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Megalakult a Nagymarosi
Turisztikai Egyesület
Márciusban 30-án megalakult
a Nagymarosi Turisztikai
Egyesület. Az egyesület célul
tûzte ki: meg kívánja teremteni annak feltételeit, hogy
Nagymaros szervesen kapcsolódhasson a globális turizmus szervezeti rendszerébe.

érdekes elõadásokat hallhattunk, amelyek meggyõzhették az egyesületbe jelentkezni szándékozókat arról, érdemes összefogni az idegenforgalom fejlesztése, a helyi
adottságok jobb kihasználása
érdekében. Az elsõ összejö-

adókat Petrovics László polgármester köszöntötte. A polgármester egyebek mellett elmondta: kitûztek maguk elé
rövid-, közép- és hosszú távú
célokat, ezek a célok többnyire azt szolgálják, hogy a település valamilyen módon fej-

a városmarketing stratégiáról, annak eszköztárától
szólt. Ezt követõen az elõadó kitért azokra a lépésekre, amelyeket eddig õ tett
városunk népszerûsítésére,
és ezen felül milyen lépéseket lehet tenni a városmar-

Vajon melyik lesz a nyerõ? Április 22-én dönt a Tervtanács arról, hogy a két szálloda terv közül, melyik épülhet meg
Az egyesület keretet és lehetõséget biztosít mindazok
számára, akik szervezett,
összetartó módon tevékenyen
részt kívánnak venni a Nagymarosra érkezõ vendégek fogadásában és ellátásában, valamint felkutatja azon pénzügyi, marketing és egyéb lehetõségeket, amelyek a turizmus és az idegenforgalom
fejlesztése céljából Nagymaros számára megszerezhetõk.
A hivatalos megalakulás
elõtt, március 11-én este a
mûvelõdési házban nagy érdeklõdés mellett - mintegy
száz ember részvételével -

vetelen 51-en írták alá a jelentkezési lapot. A következõ találkozón, március 16-án
39-en voltak jelen. Ez alkalommal sok hasznos ötletet
hallottunk a résztvevõktõl,
hogy mit lehetne, mit kellene
tenni a megfogalmazott célok
elérése érdekében.
Az egyesület megalakulását megelõzõ elsõ összejövetelen a jelenlévõket és az est
háziasszonyát, Ivor Andrásné
alpolgármestert, valamint
Grécs Lászlót a városfejlesztési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnökét, mint szervezõket - és az elõ-

lessze önmagát, illetve olyan
tevékenységeket, befektetéseket hozzanak Nagymarosra, amelyek fellendítik a város gazdaságát, munkahelyeket teremtenek. Ezek közt
említette az idegenforgalom,
a turizmus fejlesztését, látnivalók kialakítását, a meglévõk fejlesztését, a szolgáltatások bõvítését, azok színvonalának emelését, a közterületek szépítését.
Koncz Ernõ, a TriGra-nit
Zrt kommunikációs igazgatójának – akitõl megtudtuk,
nemsokára õ is Nagymaroson fog élni – prezentációja

keting kommunikációja érdekében.
Sulyok Zoltán a termálprojekt nyertes pályázója elmondta: méltatlannak tarja,
hogy Nagymarost még mindig a vízlépcsõvel kapcsolatban emlegetik. Kérte, tegyünk azért, hogy néhány
éven belül a közvélemény elfelejtse a vízlépcsõt, és új,
nagyszerû fejlesztésekrõl beszélhessenek. Sulyok Zoltán
ezután bemutatta az átdolgozott szállodaterv két változatát, amelyet a Tervtanács elé
visznek.
folytatás a 3. oldalon
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A jövõben nem szállítják el azok
szemetét, akik nem fizetnek
Ismét ülésezett a város képviselõ-testülete
Rendes testületi ülést tartott március 29-én, hétfõn a nagymarosi képviselõ-testület, amelyen Zoller Csaba alpolgármester nem volt jelen. A
képviselõk meghallgatták a Duna
Menti Regionális Vízmû Zrt tájékoztatóját a víziközmû ellátás és
szolgáltatás aktuális kérdéseirõl. A
cég képviselõje arról beszélt, hogy
szorosabb együttmûködést szeretnének az önkormányzatokkal, szélesebb lakossági tájékoztatást akarnak.
Második pontban a Vác Városi
Rendõrkapitányság beszámolóját
hallgatták meg. Füzi Géza a Verõcei Rendõrõrs parancsnoka tájékoztatta a képviselõket az elmúlt év
bûnügyi helyzetérõl. Kiderült,
hogy elszaporodtak az õrs területén a falopások. A parancsnok elmondta: felvették a kapcsolatot a
polgárõrségekkel, és rendszeresen
ellenõrzik a fát szállító gépjármûveket. Füzi Géza azt is kiemelte,
hogy szeretnének kutyás járõröket
alkalmazni, de nincs elég emberük
hozzá. A testület ezért Rudolf
Jószefné képviselõ javaslatára egy
támogató szándéknyilatkozatot ír a
fõkapitánynak. Petrovics László
polgármester a beszámoló végén
azt mondta, hogy szeretné visszahozni a rendõrõrsöt Nagymarosra,
amelytõl az õrsparancsnok nem
zárkózik el.
A hulladékgazdálkodási rendelet tervezetét is tárgyalta a testület
és az elhangzott módosításokkal
el is fogadta, módosításokkal. Már
a novemberi ülésen felmerült, hogy
a lakosság közel 10 százaléka nem
fizeti meg a szemétszállítási díjat.
Varga Tamás képviselõ javaslatára, ezért a jövõben nem szállítják
el azok szemetét, akik nem tesznek
eleget a fizetésnek. Genzelmann
Józse, a Maros Kft igazgatója szerint ez is egy megoldás lehet, amelyet más települések is alkalmaznak. A szemétszállítási díjakat
egyébként több részletben is ki lehet fizetni - akár havi bontásban is
- a cég telephelyén. Döntött a testület arról is, hogy a vállalkozásoknak, milyen díjakat kell fizetniük

a hulladékszállításért.
Határozatot hoztak abban a kérdésben is, hogy megszüntetnek több
közkutat a városban. Elfogadták a
beszámolót a polgármesteri hivatal
tavalyi munkájáról és ismét kiírásra kerül a védõnõi pályázat.
A sürgõsségi napirendek között
tárgyaltak a gondozási központ gépjármû vásárlásáról is. Végül arról
döntöttek, hogy egyösszegben vásárolják meg az autót, mivel így kevesebbe kerül és a pénz el lett különítve a költségvetés tervezésekor. Így
hamarosan egy Dacia Logan Mcv
Ambiance típusú autót kap a központ.
Az egyebek között foglalkoztak
a San-team épületének hasznosításával. A nemzetiségi közösségi ház
megteremtésének jogi lehetõségét
kérte Ivor Andrásné megtárgyalni
sürgõsségi indítványként lakossági
kezdeményezésre. Varga Tamás
képviselõ is támogatja az indítványt
a fiatalok klubhelységének megoldása céljából.
A hagyományok megtartására
épülõ ház kialakítására van javaslat. A jogi részének áttekintésére és
a lehetõségek felmérésére tett indítványt Ivor Andrásné, jelezve, hogy
az épületben rentábilisan mûködõ
civil szervezetekkel együttmûködve, és senkit nem mellõzve kívánják megvalósítani a turisztikai szempontból sem hátrányt jelentõ épület
nemzetiségi jellegét. A hivatalnak
azonban élõs szerzõdése van a Santeam-mal, amely ebben az évben lejár. Mint megtudtuk az épületet hét
másik civil szervezet is használja.
Dr. Horváth Béla jegyzõ kiemelte: az önkormányzatnak csak a Santeam-mel van szerzõdése, más szervezetekkel nem. Így nincsen felelõssége a többi felé. Végül abban állapodtak meg, - a helyzetet megoldása érdekében -, hogy az alpolgármester, a polgármester és Varga
Tamás kezdjen tárgyalásokba a civil szervezetekkel. Eközben pedig
vizsgálja meg a város, hogy mûködõ szervezet-e még a Santeam. Az
ülést zárt napirenddel fejezték a képviselõk.

Rendõrségi körzeti megbízott fogadóórái
Verõcei Rendõrõrs Nagymaroson, a polgármesteri hivatal
épületében helyezte el a település körzeti megbízottját, aki
nagymarosi szolgálati beosztása alatt a lakosság rendelkezésére áll. A beosztás idõpontjaiban a változás jogát a rendõrõrs fenntartja, melyrõl a lakosságot a polgármesteri hivatal hirdetõje útján értesíti.
Horváth Miklós zászlós. körzeti megbízott áprilisi fogadóórái:
- április 15-én, 10-12 óráig
- április 19-én, 10-12 óráig
- április 23-án, 15-17 óráig
- április 27-én, 9-11 óráig

Településõri pályázat
Az Önkormányzat pályázatot hirdet 2 fõ részére településõri
munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának feltétele:
- betöltött 18. életév;
- cselekvõképesség;
- büntetlen elõélet;
- az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítvány (érettségi bizonyítvány elõnyt jelent);
- az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítésekrõl szóló 26/2008. (XII. 20.) IRM rendeletben
meghatározott szakképesítések (illetve a korábban szerzett OKJ
33 8919 01 számú “személy- és vagyonõr” szakképesítés) valamelyikének megléte,
- biztonsági õr munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmasság.
A településõr feladatai:
- A településen tevékenykedõ hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása.
- A különbözõ hivatalos õrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, közterület-felügyeletekhez kapcsolódó
jelzõ tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése
az illetékes hatóságnál.
- A közvagyon helyben található elemeinek (pl. parkok, játszóterek, középületek, utcabútorok, stb.) védelmében való közremûködés.
- Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a bûnmegelõzési, tûzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitûzések megvalósításának hatékony támogatása.
- A településen tartandó rendezvények esetében közremûködés rendfenntartásban és forgalomirányításban.
- Természeti csapás, baleset, káreset, mûszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során közremûködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmentésben, a helyreállítási munkálatokban és a rend helyreállításában.
- Az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása érdekében – meghatározott további feladatok
végrehajtása.
A településõröket az önkormányzat 2010. december 31-ig
tartó (a pályázat fennállása esetén meghosszabbítható) határozott idõtartamra, munkaviszony keretében foglalkoztatja.
A településõr részére az önkormányzat bruttó 73 500 forint
(érettségizett településõr esetén 100 000 forint) munkabért tud
fizetni, ezen felül biztosítja az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által biztosított támogatásból beszerzésre kerülõ felszereléseket.
A pályázatot 2010. április 23-ig személyesen, vagy postai úton
Petrovics László polgármesternek címezve kell benyújtani.
A pályázathoz mellékelni kell az iskolai bizonyítványok,
valamint a szakképesítést igazoló bizonyítvány másolatát.
Amennyiben rendelkezésre áll, akkor erkölcsi bizonyítvány
másolatot is csatolni kell. Az erkölcsi bizonyítványt a pályázó
legkésõbb az alkalmazásig köteles beszerezni.
A munkakör legkorábban 2010. május 3. napjától tölthetõ be.

