Közélet
Kultúra
Mindennapok

2010. május 10.
120 forint

Megújulhat Nagymaros
fõutcája és környéke?
Az elsõ fordulóban nyert a város
Két pályázaton is sikeresen szerepelt a város, jelentette be Petrovics László polgármester az áprilisi rendes testületi ülésen. A Nagymaros kereskedelmi fõutcájának funkcióbõvítõ rehabilitációja, a belsõ városközpont komplex környezetrendezésének folytatása elnevezésû pályázat elsõ fordulójában sikeres volt városunk. Ha a második fordulóban is az lesz, akkor közel 470 millió forint támogatást kapunk. A volt Durisz
épületének felújítására pedig közel 50 millió forintot
kap Nagymaros. Így elhárulni látszik minden akadály
az elõl, hogy a Mosoly Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat az épületbe költözzön.
Részletek lapunk 2. és 7. oldalán olvashatók

Szelídgesztenyét
ültet Nápoly
és Nagymaros

Megemlékezés a
Költészet Napjáról

Cikkünk lapunk 7. oldalán olvasható

Alapítványi bál - 2010

Immár 700 éve, hogy a nápolyi
születésû Károly Róbertet – aki
elsõként adott városi rangot
Nagymarosnak - magyar királlyá
koronázták, akkor már a valódi
koronával.
E jeles eseményre, és az általa Nagymarosra telepített szelídgesztenyésekre emlékezünk
2010. június 9-én, városunkban,
amikor jelképesen két gesztenyefát ültetünk Nápoly város
képviselõjével, Olaszország budapesti nagykövetével, és parlamenti képviselõinkkel! A fák ültetése a szelídgesztenyések megmentését is célozza.
Rendhagyó módon idén nem a báli szezonban, hanem április 17-én rendezte meg az iskola a
Cikkünk a 10. oldalon nyolcadik osztályosok bálját. (Részletek a 6. oldalon.)

A közelgõ pedagógusnap alkalmából sok
szeretettel köszöntjük városunk pedagógusait!
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Megújulhat Nagymaros
fõutcája és környéke?
Az elsõ fordulóban nyert a város
Két pályázaton is sikeresen
szerepelt a város, jelentette
be Petrovics László polgármester az áprilisi rendes testületi ülésen. A Nagymaros
kereskedelmi fõutcájának
funkcióbõvítõ rehabilitációja,
a belsõ városközpont komplex környezetrendezésének
folytatás elnevezésû pályázat
elsõ fordulójában sikeres volt
városunk. Ha a második fordulóban is az lesz, akkor közel 470 millió forint támogatást kap. A volt Durisz épületének felújítására pedig közel
50 millió forintot kap Nagymaros. Így elhárulni látszik
minden akadály az elõl, hogy
a Mosoly Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat az épületbe költözzön.
Ebben a hónapban kétszer is
ülésezett a nagymarosi képviselõ-testület. Egy rendkívüli és
rendes ülést tartottak. Az április 22-i ülésen elfogadták a
2009. évi zárszámadást, valamint arról is döntöttek, hogy
idén is pályázik a város az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került és a mûködésképtelen önkormányzatok támogatására is. Az ülést Petrovics
László távollétében Zoller Csaba alpolgármester vezette.
A rendes ülésre április 26-án
került sor, amelyen minden képviselõ jelen volt.
Petrovics László két örömhírrel kezdte mondandóját. Bejelentette, hogy a Nagymaros
kereskedelmi fõutcájának funkcióbõvítõ rehabilitációja, a belsõ városközpont komplex környezetrendezésének folytatás
címû pályázat elsõ fordulójában
nyert a város. Így, ha a második
fordulóban is sikeres lesz Nagymaros, akkor közel 470 millió
forint vissza nem térítendõ támogatást kap. A polgármester
hangsúlyozta: a város által benyújtott munkát ítélte a legjobbnak a bíráló bizottság. A másik
nyertes pályázat a volt Durisz
épületére benyújtott lett, amelyen közel 50 millió forintot
nyert a város.
Sulyok Zoltán, a Sulyok és
Szabó Kft tulajdonosa a szállo-

da és termál projekt folyamatáról tájékoztatta a testületet. Elmondta: folyamatos egyeztetés
alatt állnak a tervek.
- Sajnos a tervezés hosszabbra sikerült, melynek oka a tervtanács. Ma úgy mûködnek a dolgok, hogy nem azt tervezzük,
amit mi szeretnénk, hanem amit
a tanács elfogad. Ennek megfelelõen próbáltuk kialakítani a
terveket. Várhatóan a lapostetõs
változat fog megvalósulni, de
úgy, hogy zöld teteje lesz, vagyis fák és virágok fognak nõni
rajta - mondta.
A tervek elfogadásáról hamarosan dönthet a tanács és
folyhatnak tovább az elõkészítési munkálatok.
Elfogadták a képviselõk a
Nagymaros FC együttmûködési megállapodását is. Eszerint a
klub tavalyi évben felhalmozódott közüzemi tartozásának felét elengedik, azzal, hogy a
fennmaradó részt december 31ig rendeznie kell. A fizetés elmaradása esetén a civil szervezeti támogatást az önkormányzat visszatartja.
A közterületi konténerek áthelyezésérõl is döntöttek, amely
számos problémát okoz a városnak. Sokan növényi hulladékkal, építési törmelékkel teszik
tele, amely szabálytalan.
Petrovics László szerint ez egy
szolgáltatás, ezért fizetni kell.
- Ha Nagymaros turisztikai
látványosság szeretne lenni, akkor ehhez mérten kellene viselkedni is - mondta.
A civil szervezetek támogatásáról szóló napirendnél - tekintettel, hogy a bizottságok zárt
ülésen tárgyalták - nem hozták
nyilvánosságra a végeredményt.
Annyi azonban kiderült, hogy
több szervezet nem részesül idén
pénzbeli hozzájárulásban. Ebben
az évben jóval kevesebb pénzt
tudott csak szétosztani a város,
rossz anyagi helyzete miatt.
A testület egyhangúlag támogatta a nemrég megalakult
Nagymaros Turizmusáért Egyesület kérését, hogy a város nevét használhassák.
Az idei évi közbeszerzési tervekrõl szóló tájékoztatást a testület megismerte és elfogadta

Felhívás
Tisztelt Adózók, nagymarosi
Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy azon adózók akiknek nincs
internet elérhetõségük és Nagymaros Város Önkormányzat hivatalos honlapjáról - a dokumentum menüpont alatt - a 2010. évi
iparûzési adó nyomtatványt letölteni nem tudják, személyesen a
polgármesteri hivatal ügyfélszol-

gálati irodáján, vagy ügyfélfogadási idõben az adócsoportnál beszerezhetik.
Amennyiben további kérdéseik vannak szívesen állunk rendelkezésükre ügyfélfogadási idõben,
telefonon az 27/595-100/123-as
melléken, valamint e-mail-en:
ado@nagymaros.hu.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓCSOPORT

2010. évi országgyûlési
képviselõ választás eredménye

Nagymaros
Bedéné dr. Balogh Róza 1. szk. 91 fõ, 2. szk. 99 fõ, 3. szk. 135
fõ, 4. szk. 115 fõ, Összesen 440 fõ, 16,18 %.
Harrach Péter 1. szk. 363 fõ, 2. szk. 422 fõ, 3. szk. 435 fõ, 4.
szk. 417 fõ, összesen 1637 fõ, 60,2 %.
Kárpáti Zsuzsa 1. szk. 106 fõ, 2. szk. 122 fõ, 3. szk.121 fõ, 4.
szk. 108 fõ, összesen 457 fõ, 16,8 %.
Krenedits Sándor 1. szk. 7 fõ, 2. szk. 12 fõ, 3. szk. 12 fõ, 4. szk.
13 fõ, összesen 44 fõ, 1,61 %.
Tatár Sándor 1. szk. 31 fõ, 2. szk. 40 fõ, 3. szk. 34 fõ, 4. szk. 36
fõ, összesen 141 fõ, 5,18 %.
LMP 1. szk. 25 fõ, 2. szk. 40 fõ, 3. szk. 27 fõ, 4. szk. 35 fõ,
összesen 127 fõ, 4,66 %.
FIDESZ-KDNP 1. szk. 362 fõ, 2. szk. 412 fõ, 3. szk. 441 fõ, 4.
szk. 407 fõ, összesen 1622, 59,56 %.
MSZP 1. szk. 103 fõ, 2. szk. 119 fõ, 3. szk. 122 fõ, 4. szk. 108
fõ, összesen 452 fõ, 16,59 %.
MDF 1. szk 8 fõ, 2. szk. 13 fõ, 3 szk. 17 fõ, 4. szk. 15 fõ,
összesen 53 fõ, 1,94 %.
CIVIL MOZGALOM 1. szk. 9 fõ, 2. szk. 8 fõ, 3. szk. 11 fõ, 4.
szk. 8 fõ, összesen 36 fõ, 1,32 %.
JOBBIK 1. szk. 91 fõ, 2. szk. 103 fõ, 3. szk. 122 fõ, 4. szk. 117
fõ, összesen 433 fõ, 15,9 %.
Összes érvényes szavazat: egyéni választókerületi 2719 fõ, listás 2723 fõ.

