még vegyszerben
ázott.
Honnan tudhatjuk biztosan,
hogy a vásárolt vetőmag nem
csávázott? Melyik cégtől vásároljunk? Ez ügyben végeztem egy kis felmérést Nagymaroson, és Vácon a Gazda
boltokban. Mindegyik üzlet 23 nagyobb vetőmag forgalmazó magjait árusítja. Felvettem
a kapcsolatot a forgalmazó cégekkel, és megtudakoltam,
hogy magjaik csávázottak e.
Az eredmény kielégítő. A boltokban kapható vetőmagok
döntő többsége nem csávázott.
Továbbá, törvény írja elő,
hogy ha a vetőmag csávázott,
az csak úgy hozható forgalomba, ha mindezt a csávázószer
nevével együtt a vetőmag ta-

sakján feltüntetik. Ezért mindig olvassuk el a tasak hátoldalán lévő szöveget, mielőtt a
magot megvesszük.
Persze a legjobb, ha bio vetőmagot használunk. De mi az
a bio vetőmag, és miért jó, ha
bio? A bio vetőmag ellenőrzött
körülmények között termett,
ahol sem a magot, sem a gazdanövényt nem kezelték vegyszerrel, így nem tartalmaz
semmilyen szintetikus vagy toxikus anyagot. A bio vetőmag
tasakján fel van tüntetve, az ellenőrzést végző Biokontroll
Hungária Kht. tanúsító védjegye, valamint a következő felirat: Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó vetőmag!
Bio magokat beszerezhetünk a budapesti bio piacokról.
A nagy magyar forgalmazók
(Garafarm Kft., Budapesti
Kertimag Zrt.) bio magjait pedig megtaláljuk egyes szupermarketekben (pl. Spar), vagy
az interneten, webshopokban.
A legtutibb bio vetőmagok az
osztrák ReinSaat cég termékei.
Biodinamikus gazdaságból
származnak, ahol tilos hibrid
növényt használni, így a saját
növényről gyűjtött mag felhasználható a következő évben, nem kell újra megvenni.

A bio magok nem kerülnek
sokkal többe, mint az általános
vetőmagok, igaz a fajtaválaszték még nem elég széles belőlük.
Termesszük újra tájfajtáinkat! Vegyszermentes termesztésben alapvető elvárás, a
mind jobb alkalmazkodó képesség, és kondíció melyeket
nagyszerűen hoztak régi, az
itteni környezeti viszonyokhoz
kiválóan alkalmazkodó tájfajtáink. Ezen ősi fajok újra felfedezése, és termesztése fontos egy boldog kert létrehozásához, és a klímaváltozás
okozta hatások mérsékléséhez.
Látogassunk Magbörzéket!
Egyre több településen szerveznek magbörzéket, vetőmag
csereberéket, ahol vetőmagokat, hagymákat vagy palántákat szerezhetünk be személyesen, azok termelőitől. Az ilyen
találkozókon elcsíphetünk tájfajtákat, vagy találkozhatunk
különleges növények magjaival is. A legfontosabb itt mégis az információcsere, hiszen
az eredményes kertészkedéshez minél pontosabb képet kell
kapnunk a környezetünkben
sikeresen termesztető növényfajokról. Magbörze a Nagymarosi Piacon március 9-én,
szombaton 10 órától. A

www.elotisza.hu weboldal hírei közt pedig találunk egy listát az ország különböző pontjain szervezett magcserékről.
Látogassunk el egyre!
Teendők a kertben márciusban: Vetőmagok speciális
beáztatásáról
A fagyok elmúltával, amint
kicsit megszikkad a talaj, megkezdhetjük a vetőmagok elvetését. A csírázás elősegítéséhez, vetés előtt beáztathatjuk
a magokat. A Krisna-völgyben
élő kertészek a kisebb magokat 3-4 órán át, a nagyobb magokat 1-2 napig áztatják szárított körömvirág, macskagyökér, tölgyfakéreg, cickafark,
csalán keverékének langyos
főzetébe, a tökfélék magjait
tejben, a babféléket tejsavóban áztatják. Ezekkel az áztató levekkel a csírázás ideje
megrövidíthető, a növények
ellenálló képessége fokozható. Próbáljuk ki mi is! A fent
említett növények teája
gyógyszertárakban és bio boltokban kapható. Palántázzunk! Meleg kedvelő növényeinket (paradicsom, paprika, cukkini, tök, dinnye stb.)
érdemes márciusban elvetni
tejfölös poharakba, így az április végi kiültetéssel, előbb
várhatunk majd termést tőlük.
Palántaföldnek erdei (erdőből,
lombhullató fák alól) és a kertészeti boltokban kapható kerti
virágföld keverékét ajánlom.
További információk, érdekességek, felhasznált és
ajánlott
irodalom:
boldogkert.blogspot.com
Mészáros Péter Moha,
agrármérnök, biokertész