Köszönet a korlátért
A mûvelõdési ház alsó két lépcsõje mellé míves, faragással díszített kapaszkodó korlát került.
A látogatók és a mûvelõdési ház munkatársai nevében
köszönetünket fejezzük ki IVOR ANDRÁSNÉ alpolgármester asszonynak - a szervezésért, megrendelésért – és
NIEGREISZ JÁNOS fafaragó mûvésznek – az elkészítésért.
PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER
MÁNDLINÉ SZABÓ KATALIN MÛVELÕDÉSI HÁZ VEZETÕ
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Nemzetünk ünnepe Megalakult a Nagymarosi
Az 1848-49-es forradalomra emlékezett a város március 15-én. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen a vendégeket ifj. Horváth Antal köszöntötte. A Himnusz eléneklése után a Nagymarosi Gyermekkórus énekelt, Juhász Orsolya vezényletével. Közremûködött zongorán Lénárdné Patai Zsuzsanna.
A rendezvényen Petrovics
László polgármester is köszöntötte
az ünneplõket. Elmondta: nem beszéddel, hanem egy számára fontos gondolattal készült.
"1848. március 15-e, egyike
hazánk kevés pozitív kicsengésû
ünnepének, amikor nem vereséget
ünneplünk, hanem egy reményteli
kezdetrõl emlékezünk meg. A magyar történelem egyik legfelemelõbb pillanatáról, amikor az idealizmus gyõzedelmeskedett a mindig lehúzó kishitûséggel szemben.
Ha belegondolunk nem történt aznap semmi különös. Pár lelkes fiatal hévtõl fûtve tömegtüntetést szervezett, és az addig rendíthetetlennek hitt hatóság képviselõi gyáván
meghátráltak. Persze késõbb nem
ilyen egyszerû visszatekinteni, arra
a bizonyos márciusi napra, hiszen
utána volt egy szabadságharc, volt
egy katonai vereség. Megadás,
megtorlás, és volt néma ellenállás, amely végül kiegyezéshez vezetett. Ami számomra március
15-e üzenete, hogy mindannyian
átélhetjük azt a lelkesítõ tudatot,
hogy egy közös cél mozgat minket, amiért félre tesszük az önös
érdeket, és a személyes ellentéteket " - mondta beszédében a polgármester. Petrovics László szerint akkoriban is mindenki félretette a társadalmi és a személyes
ellentéteit a nagyobb cél, a közjó, Magyarország politikai és gazdasági függetlensége érdekében.
Ehhez felelõsségteljes vezetõkre
volt szükség.
"Ma is ilyen összefogásra van
szükségünk, amely a kiegyezést és
a közösséget helyezi elõtérbe. A
magyar ember legyen újra arról
nevezetes, hogy meg tudja tenni,
amit meg kell tenni. Nagymarosnak is azt kívánom, hogy félretéve
a különbözõségeket egy célért legyen képes összefogni. A fejlõdésért és gyermekeinkért." - mondta
végezetül a polgármester.
Az ünnepi szónok Harrach Péter országgyûlési képviselõ, a Magyar Országgyûlés alelnöke volt.
"Ha végig nézünk azokon a
nemzeti ünnepeken, amelyeket
meg szoktunk ünnepelni, akkor azt
látjuk, hogy mindegyiknek más a
hangulata, az üzenete. De mind-

egyiknek a mai ember számára is
van mondanivalója. A mai ünnep,
ha egy szóval kellene jellemeznünk
a hangulatát, akkor azt mondanánk,
hogy tavaszi szél. Azok a fiatalok,
akik március 15-én egy vértelen
forradalomban egyik percrõl a másikra megváltoztatták a körülöttük
levõ világot, azok lendületet, frissességet vittek abba a poshadt világba… Azt mondtam, hogy van
egy üzenete minden nemzeti ünnepnek a mai ember számára. Egy
olyan világban élünk, amit meg kell
változtatni. Ha körülnézünk, talán
a legjellemzõbb ma az Magyarországon, hogy nincs gazdája ennek
az országnak, és rendezetlen világ
van körülöttünk. Ez az, amit meg
kell változtatnunk. Ez a nemzet
alapvetõ érdeke. Egy új szemléletet is kell hoznunk, megváltoztatva a régit, vagy kisöpörve azt.
Olyan világra van szükségünk, ahol
a felelõsség érvényesül és nem a
nyereségcentrikus gondolkodás." mondta a szónok.
Az ünnepi mûsort ezúttal is a
Kittenberger Kálmán Általános és
Mûvészeti Iskola növendékei adták
elõ, melyet most a 4. osztályos tanulóktól élvezhettünk. A mûsort
Szlépkáné Árvai Ágnes, Bálintné
Csizmadia Ildikó, Kovácsné
Hangrád Katalin és Hamvas Brigitta állított össze és tanított be. A
gyerekek tánctudása Kis-Demeter
Erika és Kis István munkáját dicsérte.
A megemlékezés a Szózat eléneklésével ért véget.

Turisztikai Egyesület

folytatás az 1. oldalról
Kikérte a jelenlévõk véleményét arról, hogy két terv
közül melyiket látnák szívesen, a lapos, vagy magas tetõs változatot. A fórumon
résztvevõk nagy része a magas tetõs tervet támogatta, ám
a döntés végül a Tervtanácsé
lesz április 22-én. A szállodatervek (melyeket a borítón
láthatnak) megtekinthetõk
még a város honlapján, ahol
szintén kíváncsiak a nagymarosiak véleményére.
László János, a Magyar
Kerékpárosklub elnöke elõadásában arról beszélt, sokan
azt gondolják, a kerékpáros
turistákkal nem érdemes foglalkozni, a kerékpáros turistának nincs pénze, nem, vagy
csak egy éjszakát marad a településen. Az elõadó ezt a véleményt megcáfolta és nemzetközi számadatokkal alátámasztotta, hogy igenis a kerékpáros turistákkal is érdemes foglalkozni, hoznak bevételt a településnek. A kerékpáros barát településeken
kerékpártárolókat, kerékpárkölcsönzõket létesítenek, ezáltal is elõsegítve a kerékpáros turizmust.
Az egyesület március 30án alakult meg 28 alapító tag-

gal, ekkor fogadták el az
egyesület alapszabályát. A
belépési nyilatkozatot 54-en
adták már le – tudtuk meg
Ivor Andrásné alpolgármestertõl, aki Grécs László képviselõtársával, a városfejlesztési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnökével
közösen indította el, s vett
részt abban szervezõmunkában, hogy az egyesület megalakulhasson.
Az alakuló ülésen a jelenlévõk egyhangúlag az egyesület elnökének választották
Koncz Ernõt. Elnökségi tagok lettek: Varga Tamás,
Lózs Lajos, dr. Olajos Mihály. Titkár: Ivor Andrea. A
felügyelõ bizottság elnöke
lett Galavics Tamás, tagjai:
Skoda Józsefné és Sukerekné
Tóbiás Eleonóra, póttag: Bótz
Mónika.
Az egyesületbe jelentkezõk
kitöltöttek egy kérdõívet is,
amelyben a kérdések arra irányultak, hogy az emberek hogyan látják a idegenforgalom
terén Nagymaros helyzetét és
mit szeretnének a tenni azért,
hogy fejlõdjön városunk turizmusa. A kérdõív kitöltésére
még van lehetõség, amely a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán megtalálható.
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Tervezett ütemben halad a
P+R parkoló építése Szobon
P+R parkoló épül Szobon. A
kivitelezést már tavaly megkezdték, de a nagy hó eddig
akadályozta a munkát.
A hó elolvadását követõen azonban új lendületet kapott a település elsõ, mintegy
száz személygépkocsi befogadására alkalmas, kamerával
megfigyelt parkolójának építése. Az európai uniós forrásból (Közép-magyarországi Operatív Program, KMOP)
megvalósuló beruházás kivitelezõje, a JUKO Építõipari
és Szolgáltató Kft meglehetõsen szoros határidõvel vállalta a munkát, azonban eddig
minden a tervek szerint halad.
A földmunkákkal már végeztek, a parkoló területének vonalait kirajzoló szegélykövek

lerakása is megtörtént. Elkészült a csapadékvíz-elvezetõ
rendszer, jelenleg a burkolatalapozási munkák, a közvilágítás és a kameratartó kandeláberek elhelyezése, rögzítése folyik. A P+R parkoló létesítése Szob városban címû
projekt közbeszerzési eljárása meglehetõsen elhúzódott,
csupán a negyedik alkalommal lefolytatott eljárás vezetett eredményre.

VI. Ister-Granum Eurorégiós
Vándor-Borverseny
Nagymaros Város Önkormányzata és a Nagymarosi Borbarátok köre szervezésében április
23-án, pénteken rendezik meg a
VI. Ister-Granum Eurorégiós
Vándor-Borversenyt a nagymarosi mûvelõdési házban
A borversenyre a szõlõ, illetve a bor származásától függetlenül bárki nevezhet.
Az Ister-Granum Eurorégió
vándorserlegének egy évre
szóló õrzési jogáért és az
egyes kategóriák gyõztesének
járó serlegért csak azok a régióban élõ borosgazdák versenyezhetnek, akiknek legalább
50 liter mennyisége van tételenként.
Borkategóriák: száraz fehér
bor, száraz vörös bor, természetes édes bor, rosé bor
A nevezés feltételei: - 2 darab borminta 0,75 literes zöld
üvegbe palackozva, az üveget fel
kell címkézni, azon feltüntetni a
tulajdonos nevét és lakcímét, a

bor fajtáját, évjáratát, jellegét
(száraz vagy édes) és a szõlõ
származási helyét; - mintánként
1200 forint vagy 4,5 euro nevezési díj befizetése; - a borminták leadása április 20. Kedd, 12tõl 18 óráig a nagymarosi mûvelõdési házban lehetséges.
Az eredményhirdetésre május 7-én, pénteken 18 órakor a
nagymarosi mûvelõdési házban
kerül sor. Az eredményhirdetéskor vacsorával egybekötött borkóstolót tartunk a versenyrõl
maradt borokból. Ezúton kérünk
minden borosgazdát, hogy belátásuk szerint hozzanak magukkal a versenyre nevezett boraikból. A vacsora díját (1200 forint,
vagy 4,5 euro) a borminta leadásakor kell fizetni.
Minden bortermelõnek eredményes szereplést kívánunk!
NAGYMAROS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
VINUM ISTER-GRANUM
REGIONIS BORLOVAGREND

Nyertes pályázat
Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy az önkormányzati
miniszter döntése alapján az önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások bölcsõdék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztésére, valamint közösségi buszok beszerzésére kiírt pályázaton az óvodára 7.490.000 forintot nyertünk, a kért összeghez képest 2 millió forinttal kevesebbet.

