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Átadták az Elsővölgy utcai óvodát

Három testületi
ülés volt
Ebben a hónapban háromszor is ülésezett a város képviselő-testülete. Két alkalommal rendkívüli ülést tartottak, egyszer pedig a soron
következő tanácskozást rendezték meg.

Április 15-én adták át az
Elsővölgy utcai óvodát a
gyerekeknek és a szülőknek
is. A kis ünnepség keretében mindenki megnézhette, hogy az elmúlt év alatt
milyen fejlesztéseket hajtottak végre az épületen.
Petrovics László polgármester elmondta: ami az önkormányzat célja volt, azt elérték.

- Célunk volt egy szebb és
jobb óvoda a gyerekek számára. Minden nehézség ellenére elmondhatjuk, hogy
megvalósítottuk és reméljük, hogy a gyerekek nagy
örömére még hosszú éveken
keresztül használni is tudjuk
ezt az épületet. Bízom benne, hogy mindenki együtt
örül velünk, hiszen megtörtént egy 120 milliós beruházás – mondta és köszöne-

tet mondott a kivitelezésben
részt vevőknek, külön a gyerekeknek is.
Az ünnepség végén
Mándliné Szabó Katalin, a
könyvtár igazgatója adott át
könyveket ajándékba a gyerekeknek és meginvitálta
őket az intézménybe is.
A fejlesztésről cikkünket a 2. oldalon olvashatják.

Április 13-án öt napirendi
pontot tárgyaltak meg, köztük azt is Grécs László javaslatára, hogy mondják fel a főépítész, Varga Csaba szerződését.
Először a településrendezési eszközök módosítását
készítő tervező megbízásáról született döntés. Petrovics
László polgármester a napirendi pont tárgyalásánál azt is
kérte, hogy mivel a városban
nincsen ipari terület, ezért
módosítsák a besorolását a
temető utáni szakasznak egészen a felső útig. Végül úgy
döntöttek, hogy bevonják azt
a részt a terület rendezés hatálya alá.
Folytatás a 4. oldalon

Melléklet:
100 éves
az iskola
A Nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola híreit keresse a lap közepén. Az ünnepség részleteit a 16. oldalon olvashatják.
(Fotó: Ivor Andrea)

2

Nagymaros

Átadták az Elsővölgy utcai óvodát
A Közép-Magyarországi
Operatív Program „Nevelési intézmények fejlesztése” című konstrukció keretein belül támogatott
KMOP-4.6.1.-11/1-20120046. számú, „Nagymaros, Elsővölgy utcai óvoda építése és korszerűsítése” című projekt lehetővé tette, hogy Nagymaroson felújításra, és bővítésre kerüljön az Elsővölgy
utcai óvoda. Az önkormányzat az Európai Unió
által
társfinanszírozott
projekt
megvalósításra
119, 64 millió forint viszsza nem térítendő támogatást használt fel, 95%os támogatási intenzitás
mellett. A projekt összköltsége 125,94 millió forint volt.

hogy a Nagymaroson működő óvodai feladat ellátási
helyek közül az Elsővölgyi
óvodai tagintézmény férőhelybővítése
valósuljon meg, annak érdekében, hogy a minőségi neveléshez szükséges feltételek megteremtésre kerüljenek. Az intézmény kerete-

A projekt átfogó hoszszú távú célkitűzése az volt,

A nagymarosiak lefutották

A Fut a Maros Futóklub tagok óriási izgalommal várták április 19-ét. A tavaszi vasárnapon került megrendezésre Budapesten a Vivicitta városvédő futás. A rendezvényen több
távra is lehetett nevezni: félmaraton, 10 km, 7 km és 2 km.
Nagymarosról huszonketten félmaratoni távot, tizennégyen 10 km-t, hárman 7 km-t és négy fő 2 km-t futottak a
főváros legszebb utcáin.
Többen is vállalták a dicső félmaratoni távot, melyet
éremmel díjaztak a szervezők.
A boldogsághormon azonban mindenkinek jutalma volt,
aki csak befutott a célba. Találkozzunk legközelebb a májusi
Női futógálán, a Fut a Vácon, vagy a júniusi Brutálfutáson.

in belül hátrányos helyzetű,
valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
ellátása is megvalósul, így
a régión belüli társadalmi
kohézió, az egyenlő esélyek
és a korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtésére is sor került. Kiemelt
célkitűzés volt egy olyan

infrastrukturális fejlesztés
megvalósítása, amelynek
eredményeként kapacitásbővítés történt. A projekt
célkitűzései teljes mértékben megvalósultak, ennek
eredményeként egy új, 20
fő befogadására alkalmas,
MSZ 24203-1 szabvány
szerinti csoportszoba, valamint a hozzá kapcsolódó
helyiségek kerültek kialakításra. Az épülethez hozzáépített új épületszárnyban a csoportszobán túl megépítésre került továbbá
egy korszerű tornaszoba, egy melegítő konyha, irodák.
A meglévő csoportszobák a régi épületrészben is teljes
körűen megújultak,
nyílászáró, és teljes
burkolat csere történt az épületben.
Az óvoda életet kiszolgálóan jelentős
eszközfejlesztésre is
sor került.

Nagymaros
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Adjunk minél többet a gyerekeknek,
hiszen ezzel válhatnak többé
A korábbi és a mostani képviselő-testület is támogatta az
Elsővölgy utcai óvoda bővítését, bár a projekt megvalósításának elhúzódása miatt már
látható volt, hogy az önrész
nem lesz elég. Rudolf Józsefné
az intézmény vezetője úgy látja, hogy ez a támogatás a jövő
nemzedékének szólt és szól.
Szerinte nagyon fontos, hogy
minél többet adjunk a gyerekeknek, hiszen annál többé
válnak maguk is.
- Most adták át az Elsővölgy
utcai óvodát, de már a Dózsa
György utcai korszerűsítésére
pályázik az önkormányzat.
- Igen, ebből is látni, hogy
nem állt meg a fejlődés, hanem ez a testület próbál az eddig elért fejlesztéseken túl további terveket keresni, amelyek szintén a település érdekeit szolgálnák. Nagyon nagy
öröm, hogy ezt is megszavazták, bár itt egy kisebb bővítésről van szó. Jelenleg ez az épület
van a legrosszabb állapotban.
Még 2010-ben egy csoportszoba bővítés kapcsán megújult a
Magyar utcai épület, most az
Elsővölgy utcai és remélem a
Dózsa György úti telephely is
hamarosan megfog.
- Milyen felújítások történtek
a most átadott óvodában?
- Mivel a település leginkább
arra tud terjeszkedni, ezért már
nagyon nagy volt az egy csoportra jutó gyerekek száma. Bár
a törvény azt írja, hogy 25 gyerek kerülhet egy csoportba, de
a kisebb termek alapterülete inkább azt diktálja, hogy ennyien
ne legyenek egy helyen. Ebben
segített az, hogy bővülni tudott az intézmény egy csoportszobával. De az is nagyon fontos, hogy 2015. szeptemberétől
kötelező az óvoda három éves
kortól, ez is növeli majd a létszámot. Az épület bővült foglalkoztató teremmel és egy torna szobával is, így arra is lehetőség adódik, hogy a gyereket jobb körülmények között is
tudják már fejleszteni. 2015-re
már meg van mindenre a hely.
- Ha a város megnyeri a következő óvodai pályázatot, ak-

kor mi valósulhat meg a Dózsa
György úti épületben?
- Itt is egy plusz csoportszobával bővülne az intézmény.
Ebben az óvodában a legroszszabb az arány, hiszen három
csoportra egy vizesblokk jut,
de a pályázattal itt is javulna a
mosdók aránya. Az öltöző és a
folyosó tere ugyanaz, jó lenne,
ha ezt is kényelmesebbé tudnánk tenni. Valószínű, hogy az
önkormányzatnak az önrészen
kívül majd még szánnia kell a
fejlesztésre pénzt.
- Az épületeken kívül van
másfajta fejlesztés is az intézményekben?
- A pedagógusok fejlesztése, képzése is nagyon fontos.
Igyekszünk mindenkinél azt a
területet megtalálni, amit szívesen végez, és a gyermekek
számára is hasznos. Örülünk,
hogy van nyelv- és beszédfejlesztő végzettségű óvodapedagógusunk, és fejlesztőpedagógusunk, illetve sokan rendelkeznek már szakvizsgával. De
most is sokan tanulnak még, a
továbbképzési terv szerint folyamatos a képzés. Az óvodáknak ez azért jó, mert a tanultakat ott hasznosítják a munkatársak.
- Nemzetiségi nyelvet oktató óvoda a nagymarosi. Úgy tudom, hogy az összes beiratkozó
kérte a nyelvoktatást.
- Igen, a Nagymarosi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
kérésére eljutattuk a most beiratkozók szüleihez azt a papírt,
amelyen erről kellett nyilatkoz-

ni. Mindenkinek elmondtuk,
hogy verseket, énekeket tanulnak német nyelven, de az egész
nap folyamát átszövi ez a nyelv.
Legnagyobb örömünkre minden szülő elfogadta a nyelvoktatást, a beiratkozók 100 százaléka aláírta a nyilatkozatot.
- A férőhelyek száma teljesen
kihasznált szinte minden épületben. A munkahelyek is mind be
vannak már töltve?
- Igen, teljes a létszám. A
mostani bővülés miatt is fel kellett venni két óvodapedagógust
és egy dajkát, ezt írta a törvény
elő. Nálunk mindenki megfelelő végzettséggel rendelkezik,

nem alkalmazunk olyat, akinek nincsen meg a diplomája.
A német önkormányzat is segíti a képzést, most is finanszírozni fogja egy pedagógus nemzetiségi oktatását. Nagyon örültünk ennek a támogatásnak.
- Térjünk vissza még egy kicsit az új óvodához. Láttam,
hogy még javában zajlik a beköltözés, mikorra várható, hogy
minden a helyére kerül?
- Talán a következő óvodai
évre, hiszen még mindennek
meg kell találni a helyét és a fűnek is ki kell nőnie az udvaron,
ahol most helyezték el a játékokat. Itt szeretném megköszönni a városüzemeltetés dolgozóinak és a közfoglalkoztatottaknak a munkáját, akik volt, hogy
munkaidőn kívül, vagy hétvégén is dolgoztak az óvodán.
Furucz Anita