David Balazic cipész
és csizmadia mester
Felújított és kibővített műhelyében várja régi és új
vendégeit.
Nyitva tarás: kedd-péntek 8-12 és 13-17-ig szombat 8-12-ig hétfő és vasárnap: zárva
2626 Nagymaros,Vasút u. 3
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A Hell család története
"Emlékezés" címmel megjelent februári cikk folytatása
Elsősorban köszönetünket szeretnénk kifejezni Döbrössy
Mihálynénak: "Emlékezés" címmel megjelent, családunk származásáról szóló írásáért és történetéért, melyet meghatódás nélkül nem
lehet elolvasni. Köszönjük.
Engedjék meg, hogy folytassam az itt ma élő Hell, magyarosított név (Hamvas) családok nevében. Hell Ferenc (1884-1970) a
visegrádi esperes úr az apósom
(Hell János) első unokatestvére
volt. Édesapjuk édestestvérek voltak. Az apósom édesapja úgy tudom, az is Hell Ferenc volt. Férfiszabó mester. Az Új utcában volt
a családi házuk. Sokszor mondta
apósom, otthon voltam, egy nagy
eperfa van a házuk udvarában, arról hozott nekem is kóstolót. 1953.
februárban hirtelen meghalt. Az esperes úr is átjött a temetésére.
Apósomék négyen voltak testvérek: Bözsi, Ferenc, János, József. A Bözsi és Ferenc családja
Pesterzsébeten éltek és haltak. A
Hell József a Diófa utcából nősült,
férfiszabó mesterként dolgozott,
dolgoztatott Budapesten. Sokszor
kijárt üdülni a Valentinékhez még
az unokájával is. Rendszeresen
meglátogatott bennünket, tiszteltem intelligenciáját, mesterségét.
Egy fia és lánya még élnek.
Horkay néven a fiú a Magyar Rádió zeneműsor szerkesztőjeként
dolgozott.
A férjemék hárman voltak testvérek József (1925-2010), János
(1929-2003), még ők Hell néven

lettek anyakönyvezve. Apósom meg kell, hogy említsem - gyengén látón született (amelyről már
írtam a helyi újságban). Apósom a
nagymarosi községházán, községi
rendőrként és dobosként is dolgozott élete végéig. Majd a hivatalban felülről elrendelték a vezetékneve magyarosítását. A beadott nevek közül a Hamvast fogadták el
(1938).
Mihály öccsük elköltözött,
egy lánya van. A Jánosnak is egy
lánya van, Brigitta, aki tanítónő
Nagymaroson, három családjuk
van. Józsefnek egy lányuk, fiuk,
három unoka és két dédunokánk
van.
Apósom sokat mesélt nekem
a Nagymaroson történtekről. A
Metzger nevet is emlegette, az
esperes édesanyja, vagy a nagyapa feleségeként került a családba.
A Hell Ferenc utca, hogy mikor kapta a nevét? Az apósom elmondása szerint nem az esperes úr
révén, ezt a Feri testvérének a lánya is megerősíti, hogy régebbi
keletű. Még él Budapesten. De
akár az esperes úr, akár a gyerekeink ükapja érdemelte ki, hogy utcát nevezzenek el róla, biztos megérdemelte. Jó példa az utódok, az
unokáink számára.
És én, mint a Hell családról
író hogy kerültem a képbe? Az
én történetem is 1944-ben kezdődött, amely már azóta történelem lett.
HAMVAS (HELL) JÓZSEFNÉ

