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Tíz éves lett a Nagymarosi Női Kar

Jubilált a Nagymarosi Női
Kar, hiszen már 10 éve annak, hogy többen összefogtak és megalapították a kórust. Erre és más szép pillanatokra is emlékeztek május 17-én, szombaton a művelődési házban, ahol az
éneké volt a főszerep, Patrik Judit karnagy vezetésével. Aki nem érkezett időben, annak még ülőhely
sem maradt.
A műsor előtt Petrovics
László polgármester köszöntette az ünnepelteket. Beszédében azt hangsúlyozta,
hogy már 10 év eltelt azóta,
hogy pár jó hangú háziaszszony megalapította a kórust.
- Ez oly annyira jól sikerült, hogy fantasztikus magaslatokra törnek ezen a területen, a kórusok legjavát maguk mögött hagyva és minket
évről évre egyre inkább megörvendeztetve- mondta.
folytatás a 2. oldalon

Kétszer ülésezett májusban
a képviselő-testület
Májusban két ülése volt a nagymarosi
képviselő-testületnek.
Május 12-én, hétfőn rendkívüli tanácskozást tartottak, melyen
mindössze három témát tárgyaltak meg, közülük talán a legfontosabb az Elsővölgy utcai óvoda közbeszerzési eljárásról szóló döntés volt.
Döntöttek a családi napközi
intézményi térítési díjának módosításáról. Az étkezési térítési
díjat háromszori étkezéssel 480
forintban, a gondozásra vonatko-

zó intézményi térítési díjat a számított intézményi térítési díj 75
százalékos mérséklésével 750
forintban állapították meg.
Az önkormányzat saját tulajdonában lévő Mátyás Étkezdének határozatlan időre bérbe adta a Magyar utca 24. szám
alatti épületet gyermekétkeztetési és szociális étkeztetési feladatok ellátására. Petrovics László polgármester javaslatár több
visszajelzést kérnek az étkezdétől, a működéséről. Fekete Zsolt

képviselő is jelezte, hogy korábban havi beszámolót ígért az intézményvezető, de ezeket eddig
nem kapták meg. Szomráky Pál
szerint nincs kontrollra szükség,
bízzák a vezetőre. Ezzel azonban
a jegyző, dr. Horváth Béla nem
értett egyet, hiszen a kft az önkormányzat tulajdona. Végül a
többség – Szomráky Pál kivételével – úgy döntött, hogy legyen
meg a folyamatos kontroll addig,
amíg be nem indul a vállalkozás.
folytatás a 3. oldalon

Ingyen elvihető
újságok
Mivel többen is jelezték szerkesztőségünknek, hogy vannak olyan nagymarosiak, akik
nem tudják megvenni az újságot, ezért úgy döntöttünk, hogy
a friss lapszámokból a könyvtárban teszünk le néhány darabot, amelyek ingyen elvihetők.
Ha tud olyat, aki anyagi helyzete miatt nem veheti meg a lapot, kérjük adja át neki ezt az
információt.
FURUCZ ANITA
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Tíz éves lett a Nagymarosi Női Kar A kezdet

folytatás az 1. oldalról

A konferáló szerepét ezúttal Brusznyai Margit vállalta el, aki egy rövid ideig maga is vezette a kórust.
Bevezetőjében elmondta,
Nagymaros büszke lehet
női karára, amely 10 évvel
ezelőtt született meg.
A beszédek után a kórusműveké volt a főszerep, melyek között a reneszánsztól napjainkig hallhattunk tavaszt idéző dalokat. A rövid szünetben Hámori Eszter – aki zongorán
is kísérte a kórust – előadásában Liszt Ferenc egyik
műve csendült fel.
A koncert végén először
a kórus tagjai köszöntötték azokat a karnagyokat,
akik az elmúlt 10 évben segítették őket, de nagy tapsot kapott a nyolc alapító
tag is, akik még tagjai a kórusnak. Őket Patrik Judit
ajándékozta meg. Ahogy illik, meglepte az ünnepeltet a váci Serenus Kórus, a
Nagymarosi Férfi Kar és a
Dunakanyar Fúvósegyüttes
is.
A finálé sem hiányozhatott: Varga Zoltán zongorakísérete mellet az O, happy
day dallama csendült fel,
melyben a Kitti Live-ban is
éneklő karnagy, Patrik Judit szólózott. A vastaps nem
maradhatott el.
FURUCZ ANITA

Szeretettel várjuk vissza a kismamáinkat
és iskolásainkat, valamint várjuk a szívesen éneklő új tagokat is kórusunkba!
Nagymarosi Női Kar

A NAGYMAROSI NŐI KAR KÖSZÖNETET MOND MINDENKINEK, AKI TÁMOGATTA 10 ÉVES JUBILEUMI
ÜNNEPSÉGÜKET, KÜLÖNÖSEN PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTERNEK ÉS OCSENÁS TIBORNAK.

A kórus indulásáról Lendvainé
Pesti Emese mesélt, aki még
ma is aktív tagja a közösségnek az alapítók közül.
- Nagyon szerettem a tíz
évvel ezelőtt működő Anna
Klubot. Egy-egy előadásunkon találkoztam Zoller Gabival, innen ismertem őt. Egyszer összefutottunk a CBA
előtt és beszélgetni kezdtünk.
Így került szóba, hogy nekem sok kottám van. Beszéltünk arról is, hogy milyen kár,
hogy a férfi kórus nem vesz
be nőket, de nem baj, majd mi
csinálunk egy öröméneklést.
Gabi ezután el is kezdett szervezkedni – emlékszik vissza
Emese.
Így rendezték meg az első
találkozót, ahol Emese még
nem ismert sokakat, mert akkor még csak egy éve élt
Nagymaroson. Az első alkalomra – amelyet talán ők is
meglepődtek – 32-en jöttek el.
- Meghívtunk a találkozóra
egy karnagyot is, Brusznyai
Margitot. Így lett ő az első
vezetőnk, ő segítette az elindulást. Mivel azonban hoszszútávra nem tudta vállalni,
átadott minket Sajó Boglárkának. Ő vitte egy darabig,
majd Tóth Edit vett minket
át, vele hosszú évekig dolgoztunk együtt. Később neki
is sok lett az elfoglaltsága és
nem tudta tovább vállalni a
feladatot, így kezdtünk el keresni új vezetőt és ekkor találtuk meg a nagyon szigorú,
de nagyon igazságos Patrik
Juditot, aki immáron hat éve
vezeti a kart – mondta. Hozzáteszi: Judit kiváló szakmájában és nagyon türelmes velük, amit külön köszönnek
neki.
Így alakult meg 10 évvel ezelőtt a Nagymarosi Női
Kar. Akik lemorzsolódtak,
azok általában más elfoglaltságuk, betegségük vagy iskolai képzésük miatt hagyták ott
a kart. A hölgyek továbbra is
nagyon aktívak: minden héten kétszer találkoznak és próbálnak a művelődési házban.
Nagyon büszkék a négy évvel
ezelőtt megszerzett arany minősítésükre. (F. A.)
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Kétszer ülésezett májusban
a képviselő-testület
folytatás az 1. oldalról
A május 26-iki ülésen már több
témát tárgyaltak meg a képviselők. Napirend előtt ketten kértek szót: Burgermeister László
azt vetette fel, hogy miért nem
vesz a város egy aggregátort,
azokra az esetekre, ha áramszünet van; Grécs László pedig
kezdeményezte a szervezeti és
működési szabályzat módosítását, azért, hogy a képviselők
által felvetett témáknak legyen
visszajelzése.
A lejárt határidejű határozatok elfogadása után a Nagymarosi Polgárőrség és az önkéntes tűzoltó egyesület számolt be
a tavalyi évéről. A polgárőrség
vezetője Trieb Antal elmondta:
tagjaik 445 esetben teljesítettek szolgálatot. Kiemelt biztosítást végeztek az árvíznél, ahol
26 fővel teljesítettek szolgálatot. Részt vettek az ifjúsági találkozón két alkalommal is, valamint a városi rendezvények
biztosításában. A rendőrséggel
közösen 242 óra szolgálatot teljesítettek és a piacot is ellenőrizték. A létszám jelenleg 36
fő. Pályázaton az egyesület 400
ezer forint támogatást nyert el.
Felmerült, hogy a jövőben tervezik, hogy lovas járőröket is
alkalmaznak majd.
Szimon Attila képviselő azt
javasolta, hogy a polgárőr autók járőrözés közben álljanak
meg több helyen is és kérte,
hogy legyen erőteljesebb a jelenlétük a piacon. Grécs László amellett, hogy köszönetet
mondott a polgárőrség munkájáért, javasolta, hogy amennyiben beindul a lovas egység, úgy
a takarmányt az önkormányzat
műveletlen területein termeljék
meg. A polgármester pedig azt
kérte, hogy több visszajelzést
kapjanak a polgárőrségtől a városban lévő problémákról.
A Nagymarosi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tavalyi munkájáról David Balazic vezető számolt be. Elmondta: 33
riasztást kaptak, ebből 3 eset
Zebegényben volt. A legtöbbször lakástűzhöz, avartűzhöz,
kéménytűzhöz riasztották őket.
A csapat összesen 696 órát teljesített az árvíznél 2013-ban,
valamint ők is részt vettek különböző rendezvények biztosí-

tásában. Leader pályázaton 4
millió forintot nyertek, amelyet
technikai fejlesztésekre használtak fel.
A grémium meghatározta a
szakbizottság javaslatait figyelembe véve, az önkormányzati
ingatlanok hosszú távú bérbeadásának feltételeit.
Az egyebekben először a
Zöld Híd szervezeti és működési szabályzatát hagyták jóvá,
majd a művelődési ház javaslatára meghatározták, hogy különböző rendezvényekre milyen feltételekkel és milyen
árban vehető bérbe az épület.
Döntöttek az önkéntes tűzoltókkal kötendő bérleti szerződésről is, amelyet a pontos terület meghatározása után ír majd
alá a polgármester.
Szót kért az egyebekben

több képviselő is. Szimon Attila arról beszélt, hogy információi szerint két hét alatt kétszer
is betörtek a szállodába. Ezt a
jegyző is megerősítette és elmondta, hogy tettek intézkedéseket. A képviselő további
problémákat is felsorolt. Tudomása szerint a nagymarosi vasútállomás épületét nemrég fiatalok kővel dobálták meg. A kiérkező rendőrök azonban nem
tettek ellenük intézkedést. Sok
panasz érkezik hozzá, azzal
kapcsolatosan, hogy elszaporodtak a városban a kóbor kutyák.
Ivor Andrásné, a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is több témában kért szót. Jelezte, hogy
a dám utáni Duna-parti szakaszon nincsen a gyalogosoknak

járda, illetve kérte, hogy helyezzék vissza a fapadokat is.
Kérte, hogy akár szülői segítséggel rendbe kellene tenni a
játszótereket. Jelezte, hogy tudomására jutott, hogy sok kisnyugdíjas nem tudja megvenni
a Nagymaros újságot, ezért kérte, hogy tegyen valamit az önkormányzat. Beszélt a nemzetiségi testület munkájáról és tolmácsolta a női kar köszönetét a
polgármester felé.
Végül Grécs László kapott
szót, aki elmondta zavarják őt
a dám és a főtér közötti Duna-parti szakasz füves területén rendszeresen parkoló autók. Szerinte tenni kellene valamit, akár büntetni is. Javasolta a testületnek, hogy a Nagymarosról készült légi felvételt
adaptálják helyrajzi számokra és derítsék fel azokat az eseteket, ahol nem fizetnek a tulajdonosok. Szintén javasolta,
hogy rendezze a város a belterületi részeket.
A testületi ülés most is zárt
ajtók mögött ért véget.
FURUCZ ANITA

NÉZZE AZ INTERNETEN NAGYMAROS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSEIT:
WWW.ONKORMANYZATI.TV
A TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL KÉSZÜLT VIDEÓFELVÉTELEK MEGTALÁLHATÓAK
WWW.NAGYMAROS.HU/ONKORMANYZAT/VIDEOTAR-OENKORMANYZATI-VIDEOK
LINK ALATT IS.

