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Strand ügy: sem a helyszín,
sem az időpont nem alkalmas

Petrovics László: Valódi helyére a strandot! Ezen dolgozunk!

Már egy ideje téma Nagymaroson, hogy legyen
strandunk. A képviselők
ebben egyet is értenek, ám
a helyszínben már nem. A
márciusi ülésen Szomráky
Pál annak ellenére, hogy
nem tűzte a grémium napirendre a strand ügyét, felolvasta előterjesztését.
E szerint a Kerekegylet oszlopos tagja azért
kampányol(t), hogy strand a
régi helyére kerüljön vissza,
arra a helyre, melyet jelenleg
jogszerűen használ a Nagymarosi Motorcsónak SE.
A szervezet a kirobbant
ügy miatt fórumot hívott öszsze, ám nem csak a lakosok
nem hallottak erről, hanem
lapunkat sem hívták meg.
ÖSSZEFOGLALÓNKAT

A

STRAND ÜGYRŐL LAPUNK
OLDALÁN

OLVASHATJÁK,

MOTORCSÓNAK SE

DALON TALÁLJÁK MEG.

Nagyon sok nagymarosi érdeklődött az iránt,
hogy az utóbbi időben –
mióta új szolgáltató van
- nem látható a tévében
a testület ülése. Korábban felvételről ment le a
televízióban vágatlanul a
tanácskozás, ám az utóbbi időben ez nem így van.

re – szintén lakossági jelzések miatt – Szimon Attila képviselő nyújtott be
javaslatot arra, hogy a
KalászNet élőben közvetítse az üléseket.
Petrovics László polgármester elmondta: egyeztettek a szolgáltatóval,
akik azt mondták, hogy
ezt nem tudják vállalni.
Az április testületi ülésfolytatás a 6. oldalon
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II. Utcabajnokság: ismét
az Elsővölgy nyert

Köszönet

Nagymaros Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki
azért a lakossági összefogásért, minek segítségével 2014ben megrendezésre kerülheIdén már második alkalommal rendezték meg az Utcabajnokságot, ahol számos sport- tett ismét az Utcabajnokság.
ág mellett a főzésben és sütésben is kipróbálhatták magukat a nagymarosiak. A küzde- Külön köszönjük a rendezlem most is szoros volt, de végül az Elsővölgy csapata nyert, így dupláztak.
vény szervezőinek, Plentner
Katinak, Zoltai Zitának,
A végeredmény a következő lett: I. Elsővölgy, II. Szálloda, III. Kittenberger, IV. Fehér- Hontié Lukács Lívinek, Dobra Vikinek, Palotay Gergőhegy, V. Diófa- Vas, VI. Lakópark. Gratulálunk a csapatoknak!
nek, Melisek Szilvinek és Rudolf Krisztának. Hálásak vagyunk és köszönetet mondunk
a rendezvény résztvevőinek és
támogatóinknak: CBA - Nagymaros Trade Kft, Döbrössyné
Dániel Gabriella, Dunapress
Multimédia Bt, Édeske Cukrászda, Kézműves Fagylaltozó,
Hungary Ambulance Nonprofit
Kft, Lionfor Vagyonvédelmi
és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Maros Étterem, Matuk
Bálint, Nagymaros FC, Nagymarosi Kajak-Kenu SE Kajakpóló Szakosztálya, Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Nagymarosi Polgárőr Egyesület, SIGIL
Galéria és Kávézó, 950. Szent
Gellért Püspök Cserkészcsapat,
ZumbAni.
Kiemelten köszönjük a csapatkapitányoknak - Fehérhegy:
Vén Dóra és Döbrössyné Csernői Ildikó; Szálloda: Havasiné
Jakus Beáta és Hetényi Andrea;
Kittenberger: Honti Csilla és
Zoltai Zita; Lakópark: Bodor
Roland és Cselovszky Zsolt;
Elsővölgy: Lénárt Kitti és
Heffentrager János, és a fáradhatatlan csapattagoknak, akik
egymással összefogva sportos
küzdelemben részt vettek május
2-án az Utcabajnokságon.
PETROVICS LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Fotók: Szigeti-Benedek Gabriella (címlap) és Kiss Péter
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Egyhangú döntések az áprilisi
képviselő-testületi ülésen
Egyhangú döntések születtek az áprilisi testületi ülésen, melyen betegség miatt nem volt jelen Rudolf
Józsefné alpolgármester és
Szomráky Pál képviselő. A
több mint három órás tanácskozáson a rendőrségi,
vízirendészeti és az intézményi beszámolók után módosították a helyi piac házirendjét, Fekete Zsolt előterjesztése nyomán.
Napirend előtt Grécs László kért szót, aki a belterületi
határvonal változások földhivatali átvezetésére hívta fel a
figyelmet.
A lejárt idejű határozatok
teljesítéséről szóló beszámoló
után a rendőrség és vízirendőrség vázolta fel az előző év
történéseit. Az ülésen megjelent Latorovszky Gábor rendőrkapitány is, aki ismét a három körzeti megbízott szerepét hangsúlyozta. Mint mondta: vannak még problémák az
autó, és a KMB-s iroda elhelyezésével, de ezek hamarosan megoldódnak. A vezető
fontosnak tartja, hogy megalakult településünkön a Közbiztonsági Tanács, amely minden hónapban ülésezik, valamint a helyi polgárőrsséggel
való jó együttműködést is kiemelte. Beszélt arról, hogy
bár nem nagy számmal, de
csökkent a bűnözés a Váci
Rendőrkapitányság területén.
Szerinte Nagymaroson inkább
a vagyon elleni bűncselekmények száma a jelentős, ami a
kiterjedt hétvégiházas övezetből adódik.
Szimon Attila, a közbiztonságért felelős képviselő reagálva a beszámolóra elmondta: valóban vannak pozitív
változások, de ez még mindig nem megfelelő. Szerinte
ha nem elég a három körzeti megbízott, akkor több kell.
Ismét azt hangsúlyozta, hogy
a bűnmegelőzés csak helyismerettel és állandó jelenléttel
oldható meg.
Hangyási Sándor, a nagymarosi vízirendészeti rendőrőrs parancsnoka beszámolójában arról beszélt, hogy

nagy terhet rótt rájuk tavaly
az, hogy növekedett a területük. Az eredményességi mutatójuk azonban javult, hiszen
mindössze egy esetben kellett
egy orvhalász ellen eljárást indítaniuk. A területükön két hajózási baleset volt, és tavaly
10 százalékban többet tudtak közterületen tölteni a vízirendőrök.
A képviselők mindkét szerv
beszámolóját egyhangú döntéssel fogadták el.
További beszámolók következtek. Elsőként az idei
nyári rendezvényekről tudtak meg többet a képviselők,
majd a Gondozási Központ
előző évéről hallhattak ismertetést. Ezt a sort követte a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi
Napközi beszámolója, majd
Petrovics László polgármester beszélt azon társulásokról,
melyekben a város részt vesz.
Itt hangzott el az, hogy a Zöld
Híd jövőre tervezi bevezetni
a háztartásokban történő szelektív hulladékgyűjtést.
Elfogadták még: a 2013-as
belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést és az
előző évi költségvetés zárszámadását.
Beszámolt munkájáról a
testületnek a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány is. Az ülés jelen volt a szervezet vezetője Ritzl Ferenc, aki elmondta: a testület kezességét kérnék ahhoz, hogy az alapít-

vány visszatérítendő támogatásként átadhassa azt a hiányzó mintegy kilencszázezer forintot a Wildenrosen
Táncegyüttesnek, amelyet pályázaton nyertek ruhára, utófinanszírozással. Ezt a grémium megszavazta. Kérte továbbá, hogy a képviselők is gondolják át, hogy az alapítvány
milyen fejlesztésekben tudna részt venni. Többek között
tanuszoda építését és a Dunaparti játszótér felújítását javasolták. Ritzl Ferenc felajánlotta segítségét a strand kialakításához is.
Változik a piac házirendje,
erről döntött a testület Fekete Zsolt javaslatára. A gazdasági és városfejlesztési bizott-

ság ajánlásait szem előtt tartva úgy döntöttek, hogy az árusok számát 60 főben korlátozzák, négy piaci kihagyás után
újra kell regisztrálni és, amíg
az önkormányzat nem ellenőrzött egy árust, addig az nem
jöhet a piacra.
Módosították az intézmények alapító okiratát egy
újabb rendelet miatt. Itt merült
fel, hogy az iskolánál is három módosítás kell, amelyhez
a testület hozzájárulását várták. Így lesz az intézménynek
egy rövidített neve (a diákigazolványok és egyéb dokumentumok miatt), 5-6 fővel a tankerület kérésére itt hozzák létre az utazó gyógypedagógiai
szolgálatot, és szeretnének beindítani egy felzárkóztató osztályt is felsőtagozaton, melyhez a grémium hozzájárulására is szükség volt.
Az egyebekben elutasítottak egy parkolási kérelmet,
úgy döntöttek, hogy a város
nem tart igényt további ruhagyűjtő konténerek kihelyezésére, és támogatták, hogy a
város folytassa a gesztenyés
megmentésére kiírt pályázati
munkát.
Szimon Attila két javaslatát is tárgyalták: az egyik az
élő közvetítésre vonatkozott
a testületi ülésekről, a másik
Nagymaros virágosítására vonatkozott.
Az ülés ismét zárt ajtók
mögött ért véget, amelyen az
idősek otthona térítési díjainak csökkentési kérelmét bírálták el.
FURUCZ ANITA

Miért nem látható a testület
ülése a kábeltévén?
folytatás az 1. oldalról
- Egy-egy rendezvényt
évente – a húsvéti miséhez
hasonlóan – szívesen közvetítetnek élőben ám, hogy
minden testületi ülésnél így
legyen, azt nem tudják vállalni – mondta.
A KalászNet – amely
2013. november 1-je óta
működteti a kábeltelevíziót Nagymaroson - a város
megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy szívesen leadja

felvételről a képviselő-testületi ülések anyagát, de ehhez egy kész, megvágott filmet kér az önkormányzattól. Ennek állandó megvalósításán dolgozik jelenleg
is a város. A márciusi ülés
anyaga - melyen a strandról
is szó volt – már készül, így
a polgármester reményei
szerint, hamarosan a helyiek is megnézhetik, amint a
kábeltévé műsorra tűzi.
FURUCZ ANITA
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Strand ügy: sem a helyszín,
sem az időpont nem alkalmas

A Kerekegylet Közhasznú
Egyesület tagja Szomráky
Pál, önkormányzati képviselő már több ízben szólalt
fel azért, hogy legyen a városnak strandja. Mivel a testület egyetértett vele (hat év
óta próbálják ehhez megszerezni a parti sávot), megvizsgálták a lehetőséget és elkezdték az engedélyeztetést
arra a helyre, amelyet jelenleg is strandnak használnak
a nagymarosiak.
A testület márciusi ülésére
már egy újabb javaslattal állt
elő a képviselő: a strand kerüljön vissza arra a helyre, ahol
100 éve működött. Ezt az ötletet már a szakbizottság is elkaszálta, mivel azt a területet jelenleg jogszerűen a Motorcsónak Sportegyesület használja,
akik bérleti díjat fizetnek érte.
A testület végül napirendre sem
vette a kérdést, mivel nem találta kidolgozottnak. Hiába érvelt Szomráky Pál az általa
gyűjtött 500 aláírással, a többség nemmel szavazott.
A Kerekegylet tagja így napirend előtt kért szót, ahol arról beszélt, hogy a nagymarosiak nagy örömére kívánják régi

helyére visszahozni a strandot: „A Kerekegylet Közhasznú Egyesület a nagymarosiak
nagy örömére strandot kíván
létrehozni a Váci út 49. szám
alatt, azon az önkormányzati területen, melyet jelenleg a
Motorcsónak SE használ. A
tervek szerint bringás és evezős
pihenőt, játék- és sportpályákat, mini kempinget, közösségi tűzrakó-helyet, kerékpár- és
csónak kölcsönzőt valamint egy
nyári kulturális központot hív
életre az egyesület. Az elképzelés tökéletesen illeszkedik a város zöld-turisztikai programjához, a strand hozzájárul ahhoz,
hogy Nagymaroson a helyiek
is nyaralhassanak, és a turisták is otthon érezzék magukat.”
– hangzott el Szomráky Páltól.
Szinte szóról-szóra ezt
mondta el azon a fórumon –
melyet nem túl széles körben
hirdettek meg -, ahol a Kerekegylet és a Motorcsónak SE
tagjain kívül, az önkormányzat
és néhány országos média (mivel a helyi sajtót meg sem hívták – a szerk.) volt meghívva.
Itt – ezekből a médiumokból
megtudva – Szomráky Pál régi
fotókkal illusztrálta mondanivalóját, ami lényegében nem

volt más, mint ami a testületi
ülésen elhangzott. Ezek szerint
tiszteletben tartva az összes civil szervezet, köztük a Motorcsónak SE által képviselt értékeket emlékeztetett arra, hogy
a klub a hajók tárolásáért jelentős összeget szedhet be, vagy
hagyhat a klubtagok zsebében,
ez viszont nem sporttevékenység, hanem gazdasági vállalkozás. A képviselő szerint nem
feladata ezt az önkormányzatnak támogatnia a szerinte luxussportot.
Petrovics László polgármester továbbra is azt hangsúlyozta, hogy a város képviselő-testülete támogatja a strand elképzelését és már lépéseket is tett
az engedélyeztetésére, de nem
ott, ahol a Kerekegylet létre kívánná hozni. Arról is beszélt
a fórumon, hogy az elképzelést egy olyan üzleti tervvel támasztották alá, ami nincs kidolgozva és felszínes, még döntést
sem lehet róla hozni.
„Szó nincs a Motorcsónak
egyesület támogatásáról, inkább arról, hogy ők az egyetlen
olyan egyesület Nagymaroson,
aki bérleti díjat fizet a helyért,
ahol van, és az aktuális árvizek
után mindig teljesen rendbe te-

szi az önkormányzat területét.
Bölcsen dönt a képviselő-testület, ha a strand létrehozásával és működtetésével akkor bíz
meg egy egyesületet, ha annak
megvalósítása semmilyen jogi
akadályba nem ütközik, a fenntarthatósága biztosított, és a terület átadása egyéb nagymarosi érdekeket nem sért.” – ezt
még a Nagymaros újságban
nyilatkozta a polgármester.
A városvezető azzal is érvelt, hogy ahol nem az önkormányzaté a partszakasz, nem
szabad fürödni - az iszapos szakasz miatt nem is jó -, és a mostani használónak kikötési és
bérleti joga van, hogyan lehetne most strandot létesíteni.
- Hosszabb távon megvan a
koncepció, de kitenni az egyik
nagymarosi egyesületet, (aki
mellesleg 50 éve használja a
területet, és soha nem volt egy
fillér tartozása sem) egy másik
egyesület kedvéért, nem tartom
igazságosnak - mondta.
A Kerekegylet üzleti terve felkerült az internetre. Ebben lényegében arról írnak,
hogy a területet nonprofit módon, közcélúan kívánják üzemeltetni. Vállalkozások számára kívánják albérletbe adni
a büfét, a kölcsönzőket, a
fagyizót, a hostelt. Mint írják
az International Living Arts Kft
a teljes bérleti díjat, valamint a
rezsiköltséget is vállalná, és a
büfé és kölcsönzők mellett a
kempinget is üzemeltetné. Terveik szerint lenne egy étterem,
egy hamburgeres és még sok
más is.
„A bérleti szerződés aláírását követően széles körben
meghirdetjük, hogy elképzeléseink megvalósításához partnereket keresünk, így lehetőségünk lesz a lehető legjobb kombinációt összeválogatni, szem
előtt tartva a helyi vállalkozók
elsőbbségét.” – írják.
A bérleti díjért 10 nagymarosi vállalna kezességet, köztük
Szomráky Pál és felesége is.
A fórum után megjelenő cikkeket sok helyi is kommentálta.
Többen is úgy látják, hogy az a
hely, amelyért jelenleg folyik a
harc alkalmatlan strandnak, mivel iszapos. A megépült támfal
miatt pedig a kisgyerekeseknek
beláthatatlan a partszakasz. Sokan továbbra is azt a helyszínt
támogatják, amelyet jelenleg is
strandolásra használ Nagymaros apraja-nagyja.
FURUCZ ANITA
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Strandot a strandra!!
Strandot a strandra???
Hetek óta a helyi közélet
egyik felkapott témája a
Kerekegylet Egyesület kezdeményezése, hogy elvegye a Nagymarosi Motorcsónak Sportegyesület által jelenleg érvényes bérleti szerződéssel bérelt Panoráma étterem melletti területet és ott saját elképzelése szerinti szabadidős területet, „strandot” alakítson ki a nyár elejére.
Az önkormányzati testületi ülésen a képviselők többsége elvetette az előkészületlen
„ötletet” a projekt kidolgozatlansága és a finanszírozás
bizonytalansága miatt. Az
Egyesület és Szomráky képviselő úr nem adta fel, folyó
év április 16-án közmeghallgatást és beszélgetést szervezett ahol bemutatta az érdeklődőknek a „terveket”.
A programon részt vevő elkötelezett nagymarosi lakosként röviden kommentálom
az elhangzottakat, mert több
tanulsággal is szolgál.
„Legyen strand Nagymaroson!” kérdésben nincs
vita, konszenzus van a város
lakossága körében, és a Képviselő-testületben egyaránt.
A szabad strand és fürdési engedélyek tekintetében az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket.
Nagymaros turisztikai fejlesztésének fontos állomása a hajóállomástól a Panoráma vendéglőig terjedő teljes
partszakasz látványossá tétele egységes koncepció alapján. Ez egy átfogó projekt a
megfelelő infrastruktúra kialakításával, ami egy több
éven áthúzódó folyamat, beruházásokkal és százmilliós
nagyságrendű finanszírozási igénnyel, amelynek része
a strand is, a kiszolgáló infrastruktúra, és a kapcsolódó
kereskedelmi-vendéglátóipari beruházások is egyaránt,
egy XXI. századi, de a kulturális örökséget tükröző, érdeklődésre számot tartó partszakasz kialakításával.
Így gondolkodik, és tervez
a Képviselő-testület is lépésről –lépésre haladva és ebbe

a folyamatba csapott bele a
KEREKEGYLET EGYESÜLET agresszív, minden más
véleményt, érdeket lesöprő
akciója, amelynek egyetlen
kézzel fogható célja van első
lépésként, a több mint ötven
éve
működő Nagymarosi
Motorcsónak SE kipaterolása a területről és utána kaja-

lakos, akik a múltban is és
jelenleg is aktív résztvevői a
város közéletének, a polgárőrségnek, más különböző a
város javát szolgáló egyesületnek úgyszintén.
Az aláírok valószínűleg
nem voltak tisztában azzal,
hogy ezen a területe, a város
és a Duna-part szívében „ba-

kosok kivégzése, és ily módon elfoglalni a teljes területet saját egyesületük számára.
Az
azonnali „Strandot
a strandra” terv szószólója Szomráky képviselő úr,
aki politika tőkét kíván kovácsolni az ügyből és ennek
oldalvízén, szembefordulva
a Képviselő-testülettel, és
őszi Polgármesteri ambícióinak megvalósulását is látva ebben.
Összegyűjtöttek
ötszáz
aláírást, az aláírok többségét
megtévesztve, hisz ki nem
szeretne STRAND-ot a Duna-partra, ahogy
aláírnák
az „Ingyen sört a Panoráma vendéglőbe” ívet is legalább ötszázan. A Nagymarosi Motorcsónak Egyesületet csak egyszerűen „YACHT
KLUB”-ként emlegetve, szuper gazdagok luxusigényeit
kielégítő szerveződésnek minősítve, azonnal elüldözendő páriaként kezeli, figyelmen kívül hagyva,hogy tagsága meghaladja a 60 főt,
családtagokkal együtt ennek
a többszöröse, hogy tagjainak többsége köztiszteletben
álló tősgyökeres nagymarosi

kancsos” turista kempinget
képzelnek el, ami egyszerűen
nonszensz. Szívesen megkérdezném erről a Váci út
túloldalán lakókat. Ahogy azzal sem, hogy a kijelölt fürdőző hely 200-300 méterre
van innen, mivel ez a partszakasz teljesen iszapos, a vendéglátást néhány mozgatható bódé felállításával képzelik el „átmenetileg”. Tényleg nem hiányzik innen más,
mint randalírozó kempingezők, a bódék tövében, a város szívében a megújulás jegyében.
A megvalósításról és működtetésről álmok vannak,
értékelhető, számításokkal,
finanszírozással alátámasztott tervek azonban nincsenek.
Nem részletezve az egyéb
nem elhanyagolható körülményeket, mint közmű szolgalmi jogok a terület alatt,
a partfelőli rész tulajdonjoga a magyar államé, a vízfelület és földterület jogszerű használója a Motorcsónak Egyesület, a szükséges
ÁNTSZ engedélyek, stb., ez
az akció nem más, mit egy
szimpla „EINSTAND” kí-

sérlet, aminek egyetlen célja
van, hogy ne a Motorcsónak
Egyesület használja a területet, hanem ők.
A Kerekegylet Egyesületnek már volt egy kudarcos
ingatlanátvétele hasznosításra a közelmúltban, Nagymaroson, amely bukás volt, és a
városnak is van más hasonló
tapasztalata, gondoljunk csak
a PROLI sanyarú történetére.
Motorcsónak
Egyesület
kapuja eddig is és ezután is
nyitva van érdeklődők előtt,
de az infrastruktúra mai állapotában – bárki megtekintheti ezt a vélelmezett luxust
– alkalmatlan kulturált strand
kiszolgálásra.
Meggyőződésem, hogy a
teljes partszakasz megújulása
során a Motorcsónak Egyesület is költözni kényszerül másik területre, hogy ez a vitathatatlanul frekventált helyen álló ingatlan a jelenleginél jobban hasznosuljon, és
ezt megértik, elfogadják a tagok is, ha látják, hogy itt a
köz érdekét megvalósító változások történnek. Az önkormányzattal közösen meg fogjuk találni azt a területet, ahol
tovább működhet az egyesület, és amely tartós bérletként
fejleszthető és hozzájárul
Nagymaros fejlődéséhez. A
vízi motorsport a Duna egyik
lételeme, és turisztikai ereje jelentősebb, mint a szerencsés esetben 2-3 hét fürdőzési lehetőség a vízállás függvényében.
A jelenlegi szándék, hogy
a Kerekegylet Egyesület tagjai kvaterkázzanak a Motorcsónak SE helyén, az ő szempontjukból érthető, de nem
a köz javát szolgálja, megtévesztő, akkor is, ha díszdobozba csomagolták.
A szakmai sorrend azt kívánja, hogy legyen rendezési
terv teljes partszakaszra, utána megvalósítási tanulmány/
terv, finanszírozással mind a
beruházásra, mind a működtetésre, a szükséges elvi hatósági hozzájárulások, egy
kivitelezési,
megvalósítási
ütemezés és indulhat a projekt.
Akkor kell a terület felszabadítását napirendre tűzni és
a szükséges lépéseket megtenni. Nem a végén kezdeni a
nagy semmi birtokban és egy
nagy múltú egyesületet ellehetetleníteni, mert megtetszett a hely.
FAZEKAS ENDRE
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Véget ért: Nagymaros
megszépült, fejlődött
Április 29-én, kedden tartották a Nagymaros kereskedelmi fő utcájának
funkcióbővítő
rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezése című projekt
zárórendezvényét, a felújított Váci úti Kávézó és Galériában. Ezzel két év munkája ért véget, melynek látványos eredményeit minden
nagymarosi megtapasztalhatja.
A rendezvényen Petrovics
László polgármester mondott beszédet. Elmondta: boldognak érzi magát, hogy ez
a nagy volumenű beruházás
megvalósulhatott.

Városfejlesztési rövidhírek
1. VÁROSKÖZPONT PROJEKT
Április végével befejeződött a 2009-ben megindított Városközpont projekt. A
konyhai eszközök a helyükre kerültek, az utolsó szükséges tevékenységek befejeződtek.
Ezt követően kezdődik a
projekt egyik legnehezebb
szakasza, az elszámolás és
lezárás. Az eddigi tapasztalatokat látva várhatóan ősz
elejére zárulhat fizikailag is
a közel öt éves hosszú folyamat. Ezúton is köszönjük az
érintett lakosság, intézményvezetők és minden közreműködő, érintett segítségét és
türelmét.

ter köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a projekt megvalósításában, külön
kiemelte Murányi Zoltánt, a
városfejlesztési csoport vezetőjét.
Murányi Zoltán előadásában bemutatta azt, hogy honnan indult a projekt, milyen
előzményekkel és hova ékeztek el most áprilisban. A különbségeket – melyek óriásiak – fényképekkel szemléltette a jelenlévőknek.
Bándi Gábor külső projektmenedzser a pályázat
pénzügyi részleteibe avatta
be a közönséget. Megtudtuk,
hogy a támogatás összege közel 500 millió forint volt, az
önrész majdnem 200 milliót 2. ÁRVÍZI VÉDVONAL

A közműhelyzet miatt
megindított hatósági módosítás jelenleg is folyamatban
van, az ígért rövid hatósági
engedélyezés már biztosan
nem tartható be. Az engedélyek kiadását követően megkezdődhet a3. szakasz kivitelezése is. A köztes időben
elkezdett folyókaépítés, illetve az 1. és 2. szakasz elmaradt helyreállításai (Széchenyi sétány lejárók, Béla
sétány dilatációk, …) is hamarosan befejezőnek.
Szintén ide tartozó hír,
hogy a 3. szakasz építésével
- Teljes egészében meg- tett ki.
kapcsolatban a parti lakók
Mindhárom előadó azt petíciót juttattak el Nagymaújult a Magyar utca, járdával, közművel, úttal, kerttel, hangsúlyozta, hogy az a legros országgyűlési képviselőilletve három épület fért bele
a pályázatba: az egyik, ahol
most ülünk, a másik a könyvtár, a harmadik pedig a Mátyás király Étterem, amely
korábban nem önkormányzati tulajdonban volt, de a város
megvette, hogy itt alakítsa ki
a napközi konyhát. Nagymaros épül, szépül fejlődik, ettől vagyok én annyira boldog – mondta. A polgármes-

fontosabb, hogy a közterületet visszaadják a köznek, akik
egy-egy alkalommal, rendezvények során teljesen birtokba vehessék.
A programon jelen volt
Harrach Péter országgyűlési
képviselő is, valamint a Pest
Megyei Kormányhivatal helyettes vezetője, dr. Rosdy
Tamás György is.
FURUCZ ANITA

Fontos telefonszámok:
POLGÁRŐRSÉG ÜGYELET: 06-70/382-9041
ORVOSI ÜGYELET: 06-27/354-180
KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓSZÁM: 112

jéhez, melyben kérték a jelenleg kijelölt védvonal áthelyezését a parti szakaszra,
ezáltal az érintett ingatlanok
megvédését is.
3. ÁRVÍZI

KÁROK HELYREÁL-

LÍTÁSA

Az árvízi védekezés kapcsán keletkezett károk helyreállítása jól halad, a Váci út
szakasz járda és vízelvezetési rongálásainak helyreállítása megtörtént. A Csillag
utca és a Tavasz utca közötti szakaszon az útcsatlakozások szintbeemelése, a járdaburkolatok átépítése mind
elkészült, vízelvezetési átépítés a Mainzi utca alsó végében és a Kajak-kenu egyesület előtti területen történt.
Ahol lehet a zöldfelületek
kisebb frissítés, sövények
pótlása is elkészült. A vízelvezetési műtárgyak tisztítása
és kamerás vizsgálata során
tártuk fel az egykori strand
környezetének vízelvezető
rendszerét, ennek során az
elfedett aknák felszínre emelése és a rendszer, a védekezést elősegítő átépítése szerepel terveink között.
A még legnagyobb hátralévő feladat a Hunyadi sétány rendbetétele, ami a vízépítési munkálatokat végző
kivitelezővel megosztva készül el, reményeink a strandszezon megnyitására.
MURÁNYI ZOLTÁN

Meghívó
2014. május 17-én hivatalosan is megnyit a
SIGIL Galéria és Kávézó (Nagymaros, Váci
út 21.).
Az első képzőművészeti kiállítás Bukta
Imre képeiből készül,
szeretettel várunk minden érdeklődőt.
SIGIL GALÉRIA ÉS KÁVÉZÓ
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Beszámoló a nagymarosi Adójának 1%-val támogassa
Jobbik szervezet életéből a nagymarosi civileket
Április 25-én tartotta meg a két, Jobbik által delegált önkormányzati képviselő a szokásos beszámolóját. Viccesen mondva „szűk családi körben” voltunk, pedig a rendezvényt meghirdettük a helyi lapban, a város honlapján,
facebookon, plakátokon.
Elszomorító az emberek közönye, érdektelensége. Minden fórumon,
rendezvényen ugyanazt
a néhány arcot láthatjuk.
Később aztán felteszik a
kérdést, hogy mit csinálnak egyáltalán a képviselők? Ha nem jönnek el
meghallgatni a beszámolójukat, sosem ismerik
meg azokat az akadályokat, azokat a buktatókat,
melyekkel nap, mint nap

meg kell küzdeniük.
Kezdeményezték a Jobbik képviselői, hogy a
régi Virágos Nagymarosért Egyesület példáját
követve ültessünk egynyári virágokat városszerte, ez várhatóan májusban
kerül megszervezésre.
A képviselő testületi ülések élő televíziós adását is szorgalmazta Szimon Attila. A polgármester úr az újságban ad
választ erre a kérdésre.
Május 25-én, vasárnap
lesz az európa parlamenti
képviselő választás. Ezen
a választáson is minden
szavazóhelyiségben képviseljük a Jobbikot. Reméljük, hogy sokan élnek
állampolgári jogukkal, és
részt vesznek a szavazáson.
SZIMON ÁGOTA

MENETREND
Érvényes: 2014. április 07-től visszavonásig
Visegrádról
06.25
07.45
08.45
09.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.45
18.45
19.45
20.45*
22.25*

Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy
Teherjárat/Személy

Nagymarosról
06.30
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00*
23.15*

*A járat csak hé őtől péntekig közlekedik!
Kérjük, érdeklődjenek telefonon!

Éjszakai különjárat előzetes bejelentésre.
Tel.: 26/398-344

Adójának 1%-val kérjük támogassa a nagymarosi civil szervezeteket. Az 1% felajánlása nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat segít! Sajnos 10 adózóból mindössze 4 él a befizetett adó 1%-ának nonprofit szervezetek felé történő felajánlással. Kérjük figyelje az adóbevallás leadási határidejét: 2014. május 20-a a magánszemélyek SZJA-bevallása, illetve az adónyilatkozat beküldésének határideje.

A nagymarosi civil szervezeteink adószámai:
Nagymarosi Futball Club Egyesület 18673168-1-13
Nagymarosi Férfikórus 18688698-1-13
Nagymaros Képzőművészeti Egyesület 18687264-1-13
Cédrus Kulturális és Sportegyesület 18680157-1-13
San-Team Szabadidő Sportegyesület 18679872-1-13
Dunakanyar Fúvósegyüttes 19180148-1-13
Nagymarosi Óvodáért Alapítvány 19185222-1-13
Nagymarosi Polgárőr Egyesület 18695230-1-13
Nagymarosi Sportegyesület 19836533-1-13
Máté Állatvédelmi Közalapítvány 18700767-1-13
Vándor és Vackor Lovasterápiás Közhasznú Alapítvány
18715170-1-13
Misztrál Fesztivál Alapítvány 18701139 -1 -13
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete 18716690-1-13
Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány
18713570 -1 -13
Nagymaros Fiataljaiért Közhasznú Alapítvány 18711949-1-13
Hatlópataki Kerttulajdonosok Egyesülete 18685437-1-13
Nagymarosi Öregek Otthonáért Alapítvány 18669103-1-13
Nagymarosi Iskoláért Alapítvány 19182779-1-13
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18138564-1-33

Védjegyet kaptak a
Fekete Tanya sajtjai
A Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság védjegyet kívánt adományozni azoknak a jellegzetes helyi termékeknek, amelyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság működési
területén készülnek, és
előállításuk a természettel összhangban történik. Ezért pályázatot írtak
ki, amelyben szigorú feltételeknek kellett megfelelni.
A védjegy célja a helyi készítésű termékek fogyasztási kultúrájának emelése, piacra jutásának elősegítése, a természettel harmonikus gazdálkodás és
termékelőállítás ösztönzése.
Nagymaroson a Fekete Tanya sajtjai is megkapták ezt
a védjegyet. A pályázatokat és a termékeket egy sajtmester, NEBIH és a Nemzeti Park Igazgatósága ellenőrizte. (F. A.)
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Vagyunk, hogy tehessünk!!! Lovasbemutató a focipályán
Hírek Német Önkormányzatunk
közéleti tevékenységéről!

Húsvéti örömnapok Nagymaroson.
Nagymaros közösségi életét és
összefogását példázva két tojásfa is készült közösségi összefogással. Aki csak tudott hozta a szebbnél szebb míves tojásokat, és olyan
megbecsülésnek örvendett a tojásfa hogy csupán 1 db- t tekintett valaki a sajátjának, ami tényleg egyedi volt Alscherné Palotai Móni
kezemunkájaként. Ha szüksége
volt rá, akkor biztosan is örömöt
okozott az illetőnek, így Móninak
meg is köszönheti az ajándékot.
A legtöbben azonban hozzá tettek, Solti Mária, Mester Kittiék,
Ladosné-Zsébi, Harangozóné-Juli,
Margai Ágnes és még nagyon sokan, akiket nem tudok nevesíteni,
mert név nélkül tették, de nagyon
szeretném megköszönni.
Egy lépéssel előbbre vagyunk
egy újabb tervvel!
Német Önkormányzatunk kezdeményezte, és az önkormányzat műszaki osztályán megértésre
talált,hogy a Panoráma parkolóban
két padot és egy szeméttartót állíttatunk fel , többek között az ugyancsak hátrányba szorult, és feledésbe merülő, ámde értéket képviselő Maibaum (Májusfa) „tiszteletére”. Későbbiek folyamán ugyanide
egy fát,- hársfát szeretnénk ültetni.
Kiemelkedő része volt a hónapnak az Általános Iskolában
április 16-án az „elsős” szülők részére megtartott szülői értekezlet,
amin Német Nemzetiségi Önkormányzatunk képviseletében vet-

tem részt . Azzal a tisztségemnél
fogva fontos, és törvény adta kötelességemmel, hogy a nemzetiségi
nyelvi oktatás bevezetésének lehetőségét ismertessem a jelenlévőkkel.
Reményeink szerint és majd
a beíratás végeredményét megismerve, ami április 28-29-én történt
meg, a körzetben lévő összes település mellett az első osztályban
legalább nyolc gyermek beíratásával a német nyelv oktatása Nagymaroson is megkezdődhet.
Ehhez természetesen a szülők
akarata, döntése mellett az iskola
együttműködése, felkészültsége is
szükséges, ami reményeink szerint
eredményes lesz. A gyermek legfogékonyabb korában kap ingyenes
nyelvi gyakorlásra, tanulásra lehetőséget, ami az első osztályban játékos formában történhet. Ez igen
nagy lehetőség és előny a gyermek
jövőjét tekintve. A nyelvtudás ma
már elengedhetetlen mint a továbbtanulásban, mint az elhelyezkedésben. Ezért a gyermek életében ez az
elsődleges és legfontosabb lépés,
hogy a szülő ily módon is gondoskodjon gyermeke a jövőjének megtervezésében.
Német Önkormányzatunk nemzetiségi műveltségi vetélkedővel
vett részt május 2-án megrendezésre került közösségi civil összefogás rendezvényen. A rendezvény
sikerét pénzbeni támogatással is
segítettük.
NNNÖ ELNÖKE
IVOR ANDRÁSNÉ

A Táltos Lovastanya szervezésében olyan nemzetközi hírű
lovasokat lát vendégül Nagymaros május 31-én délelőtt 10től, mint Sipos Csaba díjugrató, Kassai Lajos lovasíjász és
Endresz törzse vagy Mészáros
Gyula.
Az ingyenesen látogatható
programok a Táltos Lovastanya
tanulóinak lovasbemutatójával
kezdődnek. Utána Sipos Csaba díjugrató mutatja be, hogyan
dolgozik együtt nagy harmóniában ló és lovas. Déltől lehet bográcsban főtt babgulyást ebédelni
a helyszínen. Egytől Mészáros
Gyula Natural Horsemanship-je
mutatkozik be. Délután háromkor kezdődik Kassai Lajos világhírű lovasíjász és Endresz
törzsének bemutatója. Kassai
Lajoshoz japán és Észak-Amerikai indiánok is járnak visszatanulni a magyar hagyományként
megőrzött lovasíjásztatot, annak
leghatékonyabb formáit, és az
arab világban is nagy tiszteletnek örvend.

Mészáros Szilvia szervező, a
Táltos Lovastanya tulajdonosa
és Napsugár, az egyik fellépő

Délután négykor Szabó László, a Király Fősolymász röpteti
madarait.
A lovasbemutatóhoz családi és gyermekprogramok is kapcsolódnak: daltanítás, gyerektorna, arcfestés és meglepetésprogramok.
A lovasbemutatót támogatja
Nagymaros Város Önkormányzata, az AVON, a CBA, a Batki
Trans, a Karibi Bt és a HORZE
lovasbolt. Érdeklődni Mészáros Szilviánál lehet: 06/30/6478167. (V. K.)

Áprilisban egy riasztás volt
Április 16-án, szerdán este
fél tíz környékén riasztotta
a központ a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet,
hogy a Fehérhegy végében
kigyulladt egy hétvégiház.
Mire a váciak kiértek, a
helyiek már megkezdték a
tűz oltását, melyet végül közös erővel éjfélre sikerült is
eloltani.

A lángokat valószínűleg
elektromos tűz okozta. A kár
jelentős, de személyi sérülés
nem történt.
A Nagymarosi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület kéri a lakosságot, ha tüzet, vagy más
egyéb esetet látnak, minden
esetben először a központi
ügyeletet hívják a 112-es telefonszámon és utána értesítsék őket.

Várják az 1 százalékos felajánlásokat!
NAGYMAROS Ö.T.E. ADÓSZÁM: 18138564-1-13,
BANKSZÁMLASZÁM: 11600006-00000000-44810269
Tisztelt Nagymarosi Családok!
Idén emlékezünk az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára. Évek óta próbálom összegyűjteni a Nagy Háborúban elesett (vagy részt vett) nagymarosi katonák neveit.
A 2006-ban megjelent "Fájdalmas örökségünk" c. könyvemben
29 halott neve olvasható. Azóta újabb nevekkel bővült a lista.
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Társadalmi Kapcsolatok és
Háborús Kegyeleti Főosztálya számítógépes adatbázist szeretne létrehozni az I. világháborúban hősi halált halt magyar katonákról. Ez várhatóan 2018-ban lesz hozzáférhető.
Kérem, amennyiben az Ön családjában tud elesett katonáról,
az adatokat (nevet, születési dátumot, esetleg fényképet, dokumentumot, stb.) juttassa el az alábbi címre: dobrossy@invitel.
hu, vagy Nagymaros, Váci út 43.
DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ
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Borral és sajttal taroltak Szülők, diákok együtt
a nagymarosiak Vácon az iskolaudvarért
Immár tizenkettedik alkalommal rendezte meg a váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola az immár
hagyományosnak számító bor-,
pálinka-, sajt és kolbászversenyét. Minden évben a váci és
környékbeli gazdálkodók nagy
számban neveznek termékeikkel, így volt ez most is, pálinkából például több mint negyven
mintát kellett végigkóstolnia a
bíráló bizottságnak.

2. Matuk Bálint (Nagymaros)
Cabernet sauvignon. Legjobb
rozé: Matuk Bálint (Nagymaros).
Sajt: 1. Fekete Zsolt (Nagymaros) medvehagymás sajt, 2. Fekete Zsolt (Nagymaros) fokhagymás sajt, 3. Fekete Zsolt (Nagymaros) chilis sajt.

Ebben az évben több nagymarosi szereplője is volt a megmérettetésnek: Szepesi Áron, Matuk
Bálint borászok és Fekete Zsolt,
aki tarolt sajtjaival.
Az eredmények: vörösbor:
1. Szepesi Áron (Nagymaros)

Kispalotajátékok idén is
Május 8-án indul el ismét, immáron 16. éve, a ”Visegrád a
honfoglalástól Mátyás királyig” című rendezvénysorozat, a Kispalotajátékokat. A
szervezők az oktatás, a közművelődés értékesebb formája iránt nyitott iskoláknak,
cégeknek ajálnják a programot.
A rendezvény időpontjai:
május 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23,
28, 29, 30-a; június 3, 4, 5, 6,
10, 11, 12, 13-a; szeptember 11,
12, 18, 19, 25, 26-a; október 2,
3, 9, 10-e.
A program az alábbi elemeket tartalmazza, melyeknek többsége folyamatosan ve-

hető igénybe: kopjatörés – fergeteges lovasviadal; kézműves
mesterségek (kőfaragó, kovács,
fazekas, gyertyamártó, nemezes, szövő, bőrműves) bemutatása, kipróbálása a látogatók
bevonásával; reneszánsz táncbemutató, tánctanítás; íjászat,
csatacsillag hajítás; középkori gyerekjátékok; „Alex” ősmagyar hangszerbemutatója; a
„Történelmi konyhában” korabeli recept alapján készült étel
kóstolója; formájában és tartalmában megújult solymászbemutató; haditorna bemutató
5o percben a Szent-György Lovagrend közreműködésével.
További részletek a www.
kispalotajatekok.hu honlapon.

A nagymarosi felső iskola
udvarán fociznak, aftáznak
(lábtengóznak), csúszdáznak
a diákok, kora délután. Nem
mindenki tud játszani, kevés a pálya ennyi gyereknek.
A csúszda mellett a hintának
csak a gerendája van meg, a
mászóka pedig már tönkrement. A pingpongasztalokról hiányzik a háló, kellenének ütők is.
Amióta bevezették a kötelező
testnevelés órát, az udvar kiemelt
helyszín lett az iskolán belül, mivel csak egyetlen, nem is túl nagy
tornaterem van. Kénytelenek itt is
testnevelés órát tartani.
A szülői szervezet most öszszefogott a diákönkormányzattal

mányozókat a szülők által sütött
házi süteménnyel vendégelik meg.
Az adományokat a nagymarosi iskola alapítványának a számlájára
fizetik be, ahol erre a célra elkülönítik a befolyt összeget. Pályázatokon is igyekeznek pénzt nyerni
az udvar szépítése és jobb kihasználása érdekében. Ez Duró Dániel
diákönkormányzati képviselő szerint azért is fontos, mert gyakran
két különböző sportágat egyszerre nem tudnak űzni a gyerekek az
udvaron az eszközbeli hiányok és
a szabványoknak megfelelő kiépítettség hiánya miatt. A hinták alól
például több, mint 10 m3 homok
hiányzik és bizonyos sportokhoz
sportpadló is kellene. Ez utóbbira
az alsó iskolában is szükség lenne,
hisz ott az egész udvar betonozva

annak érdekében, hogy pénzbeli és egyéb támogatást gyűjtsenek
az udvar rendbetételére, és azért,
hogy minél több gyerek játszhasson, sportolhasson.
Ahhoz, hogy minden álmuk valóra váljon, nagyjából egy-másfél
millió forintra lenne szükség, de
akkor ebben már az is benne lehetne, hogy a rajzteremhez és a mostani konyhakerthez vezető lépcsőt
rendbe tegyék, a rajzterem kinti falait gyermek rajzok díszítsék.
Elekes Györgyi, a szülői szervezet elnöke lapunknak elmondta, hogy három forrásból szeretnék a pénzt begyűjteni. A város
több pontján helyeznek el „Forintok az iskolaudvarért” feliratú
gyűjtőládákat (táblákat), amelyekbe adományokat gyűjtenek. Sőt
rendezvényeken is jelen lesznek.
Első alkalommal az Utcabajnokságon gyűjtik az erre szánt forintokat. A termelői piacon – első alkalommal május 17-én – az iskola diákjai táncolnak, zenélnek, gyűjtik
a pénzt – tudtuk meg Hamvasné
Hortoványi Gyönygvértől, a diákönkormányzat elnökétől. Az ado-

vagy aszfaltozva van.
Az iskolaudvar rendbetételéért helyi vállalkozóktól is szívesen
fogadnának támogatást akár pénzben, akár nyersanyag formájában.
Az elbontott elemeket (téglákat,
gerendákat, köveket) pedig szeretnék újrahasznosítani, és semmi
sem kidobni, ami még jó valamire. A munka nagy részét gyerekek
és felnőttek együtt végzik majd el.
A szép és jól használható iskolaudvar megvalósításához még további ötletekre van szükség. Májusban a rajzórákon a diákok megtervezik, milyennek képzelik el a
felújított és új elemekkel felszerelt, kifestett iskolaudvart a tollas
pályával, az újabb aftapályákkal és
még sok más elemmel. Örülnének,
persze ha profi kertépítők segítségét is megkaphatnák, akik hasznos
tanácsokkal látnák el őket a szép
és esztétikus iskolaudvar kialakítása érdekében.
Ha több lesz ily módon a lehetőség a játékra, az megkönnyíti nemcsak a gyerekek, de a tanárok életét is.
VARGA KLÁRA
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A nagymarosi iskola hírei
Igazi bolondozással tisztelegtünk április 1-jének az idén. A
felső tagozatosok ugyanis vidám
vetélkedőn mérték össze tudásukat egymással, majd sportmecscseken mérkőztek meg tanáraikkal. A diákönkormányzat tagjai
készítették elő a vetélkedő feladatait, és annak lebonyolításában is aktívan részt vettek. Az iskola különböző helyszínein változatos „próbák”-at kellett kiállniuk a csapatoknak. Hol egy
lufi megborotválása volt a cél,
hol cukorkákat kellet szortírozni,
megint máshol műveltségi teszt
várt a résztvevőkre, és hogy nehogy valaki túlfáradjon, mindenki kipihenhette magát a „nyugi-szobában”. Ezek után, harcra edzetten léptek pályára egymás „ellenfeleként” tanárok és
diákok. Hogy melyik fél élvezte
jobban a mérkőzéseket, azt nehéz
lenne megmondani, de az biztos,
hogy szurkolástól volt hangos a
tornaterem, vetődtek a sportolók,
nemtől és életkortól függetlenül
a kosár-, floorball-, röp-, illetve
focilabda után. Mindannyian nagyon elfáradtunk, és nagyon jól
éreztük magunkat!
A két 4. osztály ezen a napon kirándulást szervezett Hegyes-tetőre a felújított Julianuskilátóba, s mintegy követve a jó
példát, számos osztály szervezett ebben a hónapban szabadidős programot. Petrovics Béla
és Fábián Szabolcs kíséretével
jó pár felső tagozatos diák kerekezett át Zebegénybe egy erdészeti rendezvényre. Az 1. b osztály tanulói a hónap közepén a
Kolibri Színházban nézték meg
a „Macska voltam Londonban”
című zenés mesedarabot, ahol az
előadás után, egy interaktív foglalkozás keretében megbeszélhették élményeiket is a színdarab alkotóival. A 4. a-sok Esztergomban jártak. A kompon Jung
Vilmos úr jóvoltából térítés nélkül utazhattak, amit ezúton is köszönünk! A bazilika megtekintése után városnéző "kis-vonat"-tal
átkeltek a Mária-Valéria hídon,
majd egy interaktív múzeumban,
a Geodában töltöttek el majd' három órát, izgalmas, érdekfeszítő,
szórakoztató feladatokat megoldva. Kerestek őslény maradványokat, mostak aranyat, készítettek ásványokból fülbevalót, karkötőt. Közben számtalan újdonságot tanultak meg az ásványokról, ritka kőzeteket vizsgálhattak
meg, a dinoszauruszok maradvá-

nyait simogathatták. Fáradtan,
de kincsekkel, élményekkel gazdagodva tértek haza erről az útról. A két végzős osztály a Terror Házába látogatott el, hogy a
magyar történelem egyik legsötétebb időszakának dokumentumait, emlékeit ismerhesse meg
egy kicsit közelebbről. Tovább
folytatódik az úszótanfolyam
mindhárom második osztály számára, és a felső tagozatról is havonta egyszer eljutnak a gyerekek a váci uszodába.
A zenei programok sem hiányoztak az iskolai életből ebben
e hónapban sem. A Fiatal muzsikusok találkozóján Szigeti-Benedek Gabriellának köszönhetően, együtt, egymásnak és a közönségnek muzsikáltak a nagymarosi és a környékbeli zeneiskolai növendékek. Tovább folytatódott a Filharmónia bérlet,
és Palotayné Scheili Marianna szervezésében megrendezésre került az alsó tagozatos énekverseny. Minden jelenlévő lelkesen beszélt a dalos vetélkedőn
szerzett élményeiről. A versenyzők rengeteg munkájának, tehetségének és bátorságának hála, a
közönség önfeledten hallgathatta
a magyar népdalok legszebbjeit,
az utánozhatatlan gyerekhangon
felcsendülő olykor tréfás énekeket. A két első osztály csoportban énekelt, a nagyobbak egyénileg indultak. A legnehezebb
dolga a zsűrinek volt, akik valódi dilemma előtt álltak: a sok kiváló közül kik a legkiválóbbak?
Íme, a végeredmény! A „Szépen
szólj!” népdalverseny 1-2. osztályos résztvevői közül I. helyezést ért el Hénop Laura (2.c), a
II. helyezést Kurnász-Kautz Lívia (2.a) szerezte meg, és III. helyen végzett Macskás Kíra (2.b).
A 3-4 osztályosok közül Ábrám
Kata (3.a) szerezte meg az I. helyet, Mátrai Nóra (4.a) a II. helyet, Drobilich Anna (4.a) pedig III. helyezést ért el. Köszönjük a résztvevők, a felkészítők és
a szervezők munkáját! Szépen
szóltak, gratulálunk!
Számos más területen is versenyezhettek egymással iskolánk
tanulói, helyi szinten és tágabb
körben összemérve erejüket, tudásukat más diákokkal. Testnevelőink a Megyei Diákolimpia
futóversenyére kísérték el leggyorsabbjainkat, Tápiószecsőre,
ahol a III. korcsoportban induló csapatunk (Dobó Bálint,
Gaszner Ádám, Wiedermann Le-

vente és Squor Bálint) a VII. helyezést érte el. Dobó Bálint egyéniben a IX. helyen végzett. A II.
korcsoportban Vén Botond a IX.
helyet szerezte meg, és Vas Koppány ért még el szép eredményt.
A lányok közül, szintén ebben a
korcsoportban Havasi Petra és
Szekeres Gréti voltak a legeredményesebbek. Lányaink azonban nemcsak futni tudnak, a fociban is remekeltek. A Visegrádon
rendezett Leány labdarúgótornán
a marosi csapat állhatott a dobogó legfelső fokára. Név szerint:
Mátrai Nóra, aki a torna gólkirálynője is lett egyben, Tóth Petra, Gáspár Szabina, Illés Panna,
Juhász Ildikó, Szénási Krisztina és Tompkins Charlotte. A hónap végén pedig a fiúk szerezték
meg a Megyei-területi Diákolimpia labdarúgó tornájának II. korcsoportjában a III. helyet. A csapat tagjai voltak: Dániel Bende,
Gyimesi Levente, Jórász Vilmos,
Kiss Farkas, Szekeres Ferenc,
Sümegi Gergő, Vas Koppány és
Vén Botond. Minden eredményes sportolónak gratulálunk! A
matematikában legkiválóbbak
hónap közepén Boronkay versenyen vettek részt Vácott, ahol az
ötödikesek közül Nagy Csanád
IV., Bálint András VII. helyezést
ér el, a hetedikesek közül pedig
Nagy Márton a IV. helyen végzett. Az Országos Pangea Matematika Versenyen Nagy Márton
különdíjas lett! Gratulálunk nekik! A kémiát kedvelők házi verseny keretében mérettették meg
magukat. A Föld Napjáról rendhagyó módon emlékezett meg
iskolánk. A reggelt a templom
mellett kezdtük, ahol Heinczné
Cserni Katalinnak köszönhetően
a gyönyörűen feldíszített kút fogadott bennünket. A nemzetiségi
németet tanulók rövid műsort adtak, majd Gáspár István atya vízszentelése következett. Az ünnepi hangulatban bárki megmoshatta arcát a frissen szentelt vízben, emlékezve ezzel a régi sváb
húsvéti népszokásokra. Ezután
Burányi Éva által szervezett csapatversenyen vettek részt a felső
tagozatos tanulók. A csapatoknak zászlókkal és menetlevelekkel felvértezve, a város különböző pontjain található állomásokon kellett megoldaniuk környezetvédelemmel, és Magyarországgal kapcsolatos feladatokat.
A vetélkedő keretén belül került
a Fő térre a vidám tojásfa, melyre mindenki elhozhatta otthon

gyártott húsvéti dekorációit. A jó
hangulatot a jégeső sem tudta elmosni, jól éreztük magunkat, köszönjük a szervezőknek!
Az iskola és Nagymaros élete számos ponton összekapcsolódik. Szlépkáné Árvai Ágnes szervezésének köszönhetően óvodások, iskolások, és hajdani iskolások gyűjtötték a papírt több
mint egy héten át. Jó látni ilyenkor, hogy mennyien megmozdulnak, szülők és nagyszülők,
kicsik és nagyok hozzák a kötegeket, hogy ezzel támogassák az
iskolát. Köszönjük mindenkinek
a munkáját! A Heinczné Cserni
Katalin vezette állatklub tagjai
segítettek a piacon megrendezett Máté bazár lebonyolításában, vidám nyuszifülekbe öltözve csábították a vásárlóközönséget a pultokhoz. A 3.a osztály és
a 4.b osztály is árulta saját gyártmányú csecsebecséit a piacon,
hogy a bevételt az erdei iskolai
kirándulásukra fordítsák. Ezúton
is köszönik minden kedves vásárlónak a támogatást!
Minden évben búcsúzunk a
nyolcadikosoktól az iskolában,
és érkeznek is helyettük új tanulók! A hónapban került megrendezésre a leendő elsősök szülői
értekezlete, és a jövőre iskolát
kezdők beíratása is megtörtént. A
végzős osztályok diákjai pedig, a
tavaszi szünetről visszatérve április 25-én kapták meg értesítéseiket a középiskolákban elért felvételi eredményeikről. A felső
tagozatosok szülei április 28-án
fogadóórán találkozhattak személyesen is iskolánk pedagógusaival, hogy több oldalról támogatva hozhassák legjobb formájukat tanulóink az egyre közelgő
év végi hajrában.
Május 9-én Suli-bulit szerveznek a nyolcadikosok a művelődési házban, 10-én pedig megrendezésre kerül az alapítványi
bál, melyre jegyek még kaphatók az iskolában. Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk, és várunk! Május közepén látássérült gyerekeket látogatnak iskolánkba, hogy egy közös foglalkozáson segítsük tanulóinkat a másság elfogadásában.
Május 21-én lesz a táncvizsga a
művelődési házban. Május 28-án
írják a 6. és 8. évfolyamosok az
országos kompetenciamérést. A
hónap végétől megkezdődnek a
zenei tanszakok vizsgái, május
30-án lesz a művészeti alap- és
záróvizsga. A felvételit a zenei
tanszakra május 29-én 16 órától
rendezik meg.
HAMVASNÉ HORTOVÁNYI
GYÖNGYVÉR
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„Olyan embereket kell az iskoláknak kibocsátaniuk, akik megtalálják helyüket az
életben, és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak a lábukon. Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb közintézménnyé, és a tanítót a legfontosabb közéleti alakká teszi. Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap.”
(Szent-Györgyi Albert)
KEDVES LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS SZÜLŐK!
Szent-Györgyi Albert szavaival kezdtem Önökhöz szóló tájékoztatómat.
Az iskolakezdés nemcsak a kisgyermek, hanem a család életében is jelentős
változást hoz, ezért a beiskolázás kérdése minden szülőt nehéz feladat elé állít. A szülőnek fontos, hogy gyerekét jó helyen, biztonságban, gyermekbarát,
ideális környezetben tudja.
Mindenki nagy izgalommal készül az új helyzetben, és az új elvárásoknak minél jobban meg akar felelni. Ebben segítenek a tanító nénik, akik nagy türelemmel, szeretettel, sok éves szakmai tapasztalattal barátságos, egyben biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes környezetben várják a leendő kis elsősöket.
Kiemelten kezeljük az óvoda – iskola közötti átmenetet, melyet igyekszünk
zökkenőmentessé tenni. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével, játékosan, sok mozgás biztosításával vezetjük be őket a tanulás rejtelmeibe, melynek során szabályokat, tanulási szokásokat, rendszerességet, pontosságot sajátítanak el.
Fő feladatunk: a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése, az általános
műveltség alapjainak lerakása, a gyermekek tanulási képességeinek minél
magasabb színvonalra fejlesztése, melyet az egyéni képességek figyelembevételével, differenciálással érünk el.
A tehetséggondozás kiemelt szerepe mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatására, egyéni fejlesztésére.
Társas kapcsolataikban fontos a példamutató érték követése, az egymás iránti tisztelet, megbecsülés kifejezése.
Oktatási munkánkat alsó tagozaton tantárgyfelosztásban végezzük. A tanítók
egymás között elosztva tanítják az egyes tantárgyakat, így a napközis foglalkozásokat is. Délután a napközi keretében nyílik lehetőség a gyakorlásra, az
ismeretek elmélyítésére, tehetséggondozásra, sportolásra, egyéb szakköri foglalkozásokra.
Iskolánk egyben alapfokú művészeti iskola is, így a délután folyamán lehetőség van részt venni a különböző művészeti oktatásokon, a zenei tagozat különböző hangszeres óráin, néptáncon, képzőművészeten.
Az új Köznevelési Törvény már a 2013/2014-es tanévben változásokat eredményezett. Felmenő rendszerben kötelező tantárgy lett az erkölcstan/hit- és
erkölcstan, melyről nyilatkoznia kell a szülőnek, hogy melyiket választja.
Nyelvet tanulni öröm és hasznos. A nyelvtanulás jó hatással van a gyermek
személyiségére és gondolkodására.
Negyedik osztálytól kötelező a nyelvoktatás, heti 3 órában.
A törvény lehetőséget ad arra, hogy alacsonyabb évfolyamokon is elkezdődjön egy idegen nyelv oktatása.
Alsó tagozaton második évfolyamtól kezdődően heti 2 órában játékos formában sajátítják el a dalokat, mondókákat, kifejezéseket.
A 2014/2015. tanévben már több évfolyamon is heti 5 testnevelés órán vehetnek részt tanulóink. Alsó tagozaton az 1-3. évfolyamokon, felső tagozaton az
5-8. évfolyamokon.
Iskolánk pedagógiai célkitűzése, hogy testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, önmaga belső értékeit ismerő és fejlődni akaró gyermekek kerüljenek ki kezeink közül.

HEINCZ TAMÁSNÉ

TANÍTÓNŐ

Köszönet a közös munkáért
Az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.5./12 kiemelt projekt keretében új típusú szaktanácsadói szolgáltatást és újonnan fejlesztett pedagógus továbbképzési rendszert bocsát ingyenesen az iskolák
rendelkezésére. Ennek keretében
az OFI 10 órás szaktanácsadói próbalátogatásom helyszínéül a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát kérte fel helyszínül. Bornemisza Angéla tanítónő vállalta, hogy
együttműködik.
Nagyon köszönöm Fábián Sza-

bolcs igazgató úrnak és Bornemisza
Angéla tanítónőnek a közös munkát.
Megismerve az iskola történetét,
alap dokumentumait, látva az első
osztályban folyó következetes, tudatos pedagógus munkára épülő tartalmas tanulói tevékenységet, örültem,
hogy első szaktanácsadói munkám
itt valósult meg. Magam is sok útravalót kaptam egy hosszú, tudatos
tanítói pálya gazdag kincsestárából!
OLÁH ARANKA ILONA
GYÓGYPEDAGÓGUS, LOGOPÉDUS
SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS
PSZICHOLÓGUS

A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda

ÓVODAI DAJKA
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2626 Nagymaros, Magyar utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
dajkai feladatok a munkaköri leírásnak megfelelően
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium, óvodai dajka képesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
helyismerettel rendelkező
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
sikeres pályázat esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. június 2. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május
21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Csengery Hajnalka nyújt,
a 27/594-055 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagymarosi
Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével
(2626 Nagymaros, Magyar utca 15. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 13/2014 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.
Személyesen: Gerstmayer Judit, Pest megye, 2626
Nagymaros, Magyar utca 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május
28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigállás - 2014. május 5.
Nagymaros Város honlapja - 2014. május 5.
Nagymaros Újság - 2014. május 5.
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Lehet szépen is meghalni?!
In memoriam Sinka Júlianna

Júlia olyan csendes volt, hogy
nem biztos, hogy mindenki észrevette, hogy eltávozott közülünk. Akik viszont közel álltunk
hozzá, tudjuk mit (kit) vesztettünk!
Ki is volt ő? Egy mély és finom
lélek- egyben ízig-vérig ápolónő.
Gyerekkoromban gyakran láttam őt a zebegényi templomban,
mert akkor az ottani szülőotthonban dolgozott. Figyelemre méltó volt ez a nagyon szép hölgy,
aki valami fantasztikus méltósággal viselkedett. Pedig egy nagyon szegény, nagymarosi család egyetlen gyermeke volt. Az
idős szüleiről való gondoskodás
meg persze a történelmi helyzet volt az oka, hogy nagy álma,
hogy kármelita legyen, nem va-

lósult meg. De Petőcz Erzsi néni,
a szétszóratásban Zebegénybe
került karmelita nővér, nagyon
szoros kapcsolatot ápolt vele.
Néhány évig dolgoztunk együtt,
mikor nyugdíjasként helyettesített rendelőnkben. Csodáltam azt
a megbízhatóságot, összeszedettséget, figyelmességet, ahogy végezte a munkát. De egyenrangú
partnerként is viselkedett, nyugodt véleményt formált egy-egy
ügyről, beleszólva a gyógyító folyamatba önállóan tanácsot
adott a betegeknek. Folyamatosan imádkozott a betegekért, egy
ikerpár neki köszönheti életét!
Aztán eljött a pillanat, hogy ő
is megbetegedett. Daganatos betegsége késői stádiumban került
diagnosztizálásra. Teljes nyugalommal utasította el a felajánlott
kemoterápiás kezeléseket (aminek úgysem lett volna túl sok
haszna). Tudta, hogy most az a
feladata, hogy felkészüljön a halálra.
„Lehet, hogy lesz pillanat, mikor megbánom, de most így döntöttem” – mondta István atyának.
Olyan pillanat nem lett. Persze
olyan helyzet volt, mikor a félelem és fájdalom egy-egy percre
erőt vett rajta – de aztán kisimult.

Micsoda nagyszerű időszak volt
ez! Nem a saját dolgával foglalkozott elsősorban, az önmaga
sajnálatával. Nagyon jó volt beszélgetni arról, amit átélt, megtapasztalt! Beszélt arról „a nagy
szerencséről, hogy mennyi kiváló
embert ismerhetett”: orvosprofesszorokat, a kórházban dolgozó kármelita nővéreket, nagyszerű papok sokaságát. Elmondott
sok belső tapasztalatot, élményt,
mintegy ránk hagyva „az ő paradicsomát”.
Mennyi gyógyulás történt körülötte az utolsó hónapokban!
Gyógyultak olyan lelkek, akik
segíteni mentek hozzá, és olyanok, akik elbúcsúzás miatt hívták föl.
De ez az idő nem csak lelki „lebegés” volt, hisz egyedülálló nőként minden anyagi dolgot is el kellett rendeznie. (Legközelebbi hozzátartozók: a két
idős unokatestvére). Sosem volt
gazdag, de mindig szerényen élt,
és tudta, hogy gondoskodnia kell
magáról, így sok pénzt tett félre.
Szerény tárgyi havait elosztogatta, (gondolom mindnyájan)
kaptunk egy kis emléket. A temetésre, egyes szolgáltatások és
szolgáltatók részére a pénz pontosan elosztva, megfelelő em-

Összefogott a Diófa utca

Nem mindennapos az, ahogyan Rudolf Mihályt eltemették Nagymaroson. Öszszefogott a Diófa utca, az önkormányzat és az idősek otthona, a Diófa kocsma közönsége és a mindenki által szeretett, tisztelt férfi így nyugodhat az ilyenkor szokásos
hivatali ügymenet ellenére
Nagymaroson, a családi sírban.

Rudolf Mihálynak ugyanis nem volt élő hozzátartozója,
és miután meghalt a váci kórházban, Vácon temették volna
el, de ebbe azok, akik ismerték,
szerették, nem nyugodtak bele.
Hiszen Rudolf Mihály nagymarosi volt, itt nőtt fel a Diófa
utcában. Újpestre házasodott,
aztán megözvegyült, és haza-

tért, hogy édesapját, aki elvesztette a fél lábát, ápolja. Amikor
meghalt, örökösödési problémák miatt Rudolf Mihály elveszítette a családi házat. De albérletet, egy különálló házat is
a Diófa utcában talált. Nyugdíjasként az idősek otthonából
ebédet hordott, füvet nyírt, állatokat etetett, mindenféle munkát elvállalt, hogy nyugdíját kiegészítse. Szerényen, csendesen élt, mindenki szerette.
Egy születésnapi poharazgatás után elesett, és elaludt a ház
udvarán, ahol lakott, egész éjjel kint feküdt, reggel találták
meg. Még három hétig élet a
kórházban, 58 évesen halt meg.
Nem volt pénze a temetésre (később kiderült, hogy van
mégis biztosítása), és nem volt
hozzátartozója sem. Vácon te-

mették volna el, ha a Diófa utcaiak annyiban hagyják. De ők
úgy gondolták, Rudolf Mihály
nagymarosi volt, és ott a helye
a családi sírban.
Megkeresték a polgármestert, és kérték a segítségét. A
szállítást az önkormányzat oldotta meg, és a koporsós temetést is vállalta.
Kellener Antalné Györgyi
néni 17 évig dolgozott a temetkezésnél, így további szálak az ő kezében futottak öszsze. Ő kérte fel Gáspár István
atyát, hogy Rudolf Mihály eltemesse. István atya a gyászmisét is ingyen vállalta. Közben gyűjtés kezdődött az utcában. Az ott lakókon kívül
a Diófa kocsma közönsége is
adakozott, sőt a régi iskolatársak is. Összesen 54 ezer forint

berek ennek kezelésére felkérve. Végrendelet az önkormányzat jegyzőjénél leadva. Adományok az egyházközségnek, külön karitász célra, szakmai szervezeteknek.
Az utolsó szakaszon már
egyedül ment. Mindig töprengtünk rajta, hogy hogyan lenne
jobb? Itthon ápoljuk, vagy kórházban legyen? Az utóbbi lehetőség biztosítása érdekében felkértük egykori osztályának főorvosát, hogy fogadja, ha sor kerül
rá. Végül olyan helyzet állt elő,
hogy be kellett küldeni. Egyik
segítője kísérte be. Így fogalmazott: „Jucinak a kórházban királynői fogadtatása volt”. Jóllehet, már 20 éve nem dolgozott
ott, mégis mindenki megismerte!
A mostani főorvosok kezdők lehettek, mikor Júliával együtt dolgoztak. Leírhatatlan szeretettel
fogadták, kísérték.
Az utolsó napok nem voltak fennköltek: a haldoklás igazi
útja, önkívületben, amiben a fájdalom az egyetlen érezhető valóság. De Júlia bátran haladt előre
– hisz „sok bűn van a világon”.
A Mennyei Atya aztán véget
vetett a szenvedésnek – és most
már biztosan az ő jobbján van
Júliánk. De nem távol tőlünk, hanem velünk. Most már ott imádkozik értünk és mindenkiért
De a Fehérhegy nagyon üres
nélküle! (Megjelent a Tanúság
újság húsvéti számában)
DR. RENDESSY ANNAMÁRIA

gyűlt össze, ebből tudták felravatalozni a halottat, és némi
pénzt juttatni Rudolf Mihály
nehéz anyagi helyzetben lévő
főbérlőjének. Hiába volt Rudolf Mihály árva, a temetésére mind eljöttek, akik szerették, és akik nem hagyták, hogy
őt máshol temessék el. Valentin
László (Malacka) postagalamb
tenyésztő a temetésen azokból
a galambokból engedett föl néhányat, amelyeket Rudolf Mihály életében olyan sokszor
megetetett.
Gyönyörű temetés volt, a
nagymarosi emlékezet részévé teszi az, ahogyan az itteniek összefogtak, hogy eltemessenek valakit, akinek semmije,
senkije nincs, de mégis közülük való. És mégsem nincstelen, hiszen a legnagyobb kincs
volt az övé: szeretett mindenkit
és őt is szerették.
VARGA KLÁRA
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
gyermekosztályon.
- Talán elcsépelt a kérdés,
de miért választottad az álA Máté Alapítvány a latorvosi hivatást?
Nagybritanniából hazatelepülő Von-Benkó há- A mi időnkben még hazaspár áldozatos munká- marabb kezdte el az ember
jával alapult 2003-ban. keresni, hogy mi akar lenni.
Az elmúlt 11 évben Igazából 16 évesen, miután
számtalan segítője, pár- hazajöttem Angliából, ahol
tolója és önkéntese volt, 1 hónapot töltöttem ott öszakik mind önzetlenül, töndíjjal, dr. Mináry Péter
csendesen, szerényen se- állatorvos mellett tölthetgítették a nagymarosi ál- tem egy napot Rábapatonán
latok és gazdáik ügyét. és ez olyan meghatározó élA most induló cikksoro- mény volt a számomra, hogy
zatban azokat a nagy- egyszerűen nem bírtam más
marosi polgárokat sze- lenni. Valami hasonlót csiretném bemutatni, akik nált ő akkor, mint amit most
nélkül nem működne a én csinálok. Megvizsgálta a
Máté Állatvédelmi Ala- tyúkot is, meg megoperálta
pítvány.
a kutyát is.
Várkonyi-Nickel Réka
- Ki volt a legkedvesebb
kuratóriumi elnök:
- tanárod? Mi a legfőbb doÚgy tudom, hogy nem log, amit tanultál tőle?
vagy tőzsgyökeres nagymarosi. Mikor és hogyan
- Győrbe jártam a bencés
kerültél Nagymarosra?
gimnáziumba és a bencés
atyáktól számos bölcsesséDrobilich János állat- get és emberséget tanultam.
orvos: - 1999-ben albér- Mégis ha egy valakit ki kelletet találtunk itt. Nagy- lene emelnem, ő Mináry Pébörzsönyben egy ménes- ter bácsi lenne. Tőle a szakben volt az első munkahe- mai dolgokon felül azt talyem. 150 ló! A feleségem nultam, hogy tisztelni kell
pedig Vácon dolgozott a minden embert. Nem csak
kórházban, mint orvos a a hasonló gondolkodásúa-

kat, hanem azokat is, akikkel esetleg nem értek egyet.
Az volt a fő alapelve, hogy
ha vannak ellenségeid akkor
űzz sportot abból, hogy valami jót teszel nekik. Ezt akkor még nem értettem. Pedig egyszerű, ha elengeded
a mérgeket, akkor sokkal kisebb hátizsákkal lehet élni
az életet...könnyebb járni az
utadon.
- 5 gyermek édesapjaként,
hogy tudod összeegyeztetni a sokszor éjszaka és hétvégén is csörgő segítségkérő
telefonokat a családi élettel?
- Ez egy állandó húzd
meg, ereszd meg. A feleségemre támaszkodom teljesen. Amikor elkezdtük a közös életet, akkor megbeszéltük, hogy két ilyen hivatás
(orvos és állatorvos) nem
fér meg egy családban és
végül úgy döntöttünk, hogy
ő marad a családdal. Régebben rengeteget őrlődtem rajta, hogy vissza kell utasítanom valakit, még az első
gyermekünk születése után
is, épphogy hazahoztam a
feleségemet a kórházból és
már mentem is, ahová hívtak...
Néha persze kénytelen
vagyok a család mellett dön-

teni, ilyenkor megmondom a gazdinak, hogy nagyon sajnálom, de legyen
szíves és hívja az ügyeletest.
- Elárulnád mi a hitvallásod, az életfilozófiád?
- Nekem az állatorvoslás csak az életem egy része. Az állatokra is, mint
egy fantasztikus ajándékra tekintek az életünkben. Rengeteg ajándékot
kaptam a Gondviseléstől, a Jóistentől a tanáraimon, a barátaimon keresztül és persze a feleségemet
és hogy boldog családban
élhetek. Én ezt az örömöt
szeretném továbbadni.
Talán ez a célja az egész
életemnek. Azzal, hogy
valakinek meggyógyítom
a cicáját, az emberrel kerülök közelebbi kapcsolatba és az embernek segítek
ezzel is.
Köszönöm szépen, hogy
válaszoltál a kérdéseimre
és nagyon köszönöm az áldozatos munkádat is, amit
magas szinten, igazi szakértelemmel végzel városunkban.
VÁRKONYI-NICKEL RÉKA
KURATÓRIUMI ELNÖK

Kedves Állatbarátok!
Az április 12-én megtartott Jótékonysági Bazárunk teljes bevétele 94 295 Ft volt. Szeretnénk köszönetet mondani önkénteseinknek, a Máté Kuckós gyerekeknek, és mindazoknak, akik nyomtatásokkal, plakátjaink kihelyezésével és hirdetésével, tárgyaik felajánlásával, a tárgyak begyűjtésével, vásárlással és adományokkal segítették munkánkat.
Az előző évekhez hasonlóan az összegyűjtött pénzt kutya és macska ivartalanításra, macskák veszettség elleni oltására, sürgős állatorvosi ellátásokra fogjuk költeni.
SCHÄFFER GABRIELLA A MÁTÉ ÁLLATVÉDELMI ALAPÍTVÁNY TAGJA

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Kérjük támogassa a Máté Alapítvány munkáját adója 1%-ának felajánlásával!
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány, adószáma: 18700767-1-13.
HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK, MINDEN RÁSZORULÓ
NAGYMAROSI GAZDI ÉS ÁLLATAIK NEVÉBEN!
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A költészet napjára emlékeztek Önkéntesek, akik a tűzzel
a felújított könyvtárban
is szembeszállnak
A Magyar Költészet Napjára emlékeztek április 25-én,
pénteken délután a könyvtárban. Az eseményre közel
negyvenen voltak kíváncsiak.
A
rendezvény
elején
Mándliné Szabó Katalin, a
Nagymarosi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd
átadta a szót Petrovics László polgármesternek, aki örömét fejezte ki, hogy már a felújított könyvtár adhat otthont a
programnak. A város vezetője
köszönetet mondott a könyvtár vezetőjének és dolgozójának is Scheili Zsuzsannának áldozatos munkájukért és, hogy
türelemmel voltak az átalakí-

tás során, egyben reményét fejezte ki, hogy a felújított intézményt örömmel fogják használni a nagymarosiak is.
A polgármester köszöntője után Mile Zsigmond és Végh
Attila költők olvasták fel műveiket. A délután végül interaktív, kötetlen beszélgetésbe csapott át, hiszen a jelenlévők is
megoszthatták véleményüket
egy-egy művel kapcsolatosan,
illetve kérdezhettek, kérhettek
a művészektől.
A szervező, Plentner Katalin stratégiai referens elmondta: jövőre is szeretnének megemlékezni a Magyar Költészet Napjára és ezzel hagyományt teremteni Nagymaroson. (F. A.)

Sorozatunkban szeretnénk
bemutatni azokat a helyi aktivistákat, akik kiveszik részüket a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
munkájából. Most Kellner
Zsolt válaszolt kérdéseinkre.
- Miért lettél önkéntes tűzoltó?
A családunkban több generáció férfi tagja (nagyapám
és nagybátyám) is részt vettek a régebben működő helyi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
munkájában.
- A jelenlegi Nagymarosi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
alapításakor Balasic David
megkeresésére
természetes volt, hogy csatlakozom,
ugyanis
kötelességemnek
éreztem a „stafétabotot” továbbvinni. Mindig is aktívan
részt vettem az árvízi védekezésnél, állampolgári kötelességemnek éreztem a segítségre szoruló embereket se-

gíteni. Szívesen veszek részt
az egyesület munkájában, jó
érzéssel tölt el, ha segítségére lehetek a bajba jutott embereknek. Fontosnak tartom
a hivatásos tűzoltók munkájának segítését, a mentési feladatokban való közreműködést.
- Mi a hobbid?
- Hobbim a horgászat, valamint Bence fiammal szívesen járunk kerékpározni.
FURUCZ ANITA

Kajakos eredmények
Épül a gyimesbükki melegágy

Már épül Gyimesbükkön az a melegház, amelyre még tavaly
gyűjtött a Szent Rókus Karitász az Erzsébet bálon.

A téli alapozó edzések után
megkezdődött a versenyszezon a vízen. Versenyzőink
első bemutatkozása a Híd
Építő Kupa volt az Újpesti
öbölben.

pi Gergely. K-1 Férfi Ifi VIII.
évf.: 9. Bergmann Dániel, 12.
Guzsik Dániel. K-1 Leány
Serdülő VI. évf.: 2. Jeszenszky Petra. K-1 Fiú Serdülő V.
évf.: 2. Szlávik Tamás, 8. Polgár Péter. K-1 Fiú Kölyök IV.
A legjobb eredményeik:
évf.: 1. Szántói Szabó Tamás,
2014. évi A-Híd Építő 3. Antal Márton. K-1 Fiú KöKupa, Öböl-kör Bajnokság
lyök III. évf.: 4. Dobó Bálint,
K-1 Férfi U23: 8. Halá- 15. Gaszner Ádám.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Légrádi Gergely és Szilassy Lilla fia Benedek
Béla, Schäffer Gábor és Sándor Dorottya fia Máté, Szabó
Gábor és Katona Gabriella lánya Napsugár Dorottya, Szabó
Jenő Zsolt és Boros Enikő fia Patrik Milán.
Házasságot kötöttek: Bordás Gergely és Sándor Katalin,
Marafkó Béla és Tomasek Tímea.
Elhunytak: Bősze László, Cséfai Györgyné sz. Veréczkei
Ida, Kövesdy László Endréné sz. Csótai Terézia, Néder
Jánosné sz. Maurer Gizella, Rudolf Mihály.

David Balazic
Cipő készítő és javító mester
Kibővített üzlettel várja vendégeit!

A művelődési ház programjai
Május-június

Május 09. 18 óra - Suli buli
Május 10. 19 óra - Alapítványi bál – iskola
Május 12. 17 óra - Anyák napja – Városi Nyugdíjasklub
Május 13. de - Vásár (vegyes)
Május 14. de - Használt ruha vásár
Május 15-16. - Kittenberger Művészeti Napok – iskola rendezése
Május 17. 17 óra - Nagymaros Női Kar jubileumi hangversenye. Közreműködik: Hámori Eszter – zongora
Május 20. de - Vásár (vegyes)
Május 22. de - Vásár (vegyes)
Május 23. de - Vásár (vegyes)
Május 24. - Keresztény Ifjúsági Találkozó
Május 26. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Május 27. de - Vásár (vegyes)
Május 29. de - Vásár (vegyes)
Június 5. de - Vásár (vegyes)

Bőr, műbőr táskák, pénztárcák,
kesztyűk, 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

www.nagymaros.hu
Nagymaros

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

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!
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Nagymaros

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.
2

Szőnyeg sz tás akciós áron 1.100 Ft/m !

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT

Nyitva tartás:
H: 14-17
Nagymaroson: május 17-én és május Sze.: 10-12, 14-17
31-én, szombaton 9 és 13 óra között P: 10-12, 14-17

Előjegyzés szükséges! Telefon: 06-30/916-0889
Megérkeztek az új, divatos keretek! Ne feledkezzen meg az
UV szűrős napszemüvegekről!
TOVÁBBRA IS ADOM AZ 50 %-OS KEDVEZMÉNYT A KERETBŐL!
A kifutó női-férfi szemüveg modellek INGYEN!

Virágos vasútállomást Nagymaroson!
Jöjjön el és tegyünk közösen érte!

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

2014. május 23-án, péntek délután
14 órától várunk minden kicsit és
nagyot a Nagymaros-Visegrád és
Nagymaros vasútállomás rendezésére. Virágot ültetünk, kaspókat helyezünk el, szebbé tesszük állomásunkat a délután során.

