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Ballagás és tanévzáró Fejlesztési beruházások
az iskolában
A 8. osztályos tanulóink június
11-én, szombaton elballagtak.
Az ünnepi beszédet Rudolf Józsefné alpolgármester asszony
mondta. A 7. osztályosok elbúcsúztatták végzõs növendékeinket, átadták tarisznyájukat és egy

szál virágot, valamint átvették a
8. osztályosoktól iskolánk zászlaját. Fábián Szabolcs, megbízott igazgató átadta a kiemelkedõen teljesítõ 8. osztályos diákoknak a díjakat, mely szerint:
“Az év nagymarosi diákja” címet kapta Fehér Dóra és Nagy
Gergely. “Az iskola kiváló tanulója” Bodor Adrienn, Honti
Luca Ráhel mindketten nyolc
éven keresztül kitûnõ tanulók
voltak. "Az iskola kiváló sportolója" címet Guzsik Dániel 8. b
osztályos tanuló kapta. "Az év
legsegítõkészebb diákja" címet
Neubauer Ákos 8. a osztályos
tanuló, "Az év táncosa" címet
Hernádi István 8. b osztályos tanuló kapta.
Június 15-én a zenemûvészeti ág záróhangversenyt tartott, valamint a képzõmûvészeti ág ki-

Az elõzõ lapszámban beszámoltunk az elmúlt hónapok jelentõsebb pályázati eseményeirõl, most kicsit
részletsebben is bemutatjuk ezeket.

állítása volt megtekinthetõ a mûvelõdési házban. Majd a zenét
tanuló gyermekek kézhez kapták
bizonyítványukat. Mindkét mûvészeti ág évzárása magas színA Magyar utca és környezevonalú volt. Köszönet érte növente rendezése, szigorú pályázati
dékeinknek és tanárainknak.
formanyelven KMOP-5.2.1/B09-2f-2010-0008 regisztrációs
számú, "Nagymaros kereskedelmi fõ utcájának funkcióbõvítõ
rehabilitációja, a belsõ városközpont komplex környezetrendezésének folytatása" címû pályázatunk jelenleg a támogatási
szerzõdés aláírásának folyamatában tart. A megvalósítási szakasz indítása mellett párhuzamosan még zajlik a kiviteli tervek elkészítése, ezek õszi leadását követõen kezdõdhet meg a
kiviteli tenderek kiírása és a jelenlegi útvonalterv szerint várhatóan 2011 év végén, 2012. év
elején pedig megindul a kivitelezés is. A megítélt 473 MFt
mellé a szükséges önrész rendelJúnius 18-án a tanévzáró ün- kezésre áll, az ehhez szükséges
nepélyünkön Petrovics László alacsony kamatozású, kifejezetpolgármester, valamint Fábián ten ilyen célra nyújtott MFB hiSzabolcs mb. igazgató zárta a telkeretbõl.
tanévet, felhívva a gyerekek fiA fejlesztés tartalmát tekintgyelmét a nyár veszélyeire. A
ve több fõ fejezetre osztható, a
nyárra mindenkinek jó pihenést
léptékû
a
és tartalmas kikapcsolódást kí- legnagyobb
közterületfejlesztés,
ami
mellett
vánt. Az igazgató úr átadta, a
nevelõtestület döntése értelmé- az épületek felújítása keretében
ben a 2010/2011-es tanévben: gazdaságfejlesztési és közös"Az iskola kisdiákja" címet Hadi ségfejlesztési elemek is megjeLuca Mária 4. b osztályos és lennek.
A közterületfejlesztés kiterSzántói-Szabó Tamás 4. a osztályos tanulóknak. "Az év leg- jed a Magyar utca mindhárom
eredményesebb sportolója" cí- szakaszára és a Fõ tér felé bemet Jeszenszky Petra Dóra 6. a kapcsolódó utak, járdák (Rákóosztályos és Szlávik Tamás 6. b czi út, Millennium sor, Váci úti
osztályos tanulók vehették át. járda, Hunyadi sétány) teljes
"Az év zenésze" címet Flamich szélességû felújítására, újraKrisztián Richárd 6. a osztályos szervezésére. A területen mintegy 10 000 m2-en megújulnak
tanulónak adta át.
folytatás a 6. oldalon az út- és járdaburkolatok; a

zöldfelületek; és szükség szerint a közmûvek - itt elsõsorban az elektromos hálózat kiváltása, földkábeles kiépítése
kiemelendõ.
Az építészeti helyszínek között három épület átépítése, felújítása és részbeni funkcióváltása alkotja a programot. Mindhárom épület helyi védettség
alatt, a közvetlen településközpontban áll, nagyrész jelenleg
igen leromlott állapotban. Elsõ
az évek óta felhagyottan álló a
Magyar utca 24. szám alatti, volt
Mátyás étterem, itt megjelenik
a közösségi és a gazdasági fejlesztés is: a beruházás célja a
központi helyen fekvõ kihasználatlan épület "felébresztésén" túl
a konyha és étterem kialakítása, illetve a piac megnyitása. A
Könyvtár esetében a régi bejárat megnyitásával az elaprózott
terek rendezése, épület közterület felé megnyitása, homlokzati
rekonstrukció készül el, míg a
Váci út 21. esetében a fizikai
átépítés mellett a már meglévõ
képzõmûvészeti tárlat funkció
további erõsítése, illetve egy
hangulatos kis kávézóval kiegészítése várható.
Fentiek kiegészülnek ún. soft
elemekkel, mely keretében helyi kötõdést erõsítõ akciók szervezése (gesztenyefesztivál, képzõmûvészeti alkotások elkészítése) valamint helyi társadalmi
akciók (beruházáshoz kapcsolódó közösségi kezdeményezések
megvalósítása) lebonyolítására
is sor kerül.
Nagymaros árvízvédelmi vonal kiépítése (KEOP-2.1.2/2F/
09-2011-0001) megvalósítási
szakaszának tárgyában a támogatási szerzõdés aláírása a napokban megtörtént.
folytatás a 3. oldalon
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Rendkívüli összevont bizottságitestületi ülést tartottak

A zsákos
hulladékszállítás
hétfõnként

Rendkívüli összevont bizottsági
és testületi ülést tartott Nagymaros Város Képviselõ-testülete
június 20-án, hétfõn, melyen
beszámolót hallgattak meg a
szálloda és termálprojekt beruházás folyamatáról, módosították a hulladékgazdálkodási rendeletet és több fontos kérdésben
is döntést hoztak.
A napirend elfogadása elõtt
Grécs László és Szimon Attila
képviselõk kértek szót. Mindketten az országzászlónál történt
lezárásról érdeklõdtek. Petrovics
László elmondta: nagyon rossz
állapotban van a terület alatt a
ciszterna, ezért zárják el a forgalom elõl. Egyben ígéretet tett
arra is, hogy hamarosan szebb
kordon kerül a területre.
Elsõ napirendi pontként a
termál projektrõl hallgatták meg
Sulyok Zoltán beruházó beszámolóját. Megtudtuk, hogy a
környezetvédelmi hatástanulmányt kisebb-nagyobb idõelcsúszással elfogadta a hatóság,
így ezt az engedélyt is megkapta a beruházás. Az Új Széchenyi Terv keretében beadásra
került a pályázat, de még eredmény eddig nem született. A benyújtott pályázat az összeg miatt már kiemelt állami beruházásnak minõsül, mert kiderült,
hogy a tervezett komplexumok
mellé még egy hotelt felépítését is vállalnák. Kisebb vita alakult ki a beruházó és Szomráky
Pál külsõs bizottsági tag között,
aki kérdéseivel szinte rátámadt
Sulyok Zoltánra, aki többször is
hangoztatta, ha nem kell a városnak a beruházás, van más
hely ahol tárt karokkal várják.
Sulyok Zoltán beszáolójában
azt is elmondta, hogy informális megbeszélésre hívta meg a
testületet, melyen Fekete Zsolt
és Szimon Attila nem vett részt.
Szimon Attila kijelentette,
hogy továbbra sem vesz részt
ilyen találkozókon. Hangsúlyozta, hogy képviselõként az õt
megválasztó lakosoknak tartozik felelõs és valós tájékoztatással.
- Ennek követelménye a teljes nyilvánosság és nyíltság mondta, majd elhagyta a termet.
Végül Petrovics László lezárta
a vitát és megszavaztatta a beszámolót, melyet két képviselõ
kivételévela testület elfogadott.
A képviselõ-testület döntése

A konténeres hulladékszállítást július 1-tõl felváltotta a zsákos hulladékszállítás, megszüntették a
Szálloda melletti, Kittenberger
K. utca, Pállya Celesztin alja,
Elsõvölgy, Kálvária, Fehérhegy,
Fehérhegy foglár, Diófa, Mihály
utca alatt, Aranyos utca alja, Rigóhegy utca területén a konténereket. A területen ingatlantulajdonnal rendelkezõk a helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet értelmében az un "zsákos" szolgáltatást
kötelesek igénybe venni. Az erre a
célra rendszeresített, a Maros Kft
cégemblémájával ellátott zsákok
közül évente legalább 20 darabot
(2011-ben 10 darabot) kötelesek
megvásárolni és a külön értesítõ levélben megjelölt hulladékszállítási napon az ingatlan elõtti közterületre kihelyezni. A szolgáltatás az
üdülõingatlanok használatához igazodóan minden év április 15. és október 15-e között mûködik. A szolgáltatási idõn kívüli illetve egyéb
esetekben a Maros Kft telephelyén
(Nagymaros, Rákóczi út 37.) lehetõség van kizárólag a céges zsákokban gyûjtött háztartási hulladék leadására. A zsákok a szolgáltató telephelyén, munkanapokon 8-14 óra
között, június, július hónapban
szombatonként 10-12 óra között,
500 forint/zsák egységáron megvásárolhatók.
Felhívjuk az érintett lakosság
figyelmét, hogy a zsákos hulladékot hétfõi napokon szállítják el.