Felhívás kutyatartóknak
Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Az ezirányú bejelentések
megnövekedett számára és személyes tapasztalatainkra tekintettel ezúton szeretném felhívni minden kutyatartó figyelmét az önkormányzat
29/2004. (X. 27.) számú állattartási
rendeletének elõírásaira.
A tulajdonos köteles írásban
bejelenteni, ha az állat
- a 3 hónapos kort elérte,
- elhullott, vagy elveszett,
- tartási helye 3 hónapnál
hosszabb idõre megváltozott,
- új tulajdonoshoz került.
Az ebet a tulajdonosa, vagy
tartója évenként köteles saját
költségére veszettség ellen beoltatni. Az oltás megtörténtérõl kapott igazolást meg kell õrizni, mert
a veszettség elleni oltás meglétét
kutyaharapás esetén a tulajdonos
köteles igazolni.
A tulajdonos a kutyát úgy köteles tartani, hogy az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse,
a szomszédos lakók nyugalmát ne
zavarja, és anyagi kárt ne okozzon.
Közterületre kutyát felügyelet nélkül kiengedni és hagyni
tilos.
Közterületen a kutyával csak
biztonságos, más személyek testi

épségét és tulajdonát (így például
kutyáját is) nem veszélyeztetõ
módon lehet közlekedni.
A szájkosár vagy a póráz használatának elmulasztásából eredõ
következményekért a felelõsség a
kutya tulajdonosáé, vagy annak a
felügyeletét ellátó személy felel.
A tulajdonos köteles közterületen a kutya ürülékét azonnal
eltávolítani.
Játszóterekre (homokozóba)
a kutyát beengedni tilos.
A kutyatartásra vonatkozó fenti szabályok megsértése esetén a
tulajdonost (állattartót) szabálysértési felelõsség terheli, amely
100 000 forintig, köztisztasági szabálysértés esetén (ürülék eltávolításának elmulasztása) 30 000 Ft-ig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.
A város közterületi rendjének
javítása, embertársaink testi épsége, javai védelme, valamint a normák önkéntes betartásának elérése
érdekében fokozott ellenõrzést fogunk végezni, és a szabályok megsértõit azonnal büntetni fogjuk.
Ennek elkerülése érdekében
kérek minden érintettet a kutyatartási szabályok betartására.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZÕ

Lakossági megoldás
a kutyatulajdonosoknak
A kutyapiszok a Duna-parton sok
gondot okoz, nemcsak esztétikailag rombolja a környezetet, hanem az egészségre is ártalmas lehet. Lakossági kezdeményezésre
ideiglenes megoldás a kutyaürülék tárolására a Halász utca sarkán a szemetesre kihelyezett
zacskók. A kezdeményezõk és
megszervezõk Ivor Andrásné alpolgármester, valamint Schäffer
Sándor és családja.

Felhívás
Kedves Nagymarosiak!
Fogjunk össze és takarítsuk ki
együtt a szálloda területén
lévõ volt kézilabda pályát,
amelyet a rendbetétel után az
iskola diákjai sportolásra is
használhatnának. Ehhez szeretném kérni a lakosság közremûködését is. Aki tud segíteni, azt várom szeretettel április 10-én (szombat) és 17-én
(szombat) reggel 8 órától a pálya területén. Minden segíteni
vágyó hozzon magával ásót, kapát, gereblyét, lapátot.
Köszönettel: Varga Tamás képviselõ (06-70/459-0371)
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Polgári Magyarországért Díj
A Misztrál Együttes kapta idén a
Polgári Magyarország Alapítvány
Fiatalok a Polgári Magyarországért díját. A rangos elismerést minden évben olyan, 35 év alatti személynek vagy közösségnek ítélik
oda, aki, vagy akik közéleti, mûvészeti, karitatív közösségépítõ tevékenységükkel jól jellemzik a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. A Polgári Magyarországért Alapítvány a fiatalok tevékenységét kívánja elismerni a 2006-ban
alapított, egymillió forintos juttatással járó díjjal. A Polgári Magyarországért Díj feltételeivel
összecsengve, de kimondottan a fiatal korosztály értékteremtõ tevékenységére teszi a hangsúlyt ezzel
az elismeréssel. Az elismerést
olyan 35 év alattiaknak ítélik oda,
akik a tudományban, a mûvészetekben, vagy a közösség építésben jeleskednek. Az együttes a plakett és
oklevél mellett egymillió forintot is
átvehetett Mádl Dalmától. Az
1997-ben alakult Misztrál dalaiban
ötvözõdik a történelem, a hagyomány, illetve a magyar és modern
dallamvilág.
- Alapvetõ mûveltségnek kell
lennie egy gyermeknél az, hogy
tudja, Magyarországon voltak és
vannak költõk, akik harcoltak, harcolnak - átvitt értelemben, vagy
valóban - , vérrel és karddal a magyar ügyért – mondta el
Heinczinger Miklós, a Misztrál
együttes Nagymaroson élõ tagja a
díj átvételekor.
Az együttes ismert és kevésbé
ismert hazai és külföldi költõk ver-

Lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy április 19-én azon
utcákban, ahol hétfõn van a
szemétszállítás, április 20-án
azon utcákban, ahol kedden
van a szemétszállítás, április
21-én azon utcákban, ahol
szerdán van a szemétszállítás,
lomtalanítást végzünk.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
- a fém hulladékot,
- a nem szennyezett, kötegelt papírt, valamint
- az italos és befõttes üvegeket (mûanyag zsákban/dobozban) újrahasznosítás céljából külön gyûjtjük.
Kérjük, hogy ezen hulladékokat elkülönítve rakják ki.
Köszönjük, hogy ezzel is
elõsegítik szelektív hulladékgyûjtési törekvéseinket!
POLGÁRMESTERI HIVATAL
MAROS KFT

seit zenésíti meg sajátos és egyéni
hangon. Dalaikban ötvözõdik a történelem, a hagyomány és a különleges, gyökereiben magyar és modern dallamvilág.
Megalakulásuk után egy évvel,
1998 júliusában, a XIX. Kaláka
Folkfesztiválon megnyerték a Kaláka Alapítvány fõdíját. 2006-ban
Bartók Béla díjat, 2008-ban pedig
Balassi Bálint emlékérmet kaptak.
2002-ben útjára indították az
évenként megrendezett Regejáró
Misztrál Fesztivált Nagymaroson,
amely már hagyomány a Dunakanyar szívében. Az elmúlt esztendõkben számos külföldi meghívásnak is eleget tettek: eljutottak a Felvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára,
Lengyelországba, Észtországba,
Finnországba, Olaszországba és az
Egyesült Államokba is.
Gratulálunk az együttesnek a
rangos díjhoz!

“Olvass és Rajzolj” címmel a magyar “Költészet
Napja” tiszteletére rajzpályázatot hirdetünk
Három korcsoportban lehet nevezni:
Óvodások: egy szabadon választott magyar népmese
vagy magyar író meséjének illusztrációjának megjelenítése
egy képben.
Alsó tagozatosak: választhat:- mese illusztráció illetve
Weöres Sándor, Arany János, Szabó Lõrinc, Zelk Zoltán vagy
József Attila egy szabadon választott versének az illusztrációjának megjelenítése egy képben.
Felsõ tagozatosak és idõsebb korosztálynak: Weöres
Sándor, Arany János, Szabó Lõrinc, Radnóti Miklós, Petõfi
Sándor, Ady Endre vagy József Attila egy szabadon választott versének az illusztrációjának megjelenítése egy képben.
Bármilyen technika választható. Beadható méret:A/3 vagy
A/4-es, A mûveken szerepelnie kell a névnek és az életkornak és a mû címének, amihez a kép készült!
Beadási határidõ: április 19. (hétfõ)
Minden korcsoportban az elsõ három helyezettet díjazzuk!
A pályamûvek leadhatóak az iskolában Mosonyiné Garami Mária és az óvodában Rudolf Józsefné részére.
Eredményhirdetés és díjkiosztó ünnepség április 24-én
(szombaton) du. 4-kor a mûvelõdési házban.
Nevezz be bátran és egy értékes jutalom lehet a Tiéd!
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A
VIRÁGOS NAGYMAROSÉRT EGYESÜLET ÖSSZEFOGÁSÁBAN

Felhívás!
A május 8-ára meghirdetett “Virágzó Nagymarosért akcióhoz
szívesen fogadnánk olyan növényeket, melyeket e napon elültethetnénk. A virágot április 26-tól várjuk a mûvelõdési házban. Fogjunk össze, és idén is tegyük “virágossá” Nagymarost! Elõre is köszönjük a felajánlásokat!
A VIRÁGOS NAGYMAROSÉRT EGYESÜLET
Vegyél nálunk 1 virágot 200 forintért és ültesd el a “Virágzó Nagymarosért”! Május 8-án (szombaton) találkozzunk reggel 8 órakor a Fõ téren!
VIRÁGOS NAGYMAROSÉRT EGYESÜLET
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Nyílt levél a Nagymaros
FC elnökségétõl
Tisztelt Olvasók!
A Nagymaros FC elnöksége
mély felháborodásának ad hangot, a képviselõ-testületi ülésen
elhangzott, a Nagymaros FC-t
érintõ, azt negatív színben feltüntetõ képviselõ-testületi megállapításoknak, véleményeknek, melyek a Nagymaros újság 2010.
márciusi számában jelentek meg.
(A cikk címe: Elfogadták város
költségvetését). Az elhangzottakból (leírtakból) igaz, hogy közüzemi tartozásunk van, de ennek
mértékét vitatjuk. Hozzá kell tenni, hogy a tartozás elengedésének
kérésére azért került sor, mert a
létesítmény fenntartásához, az
öltözõ épületének karbantartásához húsz éve az önkormányzat
semmilyen anyagi hozzájárulást
nem adott. Ez mind a klub pénzébõl és a játékosok munkájával
oldódott meg.
Nem igaz az, hogy a klubnak
nincsenek bevételei. Ha nem lenne, már régen a kézilabda (nõi,
férfi) csapatok sorsára jutottunk
volna!
Felháborítónak és elfogathatatlannak tartjuk, hogy a különbözõ bizottságok és a képviselõtestület is úgy tárgyalja a klubot
érintõ dolgokat, hogy oda a klub
képviselõit nem hívják meg. Ráadásul olyan határozatokat hoznak, melyek megkérdõjelezik egy
civil szervezet önállóságát.
Az önkormányzattól kapott
támogatásról idõben és számlákkal elszámoltunk. Nem igazán
tetszik az sem, hogy a cikkben fenyegetések és kötelezettségek
szerepelnek. Olyan kötelezettségek, melyek nem tarthatók be. Ha
mégis a fogyasztómérõk a klub
nevére kerülnek, milyen jogon
akarja a hivatal az elõfizetést ellenõrizni? Ez olyan, mintha az
otthoni, az én nevemre szóló
számlák befizetését is ellenõriznék. Szeretnénk tájékoztatni az
olvasókat, hogy a fentiekben említetett létesítmény fenntartására
a klub 2009-es évben 550 ezer
forintot fordított.
Szeretnénk megkérdezni azt,
hogy a képviselõ-testület a többi
civil szervezettel kapcsolatban is
ilyen kemény-e?
Szeretnénk megkérdezni - és
nem a többi civil szervezetet bántva - , hogy a mûvelõdési házat
használók mennyi vízdíjat, áramdíjat, fûtési díjat fizetnek? Szeretnénk elmondani, hogy az ifjúsági és felnõtt csapat játékosai sa-