Olvasói levél

A Singer varrógép
4., befejező rész

Az illetékes elvtárs felesége szociális segély gyanánt 5000 forintot
utalt ki még az "aranyos" kisfiának is, akinek postán küldte el. Minden hónapban a barátoknak is. Akkoriban a Fehérhegyiek is rá voltak szorulva a segélyre, de ők csak 1500-1600 forintot kaptak! Nagyon szegények voltak, két-három család kapott ilyen minimális pénzt
betegség és gyerekek miatt. A választások előtt az illetékes elvtársnő
osztogatta az 5000 forintokat, hogy rájuk szavazzanak. Az illetékes
elvtársnő (már 1945-től 2010. aktívan dolgozott a pártba) rákényszerítené, rákényszerítette az ügyintézőt, hogy az 1980-as években
lépjen be a pártba és akkor nem eshet bántódása. Az elvtársnőnek
olyan jól sikerült a pártbeli szereplése, hogy még a rendszerváltás
után is a polgármesteri hivatalban fontos állást töltött be. Nagymaros
fejlődését megakadályozták az elvtársak és elvtársnők, mivel eltulajdonították a nép pénzét. Egymást jutalmazták, még a C kölcsön is
benne van, csak éppen azok nem kapták meg, akiknek járt volna!
Tisztelettel:
RÓNA RUDOLF
'56-OS BAJTÁRS

Olvasói levél

Oktatás és nevelés
A focin kívül, ha valamiről lehet még vitatkozni pró és kontra egyebek mellett ez nem más, mint a pedagógusok iskolai
oktató-nevelő munkája. Nem közömbös a társadalomra nézve milyen otthoni és iskolai nevelést kapnak gyermekeink.
A tanítás (oktatás) általában az emberiség által összegyűjtött alapismeretek átadását jelenti, míg a nevelés az egyének (tanulók) szellemi és erkölcsi fejlődésének tudatos irányítását szolgálja. Ismerős az "analfabéta", "a jól nevelt",
vagy a "neveletlen" kifejezés, amivel embertársainkat, diákjainkat jellemezzük.
Az iskolát elkerülő és az oktató nevelő munkában részt
nem vett fiatalok, komoly terhet jelentenek. Egy társadalom
csak akkor lesz eredményes, ha a társadalomra nézve hasznos munkából a társadalom mindenegyes tagja kiveszi a részét. Ha ez nincs meg, a társadalmat alkotó és munkát végző
emberek olyanokká válnak, mintha gúzsba kötötték volna
őket. Hiába dolgoznak, a társadalom előbbre jutása csak
nagyon keserves munkával valósulhat meg.
Oktatni és nevelni normálisan akkor lehet, ha gyermekeink már kiskoruktól kezdve megismerik az őket körülvevő
világot, és a társadalom szokásaihoz, és a jó erkölcshöz igazodó nevelést kapnak. Sokszor hallani olyat, hogy szülők
bírálják az iskolát, mert gyermekük öntörvényű és alkalmazkodni képtelen. Ilyenkor mondja a szülő, "azért adtam iskolába, hogy a pedagógusok végezzenek rendes munkát, tanítsák és neveljék a hozzájuk került gyermekemet". Sok szülő
úgy gondolja, hogy a pedagógusi munka találomra kiosztott
jegyekből és hosszú vakációból áll. Tudni kell, hogy a pedagógus otthon is dolgozik: röp és nagy dolgozatokat javít, órára
készül, szakkönyveket olvas, továbbképzésekre jár, fokozati
vizsgára készül, kirándulást szervez és ha marad ideje és ereje, még a családjával is kell foglalkoznia.
Csak az tudja, aki a pedagógusi hivatást választotta, hogy
mibe mászott bele, szebben írva, milyen nehéz és küzdelmes, de ugyanakkor szép pályát választott.
Vigasztaló lehet számára, hogy ennél szebb pálya nagyon
kevés van. Egyengetni az útját annak a kis, vagy nagy gyermeknek, látni testi és szellemi fejlődését és azt, amikor a középiskolában tanulmányai végén elköszön iskolájától, nincs
pedagógus, aki közömbösen végig tud nézni egy ilyen ballagást. A ballagó diákok mosolya semmilyen pénzzel vagy kitüntetéssel nem helyettesíthető. Sajnos az érettségi vizsgáig
vezető út igen nehéz és göröngyös. Az eredményekért diáknak és tanárnak keményen kell dolgoznia. Csak nehezíti a
pedagógusok munkáját az, hogy ahány gyermek, tanuló van
egy osztályban, mindegyikre külön is oda kell figyelnie. Ehhez nemcsak a diák otthoni körülményeit, hanem vérmérsékletét, vagyis temperamentumát (szangvinikus, kolerikus, flegmatikus, melankolikus) ismernie kell.
Összességében pedig meg kell találnia azt a módszert,
amivel diákjai nagy többségénél eredményeket ér el. A többinél viszont egyénre szabott és hatásos módszert kell alkalmaznia. Nem is olyan könnyű pedagógusnak lenni! Sajnos
nem tudja minden szülő, hogy gyermekével és annak iskolájával szemben is kötelezettségei vannak. Például a gyermeke
ellenőrzése és állandó kapcsolat az iskolájával. Gyerekeink
oktatásában és nevelésében szülőknek, pedagógusoknak és a
társadalomnak is együtt kell dolgoznia. A társadalom előrehaladásának egyik feltétele ez.
SCHMIDT SÁNDOR
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Olvasói levél