alapján az idei X. Regejáró
Misztrál Fesztivált pénzzel nem
tudja támogatni, de a rendezvény
költségeihez támogatásként a
helyszín biztosításával, a mûvelõdési ház, és az iskola épületeinek használatával, valamint a
kitelepülés értékesítési jogával
nyújt segítséget a Misztrál Fesztivál Alapítványnak. Ezen felül
a szükséges áram mennyiséget
az önkormányzat az alapítvány
által hozott mobil mérõhelyen
biztosítja, és az azon mért fogyasztás költségét - felajánlása
alapján - a polgármesteri keret
terhére vállalja.
Módosították a konténeres
hulladékszállítási rendeletet is. E
szerint az érintett területeken, ahol eddig konténerbe hordták a
szemetet, - évente 20 darab 80
literes zsákot kell megvásárolni,
darabonként 500 forintért a lakóknak. Grécs László kérdésre
Petrovics László elmondta, hogy
a szemetesek helyét a településõrök fogják ellenõrizni. Ivor
Andrásné, a Dunai svábok Önkormányzatának elnöke pedig
arról érdeklõdött, hogy mikor
értesítik azokat, akiket érint a
már július 1-tõl bevezetett változás. A válasz az volt, hogy július 1-ig (azóta is többen reklamálnak, hogy semmilyen értesítést nem kaptak, a kukák pedig
eltûntek - a szerk.).
A közlekedési rend felülvizsgálatára árajánlatokat kért be a
testület, melyek közül a legkedvezõbb ajánlattevõtõl, a Pro
Urbe Kft-tõl rendeli meg a szolgáltatást bruttó 500 ezer forint
összegben. A munka ellenértékének fedezetét a rehabilitációs
hozzájárulás fel nem használt
elõirányzatából való átcsoportosítással biztosítja a város.
Döntöttek arról is, hogy az
önkormányzat tulajdonát képezõ Nagymaros, István tér 9. szám
alatt fekvõ lakóház ingatlant árverésen értékesítik. Az ingatlan
értékesítésébõl befolyó vételárat
a következõ célra engedélyezik
felhasználni: önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése.
Módosították a benyújtott vis
maior pályázati önrészt a támogatási döntésnek megfelelõen az
Elsõvölgy utcai óvoda udvarán
keletkezett üregbeszakadás kapcsán. Egyben a testület felkérte
a polgármestert a veszély-elhárítási munkák elvégzésére, támo-

gatás megelõlegezõ hitel igénybe vételével.
A Magyar utcai óvodánál engedélyezték, határozatlan idõre
egy fõ dajka foglalkoztatását,
melynek igénye a csoportbõvítés
következtében merült fel. A státusz betöltését megelõzõen meg
kell vizsgálni a munkaügyi központ általi támogatási lehetõségeket is. Amennyiben ez július 15ig eredménytelenül zárul, akkor
a munkakör betöltésére a pályázat kiírása megtörténhet. A pályázóknál minden olyan tényezõ,
amely a legalacsonyabb bérköltséget eredményezi - START kártya, helyi lakos - elõnyt jelent.
Elfogadta a testület Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötendõ együttmûködési
megállapodás tervezetét - a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola által
balassagyarmati székhelyén kívül, felnõttoktatás keretében
érettségi vizsgára felkészítõ gimnáziumi osztályok Nagymaroson
történõ mûködtetésérõl- azzal a
kiegészítéssel, hogy az oktatáshoz szükséges tantermek, berendezések, oktatási szemléltetõ eszközök biztosításán, és az oktatás
ideje alatt felmerülõ közüzemi díjak kifizetésén túlmenõen Nagymaros nem vállal pénzügyi (fizetési) kötelezettséget.
A képviselõ-testület megállapította, hogy a parkolási rendelet módosítására tett javaslatok
- melyeket nagy részben
Szomráky Pál, a Kerekegylet
tagja nyújtott be - alaposabb elõkészítést igényelnek, ezért a rendeletmódosítást elnapolja.
A rendelet módosításáig a
szombati napokon mûködtetett
õstermelõi árusításon résztvevõ
árusok gépjármûveinek belsõ
szélvédõjére a Kerekegylet
logójával ellátott emblémát kell
kihelyezni, melynek alkalmazásával mentesülnek a parkolási díj
megfizetése alól. Az emblémák
elkészítésérõl és kihelyezésérõl a
Kerekegylet gondoskodik. (FA)
Szimon Attila kérésére közöljük:
Sulyok Úr újabb tervekkel
gazdagított szóbeli beszámolóját, ígéreteit a képviselõk
közül Fekete Zsolt és Szimon
Attila nem fogadta el.

Felhívás
A Dunán és mellékvizein elszaporodtak a vízijármû, illetve csónak
külmotor lopások. A vízirendészet
egyik fõ feladata ezen lopások felderítése és az ilyen típusú cselekmények megelõzése. Az utóbbi idõben több ilyen sikeres elfogásunk,
felderítésünk volt, mindezek mellett
az alábbiakra hívjuk fel a motorcsónak és kisgéphajó tulajdonosok figyelmét: a nyílt vízen õrzés nélkül
tárolt, csónakokra szerelt külmotor
könnyen elérhetõ az elkövetõk számára, amennyiben nincs lehetõsége a motor rendszeresen le és felszerelni, csónakját lehetõleg éjszaka is megvilágított helyen, legalább
közösségi csónakkikötõben tárolja,
rendszeres tárolási helyérõl tájékoztassa az illetékes vízirendészeti
rendõrõrsöt, helyi járõrözõ polgárõröket, hogy tárolási helyét, annak
környékét gyakrabban ellenõrizhessük. Köszönjük, ha megfogadta
bûnmegelõzési tanácsainkat, balesetmentes hajózást kívánunk!
BRFK DUNAI VÍZIRENDÉSZETI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
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Fejlesztési beruházások
folytatás az 1. oldalról
A támogatás itt teljes körû,
azaz önkormányzati önrész nélkül, 1.157 M Ft támogatás mellett lehetséges a védmû kiépítése és a szükséges tevékenységek elvégzése.
Jelenleg az elõkészítési tevékenységek zárásaként a módosított tenderdokumentumok elkészítése, a megvalósítási szakasz elsõ tevékenységeként pedig a terepkísérlet lebonyolítása zajlik, ezek befejeztével, várhatóan õsszel indulhat meg a
kivitelezési tender, ezt követõen, 2012. év elején pedig a kivitelezés is
Mûszaki tartalmát tekintve
az elmúlt 9 év nagyobb árvizei
és az ott felhasznált ötletekbõl
merítve egy olyan "egyszerû"
védekezési mód kidolgozása
készült el, mely lehetõvé teszi
a szükség esetén az eddigiekhez
hasonló társadalmi összefogáson alapuló védekezést. A gát
szintje nem a korábbi legmagasabb vízállásokra, hanem a jogszabály által elõírt mértékadó
árvízszint + 1,00 méterre - a
2006-os szinthez képest még 70
cm - tervezett jellemzõen ideiglenes mû.
A mintegy három kilométer
hosszú parti vonal három szakaszra lett felosztva, az elsõ a
Felsõmezõ és a Zöldfa utca közötti. Itt a rekultivált parti területen, az úgynevezett "nyúlgát" tetején épül ki egy kisebb
terméskõ felületû fal, a lefutó
utcákkal szemközt megnyitva,
biztosítva ezáltal a parti megközelítést. A nyílások elzárása
a további szakaszokon is alkalmazott táblákkal készül. A látható felület alatt egy az egykori
mederfenékbe "beharapó" résfal készül, kizárva az elmúlt
években tapasztalt magas vízállás esetén jelentkezõ jelentõs
átszivárgásokat. Fontos változás, hogy a Felsõmezõi állami
ingatlan-együttest igénybe
véve a védmû a lakótelepet is
óvja a zárásnál kialakítandó
terepi mûtárgyakkal.
A második szakasz a történeti településközpont az elsõ
szakasztól a Panoráma parkolóig terjedõen. Ez lefedi a bejárható sétányok területét is, jelezve a terület társadalmi, épített
és környezeti értékeit, ennek
okán ezen a szakaszon kizárt
bármilyen létesítmény ami elzárja a sétányt és annak értéke-

it. Itt a védvonal a parti kerítések mentén fut alapja az elsõ
szakasznál is említett résfal, látszó felülete a kerítésekhez igazodva egységes, de nem uniformizált. A némileg a jelenlegi
kerítésmagasság fölé emelkedõ
szint az árvizek legtöbbjét kizárja, magasabb készültség esetén a kerítések felett, illetve az
utcavégekben az elsõ szakasz
elzárásaihoz hasonló mozgatható táblákkal érhetõ el a szükséges szint.
A harmadik szakasz a parkolótól az egykori szeszfõzde útjáig tart, és az országos közút
mellett a Duna felõli oldalon az
út mentén fut. A vízzáró alépítmény itt már jóval kisebb mélységben, a rengeteg közmû miatt injektálásos módszerrel készül, majd egy kiselemes térkõ
burkolatot kap, melyre felszerelhetõek a korábbiakban említett táblák. Az itteni védvonal
alatti szakasz a mentett terület
kívül marad, ezt a terepi adottságok, a parti szint mélysége,
védett természeti jellege, illetve közterület hiánya együttes
fennállása idézi elõ.
Fentiekbõl látható, hogy rengeteg ideiglenes elem szükséges, ezek biztonságos tárolására a Maros Kft. telephelyén egy
zárt tároló épül, ahol az egyéb
védekezési eszközök (szivattyúk, kiszállításhoz szükséges targoncák) tárolása is megoldható. A védekezési eszközök
is 100%-ban a projektbõl finanszírozottak.
A megvalósítással a lakóingatlanok jelentõs része védettség
alá kerül, több olyan helyen is,
ahol eddig, illetve még ma is ez
kizárt. Védekezési feladataink
megnõnek, jóval nagyobb fegyelmet igényelnek, de ugyanúgy szükséges a társadalmi szervezetek és a helyi polgárok részvétele is. A védekezésnek a jövõben sem végezhetõ költségek
nélkül, de ezek mértéke az újrahasznosítható anyagok miatt jelentõsen csökken.
Mindkét fejlesztéssel kapcsolatban amennyiben észrevételük van, kérem, tegyék meg a
Polgármesteri Hivatalban elérhetõségeinken, illetve a varosuzemeltetes@nagymaros.hu címen.
PETROVICS LÁSZLÓ,
MURÁNYI ZOLTÁN

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Nagymaros Város Önkormányzata
(2626 Nagymaros Fő tér 5.)
NYILVÁNOS ÁRVERÉS KERETÉBEN
értékesíteni kívánja a tulajdonát képezõ nagymarosi 597 hrsz.
alatt felvett, természetben a Nagymaros, István tér 9. szám alatt
fekvõ, 392 m2 területû, lakóház és udvar megjelölésû ingatlant.
Az ingatlan belterületi, helyi védelem alatt áll, egyebekben
tehermentes, forgalomképes, elõvásárlási jog nem terheli.
Az árverés idõpontja: 2011. július 12. 1000 óra
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötõ terem
(2626 Nagymaros Fõ tér 5.)
Az ingatlan minimális eladási ára: 21.500.000 Ft
A licitlépcsõ mértéke: 100 000 Ft.
Az árverési biztosíték összege: 500 000 forint, melyet az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetetett 11742094-15394033
számú számlájára, vagy az önkormányzat házipénztárában kell
befizetni úgy, hogy 2011. július 8. napjáig megérkezzen.
Az árverésen az vehet részt, aki legkésõbb 2011. július 8. napjáig az árverésen való részvételi szándékát írásban jelzi, és nyilatkozik arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik
fedezettel, továbbá az árverési biztosítékot letétbe helyezte.
Árverésen részt venni, és vételi ajánlatot tenni személyesen
vagy meghatalmazás útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.
Az ajánlattevõ az árverésen köteles bemutatni az árverés
foganatosítójának:
a) személyi igazolványát, egyéni vállalkozói igazolványát,
gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát,
b) az árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolását,
c) legalább a kikiáltási ár erejéig szóló fedezetigazolást,
d) szükség esetén a meghatalmazást.
Az árverésen részt vevõ részvételével tudomásul veszi, hogy
az ingatlan homlokzata kizárólag az önkormányzat rendelkezésére álló engedélyezési dokumentációnak megfelelõen újítható fel.
Az árverési vevõ köteles az adásvételi szerzõdést megkötni,
és a teljes vételárat az árveréstõl számított 30 napon belül megfizetni, illetve átutalni. Az árverésen eladott ingatlanon az árverési vevõ a vételár kifizetésével szerez tulajdonjogot.
Az árverési vevõ letétbe helyezett biztosítéka a vételárba
beszámításra kerül, a többi letevõnek a biztosítékot az árverés
befejezése után haladéktalanul visszautaljuk.
A Képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy egyik
ajánlattevõvel se kössön szerzõdést, és ilyen módon minõsítse
a pályázatot eredménytelennek.
Az ingatlan a kapcsolattartóval történõ elõzetes idõpont egyeztetés alapján tekinthetõ meg.
Az értékesítéssel kapcsolatban az alábbi elérhetõségeken
kérhetõ információ: Murányi Zoltán Városüzemeltetési Csoportvezetõ. Cím: 2626 Nagymaros Fõ tér 5. Telefon: 06-27/
595-110, 06-27/595-109. Fax: 06-27/354-245. Email:
muranyi.zoltan@nagymaros.hu.
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Búcsú Öcsi bácsitól,
Marosfalvi Antaltól!
Búcsúzunk a jó szakembertõl, a jó gazdától,
aki a legnehezebb idõkben megpróbálta megõrizni Nagymaros gyümölcstermõ arculatát.
Nem rajta múlt, hogy nem sikerült. Zamatos,
illatos õszibarackjaira is visszagondolunk.
Elköszönünk a mindenkinek segítõ, jó embertõl. Tudomásom szerint sok marosi emlékezhet rá, mint jótevõjére.
Elment hát Öcsi bácsi, hosszú, gondokkal
teli, nehéz élete után.
Elballagott a másvilágra, de oda se ment
üres kézzel. Batyujában sok ember háláját,
köszönetét vitte magával.
Öcsi bácsi, legyen békés, nyugodt álmod!
EGY A

Megnyílt a toBORzó
Több mint ötvenezer tégla felhasználásával épült meg a háromhajós borospince
a Hegy utcában, ahol hétvégenként bórkostolókkal is várják az érdeklõdõket.
Emelett családi, vállalati események megrendezésére is lehetõség nyílik. Az 50
fõ befogadására alkalmas pince építésére az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében a tulajdonosok 100 ezer eurót nyertek. Az elsõ rendezvény
már megvalósult, június 25-én több mint 30 fõ vett részt a Vylyan pincészet
borkóstolóján, ahol a borokat Jójárt Gergõ sommelier mutatta be. A rendezvény
jó hangulatban telt, a vendégek érdeklõdve kóstolgatták a jobbnál jobb vörösborokat. Képünkön a képviselõ-testület vendégségben a toBORzó-ban.