ját pénzükön utaznak az idegenbeli mérkõzéseikre. Szeretnénk
elmondani, hogy az ifjúsági és
felnõtt csapat játékosai a sportfelszerelések egy részét ugyancsak
a saját pénzükbõl veszik. Szeretnénk elmondani, hogy a klubnál
mindenki, az edzõk is, társadalmi munkában dolgoznak. Szeretnénk elmondani, hogy számos
rendezvénynek adtunk helyet.
(Karitász május 1., Kistérségi Iskolai Focitorna, Öregfiúk edzései,
mérkõzései, nagymarosi fiatalok
bulija, stb.). Ezek mind pluszköltségeket jelentettek. Szeretnénk elmondani, hogy a létesítmény helyzetének a rendezését (használat,
költségek) a klub kezdeményezte, több évvel ezelõtt.
Végül pedig azokat a hozzászólásokat, melyek a testületi ülésen elhangzottak és a televízióban láthatóak, hallhatóak voltak,
teljes mértékben elfogadhatatlannak tartjuk.
*
Tisztelt Nagymaros FC Elnöksége!
Kicsit úgy érzem, hogy túlreagálja a levél írója a problémát.
A képviselõ-testület természetesen elismeri az erõfeszítéseket,
melyeket a futball csapat újraindítása, az épület és pálya karbantartása valamint a napi mûködés
érdekében tettek és tesznek. Szívbõl köszönjük ezt mindannyiuknak, hiszen a sport mindenkinek
fontos! A bajt, mint mindíg, most
is a pénz okozza, ami nincs. Minden forintot kénytelenek vagyunk
megfogni, mert az önkormányzat
finanszírozása most még
rosszabb mint eddig. A bizottsági és testületi tárgyalásokon valóban felmerülnek olyan kérdések, melyek az egyesület helyzetének megismerésére irányulnak,
de nem a rosszindulat, hanem az
anyagi nehézség vezérli a kérdezõket. Évek óta probléma mind
az egyesületnek, mind a testületnek, hogy a közmûdíj tartozásokat rendezzük. Eddig el tudtuk
engedni ezeket a tartozásokat, de
idén minden fél jobbnak látta, ha
valamilyen szerzõdéses formában leszabályozzuk ezeket a folyamatokat. A szerzõdés egyeztetése még folyik, és biztos vagyok benne, hogy ha mindkét fél
megelégedésére kialakítjuk azt,
akkor hosszútávon nyugodt és
stabil mûködés lesz.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

A Nagymaros FC hírei
A 2009-es õszi szezon góllövõi: Felnõtt: Boros, Horváth 6-6,
Zeller D. 3, Kocsis, Ember T., Szekeres, Verebes, Kiss T. 1-1,
Ifjúsági: Bõgér 10, Csatári 6, Gubacsi 5, Heininger, Nagy
Cs. 4-4, Kiss Cs. 3, Huszti 2, Szentesi, Himmer 1-1.
*
Elkezdõdött a tavaszi szezon, sajnos nem túl sikeresen. Felnõtt: Leányfalu-Nagymaros FC 6-0; Nagymaros FC - Szõd 0:3
Ifjúsági: Leányfalu- Nagymaros F.C. 4-0; Nagymaros FC - Szõd
1:0. Gólszerzõ: Csatári.
*
Következõ mérkõzések:
- április 11. 13,30 óra ifjúsági. 15,30 óra felnõtt Nagymaros FC – Szokolya
- április 18. 14 óra ifjúsági 16,00 óra felnõtt Vácduka Nagymaros FC
- április.25. 14 óra ifjúsági 16,00 óra felnõtt Nagymaros FC
– Göd
- május 1. 14,30 óra ifjúsági. 16,30 óra felnõtt TahitótfaluNagymaros FC
- május 9. 14,30 óra ifjúsági. 16,30 óra felnõtt Nagymaros
FC - Nagykovácsi
Várjuk szurkolóinkat! Hajrá Maros!
MAJOR LÁSZLÓ
NAGYMAROS FC ELNÖKE

Köszönet a kajakosoknak
Nieberl Károly és kajakosai önként összetakarították a
Duna-parton összegyûlt szemetet. Mindenkinek példával
szolgáljon a kajakosok szorgalma!
PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER
A Nagymarosi Sportegyesület- a kajakosok- köszönik
az 1 % támogatásokat. Kérjük, hogy az idén is gondoljanak egyesületünkre, hogy a versenyekre való felkészítést zavartalanul folytathassuk. Adószám:
19836533-1-13.
KÖSZÖNETTEL:
AZ EGYESÜLET VEZETÕSÉGE

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
”Nem mennek Õk el, akik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, almok, évek,
Õk itt maradnak bennünk csendesen még”
(JUHÁSZ GYULA)
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik ZOLTAI
MIHÁLYNÉ ÁGIKA búcsúztatóján velünk voltak a jó
Isten áldásával.
ZOLTAI CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
HAMVAS JÓZSEF férjem, édesapánk temetésén megjelenésükkel, imáikkal részvétüket fejezték ki, és sírjára virágot helyeztek.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet és hála mindazoknak, akik szeretett Édesanyánkat, HEINCZ VILMOSNÉT utolsó utjára elkísérték és
jelenlétükkel osztoztak a család fájdalmában.
HEINCZ CSALÁD
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Híreink az általános iskolából
Irodalmi pályázat
A Kittenberger Kálmán Általános Iskola irodalmi pályázatot hirdetett a víz világnapja alkalmából. A pályázat címe:
Egy csepp víz. A verseny helyezettjei: 1. Schwarcz Anna
(5. b), 2. Hansághy Laura és
Csánki Melissza (5. a), 3. Mile
Viola (7.a)
DEMETERNÉ VITÉZ KATALIN
Az alábbiakban a gyõztes,
Schwarcz Anna versét tesszük
közzé.

Schwarcz Anna:
Egy csepp víz
Egyszer mikor kicsi voltam
dédnagyapám mesélte,
tíz év telt el azóta,
amióta regélte.
Így mondotta énnekem:
Fekete erdõ legmélyén,
egy esõs nap reggelén,
elindult egy kis folyam
kanyarogva, céltalan.
Hegyet-völgyet bejárva,
országhatárt áthágva
elért hozzánk nagy kanyarral
el is ment sok dirrel-durral.
Egyik napról a másikra,
a Fekete-tengerbe torkolva,
tenger lett a kis patakból
egy csepp vízbõl, hatalomból.
Mert a víz nemcsak élet,
hatalom is, ha megérett.
Tiszteld tehát, s óvd a vizet,
mert nekünk más éltetõnk nem
lehet!
Dédnagyapám errõl mesélt
ha esett esõ, s fújt a szél.
A történetet én is tudom,
S ha lehet tovább adom.

Asztalitenisz-bajnokság
A Diákönkormányzat által
megrendezett ping-pong versenyre március 19-én került
sor, amely nagy érdeklõdést
keltett a gyerekek között.
Az 5. 6. osztályosok korcsoportjában az I. helyezést Kovács Roberta 6. b osztályos tanuló érte el, a II. helyezést Bodor András 5. b osztályos tanuló, és a III. helyezést Striker

Márton 5. b osztályos tanuló
érte el.
A 7. 8. korcsoportban I. helyezést ért el Bodor Barnabás
8. b osztályos tanuló, a II. helyezést Janovics Artúr 8. b osztályos tanuló, és a III. helyezést Petrovics Botond 8. b osztályos tanuló nyerte el.
Gratulálunk nekik!
DEMETERNÉ VITÉZ KATALIN
DÖK VEZETÕJE

Iskolai szavalóverseny
Ebben az évben két témakör közül választhattak a gyerekek verseket. Az egyik – a
“család”, a másik a “humor a
költészetben” címet viselte. Az
elõválogatás után a legjobbak
március 22-én versenyezhettek
a neves zsûri elõtt – zsûritagok: Mándliné Szabó Katalin,
Pataki Pálné, Kiss-Demeter
Enikõ, Varga Zoltánné és
Hortoványi Jenõ.
A “család” témakörben a
helyezettek: I. helyezett:
Melisek Máté 8. a, II. helyezett: Kiss Norbert 6. b, III. helyezett: Hernádi István 7. b.
Különdíjasok: “A legszínesebb elõadás” Schermann Zsófia 6. b, “A legízesebb elõadó”
Radics Martina 6. b, “A legemlékezetesebb elõadás” Hlaván
Eszter 6. b,
“Humor a költészetben” témakör helyezettei: I. helyezett:
Petrovics Botond 8. b, II. helyezett: Ribai Róbert 7. b, III.
helyezett: Guzsik Dániel 7. b
Különdíjasok: “Legkomolyabb humoros vers” Zoller
Anna 6. a, “Legkacagtatóbb
elõadás” Gláz Dorottya 6. a,
“Legmulattatóbb vers elõadója” Herédi Zoltán 8. a.
A legjobb helyezést elért
tanulók a április 27-én megrendezésre kerülõ iskolánk által
megrendezett körzeti szavalóversenyen a környék legjobb
versmondóival mérhetik össze
tudásukat!
Jó felkészülést kívánunk nekik!
DEMETERNÉ VITÉZ KATALIN

színvonalas mûsort mutatott be
– felkészítõ tanárok: Kovácsné
Hangrád Katalin, Hamvas Brigitta, Szlépkáné Árvai Ágnes,
Bálintné Csizmadia Ildikó, Demeter Erika és Kis István.
JELENTKEZÉS. Március
18-án a nyolcadik osztályosoknak középiskolába való jelentkezésük módosítására volt még
lehetõségük.
TALÁLKOZÓ. Március
26-án (pénteken) a Fiatal Muzsikusok Találkozójára került
sor. Ezen a találkozón a nagymarosi tanulókon kívül Visegrád, Szob, Zebegény, Verõce,
Letkés és még Budapest növendékei is részt vettek. Magas színvonalú, felejthetetlen
élményt nyújtó elõadásban
volt része a hallgató közönségnek.