Locsolóbál a Nagymarosi
Napköziotthonos Óvodáért
A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda immár 3. alkalommal
rendezte meg 2015. április 5-én Húsvét vasárnapján „locsolóbálját”. Legnagyobb örömünkre nagyon sokan megtisztelték
rendezvényünket. Ez alkalommal is Heinczinger László és Berkes Róbert muzsikájára mulathattak hajnalig a bál résztvevői.
Az este üde színfoltja volt Dózsa Imola, Dózsa Anna és
Szalontai Kata akrobatikus tornabemutatója. Vidám perceket okozott még Marosi Katalin és Schindlerné Dajkó Mónika „Hogyan teremtette Isten az óvónőt” című darab előadása.
A bál bevételét az óvodás gyermekek napi tevékenységéhez
szükséges eszközök bővítésére és felújítására fordítjuk.
Köszönjük, hogy adományaikkal, a pártolójegyek megvételével, rendezvényen való részvételükkel támogatták óvodánkat.
Külön szeretnénk köszönetet mondani a Művelődési Ház
vezetőjének és dolgozóinak, továbbá a következő felajánlóknak: Nagymaros Város Önkormányzata, Petrovics László,
Ivor Andrásné, Grécs László, Fekete Zsolt, Marafkó Dóra és
Tóth Gábor, Szent Olga Alapítvány, Kovács Barna, Alíz édeske cukrászda, Balázs Róbert, Bergmann család, CBA, Gyatyel
Mónika, Őstermelői piac árusai, Jakus Mihály, Széplasz Julianna zöldséges, Karsán lakberendezés üzlet, Kerestély Katalin, Lénárt Kitti, Matuk Bálint, Mátyás étkezde, Maurer Tamás, Róna Rudolf és neje, Patak Vendéglő, Zollerné Patrik
Angéla, Péntek István, Psenák Tiborné, Raszler Orsolya, Siklósi Péter és Burgermeister Judit, Simon Éva, Mészáros Izabella, Vitalitás Biobolt, Zoller Istvánné Edit, Balla Réka, Szalai
Tünde, Maros Étterem, Maglódiné Dubniczky Barbara, Láng
Gáborné, Dubniczky István, Marosi Talentum Kft, Holtság
Ágnes, Sigil Galéria és Kávézó, az óvoda dolgozóinak, Busák Attila és a Szimpla, Csengery Árpád, Heininger Adrienn,
Bergmann József, Heincz Györgyi, Arnoldné Muzsik Mónika, Glázer Anita, Hetényi Andrea, Gyimesi Szilvia, Heininger
Ivett, Gubacsi Gabriella , Ipoly Erdő Zrt., Harangozó család,
Zeller Anett.
A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda dolgozói
nevében Rudolf Józsefné intézményvezető
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Három testületi ülés: számos
fontos döntés született
Folytatás az 1. oldalról
A második napirendi pont a rendkívüli szociális támogatás igénylése volt. Nagymaros 3,5 millió forintos támogatási kérvényt nyújt
be a központi költségvetésnek.
Azért van erre a döntésre szükség,
mert március 1-től átalakult a szociális támogatások rendszere.
Tárgyalták a Börzsöny-DunaIpoly Vidékfejlesztési Egyesület
hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalást is, de végül a döntést
későbbi időpontra – a második
rendkívüli ülésre – tették át. (Erről
cikkünkben lejjebb olvashatnak.)
Grécs László jegyzi azt az előterjesztést, amelyben kérte, hogy
mondják fel a főépítész, Varga
Csaba szerződését. Az érintett az
ülésen nem jelent meg, viszont levélben utasította vissza a képviselő indokait. Már a tárgyalás elején jelezte Petrovics László, hogy ő
tartózkodni fog a döntésnél, mert
nem lát jobb megoldást. Szimon
Attila arra volt kíváncsi, hogy
anyagi károkat okozott-e a főépítész az elmúlt időszakban.
Az előterjesztő ismertette indokait, melyet már korábban is
többször jelzett a testület felé. Ilyen
volt többek között hogy a főépítész
a Tervtanács előtt nem a város érdekeit képviselte a termálfürdővel
kapcsolatban. Semmi nem valósult meg a városfejlesztési koncepcióból, elmaradt a Pap-kerti fejlesztés, az általa tervezett épület
nem volt ösztönző a többi kockaépületre, a Lator völgy pedig már
2002-ben belterületbe lett vonva, de azóta sem lett bejegyezve a
földhivatalnál, így 13 éve jegelve
van a terület. Újabb ipari területek
kijelölésére lett volna szükség a fejlődéshez, munkahely teremtéshez,
de ez sem valósult meg. Az építési engedélyköteles terveket a főépítésznek előzetesen jóvá kell hagynia, ezért szükséges lenne, hogy
már a tervezési folyamatban tanácsokkal vegyen részt a munkában,
de ez nem azt jelenti, hogy neki
kell a tervezési munkát elvégeznie. Hiányosak a főépítész kapcsolatai a lakosság felé. Nem történt
meg 2010-ig a védett épületek felvezetése a tulajdoni lapra (ingyenes volt, jelnleg 6600 forint, és ez
több mint 100 épületet érint), de a

helyi védett épületek rossz állapota miatti bontási engedélyek meg
nem adása is komoly anyagi károkat okozott a tulajdonosoknak és a
településnek is – hangzott el.
Mándliné Szabó Katalin azt
kérdezte, hogy van-e esetleg jelölt
a főépítész helyett, de mint kiderült egyelőre személyi kérdésben
nem tenne javaslatot az előterjesztő. Fekete Zsolt hiányolta, hogy
nem szembesítik az elhangzott hibákkal a főépítészt. Végül Grécs
László névszerinti szavazást kért,
melyet támogattak is.
Az eredmény 3 igen, 2 nem és
2 tartózkodás lett, vagyis a főépítész marad a helyén. A névszerinti
döntéseket a mellékelt táblázatban
olvashatják.
Utolsó napirendi pontként a
Gondozási Központ akadálymentesítésére benyújtható pályázatról
döntöttek melyet, ha megnyer a
város, akkor akár egy lift is kerülhetne az épületbe. A pályázaton
20 millió forintot lehet elnyerni,
melyhez 1 milliót a városnak kellene hozzá tennie. Amíg az épület
nem akadálymentes – az emeleten jelenleg két szoba van – addig
nem kaphatja meg a határozatlan
működési engedélyt. A képviselők azon vitáztak, hogy érdemes-e
költeni a liftre, mivel annak beépítése után nem lehet több szobát
az emeleten kialakítani. Végül 6
igennel, 1 tartózkodás mellett úgy
döntöttek, hogy részt vesz a város
a pályázaton, a tényleges kivitelezésről majd az eredményhirdetés
után döntenek.
Április 23-án született döntés
a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalásról, mely egy korábbi hitelfelvétel

A névszerinti szavazás
eredménye:
A felmondás mellett
szavazott: Grécs László,
Ivor Andrásné és Rudolf
Józsefné.
Nemmel voksolt: Fekete
Zsolt és Szimon Attila.
Tartózkodtak: Mándliné
Szabó Katalin és Petrovics
László.

– amelyhez a testület hozzájárulását adta – meghiúsulása miatt vált
szükségessé. Időközben a projekt
– melyhez a pénz kell – nagy részben megvalósult, erről tanúskodnak a Nagymaroson is kihelyezett
infópanelek. Az ülésen a testület
megismerhette az ipolydamásdi
grémium döntését is, akik ingatlant ajánlottak fel, míg a verőceiek
vállalták a készfizető kezességet.
Végül a helyiek is megszavazták.
Április 27-én már a rendes,
havi képviselő-testületi ülésre került sor. A napirenden a 10 kérdés
mellett az egyebekben 5 további
indítvány is szerepelt.
Napirend előtt Ivor Andrásné
és Grécs László kért szót. Előbbi több lakossági kérést vetett fel,
többek között a Hegyestető felé
vezető út lezárást, a P+R parkoló témáját, a temető állapotát és a
csendrendelet betartására is rákérdezett. Grécs László ismét az óvodai felújításnál keletkezett 20 milliós költségre kérdezett rá, a felhasználást tételesen várja.
Először beszámolót hallgattak
meg a képviselők a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről, majd
először a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napköz beszámolóját és terveit hallgatták meg. Ezt követte a
Nagymaros Város Fejlesztéséért
Közhasznú Alapítvány beszámolója, melyet ezúttal is Ritzl Ferenc
a kuratórium elnöke egészített ki
információkkal. Elmondta: 2014ben támogatták rendezvények fi-

nanszírozását, valamint a temető
kerítésének helyreállítását és a Panoráma parkoló burkolatának felújítását.
Ezt követően a társulások, az
önkormányzati szervekben való
részvételek eredményei, a további
együttműködés volt a téma.
Áttekintették a képviselők a
közlekedési rendet is. A szakbizottság javaslatára úgy döntöttek,
hogy a táblakihelyezéseken kívül nem történik változás, hanem
megvárják, hogy lesz-e a módosításokra pályázat. Itt vetette fel Fekete Zsolt, hogy az Alsómezőben
helyezzenek ki közlekedési táblákat, melyet el is fogadtak. Szimon
Attila viszont azt jelezte, hogy tarthatatlan a Magyar utcai parkolás.
Elfogadták a közterületek felújítás, építés tervezéséről, ütemezéséről szóló előterjesztést is, valamint a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentést is.
Meghallgatták, hogy a nyári
rendezvények előkészítése milyen
fázisban van, valamint módosítottak egy gépjármű beszerzéssel
kapcsolatos pályázati kérelmen.
Az egyebekben tárgyaltak a
Szobi Kistérségi Társulás kérelmé,
de úgy döntöttek, hogy Nagymaros nem lép be. Leszavazták a Mátyás Étkezde kérelmét is egy ételszállító autó megvételére, majd a
bérbeadást javasolták a Szálloda
utca egyik ingatlanára.
Elfogadták a településrendezési partnerségi együttműködési szabály határozatát, végül pedig ismét leszavazták, hogy a volt
Proliban működő szervezet használja a Nagymarosi Művésztelep elnevezést. Tőlük új javaslatot kértek, egy újabb kérelem benyújtásával.
Furucz Anita

Virágot ültettünk
Április 24-én Nagymaros Város Önkormányzatának alkalmazottai és önkéntesek ültettek virágokat a Duna parti sétányon és a vasútállomáson. A Virágos vasútállomások pályázatán elnyert összeget a város kiegészítette jelentősebb önrésszel így idén tavasszal is
megvalósítható lett a program. A változatos fajtájú, közel 100 virágpalánta gondozásában kérjük a lakosság segítségét, hogy egész
nyáron szemet gyönyörködtető maradhasson.

Te Szedd
Nagymaros Város Önkormányzata csatlakozott a TESZEDD szemétgyűjtési országos akcióhoz, melynek keretében 2015. május 16án szombaton 10 órára várjuk az önkénteseket a hajóállomáshoz.
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma
hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma.