Tetszik... Nem tetszik...
Tények a Nagymaros újság
2013. februári számában megjelent Pro és kontra főcímmel
ellátott "Újra révátkelő" című
cikkhez és ahhoz kapcsolódó
"Észrevételek" című magánvéleményhez.

gyar utcát is érinti, melyet a
bontási és építési munkálatokat félbehagyva, a téli idő beállta miatt is le kellett zárni.
Így a RÉV-KOMP-hoz történő lejutáshoz a gépjárműforgalom a Fő tér alsó szakaszára terelődött, ahol a közlekedés napjainkban is kártétel
nélkül folyik. Tehát lehet biztosítani a Fő tér alsó része felőli folyamatos közlekedést a
RÉV-KOMP átkelés megközelítésére.
Tény az is, hogy a RÉVKOMP hajózás működtetője
hosszú évek óta folyamatosan
biztosította a Nagymaroson
lévő iskola, óvoda, idősek,
sportegyesületek, civilszervezetek részére a térítésmentes
átszállítást Visegrádra (itt
meg kell jegyeznem, hogy
sok-sok évig még az önkormányzati képviselők, illetve
polgármesteri hivatal dolgozói részére is).

írója az előzményekről és tényekről, s mert cinikus:
- A RÉV-KOMP hajózás
biztosítása valóban szolgáltatás, és mint tudjuk a szolgáltatásért is fizetni kell mindenkor és mindenhol, a kedvezmények és engedmények
csak a működtető belátásán és
jóindulatán múlik, saját bevételének terhére, vagyis Nagymaros város polgárainak
ADOTT! Ezt az adást érezhette hiábavalóságnak a levél
írója.
- Az Atlantis-Visegrád
Club Kft.-nek, mint a RÉVKOMP hajózás működtetőjének 1991. óta van mindként
parti - Nagymaros és Visegrád - várossal határozatlan
időtartamra szóló üzemeltetői szerződése. Tehát, mint a
közforgalmú közútpótló folyami révek kompok közlekedési útvonal biztosítója,
érintik a városi beruházással
járó ideiglenes, vagy végleges változtatások. Miért ne
kaphatott volna tájékoztatót
ezekről?!
- Meg kellene hallani a na-