Óvodai
beíratás
Az óvodai beíratás idõpontja: május 17-én hétfõn 8tól 16 óráig és május. 18-án
kedden 8- 16 óráig. Helye:
Magyar utcai óvoda Nagymaros, Magyar u. 15.
A 2007. szeptember. 1.
és 2008. augusztus. 31. között született gyermekeket
lehet az óvodába beíratni.
Beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési
anyakönyvi kivonata és a
Taj száma.
Csak a megadott idõpontban beíratott gyermekek számíthatnak óvodai
elhelyezésre.
HARANGOZÓ KÁROLYNÉ
ÓVODAVEZETÕ

A gyermekrajzok üzenete
Nagymaros Város Egységes
Pedagógia Szakszolgálat a
Gyermekrajzok üzenete címmel április 30-án, 8.30 órai
kezdettel a mûvelõdési házban
konferenciát rendez. A konferencia résztvevõit Petrovics
László polgármester köszön-

A délutáni szekcióülések
témái - Perger Mónika: Kinetikus iskolarajz: a tanulók iskolai élményeinek projektív
rajzvizsgálata; Drinóczky
Viktória: Harc a kalózkirállyal
- Mûvészeti alkotások élményszerû felhasználása az

ti. Közremûködnek a Kittenberger Kálmán Általános és
Mûvészeti Iskola tanulói: a
tánccsoport, kis zenészek.
Az elõadások 9 órától kezdõdnek. Dr. Vass Zoltán: A
gyermekrajzok elemzésének
mai szemlélete címmel tart
elõadást, Szabados Enikõ témája: A családrajzok értelmeTANÁR zése, különös tekintettel a félreértelmezés lehetõségeire. Illés Anikó elõadásának címe:
Híreink
Gyermekrajzok a pedagógus,
ÜNNEPI MÛSOR. Márci- illetve a terapeuta szemével: a
us 15-én részt vettünk a városi határ kérdése a mûvészettel
ünnepélyen. A 4. a-b osztály nevelésben.

osztályban; Bergmann Péterné: Roma származású gyerekek rajzainak képi világa; dr.
Vass Zoltán: Gyakorlati bevezetés a korszerû rajzvizsgálati módszerekbe.
A konferencia támogatója:
Nagymaros Város Önkormányzata.
Elõzetes regisztráció a 27/
354-643, vagy a 36-30/3929999-es telefonszámon.
A rajzot a nagymarosi
Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola egyik
tanulója készítette.
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“Legyen a zene mindenkié!” –
“Let the music be everyone’s treasure!”
A szobi Kodály Zoltán Mûvészetoktatási Intézmény vezetõje,
a Kossuth- és Liszt-díjas Bogányi
Gergely január végén az Egyesült
Arab Emirátusokba kapott meghívást. A zeneiskola igazgatóhelyetteseként jómagam is vele tarthattam.
Az elsõ négy napot Dubaiban
töltöttük, a DUCTAC, azaz a
Dubai Community Theatre &
Arts Centre meghívására. Bogányi Gergely elsõ koncertjét a
társaság 500 férõhelyes hangversenytermében adta. A következõ
napokban egy másik emirátusban, Sharjah-ban, majd a Dubai
College-ben lépett fel. A sikeres
és teltházas koncertek többek
között az ott élõ és dolgozó magyaroknak is köszönhetõ volt!
Ezt követõen utaztunk át Abu
Dhabi-ba. Ottani vendéglátóink
és meghívóink egy alapítvány, és
az általa mûködtetett iskola vezetõi voltak. Ebrahim S. Al
Haddar (Nahtam-alapítvány) és
Isabelle Le Bon-Poonoosamy
(Special Care Centre-iskola) felkérésére egy hatalmas kampány
részesei lehettünk, amellyel a fogyatékos gyermekek új, nagyobb
iskolájára gyûjtöttek. A kampány
nagyságát mutatta, hogy a fõvárosban hatalmas kivetítõkön, tvadókon, újságokban mutattak be
reklámfilmet a gyûjtés módjáról,
például sms-küldésrõl, melyet az
emirátusi két nagy mobilszolgáltató is támogatott.
Programunk egy szálloda
konferenciatermében kezdõdött,
egy délelõtti bemutató órával.
Enyhén sérült gyerekek és helybeli zeneiskolások megilletõdve
vártak bennünket. A 10-15 éves
gyerekekbõl álló 15 fõs tanulócsoporttal azt mutattam be ango-

VÁSÁROLJON
ORIFLAME
TERMÉKEKET
KALÓGUSBÓL!
Ismerje meg a természetes svéd kozmetikumok világát!
ÉRDEKLÕDÉS
ESETÉN HÁZHOZ
MEGYEK ÉS MEGRENDELÉSÉT HÁZHOZ SZÁLLÍTOM!
Hívjon a +36-20/
886-1318-as mobil
telefonon.

Bogányi Gergely vendéglátói körében
lul, hogyan is zajlik nálunk egy
ének és szolfézs óra. Elõször
szolmizálva énekeltünk, megtanultuk a kézjeleket, ritmus-feladatokat tapsoltunk, két szólamban énekeltünk, körjátékokat játszottunk. Egyre felszabadultabb
lett a hangulat. Örömmel tapasztaltuk, milyen szívesen kapcsolódtak be szüleik, hozzátartozóik és tanáraik is a feladatokba,
játékokba.
A csúcspont, az “óra” végén
az volt, amikor néptánc alaplépéseket táncoltunk, természetesen
magyar népzenére! Kiváló hangulatban és folytatás reményében
ért véget a bemutató.
Amíg Bogányi Gergely, a
zongorázni tanuló zeneiskolásokat hallgatta meg, addig a tanárokkal, szülõkkel és egy riporterrel beszélgettünk a Kodály-mód-

szerrõl. Néhány gondolat és idézet a beszélgetésbõl:
“…a zeneképzést tulajdonképpen már az óvodában kell elindítani…”
“Az iskolában úgy kell tanítani az éneket és a zenét, hogy ne
gyötrelem, hanem gyönyörûség
legyen a tanulónak,…”
Érdeklõdtek a szolmizált gyermekdalokról és a népzenérõl,
amelyre táncoltunk: “Minden népnek van egy sereg népdala, amely
oktatásra kiváltképp alkalmas.
Ezeket jól kiválogatva, a népdal
lesz a legmegfelelõbb tananyag,
hogy rajta a gyermekeknek az
egyes zenei elemeket bemutassuk
és tudatosítsuk… erre az alapra
épülhet olyan zenei mûveltség,
mely nemzeti, de lelket tár minden nép és kor nagy alkotásának!”
Érdekes volt érezni, hogy

amíg itthon, anyagi okok miatt
változást, újítást igényelve egyre
nehezebb az ének és zeneoktatás,
addig egy fejlett és gazdag, ám
fiatal országban siker egy ilyen
“workshop”.
“A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki
nem él vele: lelki szegénységben
él és hal.” – idéztük újra Kodály
gondolatait.
Este, a nap csúcspontjaként,
zeneiskolánk igazgatója adott
bravúros jótékonysági koncertet.
Majd gratulációk, közös
fényképezkedések sora következett. A mûsorválasztás és a fantasztikus elõadás megtette hatását! A nap végén látni kellett volna az elismerést és a csodálatot
az ottaniak szemében! Soha nem
fogjuk elfelejteni!
Végül egy záró gondolat:
Miért nem tudjuk megérteni,
micsoda kincset, lehetõséget kaptunk Kodálytól, Bartóktól és tanítványaiktól!? Nemcsak az Emirátusokban, hanem bátran kijelenthetem: a világon sehol másutt
nincs még egy ilyen kiépített, kiválóan képzett tanárokkal mûködõ, olcsó rendszere az ének és zenetanításnak, mint Magyarországon! Ráadásul olyan dalokon keresztül taníthatjuk meg a zenei
ismereteket, amelyek nemzeti
kultúránk, néphagyományunk
szerves részei!
Alkalmazkodnunk korunk és
világunk változásihoz elengedhetetlen, de ne adjuk fel azokat az
értékeket, lehetõségeket, amelyek
már bizonyítottan jól mûködtek,
és híressé tették hazánkat a nagyvilágban!
A zene olyan nyelv, amit mindenki számára elérhetõvé kell tenni! Nemcsak azért, mert örömet
okoz, nemcsak azért, mert ezt a
nyelvet a világon mindenhol megértik, hanem azért is, mert ez által
az emberek egymást jobban megérthetik! Becsüljük és õrizzük meg!
SZABÓ MARIANNA

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

“AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE”

Nagymaros

9

Olvasói levelek
tatási intézmények támogatása,
fejlesztése válik javára.
ÜDVÖZLETTEL:
Lapjuk februári számában
LÁZÁR ROBERT
beszámoltak a Pest megyei közÉS TRIEB VERONIKA
gyûlés egy tagjának az óvodában tett látogatásáról. HáromMint ahogy azt a legutóbbi
gyermekes szülõpárosként tisztelettel megkérjük az önkor- szám interjújában is említettem,
mányzati oktatási intézmények az 90 kiló déligyümölcsrõl és
(óvoda és iskola) vezetõit és a nem politikáról szólt akkor.
polgármester urat, aki a hölgyet Ezenkívül a focistáink is elfoelkísérte a déligyümölcsosztás- gadták, sõt meg is köszönték azt
ra, hogy a jövõben ne engedje- a 2 garnitúra mezt és 10 labdát,
nek teret hasonló, országos amit szintén az említett adomávagy helyi kampánycélokat nyozótól kaptak. A focisták és a
szolgáló látogatásoknak, mert település nevében én is köszöúgy gondoljuk, hogy azoknak nöm az újabb adományt, - mert
ott nincs helyük. A gyermeknek úgy tanultam, hogy illik - szinnem egy darab banánra van tén politika mentesen!
PETROVICS LÁSZLÓ
szüksége négy évente. CsaládPOLGÁRMESTER
barát szociálpolitika és az ok-

Tisztelt Szerkesztõség!

Elismert magyar cigányok!
1944 május hónapban telepítették ki a községben élõ zsidó
származású lakosságot. A helyi
cigány származású lakosság jó
viszonyban volt velük, csakúgy,
mint az itt élõ többi emberrel
együtt. Faji megkülönböztetés,
gyûlölködés nem volt.
A cigány származásúak kitelepítését Bánfalvi jegyzõ úr,
Hajas jegyzõ úr, valamint Vadas
fõbíró úr kiállása akadályozta
meg, mert véleményük szerint
ezek az emberek nem csavargók,
tyúktolvajok voltak, hanem zenészek, akik a marosi lakosságot
szórakoztatták.

A községben élõ muzsikus
cigányok minden vendéglõben
zenét szolgáltattak, csakúgy,
mint ünnepnapokon, születés és
névnapi összejöveteleken, valamint a szomorúbb alkalmakkor,
mikor temetésen kísérték utolsó
útjukra az elhunytakat. A családtagok pedig gyümölcsszedéssel,
málnaszedéssel, gesztenyeszedéssel foglalkoztak.
A fent leírtakkal egyetértünk.
RIXER KÁROLY,
RIXERNÉ EMMER ERZSÉBET,
JUNG ANTAL, MAURER JÓZSEF,
BOSÁNYI VILMOS,
RÓNA RUDOLF 56-OS BAJTÁRS

A Csigaház témáról, hogy mindenki értse
A februári testületi ülésen fogadták el kikötésekkel a Csigaház
Családi Napközi megkeresését. Ez arról szólt, hogy az önkormányzati óvodába felvételt nem nyert gyermekek is járhassanak támogatással a napközibe. Ezért szerzõdést kötnek azzal a feltétellel, hogy
a normatív hozzájáruláson felül az önkormányzat gyermekenként
legfeljebb évi 169 ezer forint támogatást biztosít az ellátott - legfeljebb 7 - gyermekek után. Az ellátott gyermek nagymarosi állandó
lakóhellyel rendelkezzen, a nagymarosi óvodába nem nyert felvételt, a támogatás kizárólag az igénybevett idõszakra (napokra) vonatkozik, a gyermek elhelyezése a szülõ munkába állása miatt szükséges (az anya nem részesül GYED, GYES ellátásban másik gyermek után). Erre reagálva a napközit mûködtetõ Széphaliné Hamvas
Bea a következõ reagálást jutatta el szerkesztõségünkhöz.
- A Csigaház Családi Napközi felajánlotta, hogy szükség esetén férõhelyeit bõvítve ellátja a nagymarosi óvodából helyhiány
miatt kimaradt gyermekeket, a bölcsõdés korosztályú gyermekeket is beleértve.
- A pénzösszeg, amit a képviselõ-testület megszavazott csökkenti az önkormányzat által támogatott családok térítési díját, ha
a gyermek a családi napköziben kap elhelyezést.
- A Csigaházra vonatkozó határozat kikötése gyakorlatilag minden gyermeket kizár a támogatásból, aki kimaradt az óvodából,
mert a szülõk gyes, illetve gyed illetményben részesülnek.
- A Csigaház családi napközi nem kért és nem is fog kérni a
mûködésére önkormányzati támogatást.