Nagymaros
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Május végére elkészül a Hild János-díjat kapott
bicikli út felújítása
Philipp Frigyes
Nagymaros Város Önkormányzata
tulajdonában
álló Nagymaros-Zebegény
közötti EUROVELO bicikli útszakaszát tavaly télen az ELMŰ Hálózati Kft
megbízásából dolgozó cég
nem megfelelően burkolta és állította helyre. Az önkormányzat nem vette át a
munkaterületet és kifogásokat emelt a munka minőségével
kapcsolatban,
amely további kivizsgálásokat eredményezett.
A bicikli út teljes szakaszának helyreállítási munkálatait az ELMŰ, illetve alvállalkozója megbízásából szakági kivitelező cég, a Strabag Zrt fogja
végezni. Az újabb szakszerűtlenségek elkerülése végett az ELMŰ szakági műszaki ellenőrt is megbízott,
aki napi szinten ellenőrzi a
szakértői véleményben fog-

lalt helyreállítási munkák
teljesülését.
Az út teljes hosszban új,
kerékpárútba való szemszerkezetű (AC-8) aszfaltszőnyeget kap, a szakértői
véleményben leírtak, illetve
a helyszíni mérések szerint.
A télen felbontott szakasz előtt a város felé, illetve a zebegényi végnél lévő
pihenő mellett két rosszabb
minőségű szakasz javítását
egyúttal Nagymaros Város
Önkormányzata elvégezteti
az aszfaltozást megelőzően.
Ide sorolhatjuk az átépítés előtt is már balesetveszélyes, ismeretlen tulajdonú monitoring kút lesülylyesztését is. A munka befejezési határidejét május végére vállalta a kivitelező.
Köszönjük a lakosság
szíves türelmét a munkálatok befejezéséig.
Murányi Zoltán

Kedves Zoltán!
Nagyon szépen köszönjük a kerékpárosok nevében is
Nagymaros város pozitív hozzáállását a kerékpárúttal kapcsolatban.
Nagyszerű volt látni, hogy az önkormányzat mindent elkövet azért, hogy ez a rossz minőségben megépített kerékpárút újra kifogástalan állapotban várja a kerékpározás szerelmeseit és az ország egyik legszebb részén újra öröm legyen tekerni és ne a bosszúság maradjon emlékül e szakaszról.
Bízunk benne, hogy a holnap elkezdődő kivitelezés minden igényt kielégít majd és nem lesznek hasonló jellegű problémák.
A monitoring kút eltüntetése azt gondolom, hogy sok balesetveszélyes szituációtól menti meg az arra közlekedőket. Az
egy komoly veszélyforrás volt a kerekezőkre nézve.
Reméljük, hogy az aszfalt két oldalán leszórt murva is a
múlté lesz, mert az is sok balesetet és kellemetlenséget tud
okozni.
Köszönjük a szíves tájékoztatást és ha bármilyen szakmai
kérdés merül fel a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban, akkor Nagymaros Önkormányzata bátran forduljon a Magyar
Kerékpárosklub szakembereihez.
Tisztelettel: Hubik Tibor titkár, Magyar Kerékpárosklub
Észak-Pest Területi Szervezet
Nagymarosi fodrászat & kozmetika
gyakorlott fodrászt keres.
Érdeklődni lehet: +36 30 971 29 00

A Magyar Urbanisztikai Társaság a díj egyéni változatát az urbanisztika terén elért kimagasló személyes elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények elismerése érdekében adományozza.
„Philipp Frigyes 1987-től végez példamutató főépítészi tevékenységet. Váci főépítészsége alatt a városfejlesztést érintő valamennyi koncepció készítésében közreműködött. Nagy hangsúlyt helyezett az épített környezet alakítására is, melyhez a felsőfokú intézmények hallgatóinak és a mesterkurzusok munkái
is nagymértékben hozzájárultak. Sokrétű szakmai életművén
belül irodája fogta össze a városban az esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatokat, és több felsőoktatási intézményben végzett oktatási tevékenysége mellett rendszeresen szervezett a települési tudatosságot növelő programokat óvodásoknak is. Bár
több ciklusban elnökségi tagként dolgozott a Pest Megyei Építész Kamarában, melynek jelenleg elnöke, szakmai társadalmi
tevékenységének legjelentősebb szakasza az Országos Főépítészi
Kollégium Elnökségéhez kapcsolódik, amelynek nyolc cikluson
át volt az tagja, nyolc éven át pedig annak elnöke.”
Gratulálunk Frigyesnek, és további eredményes munkát kívánunk. (M. Z.)

Adójának 1%-val támogassa
a nagymarosi civileket
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:
2015. 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
Kerekegylet Közhasznú Egyesület 18147524-1-13
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Felhívás a termőföld védelmére
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban TM.)
5. § (5) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
88. és 91. §-aiban foglalt rendelkezések alapján az alábbi
F E L H í V Á S-t teszem közzé: Felhívom Nagymaros város termőföldjeinek
tulajdonosait és használóit, hogy a termőföld hasznosítására vonatkozó kötelezettségüknek - az alábbi jogszabályi hivatkozásoknak megfelelően - eleget tenni szíveskedjenek. Tájékoztatásul közlöm, hogy a termőföld hasznosítása minden földhasználóra nézve általános érvényű, egész évben fennálló kötelezettség.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint „a földhasználó - választása szerint - köteles
a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség)."
Előzőeken túl hasznosítási kötelezettség áll fenn a Tfvt. 5. § (3-4) bekezdéseiben foglaltak szerint az alábbi esetekben is:
(3) bekezdés „ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a
termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét
teljesíteni (ideiglenes hasznosítás)."
(4) bekezdés „a földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet
gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez a föld más célú hasznosításának
megfelelő terület¬
felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás)."
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tőrvény 5. § rendelkezése
alapján Nagymaros város külterületén, 2015. 07. 13. - 07. 26. között a termőföldek hasznosításának ellenőrzése érdekében átfogó határszemle kerül megtartásra. Az érdekelt földhasználókat a Tfvt. 1/A. § alapján ezúton a fenti helyszíni ellenőrzésről értesítem.
Tájékoztatom továbbá a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat, hogy a termőföldek felhívásban hivatkozott, törvény által előírt művelési kötelezettségét,
illetve gyommentes állapotának kialakítását elmulasztó földhasználókkal szemben a földhivatalnak, a Tfvt. 24. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint kell eljárnia, földvédelmi bírságot megállapítva.
Hivatkozott jogszabályhely értelmében földvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) köteles fizetni az, aki elmulasztja a termőföld hasznosításával kapcsolatos általános vagy ideiglenes hasznosítási, a mellékhasznosítási kötelezettségét.
A földvédelmi szankcióként megállapítandó földvédelmi bírság mértéket a
Tfvt. 2. számú melléklete
tartalmazza, amely szerint a mulasztást elkövető földhasználó a termőföld
aranykorona értékének
kétezerszeres szorzata szerinti forint összeg, de minimum 20.000,- forint.
A Tfvt. 24. § (3) bekezdése értelmében a földvédelmi bírság ismételten is kiszabható. A törvény 26. §
(3) bekezdése alapján „A határidőre meg nem fizetett járulék és bírság adók
módjára behajtandó
köztartozás."
Jelen felhívás közzétételére hirdetményi úton kerül sor Nagymaros város polgármesteri hivatalának hirdető tábláján.
Dr. Maruszki Gábor járást hivatalvezető
nevében és megbízásából: Pető Zoltán osztályvezető

Befogott vagy balesetet szenvedett kedvenc állatokat az alapítvány,
- a Duna innenső oldalán - Önkormányzatokkal (számla viselő)
kötött partneri szerzödéses területekről szállít el u.m. Dunakeszi,
Fót, Göd, Kismaros, Kóspallag, Nagymaros, Örbottyán, Verőce, stb.
Az Alapítvány munkanapokon 8-16 –ig van nyitva, szombaton
pedig 8 – 12 ig.
Hétvégén -12 után- az odaszállított kis állat.a Zöld Menedék kapuja előtt található zárt ketrecbe helyezhető el.
Az Állatvédő Alapítvány elnöke: Sági Barbara. Elérhetőség: Tel.:
06 27 313 286, mobil: 06 20 424 5367.
Nagyobb állattal kapcsolatban (vaddisznó, őz stb,) az Erdészeti
Felügyelőség illetékes.