Az Európai Parlament tagjai 2014. május 25-i
választásának nagymarosi eredménye
A választáson a 3937 névjegyzékben szereplő választópolgárból 1519 fő szavazott (1516 érvényes
szavazatot leadva), amely 38,58 %-os részvételt jelent.
A legtöbb szavazatot a FIDESZ-KDNP kapta, 904-et, utána a JOBBIK következik 219-el, majd
a Demokratikus Koalíció 137 szavazattal.
Az eredmény szavazókörönként és összesítve a következők szerint alakult:

JEGYZŐ,

DR. HORVÁTH BÉLA
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐ
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Hullámok a nagymarosi
strand ügye körül
A Kerekegylet áprilisi közmeghallgatása
nyomán,
melyen az általunk elképzelt strand terveit mutattuk be a nagymarosiaknak,
két cikk is megjelent a májusi Nagymaros újságban.
Az alábbiakban ezekre kívánunk reagálni.
A jelentős, sokmilliós beruházások mellett – amilyen
például a Magyar utca és több
fontos nagymarosi épület felújítása, megszépítése volt – mi
fontosnak tartjuk az apróbb,
kisebb költségből, helyi összefogásból megvalósítható lépéseket is. Ezek is kellenek ahhoz, hogy a város élhető legyen a nagymarosiak számára,
és vonzónak találják azok is,
akik messziről ideérkeznek. A
kis lépéseket más településeken is a civilek kezdeményezik, de a megvalósítás már közös az önkormányzattal. Olykor éppen a kis lépés segíti elő
a következő nagy beruházást,
vagy teszi teljessé a jelentős
uniós támogatást élvező tervek megvalósítását.
Strandra Magyar! Felkiáltással 2011-ben a Kerekegylet szervezte meg a Hunyadi
sétányon a játszótér és a part
rendbetételét, és visszavezette a köztudatba a strand fogalmát a területre. Ennek eredménye, hogy idén már legális lesz
a fürdőzés.
A Kerekegylet az egész Duna-partot a Halastól a Panorámáig strandként képzeli el,
a homokos parton a fürdőzés
magától értetődő. A támfallal
védett magas-partra a strand
„hátországát”:
játékpályákat, tűzrakó helyet, turisztikai
infopultot, zuhanyzót, wc-t,
csónak- és kerékpártárolót kölcsönzőt, büfét és kulturális
programokat szeretnénk. A kajakosokat, mint a város egyik
legfontosabb egyesületét nagy
tiszteletben tartjuk, azt szeretnénk, hogy a strand pályáin minél többet sportoljanak, a
terület az ő igényeikhez is igazodjon. A magas-strandot közcélúan, non-profit módon kí-

vánjuk üzemeltetni, úgy hogy
albérletbe adjuk a büfét, kölcsönzőket, fagyizót… és ebből fizetjük az önkormányzatnak a bérleti díjat, valamint a
kulturális programokat.
25 éves történet egyébként
a régi strand ügye: újra és újra
felmerül a terület jelenleginél jobb hasznosítása, de eddig minden kezdeményezés
elbukott, 2 évvel ezelőtt például a Kerekegylet is benyújtotta bérleti ajánlatát, amit készek
vagyunk megújítani úgy, hogy
az önkormányzat által képviselt minden igénynek megfeleljünk.
Hosszú évek óta elégedetlen a képviselők nagy része is a terület hasznosításával. A cikkekből is kiderül,
hogy a jachtosok is érzik, tudják, előbb-utóbb át kell adniuk a területet, az épületeket,
hogy ideillőbb funkciót kapjon a száz év előtti nagymarosi strand helyszíne. Mindezek
azt jelentik, hogy az álláspontok valójában nincsenek távol
egymástól.
A bakancsos turizmus fejlesztése – mint már említettük,
és utána is lehet olvasni – az
önkormányzati program része.
A bakancsos turisták többnyire kulturált fiatalok, családok,
sportolók,
természetvédők,
nyugdíjasok, nem az a jellemző rájuk, hogy randalíroznak,
inkább, hogy óvják, szeretik a
természetet, és hogy érdeklik
őket a helyi nevezetességek, a
helyi ízek is.
Ha tulajdonképpen ugyanarról beszélünk, amikor a
strandról van szó, akkor érthetetlen, miért kell olyasmit leírni 500 köztiszteletben álló
nagymarosiról, hogy az ingyen sört is megszavaznák.
Ez sértő olyan emberekre nézve, akik szeretik ezt a várost,
és sokan közülük önzetlenül
tesznek is érte.
Az egykori Proli kocsma
sorsáról írtak sántítanak. A San
Team Egyesület kapta meg,
soha nem volt a Kerekegylet
gondozásában.
LEJEGYEZTE: VARGA KLÁRA

Bemutatkozott Nagymaros
Grevesmühlenben

Nagymaros város Önkormányzata 2013-ban pályázatot nyújtott be közösen Grevesmühlen
városával az esélyegyenlőség témakörében. A támogatásra ítélt projekt 2014 februárban vette kezdetét, melyről
korábbi számunkban már írtunk. Az első találkozót követően megkezdődtek a megvalósítási lépések, melynek eredményeként 2014. május 7-től
11-ig Nagymaros ismét ven-

színfoltja Nagy Zsolt képzőművész tanár éjszakai festése,
ahol betekintést nyerhettek az
érdeklődők a képzőművészeti ágba olyan módon, ami egy
másfajta érzékelést feltételez.
A programban Magyarország mellett részt vett ismét
Svédország, Portugália, Lengyelország és Németország.
A látogatás során leginkább
a sérült személyek életmódját
és munkakörülményei kerül-

dége volt Grevesmühlennek.
A több napos program keretén belül City night című rendezvényen városunk – és egyben országunk- bemutatkozott
a helyi érdeklődőknek. Továbbá az esélyegyenlőség jegyében megrendezésre kerülő játékokban részt vett kvíz játékkal.
Az esemény egyik különleges

tek bemutatásra. Iskolai előadáson vettek részt, majd gyárat látogattak meg és olyan étkezőt, ahol fogyatékos személyekkel dolgoznak eredményesen.
A tapasztalatcserén alapuló program következő állomása Nagymaros lesz 2014. szeptember 24-28-a között.

Meghívó
2014. június 13-án a SIGIL Galériában megnyílik HÚS
ZOLTÁN FESTŐMŰVÉSZ képeiből rendezett kiállítás. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a kiállítás megnyitóján,
illetve a kiállítás időtartama alatt, egészen július 10-ig. A
belépés ingyenes, a helyszín: SIGIL Galéria és Kávézó
(Nagymaros, Váci út 21. – bejárat a Magyar utca felől).
SIGIL GALÉRIA ÉS KÁVÉZÓ
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Városfejlesztési hírek
KIÁLLÍTÁS
Június 3-i nappal a budapesti
Műcsarnokban
megnyitott az I. Építészeti Nemzeti Szalon – 100%
kreativitás című kiállítás.
A Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére és támogatásával minden idők legjelentősebb kortárs építészeti összefoglaló-kiállításának ad otthont a Műcsarnok. A nagyszabású tárlaton több mint 200 épület
és tervezője vonulnak fel,
s adnak ízelítőt napjaink és
a közelmúlt izgalmas magyar építészetéből, makettek, óriásnyomatok, filmek, tervek és egyéb műalkotások, illetve dokumentációk révén.
Az országos főépítészi
tevékenység bemutatása
keretében, nyolc másik település mellett Nagymaros
is szerepet kapott a kiállításon, az elmúlt időszak
fejlesztései révén nyílt lehetőség településünk bemutatására.
A kiállítás látogatható 2014. június 4 - 2014.

szeptember 7. között.

ÓVODA FELÚJÍTÁSA
KMOP-4.6.1-112012-0046 „Nagymaros,
Elsővölgy utcai óvoda bővítése és korszerűsítése”
2014. május 26-iki dátummal, hosszas egyeztetések után megköttetett az
építési kivitelezési szerződés az óvoda felújítása és
bővítése tárgyában. A közbeszerzés során, az eredményes döntés érdekében az ajánlattevők több
változtatási javaslatot tettek – a műszaki, gazdasági egyenértékűség megtartása mellett – melyek megtárgyalását követően nyílt
lehetőség a szerződéskötésre. A képviselő-testület a rendelkezésre álló keret felett - az ügy fontosságát és a támogatási arányt
figyelembevéve - a legkedvezőbb ajánlat és a pályázati projektösszeg közötti
különbözet saját forrásból
történő kiegészítéséről határozott, így megteremtve
a lehetőségét az érvényes
MURÁNYI ZOLTÁN
és eredményes közbeszer- VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORTVEZETŐ

A termelői piac
A korábbi esethez hasonlóan a nagymarosi termelői piacon árusító ősagárdi füstölt árus is azért kényszerült
tevékenységét beszüntetni,
mivel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzése szabálytalanságokat állapított meg nála, melynek következtében tevékenységét felfüggesztették. Erről
önkormányzatunk is utólag,
a hatóság szóbeli tájékoztatása alapján értesült.
Ezzel az információval
szeretnénk eloszlatni azt a
tévhitet, hogy a két érintett
árust a piacról elüldöztük,
vagy „kitúrtuk” volna. A
hatóság döntéséről mindkét
esetben utólag értesültünk.
Azt gondoljuk továbbra
is, hogy a termelői piac lényege – a jogszabályi feltételeket megteremtő Vidék-

zési folyamatzárásnak.
A szerződött partner a
Silvo-Trade Kft. (2600
Vác, Petőfi S utca 70.)
Az építési munkák a napokban megkezdődtek, elsőként a meglévő épület
bontási és átalakítási feladatait végzi a kivitelező,
majd az új épületszárny
mögötti, a rézsű megtámasztását szolgáló támfal
építése következik.
Az építés folyamatosan
zajlik, néha elkerülhetetlenül is a szomszédos lakók
zavarásával. A kivitelezőt
felszólítottuk, hogy ezen
zavaró tényezőket a legalacsonyabb szintre csökkentse, úgy, hogy a környező ingatlanok használata ne legyen korlátozva.
Az építés befejezési határideje 2014. november
2-a.
Nagymaros Város Önkormányzata ezúton is köszöni az érintett szülők és
gyermekeik, valamint a
környező lakosok türelmét.

fejlesztési Minisztériummal
egyetértve – az, hogy a vásárló és a termelő (árus) között közvetlen kapcsolat,
majd bizalom alakuljon ki,
és a vásárló biztos lehessen
abban, hogy a megvásárolt
termék valóban a termelő által megtermelt, biztonságos
és ízletes termék.
Ehhez azonban a két eset
nyomán
mindenképpen
szükséges a hatóságok szigorú fellépése, az ellenőrzések folyamatossá és az országban egységessé tétele,
továbbá a szabályokat megszegők, kijátszók következetes és szigorú szankcionálása.
A kívánt eredmény a piacokon véleményünk szerint
így érhető el.
DR. HORVÁTH BÉLA
JEGYZŐ

A nagymarosi
körzeti megbízott
fogta el a tolvajt
Lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
folytat büntetőeljárást a Váci
Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya B. Gyula 23 éves
váci lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok
szerint a férfi június 3-án 12
óra 45 perc körüli időben Verőce egyik utcájában kitépte a
sértett nyakában lévő aranyláncot, majd a helyszínről elmenekült.
A nagymarosi körzeti megbízott az adatgyűjtés és a sértett
által adott személyleírás eredményeként egy váci zálogháznál intézkedés alá vonta a 23
éves férfit, akinél megtalálták
azt a zálogjegyet is, mellyel a
nyakláncot az üzletben leadta.
Így a sértett az ékszert a
bűncselekmény
elkövetése
után két órával visszakapta.
B. Gyulát a járőrök a Váci
Rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene a további eljárást – szabadlábon hagyása mellett- a Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
folytatja le.