SZÉPHALMINÉ HAMVAS BEÁTA

Tisztelt Nagymarosiak!
Már nem tudom elviselni
azt, hogy férjemet, Farkas Jánost bántják, vádolják olyan
dolgokkal, amit nem mondott és
nem követett el. Csak arra tudok következtetni, egyesek nem
tudják elviselni, hogy egy cigányember a képviselõ-testületben lehet. Férjem sosem ártott
senkinek, világ életében a segítõkészség vezérelte, ezért is vállalta a képviselõséget. Gondolom, azoknak is ez a véleményük, akik megválasztották a
testületbe. Fél életét itt, Nagymaroson töltötte. Lelkiismeretes és precíz munkájáért számtalanszor kapott elismerést,
származását soha sem nézték.
Az, hogy cigány, semmit
sem kellene, hogy jelentsen. Mi
keresztény emberek vagyunk.
Gyermekeinket és unokáinkat is
a hitre, a jóra neveltük. A hatóságokkal sosem volt dolgunk.
Becsületesen dolgoztunk mindig és munkánk gyümölcsét fel
tudjuk mutatni. A gyümölcs
nem milliókat jelent, mi is kis
nyugdíjunkból tartjuk fenn magunkat, mint ahogyan sokan
mások, nem csak a cigányok.
A nagymarosi cigányság
minden tagja normális életkörülmények között él. Arról mi
nem tehetünk, hogy vannak
olyanok, nekik nem úgy viselkednek, ahogyan azt elvárnánk
tõlük. Ez nekünk sem tetszik,
hiszen emiatt sajnos egy kalap
alá vesznek minket velük, más
emberekért nem vagyok felelõs,
mint ahogy a nem cigányok sem
kérik számon az õ fajtájukat,
hogy azt miért tetted.
Nem mondom azt, hogy a
magyarok. Nem, mert én is
magyar vagyok. Magyar cigány vagyok ugyanúgy, mint
ahogyan van magyar sváb,
magyar tót és még sorolhatnám. De mind magyarok vagyunk! Másképpen csoportosítanám az embereket. Gyermekeimet is ekképp neveltem.
Tán ez közhelyes lesz, de igenis igaz! Kétféle ember létezik:
jó és rossz.
A mai világ, a hazánkban
tapasztalható állapotok sajnos
nem azt igazolják, hogy mindenki így gondolkodna. Igenis
már régóta létezõ problémák a
hátrányos megkülönböztetés,
valamint a kisebbségek elleni

támadások, atrocitások. Rendszeresen hallok olyan esetekrõl, amikor cigányokba kötnek,
sõt, meg is verik õket. Számos
példát sorolhatnék, most csak
egy, régebbit és személyes kötõdésût
mondanék
el.
Szabolcskámmal történt az
eset, aki már nem él köztünk
és ezt már könnyek közt írom.
Nyolcadikos volt, osztálykirándulásra mentek Visegrádra.
Két cigánygyerek volt akkor az
osztályban, a fiam és egy másik. Szabolcskám fajtájáról
nem árulkodott külseje, ám a
másik gyerek kis barna bõrû
volt. Velük szembe jött egy
másik osztály, állítólag pestiek voltak. Belekötöttek ebbe a
barna kisfiúba és ütni kezdték.
Az osztályfõnök nõ volt, nem
tudott segíteni és megvédeni a
gyereket. Fiam szaladt a segítségére, így õ is kapott a verésbõl. Nem tudtunk mit tenni.
Másnap megkerestem az osztályfõnököt, azt mondta, majd
intézkednek, utánajárnak, kik
voltak az idegen gyerekek, de
nem történt semmi. Mivel nem
vagyunk bosszúállók, nem
erõltettük a dolgot, és a jó Istenre bíztuk.
Mindig segítõkész emberek
voltunk, még Karitász tevékenységem elõtt is. Sokat köszönhetek Karitász társaimnak,
akik segítettek újra talpra állni, lelket öntöttek belém, amikor gyermekem elment tõlünk.
Megpróbálok úgy élni, hogy
Isten akarata volt, még ha nagyon nehéz is. Férjem is sokat
segít a Karitász munkában,
örömmel vesz részt bármiben
és segít a rászorulóknak.
Levelem elején említettem
már keresztény mivoltunkat.
Tán ez és az általános mûveltség az oka, de én tisztában vagyok vele, hogy a kereszt - a
kettõs kereszt is - Jézus Krisztus
halálának jelképe. Ostobaságnak
tartom és egyáltalán nem értem,
miért állítottak hát Krisztus születése és az advent elõtt keresztet, adventi keresztet.
Sajnos minden embernek
nem tudunk megfelelni, de
nem is baj. Azzal vigasztalódom, hogy Jézus Krisztust is
bántották, akkor minket miért
ne bántanának?
TISZTELETTEL:
FARKAS JÁNOSNÉ
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Nagymaros és a nagyvilág
3 rész - Svájc
A cikksorozat címe talán rejtélyes, de végigolvasva az egyes cikkeket kiderül
minden. A mai napig Dél-Amerika és Ausztrália kivételével bejártam szinte az
egész világot. Barátaim utazó nagykövetnek neveznek. Az is voltam és utazásaim során mindig sort kerítettem arra, hogy Nagymarosról, lakóiról, a híres
barokk templomunkról, kulturális értékeinkrõl büszkélkedve beszéljek külföldi ismerõseim, barátaim elõtt. Sõt jó házigazdaként meg is hívtam õket ide
Nagymarosra, ezzel is hozzájárulva szülõhelyem értékeinek jobb megismeréséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. Két beszélt nyelv birtokában könnyen boldogultam 4 találmányom külföldi értékesítésekor, illetve a nemzetközi tudományos konferenciák hivatalos programjain és az azt követõ esti fogadásokon. A német és az angol nyelv ismerete nélkül mindezen izgalmas élményeimrõl most nem írhatnék. Minden lehetséges alkalmat felhasználok arra, hogy
felhívjam a fiatalok figyelmét a nyelvismeret fontosságára, e nélkül ma itthon
és az EU-ban élni nem lehet. Ezért is támogatom jó szívvel az általános iskola
német nyelvû oktatásának fejlesztését, elõsegítve fiataljaink jövõbeni boldogulását. Most pedig dõljenek hátra kényelmes karos székeikben és olvassák
figyelmesen Nagymaros és a nagyvilág kapcsolatáról szóló cikksorozatomat.

Idõben most ugorjunk egy kicsit és haladjunk Svájc felé DélTirolon át. Tirol tartomány történelmét, a Zoller névvel kapcsolatos jelentõségét már korábbi írásaimban említettem. Nevezetesen azt, hogy a Dél-Tiroli
Bozanoban (ma olasz terület)
több Zoller család élt (lásd az
1. cikket). Manapság már egy
se.
No, de ne búsuljunk, haladjunk a szûk és száraz éghajlatáról ismert Engadin völgyön át,
a legkisebb Dél-Tiroli városka,
Glorenza érintésével a híres
svájci üdülõhely St. Moritz felé.
A 600 fõ lakosú, 8 méter magas várfallal körülvett városkát
1161-ben alapították. Renovált
házacskái, vendéglõi régi történelmi hangulatot árasztanak. A
magas várfalat belül fából faragott futó folyosón körbe lehet
ma is járni. Fentrõl az Adige
(Etsch) folyót kísérõ gyönyörû
panorámában pihentethetjük
szemeinket. A Gasthof zum
Grünen Baum Fogadó elõtti
négyszögletes terecske közepén
óriási, száz éves fa, körülötte pihenõ fapadokon beszélgetõ idõs
férfiak. Nem olaszul beszélgettek, hanem úgy, ahogy Hein
nagyapám, abban a jó marosi
sváb dialektusban. Elõször nem
akartam hinni a fülemnek. Hát
persze, ez régebben Tirolhoz,
Ausztriához tartozott. Udvariasan köszöntöttem õket “Kuntoch-winsch-i”, majd elbeszélgettünk közös dolgainkról.
St. Moritz és környékét az
angolok fedezték fel, a világsztárok tették híressé, mert õk
vásároltak fel és meg minden
telket, házat, noha évente talán

egyszer élvezik kitûnõ klímáját.
Manapság lassan, de monoton
nõ az átlag hõmérséklet. Ezt a
közeli gleccser is jelzi, hiszen
évente ca. 30 centivel csúszik
lejjebb a “lába”. Az üdülõhelyen, St. Moritz – Dorf és a tavak mellett fekvõ Bad hétköznapjai teljesen normálisak, csak
akkor van “buli”, ha megjönnek
a sztárok.
Graubünden tartomány,
ahogy itt mondják “Bund” másik híres üdülõhelye Davos.
”Európa napfényterasza” címével dicsekszik. Özönlenek ide
a tüdõbetegek, akikrõl Thomas
Mann a “Varázshegy” regényében írt színesen. Az 1570 méter magasan fekvõ védett völgyben plédbe csavarva a nyugszékeken élvezhetik a téli nap sugarait. Az üdülõhelynek két telepe van. A tó partján épült
Dorf, ahonnan kötélpálya szállítja a hosszú lesikló terepeirõl
híres Weissfluh 2850 méter
magaslataira a síelõket. Viszont
a nemzetközi élet központja
Davos-Platz, ahol egymást érik
a fényes szállodák, üzletek,
konferencia központok. Itt rendezik meg immár hagyományt
teremtve a “Világgazdasági
Fórumot”, amelyen az érintett
országok kormány, és államfõi
vesznek részt.
1997. január végén a fórum
egyik szünetében Brigitta
Gadient svájci képviselõ
asszony, akkori tárgyaló partnerem bemutatott Arnold Köller
államfõnek. Módom volt elmondani a svájci–magyar infrastruktúra bizottság projektmenedzsereként közös kutatásaink
eredményeit és felvázolni a jö-

võbeni terveinket. Büszke vagyok, hogy kérésére néhány
szóban beszélhettem szülõhelyemrõl, Nagymarosról, sváb
kultúránkról, értékeinkrõl.
Az említett két híres üdülõhelyet a Flüela–hágón át lehet
hosszú emelkedõ szerpentinek
útján elérni. Az átjárás idejét
egy 8 kilométer hosszú alagút
építésével kívánták lerövidíteni. Ezt a régiófejlesztési építést
tanulmányoztuk éppen a fórum
idején. Az alagút építése osztrák-svájci turizmust növelõ érdek, hiszen az Engadin nagy
forgalmú völgyébõl - ahol
St.Moritz is fekszik -, órákkal
hamarébb lehet Davost, Chur
tartományi székhelyet elérni.
Engem , mint mérnököt lenyûgözött a 8 méter átmérõjû alagútfúró pajzs és gépészete, ilyet
azóta sem láttam.
1990 nyarától egészen 2000.
június 30-ig, nyugdíjba vonulásomig a svájci-magyar infrastruktúra bizottság projektmenedzsereként a Közlekedéstudományi Intézetben dolgoztam,
mint senior resercher. Közel 10
éves munkámmal valószínûleg
meg voltak elégedve, mert a 60.
születésnapomat 2000. Július 2án svájci meghívásra Bern
egyik patinás éttermében ünnepeltük.
A zenekar három férfi harmonikásból és egy gyönyörû
gesztenyeszínû hajú nõi gordonkásból verõdött össze a tiszteletemre. Mindegyikõjüket ismertem. Egy államtitkár, egy
fõosztályvezetõ és két munkatársuk muzsikált, még magyar
nótákat is betanultak. Az ott
készített közös fotót még ma is