Nagymaros
KIVONAT Nagymaros Város Önkormányzatának az állatok tartásának szabályairól szóló 29/2004. (X. 27.) önkormányzati rendeletből:
„16. § (1) Az ebtartó – a rendvédelmi szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtási, a vám- és pénzügyőri szervek, a határőrség kivételével – köteles Nagymaros Város Jegyzőjének bejelenteni a rendelet 2. sz. mellékletét képező formanyomtatványon, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott, vagy elveszett,
c) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott,
d) új tulajdonoshoz került.
(2) Az ebet – három hónapos kora után – tulajdonosa, vagy tartója köteles évenként – a három hónapos kort elérteket 30 napon belül – köteles
saját költségére állatorvossal veszettség ellen beoltatni.
(3) Az oltás megtörténtéről adott állatorvosi igazolást meg kell őrizni.
(4) Az eb eltűnését a tulajdonos köteles haladéktalanul bejelenteni
Nagymaros Város Jegyzőjének.
(5) Közterületen kutyát felügyelet nélkül hagyni tilos…
17. § (1) A tulajdonos úgy köteles ebét tartani, hogy az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a szomszédos lakók nyugalmát ne zavarja, s anyagi kárt ne okozzon se személynek se közösségnek. E rendelkezések megsértése esetén, valamint szakhatósági vélemények alapján – ha annak indoka fennáll – a tartás feltételhez köthető, illetve megtiltható.
(2) A tulajdonos köteles az ebet gondozni, megbetegedés esetén az eb
gyógyításáról gondoskodni. Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább
tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről (eladás, ajándékozás, stb.)
gondoskodni…
18. § (1) Többlakásos lakóépületben lakásonként legfeljebb egy eb tartható. A tartás a lakóépület közös használatú helyiségeiben vagy annak udvarán – ideértve a külön használatú udvarrészt is – csak valamennyi tulajdonostárs vagy lakáshasználó (lakásonként egy szavazattal) írásbeli hozzájárulásával történhet…
19. § (1) Közterületen, illetve a lakóház közös használatú helyiségeiben, s annak udvarán az ebbel csak biztonságos – más személyek testi épségét és tulajdonát nem veszélyeztető – módon lehet közlekedni. Az ebek
felügyelet nélkül nem hagyhatóak...
(4) A tulajdonos, illetve az eb felügyeletével megbízott személy köteles a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetve a lakóház közös használató helyiségeiben (udvarán) az eb ürülékét azonnal eltávolítani.
(5) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
(6) Harapós, vagy támadó természetű ebet a nap minden szakaszában
csak kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó
módon szabad tartani…
21. § (1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni illetőleg megtűrni:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, továbbá élelmiszert árusító üzletbe, vagy piac területére, vágóhídra, élelmiszer raktárba,
b) oktatási (bölcsőde, óvoda, iskola), egészségügyi, szociális, kulturális
intézmények területére,
c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,
d) játszótérre, homokozók területére,
e) sportlétesítmények területére.”
Az önkormányzati rendelet mellett felhívom az ebtartók figyelmét,
hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
A 17. § (2) bekezdése szerint közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
A 17/B. § (10) bekezdése szerint négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható.
A szabályokat megsértő tulajdonosokat állatvédelmi bírsággal fogjuk sújtani, ennek alapösszege 15 000 Ft, melyet a jogsértéstől függően
1-3-szoros szorzóval kell növelni.
Emellett a gazdátlan ebeket gyepmesteri telepre szállíttatjuk, melynek
költségét a tulajdonosra fogjuk terhelni.
Az ebek elhagyása, kitétele esetén 150 000 Ft bírság kiszabására kerülhet sor.
Dr. Horváth Béla
jegyző
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„Mikor száll, rózsaszín gőzöket „Ha nincsenek gyökerek és múltunk,
nem alapozható a jövő sem”
fújtat…jár a zenevonat”
Német Nemzetiségi Önkor- lekedni, mert a kikötés után a
Április 18-án adott remek koncertet a DKFE Nagymaroson.
Szívünknek kedves zenekarunk
előadását meghallgatni az egész
Dunakanyarból eljöttek a barátok, tisztelők, családtagok,
- meglepetésemre sok-sok fiatal! Talán mert egyre újszerűbb
az együttes műsor-összeállítása. Míg régebben a helyi németség ízlése iránti tiszteletből sok
keringőt, polkát, indulót játszottak (ezekből most is kaptunk ízelítőt), mára az igényes
koncert-fúvószene és a népszerű filmzenék, a country, a latinamerikai ritmusok, vagy akár a
közönség által is dúdolt slágerek
átiratait is műsorra tűzik.
Ujvári Gábor karmester határozott, céltudatos, elkötelezett szakmai vezető, kitűnő zenész. Jó pedagógus, igen tudatosan, változatosan állítja össze
a műsorokat, (magyar szerzőtől is játszanak mindig) Éppen
10 éve vette át a zenekar irányítását a Pro Urbe-díjas Mayer Józseftől. Vezetése alatt kapott az
együttes is Nagymaros városától Pro Urbe-díjat, a szakmai
zsűritől az addigi Arany Diploma mellé pedig Kiemelt Arany
Diplomát. Igényesen, nagy tehetséggel, közösségformáló törekvéssel vezeti az együttest, s
ebben Féja Géza is méltó karmester-társa. A zenekar tagjai
maximális szorgalommal igyekeznek szorgalmasan gyakorolni, s a jó hírükhöz méltó színvonalon zenélni. Sz. Orsi úgy hívja
őket: ”farkasfalka”, akiknek barátságát nem adná az ÁHZ-ért
sem, olyan erős köztük az öszszetartás.
Miért szeretjük a fúvószenét?
Talán mert férfiasan határozott,
erőteljes, mert összefog, mert
fegyelmezetten méri az elfolyó
időt, tartást ad, felemel, örömmel, lelkesedéssel képes eltölteni korunk emberét,a közembert, akit ez a gazdaság-korszak
erőszakosan elválaszt a társaitól, mert azt súgja ördögien:„te
vagy, aki megérdemled”,de közben nem tudsz lemondani a barátod (néha családod) kedvéért
semmi jóról. (Pregnánsan jellemezte ezt Coopland Fanfare for
the Common man című, ko-

mor műve. A műsor többi része szerethető volt…) Szabó Lőrinccel elmondhatjuk, hogy „jó
Faustként ráfeledkezni a megállított pillanatra, s megváltani
azt a gyönyörködés időtlenségében”. Nos, ez az amatőr zenekar - még ha profi muzsikusok
zenélnek is közöttük néha - a
muzsika varázsa mellé a közösség óriási élményét adja. Ez sugárzik az előadásukból is, szinte
együtt dobog a szívünk, a műsor végén a zene ritmusára tapsolunk. Többször felzúgott a
vastaps (régen hallottam ilyen
boldog bekiabálásokat) a marosi koncerten.
Ez az együttes megérdemli,
hogy szuperlatívuszokban szóljunk róluk. Nemcsak a zenekar
vezetőinek muzikalitásáról, hanem az egyszerű tagokéról és a
szólistákéról: az LGT Zenevonat c. számának remek énekeséről, Patrik Mátéról, Oláh Imréről, a kitűnő gitárosról, Varga Zoltán zongoristáról a További Magyar Hangok-ból, Fehér Gyuláról, Bolyán Csabáról,
akik az Írógép c. tréfás műsorszámmal szereztek derűs perceket, az idén újabb kellemes
meglepetést szerző Ifjúsági Zenekar fuvolistáiról: Heincz Regináról és Gyurcsok Hunorról.
Hadd dicsérjem az ifjakat is: a
műveket kiérlelten, tisztán, jól
összefogottan, könnyed ritmusban szólaltatták meg. Előadásukat ifjúi lendület, játékosság is
jellemezte.
Mándliné Szabó Katalin műsorvezetése nagyon hangulatos volt, s a falakon ott díszelegtek a Dunakanyar képzőművészeinek alkotásai. A zenekar,
akikről most többet nem írhatok, köszöni a felajánlott adók
1 %-át, - ebből hangszert vásároltak. Fotójuk, videójuk fönn
van a Facebook-os oldalukon,
adószámuk pedig a honlapjukon. Legközelebb május 30-án
hallhatjuk őket, amikor is vendégül látják a Dunakeszi Koncert Fúvószenekart és a Ceglédi
Légierő Fúvós Együttesét a XIV.
Dunakanyar Fúvóstalálkozón.
Jöjjenek el minél többen, - értük érdemes!
Gy. M. M.

mányzatunk a múltat idézve,
a gyökereket megtartva építi a jövőt az alábbi tervekkel és
már megvalósított projektekkel: Május 1-e örömére elkészült Német Nemzetiségi Önkormányzatunk által városunk és talán az ország egyetlen
örökös májusfája, a Panoráma
parkolóban álló Maibaum felújítása és karbantartása.
Általunk bérelt darus kocsiról napokig csiszolták, festették
így mára már látható a felújítás
eredménye.
A bekerülési költség önkormányzatunk
büdzséjéből 150.000 Ft tett ki, aminek
költsége „csak” ezért volt enynyi, mert Koncz Ernő közbenjárására a Trilak Festékgyártó Kft által az alapozón kívül
ingyen jutottunk a festékhez,
amiből maradt némi a következő projektre: az Ulmi skatulya – Ulmer Schachtel megvalósításához.
A múltidéző dunai járművet a Dámnál szeretnénk felállítani, aminek munkálatait már
el is indítottuk.
2012-ben volt éppen 300
éve, hogy Baden-Württemberg
tartományból megkezdődött a
németek- svábok betelepítése
a háborúk és a járványok után
lakhatatlanná vált európai településekre. Az ulmi hajósok
„skatulyái” lettek a kitelepülők
vízi járművei, melynek fedett
része menedéket adott az uta-

soknak, míg hátul a csomagok
és használati tárgyak utaztak.
A skatulyákkal-(dereglyével)
csak egy irányban lehetett köz-

célállomáson a hajókat szétszedték, a faanyagot eladták,
vagy tüzelőként használták fel.
Ily módon lettek Nagymarosra
- Grosmarosch-ra betelepítve
őseink, a most már nagymarosi svábok is, akik aztán jó ideig
szintén a Schachtel segítségével

folytattak kereskedelmi tevékenységet, terményeiket akár
Bécsig is utaztatva. Ulmban a
mai napig ez a neve a menetrendszerinti hajójáratnak. Jelentőségét megtartva, szeretnénk felállítani emlékhely gyanánt ennek a történelmi ténynek a szimbólumát, egyúttal elhelyezve egy história táblát is, a
történelmi legenda leírásával.
Hogy a jelenben is „jelen” legyünk tetteinkkel, cselekedeteinkkel,- a mai napon az iskola használatára 214.000 Ft beszerzési áron projektort vásároltunk, támogatva az iskola hiányos felszereltségének bővítését.
Április hónapunk ismét az
építő jellegű, a nemzetiségi
identitást megtartó tervekkel,
megvalósításokkal telt el, mely
reményeink szerint városunk
gyarapodását segíti közmegelégedésre.
Ivor Andrásné elnök
NNNÖ képviseletében
(fotók: Ivor Andrea)

„BOLHA” GARÁZSPIAC (adok-veszek, csere-bere). Könyvek, bakelit lemezek, ruhák, cipők, használati tárgyak, festmények, régiségek és még sok minden kapható a hét minden napján! Vasút út 31.
Tel.: 06-30/616-2271, 06-30/990-3830.
GYERE! BIZTOSAN TALÁLSZ VALAMIT!
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Beszámoló a nagymarosi Jobbik életéből Új nagymarosi
Megtelt a Sigil Galéria bemutakönyv
tó terme április 15-én. A Hazajárók című nagy sikerű dokumentumfilm sorozat alkotói,
szereplői voltak a vendégeink.
Jó hangulatú, okos, derűs, néhol szomorú előadást hallhattunk Kenyeres Oszkártól és Jakab Sándortól rövid filmbejátszásokkal dúsítva.
Az előadás első felében
kedves, szívmelengető történeteket hallhattunk, ám a második részben, ahol a Délvidék
tragédiájáról esett szó, összeszorult a szívünk. Mikor a felnőtt fiú mesél az apja, nagyapja kínzatásáról, és elcsuklik a hangja, mi is a könnyünket nyeltük. Mire véget ért ez
a filmrészlet, néma csönd volt
a teremben. Senki nem tudott megszólalni. És ez nem
az a csönd volt, mikor az előadások után kérdezni illik, és
nem kezdi el senki... Oszkárék
szeme is erősen csillogott, mi
meg csak törölgettük a sze-