Beszámoló a Jobbik Nagymarosi
Szervezetének életéből
Május elsején a Hajógyári
Szigeten tartotta a Jobbik az
immár hagyományos, két napos majálisát. Kitűnő gyermekprogramokkal, fantasztikus koncertekkel várták a
kilátogatókat. Délelőtt ismert politikusok, újságírók
tartottak előadásokat, fórumokat, és délután indult a
„buli”! Ismerős Arcok, Kárpáti, hogy csak a két legismertebb együttest említsem.
A nagyrét körül kézműves árusok kínálták a szebbnél szebb portékájukat. Semmi gagyi, semmi bóvli nem
volt! És azok az ételek!!! Italok! Egész nap mennyei illatok terjengtek az egész szigeten.
Meglepő volt, hogy milyen sok nagymarosival találkoztunk. Remélem, jövőre
még többen jönnek el!

Mire megjelenik ez az újság, már lezajlottak országszerte a Trianon-megemlékezések. Mi is megtartjuk
– idén is - a megemlékezést,
melyen beszédet mond Fehér Zsolt, a váci Jobbik elnöke. Megkértem István atyát,
hogy június 4-én 16 óra 30
perckor harangzúgással emlékezzünk a sok millió boldogtalanná tett honfitársunkra, akiket akaratuktól függetlenül más ország polgáraivá
tettek. Családok ezreit, százezreit szakították szét ezzel
a gyalázatos döntéssel.
Május 25-én lezajlott
az EU-s választás, melyen
Nagymaroson is a második
lett a Jobbik.
Ezúton köszönünk minden
Jobbikra leadott szavazatot!
SZIMON ÁGOTA
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Az Elsővölgy utcai óvoda felújítása, azaz
mikor lehet végre egy „szuper” óvodánk?
Előszóként részlet a város
honlapján található összefoglalóból a felújítási projekttel kapcsolatban:
„Önkormányzatunk Képviselő-testülete
18/2012.
(II.13.), 106/2012. (V. 10.)
és 208/2012. (X. 29.) határozataival döntött pályázat benyújtásáról a „Nagymaros,
Elsővölgy utcai óvoda bővítése és korszerűsítése” címmel a Közép Magyarországi
Operatív Program KMOP4.6.1- 11-2012 felhívására.
A projekt összes és elszámolható költségét a pályázati részletes költségbecslési táblával megegyezően, figyelembe véve a pályázati kiírás felső korlátjára vonatkozó előírásait, 126 310 563
Ft-ban állapította meg, melynek a kötelező mértékű önkormányzati önrészét 6 315
528 Ft-ban költségvetéséből
vállalta, a támogatási igényelt összege pedig 119 995
035 Ft volt.
A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség 2012. szeptember
6-án kelt támogató döntéssel értesített bennünket, hogy
a pályázatot 119 641 105 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte, 125 938 005 Ft
összköltséggel.
Az önrész összege 6 276
900 Ft, amely az önkormányzat költségvetésében tervezve
van, és rendelkezésre áll.”
Az önkormányzat az
Elsővölgyi utcai óvoda felújítására hivatkozva 2013.
szeptember elejétől a volt
bölcsőde/rendőrség épületébe költöztette át a gyerekeket, azzal az ígérettel, hogy a
következő nevelési évet, azaz
2014. szeptemberét, már az
új óvodában kezdhetik meg a
gyermekek. Mivel ez az épület kevesebb gyermek befogadására alkalmas, ezért voltak olyan gyermekek, akik
nem kezdhették meg a kiscsoportot, illetve a hely szűke miatt csak ebéd utánig tartózkodhattak az óvodában.
Sajnos lassan egy éve nem

történt semmi, pontosabban,
ha történt is, annak látható
jele az épületen és környékén nem volt, továbbá senki
nem tudhatta, hogy a felújítás egyáltalán mikor kezdődhet végre meg! A beköltözés
időpontját már nem is firtatta senki…
Ezért a szülők márciusban
egy négy fős szülői küldöttséggel képviseltetve érdekeiket, felkeresték polgármester
urat, és tájékoztatást kértek a
munkálatokkal kapcsolatban,
valamint felkérték, hogy működjön közre a jelenlegi óvoda udvari veszélyeinek elhárításában. Az illetékeseknek
ez írásban, képekkel mellékelve is el lett küldve. Polgármester úr azt mondta, hogy az
Elsővölgy utcai épület felújítási munkálatai 2014. április
végéig reményei szerint megkezdődnek.
Mivel 2014. május elejéig továbbra sem történt semmi, a szülők egy általuk aláírt beadvány keretében megfogalmazták kérdéseiket, valamint felkérték a polgármester urat, egy szülői fórumon
történő pontos, és hiteles tájékoztatásra.
A hatalmas érdeklődéssel
övezett fórumra május 29-én
az „ideiglenes óvodában” került sor, amin az önkormányzat részéről Petrovics László polgármester, dr. Horváth
Béla jegyző, Murányi Zoltán,
a városfejlesztési csoport vezetője, az óvónők, valamint
az érdeklődő szülők vettek
részt.
Polgármester úr az aláb-

biakról tájékoztatta a nagyszámban megjelent szülőket:
A fenti összefoglalóban
szereplő, megnyert pályázati
pénz az engedélyezési tervre vonatkozott. Miután a pályázatot a város sikeresen elnyerte, és elkészítették a kiviteli szintű terveket, derült
ki, hogy a megnyert összeg
nem fedezi az építkezés, a tereprendezés, valamint az eszközbeszerzés költségeit. Ezzel a ténnyel elmondása szerint 2013. novemberében
szembesültek a városatyák.
Ezek után a terveket megpróbálták
költséghatékonyabbá tenni olyan változtatásokkal, ami a műszaki
megfelelőségnek továbbra is
eleget tesz, továbbá a közbeszerzési eljárás során megpróbáltak olyan kivitelezőt
találni, akinek a költségvetése a megadott keretbe belefér.
Meghívásos pályázat keretében a képviselő-testület három vállalkozói pályázat elbírálása után, 2014. május 12-én a Silvo-Trade Kft-t
(Vác) nyertes ajánlattevőnek
hirdette ki. (88/2014. (V. 12.)
számú határozat)

Mivel a költségvetés az
előzetes kiviteli tervek hibája miatt további „kipótlásra”
szorult,
2014. május 12-én a képviselő testület annak további kiegészítését szavazta meg
(idézve a 87/2014. (V. 12.)
számú határozatból: „a 2014.
évi költségvetés terhére az
önkormányzati dologi kiadások előirányzata terhére – elhagyva más kiadások teljesítését – bruttó 20 811 730 Ft
összeget biztosít az építési
költségek fedezetére.”
A szülő fórumon Petrovics
László tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a munkálatok 2014. május 27-én végre megkezdődhettek. Innen
számítva 160 nap áll a kivitelező rendelkezésére, azaz a
műszaki átadásra legkorábban 2014. november 3-án kerülhet sor.
Ezek után történik meg
a szükséges engedélyek beszerzésére, úgymint használatba vételi engedély,
ÁNTSZ engedélye, tűzvédelmi engedély, stb.
A felszerelések, eszközök
beszerzése ezzel párhuzamosan már folyhat, így az öszszes engedély megszerzése
után legkésőbb 2015. januárra elfoglalhatják a gyermekek és nevelőik a felújított,
de szuper 100 éves óvodát!
A polgármester úr a továbbiakat tekintve ígéretet tett a
szülők folyamatos tájékoztatására, és a kommunikáció fenntartására a felújítási
munkálatokat érintően.
Ezúton szeretnénk megköszönni ezt a hatalmas, valamint rég nem tapasztalt
szülői összefogást, valamint
a város vezetőinek a szülő
ifórumon történő részvételét!
„AZ AKTÍV ÉS ELHIVATOTT
SZÜLŐK”

Nagymaros Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet
Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A teljes pályázati kiírás a www.nagymaros.hu és a
www.kozigallas.gov.hu honlapokon olvasható el.
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A Bős-Nagymarosi problémakör
kulcsembere volt: Jakus György
A Nagymaros újság áprilisi számában beszámoltunk róla, hogy
Jakus György, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakértője a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Pintér Sándor belügyminisztertől
a közszolgálatban és a vízügyi
szakterületen végzett több évtizedes eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként. Nagymarosi származásúként erről is
kérdeztem őt.
- Nemrég vehette át Áder János köztársaság elnöktől a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést szakmai munkájáért. Hogyan
fogadta az elismerést?
- 1970 óta dolgozom a vízügyben. Ez alatt a szakterület valamennyi munkakörében dolgoztam. Voltam munkavezető, építésvezető, fő-építésvezető, szakaszmérnök, kirendeltség-vezető, főmérnök, igazgató, főosztályvezető, főigazgató helyettes. Nagyon
szerencsés embernek tartom magam, mert egész életemben azt
csinálhattam - és csinálhatom
most is - amit hobbi szinten szeretek. Részese voltam rendkívüli árvizek kártételei elleni védekezési
munkáknak, kiemelt nagy beruházások megvalósításának. Részese lehetek a vízügy nagy családjának. Munkám során megtanultam a természetet, a vizeket szeretni és tisztelni. A „vizes” ember
képes a természeti folyamatokat
előre látni (pl. az árvizeket, vízhiányos időszakokat előre jelezni, a
vízállapotokban bekövetkező változásokat modellezni) ezért hatalmas a felelőssége a területen élők
irányában. Úgy érzem a kitüntetés ezt a munkát ismerte el ezért
jól esik.
- Azt írják Önről, hogy Ön a
bős-nagymarosi
problémakör
kulcsembere volt. Most így 25 év
távlatából, hogyan látja a vízlépcső helyzetét? Jó döntés volt leállítani az építkezést?
- A beruházás indulásánál szakaszmérnök voltam a Szigetközben. Óriási erőfeszítéseket tettünk
már a beruházás elindulása előtt is
a Szigetközt érő negatív hatások ellensúlyozása érdekében. Az árvízvédelmi rendszerek kiépítése, a
jég kártétel nélküli levezetésének
biztosítása, a hajózás feltételeinek
megteremtése jelentős mértékben
megváltoztatták Szigetköz vízállapotait. A hatások között olyan kö-

vetkezmények is keletkeztek melyek Szigetköz életét negatív módon befolyásolták (mellékágak és
holtágak vízszintjeinek csökkenése, talajvízszint elszakadása, vizes élőhelyek állapotromlása, termőhelyi adottságok romlása stb.).
A Bősi vízlépcső alapvető beavatkozást jelentett a vízállapotok alakulásában. A tervezés során arra törekedtünk, hogy a Szigetközt érintő negatív hatások következménye
ne kártérítésként jelenjen meg a beruházás terveiben. Harcunk eredményes volt, mert elértük, hogy a
Szigetköz érintő negatív hatásokat
kiegészítő beruházások (vízpótlások rendszere) segítségével pozitív
hatásokra formáltuk át. Az élet fintora, hogy amikor elindult volna a
megvalósítás akkor a beruházást a
politika leállította.
A leállítás időpontjában a felső
Bősi vízlépcső szinte teljes egészében elkészült. A vízlépcső szabályozó műve a Dunakiliti duzzasztó is várta az üzembe helyezését. Ennek érdekében a régi Duna
medret kellett volna átölteni. Ezt
a politika nem engedte meg, így
rákényszerítettük a Szlovák felet,
hogy egyoldalúan megépítve a saját duzzasztójukat (Dunacsuny)
és üzembe helyezzék a létesítményt, azaz eltereljék a Dunát.
Ezzel a lépéssel Magyarország átadta a Duna vízkormányzásának
kulcsát.
A továbbiakban emberfeletti
küzdelmet folytattunk a vízpótlás
megvalósításáért, vagyis az elterelés következményeinek felszámolásáért.
Ma úgy látom, hogy az eltelt
24 évben képtelenek voltunk politika mentesen áttekinteni a közös
beruházás kérdéseit, a 1977-ben
megkötött államközi szerződés
következményeit. Ma is a Duna
ügye rendezetlen. A rendezetlenség szinte valamennyi vízhasználat kérdésében ellehetetleníti a fej-

lesztések, rekonstrukciók (hajózás, térségfejlesztés stb.) végrehajtását. A megegyezés hiánya jelentős pénzben is kifejezhető károkat jelent Magyarország számára (pl. nem kapunk energiát), mely
évről évre egyre nagyobb mértékű.
- Mostanában egyre többször
vitáznak azon, hogy atomerőmű,
vagy vízenergia oldhatja-e meg
Magyarország hosszútávú energiaellátási problémáit. Ön szerint
melyik oldhatná meg?
- Nem vagyok energetikai
szakember, de volt módomban
a világ vízi erőműveit tanulmányozni. A Bős Nagymaros vízlépcsőrendszer céljait, terveit is ismerem. Az atomerőművek természetes kiegészítői a vízerőművek,
mert ezek képesek azonnal energiát termelni (kinyitják a zsilipeket), így csúcsidőszakban képesek energiát szolgáltatni és ezzel
kiegészítik az egy szinten termelő atomerőművi termelést. A vízenergia megújuló energiaforrás,
Magyarország esetében a megúju-

lók esetében az egyik legjelentősebb. A politikai elitélés miatt ma
ezt még csak meg sem említjük.
Minden vízerőmű olyan létesítmény mely jellegénél fogva több
cél kielégítését is tudja teljesíteni.
A Magyar szakaszon a Duna medre folyamatosan mélyül és ez az
egész Duna völgyre kifejti hatását (mellékágak kiszáradása). Elengedhetetlennek tartom a Dunai
vízszintek emelését, mellyel megteremtjük a vízhasználatok gyakorlását (pl. hajózás), környezeti
természeti károk ellensúlyozását,
területfejlesztést, árvízvédelmet, a
vizek visszatartását és egyben lehetőséget teremtünk a megújuló
energia felhasználására.
- Ön is és testvére is erősen kötődik a Dunához? Ez családi vonás Önöknél? Honnan ered a víz
szeretete?
- Én Passauban születtem
Nagymaroson nőttem fel, Szigetközben dolgoztam, árvízvédekezések keretében az egész országot
bejártam, eddigi életemet a Duna
mentén a vizekkel foglalkozva
töltöttem el. Édesapám és testvérem is hajós volt. A Duna szeretete
kódoltan bennünk van. Én ugyan
győri lakos vagyok, de sok-sok
szálon kötődök Nagymaroshoz.
Itt van a testvérem, itt nyugszanak
szüleim. Életem jelentős fejezete
volt a Nagymarosi vízlépcső megvalósítása és elbontása.
- Régen járt már Nagymaroson?
Mikor tervezi, hogy hazalátogat?
- Jelenleg is még a vízügyben
dolgozom, ezért nem tudok anynyit Nagymaroson tölteni, mint
amennyit szeretnénk. Ennek ellenére a fontosabb események kapcsán pl. árvízkor, vagy az árvízvédelmi fal építésénél, vagy családi
eseményekkor hazalátogatok.

FURUCZ ANITA

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT
Nagymaroson: JÚNIUS 21-ÉN,
szombaton 9 és 13 óra között

Nyitva tartás:
H: 14-17
Sze.: 10-12, 14-17
P: 10-12, 14-17

Előjegyzés szükséges a vizsgálathoz!
Telefon: 06-30/916-0889
Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/354-808
Börzsönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022
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Német önkormányzatunk
működik, tesz, és segít!
Eredménytelen lett Nagymaroson az a törekvésünk, hogy
az államilag támogatott, országos követelmények szerint folyó alapfokú, ingyenes nyelvoktatási forma az első osztálytól beinduljon Nagymaroson.
(Zebegényben, Kismaroson, Visegrádon, Dunabogdányban,
Dunakeszin működik.)
Az előzőleg 17 gyereket indítani kívánó szülők az április 16án megtartott szülői értekezleten
megrettenéssel fogadták a nevelők
véleményét az első osztályban lehetségesen elinduló német tanóra
nehézségei miatt. Olyan sikeres
volt a „tálalás”, hogy beiratkozáskor már csak 7 szülő merte felvállalni igényét a nyelvtanítás iránt.
Bár a törvény kifejezetten utal rá,
hogy az 1. osztályban játékos formában versekkel, mesékkel, mondókákkal, dalokkal, szituációs játékokkal ismerkednek a gyermekek a német nyelvvel. Tehát a leterheltség maximum az óraszám
megemelkedésében jelentkezne,
ami egyébként a délutáni plusz különórákkal a gyermekek részére
egyébként is megadatott.
Nemzetiségi nyelvet tanuló osztály 8 gyermekkel indítható, így ha a pótbeiratkozáskor
nem lesz még egy gyermek, akinek szülője felvállalja ezt a lehetőséget, meghiúsul az elsőtől kezdődő nyelvi foglalkozás. A másodikba lépőknek éppen most osztották szét a kérdőívet, hogy kívánják - e német nyelvoktatást. Sajnos
nem lett lekommunikálva, hogy ez
nem az a lehetőség , ami nemzetiségi nyelvtanulás cím alatt indul,
és így teljesen más a támogatási és
egyéb lehetőség ebben a formában. Ha meg sem próbáljuk,hogy
az elsőben elinduló lehetőség mit
nyújt, hogyan tudunk véleményezni és dönteni? Dönteni viszont lehet, hiszen ki lehet utóbb léptetni
ebből a nyelvi körből a gyermeket.
Tudom, hogy most sokan kérdezik, hogy miért erősködöm(ünk),
miért jó ez nekünk? Egyetlen egy
okból! Avval, hogy nemzetiségi
önkormányzat működik településünkön, olyan lehetőségek és támogatottságok nyílnak(hatnak)
meg az érintett körökben, ami a jövőt és jobb lehetőségeket biztosít a
gyermekek részére.
Mi a jövő: 8 év intenzív nyelv-

tanulás után biztos nyelvi alapokkal kezdhetik a gyermekek a középiskolát, majd az elhelyezkedésben is nyomatékot jelent.
A heti 5 német óra (csoportbontásban) remek lehetőséget kínál a hatékony nyelvtanulásra,

re megvalósította, ami ide illik, és
a gyerekeknek, hogy fogékonyak
rá, és ügyesen előadták. Várjuk a
következőt!
A lehetőségekből kilépve felsorolom a tényeket: testületünk
döntött, hogy mint minden évben,

nyújtunk a Dunakanyar Fúvósegyüttesnek, 50-50 ezer forintot fizetünk ki a Die Blumen és
Wildenrosen táncegyütteseknek,
25 ezer forint támogatási összeget
kap a cserkészcsapat.
Padokat állíttattunk a Panoráma parkolóba, Ulmi skatulya (ulmer schachtel), hársfa
(linde) ültetés, és história tábla felállítása a következő lépés
szeptemberig, amikor is szeptember 27-én a SchwäbenfestBierfest rendezvénnyel is készülünk, amire már most érkeznek látogatási, részvételi szándékok.
Június 29-én (vasárnap) 50
hátrányos helyzetű gyermek
érkezik Nagymarosra Németországból: felkérésükre a sváb gyökereket, kultúrát, valamint történelmi értékeket ismertetjük velük, ezen a napon.
Őszintén reméljük, hogy városunkban hitele és értéke van annak, amit teszünk és amiért vagyunk.
Igyekszünk értéket képviselni

szakértő pedagógus mellett. És ha az idei évben is támogatjuk civil és jobbítani, segíteni, ahol kérik
már elkötelezettje lettem a nem- szervezeteinket, akik nemzetiségi és elfogadják!
IVOR ANDRÁSNÉ
zetiségi önkormányzatnak, úgy identitással működnek.
NNNÖ ELNÖKE
80 ezer forint támogatást
tisztességes részemről, hogy minden lehetőséget adjunk meg az itt
élőknek, ami segíti az előbbre lépést. Sajnálom, hogy erre az értelmes, és igen jó lehetőségre nem
Tisztelt Nagymarosi Családok! Idén emlékezünk az I. világhávoltak egységesen fogékonyak,
ború kitörésének 100. évfordulójára. Évek óta próbálom összeakik döntésképesek.
gyűjteni a Nagy Háborúban elesett (vagy részt vett) nagymarosi
Öröm az ürömbe, hogy május
katonák neveit. A 2006-ban megjelent "Fájdalmas örökségünk" c.
28-án hosszú évek óta először
könyvemben 29 halott neve olvasható. Azóta újabb nevekkel bőSánta Gergő tánctanárral együttvült a lista. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Társadalmi Kapműködve, fergeteges sváb-táncot
csolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálya számítógépes adatbámutattak be a gyerekek. A közönzist szeretne létrehozni az I. világháborúban hősi halált halt maség és a gyerekek visszajelzése
gyar katonákról. Ez várhatóan 2018-ban lesz hozzáférhető.
alapján szükség, és igény van rá
Kérem, amennyiben az Ön családjában tud elesett katonáNagymaroson. Látható volt, hogy
ról, az adatokat (nevet, születési dátumot, esetleg fényképet,
a fellépő gyermekek, milyen lendokumentumot, stb.) juttassa el az alábbi címre: dobrossy@
dülettel, örömmel, jókedvvel adinvitel.hu, vagy Nagymaros, Váci út 43.
ták elő ezt a programot is. KöszöDÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ
net a tanár úrnak, hogy kérésünk-

Felhívás!
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Iskolánk hírei

Mozgalmasan indult, és ha lehet,
még mozgalmasabban folytatódott
a május iskolánk tanulóinak. A hónap elején a nyolcadik osztályosok „Suli-Buli”-t szerveztek, ahol
mintegy főpróbaként, az iskola tanulóinak is bemutatták táncaikat.
Másnap a „Nagymarosi Iskoláért
Alapítvány” bálján szülők, rokonok, ismerősök gyönyörködhettek
végzős diákjaink ruhakölteményeiben és a felejthetetlen keringőben.
Az osztálytánc pedig mindenkinek
kedvet hozott a mulatáshoz. Nem
is maradt üres a táncparkett, roptuk
hajnalig. Akik ott voltak, remekül
érezték magukat. Köszönjük a sok
munkát, próbát, szervezést, dekorálást, melyek nélkül ez a bál nem
sikerült volna. Ezúton köszönjük a támogatók sok-sok felajánlását: Gyatyel Mónika, MelisekGyros, Szalai Tünde, Szilágyiné
Franyó Emese, Széplasz Julianna, Hajek Csilla, Raszler Orsolya, Alimánné Fazekas Gabriella, Halas Büfé, Molnár Csilla,
Kurczbacher Dávid, Magyar Edit,
Dubniczky Barbara, Jakus Mihály,
Gyimesi Szilvia, Kerestély Katalin,
Ember Tamás, Zollerné Patrik Angéla, Hornyák Hajnalka, Heincz
Zoltánné, Panoráma, Zoller Edit,
Manyi Bolt, Döbrössyné Valentin
Krisztina, Balogh Nóra, Vitalitas
Biobolt, Kóka Bt., Bajor Zsuzsanna, Burányi Éva, Garami Mária, Nagy Zsolt, Édeske Cukrászda, Rudolf Józsefné, Fekete tanya,
Mátyás Étkezde, Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház,
Szarkándi János DDCM, Zoller és
Társa Kft., Dunacent Kft., Polgármesteri Hivatal, Petrovics család,
Karádi Gabriella, Korona Kisvendéglő, Heincz Károly, Jórász
család, Flamich Gábor, Gyurcsok
Anita, David Balazic, Philippné
Jung Rita, Drobilich János, Balázs
Róbert és Valent Edit, Palásti Ildikó, Maros-Wax Kft., CBA, Matuk
Bálint.
Továbbá megköszönjük Wozner
Gábornak és családjának az iskola számára felajánlott asztali focit és
pingpong asztalt.
A bálozás után azonban ismét a
tanulásé lett a főszerep. Mindenki
mozgósította rejtett energiáit, hogy

az év végi felméréseken, versenyeken jól szerepelhessen. Számos tanulónk szép sikerekkel is büszkélkedhet a jó tanulmányi eredményen
felül. Nagy Márton 7. osztályos tanuló az Országos Pangea Matematikaversenyen különdíjat kapott. A díjátadó ünnepséget a Mariott Hotelben rendezték, a nyertesek ajándékait pedig többek között Hoffmann Rózsa államtitkár asszony adta át. Gratulálunk Marcinak és felkészítő tanárainak! A hetedikesek kémia háziversenyen mérték össze tudásukat. Az
első helyet itt is Nagy Márton szerezte meg, második lett Juhász Ildikó,
harmadikként pedig Gyurcsok Hunor végzett. Gratulálunk eredményeikhez! A hónap végén kezdetét vette
a „vizsgaszezon”. A művészeti iskola növendékei bemutatták egész éves
munkájukat. Május 21-én rendezték
meg a táncvizsgát a művelődési házban. A terem ismét zsúfolásig megtelt, lépni is alig lehetett, de aki látott
már ilyet, tudja, hogy megéri. A legkisebbek tréfás rigmusától egészen a
komoly koreográfiáig láttuk táncosaink fejlődését, s ez alkalommal meglepetésként, a hagyományos magyar
táncok mellett ízelítőt kaptunk a sváb
táncok hangulatából is.
Május hónap végén és június hónap első hetében a zenészek is vizsgáikkal zárták az évet.
Az Országos Kompetenciamérést május 28-án írták meg a 6. és 8.
évfolyamosok. Az előző évi eredmények azt mutatják, hogy tanulóink az
országos átlagnak megfelelően szerepeltek a mérésen.
A sok tanulás és szellemi erőpróba mellett azonban ez a hónap is bővelkedett fakultatív, illetve osztályprogramokban. Nagy Zsolt szervezésének köszönhetően vakok és gyengén látók dolgoztak együtt a felső
tagozatos rajzszakkörösökkel, akik
kézműves munkákat készítettek.
Akik ott voltak, esetleges előítéleteiket maguk mögött hagyva, megerősödtek abban, hogy a világ szebb attól, hogy sokfélék vagyunk. A 3. a
osztályosok a Mesemúzeumba látogattak el, a két ötödik osztály Budapesten a Grundon vett részt egy
egész délelőttös interaktív foglalkozáson, amely a „Pál utcai fiúk” című
regény köré épült. A hetedik osztá-

lyosok kirándultak, a nyolcadikos és
ötödik b osztályos lányok lovagoltak.
Petrovics Béla kerékpározni vitte az
osztályát. Több alsós osztály erdei iskolában töltött egy hetet. Íme egy élménybeszámoló a 4. a osztályosoktól
Egy szép hétfői napon elindultuk
osztályunk tanulóival a Tisza-tóhoz.
Odafelé megálltunk a turai kastélynál. A kastélyban sok érdekeset láttunk, hallottunk, ahol videoklippet és
filmet is forgattak már. Pár kilométerre Poroszlótól megálltunk a Kiskörei
vízlépcsőnél. Innen már egyenesen a
szállásra mentünk, elfoglaltuk szobáinkat, majd sokat játszottunk. Másnap elsétáltunk az Ökocentrumhoz.
Először a játszóteret próbáltuk ki, később az épületben megcsodálhattunk
egy vidraetetést, majd a tiszai halakban gyönyörködhettünk. Jókedvűen
visszatértünk a centrumhoz, ahol egy
természetfilmet néztünk meg. Kis
csapatunk ezután teknősöket, gólyákat, rackajuhokat, egy aranysakált
és szamarat látott. Utána hajókázni mentünk, ahol sok szép vízi madarat és növényt láttunk. Sok érdekes program volt itt, többségünknek
ez tetszett a legjobban. Szerdán Tiszafüredre mentünk egy kalandparkba. Több pályán is végigmentünk, és
lecsúsztunk egy 15 méter magasról
induló 400 méteres drótkötélpályán.
Csütörtökön egy tanösvényt jártunk
be, ahol megismerkedtünk az ottani
élővilággal. Onnan a tiszafüredi termálfürdőbe mentünk. Minden este finom vacsora várt ránk, amit Gyimesi
Laci bácsi készített el nekünk. Esténkét sokat viccelődtünk. Ötödik nap
indultunk haza Nagymarosra. Útközben megnéztük a Gyöngyösi Állatkertet, ahol sok állatot tekinthettünk
meg. Kettő óra környékén értünk
haza. Ez a kirándulás nagyon jó, izgalmas és élménydús volt.
Iskolánk tanulói közül egyre bővülő lelkes csapat, hétről-hétre felbukkan a piacon, ahol gyűjtik a forintokat az iskolaudvar fejlesztésére.
Van aki tornamutatványt ad elő, van
aki arcot fest, mások aerobikoznak,
sokan zenélnek. Természetesen a
háttérből szülők, pedagógusok fáradhatatlan munkája segíti őket: sütivel,
bazárral és sok-sok szervezéssel. Ezúton köszönjük a „háttérmunkát”
Psenák Áginak, Elekes Györgyinek
és a DÖK vezetőjének. Köszönjük
az adományozók nagylelkűségét,
amivel hozzájárultak ennek a kezdeményezésnek a sikeréhez.
Júniusi programjaink között szerepel az egészséghét tanulóink számára. Tovább folytatódnak a zeneiskolai vizsgák, a 7. és a 8. osztályosoknak a tantárgyi vizsgák. Az osztálykirándulások június 11-12-én
lesznek, a ballagás 2014. június 14én, szombaton 10 órakor kezdődik.
A tanévzáró ünnepélyt június 20-án,
pénteken tartjuk 18 órai kezdettel.
Két turnusban szervez iskolánk nyári tábort: június 16-20-ig, illetve június 23-27-ig. Jelentkezési lapokat az
osztályfőnököknél lehet igényelni.

Iskolánkban 50 éve tanít Garami
Mária, Mária néni. Kicsik, nagyobbak és még nagyobbak szerettük
meg általa a rajzolást. Felnőttként is
szívesen gondolunk vissza egy-egy
jól sikerült munkánkra, vagy mesés
órára, amit neki köszönhettünk. Ez
alkalomból készített vele riportot két
nyolcadikos tanulónk, Bartos Boglárka és Rudnyánszky Helga.
Bogi: Milyen volt itt ötven évig
tanítani?
Mária néni: Nagymaroson
„csak” 46 éve tanítok, Zebegényben
kezdtem. Ha nem lett volna jó, akkor
már nem lennék itt. 15 éve nyugdíjban vagyok, de még mindig szíves
örömmel tanítok. Ez azt jelenti, hogy
jó itt nekem. Szeretem a gyerekeket,
szeretem az iskolát, a tanítást. Ezért
tanítok még mindig.
Bogi: Mi ösztönözte Önt a tanításra?
Mária néni: Én azt hiszem, hogy
így születtem. Egészen kicsi gyerek voltam, nem is emlékszem erre
a történetre, csak egy régi visegrádi
tanító bácsim mesélte nekem. Egyszer Visegrádon (oda jártam általános iskolába) nem volt helyettes tanító, és én vigyáztam talpraesett kicsi lányként az osztályra. Lehettem
akkor úgy másodikos, vagy harmadikos. Amikor a tanító bácsi visszajött,
nagy csönd fogadta. Megijedt, hogy
mi történhetett, de amikor benézett,
látta, hogy én állok a táblánál, amit
az orrommal épphogy elértem, és
számtan órát tartottam. Feleltettem,
feladatot adtam, a gyerekek pedig jelentkeztek, és mondták a megoldást.
Attól kezdve, ha valakinek el kellett
mennie, engem hívtak, hogy vigyázzak az osztályra. Úgyhogy valahogy
a génjeimben van ez a szeretet.
Bogi: Hol végzett, mielőtt tanítani
kezdett? Milyen iskolában?
Mária néni: Először tanítóképzőt
végeztem Esztergomban, aztán már
tanítóként ide kerültem Nagymarosra, és komoly feladattal bíztak meg.
Felső tagozatra kerültem osztályfőnöknek, (az első osztályomba járt
Valentin Zsuzsa néni), és nekem kellett tanítanom a kémiát. Ez egy nagyon nagy kihívás volt, de én is, és
az akkori igazgató is úgy látta, hogy
érdemes továbbtanulnom. Így kerültem Szegedre a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára, ahol levelező tagozaton először a kémia, majd egy régi
álmomat valóra váltva a rajz szakot
is elvégeztem.
Helga: Mit tartott fontosnak a tanításban?
Mária néni: Egész életemben
a munkámnak egyetlen szempontja a gyerek volt, és egyetlen mércéje
a lelkiismeret. Én a gyerekekért vagyok, és ők, ha látják, hogy nyitva az
ajtóm, tudják, hogy megérkeztem,
és örömmel jönnek hozzám mind a
mai napig.
Köszönjük Mária néninek eddigi
munkáját, és jó egészséget kívánunk
a folytatáshoz!
HAMVASNÉ HORTOVÁNYI GYÖNGYVÉR
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Bál a gyermekekért… Graboplast Maraton
A Nagymarosi Napközi-otthonos Óvoda szervezésében,
második alkalommal került
megrendezésre a „Locsoló bál”, 2014. április 17-én,
Húsvét vasárnapján.
Heinczinger László és Berkes Róbert muzsikájára, jó
hangulatban, hajnalig tartott
a batyus mulatság. Mindenki
örömére, a kellemes légkörű
estét a Danubius táncegyüttes
és a Wildenrosen együttes fergeteges fellépése tette még színesebbé.
Köszönjük a segítséget Művelődési Ház vezetőjének és
dolgozóinak, a feltöltött kávégépet Straubinger Zoltánnak,
valamint a tombola felajánlásokat a következő támogatóknak: Alíz Édeske Cukrászda,
Bakó Csenge, Balázs Róbert,
Bergmann József, Bergmann
Szepa,Büki Miklósné Ildi, CBA
Áruház, Dán Ildikó, Diófa
büfé, Drobilich János, Fekete
Zsolt, Gyatyel Mónika,Smink
Suli (Gyimesi Szilvia), Harangozó Károlyné, Hámori
Tiborné, Heininger Ivett, Ipoly
Erdő Zrt, Jakus Mihály, Juli
zöldséges, Karsán Lakberen-

dezés üzlet, Kerestély Katalin,
Králik Adél, Kovács Sándorné,
Kurtai Miklósné, Lénárt Kitti, Marafkó Dóra és Tóth Gábor, Matuk Bálint, Matukné
Patrik Beáta, Mátyás Étkezde, Maurer Tamás, Nagymaros Város Önkormányzata, Palásti Ildikó, Patak Vendéglő, Zollerné Patrik Angéla, Patrik Istvánné, Péntek István, Psenák Tiborné Ági, Puskás Róbertné, Raszler Orsi,
Róna Rudolf és neje, Rudolf
Józsefné, Schindlerné Dajkó
Mónika, Schindler Mónika,
Sebián Istvánné, Siklósi Péter,
Simon Éva, Stedra Zsolt, Szili Zsoltné, Tóth Emese, Vágási Lili, Villányi Péter, Vitalitás
Biobolt, Zoller Istvánné Edit.
A bál bevételét, a gyermekek mindennapi tevékenységéhez szükséges játékeszközök
bővítésére és felújítására fordítjuk.
Köszönjük, hogy adományaikkal, pártoló jegy megvételével, a rendezvényen való
részvételükkel támogatták intézményünket.
NAGYMAROSI
NAPKÖZIOTTHONOS
ÓVODA DOLGOZÓI

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
RENDELÉSI IDŐ:
HÉTFŐ: 16-18 ÓRÁIG
KEDD: 16-18 ÓRÁIG
SZERDA: 8-10 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖK: 16-18 ÓRÁIG
PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG
SZOMBAT: 10-12 ÓRÁIG
RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM

BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK.

WWW.KUTYAKANYAR.HU • LAPALY@KUTYAKANYAR.HU

Magyar Bajnokság

2014. május 16-18 Győr. Kajakosaink számára az év egyik legfontosabb versenye a Maraton
Magyar Bajnokság.
A Rába áradása nehezítette a
versenyt, de így is voltak szép
sikerek.

- 2014. május 31 - június 1.
Sukoró. K2 Férfi Kölyök III.
k.cs. 2000 m 1. Gaszner Ádám,
Dobó Bálint. K1 Férfi Serdülő
V. k.cs. 2000 m 4 . Szlávik Tamás. K1 Férfi Serdülő V. k.cs.
2000 m 10. Polgár Péter. K1 Női

K1 Női VI. k.cs. 15 km /20
induló/ 1. Jeszenszky Petra.
K1 férfi IV. k.cs. 10 km /30/ 2.
Szántói Szabó Tamás. K1 férfi
V. k.cs. I. döntő 15 km /31/ 2.
Szlávik Tamás. K1 férfi III. k.cs.
10 km /28/ 4. Gaszner Ádám.
Mk2 női II. k.cs. 5 km /15/ 6. Illés Panna és Döbrössy Orsolya.
K1 férfi V. k.cs. III. döntő 15 km
/29/ 10. Polgár Péter.
Országos
Diákolimpia,
Szabó Ferenc Emlékverseny

Serdülő VI. k.cs. 2000 m 1 . Jeszenszky Petra.
A szabadidős versenyzőink
is szépen helyt álltak. Az eredmények: MK-1 férfi II. k.cs.
500m 3. Fiam Dávid. MK-1
női 0. k.cs. 500 m 6. Drobilich
Anna. MK-1 női I. k.cs. 500
m 2. Havasi Petra. MK-1 férfi III. k.cs. 500 m 1. Drobilich
Domonkos, 2. Havasi Máté.
K-1 férfi IV. k.cs. 500 m 1.
Drobilich Benedek.

A kajakpóló versenyekről és
a tervezett programokról
Áprilisban elkezdődtek a kajakpóló versenyek és felkészülési edzőtáborok ahol a
Nagymarosi csapat is jelen
volt. A felkészülés folyamatosan zajlik, esténként láthatjuk is őket a Dunán az utolsó napsugarakat kihasználva
edzenek és készülnek a versenyekre.
Az idény Hajdunánáson
kezdődött a Magyar Kajakpóló Szakág edzőtáborában, majd
az idei első verseny Triesztben
volt ahol 12 csapatból 9. helyezést érték el a nagymarosi kajakpólósok.
Nagymarosi
Kajakpóló
Szakág idei tervezett versenyei:
- 2014. május 31-június 1: Prague International
Canoepolo Tournament
- 2014. július 4-6: Udine
International
Canoepolo
Tournament
- 2014. július 19-20: Budapest International Canoepolo
Tournament
- 2014. augusztus 2-3:
IV. Nagymaros International

Canoepolo Tournament
- 2014. augusztus 16-17.
Wien International Canoepolo
Tournament
- 2014. augusztus 24: Országos Bajnokság, Oroszlány
- 2014. augusztus 3031: Oroszlány International
Canoepolo Tournament
- 2014. szeptember 2428: 2014 ICF Canoe Polo
World Championships, Thury
Harcourt, France, idén a Kajakpóló Világbajnokságon 4 nagymarosi versenyző is lenne előreláthatólag, U21 csapatban
Szűcs Géza és Heininger Ádám
és a felnőtt csapatban Ádám
Krisztián és Kiss Miklós.
Az eddigi évekhez hasonlóan idén is megrendezzük 2014.
augusztus 2-3-án a Nagymarosi Nemzetközi Kajakpóló Kupát, ahova számos külföldi csapat is képviselteti magát. Az
eddigi évekhez hasonlóan számos program is várja a rendezvényre látogatókat a Maros
Yacht Kikötőben (sport versenyek, biciklis bemutató, gyermek programok, táncos fellépők, koncert).
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Kábel TV
Tisztelt Ügyfélszolgálat!
Mint kábel tv és net szolgáltatásuk igénybe vevője az alábbi kérdésekkel fordulok Önökhöz:
- Mi az oka, hogy Nagymaros Város Önkormányzat testületi üléseit
sem egyenesben sem felvételről nem láthatom a kábel tévén?
- Mit tartalmaz a szolgáltatásaik felsorolásában a C 11 csatorna
217.25 MHz frekvencián Nagymaros Képújság elnevezéssel?
Többféle választ adott a polgármester a közvetítéssel kapcsolatban. Egy fél évvel ezelőtt azt mondta, hogy egyszerűen nem hajlandóak közvetíteni.
Két hónappal ezelőtt pedig azt mondta, hogy egy-egy alkalom
közvetítéséért horribilis, ha jól emlékszem alkalmankénti 40.000 forintot kérnek.
Legutoljára pedig azzal állt elő, hogy műszaki probléma miatt
nem képesek a XXI. században élő közvetítést adni.
A műszaki problémára utaló hazugság a legszemérmetlenebb tekintettel arra, hogy 2013. és 2014. húsvétján is három napon keresztül egyenesben sugározták az Isten tiszteletet valamint a Fő tér körüli körmenetet is.
Én nem tudok elképzelni olyan műszaki problémát ami az év 362
napján áll csak fenn,a húsvéti ünnepek alatt pedig "szünetelnek".
Az előző két "problémát" sem érzem olyannak amit kompromiszszum készen több mint egy éve ne tudtak volna megoldani.
VÁLASZUKAT VÁRVA: CSÉFAI ISTVÁN
Tisztelt Cséfai István Úr!
Engedje meg, hogy a hozzánk küldött levelében feltett kérdésekkel kapcsolatban röviden bemutassam cégünk és városuk Önkormányzatának kapcsolatát, illetve a műsorok előállításával és elosztásával kapcsolatos lehetőségeinket és korlátainkat is.
Az önkormányzati ülések közvetítéseihez a KalászNet Kábel TV
Kft csak a szükséges kábeltelevíziós csatornát, az Ön által is említett
"Nagymaros Képújság" csatornát biztosítja, azonban nem rendelkezünk műsorok előállításához szükséges jogosultságokkal, így nem
is kapcsolódhatunk be a Képújság szerkesztésébe, a tartalom előállításába. A megfelelő infrastruktúra és engedélyek hiányában cégünk még külön költségtérítés mellett sem tudná felvállalni a Képújság anyagainak előállítását, a Képújság műsorának szerkesztését,
vagy például az Ön által hiányolt Testületi ülések nyers videó anyagainak feldolgozását, vágását, konvertálását, majd azok kész műsorrá történő összeállítását.
Cégünk kábeltévé szolgáltatóként a műsorgyártók (ismert TV
csatornák, vagy helyi stúdiók) által előállított műsorok elosztását
tudja biztosítani, azonban egy-egy csatornán megjelenő információra, vagy annak hiányára nincs közvetlen ráhatásunk.
Cégünk szándékai szerint a "Nagymaros Képújság" csatorna elsődleges célja a település életével összefüggő írásos és kép v. videó
információkat eljuttatása városuk lakosai, Előfizetőink számára.
Ennek érdekében a tavaly novemberi átvételt követően a Nagymarosi Önkormányzattal folytatott egyeztetések után a Képújságon
történő közérdekű információk megjelenítését, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, cégünk is folyamatosan biztosítja az Önkormányzat és intézményei, szervezeti számára, de a tartalom előállításában
nem veszünk részt.
A fentiek tükrében javaslom, hogy az Önkormányzattal közösen
keressék meg a megoldást a városukat érintő információs műsorfolyam összeállítására, melyet ezt követően, vállalásunknak megfelelően, elérhetővé tesszük hálózatunkon Előfizetőink számára.
ÜDVÖZLETTEL: RADICS JÁNOSNÉ
KALÁSZNET KFT

Nagyon sajnálom, hogy ezt kell írnom, de az hazudik, aki hazugsággal vádol, mert valóban még műszakilag nincsen meg az a
megoldás, amellyel mi szerkesztjük, és ők meg leközlik az ülések felvételeit. Azt, hogy ez mikor valósulhat meg, még nem tudni.
PETROVICS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Nagymaros hírnevét is
öregbíthetné egy „Marosi Borház”
Tisztelt Szerkesztőség!
Érdeklődéssel olvastam a nagymarosi borászokról szóló cikksorozatot, melynek mindegyikéből egy-egy lelkes szakember tehetsége, szakmai elkötelezettsége bontakozott ki.
Mivel volt alkalmam az ismertetett borok némelyikét – véletlenszerűen – megismerni, határozottan állítom, hogy azok mindegyike bátran felveheti a versenyt az egyéb, ismert nemes borokkal. Ezen a tényen az sem változtat, hogy a borkészítésre alkalmas
borok – túlnyomórészt – más borvidékekről származnak. Ezek feldolgozása, érlelése, szűrése, tárolása stb. ugyanis olyan magasfokú
szakértelmet igényel, melynek – véleményem szerint – a nagymarosi borászok is birtokában vannak. Ezt egyébként az itt készült
borok íz és illatvilága meggyőzően alátámasztja.
Mindezek figyelembevételével javasolom, hogy az érdekelt borászok összefogásával alakuljon egy olyan helyiség, pince, üzlet,
vagy egyéb bérlemény stb. ahol a nagymarosi borok széles skálája termelőnként és fajtánként elkülönítve, megvásárolható legyen.
Ideiglenes jelleggel a hétvégi piacon is kialakítható egy borsátor,
ahol az önkéntesen csatlakozó borászok kínálhatnák termékeiket.
Meggyőződésem szerint nem csupán a helybeli lakosok, üdülőtulajdonosok vásárolnák szívesen az itteni borokat, de kellő figyelemfelkeltéssel a környező települések lakói, kirándulók, nyaralók
is megbízható vevőkört jelentenének.
A téma üzleti jellege mellett Nagymaros hírnevét is öregbíthetné a „Marosi Borház” igényes kialakítása.
Az előzőekhez kapcsolódva az országosan bevezetett
„Hungarikum”-okhoz hasonlóan Nagymaroson is számba kellene
venni azokat a színvonalas témákat, tárgyakat, szokásokat stb. melyek
a település arculatát egyedi jelleggel, megkülönböztető módon jól reprezentálják. Ezek nagyvonalakban a következők lehetnének:
- marosi borok,
- marosi gesztenye,
- marosi sváb bál,
- Katolikus ifjúsági találkozó,
- a Dunakanyar egyedi panorámája,
- jellegzetes sváb ételek, épületek,
- Kittenberger emlékhelyek, tárgyi emlékek,
- az előbb-utóbb újraélesztendő művésztelep
- stb.
A javaslat elfogadása esetén célszerű lenne a helyi lokálpatriótákból egy laza szerkezetű bizottság létrehozása (tanárok, kereskedők,
vendéglősök, egyházi,- önkormányzati képviselők, civilek stb.) akik
ismereteik alapján kijelölnék – és a továbbiakban gondoznák – az arra
érdemes témákat. („Marosikum”-ok?) Ez kiváló lehetőséget biztosítana a település kiemelt értékeinek bemutatására, a város hírnevének
megalapozottabb növelésére és ezek széleskörű propagálására. A város polgárságának büszke öntudatát is emelné a javaslat kivitelezése.
Az erkölcsi hasznon túlmenően – hosszabb távon – a turisztikai érdeklődés anyagi természetű vonzata is várható.
TISZTELETTEL:
DR. SZÉKELY ATTILA
NYARALÓTULAJDONOS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szerető BURGERMEISTER JÓZSEFNÉ, SZÜLETETT ZOLLER MÁRIA temetésén részt vettek és
virágot helyeztek sírjára.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Hol közlekedhet a gyalogos?
Tisztelt Petrovics László
Polgármester Úr!
Ezt a levelet egyedül írom
alá, de szerintem sokan aláírnák.
Nem kis elfogultsággal
írom, hogy gyönyörű Duna
partunk van, és én ott, naponta sétát teszek. A hajóállomástól a dámig nincs is
semmi baj, csak továbbhaladva Szob felé. A gyalogosan sétálóknak naponta el
kell viselnünk hol a biciklisek, hol az autósok esetenként finom, visszafogott,
de leginkább goromba, dur-

va (sok esetben még trágár)
megjegyzéseit, mert szerintük csak nekik van joguk ott
közlekedni. És valóban! Az
említett szakaszon hol közlekedhet a gyalogos? A füvön nem. Az új gát Duna felőli oldala szintén nem alkalmas (gazos, hol keskeny,
hol rézsútos).
A bicikli úton nem, mert
megkapjuk a magunkét. Az
autók útján az autósok veszik rossz néven. Az autóút szélére kiépített részen? Ott sem biztonságos, mert arra is ráhajta-

nak az autók, de példának
okáért ott hogyan is sétálhatnának mondjuk kisgyerekek, vagy babakocsival
a szülők? Nincs járdaszegély, könnyen lelép a gyerek, vagy egy kisgyerek
pontosan egy magasságban
van az autók kipufogójával.
Egyáltalán annak a résznek
mi a rendeltetése? Gyalogút? Parkoló? Az úttest szélesítése? Vízelvezető?
Kedves Polgármester Úr!
Hol sétáljon a gyalogos?
Tisztelettel kérem válaszát.
SZALÓKINÉ MOLNÁR MÁRIA

Diadalmaskodtak a nagymarosi öregfiúk

Május 24–én, városunk sportpályáján került megrendezésre
a jubileumi Nagymaros–Budapest öregfiúk labdarúgó mérkőzés. Az idén is nagy–nagy érdeklődéssel várt találkozóra minden eddiginél népesebb közönség volt kíváncsi, az összecsapásra kiváló talajú pályán, ideális körülmények között került
sor. A magas színvonalú, helyenként kőkemény belemenésekkel tarkított, de sportszerű játékot hozó találkozón Nagymaros
csapata hatalmas meglepetésre
4:0 arányban diadalmaskodott.
Közvetlenül a főmérkőzés után
a nagymarosi veteránok megküzdöttek a főváros ifjúsági csapatával is, ezen a mérkőzésen már
igen szoros eredmény, de ugyancsak hazai siker született.
Az első mérkőzés jegyzőkönyve: Nagymaros–Budapest
4:0. Nagymarosi labdarúgó pálya, 203 néző, vezette: dr. Molnár
Imre (kiválóan).
Nagymaros: Schült – Zeller,
Laczkó, Varagya, Hegedűs.

Budapest: Rada I. – Kiss,
Papp, Sváb, Fekete.
Gólszerzők: Varagya (2), Zeller, Laczkó.
Jók: Varagya (a mérkőzés legjobbja), Schült, Laczkó és Zeller,
illetve Rada I., Papp és Sváb J.
A második mérkőzés jegyzőkönyve: Nagymaros–Budapest ifi
4:3.
Nagymaros: Schült – Zeller,
Laczkó, Varagya, Hegedűs
Csere: Zeller
Budapest: Rada I.– Rada M.,
Sváb D., Rada P., Kiss, Csere:
Sváb J.
Gólszerzők: Varagya (2), Zeller (2), illetve Rada M. (1), Rada
P. (2)
Jók: Varagya, Laczkó, Zeller,
illetve Kiss, Fekete, Rada M. és
Sváb D.
Nyilatkozatok: Smaraglay
L. (Budapest): Csapatom nem
tudta elviselni az esélyesség terhét, ugyanakkor sérülések miatt
nem tudtunk az összeszokott védelmünkkel felállni, arra pedig
nem készültünk, nem is készülhet-

tünk fel, hogy az ellenfél gólvágója, Varagya Lajos – szinte extázisban játszva – a mai napon
megállíthatalan lesz. Szép jövőt
jósolok neki !
A második mérkőzésen fiataljaink a hajrára összeszedték magukat, egy kis szerencsével akár a
döntetlen is elérhető lett volna.
Kiss Gy. (Nagymaros): Bár
általában senkit nem szeretek kiemelni, most azonban – a bombaformában futballozó Varagya Lajos sziporkázó teljesítménye mellett – meg kell említenem csapatunk doyenjének, Schült Ferencnek a kapusteljesítményét, valamint együttesünk benjáminjának,
az egyre jobban beilleszkedő, az
előrejátékban is komoly erényeket csillogtató Laczkó Árpádnak a
védőmunkáját. Gratulálok a csapatnak ahhoz, hogy a remek egyéni képességekkel rendelkező, fizikailag és taktikailag is kiválóan
felkészített budapesti gárda ellen
ilyen remek eredményt ért el.
Ugyanakkor gratulálok a budapesti ifiknek is, akik a második
mérkőzésen kombinatív, szép játékot bemutatva, remek hajrával tették szorossá az eredményt.
A felejthetetlen sportélményeket hozó nap megkoronázásaként
a nagymarosi öregfiúk a mérkőzés legjobbjának egyhangúlag
megválasztott befejező csatár pincészetének vadonatúj mix zónájában, vidám, családias hangulatú banketten látták vendégül a fővárosi sporttársakat, a kulináris élvezetek jegyében. (tudósítónktól)

Tisztelt Szalókiné Molnár
Mária!
Azt gondolom, hogy a bicikli út az bicikli út, a gyalogosoknak félre kell húzódniuk, ha ott közlekednek.
Amíg nincsen Duna-parti sétányunk azon a szakaszon,
addig vagy a füves területen
kell sétálni, vagy azon a toldáson, amit az úttest mellé
építettünk be. Szándékunkban áll természetesen a gát
mellé egy betonozott járdát
építeni padokkal, kandeláberekkel, de ez egy hosszabb
távú terv, addig kérjük a lakosság türelmét.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Ismét tarokk
verseny volt
Nagymaroson

Ebben az évben is megrendezték
Nagymaroson a VI. Dunakanyar
Paskievics
Országos
Kupa, Manninger Leó
Emlékversenyt. A május 24-én megrendezett
versenyt Petrovics László polgármester nyitotta
meg, aki örömét fejezte
ki, hogy immár negyedik
alkalommal rendezik meg
Nagymaroson a versenyt.
A megmérettetésre az ország minden pontjáról érkeztek, összesen 62-en vettek
részt a versenyen. A legfiatalabb versenyző Manninger
Leó dédunokája, Manninger
Boldizsár volt.
A végeredmény a következő lett: 1. Antal Magdi, 2. Sóváry Zoltán, 3.
Manninger Boldizsár.
Gratulálunk!
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Máté és akik mögötte állnak
Az elmúlt hónapban indult
“Máté és akik mögötte állnak” cikksorozatunk júniusi
részében a Máté Alapítvány
megálmodói, Von-Benko Ferenc és felesége Marian válaszolt kérdéseimre.
VNR: Mivel foglalkoztak,
mielőtt nyugdíjas éveiket az állatvédelemnek szentelték?
Ferenc: Én eredetileg gépészmérnöki oklevelet szereztem a Műegyetemen. Magyarországon dolgoztam 2 kutatóintézetben és az egyetemen még
’56 előtt. Utána 9 évet Svájcban
dogoztam egy textilkészítő gépeket gyártó cégnek. Itt ismertem meg Mariant, aki akkor egy
amerikai vállalatnál dolgozott.
Utána 2 évet Svédországban éltünk és dolgoztunk. Utána 22
évet Angliában dolgoztam a
Philips egyik leányvállalatánál,
Mariann pedig a southamptoni
egyetem jogi karának volt adminisztratív menedzsere.
VNR: Kinek és pontosan hogyan jutott eszébe az állatvédelmi alapítvány létrehozása?
Ferenc: 2001-ben Karácsonykor arról beszéltünk Mariannal, hogy kellene egy szervezet Nagymarosra.... Emberek
megsegítésére való jótékonyság volt több is, csak az állatokkal nem törődött senki. Miután
itt annyi kóbor elhagyott, kidobott kutyát és macskát láttunk,
némelyiket műanyag szatyorban tették a kukába vagy kartondobozba. Számunkra, akik
úgy hisszük, hogy a kutyák és a
macskák is családtagok, ezt látni borzasztó és megbotránkoztató volt . A mi célunk az volt,
hogy anyagi támogatást szerezzünk, a rászorulók állatorvosi
kezelésére, ivartalanítási akciókat hirdethessünk, ezzel megelőzve a fölösleges szaporulatokat és a kölykök elpusztítását, vagy utcára dobását. Illetve,

hogy a gyerekek részére nevelő
szándékú programokat tartsanak
szakemberek, ami az állatok védelmével, gondozásával és megbecsülésével kapcsolatos. A megszerzett tudást a gyerekek remélhetőleg továbbítják az idősebb generációk felé.
VNR: Az alapítvány a nevét a
híres révész kutyáról kapta, aki Visegrád és Nagymaros között teljesített szolgálatot a kompon. Különös kapcsolat fűzte Önöket Mátéhoz?
Marian: Igen. Életünk fontos
szereplője volt, de nem csak nekünk. Mindenki ismerte őt. A balesete után aztán 5 hónapig nálunk
élt, mi gondoztuk, de a mi kutyáinkkal nem engedhettük össze, így
Feri addig együtt lakott vele, hogy
ne legyen egyedül. ...és azóta már
többször megesett, hogy “ágytól
asztaltól váltunk” sérült kutya miatt, de ha tudunk segítünk.
VNR: Feri bácsi összesen 12
évig volt az alapítvány elnöke.
Mik voltak a legfőbb nehézségek
amelyekkel szembe kellett nézni ez
alatt a hosszú idő alatt?
Ferenc: Az akciók alkalmával a legnagyobb probléma, hogy
a tulajdonosok nem töltik ki teljesen a jelentkezési lapot. Sokszor csak a nevüket és a telefonszámukat írják rá és aztán nekünk
kell felkeresnünk őket, hogy kiderítsük egyáltalán milyen állatról van szó. Meg aztán rendszerint olyanok is fordulnak hozzánk,

akik el tudnák viselni a költségét
a beavatkozásnak, csak élnek a lehetőséggel, hogy olcsóbban megússzák, és gyakran az elől a szegény néni elől veszik el a lehetőséget, aki a csirkefarhátat osztja meg a kutyájával. A legszegényebbek olykor büszkeségből
sem mernek jelentkezni... Sokan
kritizálnak minket, illetve elvárják, hogy minden helyzetben segítsünk, de közben nem gondolnak arra, hogy ha tudnak ők is segítsenek viszont, mert a forrásaink
nagyon is végesek.
Marian: Kevesen tudják
Nagyaroson, mert nem elegáns
dolog dicsekedni vele, hogy ki
mennyit segített, de a nagymarosi gazdák anyagi támogatását, a
sürgős műtéteket, beavatkozásokat jelentős részben külföldi barátaink és ha nem volt más, mi magunk finanszíroztuk. Persze szívesen tettük, hiszen segíthettünk egy
szenvedő állaton, de olyan jó lenne ha az alapítványt a nagymarosiak sajátjuknak éreznék, akkor
is amikor adni kell és akkor is ha
kérni.
VNR: Mi a három legfontosabb alapelv amely meghatározza
az életüket?
Ferenc: Keresztény alapelvekre épülő életet élünk. Erre voltunk
nevelve szülőhazáinkban. Fontos
számunkra, hogy segítséget és támogatást tudjunk nyújtani, amikor csak lehetséges úgy embernek, mint állatnak. És miután 4

országban éltünk: Egyesült Királyság, Svédország, Svájc és
most Magyarország mindig
igyekeztünk más kultúrákat elfogadni és megbecsülni, más
emberek szempontjait, véleményét - még akkor is - tiszteletben tartani, ha nem volt könnyű
megérteni és néha a mi felfogásunkkal teljesen ellentétes volt.
Egymás kölcsönös megbecsülése és tiszteletben tartása embernek és állatnak egyaránt fontos.
VNR: Miért fontos az ember
számára az állatakokkal való
harmonikus együttélés?
Ferenc: Ha az embernek van
egy állat az életében, az nagyon
nagy áldás és nagy öröm. Ők
nem kérnek semmit csak szeretetet és gondoskodást de cserébe adják feltétel nélkül az övéket. Társaságot nyújtanak különösen a betegek és idősek számára. A kisgyerekeknek pedig
a felelősségvállalást és a gondoskodást tanítják meg. És úgy
mondják, hogy a kutyatulajdonosok hosszabb ideig élnek.
Marian: Mind a ketten úgy
nőttünk föl, hogy szerettük az
állatokat, időnként 4 kutya élt
velünk mint családtag, most 3
idős kutyánk van, mindegyiket
befogadtuk és megmentettük a
bizonytalan jövőtől. Az egészségügyi problémák őket is éppúgy sújtják mint az embereket.
Nekik is szükségük van orvosi kezelésre, ápolásra, gondoskodásra, napi gyógyszerellátásra, igényük van a testmozgásra
és játékidőre, szeretetre, megbecsülésre. Mi hiszünk abban,
hogy csak annak legyen állata,
aki mindezeket biztsítani tudja neki. Az állat Valaki és nem
Valami.
VNR: Köszönöm szépen,
hogy válaszoltak a kérdéseimre.
Feri bácsinak a Máté Alapítvány teljes tagsága nevében
szeretettel gratulálok és minden
jót kívánok 88. születésnapja alkalmából. Isten éltesse!
VÁRKONYI-NICKEL RÉKA
KURATÓRIUMI ELNÖK

HA VÉGRE ITT A NYÁR ÉS MELEG AZ IDŐ, A KUTYÁNAK IS ÁRNYÉK JÁR ÉS FRISS VÍZ ELEGENDŐ!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Orr András és Szabó Henrietta lánya Emma
Ida, Rimely Ádám és Holtság Ágnes fia Botond, Sahraoui
Hischam és Martin Nikolett lánya Shahrazad.
Házasságot kötöttek: Szalay Gábor és Bótz Zsanett, Dirk
Müller és Furucz Angelika.
Elhaláloztak: Burgermeiszter Józsefné sz. Zoller Mária,
Hajduné Rásonyi Edit, Laufer Józsefné sz. Mihalik Mária Anna,
Nagy Lászlóné sz. Cserny Mária, Radics Béláné sz. Kósa Julianna, Sándor Ágostonné sz. Borovszky Anna, Tóth Ákos.

A művelődési ház programjai
Június-július

Június 10. de: vásár
Június 12. de: vásár (használt ruha)
Június 16. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Június 19. de: vásár
Június 19. 17 óra: Kresz tanfolyam – megbeszélés
Június 19. 17-19 óra: Termékbemutató
Június 21. 10-18 óra: Trófea kiállítás
Június 22. 10-18 óra: Trófea kiállítás
Június 23. de: Vásár
Június 24. de: Termékbemutató
Június 26. 12-18 óra: Véradás
Június 30. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub – záró foglalkozás
Július 3. de: Vásár

Fontosabb
telefonszámok:
POLGÁRŐRSÉG
ÜGYELET:
06-70/382-9041
ORVOSI ÜGYELET:
06-27/354-180
KÖZPONTI
SEGÉLYHÍVÓSZÁM:
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www.nagymaros.hu

Nagymaros
Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihályhegy u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím:
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100,
fax: 27/305-581
HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
AZ ANYAGOKAT CSAK
A HÓNAP ELEJÉIG
TUDUNK ELFOGADNI!

Ahová jó betérni: Vígmatróz
Családi Kisvendéglő

A Verhanovits család neve ismerősen cseng Nagymaroson, hiszen ki ne ismerné az
egykor szebb időket is megélt
Feketesas Vendégházat. Most
a család úgy döntött, hogy régi
pompájába állítja vissza az
épületet. Ennek első jeleként
megnyitották a Duna-parton a
Vígmatróz Családi Kisvendéglőt, amely tágas terasszal várja
az enni vágyókat.
- Szép innen a dunai pano-

ráma. Milyen ételekkel várják a betérőket? – kérdezem ifj.
Verhanovits István vendéglőst.
- Hétköznap leveseket, pizzát
és frissensülteket lehet nálunk
fogyasztani. Hétvégén pedig
mindig valami extra ételt készítünk: kemencében sült csülköt, kacsacombot. Mindig csütörtökön vásárolok be a piacon,
és ha látok valami érdekességet, az alapján készül a hétvégi
fogás. Most például a pisztráng

lehet ez a küönlegesség.
- Ha jól láttam a halászlé
mindig kint készül a bográcsban. Ez is a specialitása a vendéglőnek?
- Igen, azért a specialitásunk, mert régi családi recept
alapján készítjük.
- Látom ebből kétféle is készül. Mi a különbség a két fajta
halászlé között?
- A pontyhalászlé egy klaszszikus étel, a hal filézve, szálka
nélküli kerül a levesbe. A másik az erdélyi halászlé, ami tárkonnyal, citromlével és tejföllel készül. Érdemes mindkettőt megkóstolni.
- A nyár közeledtével itt is a
grillezésé lesz a főszerep?
- Igen, hamarosan beüzemeljük a kinti grillt, és akkor

többféle parázson sült étellel is
várjuk a vendégeket.
- Milyen terveik vannak a
jövőre nézve?
- Pár héten belül meg tudunk nyitni a Feketesasban két
vendégszobát, így már szállást
is biztosítunk a turistáknak. A
terveink között szerepel, hogy
fokozatosan újítjuk fel az épületet és előbb-utóbb teljes egészében megnyitjuk újra a Fekete Sast a vendégek előtt. (x)

NYITVA TARTÁS: SZERDÁTÓL VASÁRNAPIG
12-TŐL 22 ÓRÁIG
E-MIAL: VERHANOVITS@HOTMAIL.COM
WWW.FACEBOOK.COM/VIGMATROZ5
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KARSÁN
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
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éve az Önök szolgálatában!
százalék engedménnyel várjuk!
®

mintaboltunkban!

Paplanok, párnák, ágyneműhuzatok, takarók rendelése esetén további 2% engedmény akciós ágyak, gyógymatracok
rendelhetők.
Szőnyeg sz tás akciós áron 1.100 Ft/m2!

Cím: Nagymaros, Váci u. 18.
Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006
E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu

David Balazic
Cipő készítő és javító mester
Kibővített üzlettel várja vendégeit!
Bőr, műbőr táskák, pénztárcák, gyerek és
felnőtt esernyők,
csizma és cipő sámfák, talpbetétek,
cipőfűzők, cipő ápolási kellékek kaphatók!
Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 13-17,
szombat 8-12, vasárnap zárva
Tel.:0620/350-360-5 • david@luxuscipo.hu
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