õrzöm. A szívemben is.
A svájci magyar követség
jelenlévõ illusztris képviselõje
tréfásan meg is kérdezte, vajon
mit követhettem el, hogy Európa skótjaiként ismert svájciak
megvendégeltek. Aztán hozzátette, hogy biztosan megszerettek, mint jó mérnököt és szerény
“diplomatát”. Most térjünk
vissza a hétköznapok munkájához, svájci tevékenységem kezdetéhez.
Az Antall-kormányt már a
kezdetekkor különféle formában támogatták a nyugati országok, így Svájc is. Õk a tudományos kutatást, de elsõsorban az
infrastruktúra fejlesztését. Ez
alatt nem csak a közút, vasút,
hanem a régiófejlesztés minden
eleme -iskola, kórház, turizmus,
vonalas építmények stb. - is
beleértendõ. Hát így kerültem
be 1990 nyarán a magyar teambe, mint kutató és a német nyelvet ismerõ fejlesztõ mérnök.
Még ma is hálás vagyok 64 év
távlatából Hein nagyapámnak krikst ein pecks, und pass auf elhangzó figyelmeztetéseinek,
aki így nógatott a kezdeti német
(sváb) nyelvgyakorlások alkalmával. A svájci német dialektus azonban -a dütsch- lényegesen eltérõ az általam addig megismert szász, bajor, hochdeutsch, északnémetétõl. A közel 10 év alatt ehhez is hozzá
lehetett szokni. Az infrastruktúra bizottság, amelynek magyar részrõl én voltam a projektmenedzsere, évente ötször- hatszor ülésezett, felváltva Zürichben, Bernben, illetve Budapesten. Egyszer szerveztünk egy kihelyezett ülést
a Szív utca 11-13. házam pincéjében. A svájci kollegák jó
hangulatban nem csak a
chardonay boromat élvezték,
hanem bámulatba ejtette õket
szülõhelyem, a táj szépsége,
messze vidéken híres templomunk látványa, na és vendéglátójuk kedvessége is.
Matus Laci barátom apja,
Karcsi bácsi kérdezte tõlem
egykor huncutul, hogy mi magasabb Maroson a Spitzkopfnál, azaz a 482 méter magas
“Hegyestetõnél”? Helyettem
válaszolt. Hát a kivetett adó.
Svájc magas hegyekkel övezett ország, így én is feltettem
vendégeimnek az ominózus
kérdést. Jól derültek a hasonlaton, de ellentmondani nem
tudtak.
(folytatjuk)
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
Neki szerencséje volt
LEGYENGÜLT EGERÉSZÖLYV. Az elmúlt tél hóval és
hideggel, próbára tette a madarak és a vadállatok életét.
Nagyon szép dolog, hogy míg
tíz éve csak itt-ott etették a
madarakat, addig most szinte
minden udvarban látni madáretetõt, amire a kis kedvenceink, az énekes madarak rá is
járnak. Azonban nemcsak cinegék, csuszkák, õszapók,
meggyvágók, pintyfélék, magevõk léteznek, hanem húsevõ
ragadozók is élnek e Földön,
s ugyanúgy részei a természetnek, mint mi emberek. Így kerek a világunk.
Õket nem szeretjük, nem
etetjük. Pedig talán õket viseli
meg leginkább a tél. Hiszen
számtalan közülük a földön vadászik egerekre, pockokra, viszont a nagy hótól nem férnek
hozzá ezekhez a rágcsálókhoz,
ezért legyengülnek, majd elpusztulnak.
A tél végén Verõcérõl értesítettek, hogy egy madár besétált a verandaajtón. Útközben
arra gondoltam, hogy egy karvaly lehet a “tettes”, mert vele
gyakran elõfordul, hogy bevagy nekirepül az ablaknak,
üvegfelületnek.
Mikor megláttam a madarat,
meglepõdtem, hogy egy öreg,
hím egerészölyv van a szobában. A madáron semmi sérülés
nem volt, csak teljesen le volt
soványodva, gyengülve.
Két hét táplálás után a ma-

Prof. dr. Gánti Tibor
életút kiállítása
“Magister Vitae” – avagy az
“Élet Mestere”, egy váci tudós
alkotó élete címmel nyílik a váci
Madách Imre Mûvelõdési Központban április 24-én prof. dr.
Gánti Tibor életút kiállítása.
A kiállítást megnyitja:
Zomborka Márta a Váci Múzeum Egyesület alelnöke. Megemlékezik: prof. dr. Szathmáry
Eörs, az MTA levelezõ tagja.
A kiállítás – amely május 8ig látogatható vasárnap kivételével, naponta 10-18 óráig védnöke a Váci Múzeum Egyesület.

Meghívó
dár megerõsödött és szabadon lett
bocsátva. Neki szerencséje volt, de
sok társa végleg elmegy, elmúlik,
ahogy a fagy és a tél is.
SÁROG TIBOR

TAVASZI AKCIÓ. Az
ivartalanítási akcióra 1 kan
kutyát, 3 szukát, 5 kandúrt és
12 nõstény macskát jelentettek be. A macskák veszettség
elleni oltására 4 jelentkezõ
ÚJRA INDULT AZ ÁL- volt.
LATBARÁT KLUB AZ ISKOLÁBAN. Újra indítottuk márciVILÁGGYÕZTES MAus 11-én az alsó tagozatosok szá- GYAR VIZSLA. Egy Yogi
mára az Állatbarát klubot. Nagy nevû magyar vizsla lett idén a
örömünkre, közel 40 lelkes kis világ legnagyobb kutyakiállítáállatbarát vett részt az elsõ fog- sán, a Crufts shown, huszonkétlalkozáson. Terveink szerint min- ezer induló közül a kiállítás legden hónapban találkozunk, be- jobbja.
szélgetünk, rajzolunk, állatbemutatókat tartunk, tapasztalatokat
Kérjük támogassa alapítvácserélünk, elmeséljük egymásnak nyunkat adója 1 %-ának felmindazt a szépet és jót, amit kis ajánlásával, hogy továbbra is
barátainktól kapunk.
hatékonyan tudjunk segíteni. A
Áprilisi foglalkozásunk témá- rendelkezõ nyilatkozatán a kedja: Hûséges társunk, a kutya.
vezményezett: Máté ÁllatvédelHEINCZNÉ CSERNI KATALIN mi Közhasznú Alapítvány, adóCSERNÕI ILDIKÓ száma: 18700767-1-13.

Szeretettel hívunk és várunk
minden zeneszeretõ, kórusmuzsikát kedvelõ polgárt május
17-én 18 órára a nagymarosi
mûvelõdési házba a Nagymarosi Nõi Kar elsõ önálló hangversenyére. Közremûködik:
Laczhegyi Anna – gordonka,
Vidi Andrea – zongora. Vezényel: Patrik Judit.

Tavaszi koncert
A Dunakanyar Fúvósegyüttes
szeretettel meghívja Önt és
kedves családját április 10-én
17 órára a nagymarosi mûvelõdési házban rendezett hangversenyére.

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

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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A mûvelõdési ház programjai
Április 10., 17 óra: a Dunakanyar Fúvósegyüttes tavaszi
koncertje
Április 11., Országgyûlési képviselõ-választás I. forduló
Április 12., 10.55 óra: komolyzenei hangverseny diákoknak – Filharmónia bérlet
Április 16., 17 óra: iskolai buli diákoknak
Április 17., 19 óra: alapítványi bál – iskola
Április 20., de: vásár
Április 22., de: vásár
Április 23., Ister Granum Eurorégiós Vándor Borverseny
Április 24., 9-12 óra: sakk délelõtt gyerekeknek
Április 24., 16 óra: rajzpályázat eredményhirdetése mûsorral
Április 25., Országgyûlési képviselõ-választás II. forduló
Április 26., 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – Anyák napja
Április 27., de: versmondó verseny – iskola
Április 30., konferencia pedagógiával foglalkozó szakemberek számára
Május 2., 17 óra: Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület – Tavaszi tárlat – kiállítás megnyitó
Május 3-4-5. érettségi írásbeli
Május 7., 18 óra: borverseny eredményhirdetés
Május 10., de: vásár (angol ruha)
Május 10., 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Május 11., de: vásár
Május 15., Keresztény Ifjúsági Találkozó
Május 16., 18 óra Nagymarosi Nõi Kar hangversenye

Tisztelt Nagymarosi Választópolgárok!
Három alkalommal bíztak meg Nagymaros képviseletével. Az országos politikában különbözõ pozícióban azokat az elveket és törekvéseket érvényesítettem, amelyeket a választások alkalmával Önök elé
tártam. Képviseltem a helyi ügyeket és jelen voltam a város életében. Eddigi tevékenységem ad reményt arra, hogy negyedszer is elnyerem bizalmukat. A következõ
idõszakban nagy feladat vár arra a politikai erõre, amelynek nevében indulok a
választáson. Egyedül a Fidesz-KDNP-nek
lesz lehetõsége arra, hogy végrehajtsa a
szükséges változtatásokat. A támogatás
mértékétõl függ a változások mélysége. Ezért
kérem szavazataikat.
Harrach Péter

Nagymaros
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Anyakönyvi hírek

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVÍZ

Születtek: dr. Horváth Béla és Bessenbacher Ildikó lánya Evila, Major László és Elek Csilla fia Zoltán, Kapitány Gábor és Lambek Bernadett Ditta fia
Zétény.

BAXI, BERETTA, ARISTON, FÉG, FERROLI,
DEMRAD, IMMERGAS, STIEBEL ELTRON,
RADIANT, OCEAN, TERMOMAX, JUNKERS,
VAILLANT, WESTEN STB...