„Nag ymarosi
gyümölcstörténet” címmel
m e g j e l e nt
Döbrössy
Mihály né
legújabb
könyve.
münket. Percek teltek el, mire
meg tudtunk szólalni.
A kérdések, válaszok után
még sokáig beszélgettünk a
kávézóban, bárki odaülhetett
az asztalunkhoz, mindenki
szóhoz jutott.
A Fekete tanya kincseivel
köszöntük meg az előadóknak,
hogy ilyen kivételesen gazdag,
gyönyörű estét kaphattunk tőlük.
Reméljük, egy év múlva újra
a vendégeink lesznek!
Idén is megemlékezünk

Könyvelés, TB ügyintézés!!!
Irodánk vállal Egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft-k
és Non-profit szervezetek könyvelését, bérszámfejtését és adóhatóságok előtti képviseletét ügyfelünk érdekét szem előtt tartva. Naprakész adózási ismeretekkel, megfelelő jogi háttérrel és több éves szakmai múlttal rendelkező
szakemberekkel segítjük vállalkozásának működését.
Forduljon hozzánk bizalommal!
Burik Jeszi Évi
BI-GI Generál Kivitelező Kft.
Cím: 2623 Kismaros, Asztalos János utca 15.
Mobil: 06-30-331-6736
Tel/Fax: 06-27-383-341
E-mail: bigikonyveles@gmail.com

a Trianon-tragédiáról június 4-én este 6 órakor a Fő téri
Ereklyés Országzászlónál. Mi
nem ünnepelünk, hanem öszszeszorult szívvel emlékezünk
a gyászos évfordulóra.
A megemlékezés előtt,
16.32 perckor harangzúgással
emlékezünk a Haza szétdarabolásának időpontjára. Ugyanis 1920. június 4-én 16.32 perckor írták alá a Trianon melletti
Nagy-Trianon Kastélyban ezt a
nemzetvesztő gyalázatot.
Szimon Ágota

Idézet az előszóból: "A szöveg
és a képek emléket állítanak
egy elmúlt korszak életmódjának, megélhetési körülményeinek és az emberek mindennapjainak. Tanulságos nemcsak
a múlt egy szeletének megörökítése miatt, hanem napjaink
elégedetlen, fogyasztásba süppedt, követelődző fiataljai is tanulhatnának belőle, ha elolvasnák...".
A könyv kapható a Fő téri
Manyi boltban, a Könyvtárban és a Váci út 43. szám alatt.
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A negyedik helyet szerezték meg
kajakpólósaink Olaszországban
Ismét szép sikereket ért el a
nagymarosi kajakpóló szakosztály. A csapat nemrég érkezett haza Olaszországból,
Trieste-ből, ahol ebben az évben a negyedik helyet szerezték meg a nemzetközi mezőnyben.
- Tavaly ezen a versenyen
a felnőttekkel a kilencedikek
lettünk, idén már jobban szerepeltünk az erős mezőnyben. A negyedik helyért az
olaszokkal, osztrákokkal és
más magyar csapatokkal kellett megküzdenünk – mondta Ádám Krisztián edző, a csapat tagja.
A csapatot Kiss Miklós,
Szűcs Géza, Heininger Ádám,
Ádám Krisztián, Madarász
Kata, valamint két fiatal is erősítette, a kismarosi Osváth Pál
és Kanyó Bence.

A tél után már zajlik a tavaszi formába hozás. A következő verseny Prágában lesz május végén, jelenleg arra folyik a
felkészülés. Ezen is rész vettek
már az előző években a nagymarosiak, itt is a felnőtt csapatok között mérettetik meg
magukat.
Júliusban aztán Udine következik, majd augusztusban
már ötödik alkalommal szervezik meg a Nagymarosi Kajakpóló Kupát, melyet aztán
egy bécsi verseny követ. Végül
pedig az Európa Bajnokságra
készülnek, amelyet ezúttal a
németországi Essenben szerveznek meg.
Ádám Krisztán elmondta:
egyre népszerűbb ez a sportág is, bár a Dunakanyarban jelenleg csak Nagymaroson van
külön kajakpóló szakosztály.

- Ez a sportág nagyon jó kiegészítője a kajak-kenunak.
Az elmúlt évben sok fiatal
csatlakozott hozzánk, és egyre
több a lány is. Magyarországon kevesen játsszák még, de
Nagymaroson nagyon népszerű.
A csapat szinte minden nap
edz, hogy felkészülhessen a
versenyekre. Vannak köztük
már válogatott sportolók is,
Heininger Ádám, Kiss Miklós
és Szűcs Géza személyében,
akik szerepléseikkel öregbítik
városunk hírnevét.
Az szakosztálynak jelenleg nincsenek szponzoraik,
mindent maguk finanszíroznak, de a jövőben bíznak benne, hogy lesznek cégek, akik
támogatják, hogy egyre jobb
eredményeket érjenek el.
Furucz Anita

A NÖTE márciusi-április beszámolója
Mint már arról korábban több
híradás is szólt, március elejétől
módosult a tűzgyújtás rendje. Ez
Nagymaroson belterületén történő tüzelést nem érinti. Belterületen a helyi szabályozásnak megfelelően hétfőn és szombaton nyári
időszámítás szerint 14:00 és 18:00
óra között lehet kerti hulladékot
égetni, de csak március és április valamint október és november
hónapokban. Kérjük, hogy mindenki tartsa be a szabályokat. A
növények elégetése helyett lehetőség szerint komposztot készítsenek. Több bejelentést kaptunk és
a helyszínekre ki is mentünk. Felhívtuk a figyelmet a szabálytalanságokra és tájékoztatást adtunk a
lehetőségekről. A lakosság minden alkalommal megértően fogadott bennünket és együttműködő
volt, amit ezúton is köszönünk.
Külterületen történő kerti hulladék égetéshez jelenleg a tűzoltóság engedélye kell!
Büszkén jelentjük, hogy március 14-én Psenákné Katona Ágnes
és Gorzás László sikerrel zárta a 40
órás alapképzést, így plusz két fő
tűzoltó erősíti csapatunkat.
Még aznap, 17:09-kor a me-

gyei ügyelet értesítette Egyesületünket arról, hogy két fő a dömösi
sziklák környékén a barlang felé
haladva irányt vesztett és a páros
női tagja már annyira fáradt, hogy
nem tudja folytatni az utat. Egyesületünk 5 fővel két csapatban a
Dömösi Átkelés vasúti megállótól
mászott fel a hegyre. Egy órás keresés után az egyik csapat megtalálta az elveszett fiatalokat. A lány
a térdén sérült ezért segítséggel tudott csak lejönni. Parancsnokunk
visszaszállította őket Zebegénybe,
ahol szállásuk volt. A sérülés orvosi beavatkozást nem igényelt.
Tagjaink 19:00-kor fejezték be a
munkát.
Március 20-án,18:55-kor értesítést kaptunk, hogy Zebegénynél
a Duna parton 100-200 m2 területen aljnövényzet ég. Egyesületünk
5 fővel a Vác/2-es fecskendővel közösen a jelzett helyet átvizsgálta. A
jelzésre utaló eseményt nem találtunk ezért munka nélkül mindannyian hazatértünk.
Március 21-én tartottunk egy
gyakorlatot, ahol a gépjárművünk
átvizsgálásán és javításán kívül sugárszerelést és favágást is gyakoroltunk. Az egyesület parancsno-

ka, Cserni Tamás vezetésével átbeszéltük az avartüzekkel kapcsolatos teendőket és veszélyeket, valamint a közúti balesetnél a személygépkocsi áramtalanításának folyamatát. A gyakorlaton az egyesület
hat tűzoltója vett részt.
Ugyanazon a napon 15:00kor riasztást kaptunk, hogy az
Elsővölgy utca és a Fehérhegy utca
fölötti részen száraz aljnövényzet
ég. Szerencsére a tűz nem terjedt
át a bozótos területre. Csak a még
izzó részeket kellett eloltanunk.
Ezt Egyesületünk megoldotta,
ezért a hivatásos tűzoltókra nem is
volt szükség a helyszínen.
Április 6-án - húsvét hétfőn nem kaptunk riasztást. De tagjaink felkeresték az Egyesület hölgy
tagjait, valamint a családtagokat és
illő módon fecskendővel locsoltak
meg mindenkit. Az akció nagy sikert aratott. A családok nem voltak felkészülve erre az eseményre, de mindenki örömmel fogadott minket.
2015.04.10.-én, 14:30-kor Értesítést kaptunk a Pest megyei ügyelettől, hogy a Kóspallagi úton egy
hétvégi házban, egy PB gázpalackot nem tudnak elzárni, amiből