Eurorégiós borverseny
Éremesõ borászainknak
VI. Ister-Granum Eurorégiós Vándor-Borversenyt Nagymaros Város Önkormányzata és a Nagymarosi Borbarátok Köre szervezésében április 23-án rendezték meg.
Az eredményhirdetésre lapzártánk
után, május 7-én este a nagymarosi mûvelõdési házban került sor.
A versenyre 42 településrõl
175-en neveztek be 56 borfajtával.
Összesen 375 borminta érkezett,
ezekbõl 183 Szlovákiából és 192
Magyarországról. Szûkebb pátriánkból Nagymarosról a borászok
igen sok érmet gyûjtöttek be. Ezek
a következõk:
- Belányi Béla: Kékfrankos
2007 - arany; Cabernet Sauvignon
2006 - ezüst; Cabernet Sauvignon
2007 - ezüst; Vegyes Vörös 2007
- ezüst; Vegyes Vörös 2008 -

ezüst; Vegyes Vörös 2006 - bronz;
Vegyes Vörös 2007 - bronz;
- Bíró Viktor Rose 2009 bronz;
- Farkas Tamás: Kékfrankos
2008 - bronz;
- Heininger Károly: Chardonnay 2006 - arany; Cabernet
Sauvignon 2008 - arany; Vegyes
Vörös 2009 - ezüst; Cserszegi Fûszeres 2009 - bronz; Merlot 2008
- bronz;
- Matuk Bálint Rose 2009 ezüst;
- Ocsenás Tibor: Cabernet
Franc 2009 - arany; Sárga Muskotály 2009 - bronz;
- Schmidt & Udvarnoky &
Komjád: Kékfrankos 2008 ezüst; Olaszrizling 2008 – bronz.
Gratulálunk!
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Nagymarosi körséta
a polgármesterrel
Nem mindennapi örömeink
Közhely, de sajnos igaz, hogy rohanó világban élünk. Ennek ellenszereként találták ki Angliában a
“slow city”, azaz lassú város mozgalmat. Ez nem azt jelenti, hogy a
stressz helyett az unalomba halunk
bele, hanem hogy élhetõ környezetet, kultúrára és nyugalomra
épülõ idegenforgalmat is ki lehet
alakítani. Ezt tûzte ki célul a Nagymarosi Turisztikai Egyesület is, és
ennek jegyében hívta meg
Petrovics László polgármester az
Ekszpanzió összmûvészeti fesztivált Nagymarosra.
Az immáron 22 éves múltra
visszatekintõ, mindig más helyszínen zajló régiókon átívelõ rendezvény fõszervezõje Németh
Péter Mikola április végén Nagymarosra látogatott, hogy a város
vezetõjével közösen járják be a
lehetséges helyszíneket. Ez jó alkalom volt arra is, hogy a polgármester a város jövõjérõl beszélhessen, illetve láthassuk magunkat a kívülálló szemével is.
A polgármesteri hivataltól indulunk Kassák Lajos festõmûvész, költõ, író, tipográfus egykori háza felé, amely a Magyar
utca Duna felõli sarkán áll. A Fõ

1370/2007/EK
rendelet szerinti
összevont jelentés
Nagymaros Város Önkormányzata (2626 Nagymaros, Fõ tér 5.) mint illetékes
hatóság az Európai Parlament és a Tanács 1370/
2007/EK rendelet 7. cikk
(1) bekezdése alapján közzéteszi, hogy felelõsségi
körébe autóbusz közlekedéssel, illetve vasúti közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettség
(kötelezõ önkormányzati
feladat) nem tartozik.
Erre tekintettel közszolgáltató kiválasztására, és
közszolgáltatónak visszatérítés útján biztosított ellentételezésre és kizárólagos jog
kikötésére sem került sor.
Nagymaros, 2010. április 27.

téren virágzó vadgesztenyefákról
a sétálók eszébe jut: Nagymaros
régen híres volt szelíd gesztenyéseirõl. A polgármester elmondja,
hogy több tíz hektárnyi lehetett
régen a nagymarosi gesztenyések
területe, de a fákat megtámadta a
kéregrák. Most egy közelmúltban
megnyert pályázat keretében felmérik az állományt, megkeresik
a pusztulás pontos okait, a védekezés lehetõségeit, és ezután
szakemberek segítenek a további védekezésben. Azt is szeretnék, ha az emberek újra telepítenék a gesztenyefákat, a polgármester maga is fog ültetni csemetéket a kertjébe. Ígéretet kapunk
tõle a fõutcai kátyú végleges eltüntetésére is. Eddig már többször
javították ezt az úthibát, a jó teljesítési garancia már kevés a teljes rendezéshez, a kivitelezõ cég
megszûnt. Mindennapos történet.
Innen vidámabb vizekre evezünk: a volt Blaskovits iskolában
megnézzük a NAKE (Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület)
kiállítását, és megtudjuk, hogy
rövidesen megkezdõdik az épület homlokzatának felújítása, belül pedig, hogy látogató számára

barátságosabb legyen a hely, kávézót alakít ki az önkormányzat.
Az üzemeltetést megpályáztatják,
de abban bíznak, hogy helyi vállalkozók, – akár többen összefogva – fogják mûködtetni.
A Kassák-háznál fejet hajtunk
a mester emléke elõtt, de a Magyar utcán végigpillantva elszomorodunk: lakatlan, eladó házak,
hepehupás járda, bezárt vendéglõ. A polgármester szavaiból kiderül, az önkormányzat 600 millió forintból (ebbõl 473 millió pályázati támogatás), teljesen felújítja az utcát. Ebben benne van
a közmûvek föld alá helyezése, a
zöldfelületek kialakítása, a “faltól falig” burkolatcsere.
– A pályázat elsõ fordulóját
megnyertük, a munka kezdésének várható ideje 2011 tavasza –
tudtuk meg Petrovics Lászlótól.
Az önkormányzat ebbõl megvásárolja a Mátyás vendéglõt, és ide
költözteti a napközis konyhát,
mivel az eddigi helyet bérelték,
ez jelentõs megtakarítást jelent
majd. A Mátyás a tervek szerint
délután az iskolai étkeztetés után
“normál” étteremként mûködne,
az így keletkezett bevételbõl a

deficites konyha költségvetési
hiánya csökkenthetõ lesz, illetve
jó esetben akár bevételt is hozhat. Fel tudjuk majd újítani a
könyvtár homlokzatát, és a Fõ tér
- Magyar utca közti összekötõ
utcákat. Bõvülni fog az óvoda,
így lesz elég hely minden gyereknek, ami egy kisvárosban fontos
megtartó erõ.
Ha már szó esett a gyerekekrõl, megtudjuk, hogy a Durisz
épületének felújítására is nyert a
város 43 millió forintot, így jövõ
év végére várhatóan odaköltözhet a gyermekjóléti szolgálat.
A Duna-parton indulunk következõ helyszín, a volt Proli felé,
és ahogy csodáljuk a panorámát,
szóba jön a bevezetõben említett
“slow city”, és az, hogy élhetõ
környezetet csak a polgárok
összefogásával lehet létrehozni.
Sok más kezdeményezés mellett
ilyen a Virágos Nagymarosért
Egyesület, és örök fiatal elnöke:
Angyal néni. Túránkat a Klári sörözõ kerthelyiségében zárjuk.
Németh Péter Mikola örült,
hogy mindenhol tárt karok fogadták az Ekszpanzió tervét. Bízik
benne, hogy minél több helybéli
eljön az ingyenes fesztiválra,
amelyen – vállalva az avantgard
hagyományokat – a legváltozatosabb mûfajok, a templomi orgona koncerttõl, a rap-en át, a kocsmai felolvasásig, és a kiállításig
minden lesz, ami mûvészet.
Most jó lenne hátradõlni és
ábrándozni, de a polgármesternek
már rohannia kell egy megbeszélésre. Reméljük, egyszer valóban
megvalósul a “lassú város”.
B. T. Ö.
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Pest megyei településközpontok
fejlesztése pályázat

elõkészítése, a határidõk betartása és a Bíráló Bizottsági elõírások figyelembevétele esetén
reális a második kör pályázatának benyújtása és eredményessége.

zõ gyermek- és szociális étkeztetési feladatait is ellátó konyha és étterem kerül kialakításra a Magyar utca 24. alatti egykori vendéglõ épületében.
Szintén itt a felhagyott udvart
kihasználva és a közterülethez
csatlakozva készül el egy kisebb piac is. A Váci út 21.
szám alatt a már mûködõ képzõmûvészeti tárlat mellé a
vonzerõ fokozására és a terület adottságait kihasználandó
egy kisebb kávézó kialakítására is sor kerül.
A közösségi funkció fejlesztése keretében a már említett
Váci út 21. szám alatti épület
felújítására és a Váci úti
Könyvtár felújítására – átalakítása történhet meg.
A fizikai megvalósítás elemei mellett ún. “soft” elemek
is részei a projektnek, ennek
keretében rendezvények és
egyéb helyi kötõdést erõsítõ
akciók lebonyolítása a cél.
A pályázati projekt összeállítása során törekedtünk a lehetõségek kihasználása mellett
a helyi igények és kötelezettségek teljesítésére is, így alakulhatott ki egy olyan tartalom,
mely támaszkodik a meglévõ
tervekre, dokumentumokra és
méltó folytatása lehet a Nagy-

Projektfejlesztés

A pályázat
Nagymaros Város Önkormányzata ez év elején elfogadta Integrált Városfejlesztési
Stratégiáját és ez alapján pályázatot nyújtott be a “Nagymaros kereskedelmi fõ utcájának
funkcióbõvítõ rehabilitációja,
a belsõ városközpont komplex
környezetrendezésének folytatása” címmel. A pályázati
program a Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest
megyében (Kódszám: KMOP2009-5.2.1/B) címmel jelent
meg. A pályázati konstrukció
kétfordulós, melynek elsõ, az
elõkészítés szakaszára nyújtottuk be igényünket.
A pályázat tartalmilag több
pillérbõl áll, összegszerûleg
legnagyobb része a közterületfejlesztés, mely a Magyar utca
teljes hosszára és a Fõ tér felé
csatlakozó közterületekre (Rákóczi út, Millennium sor, Váci
úti járda, sétány) terjed ki és a
teljes megújítás, a burkolatok
rendezése a légvezetékek kiváltása és a zöldfelületek fejlesztése a célja.
A következõ pillér a gazdaság fejlesztése, melynek keretében az önkormányzat kötele-

maroson 2001 óta tartó hasonló jellegû városfejlesztési tevékenységeknek.

Támogatás
A pályázat bírálata bõ hiánypótlás után április 8-án
megtörtént, ahol is a kilenc
megyei pályázó közül a legmagasabb pontszámot elérve támogatásra érdemesnek ítélték tervezett projektünket. A
támogatás ez esetben az elõkészítésben való részvételre és a
második fordulóban való részvételre jogosít fel. A támogatói döntés 75,707919 %-os támogatási intenzitás mellett,
legfeljebb 473 551 472 forint
támogatás igénybevételére
nyújt lehetõséget, melyre a
projektfejlesztés lezárultával, a
második fordulós pályázat
eredményessége esetén kerülhet sor.
A megyei települések fejlesztésére meghatározott keretösszeg mind a pályázók számát, mind a rendelkezésre álló
összeget nézve várhatóan elegendõ lesz a megvalósítások
finanszírozására is.
A második körben a pályázók már nem egymással versengenek, a projekt megfelelõ

Borkóstolón a Belányi pincében
Nagy megtiszteltetésben volt része
április 26-án a nagymarosi borászok egyik neves képviselõjének,
Belányi Bélának és természetesen
Nagymaros városának, mivel ezen
a napon ide látogatott a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai
Lovagrend Autonóm Perjelségek
Szövetségének nagymestere, õfensége Jose Cosmelli da Veiga uralkodóherceg, nagymester, a rendi
állam elnöke és felesége Izabella
hercegnõ.
A Portugáliában élõ vendégeket – többek közt - elkísérte Sir
Popper György gróf, a rendi állam
miniszterelnöke, magyar nagyperjel, aki már ismert személyisége a
Nagymarosi Borversenynek. Jose
Cosmelli da Veiga és felesége a
látogatás elõtt a Máltai Lovagrend
avatási ceremóniáján vett részt,
nagymarosi programjukat Szamosvölgyi Csaba, a lovagrend tagja
szervezte meg.

Csoportkép a pincénél. A képen balról jobbra: Jose Cosmelli
da Veiga és felesége, Belányi Béla, Petrovics László és Popper György
A vendégek elsõ útja Belányi da és felesége mellett Petrovics
Bélának, az Elsõvölgy alján lévõ László polgármester fogadta õket.
pincéjébe vezetett, ahol a házigaz- Az 1826-ban épült pincében

A jelenlegi szakasz alapdokumentuma az útvonalterv –
kidolgozása jelenleg is zajlik –
mely a támogató és támogatott
közötti jogviszony dokumentálására szolgál. Ennek, és a benyújtott pályázatban foglaltak
értelmében az elõkészítés elsõsorban tervezésbõl és ingatlanvásárlásból áll, ezekre igen rövid idõtartam, 5 hónap áll rendelkezésünkre.
Ez alatt kell elkészíteni a
hiányzó terveket, illetve a meglévõket úgy továbbfejleszteni,
hogy az engedélyezési procedúrákra benyújthatók legyenek, illetve megfelelõ, részletes alapját képezzék a kivitelezési tendereknek. A tervezés
rengeteg egyeztetést igényel,
mind az érintett lakosokkal,
mind a területen lévõ közmûszolgáltatókkal, szakhatóságokkal és jelentõs anyagi terheket is ró az önkormányzatra, ezért az elõttünk álló néhány hónap várhatóan feszített
tempóban zajlik majd és alapvetõ befolyással bír a megvalósításra.
MURÁNYI ZOLTÁN
VÁROSFEJLESZTÉSI
CSOPORTVEZETÕ

Belányi Béla az általa készített
borokat – a saját készítésû sonkaés kolbászfalatkák mellé – kóstoltatta meg, utolsóként a Máltai Lovagrend Nagydíjas Borát. Érdemes
kiemelni, hogy az utóbbi két évben rendezett nagymarosi borversenyen Belányi Béla Cabernet
Sauvignon borát választották a lovagrend nagydíjas borának.
A beszélgetés során Petrovics
László bemutatta városunkat, külön kiemelve, hogy korábban igen
nagy borkultúrával és sok pincével rendelkezett Nagymaros. A
polgármester örömmel nyugtázta,
hogy bár ez a hagyomány egy ideig feledésbe merült, ám az utóbbi
idõben egyre több borospincét újítanak fel, és ismét fellendülõben
van a borászat.
- Portulágiában mi is szeretjük
a borokat, és a borivás kultúráját
is ismerjük – mondta Jose
Cosmelli da Veiga -, akitõl azt is
megtudtuk, hogy évente 3-4 alkalommal látogat Magyarországra
lovagolni, korábban a katonaságnál lovas kiképzõ is volt.

Nagymaros

5

Meghívó
Szeretettel várunk minden kisgyereket, szüleiket, nagyszüleiket május. 29-én a nagymarosi mûvelõdési házban 1330tól 18 óráig tartó gyermeknapi rendezvényünkre.
A különbözõ elõadásokat kézmûveskedés és táncház zárja.
A programot a Nagymarosi Óvodáért Alapítvány támogatja.
AZ ALAPÍTVÁNY ELNÖKE

Gyermeknap Nagymaroson
vásárral egybekötve
Kedves Nagymarosiak!
Gyermeknapi vásárt nyitunk Nagymaros Fõ terén
május 29-én, szombaton 13 órától 19 óráig
Együttmûködve az óvodákkal, ismét
szeretnénk összegyûjteni süteményt, kézimunkát, csecsebecsét, megunt játékokat,
könyvet, illetve minden egyéb felajánlást
köszönettel elfogadunk.
A jótékonysági vásár bevételét most is
az óvodák részére ajánljuk fel. Az óvónõk által szervezett gyermeknapi programok mellé, illetve velük karöltve rendezünk a
térre további szabadtéri játékokat is.
Szeretettel várjuk a felajánlókat, kedves érdeklõdõket, és vásárlókat!
ÓVODÁK SZMK TAGJAI

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

Kistérségi focinap
Immáron másodszor került
megrendezésre a váci kistérségi focinap városunkban. 2010.
április 24-én rekord született a
nevezett csapatok tekintetében,
hiszen a tavalyi 16-hoz képest
idén 25-en mérték össze erejüket.
Csodás idõjárási körülmények között élvezhették a játékot a résztvevõk. Szép küzdelmeket, sportszerû játékot mutattak a játékosok, öröm volt
nézni a közel 250 gyereket,
ahogy rúgták a bõrt. A hazai-

ak folyamatosan javuló tendenciát mutattak, de a vendégek
arathatták a fõbb babérokat –
egyenlõre!
A fantasztikus napért köszönetünket fejezzük ki a rendezõknek, a kistérségi sportbizottságnak, a Nagymarosi Futball Klubnak a pálya és környezete kifogástalan állapotáért, a CBA-nak és a Visegrádi
ásványvíznek a támogatásért,
valamint nagymarosi vállalkozónknak a kapuk szállításáért.
PETROVICS LÁSZLÓ

Kistérségi futball nap eredményei
I. korcsoport: - 1. Verõce, 2. Vác Karolina, 3. Püspökhatvan,
4. Szõd 1., 5. Galgagyörk, 6. Nagymaros, 7. Szõd 2., 8. Verõce 2. II. korcsoport: 1. Vác Juhász, 2. Szõd, 3. Acsa, 4.
Galgagyörk, 5. Vác Karolina, 6. Verõce, 7. Rád. III. korcsoport: 1. Kosd, 2. Galgagyörk, 3. Verõce, 4. Szõdliget, 5.
Nagymaros. IV. korcsoport: 1. Acsa, 2. Galgagyörk, 3. Nagymaros, 4. Szõd.
EREDMÉNYEI. Újpesti Öböl - Hídépítõ Kupa április 24. K1 17 évesek: 8. Szûcs Géza, K1 15 évesek: 3.
Döbrössy Péter, MK1 12 évesek: 4. Szántói-Szabó Márk, MK1
12 évesek: 3. Jeszenszky Petra, MK1 11 évesek: 1. Szlávik
Tamás, 2. Polgár Péter, 5. Polgár Dániel , K1 férfi 40 évesek: 1. Heincz Sándor.
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Alapítványi bál - 2010
Idén rendhagyó módon nem a
báli szezonban, hanem április
17-én, egy szép tavaszi estén
rendeztük a nyolcadik osztályosok bálját. A gyerekek már
túl voltak a felvételi vizsgákon, sokan közülük biztos helyet szereztek a választott középiskolában, így sokkal felszabadultabban készülhettek
életük elsõ báljára.
A nyitó tánc után, mely egy
bécsi keringõ volt a büszke
édesanyák és édesapák táncoltak gyermekeikkel, majd a
mûsort egy Michael Jackson
koreográfia zárta. Volt táncverseny, tombola és elsõsor-

de, Széplasz Julianna – zöldséges bolt, Szilágyiné Franyó
Emese, Szûcs Éva, Teri Butik
– Fõ tér, Ugrai Mária, Valen-

vezést igényel.
A bál egyben jótékonysági
est is, hiszen a bevételbõl rászoruló diákjainkat, iskolai
rendezvényeinket támogatjuk,
melyre az utóbbi években egyre nagyobb szükségünk van.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak a sok színvonalas tombolaajándékért: “Ancsa” kisbolt, 7. a osztály, Ábrámné
Burgermeister Mónika, Adi
Papír Írószer, Aliz Cukrászda,
Ambrusné Molnár Csilla,
Bachor László és felesége,
Balázs Róbert és Valent Edit,
Baranyai Angéla, BOSZI Bu- A nyitó tánc: bécsi keringõ
nácsadó Kft, Nonn Katalin,
PADUC – Csillag László,
Pagács György, Palásti Ildikó, Panoráma ÁBC “Márti”,
Petrovics László és Balla
Réka, Piramis Építõház Kft.,
Raszler Orsolya, RÉV-büfé,
Skoda Gabriella, Szalai Tün-

tin
József
vállalkozó,
Vandrusné Andi, Von Benko
Marian és Ferenc, Zellerné
Erzsi - virágbolt, Zoller
Istvánné – vegyeskereskedés,
Zollerné Patrik Angéla, Zsófi
Trafik.
HEINCZNÉ CSERNI KATALIN

Segítsünk Juhász Márknak!

A mûsort Michael Jackson koreográfia zárta
ban nagyon jó hangulat!
Nagy büszkeséggel töltött
el mindannyiunkat, ahogyan
búcsúzó diákjaink mulattak
együtt hajnalig egymással, szüleikkel és pedagógusaikkal.
Külön köszönet illeti osztályfõnökeiket, Valentin Józsefnét és Galambosi Erzsébetet, hiszen tudjuk, mennyi
szervezés és munka állt
amögött, hogy ez az este ilyen
jól sikerüljön.
Köszönjük Philipp Nórának és Heinczinger Balázsnak
a táncok betanítását, a Heinczinger zenekarnak a remek
zenét, Kmetty Ildikónak a ruhákat és nem utolsósorban
Vandrus Lászlóné Andinak a
tombolaajándékok beszerzését, amit már több éve vállal,
és tisztában vagyunk vele,
hogy a feladat sok idõt és szer-

tik – Zoltai Vera, CBA, CKÖ,
David Balazic, Dunakanyar
Utazási Iroda, Fazekas Gabriella, Fehér Stadler Beatrix,
Flamich Gábor, Fortuna –
Vác, Gyatyel Mónika, Hajek
Csilla, Heincz Györgyi,
Heincz Károly, Heincz Lilla –
CLEO, Heinczné Cserni Katalin, Heininger Károly,
HIRKO Kft, Honti Csilla,
Ipoly Erdõ Zrt – Nagymaros,
Jakus Éva – baromfibolt,
Jakus Mihály, Kerekasztal
Könyvesbolt, Kiss Károlyné,
Klári Sörözõ, KÓKA Bt, Korona Kisvendéglõ, Lénárt Kitti, Magdi Szalonja, Magyar
Edit, Maros Étterem, Marosnet Kft, Mester György, Nagymarosi Motorcsónak SE, Nemes Antalné, Német Imre képviselõ, Németné Gelányi Gabriella – MONDE Pénzügyi Ta-

mekekért Alapítvány kuratóriuma.
A kisfiú állapotáról az újságon keresztül tájékoztatjuk
a város lakóit.
Kérjük, figyeljék plakátjainkat, mert jótékonysági
rendezvényeket is szervezünk Márk támogatására.
Támogató csapat: Gáspárné Váradi Hajni, SzlépA négy éves nagymarosi káné Árvai Ágnes, Radics
Juhász Márk családja se- Károlyné (Magdi), Halász
gítséget kér a város lako- Csabáné (Szilvi)
saitól. A kisfiú daganatos
betegségben szenved. Két*
szer már meg is operálták,
folyamatos kezeléseket
Juhász Márk 2005. aukap, melyek nagy fájda- gusztus 5-én született. Idén
lommal járnak. Életkörül- januárban egy daganatot táményei javítására városi volítottak el a vastagbelérõl.
összefogásra van szükség. Kemoterápiás kezelés után
Gyûjtést szervezünk a csa- áprilisban egy újabb dagalád megsegítésére. Segítse- natot kellett eltávolítani a
nek, ha tehetik! Adomány- vékonybélrõl. Kötõszövetes
gyûjtõ helyek: Alsó Isko- daganatos megbetegedést
la, Könyvtár, Erzsi virág- diagnosztizáltak nála. Ezek
bolt, Fodrászatok és Koz- a daganatok sajnos bármim e t i k á k , C B A á r u h á z . kor kialakulhatnak, folyaGyûjtés támogatója, segí- matos megfigyelésre van
tõje a Nagymarosi Gyer- szüksége.
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Akadályversen a Megemlékezés a
Költészet Napjáról
Föld napján
A Föld napját ebben a tanévben is hangulatos akadályversennyel köszöntötte iskolánk.
Az idén a verseny fõ témája
Saját környezetünk védelme
volt, vagyis aköré csoportosultak a feladatok, hogy mi, az
egyszerû emberek a mindennapjainkban mi mindent tehetünk a Föld, környezetünk védelmében.
Így a gyerekek számot adhattak tudásukról a levegõ- és
víz szennyezõdések megelõzésével kapcsolatos tudásukról.
Szétválogathatták a különbözõ
hulladékokat újrahasznosításuk szempontjából. Feladatuk
volt a védett növények és állatok felismerése, élõhelyük
megnevezése, a nemzeti parkok fontossága, és persze nem
utolsósorban, de itt most utoljára meghallgattuk ötleteiket,
hogy õk mi mindennel tudnak
takarékoskodni.
Természetesen nemcsak a

Föld védelme, hanem egészségük védelme is fontos, így az
egyik állomáson testi ügyességükrõl adtak számot.
A verseny eredményes volt,
sok minden tudással gyarapodtak még tanulóink, és remélhetõleg sok mindent hasznosítani is fognak belõle az életben.
Az alábbi eredmények születettek:
Az 5. és a 6. osztályosoknál a “kicsik” gyõzedelmeskedtek, az 5. b osztály BOLYGÓK csapata gyõzött, a Hangyaboly (5. a) és a Párducok
(5. b). A 7. és a 8. osztályosok
között a 8.b osztály aratta le a
babérokat, a KAKAÓS CSIGA nevû csapat nyert, Bussnake csapat lett a második. A
harmadik helyet a 7.b osztály
Õzdisznók csapata szerezte
meg.
BURÁNYI ÉVA
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETÕJE

Kistérségi kupa és
körzeti szavalóverseny
Nagymaroson rendezték meg
április 24-éna Váci Kistérségi
Labdarúgó Kupát, amelyen
számos település focistái mellett a nagymarosi diákok is
részt vettek. Az eredményeket
tekintve az I. korcsoport 6., a
II. korcsoport 8., a III. korcsoport 5. és a IV. korcsoport 3.
helyezést ért el. Ezúton is gratulálunk nekik.
A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola
április 27-én megrendezte a
Kittenberger Fesztivál keretein belül a körzeti szavalóversenyt. Ebben az évben két témát jelöltünk meg: 1. humor a
költészetben, 2. család.
Arra gondoltunk, hogy értékvesztett világunkban már
azzal is nevelõ hatást érhet el a
magyar szakos pedagógus, ha
élõben szólaltatja meg a családnak, mint nemzetépítõ sejtnek a fontosságát, az összetartozás adta biztonság élményét.

Érdemes tartottuk a gyerekek figyelmét felhívni arra is,
hogy a költészet nemcsak unalmas magyarórai téma, hanem
örömforrás is lehet.
A “család” témakörben a
következõ eredmények születtek: I. helyezés: Mészáros Péter (Visegrád), II. helyezés:
Melisek Máté (Nagymaros),
III. helyezés: Hegedûs Áron
(Visegrád) és Lajtos Sára
(Nagybörzsöny.
A “humor a költészetben”
témakör eredményei: I. helyezés: Pauer Tamás (Vác), II.
helyezés: Bognár Bende (Visegrád), III. helyezés: Petrovics Botond (Nagymaros).
A zsûritagok: Kékesi Jánosné, iskolánk nyugdíjazott pedagógusa; Varga Zoltánné, iskolánk nyugdíjazott magyartanára; Tolnai Miklós, a Magyar
Színház színésze.
DEMETERNÉ VITÉZ KATALIN
A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG
VEZETÕJE

A Magyar Költészet Napja alkalmából idén elsõ alkalommal került kiírásra az önkormányzat és
a Virágos Nagymarosért Egyesület összefogásában az “Olvass és
Rajzolj” rajzpályázat.
Erre a pályázatra magyar írók
és költõk, illetve népmesék illusztrációját vártuk egy képben

Szeretnénk megköszönni Erdélyi Balázs tanár úr segítségét,
aki felkészítette a gyermekeket és
még gitározott is a jelenlévõknek,
ezzel remek hangulatot teremtve.
Reméljük jövõre is meghirdethetjük ezt a pályázatot, és akkor még több alkotás közül válogathatunk.

szabadon választott technika alkalmazásával. Több, mint 100
mû érkezett a felhívásra. Nagyon
nehéz volt választani a szép, gondos munkák közül. Nagy segítségünkre volt ebben Mosonyiné

Végezetül gratulálunk még
egyszer az összes díjazottnak.
Óvoda: 1. Pantali Anna; 2.
Balogh Friderika és Palotay
Ádám; 3. Havasi Petra és Balogh
Kristóf.

Garami Mária és Hirippiné Rózsa Valéria, akiknek ezúton is
szeretnénk megköszönni a szakmai segítségét.
Az eredményhirdetésre és a
díjkiosztó ünnepségre nagyon
sokan jöttek el! Sok kíváncsi és
izgatott gyermekkel és szüleivel
telt meg a mûvelõdési ház. A jelenlévõket Petrovics László polgármester köszöntötte.
Köszönet illeti az iskola több
tanulóját, akik egy-egy verssel
készültek erre a napra. Név szerint: Hlaván Eszter, Ribai Róbert,
Hernádi István, Gláz Dorottya.

1-2. osztály: 1. Bognár Berta,
2. Gável Klára, 3. Döbrössy Orsolya és Tomán Szelemér Horka.
3-4. osztály: 1. Kovács Georgina, 2. Guthy Tamás, 3. Szénási
Krisztina.
Felsõ tagozat: 1. Schwarcz
Anna, 2. Juhász Judit, 3. Kovács
Roberta.
RUDOLF JÓZSEFNÉ
A HUMÁNÜGYI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

A

BALLA RÉKA
VIRÁGOS NAGYMAROSÉRT
EGYESÜLET NEVÉBEN
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NaKE Tavaszi Tárlat
A hagyományokhoz híven idén
is új és igényesen elkészített
képzõmûvészeti alkotásokat láthattunk a Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület május 2án, délután a mûvelõdési házban nyílt Tavaszi Tárlatán.

lin, a mûvelõdési ház vezetõje
köszöntötte, s mivel az esemény
egybeesett anyák napjával,
ezért az édesanyákat Tordon
Ákos: Pogány imádság címû
versével köszöntötte.
A kiállítást megnyitó beszé-

A kiállítást Rudolf Józsefné,
az önkormányzat humánügyi
bizottságának elnöke nyitotta
meg, énekkel, verssel közremûködtek Pauer Tamás, Nógrády
László és a Maroska gyermekkórus Juhász Orsolya vezetésével. A kiállítás május 17-ig tekinthetõ meg.
A tárlat megnyitóján megjelenteket Mándliné Szabó Kata-

dében Rudolf Józsefné egyebek
mellett elmondta: “Ma itt, a mûvészek segítségével minden
adott a kultúra életéhez. A szépség, a színek kavalkádja, harmóniája, a formák sokasága, a
természet pillanatainak megragadása, az emóciók megjelenése, a nyugalom és a vitalitás. A
felsoroltak mind megjelennek a
mûvekben.”

Köszönetünket fejezzük ki a Light Tech Kftnek és Bócz József úrnak a közbenjárásért, hogy
intézményeinknek 200 darab fénycsõ adományozásával segítettek! A mai válságos idõkben
nagy könnyebbség ez nekünk! Köszönjük!
Nagymaros Város Önkormányzata

Új ételszállító autó
Örömmel tudatjuk Nagymaros
lakosságával, hogy a Gondozási Központ (ÖNO) új ételszállító autót kapott!
A képviselõ-testület a költségvetés tervezésekor egy
meghatározott összeget jóváhagyott gépkocsi vásárlásra.
Április elején Rudolf Józsefné
- Kriszti kezdett tájékozódni,

Önkormányzat intézményünknek. Nagy örömmel értesültünk
a jó hírrõl. Utóbbi idõben sok
gondunk volt a régi autóval,
sokat fogyasztott, és állandóan
meghibásodott veszélyeztetve
ezzel az ÖNO, az Óvodák és a
kiszállított étkezésben részesülõk ebéddel történõ ellátását.
Ezentúl probléma nélkül eltud-

hogy ebbõl az összegbõl milyen autót lehetne beszerezni.
Több kereskedõnél megfordult, és végül a Képviselõ-testület felé tett elõterjesztésben
négy gépkocsi szerepelt. Volt
köztük használt és volt új is. A
Testület új gépkocsi vásárlását
támogatta így egy Dacia Logan
kombi autót vásárolt meg az

juk látni ezen feladatainkat, ami
közvetve településünk lakóinak
nagy részét érinti akár idõs ellátásban részesülõ akár óvodás,
akár egyéb okból házhoz szállított étkezésben részesülõ családtagja van.
Köszönjük a szép új autót!
A GONDOZÁSI KÖZPONT
ELLÁTOTTJAI ÉS DOLGOZÓI

Meghívó
Nyílt napot tartunk május 27-én a Gondozási Központban
(ÖNO, Nagymaros, Vasút u.6.) melyre tisztelettel meghívunk minden érdeklõdõ nagymarosi lakost. Az intézményt
ezen a napon 9-15 óráig bárki meglátogathatja, megismerheti hogyan telnek a napok nálunk.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk:
AZ ÖNO IDÕSEI ÉS DOLGOZÓI

Köszönetnyilvánítás
Ezuton szeretnénk megköszönni
minden szülõnek, aki segített minket
és gyûjtött papírt az óvodánk javára.
Köszönetet mondunk az iskolának is, hogy lehetõséget adott a
közös gyûjtésre.
Külön kiemelnénk azokat a
szülõket, akik munkájukkal, autójukkal segítettek nekünk. Név szerint: Vörös Andrea, Galszterné
Együd Zsuzsanna, Kovács Judit,
Rácz-Kis Tímea és Rácz Tamás.
Az összegyûjtött papírért kapott pénzt az év végi kirándulásra
fordítjuk.

A Dózsa György úti óvoda
nevében:
GUBACSI HAJNALKA ÉS
RUDOLFNÉ KRISZTA

- 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”
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A szintetizáló elme
mintapéldája volt
Egy éve, április 24-én hunyt el
Vác szülötte, professzor dr.
Gánti Tibor biokémikus, szakterületének elismert személyisége, Vác szülötte, hosszabb ideig
városunk polgára. Halálának
elsõ évfordulójára családja életút kiállítást állított össze, amely
április 24-én nyílt meg, és május 8-ig volt látható a váci mûvelõdési központban.
A húsz tablón témakörönként válogatott fotók és doku-

tisztán látott, ragyogóan következtetett. Ezt azonnal megtapasztalhatta a vele beszélgetõ,
függetlenül attól, hogy mirõl
folyt a szó. Gánti átlátta a biológiai rendszerek minden megnyilvánulási formáját, így a társadalomban zajló folyamatokat
is. Ehhez betegsége idején,
kényszerû bezártságában leginkább közvetett úton szerzett információkból, távolról érzékelhetõ emberi megnyilvánulások-

Fotó: Varga László
mentumok követték Gánti Tibor
életútját, a vitrinekben kedves
tárgyai és kitüntetési voltak láthatók. A teljes életút ismertetése volt a kitûzött cél, nem pusztán a rendkívüli életmûé. A család meggyõzõdése szerint egy
ilyesfajta dokumentálás többet
ad, többet megmutat az emberbõl, nem csak az alkotót ismerhetjük meg általa. Az anyagot
Gánti Tiborné gyûjtötte össze, és
vejük, Varga László grafikus
öntötte professzionális formába.
A megnyitó idejére megvalósult
Gánti Tibor egyik dédelgetett
terve is, felesége megjelentette
a visegrádi várról készített Gánti
fotók albumát. A Váci Múzeum
Egyesület védnökségével zajló
megnyitón több mint százan voltak jelen, az emlékezõ váci és
nagymarosi polgárok mellett
megjelentek a tudományos élet
jeles képviselõi is.
A “Magister Vitae” – avagy
az “Élet Mestere”, egy váci tudós alkotó élete címû kiállítás
megnyitóján Zomborka Márta,
a Váci Múzeum Egyesület alelnöke egyebek közt így emlékezett Gánti Tiborra. “A szintetizáló elme mintapéldája volt számomra, akinek gondolkodásában az ismeretek, tapasztalatok
összeértek, összeálltak. Nagyon

ból, gesztusokból szûrte le tapasztalatait. Ennek ellenére utolsó beszélgetéseink alkalmával is
érzékelhettem, hogy sokkal tisztábban átlátta az ügyeket, mint
sokan mások, akik közvetlenül
jelen voltak, vagy akár dokumentumokból tájékozódhattak.”
Az egykori tanítvány, dr.
Szathmáry Eörs professzor, az
MTA levelezõ tagja a VME elnöksége nevében beszélt Gánti
Tibor a tudományos munkásságról, az eredményekrõl. “Az elméleti biológia professzoraként
elsõsorban az élet mibenlétének,
keletkezésének kutatásával foglalkozott, és elkötelezett munkása volt az élõvilág megõrzéséért
folytatott küzdelmeknek. 16
önálló tudományos mûve jelent
meg különbözõ nyelveken, néhányuk több kiadást is megért.
Gánti professzornak a tudományos ismeretterjesztés is természetes közege volt, számtalan kiadvány, cikk, tanulmány tanúskodik errõl. Rendkívüli megfigyelõképességgel, éles logikával, lenyûgözõ stílusban írta meg
munkáit, sokszor az irónia és a
kritika eszközeit is alkalmazva
legyen szó tudományról, környezetvédelemrõl, vagy politikáról”
– hallottuk Szathmáry professzortól.

Utca a múltból
Sokan emlékeznek még azokra a képekre, amelyek régi utcáinkat ábrázolják. Ezeken a képeken megfigyelhetõk a házak elõtt elhelyezett padok. Fontos feladatot töltöttek be az
információáramlás szempontjából. Volt még egy funkciójuk, kapcsolatteremtés a szomszédokkal, utcabeliekkel. A
napi nehéz munka után az emberek megbeszélték örömüket, bánatukat, múltjukat és jelenüket, a napi történéseket.
A beszélgetések során részletesen megismerték a mellettük
lakók gondolkozásmódját, történetét, életvitelét.
Ezek az információk összekovácsolták az egymás mellett élõket és a szomszédokból barátok lettek. A munka
mellett mindig szakítottak idõt egymásra. Részesei lettek
egymás életének. Úgy gondolom, még sokat tanulhatnánk
az elõttünk élt emberektõl vagy a ma élõ öregektõl.
A nagyon fejlett és büszke világunkban lassan eltûnik a
fizikai jelenlétet igénylõ kommunikáció. Az sms-ek, e-mailek világában visszafejlõdik beszédkészségünk, torzul nyelvi kifejezõ képességünk. Lassan nem használunk ékezeteket, rövidítéseket alkalmazunk. Nyelvünk csökevényesedik,
visszafejlõdik. Lehet, hogy pár évtized múlva elérjük az
egyiptomi hieroglifák fejlettségét? Fejlõdünk vagy visszafejlõdünk? Ezt mindenki döntse el maga.
2010. Nagymaros városszéle, Radnóti utca.
Ez az utca dacolva a modern idõkkel, a mesterségesen
felgyorsított mindennapjainkkal, megmaradt szigetnek az
áradatban. Az itt élõ emberek megõrizték azt a jó tulajdonságukat, hogy kíváncsiak egymásra. Nem sajnálják az együtt
töltött idõt. Segítenek egymásnak, s ha kell segítséget is mernek kérni. Napi kapcsolatba vannak egymással. Nem kell
hozzá különösebb indok, hogy meglátogassák a szomszédot. A vásárlásoknál, gyógyszer felíratásoknál gondolnak
másokra is, s ha lehet elintézik az õ dolgukat is. Ha valamit
nem tudnak egyedül megoldani nem restellenek segítséget
kérni. Fõzéseknél, ha az alapanyag véletlenül nem áll rendelkezésre, kölcsönkérnek majd visszaadják. Nem ritkák az
együtt töltött programok. Az utcában lakó idõsebb emberek viselkedésmintát adnak a fiatalabbaknak és ez által õk
belenõnek ebbe az életformába. Reméljük, ha gyermekeik
lesznek õk is továbbadják majd nekik.
Nem állítom, hogy Nagymaroson ez az egyetlen ilyen
utca. Bízom benne, hogy még sok ilyen van, csak nem tudunk róla. Szívesen megismernénk más utcák életét, mindennapjait, érdekes történeteit. Ha úgy gondolják utcájuk
élete mások érdeklõdésére is számot tarthat, kérjük írják meg
nekünk.
ZOLLER CSABA
ALPOLGÁRMESTER

Megjelent prof. dr. Gánti Tibor legújabb
könyve posztumusz kiadásban.
Címe: Visegrád
A Fellegvár az felleg-vár
Színes képalbum, mely 90 gyönyörû felvételt
tartalmaz a visegrádi várról magyar
és angol bevezetõ szöveggel.
Ára: 2200 forint
Kapható: Nagymaroson, a templom
melletti könyvesboltban
és Vácon a Lyra könyváruházban.
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Hulladékgazdálkodás kérdései
Április 1. napján hatályba lépett Nagymaros Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2010. (III. 31.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (a rendelet teljes szövege az önkormányzat honlapján olvasható).
A rendelet pontosan meghatározza a kötelezõ közszolgáltatás fogalmát és tartalmát.
Így a város közigazgatási
területén lévõ valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelõje, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlõje (a továbbiakban együtt:
tulajdonos) az ingatlanon keletkezõ, illetve felgyülemlõ
települési szilárd hulladék
összegyûjtésérõl és a hulladékkezelõnek történõ átadásáról köteles gondoskodni, és
ezért díjat fizetni.
A rendelet újdonsága,
hogy kiterjeszti a kötelezõ
közszolgáltatás fogalmát, illetve a kereskedelmi egységek esetében konkrét mérõszámok alapján szabályozza
az igénybeveendõ szolgáltatás mértékét.
Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás
igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezelésérõl:
a) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 13. §-ában foglaltaknak
megfelelõen saját maga nem
gondoskodik (jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelõ hasznosító
vagy ártalmatlanító eljárás,
berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti), vagy
b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezeléstõl a környezetvédelmi felügyelõség által
igazoltan lényegesen kedvezõbb megoldással nem gondoskodik.
Amennyiben a gazdálkodó
szervezet (így minden kereskedelmi egység tulajdonosa) a fenti feltételeket - igazolt módon - nem tudja biztosítani, úgy a szolgáltatóval

legalább a rendelet 1. számú
függelékében meghatározott
mennyiségû szilárd hulladék
kezelésére köteles szerzõdést
kötni.
A díjfizetési kötelezettség
csak az üresen álló ingatlan
tulajdonosát nem terheli. ezt
a tényt a tulajdonos köteles a
közszolgáltatónak bejelenteni.
A díjat évente két alkalommal, legkésõbb április 15-ig
és október 15-ig köteles a tulajdonos a hulladékkezelõnek
csekken, vagy készpénzben
megfizetni, a hulladékkezelõ
számlája ellenében.
A hátralékos közszolgáltatási díj adók módjára behajtható köztartozásnak minõsül,
melyet a polgármesteri hivatal hajt be.
Kedvezményként került
szabályozásra a rendeletben,
hogy az ingatlantulajdonos
kérheti az elõírt minimális
edényzettõl kisebb edényzet
(50 literes) igénybevételét,
amennyiben a polgármesteri
hivatal által igazoltan
- egyedülálló nyugdíjas,
vagy
- egyedülálló, és háztartásában az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 150 százalékát. A kérelmeket a humánügyi bizottság
bírálja el.
A kötelezõ helyi közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat tulajdonában álló
Maros Építõ és Kommunális
Szolgáltató Kft, mint közszolgáltató jogosult.
A rendelet szabályozza a
szabálysértések körét (pl. települési szilárd hulladéknak a
rendszeresített gyûjtõedényzeten kívül - a lomtalanítás
esetén kívül - a közterületre
történõ kirakása, hátrahagyása, egyéb települési szilárd
hulladék más tulajdonos háztartási hulladék gyûjtésére
szolgáló edényzetébe berakása), melyek elkövetéséért
30.000 forintig terjedõ pénzbírság szabható ki.
Központi jogszabályok
alapján ezen felül lehetséges
hulladékgazdálkodási bírság
kiszabása is, melynek mértéke jóval túlmutat a szabály-

sértési bírságok összegén
(több százezer forint is lehet),
és ezt elsõsorban a külterületi konténerek melletti hulladék elhelyezéséért fogjuk kiszabni.
A május hónapban munkába álló településõrök egyik fõ
feladata is a hulladékgazdálkodással kapcsolatos elõírások betartatása lesz.
A témakörhöz kapcsolódóan több ülésen át vita tárgya
volt a külterületi hulladékszállítás kérdése. A konténeres szállítás mértéke elsõsorban a nem rendeltetésszerû
használat miatt megemelkedett, a konténerek környezete szemétlerakóvá vált, ennek
visszaszorítása szintén a hivatal feladata lesz, elsõsorban a
településõrök és a megfelelõ
tájékoztatás által. Több konténer áthelyezésre, illetve
megszûntetésre kerül és az
anyagiak rendelkezésre állása esetén a környezetüket is
rendezzük.
A rendelet is tartalmazza,
de fontos megemlíteni, hogy

a konténerek háztartási
hulladék elhelyezésére szolgálnak (így pl. zöldhulladék, építési törmelék, lom
nem helyezhetõ el) és kizárólag a szállítójármûvel megközelíthetetlen helyeken lévõ,
fõként külterületi ingatlanok
tulajdonosai által vehetõk
igénybe, a kukás szemétszállításba bekapcsolt belterületi
ingatlanok tulajdonosai által
nem! Az említett hulladékfajták elhelyezésére a Maros
Kft. telephelyén, a Rákóczi út
37. sz. alatt díj ellenében van
lehetõség. Ezek lerakásához
elõzetes egyeztetés szükséges: 27/354-313
Az illegális hulladék elhelyezés megakadályozását a
bírságok következetes alkalmazásával szintén a településõrök igénybevételével fogjuk
elérni.
Ezért ez úton is felhívjuk
mindenki figyelmét, hogy az
elõírások megsértése esetén
minden esetben bírságot fogunk kiszabni.
MURÁNYI ZOLTÁN
VÁROSÜZEMELTETÉSI
CSOPORTVEZETÕ

DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZÕ

Nápoly és Nagymaros
szelídgesztenyét ültet
Immár 700 éve, hogy a nápolyi születésû Károly Róbertet – aki elsõként adott városi rangot Nagymarosnak magyar királlyá koronázták,
akkor már a valódi koronával.
E jeles eseményre, és az
általa Nagymarosra telepített
szelídgesztenyésekre emlékezünk 2010. június 9-én,
városunkban, amikor jelképesen két gesztenyefát ültetünk Nápoly város képviselõjével, Olaszország budapesti nagykövetével, és parlamenti képviselõinkkel! A
fák ültetése a szelídgesztenyések megmentését is célozza.
Ez a rendezvény - ahol jelentõs média részvétel várható - az elsõ eleme Nagymaros városmarketing stratégiájának, amelyet az újonnan
alakult Nagymaros Turizmusáért Egyesület az önkor-

mányzattal karöltve alakít ki.
A további lépések között szerepel Magyarország elsõ,
sváb hagyományokat idézõ
„Maibaum” állítása, a mûvésztelep újraindítása, a Magyar utca rendezése, Nagymarost bemutató új kiadványok megalkotása.
Ezúton is köszönetünket
fejezzük ki Magyarország római nagykövetének, Merényi
Miklós úrnak a támogatásért
és közbenjárásért, amely lehetõvé tette, hogy Nápoly
polgármester asszonyával felvegyük a kapcsolatot. Köszönet továbbá a Nagymaros Turizmusáért Egyesület tagjainak, akik aktívan részt vettek
e jeles ünnep megszervezésében.
Az ünnepségre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!
PETROVICS LÁSZLÓ,
KONCZ ERNÕ
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Nagymaros és a nagyvilág
4. 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.
Svájc kicsi, de gazdag ország. Így
terjedt el. Ez igaz, de mégsem egészen így. A gazdagságukkal nem
kérkednek. Életvitelük a skótokét
is felülmúlja. Vásárlási, befektetési szándékukat akár 4-szer, 5ször is megbeszélik, megfontolják.
Ezt láttam egy jó módú Basel melletti kisvárosban élõ családnál,
akik egy “High-tech”konferencia
alkalmával vendégül láttak. Leányukkal Cambridge-ben együtt
csiszoltuk két hónapig angol
nyelvtudásunkat, innen a kedves
meghívás.
A gazdag embert nem a ruházatáról ismerhetjük meg. Sõt a
kocsijáról sem. Svájcban csak elõzetes bejelentkezéssel lehet egy jó
étteremben étkezni. Nos, ott a foglalt asztal pozíciójából, az elfogyasztott ételek, italok alapján lehet a gazdagságára következtetni.
Egyébként Svájcban nem a hegyek
magasak, hanem a demokrácia
szintje. Ennek eléréséig és gyakorlati alkalmazásáig sok vér folyt a
földbe. Viccesen mondják: ha leásol két ásónyit, vért találsz ma is.
A befizetett adójukról törvény
biztosítja az elõzetes és utólagos
kontroll jogát. Nemcsak a nagy
országos, vagy kantonon belüli, de
a helyi kis fejlesztésekre is igaz ez.
A Szent Gotthard alagút az É-D
irányú közlekedési folyosó szûk
keresztmetszete, elavult és hosszú
ideig tart az átjutás rajta Olaszország felé. Áruszállítási csomópont
olasz oldalon Busto, ahol 40 méter magas daruk rakják át a konténereket, a kamionokat “Shuttle”
zárt vonatokra, amelyek 30 perces
frekvenciával indulnak a német,
illetve a skandináv logisztikai központokba. Érdekességként említem, hogy a vasúti kocsi ablakából háromféle magasságban látni
ugyanannak a falunak a templom-

tornyát, mivel a hegy belsejében
épített alagút háromszor kerüli
meg azt. A svájciak nagyszabású
terveket készítettek egy modern
alagútrendszer kiépítésére, természetesen népszavazás útján. Építenek egy 52 kilométer hosszú
közúti és külön egy vasúti alagutat a folyó szintjén. Ebben a komplett alagút rendszerben kiépítik a
teljes szellõzést, a tûzvédelmet, az
automatikus forgalomirányítást,
kórházi és katonai logisztikát, és
mindezt alig 10 év alatt. A demokráciának azonban ára van, hiszen
ötször volt a különbözõ költségû
fejlesztési variánsokról népszavazás. Ez ott természetes. És az is,
hogy a “Bund”, azaz az állam a
szegény “kantonokat”, azaz megyéket jelentõsen támogatja a
fenntartható fejlõdés, azaz a népesség helyben tartása, a kultúrájuk
megõrzése, az infrastruktúra fejlesztése vonatkozásában. Na, ezt
kellene valahogy itthon is megpróbálni.
A polgárok jogainak érvényesítésére szolgáló példám Zürich
egyik kerületében történt. Azért
tartottak helyi népszavazást, mert
az egyik villamos megállót a közlekedési cég összesen 20 méterrel
arrébb szerette volna tolni. Vajon
Budapesten Demszky Gábor megkérdezte egyszer is a fõváros lakóit, hogy szükség van e, és megépítheti-e 520 milliárd forintos
költségen a 4-es metrót? A svájci
demokrácia alulról felfelé építkezõ, közvetlen, és abban is különbözik minden más országéhoz képest, hogy a 7 miniszterbõl álló
kormányban a miniszterelnök
mandátuma egy évig tart, vagyis
rotáció útján minden miniszterbõl
elnök lesz a 7 éves kormányzási
periódusban. A túlzott hatalom ellen így is védekeznek.

Honlapom: zoller.jozsef.net-snake.hu

Gondolkodásmódjukra jellemzõ, hogy nemcsak szavakban védik környezetüket, a természetet,
hanem védik a vizeik, a levegõ
tisztaságát, már az iskolában tanítják a helyes magatartást. A Zürichi tavon átfolyik a Limat folyó,
amelynek - és az ebbe torkolló
patakok - vízét naponta ellenõrzik.
A gépjármûvek károsanyag kibocsátását törvényekkel korlátozzák,
ellenõrzik. Nem kedvelik a dízel
üzemû autókat, magasabb adókat
vetnek ki azokra. A tiszta levegõ
miatt olyanok Zürichben a házak
falai, mintha tegnap festették volna azokat be. Az autópályák mellett fekvõ paraszti birtokokat, kisgazdaságokat zajvédõ falakkal
vagy földmûvekkel (bevágás) védik. A földmûvek befüvesítés után
úgy tûnnek az arrafelé haladó autósoknak, mintha eredetiek lennének. Svájc nagy befogadó nemzet,
szociálisan érzékenyek. Nagy a
környezõ országokból ide érkezõk
száma, de egyre nõ a távol keletrõl befogadottaké is. Jelentõs az
56-os magyaroké is, Zürichben,
közel a vasúti fõpályaudvarhoz
egy lakótömb falán lévõ táblán
mondtak köszönetet a kinn élõ
honfitársaink. Ezek közé tartoznak
a Nagymarosról befogadottak is.
Többek között Bócz Pityu, Ritzl
Marika unokatestvérem, aki ott
újra férjhez ment és soha sem talált idõt 9 éven át, hogy zürichi
szabadidõmben találkozhassunk.
Gazdaságuk erõs, mégis okosan használják befektetési forrásaikat. Ehhez megfelelõ törvényeket
alkottak, hatékony tervezési módszereket alkalmaztak és jó Bund/
Kanton felelõsségi, illetve fejlesztési részesedési arányokat állapított meg a parlament. Olyasmit
nem engednek meg, mint nálunk,
hogy egy adott közlekedési folyo-

sóban az állam által finanszírozott
vasúti kapacitásnövelés várható
hasznát a privatizált ellenérdekû
közúti közlekedés (busz) tegye
zsebre. Budapest-Gyõr között a
160 kilométer/óra sebességû vasúti forgalom jelentõs részét a busz
viszi el, holott az állam fizeti egyaránt az autópálya és a vasúti fejlesztéseket.
Ezt Svájcban Zürich és Bern
közötti infrastruktúra fejlesztésénél már a tervezéskor nem engedték meg. Létrehoztak egy 160-200
kilométer/óra
sebességû
un.”taktplan”vasúti közlekedést,
amely 30 perces gyakorisággal
vehetõ igénybe minden állomáson.
Ezzel kiszorították technikailag és
törvényileg is a párhuzamos buszközlekedést. A buszok az állomásokon rá- és elhordó funkciót látnak el. A Bund így jelentõs beruházási összegeket takarított meg és
csoportosíthatott át másra.
Svájcban az állami, nálunk még
ma is a “lobby” érdek érvényesül.
Vannak viszont olyan területek, témák, ahol nem az állami érdek érvényesül. Ha egy kis falu, település érdekei ellentétesek egy regionális vagy helyi infrastruktúrafejlesztéssel, akkor az állam a helyiek beleegyezése nélkül nem tudja
azt végrehajtani kivéve, ha bíróságon annak ellenkezõjét állami, honvédelmi, biztonsági okokra hivatkozva bizonyítja. Konszenzust keresnek és találnak, ez a svájci közvetlen demokrácia esszenciája.
A direkt svájci demokrácia
alapegysége a közösség. Minden
egyes polgár részt vesz a közösség életét meghatározó kérdések
eldöntésében azáltal, hogy közvetlenül választja meg elöljáróit (tanítókat, közalkalmazottakat, bírókat) és maga dönt a gazdálkodás
és a helyi szabályokról.. Így mérheti fel saját tapasztalatain át döntéseinek eredményességét. A
BÜRGERRECHT, azaz a közösségi jog a közjogok alapja. Svájc
állampolgára csak az lehet, aki ezt
a jogot születés vagy befogadás
útján megszerezte. Az állampolgárságot ugyan a szövetségi hatóság erõsíti meg, de ennek elõfeltétele, hogy a folyamodót valamelyik közösség befogadja.
Érdekessége a svájci demokrácia felfogásnak, hogy a
“polgár”nemcsak a nyelvtan szabályai szerint volt hímnemû fogalom, hanem a politikában is. A
nõknek sokáig nem volt szavazati
joguk. Csak az 1970-es népszavazáskor kaptak végre szövetségi
szavazati jogot. Egyes kantonokban azonban máig ki vannak zárva a politikai joguk gyakorlásából.

(folytatjuk)
ZOLLER JÓZSEF
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Végre lett egy gazdim!

ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Közösségi együttlét
az állatbarátok körével
Meghívottként részese volt a
MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú
Alapítvány képviseletében a VonBenko házaspár és e rövid beszámoló híradója, a Cserni Kati által
életre keltett , kisiskolások alkotta
Állatbarátok köre emlékezetes
összejövetelének.
A szép számú (45 alsótagozatos) állatbarát csapat Csernõi Ildikó tanítónõ 2/a osztályában gyülekezett és várta, milyen meglepetésben lesz része ezen a szép áprilisi tavaszi napon. Igazán nagyszerû lehetõséget kaptunk, hogy megismerhessük elõszõr élõszóban és
videófilmen, majd személyesen,
magát a hobbi malacként tartható
Vietnámi Csüngõhasút. Szalai Lajos és házanépe fogadott szeretettel bennünket, (mind az ötvenünket) kertjében, ahol lakik a két
csüngûhasú coci. Az ismertetõben
halhattuk, hogy fõleg az USA-ban,
az NSZK-ban és Hollandiában
közkedvelt törpemalackák az igényes, tiszta lakóhelyet kedvelik.
Rendkívûl ragaszkodók, nagy a
mozgásigényük, szeretnek fürdeni.
Kedvenc ételük a mazsola, a szárított gyümölcs és a banán...de mit
mesélt nekünk Szalai Lajos és felesége: nagyfiuk Misi, házikolbászért kapta cserébe a Balaton
környékén született két cocit.
Amikor a nagymarosi visegrádi

A malackák
várra nézõ Duna-parti kertbe érkeztek, egyenlõre kénytelenek voltak
társbérletbe költözni a kakasassal és
tyúkjaival egészen addig, amig a tojások érintetlenek maradtak. De aztán, amikor rájöttek az ízére, külön
költöztették õket. A minõségi lakáscsere már a délutáni szunyókálás és
az esti lefekvés elõtti alapos körbenézés szokásával jár. A kert távolabbi részén szabadon turkálhatnak kedvükre, akár 1O, 15 cm mélységre.
Visszaérkezve a tanterembe,
Von-Benko Marian ajándékba hozott
a felelõs kis állatbarátoknak, egy
kiszinezhetõ és saját aláírással ellátható “Lelkiismeretes állatbarát bizonyítvány “elnevezésû iratot. Azzal

búcsúztunk, hogy Cserni Kati jelezte, a következõ Állatbarátok körének
programja májusban, “Találkozás
Süti kutyával” lesz.
MOLNÁR ÉVA
Az férgekrõl
Örömmel látom, hogy egyre többen
szeretnék eltüntetni a kutyaürüléket
közterületeinkrõl, néhány információval szeretném alátámasztani ennek
jelentõségét.
Orsóférgesség. Gyakorlatilag
minden kölyökkutya orsóférgekkel
fertõzötten születik, vagy a szoptatás
alatt fertõzõdik. A gyermekek a földön, vagy a homokozókban játszva,
ujjukat szájba véve fertõzödhetnek

meg. A petékbõl kikelõ lárvák a
gyermek gyomrából átrágják magukat és károsítják a hasi szerveket, tovább vándorolva akár vakságot is okozhatnak.
Kampósférgesség. Gyakori
parazitái kutyáknak és macskáknak. A kampósféreg lárvái az emberi bõrön is át tudnak hatolni!!!
A mezítláb sétáló gyermek bõrén
átrágják magukat, vagy szájon át
jutnak a szervezetbe. Bõrsebek,
bõrvérzések, hasi fájdalom, hasmenés követheti a fertõzõdést.
Ostorférgesség. Kutyákban
súlyos tüneteket okoznak, emberben ritkábbak a tünetek, hasmenés,
étvágytalanság.
Galandférgesség. Nagyon gyakori paraziták. Az Echinococ-cus
lárvák emberben súlyos, életveszélyes megbetegedést okozhatnak.
Ezen kívül még számos féregfaj lehet veszélyes emberekre is.
A kutyaürülékben beszáradva
a férgek petéi hónapokig, évekig
fertõzõképesek maradhatnak.
Két módon tudunk segíteni a
helyzeten:
1. Rendszeres féreghajtás, legalább negyedévente
2. Ürülék-takarítás
Ne ezzel a cikkel álmodjanak!!!:-))))
DR. DROBILICH JÁNOS
Kérjük támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával, hogy továbbra is hatéko-

nyan tudjunk segíteni. A rendelkezõ nyilatkozatán a kedvezményezett: Máté Állatvédelmi
Közhasznú Alapítvány, adószáma: 18700767-1-13.

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
Május 10. 8-11 óráig: vásár (angol ruha)
Május 10. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Május 11. de.: vásár
Május 13. de.: vásár
Május 15. Keresztény Ifjúsági Találkozó
Május 16. 18 óra: a Nagymarosi Nõi Kar hangversenye
Május 20. de.: vásár
Május 22. de.: sakkfoglalkozás gyerekeknek
Május 27. de.: vásár
Május 29.: Gyermeknap
Május 31. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Június 1. de.: vásár (angol ruha)
Június 2. de.: vásár

Anyakönyvi hírek
Nagymaroson születtek: Gável Péter és Hadi Bernadett
fia Gergely.
Házasságot kötöttek: Hansághy Zsolt és Bódis Ágnes.
Nagymaroson hunytak el: Mórocz György, Kemper
Mihályné sz. Varsányi Anna, Bada Ernõné sz. Radics Veronika, Hutter János, Koncz Éva.

Nagymaros Fiataljaiért Közhasznú Alapítvány
NAFIA - Drogprevenciós program
Tudj meg mindent a drogok tulajdonságairól, hatásairól, jogi következményeirõl.
Május 13., 13 óra - San-Team
(Nyár utca, Posta mellett)
…kortól
Börtönlátogatás
Cél a Márianosztrai fegyház és börtön
Várjuk a 18 év feletti fiatalok jelentkezését!
Idõpont: június/július
Köszönet az Önkéntes Nap résztvevõinek és a NAKE
önkénteseinek a Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat épületének és udvarának megszépítéséért!
Köszönet a festõnek, Gyöngyösi Gyulának, aki szakmai
támogatást nyújtott a falak helyreállításában.
Elérhetõség: E-mail: nafia@freemail.hu
Web: nafia.hupont.hu
Támogassa alapítványunkat adója 1%-val.
Adószám: 18711949-1-13

Maksa Zoltán show június
13-án vasárnap este 19.30
órától a nagymarosi mûvelõdési házban.
Jegyek elõvételben a
könyvtárban vásárolhatók,
vagy foglalni a 594-105-ös
telefonszámon lehet, mely
1300.- forint, a helyszínen
vásárolt jegy 1500.- forint.
A mûsor után Maksa Zoltán dedikálja a könyvét.
Mindenkit szeretettel várunk.

Nagymarosiaknak kedvezmény
az Aquasziget Esztergom
Élményfürdõbe!
Új típusú kedvezmény, az Ister
Granum Eurorégiós kedvezmény kerül bevezetésre az
Aquaszigeten, 2010. május 3. és
2010. június 18. között.
Hétköznapokon 30 % kedvezményt biztosít az Aquasziget Esztergom Élményfürdõ a
belépõjegy áraiból, az adott idõszakban az Eurorégió 102 településének lakosainak.
Tehát a hétvégék és az ünnepnapok kivételével Nagyma-

ros lakosait is megilleti az
Aquasziget belépõjegyeibõl
adott 30 % kedvezmény,
amennyiben a jegypénztárnál
igazolni tudja, hogy a bejelentett lakcíme az Ister-Granum
Eurorégió területén (pl. Nagymaroson) található. Az akcióval
szeretnék, ha minél több régióbeli lakos megismerhetné az élményfürdõt, s a késõbbiekben
egyre többen a fürdõ törzsvendégeivé váljanak.
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A kánya húsvétja
Úgy beszélik, hogy õseink totemmadara a turul volt. Szép
madár, büszke madár, kár,
hogy senki nem tudja, milyen
is volt valóban. Nos, mai sorsmadarunknak ajánlhatom
Mirkát, a vörös kányát.
Története igaz, mai közkedvelt szóval élve, hiteles. Bizonyos Sólymár úr mesélte valakinek, az másvalakinek, hozzám negyed-ötöd kézbõl jutott
el, azért lehet, hogy szakadozott, gyûrött lett, de van nagymarosi vonatkozása, azért mesélem el én is.
Van egy falu szép Erdélyországban, csodálatosan szép
falu. Egymáshoz búvó régi házakkal, a Hargita lábánál. A
nevét nem írom le, nevezetes
az ember meg a medve gyakori találkozásáról. Nos, ebbõl a
faluból egy apa meg a fia kiment az erdõbe és egyebek
közt hazahoztak egy madárfiókát is, Mirkának nevezték el.
A kicsiny állat szépen fejlõdött, csak húst evett, ami viszont eléggé hiányzik ezen a
tájon.
Közben a Hargita alján elfogyott a munka. A kánya tulajdonosa is elindult szerencsét
próbálni. Nagymarosra kerülvén felkereste második unokahúgát, aki erdélyi születésû
volt, Nagymarosra ment férjhez, lett belõle marosi menyecske. A Hargita aljáról jött
“vállalkozó” nem csalódott a
rokonban. Náluk is akadt munka, aztán újabb és újabb helyre ajánlották be. Olcsó szállást
is szereztek neki, s rokonlátogatáskor kijárt neki a meleg
étel, a pohár bor, de a kedves
szó is.
Közel kéthavi nagymarosi
tartózkodás után a rokonok úgy
búcsúztak el a hargitai embertõl, hogy kézfogással megígértették vele, hogy a húsvétot fiával együtt a rokonoknál tölti
Maroson. Hazatérvén a hargitai ember elgondolta, ha ismét
Nagymarosra indul, valami
ajándékkal kedveskedni kelle-

ne a rokonságnak. Eljött az indulás ideje. Kéznél volt Mirka,
a vörös kánya, mely nagyra
nõtt, egyre több húst követelt.
Ez lesz majd a méltó húsvéti
ajándék. Ha élve nem kell, legfeljebb majd kitömetik. Milyen
szépen mutatna egy lakkozott
faágon ülve, ahogy üvegszemével vigyázza a családot.
A szállítás egy kartondobozban történt. Szerencsére a
román vámon bonyodalom
nem volt, miután a fiú, apja
parancsára a kartondobozt az
autóbusz ülése alá tette, a vámos figyelmét így elkerülte. A
magyar vámosok nem kötekedtek, még Mirka útlevelét
sem kérték.
Meglepõ volt, hogy a rokonság nem örül a húsvéti
ajándéknak. Inkább féltek a
mosókonyhába elhelyezett
madártól. A házigazda pedig
semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy Mirka villogó
szemét üvegszemre cserélje. E
helyett felhívta az állatkertet,
annak is a madárosztályát és
ajándékként felajánlotta a vörös kányát.
A madár átadására elvitték
a hargitait is, kamasz fiával
együtt. A kánya eszmei értéke
ötvenezer forint. A székely
ember örült volna, ha ennek a
töredékét megkapja, de be kellett érje egy hálás kézfogással.
Igaz viszont, hogy fiával
együtt, mint díszvendég, ingyen végigsétálhattak a kertben. A kamasz most látott életében elõször zsiráfot, oroszlánt, majmot, tigrist. Csodálkozva nézte az Isten teremtményeit, csupán a medvékkel volt
elégedetlen, hitvány jószágok
ezek, a Hargitában találhatókhoz képest.
Mirka sem gondolta, hogy
Hargita után Budapesten lesz
húsvétkor. Most ott ül egy életen át a ketrecben, s nézheti a
Nyugati pályaudvarra menetrend szerint érkezõ és induló
vonatokat.
NÓGRÁDY LÁSZLÓ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
RUDNYÁNSZKI LÁSZLÓNÉ SZ: ZOLLER JULIANNÁT utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD”

Emlékezés dr. Dezsõ István
sebész fõorvosra
Ki tudja azt hány nappal és éjszakán át tanul az a diák, aki
orvos akar lenni, és hány év kell még ahhoz , hogy igazi szakember váljon belõle. De a tudás még nem elég, együtt kell
éreznie a beteg ember, gondjával, bajával.
Minden beteget a maga módján lelkileg is ápolnia kell és
segítenie a gyógyulásában. Így lesz eredményes a munkája.
Amikor gyógyíthatatlan beteg mellett van és tehetetlen, mi játszódhat le egy orvos lelkében! Bárhol is legyen minden pillanatban készen kell állnia , hogy beteg embertársain segíteni
tudjon. Orvosi esküje és lelkiismerete kötelezi erre. Ez a hivatása., ez az élete. Erre tesznek esküt az orvosok.
Ilyen orvos volt Dezsõ István is. Csak a beteg érdeke számított. Az erdélyi Mezõségen született Vajdakamaráson. Szülei egyszerû emberek voltak, Istenhitet, emberséget, becsületet, magyarságot kapott útravalónak. A mezõségi magyar ember ezt az örökséget viszi magával. Érték ez még ma is. Hosszú
éveken át Nagyváradon sikeres sebészként gyógyított, aztán
országot váltott, de hazát nem. Magyarnak születet az is maradt haláláig.
Hosszabb idõt töltött a Dunakanyarban. 1992. december 31én Nagymaroson dr. Gosztonyi Jenõ igazgató köszönte meg
gyógyító munkáját és kívánt neki szép nyugdíjas éveket. Emlékeit két kötetben írta meg, részletesen ír az itt töltött évekrõl is.
2009. decemberében hagyott itt minket, 77 évet élt. Vajdakamaráson szülei mellé temették . Nyugodjon békében!
Emlékét betegei és barátai õrzik.
SCHMIDT SÁNDOR TANÁR

Olvasói levél

Elismert magyar cigányok!
2. rész
Az 1944-es kitelepítés ellen fellépõ Bánfalfi és Hajas jegyzõ úr
a megszálló németek parancsnokának nyomós érvként hozták
fel a cigány férfiak helytállását
a magyar hadseregben. Már az
elsõ világháborúban is sokan
harcoltak és most is többen szolgáltak 1941 óta a fronton nagymarosi magyarokkal és svábokkal együtt a Magyar Királyi
Honvédségben. Volt közöttük
hegyivadász, lövész, tengerész,
ejtõernyõs. Nemcsak tanult és jó
zenészek, hanem jó katonák is
voltak. Csak magyarul és svábul
beszéltek.
Akik nem lettek besorozva,
és nem zenéltek, munkahellyel

rendelkeztek és becsülettel dolgoztak. Törvénytisztelõk voltak,
nem kerültek összetûzésbe a
rendfenntartókkal. Nem putrikban, hanem szoba-konyhás lakásokban laktak.
A német parancsnok elfogadta Vadas fõbíró úr és Hajas
jegyzõ urak állítását. Ennek
eredményeként nem lett elhurcolás.
A fent leírtakkal egyetértünk.
Rixer Károly, Flamich József,
Bossányi Vilmos, Dira Frigyes,
Gaál Jenõ, Marosfalvi Antal,
Kotricz Istvánné, Zimmermann
Katica és Heincz Károly.
RÓNA RUDOLF
56-OS BAJTÁRS

Mikor egyhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
átölelt az Isten
(Ady Endre)
Ezúton is hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett halottunk KONCZ ÉVA búcsúszentmiséjén
résztvettek,utolsó útjára, a nagymarosi temetõbe elkisérték,
nyugvóhelyére virágot, koszorút, helyeztek.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Nagymaros

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVÍZ
BAXI, BERETTA, ARISTON, FÉG, FERROLI,
DEMRAD, IMMERGAS, STIEBEL ELTRON,
RADIANT, OCEAN, TERMOMAX, JUNKERS,
VAILLANT, WESTEN STB...
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Nyitva:
H-P
7.30-16.30;
Szo.
8-12 óráig

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

JUHÁSZ RÓBERT 06 20/9-43-22-12

Lakberendezési üzlet
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,
ragasztó, gipsz, kisgép...
HAVONTA AKCIÓK! Nyitva: H-P 8-17, Szo.: 8-13

Fizetési lehetõségek egészségbiztosítási
kártyával bio- és gyógytermékekre!
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Bio-, gyógymatracok, ágyak, ágynemûk (gyapjú, toll, mûszálas töltettel), takarók, plédek, ajándéktárgyak, karnisok, szalagfüggönyök.
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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Nagymaros

Üzleteink

május 5-tõl 20-ig
Ahida snidlinges csirkemell csemege
Ahida Pizza hasáb
Ahida kentucky pulykamell
Ahida cigány sonka
Ahida sajtos fûszeres pulykamell
Ahida sajtos tavaszi szelet
Ász csécsi szalonna
Ász füstölt elsõ csülök
Ász füstölt húsos csont
Ász diákcsemege
Ász utitárs felvágott
Ász kockázott bacon
Kapuvári sonka
Kolozsvári szalonna

1kg
1kg
1kg
90g
90g
90g
1kg
1kg
1kg
500g
500g
500g
1kg
1kg

825.799.1145.185.185.149.595.415.285.629.569.595.1095.1095.-

(825Ft/kg)
(799Ft/kg)
(1145Ft/kg)
(2055Ft/kg)
(2055Ft/kg)
(1655Ft/kg)
(595Ft/kg)
(415Ft/kg)
(285Ft/kg)
(1258Ft/kg)
(1138Ft/kg)
(1190Ft/kg)
(1095Ft/kg)
(1095Ft/kg)

Ragazza ketchup
Ragazza mustár
Ragazza majonéz
Ola viva pomice oliva olaj
Cba extra szûz oliva olaj
Nam duong szójaszósz
Nam duong szójaszósz
Manzanillo olajbogyó piritott paprikával
Melina felezett õszibarack befõtt
Tenger gyümölcse sós lében
Baby kagyló
Solinwest asztali só
Szatmári finomliszt
Ragazza szilva befõtt
Lasagna /Babják/

500g
500g
450g
1l
500ml
250ml
650ml
300g
850ml
290g
290g
1kg
1kg
720ml
250g

159.159.229.599.585.185.329.165.189.169.169.35.85.99.199.-

(318Ft/kg)
(318Ft/kg)
(509Ft/kg)
(599Ft/l)
(1170Ft/l)
(740Ft/l)
(506Ft/l)
(550Ft/kg)
(222Ft/l)
(583Ft/kg)
(583Ft/kg)
(35Ft/kg)
(85Ft/kg)
(138Ft/l)
(796Ft/kg)

Snickers szelet
Kinder Schokobons

51g
125g

89.299.-

(1745Ft/kg)
(2392Ft/kg)

Fonyódi forrásvíz /dús,mentes/
Margitszigeti ásványványvíz
Veritas Gold ásványvíz

1,5l
1,5l
1,5l

59.69.59.-

(39Ft/l)
(46Ft/l)
(39Ft/l)

Intensive mosogatószer /alma,citrom/
Velvetine öblitõ /több illat/
Mira eü.papír 16 tek. 3rét.
Paloma eü papír 8+2 tek. 3rét.

1l
1l
1csom.
1csom.

109.139.699.499.-

(109Ft/l)
(139Ft/l)
(44Ft/tek.)
(50Ft/tek.)

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!