KISEGÍTETTEK KÖZÜL

Elhunyt Szabados György,
városunk díszpolgára
Életének 72. évében június 10-én elhunyt Szabados György Kossuth-díjas zeneszerzõ-zongoramûvész, városunk díszpolgára.
Szabados György 1939. július 13-án született Budapesten, az improvizatív kortárs zene
Európa-szerte ismert alakja. Rendkívüli zenei
adottsága, rögtönzõ zongorajátéka, folytonos
kifejezõ, komponáló kedve már kisgyermekkorában megmutatkozott.
Zenei tanulmányait magánúton végezte,
apja kívánságának eleget téve közben orvosi
diplomát is szerzett. A jazzben találta meg azt
a nyelvet, amellyel improvizatív képességeinek formát adhatott, azonban nem egyértelmûen jazzmuzsikus.
Zenéje rendkívül dinamikus, a hagyomány
és a modernitás értelmében is európai és magyar zene, telve a spontaneitás frissességével
és a szellem erejével. Alkotói felfogását a
kompozíció és a szabad improvizáció harmóniájára alapozza.
Nevéhez fûzõdik az 1964-es kiadású, BA-C-H élmények címet viselõ lemez, amely
az elsõ szabad zenei felvételnek számít hazánkban. 1975 és 1988 között a Kassák Klubban a Kortárs Zenei Mûhely vezetõje volt,
1983-ban megalakította a Magyar Királyi
Udvari Zenekart, 1988-ban a Szabad Zene
Nyilvánossága klubot.
Mûvészetének elismeréséül 1972-ben elnyerte a San Sebastian-i fesztivál szabad zenei nagydíját, 1983-ban megkapta a Liszt Ferenc-díjat, 2000-ben a Magyar Mûvészetért díjat, 2001-ben a Szabó Gábor-életmûdíjat,
2008-ban a Magyar Jazz Díjat.
Szabados György idén március 15-ei nemzeti ünnepen zeneszerzõi munkásságáért vehette át a Parlamentben a Kossuth-díjat.
(forrás: kultura.hu)

Legyél a Dunakanyar szívének idegenvezetője!
Nagymaros Város Önkormányzata keresi azokat, akik szeretnének részt venni egy képzésen,
melynek elvégzése és sikeres vizsgatétel után IDEGENVEZETÕKKÉ válnának! A képzés
ingyenes (Emelt szintû szakképesítés. OKJ-száma: 54 812 01 1000 00 00), cserébe néhány
nyári hétvégén az idelátogatókat kellene elkalauzolni!
Jelentkezés feltétele:
- érettségi, és
- középfokú komplex (szóbeli és írásbeli) német vagy angol
nyelvvizsga
Elõnyt élveznek az alábbi településekrõl érkezõk: Szob,
Zebegény, Nagymaros, Kismaros, Verõce,
Kóspallag, Szokolya, Márianosztra
Jelentkezési határidõ: 2011. szeptember 1.
A tanfolyam tervezett kezdete: 2011. október
Idõbeosztás: heti 8 tanóra (hétvégén)
Idõtartam: kb. 7 hónap
Tandíj: INGYENES (a tandíj összege egyéb esetben 120.000 forint lenne). (A tandíj tartalmazza a képzést és a modulzáró vizsgák egyszeri díját. Nem tartalmazza a jegyzetek árát, a
tantárgyi pótvizsgák és a szakmai vizsga díját. )
Vizsgadíj: várhatóan 40.000 forint.
Tankönyvek ára: várhatóan 6.000 forint.
A képzés helyszíne: Nagymaros, mûvelõdési ház
Érdeklõdni lehet Nagymarosi Polgármesteri Hivatalban Jórász - Nagy Eszternél.
(2626 Nagymaros, Fõ tér 5; nagy.eszter@nagymaros.hu; 27/595-113)
Jelentkezni lehet a jelentkezési lap kitöltésével, mely letölthetõ innen: www.nagymaros.hu
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Dunai Svábok Önkormányzata
közmeghallgatást tartott
Dunai Svábok Önkormányzata
közmeghallgatást tartott a mûvelõdési házban, ahol Ivor Andrásné
elnök az alábbi témakörökben ismertette a nemzetiségi önkormányzat feladatait, eddigi tevékenységét.

rás, szokások felelevenítése a cél.
Bár az igény felmerült, a jelenlévõk közül nem volt, aki felvállalta volna a klub vezetését. Így a
képviselõk soraiból Furucz Angelika és Furucz Anita vállalta fel a
klub megszervezését.

Az ülés témaköre: Tájékoztatás a költségvetési koncepcióról.
Tájékoztatás a munkaterv szerinti
rendezvényekrõl. Feladatalapú pályázat lehetõségének ismertetése.
Sváb közösségi ház (volt Proli) kialakításának lehetõségérõl tájékoztatás. Nemzetiségi közösségekkel, intézménnyel kötött megállapodásokkal kapcsolatos testületi döntések ismertetése.
A fenti témakörben történt tájékoztatást követõen a megjelentek soraiból igény merült fel az
önkormányzaton belül a nemzetiségi klub megalakítására, ahol
filmvetítések és beszélgetések keretében a sváb kultúra és nyelvjá-

A közmeghallgatáson jelen
lévõ Petrovics László polgármester úr hozzászólásában ismertette
Nagymaros Város lehetõségeit a
pályázatok elnyerése kapcsán,
ami véleménye szerint nagy elõrelépés lesz városunk életében .
A közel két órát meghaladó
közmeghallgatáson a konstruktív
beszélgetést követõen a megjelentek elégedettségüket fejezték ki az
önkormányzat eddigi munkájáról,
és reményüknek adtak hangot,
hogy továbbra is a nemzetiségi
identitást fogja erõsíteni a munkájával a testület.
IVOR ANDRÁSNÉ

Német mise
Június 13-án Pünkösd hétfõjén
a Dunai Svábok Önkormányzata német nyelvû szentmisét
szervezett a Római Katolikus
templomban.
Mûködésünk óta immáron
másodszor szervezett szentmise felkeltette a hívõk és a lakosság érdeklõdését, és jelentõs
számban élték át a mise meghittségét.
Az ünnepi meghittség hangulatát emelte a közremûködõ
Nagymarosi Nõi kar, akik a karzaton Patrik Judit karnagy vezényletével Haydn Német misék szerzeményeibõl adtak részleteket végig kisérve a misét.
Orgonán kísért: Zoltainé Szabó
Ildikó. A misét celebrálta: Fejérdy Áron atya.
Köszönetünket fejezzük ki
minden résztvevõnek és együttmûködõnek, Zimonyi János kanonoknak, Paszternák Tamás
atyának is, hogy a régi idõk és
a hagyományok emlékének
megvalósulásában segítettek.
IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK
DUNAI SVÁBOK ÖNKORMÁNYZATA

ELNÖK

Egy kis
“Schwabenkunde”
Az elsõ világháború vége döntõ változásokat hozott a svábok
életében. A Bánát keleti része,
Erdély, Bukovina Romániához
került, Bánát nyugati részét,
Bácskát és a Dunától délre esõ
területeket a késõbbi Jugoszlávia kapta meg.
Magyarországon körülbelül 550 ezer fõs német lakosság maradt, mely három területre koncentrálódott: DélMagyarországra, a magyarországi középhegységre, és egy
kis területre az osztrák határ
mentén. Az 1920-as népszámlálás szerint a magyarországi
németek 56 százaléka dolgozott az agrárszektorban, 25
százaléka volt ipari munkás,
15 százaléka tevékenykedett a
kereskedelemben és a kisiparban, és kb. négy százaléka volt
értelmiségi.
A szociális felemelkedéssel
együtt járt az anyanyelv fokozatos elvesztése is, amelyet
szinte már csak otthon használtak, gyakori volt a névmagyarosítás is.

Míg a magyarországi németek az elsõ világháborúig egy
relatív zárt, falusi világban éltek, a háborút követõen mind
az anyagi, mind pedig a szellemi struktúrákat illetõen jelentõs változások következtek be.
Az iparosodás, a kommunikációs fejlõdés, a világgazdasági
válság a vidéki társadalom szociális differenciálódásához vezettek. Mindez nagy hatással
volt a németség politikai helyzetére is. Az ipari munkásság
a szociáldemokrácia felé orientálódott, így a népi német politizálás bázisa csak a parasztság
lehetett, melynek identitástudata akkor még gyenge volt,
csupán regionális kötõdést jelentett.
Az ígéretesnek tûnõ nemzetiségpolitikai kezdeményezések elhaltak, egyre inkább felerõsödtek a magyarosítási tendenciák, és a helyzet megítélésében a magyarországi németség megosztott volt.
(folytatjuk)
H. CS. K.

6

Nagymaros

Ballagás és tanévzáró Nyári napközis tábor
az iskolában
folytatás az 1. oldalról
"Villám Gyula" díjat Bodor
Adrienn 8. b osztályos tanuló
kapta. Ezt a díjat özvegye, Villám Gyuláné, Márta néni alapította, azon diákok részére, akik
a képzõmûvészet területén kiemelkedõ alkotásokat készítenek.
Szeretnénk felsorolni iskolánk kitûnõ tanulóit: 1. a osztály:
Ábrám Anna, Ábrám Lili,
Drobilich Anna Sára, Gável
Réka, Havasi Petra, Hénop Hajnalka Anna, Jórász Vilmos, Mátrai Nóra, Palotay Ádám Bence,
Patakfalvi Domonkos, Péntek
Ágnes. 1. b osztály: Bálint Ár-

min, Breznay Emma, Dániel
Bende, Kun Alexandra, Laczó
Luca, Schmittinger Katalin, Sümegi Gergõ, Végh Zsófia.
2. a osztály: Bálint András,
Hámori Vanda, Hegyi Levente,
Kiss Bálint Farkas, Lázár Olivér, Tomán Szelemér Horka. 2.
b osztály: Bognár Berta, Hevesi
Hanna, Mosonyi Borbála,
Striker Áron, Szalai-Benedek
Bálint, Szalontai Kata.
3. a osztály: Drobilich Domonkos, Horváth Ágnes, Horváth Benedek, Illés Panna, Kovács Gyöngyi, Péntek Zoltán,
Trampó Nóra, Zoller Kata. 3. b
osztály: Bálint Dorottya, Bálint

Flóra, Döbrössy Orsolya, Gável
Klára, Hadi Kornélia, Ribai Viktória, Szilágyi Bálint.
4. a osztály: Juhász Ildikó,
Nagy Márton, Szántói-Szabó
Tamás, Takács Fanni. 4. b osztály: Bényi Mercédesz, Flamich
Fruzsina, Hadi Luca Mária, Kok
Bianka.
5. a osztály: Ember Andrea,
Kovács Tünde, Péntek Judit,
Szabadi Szonja. 5. b osztály:
Körmendi Gábor.
6. a osztály: Hansághy Laura, Jeszenszky Petra Dóra,
Solymosi Péter. 6. b osztály: Ribai Zsófia, Schwarcz Anna Kata,
Szilágyi Lili, Striker Márton.