ponta szembesülő, hozzánk
érkező, vagy átutazó közlekedőkben megfogalmazódott
véleményeket a többször, illetve általában kialakult
RÉV-KOMP körüli közlekedési káoszról.
- A RÉV-KOMP hajózás
működtetője a közlekedési
rend megváltozása alatt és
után számtalanszor fordult
kérdéssel és kéréssel Nagymaros önkormányzatához az
adott probléma megoldása
érdekében, és mindig kéréssel, mindig a párbeszéd kezdeményezésével. Nem követelőzött, nem fenyegetett. A
kérdésekre és kérésekre irányuló kezdeményezések
azonban sajnos évekig és jelenleg sem hoztak eredményt. Ennek a folyamatnak
végeredménye lehetett az
üzemeltető kényszerű intézkedése, mely inkább eszköz,
mint fenyegetés.
- A levél írója többször is
említi, hogy ezután is a jó
kapcsolat kialakítására és
párbeszédre törekszik, mert
abban látja a probléma megoldásának lehetőségét és továbbra is azt szeretné: "hallják meg a kérését"!
TÖBBEK NEVÉBEN:
BEDŐ KLÁRA

PRO: TETSZIK, hogy az
önkormányzat lapjában megjelenhetett az Atlantis- Visegrád Club Kft. Ügyvezetőjének, Jung Vilmos úrnak észrevételeit, kérdéseit és kérését
tartalmazó levele és az arra
reagáló magánvélemény. Az
"Újra révátkelő" írás tartalma
korrekt, tényeken alapuló valóságos "segélykiáltás"! Segélykiáltás ahhoz, hogy mint
a közforgalmú közútpótló folyami révek kompok közlekedési útvonal biztosítóját tartsák számon és figyeljenek a
tevékenységét érintő és befolyásoló városi beruházásokkal
járó változásokról történő tájékoztatására.
KONTRA: NEM TETTény, hogy a Fő tér kialakításának során a RÉV-KOMP SZIK, hogy a magánvélemény
lejáró évtizedek, vagy talán nem korrekt. Miért? - mert
évszázadok alatt kialakult, nem tájékozódott alaposabban
megszokott logikus, egyértelmű "körforgalmon" alapuló
közlekedési rendje az új burkolat "érzékenysége" miatti
"nehéz" gépjárművek kártevésétől féltve került megváltozA komp üzemeltetőjével jó kapcsolatban vagyok, mindannyiszor "megtatásra. Az új közlekedési rend
hallottam" kérését, és ennek megfelelően mindig a kompetens bizottság
a Magyar utcára terelte a Rév
és képviselő-testület elé vittem döntésre kérését. Mindannyiszor azt a dönlejárathoz történő oda-vissza
tést hozta a többség, hogy ne változtassunk a 2006-ban kialakult forgalmi
közlekedést. Így ez a tény
renden.
adott lett valóban.
Tetszik, vagy nem, nekem azt kell tennem, amit a testület szavaz. Mindezek
Tény, hogy évek óta hiába
fordult többször az önkormellett, és az elmúlt cikkezés hatására újra hajlandó vagyok előterjeszteni a
mányzat több polgármesterkérelmet, és újabb döntést kérni!
éhez, képviselő-testületéhez,
A korábban felmerült érvvel (burkolat "érzékenysége") szemben azt is szükbizottságához kéréssel a két
séges mindenkinek végiggondolnia, hogy mennyire indokolt és szerencsés a
város közötti híd szerepét bevárosközpont két jelentős forgalmú közterületét (Magyar utca, Fő tér) egyszertöltő RÉV-KOMP hajózás
re lekötni a komp megközelítése céljára. A Fő téren való kerékpáros, gyalogos,
működtetője. Az önkormányautós közlekedést sokszor elnehezítő várakozó autósor fenntartása nem lehet
zat többször is tárgyalta összecélunk.
vont bizottsági, illetve képviA szabálytalan parkolásból eredő problémákat nem a korábbi forgalmi rend
selő-testületi üléseken a közvisszaállítása oldja meg. Ezt az idei évtől közterület-felügyelő általi ellenőrlekedési rend visszaállítására
irányuló kérést, eredménytelezéssel, helyszíni bírságok kiszabásával - a rendőrség hatékonyabb közreműkönül. DE!
dését is kérve - meg kívánjuk szüntetni.
Tény, hogy elérkeztünk a
PETROVICS LÁSZLÓ
"városközpont" kialakításáPOLGÁRMESTER
nak II. üteméhez, ami a Ma-

Tetszik, vagy nem tetszik…

Nagymaros

Köszönet és búcsú

Számos panasz érkezik hozzánk
a városban kóbororló kutyákkal és
a Duna parti sétányon lépten-nyomon heverő kutyapiszokkal kapcsolatban. Valóban ez a két legalapvetőbb problémaforrás, ami
azóta fordítja szembe a kutyás lakosságot a nem kutyásokkal, amióta a városi kutyatartás dokumentálva van a történeti forrásokban.
Vannak országok és vannak magyar városok is, ahol ezt a fölösleges feszültségforrást már rég kiiktatták az egyébként is stresszes
hétköznapokból, hiszen semmi
más nem szükséges hozzá, csupán
intelligens hozzáállás mindkét fél
részéről. A város területén belüli
kötelező pórázhasználatról törvény is rendelkezik, amint azt
Jegyző úr az újság februári számában pontosan idézte. Az emberi
békés és kölcsönösen hasznos
együttélés alapja az általános tolerancia, a saját érdekünk mellett
a többiek érdekeinek szemelőtt
tartása és képviselése. Legyünk
őszinték, "az én kutyám nem harap" mondat elhangzása után kb.
50% esélyünk van arra, hogy
szembejövő kutya összeverekszik
a mi kutyánkkal, vagy békésen
összeszimatolnak csupán. Az
egyik legárulkodóbb jel, hogy valaki mit sem tud a kutyák viselkedéséről, beleértve ebbe a saját
kutyáját is, amikor abban a hitben
él, hogy az ő kutyája, soha, semmilyen körülmények között nem
bonyolódik verekedésbe, még akkor sem, ha esetleg a vele szembejövő kutya agresszív és
provokálólag lép fel vele szemben. Akárhogy is, a nyugodt, pihentető séták kulcsa a Duna parton a megbízható, intelligens gaz-
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
Városi illemtan
dák és a szófogadó, de legalábbis
pórázon vezetett kutyák közössége.
Bár a törvény kimondja, hogy csak
a kutyafuttatásra kijelölt területen lehet kutyát elengedni, ennek hiányában azonban természetesen nem
kényszeríthetőek a békés kutyák tulajdonosai arra, hogy ebüket el ne
engedjék a pórázról legalább naponta egyszer, hiszen pórázon labdázni
sem lehet, és a többi kutyával sem
szaladgálhat és játszhat együtt
ebünk. Hol legyen mégis a "kutyajátszótér"? Mindenképpen a város
külterületét javaslom. Zebegény
felé, a Duna melletti nagy, sík terep
(sétáljunk kicsit túl a Széchenyi sétányon) megfelelő lehet erre a célra. Mindenképpen nézzünk körül
mielőtt elengedjük az ebet, van-e
kisgyerek, idős ember, avagy pórázon vezetett kutya a környéken, akit
nem szándékozik szabadon engedni
a gazdája. A játék hevében is mindig hívjuk lábhoz a kutyánkat ha jön
valaki a kellemetlenségek elkerülése végett. A másik ember ha nem is
fél a kutyától, nem feltétlenül akar
éppen szőrös, vagy nyálas lenni.
Ami pedig a kóbor kutyákat illeti, a legnagyobb emberi felelőtlenség szabadon kószálni hagyni a kutyánkat. A legbarátságosabb kutya is
veszélyes lehet ha falkába verődik,
a falkatörvények kegyetlenek. 3 kutya már falka! Ráadásul a kutya kiszaladhat az útra, vagy akár a sínekre, nem csak a saját épségét, de emberéleteket veszélyeztetve ezzel.
Bármennyire szeretjük az állatokat,
az első az ember kell, hogy legyen.

Tehát előzzük meg a baleseteket és
vagy javítsuk meg a kerítést, vagy
építsünk ki megfelelő csúszóláncot
a kertben, amely elég mozgásteret
enged a megkötött kutyának, vagy
ha egyikre sincs időnk, energiánk,
vagy pénzünk, akkor keressünk
megfelelő helyet kutyánk számára,
legrosszabb esetben adjuk le menhelynek, a költségeket azonban
neünk kell állnunk, hiszen a saját kutyánk a saját felelősségünk. A kóbor állatok gyepmesteri telepre szállításáról szintén törvény rendelkezik, amelyre Jegyző úr is felhívta a
figyelmet a lap előző számában. Ez
az Önkormányzat hatáskörébe tartozik. Az elmúlt őszön többen kerestek minket gzdátlan, ideiglenesen
befogadott kutyák elszállításával
kapcsolatban. A gyakoriság oka az
volt, hogy az önkormányzat több
esetben utasította vissza a kutyák
önkormányzati költségre való elszállítását. Az önkormányzat munkatársai kérdésemre elmondták,
hogy számos visszaélés történt az
önkormányzat kárára, sokan saját felelőtlen szaporulatukat szállíttatták
el a városi költségvetés terhére és
ennek köszönhetően szigorításokra
volt szükség. Tehát csak és kizárólag kóbor állatokat szállíttatnak el,
amelyik állat kerítés mögött van,
úgymond befogadott, az már nem
minősül kóbornak, sőt, a meggondolatlan ideiglenes befogadót akár
bírságolni is lehet ha nem gondoskodik megfelelően a(z ideiglenesen)
befogadott állatról. Számos esetben
a Máté Alapítványtól várják a meg-

oldást az állatbarátok, akik talált
állatot szeretnének eljuttatni a
menhelyre. Legnagyobb fájdalmamra Alapítványunk olyan kicsi
és a költségvetésünk olyan alacsony, hogy nem áll módunkban a
váci Zöldmenedékbe szállítani a
rászoruló ebeket. Mi a megoldás
ilyen helyzetben? Csak annyit tehetünk, hogy magánemberként a
többi állatbaráttal összefogunk,
megosztjuk a költségeket és a befogadott, segítségre szoruló állatot
saját költségünkre bevisszük a
menhelyre. Mielőtt bármilyen állatot befogadunk, ezt is feltétlenül
gondoljuk végig vérző szívvel, de
hideg fejjel. Sajnos napjainkban
még nem tart ott az állatvédelem
Magyarországon, hogy megfelelő
megoldást és anyagi támogatást találjunk minden esetben.
A kutyaürüléket pedig igenis
mindenki szedje össze a kutyája
után. Higgyék el, nincs benne
semmi gusztustalan, vagy túlzottan megerőltető. A Máté Alapítvány az elmúlt évek során a Széchényi sétány teljes hosszában helyezett ki kutyaürülék gyűjtő kukákat, melyeket rendszeresen
feltötöttünk zacskókkal is, ha valaki elfelejtett volna magával vinni otthonról. Sajnálatos módon
nem csak a zacskók, de a kukák
is eltűntek a múlt évben. Ettől
függetlenül mindenkit arra kérünk, hogy szedje össze a kutyája
végtermékét, kifogás nincs, tartsuk rendben környezetünket!
Reméljük mindez jó irányba
változik a jövőben, ahogy az emberek is megtanulnak békésen
együtt élni...
VÁRKONYI-NICKEL RÉKA
MEGBÍZOTT KURATÓRIUMI ELNÖK

TAVASZI AKCIÓ. Nagymarosi kutyák / macskák ivartalanítása és nagymarosi macskák veszettség elleni oltására. Jelentkezési
lapok: A Bethlen Sörözőben, Horgászboltban, Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban találhatók. A kitöltött lapokat
ugyanott lehet leadni március 25-ig.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Hálás Köszönet jár mindenkinek, aki ezideig tárgyak adományozásával támogatta az április
14-án tartandó jótékonysági Tavaszi Bazárt. A Máté alapítvány kuratóriuma.
S.O.S. GAZDÁT KERESNEK! A novemberben gondozásunkba került 2 nagy testű kölyök kutya további tartására nincs további
lehetőségünk. Térben és anyagiakban is kinőtték az alapítványunkat. Az 5 hónapos, gyönyörű, nagy testű kutyusok (szuka és kan)
oltva, féregtelenítve, chippezve ingyen elvihetőek ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERZŐDÉS ellenében. Az impozáns, nagy kutyusok
telepek és kertek őrzésére tökéletesek. Jól szocializáltak! Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +36-20-511-8148.

Értesüljön munkásságunkról a honlapunkon:

WWW.MATEFOUNDATION.HU
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Húsvéti lelkigyakorlat
Balás Béla püspök atyával

A húsvéti lelki készülődés jegyében március 22-23-án (péntek,
szombat) az esti szentmisét Balás Béla Kaposvári Megyéspüspök
atya mondja. Mint sokan emlékeznek rá, "Beton atya" a hatvanas
évek második felében évekig nagymarosi káplánként szolgált, nagy
az örömünk, hogy rövid időre ismét visszatér közénk. Péntek este,
a szentmise után a napköziben lehetőség lesz a püspök atyával személyes találkozásra, közös beszélgetésre. A két szentmisén, a beszélgetésen minden hívő és kereső testvérünket szeretettel látjuk.

Anyakönyvi hírek
Születtek: Dr. Jórász Zsolt és Dr. Hajnal Katalin lánya
Johanna, Arnold Zoltán és Muzsik Mónika fia Dominik
Horváth Zsolt Péter és Vinczellér Hajnalka lánya Luca,
Alimán Zoltán és Urbán Ágnes lánya Nikolett, Balogh
Gyula és Mihály Anett lánya Fanni.
Elhaláloztak: Burgermeiszter János, Heincz Károlyné sz.
Hervai Róza, Gláser Nándorné sz. Ritzl Ilona,
Burgermeister Ferenc, Szabó György.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat özv. HARANGOZÓ KÁROLYNÉ született HEINCZ BORBÁLA mindenki "CUNI NÉNIJÉT" utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.Külön köszönjük Patrik Máté szívhez szóló
trombita-szólóját.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

A mûvelõdési ház programjai
Március - Április
Márc. 11. 7,30-10
Márc. 11. 10,55
Márc. 12. de:
Márc. 12. de:
Márc. 12. 16 óra
Márc. 14. de
Márc. 14. 17 óra
Márc. 15. 16 óra
Márc. 18. de:
Márc. 18. 17 óra
Márc. 19. 14-16
Márc. 20. 9-12
Márc. 21. 10-12
Márc. 22. 8-11
Márc. 22. 15-17
Márc. 25. 12-18
Márc. 28. de.
Márc. 31. 20 óra
Ápr. 07.
Ápr. 08. 8-11
Ápr. 08. 17 óra
Ápr. 09. 8-10
Ápr. 11. de:
Ápr. 13. 8-13
Ápr. 13. 18 óra

Kedves Gazdik!
A macskák táplálása különös figyelmet igényel. A
ROYAL CANIN állatorvosi tápjai az elérhetõ csúcsminõséget jelentik kedvenceiknek. Vásároljanak
most egyszerre bármely 3 darab 1,5 kg-os ROYAL
CANIN macska tápot és a szokásos listakedvezményeken túl ajándékba adunk egy veszettség elleni
oltást cicájuknak.

Vásár (használt ruha)
Komolyzenei hangverseny fiataloknak
(Filharmónia bérlet)
Vásár (vegyes)
Bababörze
Német Önkormányzat – közmeghallgatás
Március 15. – iskolai ünnepély
KRESZ tanfolyam
Március 15. – Városi ünnepi megemlékezés
Erdészeti értekezlet
Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Vásár
Vásár (gyermekruha)
Vásár (vegyes)
Vásár (használt ruha)
Iskolai Zenei Fesztivál
Véradás
Vásár (vegyes)
Locsoló bál
(az Óvoda Alapítvány szervezésében)
Roma nap
Vásár (vegyes)
Városi Nyugdíjasklub – Férfiak köszöntése
Vásár (használt ruha)
Vásár (vegyes)
Máté bazár
Magyar Költészet Napja
– Balaskó Jenőre emlékezünk

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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Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó:
Nagymaros Város
Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ:
Furucz Anita
(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 305-581
HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Friss információk városunkról:
www.nagymaros.hu
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