Díjat kapott
Mándli Gyula

Február 27-én a Budapesti
Finn Nagykövetségen rendezték meg a Finn Kultúra Napját
és a Kalevala Napot, amelyre
az egész országból meghívják
a Magyar-Finn Baráti Körök
vezetőit, munkatársait. Ebből
az alkalomból adták a Rácz
István Díjat, amelyet az elmúlt évben kiemelkedő munkát végző két személy - egy
finn és egy magyar - vehetett
át. Az egyik díjazott a váci
könyvtár igazgatója, a Nagymaroson élő Mándli Gyula
volt. Szívből gratulálunk!
folyamatosan szivárog a gáz. Mire
a helyszínre értünk, a tulajdonos
már kivitte a házból a palackot.
Az udvaron sikerült elzárnunk a
meghibásodott csapot. Szerencsére személyi sérülés nem történt.
2015.04.13. 13:40 Riasztás: Elemi csapás, fa kidőlés a Szamarasban. Zebegény irányába haladó
magasfeszültségű vezetékre dőlt
egy öreg cseresznyefa. Egyesületünk 4 láncfűrészkezelői vizsgával
rendelkező tagja érkezett a helyszínre, ahol az ELMŰ tájékoztatása szerint a magasfeszültségű vezeték lekapcsolása volt folyamatban. Későbbiekben megérkezett
az ELMŰ kosaras járműve valamint a váci fecskendő legénysége
is. A vezeték kikapcsolása után a
fa kivágásra került.
Áprilisi feladatainkat egy közúti balesettel zártuk, melyhez a riasztást április 30-án 9:37-kor kaptuk meg. Egyesületünk 9:45-kor
úton volt a Kóspallagi hídhoz,
ahol négy autó ütközött. Kiérkezésünkkor már a helyszínen volt
a váci szerkocsi, egy mentő és a
rendőrség is. A mentők egy sérültet láttak el majd kórházba szállították, a forgalomirányítás biztosított volt. A jelenlévő erők létszáma
indokolatlanná tette ott tartózkodásunkat, ezért visszavonultunk.
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Korai nyelvoktatás könnyedén az LCF Kids Clubbal
Nyelvoktatás kisgyermekkorban, sőt
6 hónapos kortól? Lehetséges egyáltalán? Érdemes elkezdeni? A legtöbbekben ezek a kérdések merülnek fel,
amikor a korai nyelvoktatás témája kerül szóba. Miért érdemes róla beszélni? Mert kevés a köztudatba bekerült
hiteles információ, így sokan anélkül
formálnak véleményt, hogy akár ismereteik, akár tapasztalataik lennének
e téren. Tegyünk egy kísérletet arra,
hogy felderítsük gyermekeink nevelésének, oktatásának eme igencsak
megosztó területét.
Először is: a korai nyelvoktatás valójában
nem is nyelvoktatás a szó klasszikus értelmében. Ahogy azt Nobik Nagy Rita, az LCF Kids
Club Kismaros&Esztergom környéke képviselője
mondja:
„Angol nyelvtanárként teljesen más a feladatom az LCF Kids Club tanfolyamain, mint korábban középiskolai tanárként. Amikor meg kell határoznom, mit is csinálok, azt szoktam mondani: kis
tanítványaim babakorától működöm közre abban,
hogy elsajátítsák az angol nyelvet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek nálam nem nyelvet
tanulnak, hanem nyelvet sajátítanak el – méghozzá örömmel, stresszmentesen, pozitív és támogató környezetben, életkori sajátosságaik, saját tanulási tempójuk és stílusuk maximális figyelembe vételével, angol nyelvű dalok, mondókák, játékok és
sok-sok mozgás segítségével.”
Miért érdemes a nyelvtanulást ilyen korai
életkorban elkezdeni? Mert a jelenleg elismert
kutatási eredmények szerint a gyermekek ebben
az életkorban a legfogékonyabbak az idegen nyelv
elsajátítására (is). S mivel ekkor még nyitva állnak
bizonyos biológiai sorompók, így pontosan azon
agyi területek működése és azon gondolkodási folyamatok révén képesek befogadni a kis nebulók az
idegen nyelvet, mint amelyeket anyanyelvük elsajátítása során is használnak (minderről részletesebben lásd
az LCF Kids Club ingyenesen letölthető e-bookját: http://
www.vidamangol.hu/e-book-ingyenesen-letoltheto)
Ez tehát nem jelent számukra megterhelést –
amennyiben a megfelelő módszerrel a megfelelően
képzett pedagógus foglalkozik velük. Ez pedig az
LCF Kids Club Hungary esetében adott: az 1988ban Nagy-Britanniából útjára indított módszer keretén belül 6 hónapos kortól 14 éves korig (sőt ma
már 14 év fölötti gyerekeknek és felnőtteknek is) kínálnak általános és tematikus kurzusokat, nyári táborokat kiváló ár-érték aránnyal; melyeken életkori
bontásban, percről percre kidolgozott tanmenetek,
autentikus és szemet gyönyörködtető kiállítású tananyagok, valamint magasan és folyamatosan képzett
pedagógusok segítségével sajátíthatják el kisebbek és
nagyobbak az angol nyelv szépségeit.
„Mindemellett nagyon fontosnak tartjuk a közösségformálást, a közösségi élmény megterem-

tését is” – teszi hozzá Nobik Nagy Rita. „A Kids
Club ugyanis nem ‚csak’ az angolozásról szól. Különösen igaz ez Baby Clubunkra, ahova 6-24 hónapos korú babák és anyukáik járnak hetente egy
alkalommal.
Sokan kérdezik tőlem: mit kezdek ilyen picikkel? Erre az a válaszom, hogy nagyon sokat.
Nemcsak hiszem, hanem tapasztalom is, hogy
mennyi mindenre képesek és mennyire nyitottak
ezek a pici babák: 2-3 hét alatt megtanulják, mi mit
követ az óra során; várják, mikor ébreszthetik fel
Jazz Macit (ilyenkor jönnek és kopogtatnak Jazzy
házának oldalán), segítenek összepakolni a játékokat, eszközöket, amikor meghallják a Clean-up dalt,
és integetnek az óra végén, amikor felhangzik a
Goodbye-dal.

Ha tudományos igénnyel szeretném megfogalmazni, mi történik a Baby Clubos órákon, azt mondanám: korai tanulásszocializáció. Mindeközben kapcsolatba kerülnek egymással, megtapasztalnak egy
másfajta világot az otthon négy falán kívül, s az
anyukáknak is lehetősége nyílik kicserélni tapasztalataikat, megosztani gondjaikat és örömeiket egymással. Aki pedig volt már GYED-en, GYES-en,
az tudja, milyen fontos is ez. Amikor pedig nagyobbacskák lesznek, a magyar szavak mellett tudatosan
és helyesen használják az angol szavakat is, megnevezik angolul a színeket, megszámolják angolul a
dobókocka pöttyeit, és hangos Thank you!-val nyúlnak az óra végi jutalommatricáért. Ovis tanítványaim pedig már életkoruknak megfelelő mondatok alkotására is képesek a tanult témákban, melyek mindig saját kis életük legfontosabb területeihez kap-

csolódnak.”
A 20 és 40 órás kurzusok mellett az LCF Kids
Club a nyári szünetre is kínál örömteli, vidám
programot: a Kids Club nyelviskolák óvodásoknak, kisiskolásoknak és felső tagozatosoknak is
szerveznek egyhetes angol nyelvű táborokat, melyek keretén belül teljes ellátást, napi 3 angolórát,
kézműveskedést és vetélkedőket, valamint felejthetetlen élményeket kínálnak klubtagoknak és külsősöknek egyaránt (www.vidamtaborok.hu).
„Vácott az Együtt-Érted Fejlesztőház, Kismaroson az IKSZT-ház ad majd otthont táboraimnak, melyekre szeretettel várom a jelentkezéseket, s melyekkel kapcsolatban a részleteket weboldalamon, a www.nobikrita.kidsclub.hu–n lehet megtalálni” – mondja Nobik Nagy Rita.
Sokak ellenvetése, hogy a
korai idegennyelv-tanulás hátrányosan befolyásolja az anyanyelv fejlődését, a gyerekek öszsze fogják keverni a két nyelvet
– ezt azonban a kutatások cáfolják (c.f. dr. Kovács Judit cikkei a
témában). Sőt ma már elfogadott
tény, hogy a korai nyelvtanulás
előnyösen hat a nyelvi kifejezőkészség és a kreativitás fejlődésére, hatása pedig az egész személyiséget pozitívan befolyásolja: az anyanyelvi kultúrától
eltérő, más kultúra megismerése elősegíti az empátia és a tolerancia képességének fejlődését, a nyitottság, a pozitív tanulási attitűd megtartását, fejlesztését – ennek fontosságát pedig ma nem lehet eléggé hangsúlyozni.
„Dióhéjban tehát elmondható, hogy a korai nyelvoktatás
véleményem és saját tapasztalatom szerint az egyik legjobb befektetés, amit gyermekeink jövője érdekében megtehetünk. Mindenkinek csak javasolhatom, hogy a honlapunkon található ingyenes próbaóra regisztrációt igénybe véve jöjjön el és
nézze meg saját maga - persze gyermekével együtt
-, hogy miről is szól a Kids Club. Nem fog csalódni!” – zárja szavait Nobik Nagy Rita.
Tanfolyamok és nyári táborok
- bővebb információ:
Nobik Nagy Rita
Telefonszám: +36-30/597-2294
E-mail:
nobikrita@gmail.com
Honlap:
www.nobikrita.kidsclub.hu
Facebook:
https://www.facebook.com/
KidsClubKismarosEsKornyeke

(x)
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Nem „csak” Kismarosé volt
Tudtuk, hogy be kell következnie, most mégis érthetetlenül ismételgetjük magunkban: „meghalt Sándor atya.”
Találkozásaink alkalmával a feloldozással együtt mindig megkaptuk azokat az intelmeket, melyek kitartottak a következő látogatásig. Legutóbb, szinte követelően kértem, hogy a legközelebbi
szentgyónásomat is Nála végezhessem. Akkor ezt mondta: „amíg
tudok, szolgálok”. Igaz, a következőkben már nem találkozhattunk,
de tudom, hogy ezt mondatot is a kincseim között fogom őrizgetni.
Bizony, szolgált Ő mindaddig, amíg itt élt közöttünk. Életével,
de a betegség elszenvedésével is példa marad előttünk!
Az Úristen szolgája volt, akitől azt a szent hivatást kapta, hogy
bennünket formálgasson, vezetgessen Isten országa felé.
Tudom rengeteget szenvedett, míg a Teremtő maga elé engedte.
Most mégis magamat, magunkat sajnálom, mert nagyon-nagyon
fog hiányozni!
Nem adott ő kevesebbet nekünk, mint emberi önmagát: a mélységes Istenszeretetet, hitet, erkölcsi értékeket. Az ő szavai nyomán
a Szentírás valóban életet adó forrás lett. Szentbeszédeiből mindig
azt éreztük, hogy csak egy úton járva érdemes élni, s ez nem más,
mint a „krisztusi”.
Ha bűnről, bűnösről beszélt, elsőnek mindig magát jelölte meg.
Leginkább a „mi” formulát alkalmazta, -ezzel is hangsúlyozva,
hogy Ő, egy a sok közül, de mindenek előtt egy közülünk.
Nagyszerűsége éppen egyszerűségében rejlett. Szerény ember
volt. Nem kedvelte a pompát, de az igénytelenséget megvetette. Nevelt Ő mindig és mindennel. S tette ezt úgy, hogy maga sem gondolt rá. Nevelt azzal, ahogy élt.
Tudtuk, hogy nagy beteg, néha panaszkodott is- úgy mint minden ember-, de emberfeletti erővel állta a „sarat”. És mint ahogy
tudjuk, addig állt, amíg tudott. Ha már nem tudott, hát ülve végezte a szolgálatot. Mi pedig gyorsan tudomásul vettük, hogy a mi papunk ülve misézik.
Meg aztán azt is tudomásul vettük, hogy egy idő után csak vezető karján tud átjutni kicsi lakásából a templomba. Ha néha betegsége miatt nélkülöznünk kellett, ostromoltuk az eget a mielőbbi visszatérésért, mert el sem tudtuk képzelni az életünket nélküle.
Sándor atya pedig rendre visszajött. Sokszor lélegzetvisszafojtva
figyeltük, sikerül-e az oltárig eljutnia. Aztán megkönnyebbültünk,
hallgattuk bölcs szavait, és - a magunk kis önzésével- abban bíztunk, hogy ez mindig így lesz.
Amíg csak bírta, minden erejét megfeszítve,- köztünk maradt.
Iszonyatos fájdalmakat élhetett át.
Ismerjük távozásának történetét. Ő is, mi is megszenvedtük,
mint mikor közeli hozzánk tartozót kell nélkülöznünk. De tudtuk,
hogy karnyújtásnyira még mindig itt él közöttünk, a Migazzi Idősek Otthonában. Tudtuk, hogy imádkozik értünk, mint ahogy ezt
negyven éven át tette.
Sándor atya úgy jelenik meg előttem, ahogy a hatalmas kereszt
tövében, a feltámadt Krisztus áldást adó keze alatt ül, és imádkozik:
értünk kismarosiakért, népéért, hazájáért és minden emberért.
Rászorulunk most is. Sándor atya! Imádkozz értünk, hogy azon
a krisztusi úton haladva, egykor ismét találkozhassunk!
Varga Zoltánné