7. b osztály: Kovács Roberta,
Rudolf Dóra, Tóth Barna Tamás.
8. a osztály: Fehér Dóra,
Mile Viola, Nagy Gergely, Rudnyánszki Henriett, Tar Bálint. 8.
b osztály: Bodor Adrienn, Honti
Luca Ráhel.
Gratulálunk szép bizonyítványukhoz!
Úgy érezzük, hogy a 2010/
2011-es tanévet eredményesen
zártuk!
Minden diákunknak és dolgozónknak szép nyarat és jó pihenést kívánunk, valamint feltöltõdést a következõ tanévre!
VALENTIN JÓZSEFNÉ
IGAZGATÓHELYETTES

Továbbtanulás
Iskolánk nyolcadik osztályos tanulói (43 fõ) közül a környékbeli
gimnáziumokba, középiskolákba 21 fõt vettek fel. Ebbõl a váci
Boronkay György Mûszaki Középiskolába 8 fõt. A budapesti gimnáziumokba pedig 7 fõt, ebbõl két fõ az Arany János Tehetséggondozó program keretén belül nyert felvételt. A többieket pedig
szakmunkásképzõbe, illetve szakiskolába vették fel.

Iskolánk a tanév végén kétszer
egyhetes napközis nyári tábort
szervezett tanulóinak (június 20tól július 1-ig). Elõzetesen kérdõívvel fordultunk a szülõk felé,
hogy szükségét érzik-e nyári tábor
szervezésére, valamint milyen jellegû táborra tartanának igényt. A
visszajelzések alapján vegyes tábort jelöltek meg a szülõk, ahol a
kézmûves foglalkozástól kezdve a
sportig minden megtalálható.
Igyekeztünk olyan programokat
szervezni, ahol a tanulók felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak, ahol kifejezhetik alkotó képességüket, ahol új barátokat szerezhetnek, és elsõsorban ahol nagyon jól érezhetik magukat. A tá-

naterembe, kirándultunk a Duna
alatti alagúton át Visegrádra, a reneszánsz játszótérre, a palotába,
elutaztunk kisvonattal Királyrétre,
voltunk kerékpártúrán. Látogatást
tettek gyermekeink a Nagygombóc kézmûves fagyizóba, az Aliz
cukrászdába. Mindkét helyen elleshették a fagylaltkészítés,
csokikészítés fortélyait. Természetesen fagyizással zárult ez a nap.
Cserni Kati néninél, Valentin Petinél megismerkedhettek a háziállatok etetésével, gondozásával, bõvíthették ismereteiket az állatvédelem fontosságáról. Tapasztalatot szerezhettek az állatok viselkedésérõl. Nagyon sikeres volt a zenés, játékos angol és német nyelv-

borba elsõ, második és harmadik
osztályos tanulók jelentkeztek,
összesen 28 fõ. A tábor 9 órától
délután 16 óráig tartott. A napi háromszori étkezést Matus László
élelmezésvezetõ szolgáltatta. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani neki, hogy alkalmazkodott a
napi programjainkhoz, és a túrák,
kirándulások alkalmával bõséges
hideg úti csomagot készített gyermekeinknek.
A táborozás alatt változatos,
színes programok biztosították a
hasznos idõtöltést. A programok
között szerepelt: kézmûves foglalkozás (gyöngyfûzés, karkötõ készítése, kõfestés, cserépbõl, egyéb
terményekbõl kis állatfigurák készítése). Testnevelõ tanáraink igazi kalandparkot rendeztek be a tor-

tanulás. Utolsó nap még az állatorvosi rendelõbe is ellátogattak
gyermekeink, ahol megismerkedhettek az orvosi mûszerekkel, valamint az állatok beoltását is figyelemmel kísérhették. Beszélgettek
az állatok gondozásáról, a beteg állatok ápolásáról. A tábor zárónapját egy-egy finom gyümölcstortával ünnepeltük meg.
Köszönöm kollégáimnak a vidám, változatos foglalkozásokat.
Köszönöm Havasiné Jakus Beáta,
alsó tagozatos munkaközösség
vezetõnek a tábor koordinálását.
Úgy érezzük, hogy feledhetetlen élményekkel gazdagodtak tanulóink, és reméljük, hogy a tábor
eseményei évek múltán is fel-felderengenek a résztvevõkben.
HEINCZ TAMÁSNÉ

Iskolai hírek
A Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola június
hónapban lezajlott programjai:
- Június 1-jén Kis István és
Demeter Erika táncos növendékei fergeteges vizsga-elõadást
tartottak a mûvelõdési házban.
A szülõk és tanáraik nagy megelégedésére, köszönet érte.
- Június 2-án és 3-án azok a
7. és 8. osztályos diákjaink, akik

a 4-es tanulmányi eredménynél
gyengébben teljesítettek, vizsgázniuk kellett, illetve lehetõséget biztosítottunk a jobb eredmény elérésére is.
- Június 8-án és 9-én osztálykirándulások zajlottak, melyen
a diákok nagyon jól érezték magukat.
V ALENTIN J ÓZSEFNÉ
IGAZGATÓHELYETTES
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Kétbodonyban jártunk Az égiek is velünk voltak!
Május 16-tól 20-ig a Cserhát
erdei iskolában voltunk Kétbodonyban. Ez a falucska a
Cserhát lábánál fekszik, 37 kilométerre Nagymarostól. Az
ott töltött idõ élményeit szeretném leírni.
Délután egy mini állatkertbe látogattunk el, ahol érdekes
állatokat láttunk (páva, mosómedve, díszmadarak, emu,
pulyka). Utána a 93 éves, világszerte ismert Pál Pista bácsival találkoztunk, aki furulyákat készít és díszít, ráadásul még magyar dudán is játszott nekünk.
Másnap honfoglalás kori
harci fegyverek és eszközök
bemutatóját láttunk Csergery
Attila közremûködésével. Végül megvívhattunk vele és a
gyõzteseket lovaggá is ütötte.
Meglátogattuk a környék
egyetlen bognármesterét, Urbán
Kálmán bácsit, aki 86 éves és

nagyon tiszteli szüleit és mesterségét. Utána sétakocsikázni
voltunk (hintóval), nagyon élveztük ezt a programot. Madár
formájú "Pipiske" sütit is sütöttünk, korongoztunk is, lehetett
lapos- és mélytányérokat, kis
kancsót készíteni.
A tájházban palóc hagyományokkal ismerkedtünk meg.
Mindegyik program nagyon
tetszett, de a legnagyobb sikere az éjszakai túrának volt, ahol
bátorságpróbát álltunk ki. Ez
abból állt, hogy 200-300 méteren kellett egyedül menni a
sötétben.
Minden nagyon tetszett: a
programok, az ételek, a szállás.
Mindenkinek ajánljuk ezt a
helyet kirándulásra és erdei iskolaként is.
Köszönjük szüleinknek és
tanítóinknak, hogy ott lehettünk!

Az önkéntesség és a közösségi
munka szellemében idén július 2án megrendeztük IV. NAFIA Ifjúsági Napunkat. E rendezvény
általános célja, hogy alapítványunk célcsoportjának, a helyi fiataloknak és ifjaknak szórakozási
lehetõséget nyújtson, a szabadidõ
eltöltéséhez alkalmat teremtsen.
A 2011-es évben kibõvítettük
a megszólítani kívánt közönséget,
így a gyerekek és a felnõttek számára is érdekes programokkal készültünk.
A rendezvényt kézmûves foglalkozásokkal kezdtük, melyben a

lat egészen rendkívülivé alakult.
A megszokottól eltérõen, ahol a
fiatalok csak ülnek vagy állnak a
buliban, most mindenki táncolt és
jól érezte magát egészen hajnalig.
Nagy örömömre, a rendezvény idején csak a felhõk okoztak feszültséget, de sikerült õket
elfújni, így egy tökéletes hangulatú, abszolút jó délutánt-estét zártunk.
A 2011-es ifjúsági nap bebizonyította, hogy az önkéntességgel és a helyi tehetségekkel nagy
dolgokat lehet véghezvinni. Rendezvényünk jeligéje lehetne az is,

Magyar utcai óvónõk - Kati és
Móni néni -, illetve a Karitász kézmûvességben jártas tagja, Márti
néni adta szakmai segítségét. A
szórakoztatás érdekében, felléptek
a NAHASI kislányai, majd táncház keretében tesztelhették a jelenlévõk hastáncos képességeiket.
Ezután kezdõdött a színpadi
mûsor. Igyekeztünk a rendezvény
érték- és ismeret közvetítõ szerepét nem elhanyagolni, mely idén
az egészségnevelés volt. Ennek
jegyében, a színpadon lovagi-kardos bemutató, Jiu Jitsu, Zumba
fitness, illetve Babics Lívi néni
véradásról szóló elõadása is helyet kapott. A kulturális program,
vagyis a tánc képviselõi a
NAHASI nagylányok és a Rokonok nevû, rendezvényünkre alakult cigánytánccsoport volt. Mind
A tábor programjaira minden a kettõ csoportra jellemzõ, hogy
gyereket szeretettel várunk!
rövid gyakorlási idõvel, remek
SZALAI MIHÁLY minõségû mûsort adott.
SZOMRÁKY PÁL
A hangulat fokozásáról
Dubnicky Rita és Barbi gondoswww.kerekegylet.hu
kodtak, akik ismét lenyûgöztek
kerekegylet@gmail.com
minket énekükkel. Végül, az i-re
a pontot a helyi rapcsapat, a Tékozló fiúk tették.
A színpadi mûsor végeztével
kezdetét vette a buli. A két lemezlovasnak, azaz Scheirich Bálintnak (dj Basch) és Kiss Csabának
(dj Bable) köszönhetõen a hangu-

hogy ,,Fiatalok a fiatalokért", hiszen nélkülük nem sikerült volna.
A NAFIA vezetõjeként büszke vagyok és köszönöm a fellépõknek a minõségi elõadást, a segítõknek az önkéntes munkát, s
azt, hogy segítségükkel ily eredményes rendezvény jöhetett létre.
Köszönet a támogatóknak:
Nagymaros Város Önkormányzata, CBA - Nagymaros Trade Kft,
Radics Józsefné vállalkozó,
Kittenberger Kálmán Általános
Iskola, a mûvelõdési ház vezetõsége és alkalmazottjai
A fellépõknek: Jakus Roland és
a lovagok, Jiu Jitsu csapata, NAHASI kis- és nagylányai, Dubniczky Rita és Barbara, a Rokonok
cigánytánccsoport, a Zumba fitness
képviselõje Bagyinszky Anikó, a
helyi rapcsapat, a Tékozló Fiúk.
Külön köszönet az esti buli lemezlovasainak, azaz Scheirich Bálintnak (Dj Basch) és Kiss Csabának
(Dj Bable).
A rendezvény nem jöhetett
volna létre az önkéntesek segítsége nélkül sem, így ezúton köszönnék meg Gábri Kriszinának,
Radics Évának (Hugi), Grexa
Edinának a segítséget, valamint a
tökéletes hangosítást Scultéty Balázsnak.
NAFIA - a fiatalok érdekében!
GYÖNGYÖSI GYULA

A 4. A OSZTÁLY TANULÓI

Gyerektábor
Testvértelepülésünkrõl, a kárpátaljai Kisgejõcbõl és Rátról, a
gyermekotthonból fogad vendégül Nagymaros harminc kisgyereket, hogy nagymarosi pajtásaikkal tölthessék a szünidõ egyik
legvidámabb hetét augusztus
22. és 28. között a Kereksarokban (Váci út 21.).