Elhunytak: Zoltai Mihály Gáborné sz. Zöld Ágnes,
Hamvas József, Kakuk Józsefné sz. Andresz Stefánia
Anna, Molnár László Istvánné sz. Bíró Mária, Heincz
Vilmosné sz. Duló Ilona, Mózes Istvánné sz. Weisz
Aranka, Rudnyánszky Lászlóné sz. Zoller Julianna Éva,
dr. Berkes Emil (Svédország).

Megbízható szakemberekkel, 14 év tapasztalattal
elfogadható áron vállaljuk készülékének javítását,
karbantartását. Pl. kombi cirkó karbantartása:
8500 forintt kiszállással együtt.

Köszönetnyilvánítás
A Nagymarosi Óvodáért Alapítvány ezúton szeretné megköszönni mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át
felajánlották alapítványunk javára. 2009 évben az adó 1 %-ából
befolyt összeg 300.063 forint. A
felajánlásból a Magyar utcai
óvoda udvarára egy mászókát
vásároltunk, és hozzájárultunk a
gyermektánc oktatásához. Kérjük, továbbra is támogassák adójuk 1 %-ával a Nagymarosi Óvodáért Alpítványt.

Adószáma: 19185222-1-13
Támogatásukat köszönjük!
NAGYMAROSI
ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

Kérjük, ajánlja adója 1 százalékát a Cédrus Keresztény Mûvelõdési és Sportegyesületnek.
Adószámuk: 18680157-1-13
A Cédrus Egyesület a civil
szervezetek 1 százalékos támogatási felsorolásából – ami korábbi számunkban jelent meg –
sajnálatos módon kimaradt,
mert az APEH januári listájában
nem szerepelt, a februáriban
már igen.

A DMRV Zrt
- telefonos ügyfélszolgálata
A DMRV Zrt ezúton értesíti Fogyasztóit, hogy a kényelmes, és
magasabb színvonalon történõ kiszolgálás érdekében április 1-jétõl
bevezette a CALL-CENTER, telefonos ügyfélszolgálatot. A fogyasztók abban az esetben, ha – hibabejelentést; - számlázással kapcsolatos észrevételt; - mérõállás bejelentést kívánnak tenni az alábbi telefonszámokon, érhetik el a szolgáltatót: 06-40/881-188; 06-27/511511. Az írásbeli megkereséseket az
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu email címen is lehet megtenni. Ezen
levelezési cím az ügyfélkapun keresztül is elérhetõ.

JUHÁSZ RÓBERT 06 20/9-43-22-12
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Puskás és Nagymarosi
Misával nagyon jóban voltam,
mondhatni haver volt, inkább
barát, függetlenül a korkülönbségtõl, no meg még attól is,
hogy az apósom volt.
De hát õt itt Nagymaroson
nagyon sokan szerették, és
nemcsak, mint volt híres focistát, hanem mint embert.
Hál’ Istennek, sok idõt töltöttünk együtt (28 évet), és sokat is mesélt nekem “azokról
az idõkrõl”. De azért nem volt
túl beszédes, aki ismerte, az
tudja. Egy pár válogatott
meccsen játszott együtt Puskás
“Öcsivel”, ilyenkor úgy üdvözölték egymást – “na mi van te
sváb” -, csakhogy az idõt is
tudjuk, ez az 1940-es évek
második felében volt, a háború után.
Az 1910-es évek végén született sportolók pályáját tönkretette a háború (se olimpia, se
vb). Az 1954-es vb-n már nem
lehetett ott, hiszen Misa akkor
már 35 éves volt, no és egy kis
nézeteltérés Sebes Gusztáv
volt szövetségi kapitánnyal.

(1950-ben volt utoljára válogatott).
Március 16-án a világhírû
FFT magazin (FourFourTwo
futballmagazin) magyar nyelvû megjelenésének alkalmából
rendezett egy nagyszabású reprezentatív eseményt, amelyben
volt szerencsém fiammal, Árpáddal, Misa unokájával a
meghívottak közt lennem.
Nagyszabású ünnepi est
közepette adták át a díjakat
“minden idõk 50 legjobb magyar játékosainak”. A hely természetesen Óbudán, a Bécsi
úton, a Puskás Pancho Sport
Pub-ban volt. Az asztaltársaság, ahol ültünk a teljesség
igénye nélkül, Novák Dezsõ
(40. helyezett), Fenyvesi Máté
dr. (43.) Madnos Ferenc (42.)
két fia, Lóránt Gyula (37.)
öccse.
Újságíróból, riporterbõl
“élõben” még sosem láttam
ennyit.
Szintén a teljesség igénye
nélkül akkor a névsorból:
Nagymarosi Mihály 34.,

Bozánszky Verõ 32., Tichi
Lajos 24., Deák Ferenc 19.,
Grosics Gyula 14., Albert Flórián 4….
…és az elsõ három: Hidegkúti Nándor 3., Bozsik József
2., és hát a no. 1-es Puskás Ferenc (Öcsi bácsi).
Összeállították minden
idõk legjobb magyar válogatottját is.
A – válogatott: Orth, Albert,
Puskás, Hidegkúti, Bozsik,
Kocsis S. Novák, Sipos, Mészöly Mátrai, Grosics.
B – válogatott: Zsengellér,
Schlosser, Sárosi, Kubala, Nyilasi, Détári, Fogl II., Lóránt,
Nagymarosi, Rudas, Zsák.
Nagymarosiak, legyünk
büszkék továbbra is Nagymarosi Ciszler Mihályra!
CSENGERY JÁNOS

Nagymarosi Mihály és Puskás
Ferenc. Ez a fotó egy válogatott meccsen készült, valamikor a II. világháborúban.

Nagymaros
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Fortuna esküvõi ruhakölcsönzõ
és divatáru üzlet
Most már Vácon, a Dr. Csányi L krt 27. alatt várom új
és régi vevõimet a megújult esküvõi ruhaszalonban
-esküvõi ruhák kölcsönzése és varratása
- öltönyök, ingek, nyakkendõk
- örömanyaruhák, alkalmi ruhák (készitése is)
továbbra is:
- nõi divatáru és fehérnemû kedvezõ árakon!
www.fortunaeskuvo.hu
Érd.: 06-20/250-6794

Pesti és Lendvai Látszerész Bt
Nagymaros, Fõ tér 16.

Április hónapban
10-én és 24-én10-tõl 12 óráig
orvosi látásvizsgálat
a látszerész üzletben.
Elõjegyzés szükséges.
Tel.: 06-30/916-0899
Tavaszi árkedvezmény
és bónusz rendszer!
Nyitva tartás:
Kedd 9-12 és 14-17 óráig
Szerda 9-12 és 14-17 óráig
Csütörtök: 9-12 óráig
Péntek 14-17 óráig
Maros-Wax Kft
Kézi autómosó és kozmetika
2626 Nagymaros, Váci út 96.
06-30/343-88-67
Nyitva tartás: H-Szo.: 8-18 óráig
Nagymaros területén hozom-viszem szolgáltatás!
Külsõ mosás:
1400 Ft (személygépkocsi), 1600 Ft (egyterû kisbusz)

Belsõ takarítás:
1600 Ft (személygépkocsi), 1800 Ft (egyterû kisbusz)

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

HHHH Verõce, Árpád út 49.
Tel.: 27/350-087, 06-30/9540-573
Faáru, léc, csavar, szög, zár, pánt, vasalat,
szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú,
fióksín, szúnyogháló, festék, higító, lakk, lazúr,
HAVONTA AKCIÓK! Nyitva: H-P 8-17, Szo.: 8-13

Lakberendezési üzlet
AKCIÓ! 10-20-30-40 % KEDVEZMÉNY!
Bio-, gyógymatracok, ágyak, ágynemûk (gyapjú, toll,
mûszálas töltettel), takarók, plédek, ajándéktárgyak.
Szolgáltatásaink: TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FESTÉS, ÁTALAKÍTÁS (ruha, szõnyeg, bõr, szõrme, mûszõrme, kabátok). Szõrmekészítés, ékszerjavítás.
Nagymaros, Váci út 18. (12-e fõút)
Nyitva tartás: kedd-péntek 9-tõl 17 óráig, szombat 9-tõl 12 óráig
Telefon: 06-20/567-2700, 06-20/401-4738
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április 5-tõl 20-ig
1 kg
500 g
1 kg
250 g
1 kg
1 kg
1 kg
1 cs.
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

799.565.425.145.699.899.695.795.1195.1195.545.795.755.-

(799 Ft/kg)
(1130 Ft/kg)
(425 Ft/kg)
(580 Ft/kg)
(699 Ft/kg)
(899 Ft/kg)
(695 Ft/kg)
(795 Ft/kg)
(1195 Ft/kg)
(1195 Ft/kg)
(545 Ft/kg)
(795 Ft/kg)
(755 Ft/kg)

Sole trappista sajt (egész, felezett)
CBA uht tej 2,8 %
CBA uht tej 1,5 %

1 kg
1l
1l

999.159.155.-

(999 Ft/kg)
(159 Ft/l)
(155 Ft/l)

Juhász házitészták 8 toj.
Lengyel töltött teasütemények (2 féle)
Wafer töltött ostyarúd (több féle)

200-250 g
200g
160 g

99.199.169.-

(495 Ft/kg)
(995 Ft/kg)
(1056 Ft/kg)

Omnia vac.õrölt kávé
Karaván vac.õrölt kávé

250 g
250 g

519.465.-

(2076 Ft/kg)
(1860 Ft/kg)

Mexikói saláta dob.

400 g

169.-

(423 Ft/kg)

Spirite energiaital
V-Power energiaital
Sió prémium ananász 50 %
Sió prémium vilmoskörte 50 %
Szentkirályi jeges tea (citrom, barack)
Balfi ásványvíz (dús, mentes)
Visegrádi ásványvíz (dús, mentes)

250 ml
250 ml
1l
1l
1,5 l
1,5 l
1,5 l

85.85.195.195.215.69.69.-

(340 Ft/l)
(340 Ft/l)
(195 Ft/l)
(195 Ft/l)
(143 Ft/l)
(46 Ft/l)
(46 Ft/l)

Chef ételecet 10%-os
Chef ételecet 20%-os
Jazmin rizs

1l
1l
1kg

89.95.299.-

(89 Ft/l)
(95 Ft/l)
(299 Ft/kg)

Harmony Classic eü. papír 4 tek.
Harmony Comfort eü. papír 4 tek.
Harmony Príma papírtörlõ 2 tek.

1cs.
1 cs.
1 cs.

169.199.149.-

(42 Ft/db)
(50 Ft/db)
(75 Ft/db)

Üzleteink

Lángolt kolbász (Ász)
Diákcsemege (Ász)
Lecsókolbász (Ász)
Szigeti májas (Ász)
Pizza blokk (Ász)
Csülöksonka tömlõs (Ász)
Erdélyi szalonna vf. (Ász)
Csemege debreceni 6 db-os (Ahida)
Paprikás pulykamell sonka
Paprikás csirkemell sonka
Szárnyas májas (Ahida)
Sült toka szalonna vf.
Kemencés húskenyér vf.

2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu - Áraink a készlet erejéig érvényesek!