Nőgyógyászati szűrés
Május 22-én és 29-én (mindkettő pénteki nap) ismét lesz nőgyógyászati rákszűrés a rendelőben 15 órától 20 óráig. Jelentkezni lehet a 27/594-391-es telefonon rendelési időben
(h-sze-p 8-12 h, k-cs 14- 18 h). A szűrést dr. Kondér Béla végzi.
Dr.Juhász Attila és Dr.Rendessy Annamária

SKODA 120L olcsón eladó! Tel.: 0627/354-693.
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Dalagút
A nagymarosiak kezdetben csak visegrádiakkal osztották meg nagy
titkukat: ugyanis van nekünk egy titkos alagutunk a Duna mélyén,
amit - a La Manche csatorna alatt átvezető lyuk (Csalagút) mintájára - Dalagútnak neveztünk el.
Mikor a vízlépcső-ügy meghiúsult, néhány mérnök úgy gondolta: ha már szétbarmoltuk a környéket, legyen belőle valami hasznunk is, és csináljunk egy alagutat a Duna két partja között. Az alagútban most közművezetékek vannak, de kényelmesen elfér benne
egy ember is, de csak a műszaki személyzet használhatja, viszont a
Vízmű évente kétszer nyilvános, csoportos látogatást is szervez.
Az első látogatásom emlékezetes volt, lemaradtam a csoporttól,
és mindent megnéztem az alagútban. A vizit után fel is hívtam mobiltelefonomról a Vízműveket, hogy mikor nyitják ki legközelebb?
- Úgy tervezzük, hogy majd tavasszal - közölte a referens. Újra felhívtam őket, a hölgy már felismerte a hangomat.
- Megint maga az? Mondtam, hogy legközelebb tavasszal nyitjuk ki!
Harmadszor is telefonáltam.
- Köszönjük az érdeklődését, de értse meg, hogy legközelebb csak
tavasszal lehet az alagútba bemenni!
- Értem, de én ki akarok menni! A legutóbbi látogatáskor ugyanis véletlenül bennmaradtam!
Trunkó Barnabás

Közös összefogással tisztult
meg a János hegy egy része
Egy nemrég a János hegyre költöző fiatal pár kezdeményezésére, három család és barátok öszszefogásával tisztult meg a környékbeli domb és egy árok.
Zsitnyák János mellett párja,
Gyulai Kincső voltak az ötletgazdák. Elmondták: naponta sétáltatják a kutyájukat és látták, hogy
nagyon sok szemét van eldobálva a környékben.
- Vörös Györggyel, a szomszédunkkal beszélgettem arról,
hogy tenni kellene valamit, és ő
felajánlotta a segítségét – mondta Gyulai Kincső. Végül Fekete
Zsolt önkormányzati képviselő és
Mester Péter közterületfelügyelő

segítségével kaptak 20 darab szemeteszsákot és az ígéretet, hogy
a Maros Kft elszállítja az összegyűjtött szemetet. Minden segítséget szeretnének megköszönni,
amit az akcióhoz kaptak.
Összesen 30 zsák szemetet gyűjtöttek össze közösen,
de még lenne mit összeszedni.
A hulladékok között nem csak
konzervdobozokat, hanem veszélyes hulladéknak minősülő
gyógyszereket, festékes dobozokat is találtak, sok olyat, ami egyáltalán nem bomlik le a természetben és még szennyezi is azt.
A munka azonban nem áll
meg, hiszen szeretnék minden
évben, még a növények zöldellése előtt
megszervezni a János hegyi szemétszedést, és bíznak
benne, hogy előbbutóbb eltűnik majd a
környékről az összes
hulladék. (F. A.)
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Olvasói levelek

A szelektív hulladékgyűjtésről Epizódok a nyugdíjas klub életéből
Nagymarosi lakos révén a mai nappal megkaptam a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló nylonzsákot. Korábban pedig
megkaptam a Maros Nonprofit Kft levelét, amelyben a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről és mikéntjéről tájékoztatnak.
Legelsőnek – támadások kivédése érdekében – azt szeretném leírni, hogy messzemenőkig egyetértek a szeletív hulladékgyűjtéssel, de /tényszerűen pontokba szedve/:
1. A nylonzsák minősége! Kéthetente viszik el az abban
gyűjtött hulladékot. Ebbe kell kéthétig gyűjtenem /a megadott
módon/ a műanyag-, fém-, papír- és italos kartondoboz hulladékot. A kapott nylonzsák vékony, hamar kiszakad.
2. Miért nylonzsákba kell gyűjteni? Amit gyűjtök benne
mégiscsak hulladék, még ha kimosottan is teszem bele a felesleges dolgokat. Hogyan zárom le? Hol és hogyan tároljam 2 hétig? Mi van akkor ha kiszakad a nylonzsák?
Nagymaroson a legtöbb ház kertje, udvara rendezett, tiszta, virágos. Én nem hiszem, hogy ezt szépíti egy hulladékgyűjtő-zsák.
3. Negyedévente – a rezsicsökkentés után – 6.142.- Ft-ot fizetünk a szemétszállításért, tehát évente 24.568.- Ft-ot./110
l-es kukásedényre./
Kérdezem: Ennyi pénzből nem telhetne edényre, vagy legalábbis egy jó minőségű zsákra? Szerintem az újrahasznosítás
nyereségéből biztos!
4. Én – és gondolom sokan mások is Nagymaroson – kérem a képviselő-testületet, hogy e témában járjon el. Az országban többfele lehet látni, hogy a házaknál fedeles edényekben gyűjtik szelektíven a hulladékot, és a szemétszállító cég ingyenesen bocsájtotta rendelkezésre az edényeket!
Tisztelettel: Szalókiné Molnár Mária
Tisztelt Szalókiné Molnár Mária!
Örömmel olvasom, hogy messzemenőkig egyetért a szelektív hulladékgyűjtéssel. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 109 településén, ahol már van „házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés” a Nagymaroson most bevezetésre kerülőhöz hasonlóan történik a gyűjtés.
Nagymaros tagja a társulásnak, ezáltal bizonyos fokig alkalmazkodnunk kellett a megvalósításhoz. A kiosztott nejlon
zsákokat a Zöld Híd Kft-től vásároljuk, ennek okai: A kft már
mintegy másfél éve gyűjt ilyen zsákokban, van tapasztalatuk,
nem jelezték az ön által felsorolt problémákat. A begyűjtött
szelektív hulladék a Zöld Híd Kft-nél kerül válogatásra, a zsákok megfelelnek az általuk alkalmazott technológiának (zsákok bontása, válogatás). A társaságtól vásárolt zsákok feleanynyiba kerülnek, mintha ugyanilyen minőségű zsákokat a Maros Kft külön legyártatna. A zsákokat, ha szükséges, egy darab
spárgával, vagy ragasztó szalaggal le lehet zárni. A szakadt zsákokat is elszállítjuk, illetve, ha használhatatlan, adunk helyette
másikat. Reményeim szerint ez nem lesz általános probléma.
A fizetendő szemétdíj nem teszi lehetővé, hogy külön kukákat adjunk a szelektív gyűjtéshez. A kft már második éve
veszteséges. Amennyiben a szelektív gyűjtés (újrahasznosítás)
nyereséges (általában nem, maximum önfenntartó), a veszteségünk csökkenni fog.
A képviselő-testület több ülésen keresztül tárgyalta a házhoz szelektívhulladék-gyűjtést.
Tisztelettel: Genzelmann József

Az utóbbi másfél évben örvendetesen megnövekedett a klub létszáma,
több új tagunk van, akik nem vettek részt eddigi országjárásainkon.
Ezért elhatároztuk, hogy összekovácsolandó a régi és új tagokat - a klubdélutánjainkon kívül -, több kirándulást is szervezünk.
Persze több mindent figyelembe kellett venni. Először is a tagok zöme
65 év feletti, s ez bizony korlátozza a teljesítőképességet. De ez részben
előny is, mert így a tömegközlekedés eszközeit csaknem ingyen vehetjük
igénybe. E kettőt összevetve, körülnéztünk a környékünkön, s megállapítottuk, hogy több évre is össze tudunk állítani programot.
Elkezdtük mindjárt a Várkert-bazárral, mert az első átadásakor három napig ingyen lehetett megnézni. Amikor is korhű jelmezben fiatalok vezették végig a csoportokat, magyarázatokkal. Aztán egy séta következett a budai várnegyedben, Halászné - nagymarosi származású – idegenvezetővel. Kezdtük a Bécsi-kapu térnél és eljutottunk a Szent György
térig, közbeiktatva egy kb. másfél órás ismerkedést a Mátyás templommal. A Sándor palotánál megvártunk egy őrségváltást, aztán úgy döntöttünk, hogy a várpalota későbbre marad, most irány a Nyugati és
Nagymaros.
Közben megszerveztük a kulturális programokat. A váci Madách
Imre Művelődési Központnak már törzslátogatói vagyunk, nem kis létszámmal. De járunk a templomi és zeneiskolai hangversenyekre is. Az
Operett Színházba az új darabok főpróbájára is 10-15-en megyünk. Az
Erkel Színházba 10 darab nyugdíjas bérletünk van, de emellett a főpróbákra és a délelőtti matinékra igen kedvezményes jegyekkel mehetünk
be. Ami örvendetes, ezekre nemcsak klubtagok, de mások is jönnek velünk.
A következő számokban beszámolunk a többi budapesti sétánkról,
ügyelni kell majd, ki ne maradjon valamelyik, mert volt még néhány.
Szólnunk kell majd az idei év további terveiről, no és a klubdélutánokon történtekről.
S ha valaki kedvet kap programjainkhoz, mindenkit szeretetettel várunk, ha nem tag, akkor is. Talán idővel, mint tagot is üdvözölhetjük sorainkban.
A nyugdíjas klub vezetősége