A program az elmúlt évek
táboraihoz hasonló lesz: kirándulunk a Börzsönyben, strandolunk a Dunán, megnézzük Visegrádot, Zebegényt, kézmûveskedünk, sokat játszunk, zenélünk és énekelünk. A nyaralást
szokás szerint ünnepi koncerttel
és a templomtéri borozgatós-beszélgetéssel zárjuk.
Kérjük, vegyen részt a gyerekek nyaraltatásában, és vállalja el egy gyermek nyaralásának költségét, mely 5 000 Ft.

A tábor ideje alatt köszönettel fogadunk ételt-italt, lekvárt,
süteményt, gyümölcsöt és palacsintát, szörpöt, csokit, étkezési
utalványt… Szeretõ gazdára fog
találni minden könyv és játék is!
Az adományokat Zoller Csaba Napkereki Küküllõ bicikliszervizében gyûjtjük.
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Esõ utáni
Építjük magunknak,
lehetetlen állapot építjük a falansztert
Június 13-án, pünkösd hétfõn az elõzõ napi esõzések
után a hegyrõl lezúduló víz
által lehordott sok sitt, üvegcserép, szemét, gaz, sár és
egyéb hordalék a Fehérhegyi

hogy nincs rá ember. 14-én
megint jött egy felhõszakadás, tönkretéve ezen emberek munkáját és újabb sárréteggel borítva az utat. 15-én,
szerdán a reggeli órákban

kereszt és a kerekes kút elõtti
te rü le te n ül ep ed et t me g.
Gyalogosan és gépjármûvel
is balesetveszélyes volt itt
közlekedni. A képen látható
öt ember megpróbálta egy
halomba rakni a talán köb-

megjelent egy takarító brigád, akik elszállították a szemetet, a hordalékot.
Sajnos ez az áldatlan állapotú utca egyre jobban háttérbe szorul. Talán a csatornahálózat - csapadékelveze-

Fehérhegy, 2011. június 13. Fényképezte: Róna Rudolf
méternél is több törmeléket. tõ - tisztításával is lehetne
Említést tettem a képviselõk- egy pici javulást elérni.
nek, hogy legyenek szívesek
Maradok tisztelettel:
elszállíttatni az összegyûjtött
R ÓNA R UDOLF
szemetet. A válasz az volt,
'56-OS BAJTÁRS

Meglátásom szerint az alábbi történet szereplõinek a maga
módján mindkét oldalon igaza van. A két igazság eredõje
szomorú módon mégis az, hogy az élet savát-borsát adó
apró természetes örömök egyikével ismét szegényebbek
lettünk Nagymaroson.
"Tegnap megbüntettek. Késõ délután - mint oly sokszor a nyáron, az elmúlt években, évtizedekben - a munkából hazatérve úszni indultunk a kutyámmal a Dunára.
A Molnár utcától séta föl a Dámig, onnan pedig, élvezve
a hûs habokat, csurgás a partközel lomha sodrásában
vissza a Molnár utcáig. Valahol félúton termett mellettem a vízirendõrség motorcsónakja, s vele együtt a zordon felszólítás: azonnal menjek ki a vízbõl! Evvel semmi
probléma - gondoltam -, magam is így terveztem néhány
méteren belül. Ám a Molnár utca lépcsõihez érve már
egyenruhás ifjú rendõrhölgy vár rám. A közeli õrsrõl termett ott, hisz telefonon értesítették a csónakban járõrözõk kihágásomról. Hát elém jött, el ne szeleljek. (Jól esik
ez a megelõlegezett bizalom, amellyel jellemtelen trógernak néznek, aki nem meri felvállalni e égbekiáltó bûntett
következményeit.) Csónakjukat kikötve kisvártatva öles
léptekkel megérkezik a két jól megtermett vízirendõr úr.
Szabályszerû köszönés, majd: "Ön tiltott helyen fürdött,
ezzel szabálysértést követett el. Mit választ: feljelentést,
vagy a helyszíni bírságot?" Fellélegzek: a kivégzést tehát
megúsztam. Nem visz rá a lélek, hogy a szerény választékból szemezgessek, ezért indulataimat nem palástolva
érvelni próbálok: gyerekkorom óta, 45 éve itt úszom, nagyon figyeltem, hogy a part közelében maradjak, mélyre
ne menjek, úszásom e 150 méteren környezetem számára
észrevétlen volt, mint a denevér éji röpte. Nem érzem úgy,
hogy bármi törvénybe ütközõt cselekedtem volna. Közel
negyedórás küzdelmem ellenére - amelyben "bûntettem"
súlytalanságára való tekintettel némi toleranciát, megértést kérek - a derék rendõr urak hajthatatlanok. Nem tehetnek kivételt, mondják. A legkisebb lazaság, szabályszegés láttán rögtön feljelentik õket. (Ez igazán érdekes!
Én, mint állampolgár ugyanezt érzem a hatóság részérõl
az utóbbi években, ebben az országban. Akkor most ki is
jelent föl kit?) Még gyûrjük egymást egy darabig, és noha
az álláspontok valamelyest közelednek, ebbõl az ügybõl
szerintük más törvényes kiút nem lévén, hamarosan ott
vigyorog a kezemben a helyszíni bírság sárga csekkje. E
csütörtök délután története ennyi dióhéjban".
De jól van ez így? A büntetés befizetése után túl vagyok az egészen, és megyek tovább, mintha mi sem történt volna? Nem! Itt valami végérvényesen elromlott. Egy
Duna menti település lakója fényes nappal lemegy a folyópartra megmártózni, úszik 10 métert, és ezért a cselekedetéért a regnáló szabályok szerint a hatóságok lefoghatják, kötelezhetik személyi adatainak megadására, és
helyszíni bírság, vagy feljelentés formájában megbüntethetik?!!! Idõbe telik, mire mindezt megemésztem. Biztos,
hogy bennem van a hiba?
(Az írás szerzõje tisztában van azzal, hogy a rendõrök
intézkedése a Nagymarosra vonatkozó jelenleg hatályos
szabályozás szerint jogszerû volt. Azzal is, hogy a Duna
veszélyes üzem, és a folyón rendet kell tartani. Amiért az
esetet megírta, ezeken túlmutat.)
HEININGER FERENC
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A Nagymaros FC hírei
Hajrá Nagymaros!
2010 decemberében új elnökséget választott a klub,
amelynek munkájáról és eddigi eredményeirõl szeretnénk
hírt adni:
Szakmai munka

tak hozzánk. Az áprilistól indult elõkészítõ korosztályba (5
évesek) 10 gyermek jelentkezett.
Július hónaptól tervezzük elindítani a serdülõ csapatot. A
toborzás jelenleg is folyamatban
van.
Célunk hosszú távon, hogy
100-150 helyi fiatal sportoljon
rendszeresen, akik közül pár tehetségnek a kiugrás lehetõségét
biztosítsuk.
Szeretnénk megköszönni az
edzõk szakmai munkáját: Vitányi László (felnõtt), Zeller Dávid (ifi), Vén Gábor (U7-U11),

Felnõtt csapat: A játékos
keret 2 idegenlégiós kivételével csak helyi fiúkból áll, ami
egyedülálló a megyei 2. osztályban, ahol szerepelnek. A
gyenge õszi teljesítmény után
egy kis feltámadással összesen
14 pontot szerzett a csapat,
amellyel a 12. helyet szerezte
Létesítmény
meg. Így hajszál híján, de bent
maradt a 2. osztályban. Ez köAz egyesület átvételekor sajszönhetõ az új edzõnek és a nos a pálya és környéke nagyon

bantartás: Babinszki Tibor; festés, szemétszedés és egyéb munkák: csapat játékosai és a gyermekek szülei.
Sajnos nem tudunk mindenkit név szerint megemlíteni, de
úgy gondoljuk, hogy az összefogás eredménye látható és ezt
köszönjük mindenkinek, aki segített a pályát ismét sportpályává tenni.

Pénzügy
2010 decemberében a következõ pénzügyi helyzetben vettük
át a klubbot:
Tartozások: önkormányzat
villany: 154.400 Ft, önkormányzat víz: 54.505 Ft, labdarúgó
szövetség: 377.800 Ft, Elmû villany: 46.921 Ft, magánszemé-

A követelések közül a Wesselényi pályázat megérkezett, de
a megyei pályázat kifizetésérõl
semmilyen információt nem
kaptunk (kifizetés határideje:
2010.06. 30. lett volna).
Igyekszünk a pénzügyi lyukakat betömködni, de egyre lehetetlenebb helyzetbe kerülünk:
Nincs gondnokunk. Az anyagi lehetõségeinket a pálya felújításával messze túlléptük. Támogatókat nem tudunk a csapatok
mögé állítani, rendszeres elutasításban van részünk. Az Önkormányzat minden eddiginél kevesebb összeggel tudta támogatni
a csapatot. Elnyertünk egy sporteszköz pályázatot, amelyet elõfinanszírozással lehet lehívni, de
erre sajnos nincs keretünk. 2011.
július 8-ig kell a következõ évi
bajnokságra nevezni, ennek
összege hozzávetõlegesen bírói
díjakkal 850 ezer forint, amelyet
nem tudunk elõteremteni. A befizetett tagdíjakból próbáljuk
magunkat fenntartani.

Összegzés

fiúk pozitív hozzáállásának.
Jövõre a 8. helyet tûzte ki célul a csapat.
Ifjúsági csapat: A játékos
keret 90 százalékban szintén
helyi fiatalokból áll, akik kitartó munkával a 3. helyet tûzték
ki célul. Sajnos ez nem sikerült, végül az 5. helyen végeztek. Jövõre szintén a dobogó
számukra a cél.
Gyerekek: Tavalyi évtõl a
gyermekeknek is elkezdtük
heti 2-4 edzéssel a foglalkozásokat. Eddig 3 korosztályt sikerült elindítani: 11, 9 és 7 éveseket. Velük rendszeresen szerepelünk felkészítõ tornákon,
ahol a fiúk és a lányok kitesznek magukért. A 7 évesek már
több tornát is megnyertek!
Nagy öröm számunkra, hogy
már a legkisebbek is csatlakoz-

rossz képet mutatott. Ezért a lehetõ legtöbb anyagi ráfordítást a
létesítmény felújítása emésztette fel. Összesen: 430 ezer 880 forintot költöttünk a létesítményre és hozzávetõlegesen 800
munkaórát. Az önkéntes munkának, valamint az anyagi támogatásoknak köszönhetõen újjászületett a kispad: tetejét Varanya
Krisztián, ülõkéjét Nagy Gábor
(Cseszter) készítette, az anyagot
a Borbély TÜZÉP-tõl kaptuk.
További támogatóink: kaszálás, fuvarozás: Csajka Gábor
(rúgófal: önkormányzat); anyagok a rúgófalhoz: Piramis
TÜZÉP és önkormányzat; a felújítások alatt a Kóka bolt támogatott; tisztítószert Ancsa boltjából kaptunk; öregfiúk csapatának az új vonalazót köszönhetjük; locsolás: Kovács Antal; kar-

lyek: 343.143 Ft, összesen:
976.769 Ft.
Követelések: megyei pályázat: 300.000 Ft, Wesselényi pályázat: 180.000 Ft, összesen:
480 000 Ft.
Egyenleg: - 496.769 Ft.

Szeretnénk, ha többen éreznék szívügyüknek a labdarúgást,
a sport szerepét közösségünk életében, látván közösségformáló és
nevelõ erejét, hiszen gyermekeinknek és unokáinknak adjuk
meg a mozgás lehetõségét. Legyünk büszkék arra, hogy van
egy sportpályánk, amelyet közös
erõnkkel ápolunk és óvunk, amelyet egyre többen használnak
(nem csak labdarúgásra). Az emberek egyre szívesebben jönnek
le! Ne hagyjuk, hogy az enyészet
és az érdektelenség feleméssze.
Szeretnénk megkérni azokat a
sportszeretõ embereket, akik tennének Nagymaros labdarúgásáért
és sportjáért, és lehetõségeikhez
mérten támogatni tudják egyesületünket, álljanak mögénk, mert
szükségünk van az összefogásra
és a támogatásra!
NAGYMAROS FC ELNÖKSÉG

I. Nagymarosi Kajakpóló Kupa
Augusztus 8-án megrendezésre kerül az elsõ
nagymarosi kajakpóló
verseny, amire mindenkit
szeretettel várunk!
Helyszín: Nagymaros, Kalózs tanya ( Benzinkút mögötti yacht kikötõ)
Programok: Kajakpóló meccsek, Zumba bemutató, Latin tánc bemutatók és egyéb programok.
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Kajakosaink eredményei Életmód-változtatás

Országos Diákolimpia - Szolnok június 4-5.
Mk-1 gyermek II. évf. 2000
méter ("A" döntõ) (20 induló): 1.
Polgár Péter.
Mk-2 gyermek II. évf. 2000
méter (16 induló): 1. Polgár Dániel, Szlávik Tamás.
Mk-1 kölyök III. évf. 2000
méter ("A" döntõ) (20 induló): 5.
Szántói Sz. Márk.
Mk-1 gyermek I. évf. 2000
méter ("A" döntõ) (19 induló):
2. Szántói Sz. Tamás. 7. Antal
Márton.
Mk-4 gyermek II. évf. 2000
méter (16 induló): 1. Polgár Dániel, Szántói Sz. Tamás, Polgár
Péter, Szlávik Tamás.

Szabadidõs versenyek:
K-1 ifjúsági VII. évf. 500 méter
(2. futam) (5 induló): 1. Vakli Gergõ, Szent László Gimnázium Szob.
Mk-1 gyermek I. évf. 500
méter (2. futam) (9 induló): 3.
Havasi Máté, Kittenberger Kálmán Általános Iskola
Mk-1 gyermek I. évf. 500
méter (5. futam) (8 induló): 1.
Gasztner Ádám, Kittenberger
Kálmán Általános Iskola
Mk-1 gyermek I. évf. 500
méter (7. futam) (8 induló): 2.
Drobilich Benedek, Piarista Gimnázium Vác.
Mk-2 gyermek I. évf. 500
méter (10 induló): 1. Drobilich
Domonkos, Kittenberger Kálmán
Általános Iskola, Drobilich Benedek.
Mk-1 kölyök III. évf. 500
méter (1. futam) (9 induló): 2.
Strikker Márton, Kittenberger
Kálmán Általános Iskola.
Mk-1 kölyök III. évf. 500
méter (2. futam) (6 induló): 1.
Jeszenszky Ruben, Fekete István
Általános Iskola Szob.
Mk-2 kölyök III. évf. 500
méter (10 induló): 1. Strikker
Márton, Jeszenszky Ruben.
Mk-4 gyermek I. évf. 500
méter (2 induló): 1. Drobilich
Domonkos, Drobilich Benedek,
Gaszner Ádám, Squor Bálint,
Kittenberger Kálmán Általános
Iskola.
Újpesti öböl: Budapesti Diákkupa - június 18.
K-1 kölyök III. évf. 4000 méter (13 induló): 9. Maurer M.
Botond.
Mk-1 kölyök III. évf. 4000
méter (33 induló): 3. Szántói Sz.
Márk.
Mk-1 gyermek II. évf. 4000
méter (29 induló): 1. Szlávik Tamás, 2. Polgár Péter, 3. Polgár
Dániel.

Mk-1 gyermek I. évf. 4000
méter (24 induló): 1. Szántói Sz.
Tamás, 3. Dobó Bálint.
K-2 serdülõ V-VI. évf. 4000
méter (18 induló): 9. Tar Bálint,
Guzsik Dániel.
Mk-2 gyermek I-II. évf. 4000
méter (25 induló): 1. Polgár Dániel, Polgár Péter, 3. Dobó Bálint, Szántói Sz. Tamás.

Szabadidõs versenyek:
Mk-1 kölyök III. évf. 500 m
döntõ (9 induló): 3. Strikker Márton.
Mk-1 gyermek I-II. évf. 500
méter "C" döntõ (7 induló): 2.
Gaszner Ádám, 3. Squor Bálint.
Mk-1 gyermek I-II. évf. 500
méter "D" döntõ (7 induló): 1.
Havasi Máté.
Békésszentandrás: a Simon-Fiala
Emlékverseny - június 18-19.
K-1 felnõtt 10000 méter (15
induló): 7. Heincz Sándor.
K-2 felnõtt 1000 méter (6 induló): 3. Urbán István, Heincz
Sándor (elõbbi a BOMBA AVSE
versenyzõje).
K-2 felnõtt 500 méter döntõ:
4. Urbán István, Heincz Sándor.
Verõce Kupa - június 25.
K-1 VI. évf. 2000 méter (16
induló): 6. Guzsik Dániel.
Mk-1 III. évf. 2000 méter (22
induló): 3. Szlávik Tamás, 6. Polgár Dániel, 7. Polgár Péter, 9.
Szántói Sz. Márk, 18. Strikker
Márton.
Mk-1 I. évf. 2000 méter (15
induló): 1. Szántói Sz. Tamás, 3.
Dobó Bálint, 4. Antal Márton.
K-1 III. évf. 2000 méter (4
induló): 1. Jeszenszky Petra.
Mk-1 Törpe évf. 2000 méter
(13 induló): 2. Gaszner Ádám, 3.
Drobilich Domonkos, 5. Havasi
Máté, 8. Squor Bálint.
K-1 VII. évfolyamtól 2000
méter (10 induló): 1. Heincz Sándor, 3. Döbrössy Péter, 4. Schindler László, 6. Halápi Gergely, 7.
Maurer M. Bence, 8. Vakli Gergõ.
Mk-1 II. évf. 2000 méter (25
induló): 1. Szlávik Tamás, 2. Polgár Dániel, 3. Polgár Péter, 5.
Szántói Sz. Tamás.
K-1 IV. évf. 2000 méter (5
induló): 2. Jeszenszky Petra.
K-1 III. évf. 2000 méter (8
induló): 2. Maurer M. Botond, 3.
Jeszenszky Ruben, 5. Szántói Sz.
Márk.
K-1 VI. évf. 2000 méter (11
induló): 1. Halápi Gergely, 2.
Döbrössy Péter, 5. Maurer M.
Bence, 8. Guzsik Dániel.
K-1 IV. évf. 2000 méter (13
induló): 8. Maurer M. Botond.

hétrõl hétre

Lehetőség az egészség megőrzésére, helyreállítására
Divattá vált egészségrõl,
egészséges táplálkozásról, természetes gyógymódokról,
"Wellness"-rõl beszélni. Sokan
gondolják, hogy nem engedhetik meg maguknak, nem tudják
megvalósítani, esetleg nincs
elég kitartásuk végigvinni egyegy programot. Az emberek
többsége szinte mindent túlzásba visz - túl sokat esznek, túl
sokat isznak, túl sokat ülnek,
túl sokat dohányoznak, túl sokat költenek, túl sokat dolgoznak stb. A mértéktartó életvitel közel sem olyan népszerû,
mint amennyire egészséges. A
"most vagy rögtön" társadalmában élünk, ahol mindenre
kevés az idõ. A gyors ideiglenes megoldások szemléletével
nehéz elfogadni, hogy a jó
egészség nem érhetõ el azonnal. Bizonyos idõre, ismeretszerzésre, a gondolkodásmód
megváltozására van szükség
ahhoz, hogy az új, tartós szokások, az egészséges, kiegyensúlyozott életvitel kialakuljon.
Saját egészségünkért mi
magunk tehetünk a legtöbbet.
Az emberi test hosszú ideig
képes eltûrni, elviselni ilyen
vagy olyan túlzást, mértéktelenséget, valameddig igyekszik
alkalmazkodni bizonyos körülményekhez. Elõbb-utóbb viszont felbomlik az egyensúly,
és megbetegszik. A kiegyensúlyozatlan életmód, az elhízásból eredõ, rendellenes anyagcserébõl adódó betegségek járványszerûen elterjedtek. Nem
természetes, hogy ilyen sokan
betegszenek meg, halnak meg
szívroham, agyvérzés, cukorbetegség, vastagbél- és mellrák
miatt.
A táplálkozásnak igen jelentõs egészségvédõ szerepe
van. A statisztikák szerint korunk megbetegedéseinek mintegy 30-50 százaléka visszaszorítható volna helyes étrenddel.
A helyes étrend az egészségvédõ élelmiszerek megfelelõ
párosításából tevõdik össze.
Az egészségvédõ táplálkozás
pedig a helyes étrendet és a
megfelelõ étkezési szokásokat

fogja egybe. Ez utóbbi az étkezések rendszerességét, idejét
és módját, az elfogyasztott étel
mennyiségét, a rágás milyenségét vagy éppen az evés közbeni lelki állapotot jelenti.
Mivel mindezen tényezõk
domináns szerepet kapnak
egészségünk szempontjából,
érdemes átgondolni a legfontosabb és legalapvetõbb táplálkozási elveket. Étkezzünk minél változatosabban, vagyis
minél többféle nyersanyagból
állítsuk össze étrendünket. Legyünk nyitottak az újabb ötletekre is. Ne kötõdjünk megszokásokhoz, tradíciókhoz, hiszen
ezen a területen a fejlõdés alapja az újabb dolgok iránti fogékonyság. Ne legyenek elõítéleteink az újdonságokkal kapcsolatban, ha még nem is kóstoltuk azokat.
Sokkal könnyebb megelõzni a problémákat, mint orvosolni a bajt, változtatni viszont
sohasem késõ. Az a bizonyos
egyensúly, a kiegyensúlyozottság, a megfontoltság - nemcsak
a táplálkozásban, hanem egész
életmódunkban - vezethet csak
tartós egészséghez és boldogsághoz.
Tudományos adatok erõsítik, hogy elsõsorban a hétrõl
hétre, napról napra, óráról órára hozott tudatos, jó döntéseink határozzák meg egészségünk állapotát. Hogyan neveljük, ösztönözzük önmagunkat
és másokat is arra, hogy egészségpusztító szokásainkat felcseréljük az egészséget megõrzõ, erõsítõ életmóddal?
2011 õszétõl Nagymaroson
az Életpont Nonprofit Kft szervezésében, és támogatásával
tartunk ismeretterjesztõ elõadásokat, igény szerint életmód
klubot is szervezünk. Terveink
szerint az elõadássorozatnak, a
beszélgetéseknek, illetve fõzõköröknek az a célja, hogy segítsünk azoknak, akik szükségét érzik, hogy változtassanak
eddigi életmódjukon.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A SZERVEZÕK
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Szemelvények dr. Seregi
György naplójából
Fő utca
Nem kell ahhoz hivatásos városrendezõnek lenni, hogy az ember
megállapítsa: Nagymaros fõutcája
a Rákóczi Ferenc utca. Pedig hajlamosak vagyunk azt állítani, hogy
a térképen vastagabb vonallal jelölt, a városon átmenõ 12-es utat,
a Váci utat tüntessük ki ezzel a fontos címmel.
Talán igaz, hogy egykor, amikor még lovas kocsik kerekei koptatták a Váci út makadám burkolatát, ez volt az akkori nagyközség
fõutcája. Ma már azonban a 12-es
út szememben "országút", melyet
ellepett a gépkocsik átvonuló áradata, ezek között is a legnagyobb
monstrumok, a kõszállító tehergépkocsik és a "long vehicul" jelzésûek, vagyis a hosszú jármûvek, a kamionok. Itt örül a honpolgár, ha
átjut egyik oldalról a másikra, nemhogy városi, de inkább falusi életet éljen: sétáljon, ismerõseivel beszélgessen, nyugodtan vásároljon
a sarki fûszeresnél, ahogy az illenék egy kisvárosi fõutcán.
A Rákóczi Ferenc utca azonban
más. A városon átvonulva összeköti mindennapi életünk legfontosabb "létesítményeit" a bölcsõtõl a
koporsóig. Vagyis középkori mûemlék templomunkat - ahol születésünkkor megkeresztelnek bennünket - híres iskolánkkal, ahol
fejünkbe töltik tanáraink egy életre szóló tudományukat, egészen a
temetõig, ahol felmenõink nyugszanak, és ahol meglátogatjuk õket
egészen odáig, amikor már nem
megyünk a temetõbe, hanem visznek minket is, hogy megkezdjük
túlvilági életünket.
De a Rákóczi Ferenc utca átmenve, vagy inkább átkeresztelve Dózsa György úttá, majd egy kisebb
"S" kanyar után Vasút úttá, a város
Zebegény felé esõ déli részét is
összeköti a belvárossal, és mint
ahogy neve is mutatja a nagymarosi vasútállomással, mintegy teljesítve a fõutcával kapcsolatos követelményeket. Nemrég még itt ment a
12-es út, a gépkocsik azonban már
a Millennium sor levegõjét szennyezik, amit igazi országúttá építettek.
A Vasút út ennek köszönheti jelenlegi békésebb, nyugodtabb, de egyben elhanyagoltabb éveit. Sokat járunk ide, ha építõanyagra van szükségünk, de van, amikor túl békés,
mert ha az itt lakók élelmiszert kívánunk vásárolni, bizony be kell
jönniünk a belvárosba.

Fejtegetésem szerint tehát jogos
a Rákóczi Ferenc utcát, a Dózsa
György utat és a Vasút utat fõutcának nevezni, melynek hossza
azonos a város hosszával és eléri a
három kilométert is.
Ez így a város, de talán az ország legváltozatosabb utcája. Tengelye, bár repülõgéprõl nézve
egyenes, a valóságban sok helyen
a legváratlanabb töréseket szenvedi, teste hullámzik akár egy kígyóé.
Ezt nem városrendezõk egyenes
útkijelölése, hanem az élet és a város ezer éves fejlõdése alakította,
formálta. A nagyállomást nem geodéták kötötték össze a temetõvel,
mint Szentpétervárt Moszkvával,
ami 800 kilométeren át egyenes,
mert állítólag Nagy Péter cár vonalzót tett a térképre, amikor elrendelte a két város összekötését.
Szélessége nem kevésbé változik, van, ahol egynyomúra szûkül,
van ahol három kocsi is elfér rajta,
az utcát szegélyezõ házak lábazatának némelyikét a felfröccsenõ sár
piszkítja, másutt - a temetõ felé
vezetõ részen - elõkertek szép virágai üdítik az arra járót. A házak
legtöbbje elõtt azonban járda és
vízelvezetõ árok adja a városias
elrendezést.
Az út felülete bemutatja a lehetséges összes burkolat változatot:
hol beton, hol aszfalt, hol makadám, vagy kõ, de mindegyiken folt
hátán folt díszeleg, mint a szegény
ember gatyáján. Egyben minden
szakasza megegyezik: a legváratlanabb helyeken kátyús, gödrös,
hepehupás, tengelytörõs.
Sajnálom azokat a halottakat,
akiket itt visznek ki a temetõbe,
mert a bennük maradt lélek is kiszáll belõlük. De drukkolok azoknak a hívõknek is, akik a templomba igyekeznek, hogy a Rákóczi
Ferenc utca járdáján élve eljussanak a vasárnapi misére. Vagy azoknak a kisiskolásoknak, akik hátukon viszik akkora táskájukat, mint
csigák a házukat, hogy el ne késsenek az egészségtan óráról, és a
csecsemõket, hogy agyrázkódást
ne kapjanak babakocsijukban, ha
végigtolják õket a fõutcán.
Fõutcához nem illõ, elhanyagolt útburkolata ellenére szeretem
a Rákóczi Ferenc utcát, mert házaiban az egész város múltja, története lakozik. Jellegzetes, régi típusú házainak tetõgerince merõleges
az út tengelyére, falai vályogtéglából épültek, kettõs, kisméretû ablakszemei, míves faszerkezetû tor-

náca az utcát szemléli. Alatta mély
pince van, melynek vaspántos tömörfa ajtaja az utcára nyílik. Tetejét piros "Marosi", mélybordás nehéz cserép fedi, melyen a megtelepedett moha rusztikussá, öreggé
teszi a házat és gazdáját.
Ezeknek a házaknak szabályos
sorát, melyet elõdeink rendszeretete alakított ki, azonban megbontotta a modernizáció szele, a nem
kívánatos változásokat, variációkat
megengedte és elõsegítette az építési hatóság engedékenysége, szakértelmének hiányossága. Ennek
következtében az utóbbi száz év
családi házainak típusa kivétel nélkül felsorakozik ezen a fõutcán.
Vannak itt egymásnak támaszkodó (régi és új) sorházak, melyek tetõgerince párhuzamos az út tengelyével, vannak egyedülálló sátortetõs kockaházak az ötvenes évekbõl, melyek falazata már üreges
téglából készült és vannak a faluvégen emeletes, szinte hivalkodó 68 szobás, státuszszimbólumot növelõ, fiatal házak. Nem ritka az
emeletes ház, legyen az új, vagy
régi, a lényeg, hogy változatossá tegye az ereszvonalak magasságát,
megtörje annak egyhangúságát.
De színesítik az utcaképet olyan
sarokházak is - ott ahol a Rákóczi
Ferenc utcából leválik a Dézsma
utca -, melyeknek trapéz alaprajza
és emelete van, vagy olyan, amelyiknek teteje az utcaszintrõl kezdõdik, amin nemcsak a macskák,
hanem vállalkozó szellemû holdkórosok is könnyen sétálhatnak
derûs éjszakákon.
Ezen a szakaszon présházakból
átalakított lakóházak is sorakoznak, olyanok, melyeknek ablakán
az utcáról beléphetünk a szobába.
A híres Dézsma utcai pincéknek
szénapadlás bejárata is a Rákóczi
Ferenc utcára nyílik, nyeregtetõs
háromszög alakú végfalaiban a
bejárati ajtók azonban ma már más
funkciójú helyiségekbe nyílnak.
Ezek a pincék a Rákóczi Ferenc
utca alá nyúlnak, boltozatuknak a
szekérforgalom meg se kottyant, a
mind nehezebb gépjármûvek súlya
alatt azonban nyögnek (és olykor
beszakadnak), mert tömegüket
nem korlátozzák.
A nagymarosi pincék bejáratának jellegzetes félköríve csak növeli a fõutca geometrikus vonalainak sokszínûségét. Különlegességük, hogy nemcsak a házak alatt,
hanem "szingliben", önállóan és
csoportosan is megjelennek a há-

zak között, kár hogy már csak némelyikben lehet meginni egy pincehideg nagyfröccsöt.
Az általam kijelölt fõutca sokoldalúságát azzal is bizonyítja,
hogy egy részén - a Kittenberger
Kálmán utca és az Elsõvölgy utca
között egyirányú (a biciklistáknak
kétirányú), másutt pedig kétirányú.
Nagymarosnak az is jellegzetessége, hogy a mellékutcák burkolatának minõsége jobb, mint a kiemelt
jelzõvel (és forgalommal) ellátott
fõutcáé.
Magam részérõl, amikor a
Kisújhegyrõl gépkocsimmal lejövök a Rákóczi Ferenc utcába jobbra fordulok, akár egyenesen tovább megyek a nagy CBA-ba bevásárolni, vagy az "Édeske" cukrászda felé fagylaltozni, akár ellenkezõ irányban lányomékhoz a
Szálloda út felé. Ez utóbbit csak
úgy tudom megközelíteni, ha a
Dézsma utcához érve kormányom
gyors tekerésével gépkocsimat
hegyes szögben visszakanyarítom
a temetõ felé. Balesetveszélyes
mûveletrõl van szó, rendezetlen
forgalmi viszonyok között. De
rendezetlenek a szabályok, a parkolási lehetõségek, a járdaszélességek, vízelvezetõ árkok az egész
fõutca hosszában.
Miközben lökésgátlóm nyikorog és szenved a hepe-hupás úton
és félve lassítok a gödröket kerülgetve, a templom felé haladva
imádkozom, hogy gépkocsim fáradt tengelye ne törjön el, eszembe jut katonakorom masírozó nótája: - "A fõutcán, a fõutcán végig
menni nem merek". A folytatást
azonban átkölti a valóság, mert
nem szeretõt, hanem sima utat keresek.
Átéltem Budapesten a belvárosi fõutca program megvalósításával összefüggõ rendetlenséget. EU
támogatással ez is tulajdonképpen
három utcára terjedt ki, a Kálvin
tértõl a Szabadság térig. Ma már
senki sem vitatja célszerûségét és
turistacsalogató hatását. Idõs korom ellenére is szívesen eltûrném
a nagymarosi fõutca feltúrását és
újjáépítését is. Ez a "projekt" is
már évtizedek óta aktuális. Miért
csak a rajta bukdácsoló közlekedõk látják ezt? Az illetékesek miért nem?
Örömmel olvastam, hogy a
Magyar utcát és ennek a Fõ tér felé
vezetõ összekötõ útjait EU-s támogatással felújítják. Ennek szükségességét nem vitatom, a fontossági sorrendet azonban igen. Elsõsorban gyakorlati szempontok miatt,
melyek megelõzik azt a Dunakanyarban (sõt az egész országban)
EU-s támogatással végrehajtott látványos programot, mely a központokat kicsinosítja, a város vérkeringését biztosító útvonalakat pedig
elhanyagolja.
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Köztünk élnek

Látogatás a
Napkereki Küküllõben
Az utóbbi pár hónap nem telhetett el anélkül, hogy ne tettünk
volna látogatást egy-egy ismertebb nagymarosi személynél,
akiket rövid interjú formájában
próbáltunk közelebbrõl is bemutatni az olvasóknak. Ebben a
hónapban a látogatásunk célpontjául Zoller Csabát, a
Napkereki Küküllõ mûhely vezetõjét választottuk, akit valószínûleg sokan már jól ismernek.
Csabi Zebegényben született,
de már kezdetektõl fogva Nagymaroson élt. Vácott végezte gimnáziumi tanulmányait és régi
álma volt, hogy a régészet tudományával foglalkozzon. Mindig
is nagyon szerette a történelmet
és az irodalmat. Nagy érdeklõdéssel tekintett a különbözõ hagyományokra, vallásokra és filozófiákra. Az álma nem vált
valóra, ezért egy hirtelen ötlettõl vezérelve egy repülõs iskolában folytatta tanulmányait Repülõgép Navigációs Mûszerész
szakon. A sikeres végzés után
döbbent rá, hogy repülõs pályafutása nem lesz túl hosszú életû. Ezek után gépészeti technikumot végzett, majd a vízmûnél vállalt állást. Eleinte a kerékpárok távol álltak az érdeklõdési körétõl, de a sport meghozta nagy változást az életében. Kerékpáros versenyeken
indult duatlon, triatlon és hegyi
kerékpározás kategóriákban,
mely versenyeken sokszor kimagasló sikereket ért el. Ezáltal a biciklije is állandó szervízelésre szorult és úgy döntött,
hogy megtanulja saját maga
karban tartani. Így került kapcsolatba a szereléssel. Késõbb
a baráti társaságban is sokak keresték meg azzal, hogy segítséget kérjenek tõle a javításokhoz.
Így szép lassan kialakult az elképzelése, hogy ezzel a tevékenységgel vállalkozás szerûen
is érdemes lenne foglalkozni.
1990-91 körül már hivatalosan is kerékpárszerelõként mûködött. Elõször otthon volt a
mûhely, aztán az Általános Iskola fölé települt ki. 96-ban újabb
költözés következett, ahol elnyerte jelenlegi helyét az Édes-

ke cukrászdával szemben elhelyezkedõ kis, csöndes ligetben.
Az általuk ültetett fákkal barátságos és organikus környezetett
teremtettek, amivel nagyban
hozzájárultak a terület szépségének növeléséhez. A bolt rengeteg néven futott már, de úgy fest,
hogy a jelenlegi neve már véglegesnek
tekinthetõ.
A
Napkereki Küküllõ név egy játékos szóösszetétel eredménye,
ami nagyon elnyerte Csabi tetszését. A mûhely külsõ és belsõ
díszítései miatt sokakban vetülhetett fel a kérdés, hogy mégis
milyen vallás követõje alanyunk,
de mint kiderült az egész design
csak a széles érdeklõdési körét
és az általa meglátogatott gyönyörû helyek emlékét tükrözi.
Régen sokat utazott, bejárta Indiát, Nepált és hosszan túrázott
a Himalájában is. Az üzlet profilját tekintve széleskörû szolgáltatásokat nyújtanak. Nemcsak
szereléseket vállalnak, hanem
kiállítások szervezését és régebbi kerékpárok restaurálását, esetleg továbbgondolását is vállalják. Emellett bicikli kölcsönzésre is nyújtanak lehetõséget. Ez a
szolgáltatás erõsen hullámzó
tendenciát mutat, mert erõsen

összefügg a turizmus alakulásával, de mindig van raktáron körül-belül 15 bicikli, amit ki lehet kölcsönözni. A zebegényi és
verõcei kölcsönzõkkel közeli
kapcsolatban állnak, így ki tudják egymást segíteni, ha úgy
hozza szükség. Csabi számára
nagyon fontos az egyéni arculat
létrehozására való törekvés, a
piacon való bent maradás és a
piacból adódó változások rugalmas kezelése.
Elárulta, hogy két segédje
mellett is bõven jut neki tennivaló az üzletben. Munkaszervezéssel és a folyamatos munka
biztosításával foglalkozik a legtöbbet. Sokszor kap segítséget
lányoktól a kert fenntartásához
is. A vállalkozás vezetésén kívül
még képviselõi feladatokat is
magára vállalt és sok civilszervezet munkásságában tevékenykedett. Ilyen szervezetek a régi
San Team, Ars Regia Szellemi
Mûhely és a nemrég létrejött
Kerek Egylet. Csabi képviselõként próbálja segíteni az egyesület és az önkormányzat gördülékeny együttmûködését. A szervezetük célul tûzte ki, hogy a
nagymarosi kultúrát felvirágoztassák és lakó környezetünket

szebbé és élhetõbbé varázsolják.
Olyan eredményeket köszönhetünk nekik, mint a Szent Erzsébet tér felújítása, a kút restaurálása a Templom tér fölött, Az
Elsõvölgy utca sarkának megszépítése és a nagymarosi piac
létrejötte. Hosszú távú terveik
között szerepel a marosi strand
helyrehozása és egy partmozi
kiépítése, melyekkel tovább erõsítenék Nagymaros kultúrájának
vonzerejét. A felmerülõ ötletek

között egy nagyon érdekes projektre is fény derült. Kezdeményezik egy honlap létrehozását,
aminek célja a temetõ digitalizálása lenne. Az oldal tartalmazna információkat a sírhelyek elhelyezkedésérõl, a szabad helyekrõl, temetkezési szokásokról
és egy olyan funkciót, mellyel
családfa-kutatásra is lehetõség
nyílna. Továbbá felvették Visegráddal is a kapcsolatot, hogy
megpróbálják a két város összhangját olyan szintre emelni,
hogy esetleges közös programok
szervezésére is sor kerülhessen
a jövõben. Ez a lépés talán megszûntetné azt a sajnálatos tényt,
hogy városunk sokszor csak parkoló-városként üzemel a turizmus számára. Csabi viccesen
hozzáfûzte, hogy lehetne akár
olyan program, hogy a Visegrádi Palotajátékok idején a nagymarosiak elrabolják a királynõt.
A Napkereki Küküllõben
tett látogatásunk során kellemes élményekkel és érdekes
történetekkel lettünk gazdagabbak. Ezúton is sok sikert
kívánunk a jövõben és reméljük, hogy minden kitûzött cél
sikerrel zárul majd.
BURGERMEISTER RICHÁRD
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
Rendhagyó Állatbarát klub
az iskolában

Állatbarátkör

A budapesti Rex Alapítvány
munkatársai látogattak május 30-án iskolánkba, és egy
érdekes, színes bemutató
órát tartottak az alsó tagozatos osztályok számára.
Az elõadás témája a helyes és felelõsségteljes állattartás volt. Elsõsorban a kutyák tartásáról hallhattunk
érdekes és hasznos információkat, de érintettük a macskák és egyéb hobbiállatok
gondozásának kérdéseit.
Nagyon büszkék voltunk, hogy állatbarát klubunk kis tagjai aktívan vettek részt az órán, hiszen
többségüknek van otthon kis
kedvence, és beszámoltak
rendszeres összejöveteleinkrõl is, ahol ezt a témát érintjük, minden alkalommal egy
kis vendégállat bemutatásán
keresztül.
A téma kimeríthetetlen:
azon túl, hogy mindenkiben
tudatosodni kell, hogy képes-e egy kis élõlényt helyesen ellátni, nagyon sok
szó esik arról a sok élményrõl, melyeket kis kedvence-

inktõl kapunk. S talán ez a tényezõ a legfontosabb: a szeretet, a ragaszkodás, a szoros
kapcsolat egy állat és gazdája
között.

Nyáron szünetel az Állatbarátok klubja, és reméljük, hogy
szeptemberben hasonló létszámmal és lelkesedéssel találkozunk.

ITT A MELEG IDÕ. Amennyiben a kutyáját magával kell vinnie bevásárláshoz
ne hagyja az üzlet elõtt kikötve, vagy egyedül az autóban bezárva a forró napon. A kertben se hagyja a kutyát árnyék és víz nélkül. Amennyiben kirándulásra megy kutyájával mindíg vigyen magával tiszta ivóvizet. A MÁTÉ Alapítvány
idén is ki fog tenni ivóvizet tálkákban a szomjas kutyák számára, remélve, hogy
a múlttól eltérõen, a tálkák nem fognak eltûnni, vagy lesznek hamutartóként
hasznosítva! A kutya "sétáltatás" hõségben - bicikli vagy segédmotoros kerékpár
után - rohantatva a kutyát nem válik annak hasznára (az szívesebben meg-meg
állna és körbe szaglászna), ez csak az ellustult gazdinak tesz jót!
MARIAN VON BENKO

A nyárra kívánjuk minden kis állatbarátnak, hogy
nagyon szép és tartalmas
nyara legyen, töltsön minél több idõt kis kedvencével, fokozottan ügyeljen
a forró napokon, gondoskodjon mindig friss vízrõl,
a rá gc sá lók at s oh a ne
hagyja napon, és még sorolhatnám, de gondolom,
õk ezt mind tudják már,
hogy õsszel sok vidám élményrõl számolhassunk
be egymásnak.
HEINCZNÉ CSERNI KATI

HONLAPUNK CÍME:
www. matefoundation.com
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Straubinger Zoltán János és Szalontai Alíz
Éva fia Olivér, Radics Richárd és Kiss Beáta lánya Patrícia.
Házasságot kötöttek: Szabó Ádám és Pintér Orsolya.
Elhunytak: Dr. Szabados György Lajos, Tóth Pálné sz.
Budenszki Katalin, Bodnár Tamás Péter, Raszler Józsefné
sz. Jung Anna.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik SZABADOS GYÖRGY temetésén megjelentek és õt utolsó útjára kísérték, akik templomi búcsúztatóján részt
vettek.
HÁLÁS KÖSZÖNETTEL: SZABADOS CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
RASZLER JÓZSEFNÉ sz. JUNG ANNA temetésén
és templomi búcsúztatóján résztvettek, s fájdalmunkban osztoztak.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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A mûvelõdési ház programjai

Közérdekû telefonszámok

2011. július -augusztus

orvosi ügyelet - 06-27/354-180
mentők - 104
rendőrség - 107
tűzoltóság - 105
polgárőrség - 06-70/382-9041

Július 11. de.: vásár (angol ruha)
Július 12. de.: vásár
Július 14. de.: vásár
Július 15-16-17.: Regejáró Misztrál Fesztivál
Augusztus 8. : vásár
Augusztus 9.: vásár

- ABLAKSZIGETELÉS Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.
Július hónapban 15 %-os kedvezmény minden megrendelőnknek!
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT A KUTYAKANYAR ÁLLATORVOSI RENDELÕ
ajánlja minõségi termékeit.
A ROYAL CANIN fajtatápok és egészséges kölyök illetve
felnõtt tápok most különösen kedvezõ áron: 3+1 ajándék csomagban kaphatók.

További információkért hívjon
a 06-20-46-828-46 -os telefonon.
ÚJDONSÁG: A tápok, vitaminok, parazitaellenes szerek,
nyakörvek…minden hétköznap 11-16 óra között is átvehetõk a kutyakozmetikában illetve rendelési idõben a rendelõben.

Egész hónapban
tartó hús akció a
Jóker Vegyesboltban.
Nagymaros, Dézsma u. 13.

Comb: 990 forint
Lapocka: 870 forint
Dagadó: 870 forint
Oldalas: 870 forint
Rövid karaj: 990 forint
Hosszú karaj: 940 forint

Könyvtári
hírek
Értesítjük
Kedves Olvasóinkat,
hogy
a Városi Könyvtár
július 5-től (kedd)
szeptember 5-ig
leltár miatt ZÁRVA.

Nagymaros
Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város
Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros, Fõ tér 5.
Telefon: 27/595-100, fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztõi munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Felelõs szerkesztõ: Furucz Angelika
(dunapress@invitel.hu)
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 27/316-100, fax: 305-581

HIRDETÉSEK
ÉS KÉZIRATOK
LEADÁSA A HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
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