Hol van a Nagymarosi Művésztelep?
A Nagymaros újságban olvasom, a programajánlóban, hogy április 26án szabadfestés lesz a Duna-parton. Mivel gyönyörű napsütés van biciklire ülve elindultam megkeresni a művésztelepet. Hozzáfűzöm: mivel elköltözött Zebegénybe a NaKE, én megöregedve, nem költöztem velük.
Első gondolatom az volt, hogy a volt Proli épületében találom őket,
de csend fogadott. Átmentem a régi művésztelephez, a vízirendőrség
épületéhez, de ott is csend honolt. Mivel a Duna-parti festészet volt a
programban hirdetve, így gyalog, tolva a biciklit észak felé vettem az
utam. Közben kísérőm is lett, a kutyáját sétáltató Mária, de a művésztelepről ő sem tudott.
Ő a Fő téren hazaindult, én meg csalódva, a Duna-parton hazaindultam. Így volt mit megcsodálnom: a védelmi gátat. Készek, várakoznak. Most a partot nyalogatta a Duna vize, de ha tajtékozni kezd, haragra gerjed, mi már be vagyunk biztosítva, s mondhatjuk: „Hé, nem ide
Duna!” S nemcsak egyszerűen fel van építve az a gát, valójában alap,
meg is cifrázták a sorokat. A part a nagy fáival nyugalomra int. Jól esett
a csend, és látni a családokat együtt biciklizni, vagy rollerrel. Lehet, sokan nem adnak igazat, de boltok bezárása, ami azt hirdeti, hogy ünnep
van: légy a gyermekeiddel, hiszen oly hamar megnőnek.
Aztán biciklire ülve a Lózsig eltekerve csodáltam a túloldalt is, és
csakúgy eszembe jutott: lenne még itt helye egy szétszedhető vízi színháznak is, a hátteret pedig a túloldal adná. (Ez csak egy gondolat.) Amit
láttam ma, megállapítottam, hogy egész Maros egy művésztelep. Sőt városunk a Dunakanyar gyöngyszeme, Közép-Európa legszebb tája.
Tisztelettel: Hamvasné Bohák Mária
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK

Állatbarát összejövetel
a Sigil galériában

Április 22-én ugyan kis létszámban, de annál nagyobb lelkesedéssel jöttünk össze a Sigil galériában, azzal a céllal, hogy
kis városunk állatszerető gazdái találkozhassanak, közösen
ötleteljünk, miként tudnánk Nagymaroson nagy összefogással
a kiszolgáltatott állatok helyzetén segíteni.
A találkozón részt vett Petrovics László polgármester úr, dr.
Drobilich János állatorvos, Várkonyi-Nickel Réka, a Máté Alapítvány elnöke , valamint Fábián Szabolcs, a Kittenberger Kálmán
Általános Iskola igazgatója.
Természetesen jelen voltak Von Benkó Ferenc és Marian,
akik az alapítványt létrehozták, és töretlen lelkesedéssel és oda-

adással segítik, és követik az alapítvány munkáját.
Sajnos sok az előttünk álló feladat. Nagy gondot jelentenek
a szabadon "sétáló" kutyák, megoldatlan az ellenőrzés, egyre
több szerencsétlen kidobott állat kószál a városban.
Úgy gondoljuk, ezzel az estével elindult egy párbeszéd a városvezetés, az állatorvos és a lakók között.
Amennyiben közösen tudunk együtt dolgozni, nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy békében élhessenek egymással az emberek négylábú barátainkkal. Hiszen ők nem tehetnek semmiről. Nekünk, embereknek kell felelősségteljesen
állatot tartani. Nagy szerepe van az iskolának is, hiszen a gyerekeké a jövő, és mindannyiunk számára fontos, hogy a jövő generációja olyan szellemben nevelkedjen, amelyben az állatok is
nagy szerepet kapnak.
Reméljük, a találkozónak híre ment a városban, és legközelebb többen leszünk. Köszönjük Mindenkinek a részvételét!
Heinczné Cserni Katalin

SEGÍTS NEKÜNK, HOGY SEGÍTHESSÜNK A NAGYMAROSI ÁLLATOKNAK ÉS GAZDÁIKNAK! Kérjük
támogassa Alapítványunkat adója 1%-ának felajánlásával! Máté Állatvédelmi Közhasznú
Alapítvány, adószáma: 18700767-1-13
Munkásságunkról tájékozódhat honlapunkon: www.matefoundation.hu
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Nagymaros

Anyakönyvi hírek
Születtek: Jórász Csaba és Nagy Eszter lánya Julianna, Wiedermann Gábor és Mátyás Antónia fia Gábor.
Házasságot kötöttek: Somoghy Attila Kálmán és
Schulcz Noémi Erzsébet.
Elhaláloztak: Heincz Károly Kálmán (1926), Horváth
Rudolf (1943), Kálmán Ilona (1919), Szabó Sándorné
sz.n.: Bálint Erzsébet (1926).

Nagymaros, Fő tér 9.

Kismaros, Szokolyai út 10/B

Börzsönyoptika üzleteink nyitva tartása VÁLTOZOTT!
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 13-17-ig KISMAROS
Szerda: 13-17-ig NAGYMAROS
Csütörtök: 13-17-ig KISMAROS
Péntek: 13-17-ig NAGYMAROS
Szombaton változó az orvosi látásvizsgálat miatt!

A művelődési ház programjai
május-június

Május 9. 17 óra Képzőművészeti kiállítás, Jung Erzsébet festményei
Május 12. de: Vásár
Május 14. 9-12 óra Vásár (angol használt ruha)
Május 15. de: Vásár
Május 16. Keresztény Ifjúsági Találkozó
Május 18- 17 óra Városi Nyugdíjasklub- klubfoglalkozás
Május 19. de: Vásár
Május 21. de: Vásár
Május 22. de: Gyermeknapi foglalkozások óvodásoknak
Május 26. 9-12 óra Vásár (angol használt ruha)
Május 28-29. 100 éves az iskola, foglalkozások, versenyek, vetélkedők
Május 30-31. Kittenberger Kálmán Napok
Június 1. de: Vásár
Június 4. de: Vásár
Június 8. de: Vásár
Június 8. 17 óra Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Június 10. de: Vásár
Június 11. 9-12 óra Vásár (angol használt ruha)

AKCIÓ: 30 % kedvezmény a napfényre sötétedő lencse árából

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!
Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/355-808
Börzsönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022

DIÁNA (jósnő, Tarot mester
több évtizedes gyakorlattal)
spirituális tanácsadó.
Életvezetés-sorselemzés, gyógyító mágia.
IDŐPONT EGYEZTETÉS: 0630/711-8771

Szeretettel várom!

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!

Nagymaros
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KARSÁN
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás
Szőnyeg sz tás akciós áron 1.100 Ft/m2!

P

,

,

,
rendelése esetén
2%
Akciós ágyak,
gyógymatracok rendelhetők.
Ú
!
®

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
Cipőápolási szerek, cipőfűzők,
talpbetétek, hátitáskák, pénztárcák,
csizma és cipő sámfák kaphatók!
Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és
13-17, szombat 8-12, vasárnap zárva
Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu

XX. KITTENBERGER KÁLMÁN NAPOK
100 ÉVES A KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA
2015. május 28-29-30-31. - Nagymaros
100 ÉVES A KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
2015. MÁJUS 28-29-30.

május 28. csütörtök
8-12 óráig - Vadászati bemutatók (művelődési ház)
14–16 óráig - Tanulmányi vetélkedők (általános iskola)
19 órától - Varázsfuvola az Erkel Operastúdió előadásában (művelődési ház)
május 29. péntek
8-12 óráig - Városi vetélkedő
14-16 óráig - Versmondó verseny
17 órától - Ünnepélyes megnyitó (művelődési ház),
Miénk a színpad
20-24 óráig - Nyitott iskola éjszakája (felső általános iskola)
XX. KITTENBERGER KÁLMÁN NAPOK
2015. MÁJUS 30-31.

május 30., szombat
7 óra - Horgászverseny a Kék Duna Horgászegyesület
szervezésében (nevezés a helyszínen)
Helyszín: Duna-part: Magyar utcától a Mainzi utcáig
7 óra - Főzőverseny (Előzetes nevezés a Polgármesteri
Hivatalban, május 28-ig a 27/595-114)
Helyszín: Duna-part, Fő tértől a Molnár utcáig
10 óra - A Kittenberger Kálmán Nap megnyitója – megemlékezés, koszorúzás.
A rendezvényt megnyitja: Petrovics László polgármester.
Közreműködik a Dunakanyar Fúvósegyüttes.
Helyszín: Duna-parti kőszínpad
13 óra - A főző- és horgászversenyek eredményhirdetése a helyszínen
hel
elys
y zíne
ys
zíneen

14-17 óra - A Művészeti Iskola bemutatói.
Fellépnek ütősök, táncosok és fuvolások, gitárosok
17 óra - XIV. Nagymarosi Fúvószenekar Fesztivál
Közreműködnek: Dunakeszi Koncertfúvósok, Dunakanyar Fúvósegyüttes
Helyszín: Fő tér
19.30 óra - Varga Miklós és a Band
zenekar koncertje
Helyszín: Duna-parti kőszínpad
21 óra - Kitti live zenekar utcabálja
Helyszín: Duna-parti kőszínpad
május 31., vasárnap
9.30 óra - Ünnepi szentmise
144 órától - Nevezés a kutyás versenyekre
144 órától - Abajdóc tánccsoport
Helyszín: Fő tér
14.15
4.15 órától Silverstar Művészképző Iskola táncbemutatója
Helyszín: Fő tér
15 óra - Keverékkutya szépségverseny
Keressük a „Duna Part Szépét”, azaz a legszebb keverékkutyust és a „Legjobb játszó pajtás” kutya & gyermek párost. Közreműködik a Máté Állatvédelmi Alapítvány
Helyszín: Fő tér
15.30 órától - Kézműves foglalkozás
Helyszín: Fő tér
Kísérő rendezvény: Egy Teleki gróf Afrikában Íróolvasó találkozó Hulej Emesével (Nők Lapja újságírója)
2015. május 30. 15 óra SIGIL Galéria és Kávézóban.
Kiállítás: „100 éves az iskola” - képzőművészeti kiállítás. Kiállítás megnyitó és pályázati eredmény hirdetése
május 29-én, pénteken 17 órakor. A kiállítás megtekint-
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A programok díjtalanul látogathatóak!

A RENDEZVÉNY
TÁMOGATÓI:

