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IX. Nagymarosi
100 éves lett
Fúvószenekari Fesztivál a nagymarosi óvoda

A Dunakanyar Fúvósegyüttes
2009-ben is megrendezi hagyományos fúvószenekari találkozóját Nagymaros fõterén. A június
27-én 17 órakor
kezdõdõ fesztivál vendégei a
Dányi Ifjúsági
Fúvószenekar,
a Gánti Német
Hagyományõrzõ Tánccsoport,
valamint kísérõzenekaruk, a
szári
Gaudi
Buam kisegyüttes lesznek. A két koncertzenekar idén is készül közösen
elõadott mûsorszámokkal,
melyeket a karmesterek felváltva vezényelnek.
A Fõ téri programokat követõen a Dunakanyar Fúvós-

együttes és a Nagymarosi
Dunai Svábok Közössége 20
órától bált rendez a mûvelõdési házban, melyen a jó hangulatról a Gaudi Buam svábzenekar gondoskodik. Jegyek elõvételben és a helyszínen 1000 forint/fõ áron,
korlátozott
számban kaphatók. Helyfoglalásra Ivor
Anikónál (0620/414-0712) és a könyvtárban Mándliné Szabó Katalinnál van lehetõség. Mindkét
rendezvényre szeretettel várjuk a zene- és tánckedvelõ
közönséget!
UJVÁRI GÁBOR

Tánccal, körjátékokkal és táblaavatással ünnepeltek
Óvodánk 100. születésnapjára
szervezett ünnepségünk május
30-án lezajlott. Egybe esett a
gyermeknappal, ezért úgy gondoltuk (óvónénik és dadus nénik), hogy rendezünk gyermekeink számára egy programokkal,
játékkal, élménnyel teli kellemes
napot. Meghívtuk a szomszéd

hívást. Így fúvószenekar kíséretével vonulhattunk a Fõ térre, a
napi programok helyszínére.
Az emléktáblát Csengery János készítette és Zoller Csaba alpolgármester leplezte le, aki kedvesen visszaemlékezett beszédében az óvodás éveire. Magam is
szóltam pár szót az egybegyûl-

települések, így Zebegény, Kismaros, Visegrád óvodáinak
nagycsoportosait. Mivel német
nemzetiségi óvoda vagyunk,
ezért meghívtuk Solymár német
nemzetiségi óvodáját is, akik példaértékûek számunkra, így a
zebegényi óvoda is.
Zebegény és Solymár elfogadta a meghívásunkat és színvonalas mûsorral, tánccal színesítették a programot. A mi nagycsoportosainkkal együtt szép
kezdést adtak a napnak.
Az ünnepség emléktáblaavatással kezdõdött a Magyar
utcai óvodánál, a színvonalat
emelendõ meghívtuk a nagymarosi Dunakanyar Fúvóegyüttest,
akik - nem tudom eléggé megköszönni nekik - Újvári Gábor
vezetésével, elfogadták a meg-

tekhez, legfõképp gyermekeinkhez, hiszen valójában értük van
az óvoda.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy meghívott nyugdíjasaink
szép számmal megtiszteltek bennünket, hiszen a 100 évben benne van az õ munkájuk is.
A Fõ téren Zoller Csaba alpolgármester felolvasta Petrovics László polgármester üzenetét, aki sajnos nem tudott
megjelenni más elfoglaltsága
miatt.
A gyerekek mûsorát megzavarta egy kis esõ, de hõsiesen
kitartottak és profi módon megoldották a feladatot. Nagyon
szépen köszönjük nekik, és a
felkészítõ óvónéniknek, táncoktatóknak.
folytatás a 4. oldalon

Dunakanyar Fúvósegyüttes
Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte tavaly a Dunakanyar
Fúvósegyüttes. A közelmúltban került átadásra tabló méretben
az itt látható, még 2008-ban készült fotó, amelyen mindazok a
zenészek láthatók, akik a 30 év alatt játszottak az együttesben.
(Fotó: Kiss Péter)
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Három testvérvárosa is lehet Nagymarosnak
Ebben a hónapban kétszer üléseztek a város honanyái és atyái. A rendes ülést május 21én, csütörtökön tartották meg.
Itt többek között határoztak arról, hogy támogatja a város egy
bölcsõde létrehozását és a „bölcsõdefejlesztési” pályázaton
való részvételt. A képviselõ-testület elfogadta a címerrõl szóló
határozat módosítást, amely szerint a régi címer is használható
jelképként. Elfogadták utólagosan, a nagymarosi óvoda fennállásának 100. évfordulójára készülõ emléktábla tervét is, és
hozzájárultak ahhoz, hogy a város mindhárom óvodájának falára kikerülhessen.
Jelenleg Nagymaroson a két
háziorvos és hétvégén külsõs
orvosok végzik az ügyeleti ellátást. Azonban a két háziorvos
jelentõsen túllépi az EU-s munkaidõkorlátot. Ezért a testület
arról döntött, hogy a hétvégén
ügyeletet ellátó külsõs orvosokat kéri fel még egy nap ügyelésre. A polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy állapodjon meg - figyelembe véve
a költségvetésben az orvosi
ügyeletre meghatározott keretösszeget – az orvosokra háruló
többletfeladat költségeirõl. Jóváhagyták a szerver beszerzésére, illetve az iskola felújítására
meghatározott összegeket, és
ezzel módosították a költségvetési rendeletet.
Négy éve húzódó ügy az
adófelderítés. Sajnos még mindig vannak olyanok, akik nem
fizetik meg a helyi adókat. A
testület elé kerülõ adófelderítésekrõl szóló beszámolóból is
látható, hogy az önkormányzat
dolgozói már nagyon sokszor
próbálkoztak megoldani az
ügyet. A beszámolót a képviselõk elfogadták azzal a módosítással, hogy felülvizsgálják az
1000 négyzetméter feletti ingatlanok adóztatási morálját.
Két közbeszerzési pályázat
került be a tervek közé, az egyik
a Zöldfa utca burkolatának felújítása a másik az árvízvédelmi
vonal kiépítése, tervezési feladatok. Már tavaly is nagy vitát
váltott ki az akkori testület egyik
határozata, amelyik megtiltja
megállító táblák kihelyezését a
városon belül. Ennek visszavonását kezdeményezte a testület
az elõzõ hónapban. A közterületek használatáról szóló rendelet módosításában ezt most elis
törölték a képviselõk.

A város szeretné tulajdonába venni a Felsõmezõi területeket, amelyek jelenleg állami tulajdonban vannak, ezért felhatalmazták a polgármestert a
tulajdonbavételi igény kezdeményezésére.
A Nagymaros címû lapra három pályázat érkezett be, ebbõl
kettõ volt érvényes. A képviselõ-testület meghallgatta mindkét
pályázót és végül a jelenlegi kiadót, a DunaPress Multimédia
Bt-t találta alkalmasabbnak.
Támogatták a városvezetõk
testvérvárosi kapcsolatok kialakítását három várossal is. Az
egyik Gejõc (Ukrajna), amellyel
már aláírásra vár a szerzõdés,
amit a testület döntése alapján
megtehet a polgármester. Felkérték õt, hogy készítse elõ a
másik két város Grevesmühlen
(Németország) és Bõs (Szlovákia) testvérvárosi szerzõdéseit
is.
A testület döntött, hogy pályázatot nyújt be a város a Váci
út 21. szám alatti önkormányzati ház felújítására és a Visegrádi utca útburkolatának felújítására is.
A rendkívüli testületi ülésre
május 27-én került sor, amit
Petrovics László távolléte miatt
Zoller Csaba alpolgármester
vezetett. Egyéb elfoglaltsága
miatt nem volt jelen Rudolf

Kriszta képviselõ sem. Elsõ napirendi pontként az önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítását tárgyalták
meg. Jelen voltak az ülésen az
intézmények vezetõi is, akik
nemtetszésüket fejezték ki a
szûkös határidõ miatt. A jogszabályi módosítás már decemberben megjelent, de csak most
vették észre a városházán. Ezt
kritizálták a vezetõk és azt is,
hogy rájuk hárult a feladat: módosítsák az okiratot, amelyhez
nincsen jogi képesítésük. Igaz,
a testület felhatalmazta az önkormányzat jogtanácsosát, hogy
nyújtson segítséget a megírásban, mégis az intézményvezetõk
ezt nem érezték elégnek. Végül
elfogadták az alapító okiratok
módosítását, de egyben felkérték a polgármestert, hogy bõvítsék ki a jogtanácsos megbízási
szerzõdését az intézményi okiratok szakszerû elkészítésével
és felkérték a jegyzõt, hogy minden, a Magyar Közlönyben
megjelenõ és az intézményekre
vonatkozó jogszabályt idõben
juttasson el a vezetõkhöz.
Döntöttek arról is, hogy az
önkormányzat pályázatot nyújt
be a komp felújítására az
Atlantis Visegrád Kft kérésére.
A cég vállalja cserébe, hogy 5
évig üzemelteti a révet és a 3 év
elidegenítési tilalmat is betart-

ja. A döntés nem volt egyszerû,
hiszen Heininger Ferenc nehezményezte, hogy a cég egy bírósági és egy közigazgatási eljárást is folytat az önkormányzat
ellen. Grécs László szerint az
Atlantis Kft azt kifogásolja,
hogy a Fõ tér átépítése miatt
megváltozott a forgalmi rend.
Véleménye szerint célszerû lenne felülvizsgálni a döntést egy
szakértõ segítségével, hiszen
nem csak a kft részérõl érkezett
panasz. A testület arról határozott, hogy pályázik, azzal a feltétellel, hogy ha megnyerik, akkor az Atlantis Kft megszünteti
a folyamatban lévõ eljárásokat,
és újakat nem kezdeményez, valamint elvégezteti saját költségére a komp mûszaki felülvizsgálatát. Ivor Andrásné alpolgármester kezedeményezésére a feltételek közé bekerült az is, hogy
a cég biztosítja évente a civil
szervezetek támogatásaképpen
200 személy és a hozzájuk tartozó közlekedési eszközök térítésmentes átkelését. Az önkormányzat cserébe vállalja, hogy
szakértõ segítségével felülvizsgálja a forgalmi rendet egy éven
belül.
A testület elfogadta az elsõ
negyedéves költségvetési teljesítésrõl szóló beszámolót is.
FURUCZ ANITA
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Nagymaroson csak
egyéjszakás turizmus van
Szükség lenne egy wellness szállóra is
A vendéglátóiparban és az idegenforgalomban tevékenykedõ vállalkozókat várta az önkormányzat egy
kerekasztal-beszélgetésre a városházára június 4-én, csütörtökön este.
A több mint harminc meghívott vendégbõl szép számban eljöttek. A
megjelentek véleményt formálhattak
arról, hogy hogyan lehetne jobbá tenni Nagymaros idegenforgalmát.
A jelenlévõket elõször Ivor
Andrásné alpolgármester köszöntötte, aki az összejövetelt kezdeményezte az alábbi témában: mit várnak a vállalkozók a testülettõl vállalkozásuk fellendítése érdekében
és, hogy mit tehetnek közösen a célok megvalósításáért. Az alpolgármester átadta a szót Petrovics László polgármesternek, aki elmondta:
szeretnék megtudni a jelenlévõktõl, hogy mit várnak az önkormányzattól és mit tehetnek maguk
a vállalkozók a városért.
- Egyetlen lehetõsége van
Nagymarosnak jelenleg, hogy fejleszti az idegenforgalmát – mondta a polgármester.
Grécs László önkormányzati
képviselõ, a városfejlesztési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke úgy látja, hogy a kiscsoportos beszélgetésnek, ami csak
egy vállalkozói szférát szólít meg
nagyobb a jelentõsége.
- Fontos lenne, hogy összefogjuk a vállalkozókat, ezért kellene
alakítani egy idegenforgalmi, turisztikai egyesületet. Összefogással
sok mindenre lehetne pályázni.
Több helyen mûködik már az,
hogy az idegenforgalmi adó felét
visszaadja az önkormányzat a vállalkozónak, akinek azt a környezetük rendben tartására kell felhasználnia, jó lenne ezt nálunk is megvalósítani. Olyan természeti adottságai vannak a városnak, amelyeket ki kellene használni – mondta.
A jelenlévõ vállalkozók is elmondták problémáikat. Egybehangzó véleménnyel állították: az a baj,
hogy Nagymaroson nem lehet megtartani a vendéget. Egyéjszakás turizmus van nálunk, hiszen nem tud
mit csinálni az ide érkezõ turista.
Nincsenek látványosságaink, amik
meg esetleg vannak, azok nem tartanak minden idõszakban nyitva.
Nincsenek programok, nincsen szórakozóhely városunkban. Egy éttermünk van és annak is korán bezár a
konyhája. Ezek okozzák, hogy se a
vendég, se a pénze nem marad itt.
Felmerült az is, hogy kevés a
szálláshely is. Míg Visegrádon közel 2000 szálláshely van, addig nálunk talán kétszáz. A vállalkozók
szerint olcsón is meg lehetne olda-

ni a programokat. Hiszen itt van a
Duna, így kellene egy csónakkölcsönzõt létrehozni. Fontos lenne,
hogy jól kitáblázottak legyenek a
vendéglátó- és szálláshelyek, mint
ahogy az is, hogy legyen egy központi helyen egy hirdetõtábla, amelyen minden fontos információ szerepel, amelyre egy ide látogatónak
szüksége lehet. Kiderült az is, hogy
nagy igény lenne egy wellness
szállóra is, amely már kész programokat kínál a vendégeknek.
Ezekhez azonban befektetõkre
van szüksége a városnak – hívta fel
a figyelmet a polgármester. Elmondta azt is: tervezik egy helytörténeti múzeum és egy vallási
múzeum megnyitását, amihez várják az anyagokat a nagymarosiaktól. Szeretné a város újraindítani a
Tiszta udvar, rendes ház programot
is. Szóba került még a Duna-part
rendezetlensége. Ezen szeretne változtatni az önkormányzat. Végül
abban maradtak a résztvevõk, hogy
megfontolják egy egyesület létrehozásának lehetõségét és hogy kölcsönösen reklámozni fogják egymást a helyi turisztikai, idegenforgalmi vállalkozók.
Ivor Andrásné lapunknak elmondta: a találkozó sikeres volt. A
vállalkozók megyegyeztek abban,
hogy a kölcsönösség elve alapján támogatják egymást. Hozzátette: nem
áll meg a kezdeményezés, legközelebb az építõ- és egyéb ipraban tevékenykedõket várják a városházára.
FURUCZ ANITA

Ki fizeti a révészt?
Érdekes
vita bontakozott ki
néhány
hete az
egyik testületi ülésen. A képviselõk elé került egy elõterjesztés, amelynek lényege: a
város pályázatot nyújt be a rév
korszerûsítésére, ehhez az önrészt az üzemeltetõ cég biztosítja, s ha sikeres lesz az akció, akkor a kft-nek a város felé
kell majd elszámolnia azzal,
hogy mire költötte a pénzt. Ez
eddig így rendben is volna, ám
a vitában kiderült: az önkormányzat és az Atlantis Kft között - bár nagyon erõs az egymásra utaltság - jelentõs véleménykülönbségek is vannak,
ezek közül az elmúlt idõszakban egyik-másik eljutott a jogi
útig is.
Ezért szabott most a képviselõ-testület a pályázathoz nélkülözhetetlen támogatása mellé feltételeket: üljön le a kompot mûködtetõ cég vezetése a
városvezetéssel és tisztázzák
kapcsolataikat. Mert - fogalmazott nem egy vársatya a vitában - elfogadhatatlan, hogy
miközben a települést irányító
grémium támogatását kérik
egy jelentõs összegû pályázat-

hoz, aközben meg bíróságra
citálják õket más ügyben.
Reménykedjünk abban,
hogy a józan ész gyõz. Nagymarosnak ugyanis szüksége
van a révre, a révészeknek meg
a városra. Ha olykor csak erõs
alkukkal lehet is megkötni néhány egyezséget, létrehozni a
kompromisszumot, akkor is azt
kell mondanunk: az együttmûködés az egyetlen járható út.
Ráadásul a testületi vita ismét a felszínre hozott egy olyan
problémát is, amelyet a város
immár évek óta görget maga
elõtt. Ez pedig a rév megközelíthetõsége. A korábbi közlekedési rend megváltoztatása, bár
akkor jó megoldásnak tûnt,
újabb, elõre nem látott gondokat vetett fel. Mindenképpen
indokolt tehát egy szakértõi tanulmány, amely minden tényezõt - beleértve nem csak a révhez igyekvõk, hanem a parkolók, a sétálók és a helyben lakók érdekeit is - figyelembe
vesz.
A testületi ülésen elhangzott: készülõben van egy tanulmány. Reménykedjünk abban,
hogy az majd használható
megoldást kínál a mostani
problémákra, s abban is, hogy
lesz akarat és pénz majd a cselekvésre.
FURUCZ ZOLTÁN
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100 éves lett a nagymarosi óvoda
Tánccal, körjátékokkal és táblaavatással ünnepeltek
folytatás az 1. oldalról
Ezután következett Bartha Tóni
Bábszínháza, de ez már a mûvelõdési házban, az esõ miatt. A gyerekek nagyon élvezték az elõadást.
A bábszínház után következett
az ebédszünet 14 óráig. Hál’ Istennek az idõ is jobbra fordult, így a
Fõ téri gesztenyefák alatt kihelyezett asztaloknál a gyerekek
kézmûveskedhettek és a másik oldalon a büfé asztalnál sok finomság várta az egybegyûlteket teljesen ingyen, a dadus nénik szíves
kínálásával. Köszönjük azoknak a
kedves szülõknek, akik sütöttek
erre az alkalomra.
Nagyon köszönjük a szülinapos
tortát is, amit Vator Anikó egy Dózsa György utcai óvodásunk anyukája készített és a gulyás után örömmel elfogyasztottak a gyerekek. A
pogácsát Hetényi Andrea
óvónéni ajánlotta fel az ünnepségre.
A finom ebéd elkészítésében
Kiss György, mint “fõszakács” és
Harangozó Károly, Varagya Lajos és Schült Ferenc, mint “kiskukták” mûködtek közre, köszönet érte.
De õk bizony nem fõzhettek
volna, ha a hozzávalókat nem ajánlják fel nekünk: a húst és az ásványvizet a CBA-tól (Rasman Miklós
ajánlotta fel) kaptunk hozzá csokoládét is, amit kedden az óvodában
ettek meg a gyerekek, hogy senki
ne maradjon ki.

ami véglegesen bekergetett a mûvelõdési házba. Ekkor segített bevinni a székeket és asztalokat Horváth András, Lakatos Tibor és Illés Zoltán, nem törõdve az esõvel.
Köszönjük nekik.
Bozóki Mariann tanító néni gyerekeivel a tõlük megszokott, színvonalas táncmûsort adta, majd a
Madárdal együttessel közösen egy
nagyon jó hangulatú táncházzal fejezõdött be a nap, amit nagyon köszönünk neki. Kissné Hangrád
Marika, Schultétyné Jung Erzsébet
és tanítványai is segítettek a jó hangulat megteremtésében. A táncház
végén minden gyermek zsákbamacska meglepetéssel térhetett
haza, amit szintén a szülõk adtak
Harangozó Károlyné óvoda- össze. Köszönjük nekik!
vezetõ
A sok-sok szülõi segítség megrengeteg gyümölcsöt, amit elosztottunk a három óvoda között és ezt
tettük a szörpökkel is, amit a szülõktõl kaptunk.
Mindenkinek hálás köszönet a
hozzájárulásért.
Köszönjük Dusi néninek, a napközi vezetõjének a lehetõséget és a
segítséget, hogy ott elõkészíthettük
az ételeket a másnapi fõzéshez, és
Rudolf Józsefnek is, hogy szombat
reggel korán felkeltek és segítettek.
Szombaton reggel a Fõ téren az
asztalok és székek elõkészítésében
segítettek Mészárosné Vitok Csilla, Zoller Péter apuka és Zeller
Ákos volt óvodás, köszönjük szé-

A Madárdal együttes különbözõ hangszerekkel ismertette meg
a gyerekeket
A krumplit Kiss Károly ajánlotta fel. A többi zöldséget Balázs
Róbert, illetve Ugrai Mária (Manyi) biztosította. A kenyeret Hénop
Berni férjétõl Péterí Jánostól kaptuk, aki a Dunakeszin található
Kovács Pékségben dolgozik. Bergmann Józseftõl (Szepa) kaptunk

pen.
Köszönet Bedõ Ádámnak és
Ocsenás Tibornak, akik a technikai segítséget adták.
Ebéd után következett a Madárdal együttes mûsora. Úgy látszott,
az idõjárás sem szól bele a programba, de sajnos jött egy zivatar,

Az emléktábla mindhárom
óvoda falára felkerül
nak és Fleischmann Pálnak a
fényképek és videó felvételek készítését, hogy megörökítették ezeket a pillanatokat.
Köszönöm a kollégáknak,
óvónéniknek, dadus néniknek az
egész napos helytállást. Köszönöm Recska Öcsi bácsinak az óvo-

Tánccal, dallal ünnepeltek az óvodások
tapasztalása nagyon jó érzés volt.
Köszönjük Matukné Patrik Beának, aki összefogta, szervezte a
szülõk munkáját és lelkesen megoldott sok feladatot. Nagyon csinosak voltak gyermekeink és az
óvónénik az egyforma nyakkendõben, melyet az óvodai alapítvány
finanszírozott, Honti Csilla és
Szalontai Csenge varrt meg, köszönjük.
Vigyázunk rá, és ha kirándulni
megyünk, jelzi összetartozásunkat.
Szigeti Benedek Hajnalka ötlete, az ünnephez kapcsolódó pólóról a legtöbb szülõnek tetszett.
Köszönjük, hogy utána járt, elintézte, hogy kedvezményesen megkaphattuk. Szép emlék lesz a gyerekeknek.
Köszönjük a pénzbeli támogatásokat, az ünnepség megvalósításához. Köszönjük az iskola igazgatójának, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta az alsó iskola épületét
vendég csoportjaink számára.
Köszönjük Kiss Péter fotós-

da szépen felújított homlokzatát,
melynek ablakait gyönyörû muskátlik díszítették, amit Ildikó, Erzsi és Kati virágboltosoktól kaptunk. A virágládákat és a hozzá
való virágföldet a LORAC Gazdabolt ajánlotta fel. Köszönöm
Varsányi Izabellának és Pantali
Bencének, a nyugdíjasainknak
szánt emléktárgy elkészítését.
Köszönöm Trieb Antal polgárõr parancsnok és a polgárõrség segítségét a rendezvény biztonságos
lebonyolításában.
Köszönöm Nagymaros város
polgármesterének és képviselõ-testületének, hogy a város szûkös költségvetésébõl tervezett és elfogadott
pénzt ahhoz, hogy városunk 100
éves óvodáját méltóképpen megünnepelhessük. Köszönjük fáradozásukat, hogy az intézmény továbbra
is mûködjön, hogy az elkövetkezõ
nemzedék is megünnepelhessen
egy újabb 100 esztendõt.

HARANGOZÓ KÁROLYNÉ
ÓVODAVEZETÕ

FOTÓK: KISS PÉTER
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Bölcsõdei igények pályázati felkészülés
Az utóbbi három esztendõben jelentõsen növekedett
azon szülõk száma, akik
gyermeküket bölcsõdében
szerették volna elhelyezni,
ám erre nincs mód helyben,
mivel korábban bezárták
ezt az intézményt Nagymaroson. A jelenlegi felmérések szerint mintegy 30 bölcsõdei helyre lenne igény,
de az ide vonatkozó törvény szerint a tízezernél
kisebb lakosú városokban a
bölcsõde mûködtetése nem
kötelezõ önkormányzati
feladat. Ám nem lehet azt
sem figyelmen kívül hagyni, hogy a 2009-es költségvetési évet érintõ, központi megszorító intézkedések
között a gyes és a gyed idõtartamát 3 évrõl 2 évre
csökkentik, ennek következtében várhatóan városunkban a bölcsõdei hely
iránti igény még tovább fog
növekedni.
Harangozó Károlyné

Médike elment...
Dr. Gyaraki Ferencné,
Médike, akinek a keze alatt
olvasók, könyvtárba járók
generációi szerették meg az
olvasást, az irodalmat, életének 80. évében elhunyt.
Médike 1964-tõl 1985-ig
dolgozott településünk
könyvtárában. A húsz év
alatt sok-sok gyerek és felnõtt hallgathatta meg könyvajánlásait, sokaknak segített
bölcs tanácsaival a könyvek
kiválasztásánál. Szerette õt
felnõtt s gyermek, mert mindenkihez volt egy-egy kedves szava, mosolya a könyvkölcsönzésnél. Mindig lehetett rá számítani, õ értõn mindenkit meghallgatott, s tanácsai, a beszélgetõ partnerrel
megosztott gondolatai - különösen, ha zenérõl (õ maga
is szépen zongorázott), iro-

óvodavezetõ a bölcsõde kialakítására vonatkozóan javaslattal élt a képviselõtestület felé. Mint mondta:
az igény már a korábbi bölcsõde bezárása után két évvel jelentkezett, így ezzel a
témával még elõdje, Csizmadia Ferencné kezdett el
foglalkozni. Jelenleg egy
lehetõség merült fel, a Magyar utcai óvoda udvarában
lévõ üresen álló szolgálati
lakás felújítása, átalakítása,
ahol egy bölcsõdei csoportot (15 gyermeket) el tudnának helyezni, ám az átalakítási munka jelentõs kiadás lenne, amit az önkormányzat költségvetése nem
bír el.
A bölcsõde kialakításának kérdésével foglalkoztak
az önkormányzat bizottságai, végül a testület úgy határozott, hogy részt vesz városunk a “bölcsõdefejlesz- Trianonra emlékezett a Jobbik
tési” pályázaton, s ehhez el- Magyarország Mozgalom országos és nagymarosi szervekezdik a felkészülést.
zete múlt héten pénteken az
ereklyés országzászlónál. A
rendezvényen részt vett a Ma-

Köszönjük, hogy köztünk
éltél, hogy munkatársaid lehettünk. Sokat kaptunk és tanultunk Tõled: udvariasságot, kedvességet, emberszeretetet. Ígérjük, hogy továbbra is ott leszel szívünkben,
lelkünkben, gondolatainkban. Búcsúzunk Tõled:
volt munkatársaid:
DEMETER ZSUZSA
ÉS MÁNDLI KATI

Trianonra emlékeztek

Kittenberger Kálmán Napi
elõzetes programterv
Idén, 14. alkalommal, egy napos lesz a Kittenberger Kálmán Nap, 2009. június 14-én.
Kora reggel kezdetét veszi
a horgász- és fõzõverseny.
9 órai kezdettel koszorúzással egybekötött ünnepélyes megemlékezést tartunk a
Kittenberger szobor elõtt. Ekkor adja át Harrach Péter országgyûlési képviselõ, Szabó István Pest Megye Közgyûlésének
alelnöke és Edöcsény András
közgyûlési képviselõ a Pest megye millenniumi zászlóját
Petrovics László polgármesternek.
Ezt követõen elmehetünk
együtt az úrnapi misére és a
körmenet után meglátogathatjuk Muray Róbert természetfestõnek és a Muray Mûhely tagjainak kiállítását,
mely terveink szerint 11.30
órakor nyitna. Koradélután
(12,30 órakor) megnézhetjük
városunk ifjait, amint néptánctudásukat bemutatják.
A hagyományos Kitten-

dalomról vagy képzõmûvészetrõl volt szó - léleksimogatóan hatottak.
Gyászjelentésén egy Paul
Claudel idézet szerepel,
szinte mindent elmond róla
ez a néhány sor:
“Ne feledd, ember, hogy
lélek vagy, és a lélek több
mint a test, a szeretet pedig
több mint a halál.”

berger kerékpártúra, indulási
ideje 14 óra. A délután folyamán solymász, íjász és vadászkutya bemutatót, illetve keverék kutya szépségversenyt tekinthetnek meg az érdeklõdõk,
és biztosan sikere lesz a posta- és díszgalamb bemutatónak
is. A galambokat a bemutató
végén a gyerekek saját kezûleg engedhetik haza. Szintén
koradélután kerül sor a versenyek eredményhirdetéseire.
16 órától a Dunakanyar
Fúvósegyüttes szórakoztatja a
közönséget. Lesz még kézmûves foglalkozás, a gyerekek
részére
színielõadás,
operettelõadás és remek esti
koncert is.
A napot egy meglepetéssel
zárjuk, de hogy mivel? Jöjjenek el és nézzék meg!
Sok szeretettel várjuk az
érdeklõdõket. A programok
pontos idõpontját keressék a
plakátokon és a szórólapokon!
MÁNDLI KATALIN

gyar Gárda Vitéz Oszlányi
Kornél százada is. A megemlékezésen Szimon Ágota, a
helyi szervezet vezetõje köszöntötte a megjelenteket,
majd Tolnai Miklós szavalta
el Wass Albert egyik versét.

Közremûködött még Dudás
János énekes is. Végül pedig
Fehér Zsolt a Jobbik Pest megyei alelnöke mondott megemlékezõ beszédet majd Kiss
Róbert, a Magyar Gárda fõ-

kapitánya helyett, - akinek
mûszaki okok miatt nem sikerült a rendezvényre ideérnie - Kerekes Zoltán, a Vitéz
Sebõ Ödön század parancsnokhelyettese mondott beszédet.
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KMOP-s projekt inítása
Szokolya Község Önkormányzata uniós és magyar forrásból
a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül, a
KMOP-2007-3.3.1B. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és
gyûjtés tárgyú felhívás alapján
benyújtott
pályázatával
94,187.000 forint támogatást
nyert el. A támogatási összeghez az önkormányzat saját erõként 11,050.000 forintot biztosít, így a projekt összköltsége
105.237.000 forint.
A projekt célja a belterületi
csapadékvíz-elvezetõ árokrendszer kiépítésével az árvíz
és belvíz által okozott helyi
káresemények megelõzése,
kockázatának mérséklése, a
vízkár veszélyeztetettségének
csökkentése. A belterületekre
veszélyes víz- és hordalékelöntések megakadályozásához
szükséges létesítmények építése, meglévõ rendszerek felújítása.
A projekt lebonyolításának
ütemezése:
- közbeszerzési eljárás, kivitelezõ kiválasztása - 2009.
harmadik negyedév;
- csapadékvíz-elvezetõ

árokrendszer kialakítása, építési tevékenység - 2009. negyedik negyedév - 2010. harmadik negyedév,
- környezettudatosságot
erõsítõ lakósági fórumok szervezése - a projekt ideje alatt
folyamatosan;
- tájékoztatás, nyilvánosság
biztosítása - a projekt ideje alatt
folyamatosan;
- projekt lezárás, záró elszámolás - 2010 harmadik negyedév.
A projekt keretében az önkormányzat nagy hangsúlyt
helyez a környezeti fenntarthatóság növelésére, ezért az
intézményeiben csökkenti a
víz- és villamosenergia fogyasztást, a hulladéktermelést.
A megújuló energia arányának növelése érdekében a községháza épületében korszerû
fatüzeléses fûtésre tér át. A
veszélyes hulladékok (festékpatronok) felhasználási arányának csökkentése érdekében multifunkcionális irodagépek beszerzését részesíti
elõnyben.
GYURCSIK MIHÁLY
POLGÁRMESTER

Támogató és
otthonápolási szolgálat
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az 1998. február 1jétõl, a Vasút utca 15. szám alatt mûködõ Katolikus
Karitász - Caritas Hungarica Szakápolási és Fogyatékosokat Támogató Szolgálat neve fenntartóváltozás
miatt megváltozott. Szolgáltatásaikat az alábbi néven
nyújtják:
Váci Egyházmegye Nagymarosi Támogató és Otthonápolási Szolgálat. Telefon: 354-272.
Szolgáltatásaik: információnyújtás, tanácsadás, személyi segítés, szállítási szolgáltatás - speciális, kerekes szék szállítására alkalmas mikrobusszal.
A szolgáltatást igénybe vehetik: magasabb összegû
családi pótlék, vaksági járadék, FOT határozattal rendelkezõ sérült emberek. A szolgáltatás térítésköteles!
Az otthonápolási szolgálat szolgáltatásai: kórházi
ápolást kiváltó, lerövidítõ szakápolás Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozva a 20/1996 NM. rendelet szerint; hospice szellemû szakápolás daganatos betegeknek; gyógyászati segédeszköz kölcsönzés; szaktanácsadás.

Harrach Péter országgyûlési
képviselõ rovata

Indítvány a családok
csõdvédelmére

Az alábbiakban adjuk közre
Harrach Péter országgyûlési képviselõ május 18-i napirend elõtti felszólalását, melyben a családok csõdvédelmét kezdeményezi. ”Tisztelt
Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Azt a
címet is adhattam volna a felszólalásomnak, hogy “Elefánt a porcelánboltban”. Ne aggódjanak, ma
nem az elefántról szeretnék beszélni, hanem a porcelánboltról, és ha
kilépek ebbõl a hasonlatból, és itt
lenne a miniszterelnök úr, megszólítanám, hogy a válságkezelés címén
tett intézkedései nem érinthetik és
nem veszélyeztethetik a jövõnket.
Azt is mondhatnám, hogy vannak
olyan utcák, ahova ki kellene tenni
a “behajtani tilos” táblát, nemcsak
a jármûvek, hanem a miniszterelnök
úr fûnyírója részére is tiltanánk a behajtást. Mondok három ilyen területet: a kutatás-fejlesztés, az oktatás,
de leginkább, amirõl most szeretnék
szólni: a családok. A család intézménye korunkban törékennyé, sérülékennyé vált, pedig pótolhatatlan
közösség, és ezt a közösséget sokféle veszély fenyegeti; veszély fenyegeti az eszmék oldaláról és a kormányzati intézkedések oldaláról.
Tudják, hogy van egy olyan gender
ideológiának (az 1960-70-es években alakult ki - új radikális feminista irányzat; - alapgondolatait a marxizmustól kölcsönözte; - céljuk a
férfi-nõi nem kicserélhetõsége - a
szerk.) - nevezett eszmeiség, amely
azt mondja, hogy a biológiai nem
csupán elméleti konstrukció, a társadalmi nem a fontos, az pedig választható. Én azt mondom, hogy mi
férfinak és nõnek születünk, és amikor egy férfi és egy nõ találkozik,
számukra ez a biológiai determináció az élményeknek, és nem csupán
a biológiai, hanem a szellemi, lelki
élményeknek a sokaságát jelenti, és

amikor megjelenik a legemberibb
elem ebben a kapcsolatban - a felelõsség -, akkor az már nemcsak egymás iránt, hanem a közösen vállalt
gyermekek iránt is megjelenik, és
ezt már családnak nevezzük. A család pedig éppen azért, mert a gyermek ott nõ egészséges felnõtté, védelmet érdemel; és ha megnézzük
az utóbbi idõszak kormányzati intézkedéseit, akkor azt látjuk, hogy a
jövõnket veszélyeztetõ intézkedésekrõl van szó: a család gyengítésérõl. Akár az otthonteremtést említhetném; a fiatal, egymásra talált férfi
és nõ házassági szándékát akadályozza meg az otthonteremtés megnyirbálása. Vagy említhetném a
gyed és a gyes csökkentését, azokat
az intézkedéseket, amelyek ezt a két
intézményt gyengítik, ami a gyermeke mellett, otthon maradó anyák
helyzetét nehezíti, és nem segíti elõ
a munkaerõpiacra történõ visszajutásukat sem. De szólhatnék az áfa
növelésérõl, ami a családok helyzetét szintén rontja, és az egyetlen ma már egyetlen - családtámogatási elem, a családi pótlék megnyirbálását is mondhatnám.
Itt meg kell állnom egy pillanatra, mert egy jól mûködõ rendszer leegyszerûsítésérõl, tönkretételérõl is szó volt, ami ezeket az
intézkedéseket megelõzte. Annak
idején a családi pótlékot nemhogy
nem emeltük, de megdupláztuk és
megháromszoroztuk azzal, hogy
bevezettük a gyermekek utáni
adókedvezményt. Gondoljanak
csak bele! Kétgyermekes család
esetén gyakorlatilag így két családi pótlék jutott, háromgyermekesnél meg három, hiszen gyermekenként a 10 ezer forintos adókedvezmény kétszerese volt a
családi pótlék akkor 5 ezer forint
körüli összegének. Ma pedig azt
látjuk, hogy a családok támogatását is - és általában a helyzetüket rontják, gyengítik. Éppen ezért a
KDNP benyújtott egy olyan határozati javaslatot, amely a családok
csõdvédelmérõl szól. E határozati
javaslat megvalósulása biztosítaná azt, hogy a családok csõd esetén védelmet kapnak, és nemcsak
a kormányzati szándék korlátozott
mértékéig, hanem éppen a lakásvásárlás miatti helyzet és a törlesztések elmaradása miatti csõd elleni védelmet is. Arra kérem minden képviselõtársamat, hogy támogassa ezt az indítványt. Köszönöm
szépen.”
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A jótékonyság folytatódik
A nagyszabású összefogás, mely
a mûvelõdési ház részleges felújítására kezdõdött - adományokkal, munkával, jótékonysági délutánok szervezésével, májusban folytatódott.
Május 10-én a Misztrál
Együttes és vendégük, Tolcsvay
Béla adott koncertet a mûvelõdési ház javára.
A Misztrál Együttes tagjai,
akikkel Nagymaroson már többször találkoztunk, erre a koncertre is hazai és külföldi költõk
megzenésített verseivel, népdalfeldolgozásokkal készültek.
Hallhattunk tõlük - többek között - Balassi Bálint, Janus Pannonius, Dsida Jenõ, Juhász Gyula és József Attila megzenésített
verseket, de nagy sikere volt az
általuk elõadott népdaloknak is.
Sajátos, és egyéni hangvételû dalaikban - mint mindig - ezen a
koncerten is ötvözõdött a történelem, a hagyomány és a különleges, gyökereiben magyar és
modern dallamvilág.
Szép élményt és feltöltõdést
adó hangversenyben volt része
a közönségnek. Az együttesnek
köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, köszönjük felajánlásukat.
Köszönetünket szeretnénk tolmácsolni Heinczinger Miklósnak
(és szüleinek), akiknek nagy érdeme volt abban, hogy ez a
hangverseny létrejöhetett.
A jótékonysági mûsoros délutánok sorozata május 16-án
folytatódott: Dudás János és felesége, Ági - idõt, energiát és
anyagiakat ráfordítva - szervezte, kérte fel a közremûködõket
arra a nótaklubra, melyen magyar nótákat, népdalokat, operett-részleteket és népmesét hallhatott a nagyszámú és lelkes közönség.

Köszönet a közremûködõknek: Kokas Lászlónak, Turai
Kiss Máriának, Kapi Gábornak,
Fabi Anikónak, Pauer Tamásnak, Marót Gézának és természetesen Dudás Jánosnak,
Rudolfné Heppert Angéla mûsorvezetõnek és a hangtechnikát biztosító Hoffmann Józsefnek (Hofi).
Nem lehet elégszer neveiket
leírni és megköszönni munkájukat azoknak a szervezõknek, segítõknek, akik nagy szerepet játszottak abban, hogy városunk
mûvelõdési háza részlegesen
megújuljon.
Köszönet tehát a fõ szervezõknek: Bethlen Marikának,
Voknát Marikának, Rácskai
Zsókának, Lénárd Teri néninek,
Janovics, Tibornak; a mestereknek: Arnold Sándornak, Arnold
Zoltánnak, Hénop Zsoltnak,
Hoffmann Józsefnek, Horváth
Dezsõnek, Kocsis Norbertnek,
Legény Péternek, Németh Istvánnak, Schült Csabának, Schült
Ferencnek és Szalai Lászlónak;
a segítõknek: Flösser Tibornak,
Grexa Gábornak, Kosár Hajninak, Monori Ferencnek, Nagy
Zoltánnak, Rózsahegyi Csabának és Zeller Dávidnak.
Anyaggal, eszközzel támogatták a felújítást: Bethlen Gábor, Maurer Tamás és a SzalaiSzigeti Benedek házaspár.
Lapzárta után, június 6-án
került sor a Nagymarosi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat által
szervezett, rendezett JÓTÉKONYSÁGI GÁLAMÛSORra, melyen a helyi közremûködõk mellett vendégfellépõk is
szerepeltek.
A rendezvényrõl a következõ számban tudósítunk.
MÁNDLI KATALIN

Ingyenes vezeték nélküli
Internet szolgáltatás a Fõ téren
A Fõ tér Váci út és vasút közti szakaszán ingyenes, vezeték
nélküli Internet szolgáltatás (WiFi Hotspot) mûködik. A szolgáltatás bármilyen, vezeték nélküli hálózati adapterrel felszerelt eszközzel (notebook, PDA, telefon) igénybe vehetõ.
- A számítógép bekapcsolása után az elérhetõ vezeték
nélküli hálózatok közül csatlakozzunk a ‘gauss free hotspot
nagymaros’ elnevezésûhöz.
- Nyissuk meg a böngészõt. A regisztrációhoz kövessük
az ott megjelenõ utasításokat. A folyamat mindössze néhány percet vesz igénybe. (Fontos! A regisztráció elõtt olvassuk át a rendszer felhasználási feltételeit!)
- A regisztráció végeztével a rendszer szabadon használható.
VARGA ZOLTÁN GAUSS INFORMATIKA

Békés békétlenek
Fájdalmas emlékeket idéz fel a
Békés békétlenek címû, 97 perces magyar dokumentumfilm.
Olyan rakamazi emberek szólalnak meg benne, akik még ma is
tiszta emlékezettel képesek beszélni a 64 évvel ezelõtt átélt
borzalmakról, az 1945-ben, a
háború utolsó perceiben Rakamazról malenkij robotra elhurcolt fiatalokról, férfiakról, terhes
anyákról. A túlélõk egyike, Fodor László és a lágerben született Polyák Antalné az eredeti
ukrajnai helyszínekre is elkísérte a stábot.
A film további szereplõi:
Somlai Sándorné (Képes Irén),
Tilki Jánosné (Melik Mária),
Tari Imréné (Kövér Borbála). A
Duna Televízióban is levetített
film tavaly készült, rendezõje
Incze Zsuzsa, operatõre Pap Ferenc. A filmet május 24-én, vasárnap délután a nagymarosi kultúrházban is levetítették, ahol a
szerkesztõ, Suskó Margit beszélt
a film születésérõl. Mint mondta: azért készítették, hogy az utókor számára tovább tudják adni
és õrizni a malenkij roboton részt
vettek emlékét és soha ne felejtsük el õket.A filmvetítés elõtt
Varga Orsolya (képünkön):
Napló 1945 címû könyvét mutatta be, amely kismarosi, ma
még élõ malenkij robot áldozatainak emlékeit dolgozza fel tér-

képekkel, fotókkal és egyéb dokumentumokkal illusztrálva.
A túlélõk személyesen mondják el a már 64 éve történt eseményeket. A kiadvány nem feledkezik meg a történelmi háttér bemutatásáról sem, hogy ez
a sajnálatos eset valójában miért történt (az akkori politikai
helyzetet elemezve), mely az
érintettel elõtt is oly sokáig titok
maradt. Varga Orsolya, a Kismarosi Német Kisebbségi Önkormányzat alelnöke kérdésünkre elmondta: fontosnak tartotta e könyv megjelentetését
azért is, mert már a környezõ településeken kiadtak hasonló
visszaemlékezéseket, csak még
Kismaroson nem.
FISCHER ERZSÉBET

Mindenhol pap vagyok
A közelmúltban a Szent István Társulat Pásztorok címû sorozatában jelent meg a Mindenhol pap vagyok címû kötet, melyben dr.
Beer Miklós váci megyéspüspök vall életérõl, papi hivatásáról Elmer István írónak, az Új Ember fõmunkatársának. A könyvet május
29-én este mutatták be a zebegényi Községi Könyvtár udvarán, ahol
Elmer István beszélgetett dr. Beer Miklóssal új könyvérõl, melybõl
részleteket olvasott fel dr. Bõzsöny Ferenc, a Magyar Rádió nyugalmazott fõbemondója. A fõpásztor ezen a napon “hazaérkezett”,
hiszen ebben a dunakanyari községben töltötte gyermekéveit. A
könyvbõl is kiderül, mennyire kötõdik Zebegényhez, hiszen mint
azt Kapás László plébános-kanonok a könyvbemutatón elmondta:
megszámolta 243-szor olvasta a kötetben Zebegény nevét.
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Fehérhegyi
Megújult a “mesealagút”
szelídgesztenye-mentõk
Érdekes rendezvénynek adott
otthont május 14-én a nagymarosi erdészet: pályázati sikereknek köszönhetõen útjára
indult az Élõ és élettelen természeti értékek megõrzését,
rehabilitációját szolgáló beruházások az Ipoly Erdõ Zrt területén címû program.
A rendezvény elsõ felének,
a programról szóló általános

a fiatal szakember tudományos munkásságának részét
képezi a szelídgesztenye kéregrák elleni védekezés, ami
az 1990-es évek közepén kezdõdött el a Mecsekben és Sopron környékén.
A betegség jeleként Nagymaroson is mindenfelé látható vöröses elszínezõdés a fák
kérgén - ez, amint körbeért, a

Május közepétõl hangos
gyerekzsivaj hallatszott a
Fõ téri mesealagútból. Szorgos gyerekek ragadtak ecsetet, hogy az idõk folyamán
megkopott meserészleteket
újra színekkel töltsék meg.
A Kittenberger Kálmán
Általános és Mûvészeti Is-

lekedhetnek a marosiak és
az idelátogató turisták.
A legtöbbet segítõ diákokat a munka végeztével, finom fagylalttal várta a Magyar utcai Nagygombóc
fagyizóban, Flamich Gábor.
Köszönjük a felújításban

Szorgos gyerekek ragadtak ecsetet

Gáncs Viktor erdészetvezetõ terepi bemutatója - a szerzõ kola rajzszakkörösei, Garami Mária tanárnõ vezetéséfotója
vel délutánonként, a tanítást
követõen - az önkormánytájékoztatónak, az erdészet szelídgesztenye kiszáradását
zat által biztosított festékeképülete adott otthont. Amint okozza. Ami a kezelést illeti,
kel - festették az alagutat. A
Haraszti Gyula, az Ipoly Erdõ drasztikusnak tûnik, hiszen a
fõleg alsó tagozatos mûZrt vezérigazgató-helyettese fertõzött részeken átfúrják a fa
vészpalánták szép munkát
tájékoztatójában elmondta: kérgét, amire zselés állagú
végeztek, így Pünkösdtõl
Magyarországon mindeddig gyógyszert injektálnak, majd
már a felújított átjárón köznem volt példa arra, hogy az ezt egy fedõ- és védõanyaggal
állami erdõkben zajló, hagyo- kenik le - viszont így esély van
mányos erdészeti tevékenysé- a fa gyógyulására.
A nagymarosi szelídgeszgek mellett a természetvédelmi munkálatokat európai uni- tenyés védelmére tett erõfeós pályázatok segítették vol- szítés a fent említett termé- Az Ister-Granum Eurorégió 5.
na. Most azonban a cég élõ- szetvédelmi program részét Nemzetközi Borversenyére
hely-megõrzõ természetvédel- képezi. Az Ipoly Erdõ Zrt ter- április 24-én került sor Ebeden
mi projektje csaknem kétszáz- vei szerint a Börzsöny, a Na- (Szlovákia).
A versenyre 342 borminta
millió forint vissza nem térí- szály és a Cserhát vidékén
érkezett. A nagymarosi borátendõ támogatást nyert el, s ezt mintegy 200 helyszínt érint a
szok ismét jól szerepeltek.
az összeget a cég további 22 beruházás-sorozat, amit a Eredmények: Belányi Béláné Közép-Magyarországi Ope- 2006-os Vörös Cueve aranymillióval megtoldotta.
A rendezvény második fe- ratív Program támogat. A cé- érem- 2005-ös Vörös Cueve
lét terepi bemutató képezte: a lok közé tartozik a lakosság ezüstérem Belányi Béla- 2007mintegy 50 résztvevõ terepjá- környezettudatosságának es Kadarka ezüstérem- 2006róba ült, hogy megközelítse a erõsítésére, a régió turisztikai os Vörös Cueve ezüstéremFehér-hegy 3,5 hektáros, he- vonzerejének fenntartható 2006-os Cabernet Sauvignon
lyi védettséget élvezõ szelíd- fejlesztése, a természetvéde- banique ezüstérem- 2005-ös
lem ösztönzése, a természeti Cabernet Sauvignon banique
gesztenyését.
A helyszínen Gáncs Viktor, környezetben keletkezett ezüstérem- 2007-es Merlot
a nagymarosi erdészet vezetõ- károk helyreállítása is.
bronzérem Gulyás Imre FARAGÓ ZOLTÁN 2008-as Pinot Blanc ezüstje tartott gyakorlati bemutatót:

résztvevõ gyerekeknek, tanáruknak és a támogatónak,
hogy hozzájárultak városunk szépüléséhez.
Garami Mária ígérete
szerint a munka jövõre folytatódik a Fõ téri autós átjáró festésével.
NÉMET IMRE
KÉPVISELÕ

Borászaink sikere
érem- 2008-as Zöld Vertelini
bronzérem Heininger Károly
2006-os Vörös Cueve ezüstérem 2008-as Cserszegi Fûszeres aranyérem 2008-as
Cabernet Sauvignon aranyérem. A versenyre benevezett
borászok 60 százaléka szlovák
és 40 százaléka magyar volt.
A verseny legeredményesebb résztvevõje Heininger
Károly lett, amiért különdíjat
kapott. A 6. Ister-Granum
Eurorégiós Nemzetközi Borverseny rendezési jogát 2010
áprilisában Nagymaros városa
kapta.
HEININGER KÁROLYA
BORBARÁT KÖR ELNÖKE

Nagymaros

9

Gyerektábor határok nélkül
Magyarkodjunk nagymarosi
módra, ismét! Öt évvel ezelõtt,
a 2004. december 5-ei népszavazás szomorú eredményén
felbuzdulva szerveztük meg a
marosiak segítségével az elsõ
gyerektáborunkat.
A nagymarosi összefogás
mára odáig jutott, hogy a kárpátaljai Kisgejõcöt, ahonnan
minden évben Jóskabá vezetésével érkeznek gyerekek, a
tábor idején már testvérvárosunkként tisztelhetjük. Az
idei ötödik tábor különleges,
mert három kórus fog megismerkedni és együtt énekelni.
A már ismerõs kárpátaljai
Gyöngykaláris kóruson kívül, Délvidékrõl, Pancsovából (Panèevo) érkeznek a
Dél Pacsirtái és hozzájuk
csatlakozik az újonnan megalakult nagymarosi gyermekkórus.
A gyerekeknek július 6-tól
egy hétig színes programokban
lesz részük: bábelõadás, koncert, mesefilm, kézmûves foglalkozás, sportverseny. Megismerik Nagymarost játékos formában, elhajókázunk Esztergomba, kirándulunk a Börzsönyben. A péntek esti mesét
július 10-én este 6 órakor Szabó Anna székelyföldi mesemondó elõadásában élvezhetjük, melyre minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk.
A tábor idén sem valósulhat meg az Önök összefogása,
segítsége nélkül. Kérjük, vál-

lalja el egy ebéd, vagy vacsora
elkészítését, és minden költségét.
A fõzéshez a San-Team
Sportegyesület (Nagymaros,
Nyár utca 2., az egykori Proli a Posta mellett) kertjében
üstöt, gázégõt biztosítunk.
Családok, baráti társaságok,
egyesületek jelentkezését
várjuk. Kérjük, idõpont
egyeztetés végett hívja a szervezõket az alábbi telefonszámon! Várjuk azok segítségét
is, akik vállalnák egy-egy
gyermek nyaralási költségét,
mely 5000 forint.
A tábor ideje alatt a SanTeamban szívesen fogadunk
gyümölcsöt, süteményt, édességet, de egyéb támogatásokat
is köszönettel fogadunk a táborban, addig is Zoller Csaba
Napkereki Küküllõ kerékpárjavító mûhelyében gyûjtjük a
hozzájárulásokat, felajánlásokat.
A tábor zárásaként a gyerekek szokásukhoz híven
(július 11-én 3/4 8-kor, az
esti szentmise után a nagymarosi római katolikus
templomban) koncertet adnak köszönetük jeléül, amelyen a Nagymarosi Férfikórus is részt vesz, és az újdonsült nagymarosi gyermekkórus is bemutatkozik.
Segítségüket elõre is köszönik a szervezõk: Szomráky Pál
(06-30/955-4935), Szalai Mihály (06-30/955-4939).

Nagymarosi nyertesek
Gyermeknapi rajzversenyt hirdetett a Börzsöny-Duna-Ipoly Leader
csoport területén - Verõcétõl
Bernecebarátig - óvodák, óvodások és az általános iskola alsó tagozatosai részére. Feladat volt a
Közelebb a vidékhez kiadvány színezése. A versenyen részt vettek a
nagymarosi óvodások és iskolások

dagógusoknak. Az óvodás korcsoportból három óvoda közössége és
két óvodás kapott díjat, az iskolák
közül a térségbõl négy pályázat kapott elismerést. Emellett hatan még
a térségen túlról (Szegedrõl, Hajdúnánásról, Budapestrõl) is küldtek pályázatot. Nagymarosi díjazottak: Palotay Ádám középsõ cso-

Neubauerné Szatmári Zsuzsa munkaszervezet vezetõ, Hamvas Brigitta osztályfõnök és Kárpáti Zsuzsa bizottsági elnök
is. Az ünnepélyes eredményhirdetésre - melyen Nagymarost Ivor
Andrásné alpolgármester képviselte - május 29-én délben Szobon, a
vidékfejlesztési egyesület irodájában került sor. A vidékfejlesztési
iroda és a Leader csoport nevében
Kárpáti Zsuzsa, az iroda címbirtokosa, a bíráló bizottság elnöke
adta át az ajándékokat, s mondott
köszönetet a pályázaton résztvevõ
gyerekeknek és az õket segítõ pe-

portos óvodás; a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola 1/b és 3/a osztálya. A 3/a osztály a rajz mellé Élet a farmon címmel egy kis írással is pályázott. Az
1/b osztály ajándékát - közte
Gyenes Tamás hagyományõrzõ faragó és szuszék készítõ mûvész
kézzel faragott furulyáját Palotayné Scheili Marianna osztályfõnök, a 3/a díját Hamvas Brigitta osztályfõnök vette át.
FISCHER ERZSÉBET

Kórusaink fellépése Vácott
Közös baráti hangversenyt ad június 13-án,
szombaton 17 órakor a váci Madách Imre
Mûvelõdési Központban a Nagymarosi Férfikar - karnagy: Juhász Orsolya, a Nagymarosi Nõikar - karnagy: Patrik Judit és a
Váci Serenus Kórus - karnagy: Brusznyai
Margit. Zongorán közremûködik Vidi Andrea. A hangverseny alkalmát felhasználva jótékony célú gyûjtést hirdetnek egy 15 éves erdélyi fiatalember részére, akinek csontját súlyos betegség támadta meg. Magyarországi
mûtétjéhez, a gyógykezelés költségéhez kérik a
közönség adományait.

Palotay Ádám aláírja az ajándék átvételérõl szóló dokumentumot
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A betyárkorszaktól
Év vége az iskolában
a “gulyáskommunizmusig”

A május az összefoglalások, vizsgák és a kirándulások hónapja.
Hagyományaink szerint elõször a
mûvészeti tagozatosok adnak számot arról, mit tanultak az év során. A fa- és rézfúvósok, ütõsök,
gitárosok, valamint a kis zongoristák vizsgahangversenyei a város nyilvánossága elõtt zajlottak,
így mindenki meggyõzõdhetett arról, hogyan jutunk el a csillagokig. Mennyi gyakorlásra, munkára van szükség ahhoz, hogy egy
fiatal zenész például beállhasson
a Dunakanyar Fúvósegyüttesbe,
vagy akár szólistaként örömet szerezzen hallgatóinak. Kodály Zoltán szerint “a zenetanítás egyúttal országépítés is”. Nos: Nagymaros becsülettel kiveszi részét
ebbõl a nemes feladatból. A számok nyelvén szólva: iskolánk
325-ös tanulólétszámából 129 a
zenét tanulók, 170 a néptáncot, 96
a képzõmûvészetet tanulók száma.
A 2+6 éves alapképzés végén a diákok záróvizsgát tesznek. Így történt ez most is: három nyolcadikos zongorista alapvizsgája nyilvános hangverseny keretében zajlott. És micsoda hangverseny! A
háromszor “tíz kicsi ujj” varázslatosan muzsikált, s mindannyian,
akik hallgattuk õket, megérezhettünk valamit a Teremtõ és a teremtés csodájából. Bach, Beethoven,
Chopin, Bartók mûvei után Schubert négy- és hatkezeseinek, legvégül Strauss Radetzky-indulójának tapsolhattunk. Nem sok magyar kisváros büszkélkedhet ilyen
komoly zenei képzéssel. Hujbert
Anna, Kata és Mester Dóra hibátlan, mûvészi elõadása tanáraik jó
munkájának, s az iskolában folyó
mûvészeti képzés magas színvonalának ékes bizonyítéka. A hangversenyrõl videofelvétel is készült,
így a mûsort talán a helyi TV is
sugározza majd.
A közismereti tárgyak vizsgái
június 4-5-én zajlottak.
Néptáncosaink a Kittenberger
Napok keretében június 14-én, vasárnap 12.30 órakor nyilvános fellépés során vizsgáznak a Dunaparti kõszínpadon. Ne mulasszák
el megnézni a mûsorukat!
Madarak és fák napja címmel
rendezett az alsó tagozatosoknak
egész napos rendezvényt a környék szakembergárdája május 29én. Négyféle interaktív program
várta a kicsinyeket: a fõerdész úr
az erdõ titkairól, Sárog Tibor a
madarak csodás világáról beszélgetett velük. Szó esett az õ felelõsségükrõl a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelme kapcsán,

végül egy játékos vetélkedõn vehettek részt a gyerekek. Ezután
kézmûves foglalkozásokon készíthettek madárodút s állatfigurákat,
majd szabadtéri népi játékok zárták a gazdag programot. Köszönjük a szakemberek gyermekszeretetrõl és hivatástudatról tanúskodó munkáját. Nem az iskolának,
hanem az életnek neveljük az ifjúságot. Azt fogják megtanulni,
amit mi, felnõttek magunk is fontosnak tartunk, mert jó szemük
van, megkülönböztetik a lényegest
és lényegtelent, felismerik a hazug
és az igaz szót.
Sportolóink sikereket értek el.
Az alsósok közül 73 tanuló vett
részt április 20-án az atlétika háziversenyen, amelynek keretében
hosszútávfutásban, rövidtávfutásban és kislabdadobásban mérték
össze képességeiket a gyerekek. E
verseny folytatásaként jutott el április 27-28-án 24 alsós és 18 felsõ
tagozatos tanuló a váci körzeti atlétika versenyre, ahol szintén szép
eredményeket értek el diákjaink.
Legjobban szerepeltek: a kicsik
közül: Szántói-Szabó Tamás, Bodor Sára, Müller Bettina, Jeszenszky Petra, Szlávik Tamás, a
nagyobbak közül pedig: Cserni
Henrietta, Radics István, Hernádi István, Duhony Levente. Szokolyán és Verõcén május 23-án a
kistérségi labdarúgó-bajnokságon
a 2. és a 3. helyezést szerezte meg
a legnagyobbak és legkisebbek
korcsoportja Demeter Bálint edzõ
irányításával. Ugyanez a két csapat egy héttel késõbb Verõcén az
elsõ helyen végzett!
Az iskola igazgatói állásának
betöltésére pályázatot írt ki az önkormányzat. A beérkezett két pályázatot májusban mind a tantestület, mind a szülõi munkaközösség megvitatta, véleményezte. A
pályázókat meghallgatta a nevelõtestület, majd szakmai szempontok figyelembe vételével szavazott
arról, melyik pályázatot támogatja. Ezen vélemények megismerése után dönti el Nagymaros Város
Képviselõ-testülete, hogy a következõ ciklusra kit fog kinevezni az
iskola élére: Nagy Katalint, vagy
Gyombolai Gyulát. A pályázatok
a www.nagymaros.hu honlapon
megtalálhatók.
A ballagás idõpontja június 13a, szombat délelõtt 10 óra.
Tanévzáró ünnepélyünket június 17-én, szerdán 18 órakor tartjuk. (A ballagók névsorát és a középiskolai felvételik eredményét
következõ számunkban közöljük.)

VALENTIN JÓZSEFNÉ

Polgárõrség, valamint a rendvédelmi szervek történelme és egy kis
hadtörténet címmel láthattunk a
nagymarosi polgárõrség szervezésében igen nagy érdeklõdés mellett kiállítást május 14-tõl június
10-ig a nagymarosi mûvelõdési
házban. Találkozhattunk itt a két
világháború közötti csendõrséggel
- amely Közép-Európa legjobban
szervezett, leghatékonyabban dolgozó rendvédelmi szervei közé tartozott - és a rettegett Rákosi-korszaktól a “gulyáskommunizmus”ig terjedõ idõszak relikviáival is.
A kiállítás vendégeit Trieb Antal,
a helyi polgárõrség vezetõje köszöntötte, majd átadta a szót
Petrovics László polgármesternek,
aki beszédében üdvözölte a kiállítást Nagymaroson. Mint mondta:
a közrend, a közbiztonság mindannyiunk érdeke, a szervezetek
múltjának, mûködésének megismerése egyaránt fontos a szakemberek és az érdeklõdõ állampolgárok számára, hiszen a történelem,
a sikerek, a hibák komoly tanulságot jelentenek az utókornak. A
megnyitón jelen volt több magas
rangú rendõr- és katonatiszt, ka-

pitányság- és büntetés-végrehajtási intézet vezetõ - köztük dr.
Harrach Pétert országgyûlési képviselõ és Magyari Sándor alezredes, a Váci Rendõrkapitányság vezetõje.
A kiállítást dr. Kovács László
alezredes, a Dunakeszi Rendõrkapitányság vezetõje nyitotta
meg, majd a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti Iskola tanulóinak elõadása után dr.
Francsics Ottó nyugalmazott ezredes, a Magyar Rendõrmúzeum
Baráti Körének elnöke és dr. Gulyás István nyugalmazott rendõr
alezredes, a Rendõrség-történeti Múzeum tb. igazgatója tartott
elõadást, illetve minden részletre kiterjedõ tárlatvezetést.
FISCHER ERZSÉBET

Várják a fiatalokat az együttesbe
Ha csütörtök, akkor este fél 7-tõl
a Wildenrosen táncegyüttes próbál a mûvelõdési házban. A 2005.
május 26-án alakult együttes melyben apák, anyák táncolnak
együtt gyermekeikkel - a Pro
Urbe díjas Zsombori Miklós mûvészeti vezetése mellett kezdte
meg mûködését. 2008 januárjától Galamb Emese - aki a csaknem 60 éve mûködõ szigetújfalui Német Nemzetiségi Táncegyüttes tagja - vette át a szakmai irányítást. Míg tart a próba,
addig elvonulunk egy kicsit beszélgetni Mikes Zoltánnal, az
együttest mûködtetõ Nagymarosi Kulturális Egyesület elnökével
és Lénárd Katalin alelnökkel.
Az együttesben mintegy 16-an
vannak, táncukkal a sváb nemzeti hagyományokat szeretnék átadni az utódoknak, ruháik természetesen követik a sváb nemzeti öltözéket - tudtuk meg Lénárd Katalintól. Eddigi pályafutásuk alatt
sikerrel léptek fel Dunakeszin,
Verõcén, a Visegrádi Napokon,
Ipolytölgyesen, Vámosmikolán,
Szalkán, 2006-ban a Váci Tavaszi Fesztiválon. Megismerték a
táncosainkat Budapesten is. A
sváb, illetve szüreti bálok szerep-

lõje a Wildenrosen, az együttes
legutóbb május 16-án SzõdligetFloch pusztán a IX. Regionális
Mezõgazdasági Szakkiállításon
lépett fel. Mikes Zoltán elmondta: büszkék arra, hogy tavaly
Budapesten. a Magyar Vidék
Napján is szerepelhettek egyedüli táncegyüttesként a Dunakanyarból.
Az együttes mûsorán keringõk, polkák szerepelnek, s szeretnék kiváló tanáruk emlékére folytatni tovább a táncolást, az ország
még több településére Nagymaros jó hírét elvinni fellépéseik
során. Támogatást Nagymarosról
kapnak, ami segítséget jelent a
ruhák vásárlásához, emellett az
adófizetõk 1 százalékos támogatása is növeli a bevételüket. Így
is nagyrészt saját erõbõl ruházkodnak, saját gépjármûvet használnak, amikor a fellépésekre
mennek.
Ami pedig a jövõt illeti, szeretnék bõvíteni az együttes létszámát, ezért várják a táncot kedvelõ fiatalokat. Új táncokat próbálnak, jövõre pedig tervezik megünnepelni egy nagyobb mûsor
keretében az együttes fennállásának 5. évfordulóját. F. E.
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Közösségi díj a NaKE-nak Egynyári virágok, már
A Magyar Mûvelõdési Intézet és
Képzõmûvészeti Lektorátus a
XX. Amator Artium “a mûvészet
szerelmesei” Országos Képzõ- és
Iparmûvészeti Kiállítás Esszencia
Tárlatán alkotóközösségi díjat
adományozott a május 8-án a délután rendezett megnyitó és díjátadó ünnepségen a Nagymarosi
Képzõmûvészeti Egyesületnek.
Ezt a díjat a nagymarosiakon
kívül az országban egy pécsi
egyesület kapta még meg - tudtuk meg Garami Máriától, az
egyesület elnökétõl, aki nagyon
örül ennek a rangos közösségi
elismerésnek. Az Amator Artium
- azaz “a mûvészet szerelmesei”
Országos Képzõ és Iparmûvészeti Tárlat a hazai nem hivatásos alkotómûvészek felmenõ rendszerû megmérettetése, melyet a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus Mûvészeti Programok Fõosztálya koordinál. A megyei közmûvelõdési intézményekkel közösen, háromévente meghirdetett program
célja országos szinten - mértékadó és értékadó szándékkal - segíteni a nem hivatásos képzõ-és
iparmûvészek szakmai munkáját.
A szervezõk célja, hogy a hétköznapok alkotói a szabadidejük

évtizedek óta
újra elmondhatjuk, az itt élõk
és nyaralók virágok közé érkezhetnek haza. Lényeges,
hogy már látszik, lesznek utódok is, akik ezt a munkát továbbviszik. Ormándy Nóra,
“Virágos Nóri” - virágboltja
megszûnése annak idején sokakat elszomorított - a mostani virágültetés “lelke” volt, térképek alapján tervezte meg,
hová milyen virág kerüljön.
Persze ehhez kellettek, és
õsszel meg jövõre is kellenek
majd a lelkes önkéntesek, s az
is, hogy a virágban pompázó
utcákat mindenki közös értéknek tekintse. Ott gyönyörködjön a virágokban, ahol kinyíltak. Vagy legalább tisztelje
bennük mások keze munkáját.
BALLA RÉKA

hasznos eltöltésére irányuló mûvészeti tevékenységüket mind
magasabb színvonalon gyakorolhassák. A 19 megyében és a fõvárosban meghirdetett pályázatra beérkezett munkákból - minden megyei kiállítást megelõzõen - szakmai zsûri válogat, különkülön értékelve az egyes mûveket, s tesz javaslatot a megyei kiállításon való szereplésre és az
országos mezõnybe való beválogatásra. Gratulálunk a magas ranA tégla elválasztja, de össze is köti az embereket
gú szakmai elismeréshez a NaKE
minden tagjának és vezetõjének Tégla kiállításra inGarami Máriának!
vitálta június 6-án,
szombaton a Károly
Róbert Társaság a
nagymarosiakat a
templomnál lévõ
Pincetárlatba. A
megnyitó ünnepségre a Szent Imre téri
díszkútnál került
sor, ahol elõször
Szabados Györgyné
a társaság vezetõje
köszöntötte a vendégeket. Be- leti ezért a Károly Róbert Társaszédében elmondta: a tárlat ságot. A tégla fontos része az
megnyitását hosszú munka életünknek. Választóvonalat is
képez az emberek között, de
elõzte meg
- Köszönet illeti az ötletadót össze is köt – mondta a polgárDöbrössy Krisztát, aki megál- mester.
A másik szónok dr. Bíró Frimodta az egészet és köszönet ilva folyóba dobatta Jánost. XIII. leti a felajánlókat is: Döbrössy derika néprajzkutató volt, aki
Benedek pápa 1729-ben a szen- Mihálynét, Heininger Ferencet, megismertette egyebek között a
tek sorába iktatta. Emléknapja: Legényné Andresz Grétit, vendégeket a nagymarosi tégla
május 16.A szent érdemeit Len- Niegreisz Józsefet, Szalontai történetével, gyártásával.
gyel Zsolt atya (képünkön) mél- Mátét, Valentin József Pétert (Vi- Ma egy egyszerû építõtatta, a szent tiszteletére rende- segrád), Zeller Józsefet, Zoller anyagról van szó, a tégláról. Sok
zett mûsorban közremûködtek Sándort és Heininger Károlyt. mindent el lehet mondani róla.
a Kittenberger Kálmán Általá- Fontos, hogy emlékezzünk arra, A tégla maga nem kultúra, de
nos és Mûvészeti Iskola diákjai, hogy milyen téglák készültek itt kultúrát lehet belõle építeni –
a Nagymarosi Férfikórus és Nagymaroson, amelyek díszként mondta a néprajzkutató.
nagymarosi civil szervezetek is szolgálnak – mondta a vezeA tégla kiállítás megnyitóján
képviselõi, köztük hajósok, ré- tõ, aki egyébként maga is fel- közremûködött még Mile Zsigmond költõ, mûvész.
vészek. A mûsor végén a vízzel ajánlott téglát a kiállításra.
(Dr. Bíró Friderika néprajzkapcsolatban álló civil szerveA tárlatot Petrovics László
kutató beszédének részleteit közetek fáklyákkal díszített koszo- polgármester nyitotta meg.
- Itt az ideje a lelki feltöltõ- vetkezõ lapszámunkban olvasrút helyeznek el csónakból a
désnek – mondta. Köszönet il- hatják.)
Dunán.

Tisztelgés Nepomuki
Szent János emlékére
Sokan jöttek el május 16-án, szombaton este a Dámhoz,
ahol
Nepomuki
Szent János, a folyók, hidak, hajósok,
halászok, az úton és
vizeken járók védelmezõjének, a gyónási titok védõszentjének szobrához, hogy
tisztelegjenek,
imádkozzanak a szent tettei,
emléke elõtt. Miután pappá
szentelték, nemsokára prágai
kanonok és érseki helyettes lett.
IV. Vencel cseh király õt választotta gyóntatójául. Vencel gyanakodott a nejére és azt követelte Jánostól, hogy árulja el
neki, mit gyónt a királyné. János a gyónási titok szentségére
hivatkozva megtagadta a király
kívánságát. A király azt is nehezményezte, hogy egy apátválasztást a király tudta nélkül,
mint érseki helyettes megerõsített. IV. Vencel mindezért elfogatta, megkínoztatta és a Mold-

A legutóbbi Nagymaros újságban egy írás arról tudósított, hogy sikerült újjáéleszteni a Virágos Nagymarosért
Egyesületet. Úgy érzem, a
cikk nagyobb figyelmet szentelt személyemnek és érdemeimnek, mint amennyi az én
szerepem volt.
Valóban örömmel vettem,
hogy részt vállalhattam abban,
hogy közös erõvel megszépítettük a várost, de fontos, hogy
ne feledkezzünk meg arról
sem, aki már évtizedekkel ezelõtt megálmodta a virágos
Nagymarost. Bornemisza Zoltánné Angyal nénire gondolok.
Az egyesületet az õ szeretete a város és a virágok iránt - hozta létre. Mi csak folytattuk,
amit õ valaha elkezdett, s most

Nagymarosi és környékbeli
téglákból nyílt kiállítás
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Kajakosaink
A Nagymaros FC hírei
versenyeredményei
Április 25. Újpesti öböl: Hídépítõ Kupa - Öböl kör bajnokság (2000 méter) Mk-2
fiú gyermek I. évf. - 1. Polgár Péter, Polgár Dániel, 2.
Maurer M. Botond, Tar Bence. Mk-1 fiú kölyök III. évf.
- 8. Guzsik Dániel. Mk-1 fiú
gyermek II. évf. - 10. Lovasi
Balázs. Mk-1 leány gyermek
II. évf. - 3. Maricza Katalin.
Mk-1 fiú gyermek I. évf. 2.
Szlávik Tamás, 8. Szántói Szabó Márk. Mk-1 leány gyermek
I. évf. - 4. Jeszenszky Petra. K1 férfi Mesterek 40 év felett - 1.
Heincz Sándor.
Május 2. Tolna: Évadnyitó maraton verseny. Mk-1
gyermek I. évf. (1998-asok)
500 méter - 2. Döbrössy Dorottya. K-1 serdülõ VI. évf.
500 méter - 6. Szûcs Géza. K1 ifjúsági VII-VIII. évf. 500
méter - 6. Gyömbér László.
K-1 kölyök IV. évf. 500 méter - 2. Döbrössy Péter, 4.
Maurer M. Bence, 5. Heffenträger Zoltán. K-1 serdülõ V.
évf. 500 méter - 5. Radics
Márkó. K-1 férfi masters (4044) 500 méter - 1. Heincz
Sándor. Mk-1 gyermek I. évf.
3000 méter - 3. Polgár Dániel, 5. Polgár Péter, 10. Maurer M. Botond. Mk-2 gyermek I. évf. 3000 méter - 1.
Müller Bettina, Jeszenszky
Petra. Mk-1 gyermek I. évf.
3000 méter - 1. Döbrössy
Dorottya. K-1 kölyök IV. évf.
3000 méter - 3. Döbrössy Péter, 4. Maurer M. Bence, 6.

Autók tükrét
törték le
Vandálok pusztítottak május
utolsó napjának éjjelén, vasárnap valószínû az éjfél utáni órákban Nagymaroson. A
Visegrádi utcában négy autóról törték le a visszapillantó
tükröt, a Vasút utcában három
helyen szedték le és dobálták
szét az ablakpárkányról a virágokat, Nagymaros-Visegrád állomáson pedig négy ablakot törtek be. Emellett még
négy-öt KRESZ-táblát is kitörtek az út mentén.

Heffenträger Zoltán, 8. Halápi Gergely. K-1 serdülõ VVI. évf. 6000 méter - 9. Szûcs
Géza. K-1 ifjúsági VII-VIII.
évf. 6000 méter - 4. Makáry
Sebestyén , 10. Gyömbér
László, 11. Schind-ler László K-1 férfi masters (40-44)
3000 méter 1. Heincz Sándor
2.
Május 22-24. Gyõr: Graboplast Maraton Magyar Bajnokság, Felnõtt és Ifjúsági Maraton
Válogató K-1 kölyök IV. évf.
10 km I. futam - 3. Maurer M.
Bence, 6. Heffenträger Zoltán.
K-1 kölyök IV. évf. 10 km II.
futam - 4. Döbrössy Péter. K1 ifjúsági 21 km síkvíz I. futam - 5. Makáry Sebestyén. K1 ifjúsági 21 km síkvíz II. futam - 10. Schindler László. K2 kölyök III. évf. 10 km - 8.
Tar Bálint, Bergmann Dániel.
K-1 Masters (40-44) 10 km 1. Heincz Sándor. K-2 ifjúsági 21 km - 8. Schindler László, Makáry Sebestyén. K-1
serdülõ VI. évf. 15 km - 9.
Szûcs Géza. Mk-2 gyermek I.
évf. 5 km - 3. Polgár Péter,
Polgár Dániel, 8. Tar Bence,
Maurer M. Botond. Mk-1
gyermek II. évf. 5 km - 2.
Maricza Katalin. Mk-2 gyermek I. évf. 5 km - 4. Müller
Bettina, Jeszenszky Petra.
Mk-1 gyermek I. évf. 5 km II.
futam - 1. Szlávik Tamás. K-2
Masters (40-44) 10 km (7 induló) - 1. Urbán István,
Heincz Sándor (elõbbi a Bakó
Kajak AVSE versenyzõje).

Eredmények. Felnõtt: Nagymaros FC - Szokolya 1:1, góllövõ:
Boros Szõdliget - Nagymaros
FC 0:3 (játék nélkül). Nagymaros FC - Perõcsény 7:3 Góllövõk: Szekeres, Kiss T. 2., Verebes, Boros 2., Embert.
Márianosztra - Nagymaros FC
1:2, góllövõk: Verebes, Horváth
Nagymaros FC - Rád 4:1, góllövõk: Verebes, Embert 2., Zeller
D. Vác-Deákvár - Nagymaros
FC 2:2, góllövõk: Boros, Szikriszt. Nagymaros FC - Csõvár
10:0, góllövõk: Zeller D., Embert 2., Ember A., Gregor, Verebes 2., Horváth 3. Letkés Nagymaros FC 1:3, góllövõk:
Verebes 2., Embert Ifjúsági:
Nagymaros FC - Csomád 1:0,
góllövõ: Csatári. Göd - Nagymaros FC 4:0. Nagymaros FC Kisalag 8:2, góllövõk: Bõgér 3.,
Csatári 3., Huszti, Ember
Á.Tinnye - Nagymaros FC 3:3,

góllövõk: Bõgér 2., Csatári.
Nagymaros FC - Rád 3:0 (játék
nélkül). Vác - Deákvár - Nagymaros FC 1:1, góllövõ: Gubacsi.
Nagymaros FC - Páty 8:0, góllövõk: Ember Á. 4., Bõgér 3.,
Gubacsi. Püspökhatvan - Nagymaros FC 5:0.
Futbalozni szeretõ fiatalok!
A Nagymaros FC ifjúsági csapatába vár 16-19 éves fiatalokat.
Kedves Szülõk! A Nagymaros
FC serdülõ csapatot szervez.
Amennyiben gyermeke szeret
focizni és ön is szeretné, hogy
rendszeres mozgással töltené el
szabadidejét, kérjük hozza el, illetve hívja fel gyermeke figyelmét erre a lehetõségre. Várjuk a
12-15 éves fiatalokat!Mindkét
korosztályban az elsõ megbeszélés ideje és helye: focipálya, június 18., 18 óra. Hajrá Maros!!!
MAJOR LÁSZLÓ
NAGYMAROS FC ELNÖKE

Keressük Duna-part szépét!
Mókás vagy és vicces, de
nincs törzskönyved? Nem
baj, ha nem vagy pedigrés,
ha gazdid szemében így
vagy szép!
Várunk június 14-én vasárnap 16 órakor a Dámnál gazdiddal együtt a
Kittenberger Kálmán Napi Keverékkutya Szépségversenyre!
Nevezés: 15.30 órától. Ne hagyd otthon: jó kedvet, pórázodat, a papírjaidat (oltási könyv)
Értékes és finom ajándékokat nyerhetsz! Várunk
szerettel!

- NE CSERÉLJEN NYÍLÁSZÁRÓT Huzatos, rosszul illeszkedõ nyílászáróit szigeteltesse velünk.
Svéd technológia, garancia - EUROSTRIP - kiváló minõség.
60 nm-es lakás szigetelése kb: 29.000 Ft + Áfa.
90 nm-es családi ház szigetelése kb: 39.000 Ft + Áfa.
MENITA Kft.

06-30/912-9413

www.menita.hu

“AJTÓK - ABLAKOK SZIGETELÉSE”
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A Credo együttes koncertje Damavand 5671 méter
Nagysikerû koncertet adott a viselnek. Mûsorukon többnyire
kárpátaljai Credo Verséneklõ kárpátaljai és erdélyi költõk
(Irán, 2008 )
Együttes a Trianoni békeszerzõ- megzenésített versei szerepeldés aláírásának 89. évfordulóján, június 4-én este a San-Team
Szabadidõ és Sport Egyesület (a
volt Proli) tornácán, ahol több
dalnál az közönség is bekapcsolódott az éneklésbe. A koncert
elején dr. Tóth Csaba Attila - aki
Szekszárdról érkezett - beszélt

nek. Gyakran lépnek közönség
elé Erdélyben, Felvidéken és
Magyarországon. Az együttes a
dal erejével szól a hétköznapokról, a történelem furcsaságairól.
S arról, hogy mennyire fontos és
törékeny kincsünk magyarságunk. Ivaskovics József a Kis-

Negyedik napja tapossuk a hamut a kietlen tájon és egyre
keservesebb a felfelé jutás.
Mindezt fûszerezi, hogy a
Damavand szüntelenül okádja
a kéngázt, mikor úgyis alig van

Vileda - olvassák a megdöbbent hegymászók “túrabotunk” márkáját. Csak kevésnek sikerül a csúcs,
ijesztgetnek a Mount Everestet többször megjárt sport-

A Damavand szüntelenül okádja a kéngázt
Csákány Mariann, Ivaskovics József és Varga Katalin
a trianoni eseményekrõl, amikor
a nagyhatalmak ránk kényszeríttették akaratukat, békének titulálva azt. E “békeszerzõdés”
aláírásával elvesztette az ezer
éves történelmi magyarország
területének 71 százalékát, lakosainak 64 százalékát.
A Credo Verséneklõ Együttes 1993-ban alakult az Ungvári Közmûvelõdési Szakközépiskola diákjaiból. Az iskola egykori tanára, Ivaskovics József
zeneszerzõ álmodta meg az
együttest és találta ki azt a stílust, amelyet a mai napig kép-

gejõci Gyönygykaláris Kórusiskola megalapítója. A kórus
2009. július 6. és 12. között a
nagymarosiak jólelkûségének
köszönhetõen immáron ötödik
alkalommal nyaralhat városunkban. Az idei tábor különlegessége, hogy három kórus
fog megismerkedni, és együtt
énekelni. A kárpátaljai
Gyöngykaláris kóruson kívül,
Délvidékrõl, Pancsovából
(Panèevo) érkeznek a Dél Pacsirtái és hozzájuk csatlakozik az újonnan megalakult
nagymarosi gyermekkórus.

oxigén. Na, és a felszerelésünk! Már második hónapja
úton vagyunk, így nem akartunk cipekedni.
Iránban amúgy is ritka a fehér vendég, minket különösen
megbámulnak. Biggy a kötelezõ fekete fátyolban, rajtam bõ
kurd nadrág és mindezeken a
hideg ellen pizsama, trikók,
fejünkön sapka hiányában fürdõnadrág, kesztyû helyett 2-2
nejlon zokni, kezünkben hegymászóbotként Teheránban vett
partvisnyél.

A mûvelõdési ház programjai
Június 12. 17 óra: a Kittenberger Kálmán Általános és Mûvészeti iskola zenetagozatának évzáró hangversenye
Június 14.: Kittenberger Kálmán Emléknap: Muray Róbert
festõmûvész és a Muray Mûhely tagjainak kiállítása
Június 20.: Dunakanyar Nemzetközi Nyugdíjasklub-találkozó
Június 27.: Fúvószenekari Találkozó
Július 7. de: vásár
Július 9. 12-19 óra: véradás

emberek.
Pedig mi már fáradtan is
érkeztünk. A gyönyörû Szíria,
a polgárháborús Libanon, Kelet-Törökország, Kurdisztán
keskeny sávján, pár méterre az
iraki határtól száz kilométereket tettünk meg lövészárkok és
szögesdrótakadályok labirintusában. A hegy már csak ráadás.
A többit a diavetítésen.
Nagymaroson június 20-a,
szombat 18 óra.
SZERETETTEL:
BIGGYPISTI

Nagymaros körzeti megbízottja
Horváth Miklós.
Telefon: 06-70/314-3843.

Pedikûrõzést
vállalok,
házhoz
megyek.
Telefon: 06-20/804-7027
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
MÁTÉ Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány mûködésében
személyi változások történtek.
A kuratórium vezetésébõl távozott Holtság Ildikó, helyette
Szalai Lajos vette át a feladatokat. Titkári posztra új tagot
avattunk Csányi Adrienn személyében, de Kiss Demeter
Enikõ továbbra is segíti az alapítvány tevékenységét.
Megérkezett a nyár minden
jó és rossz tulajdonságával.
Sok kutyának bizony ez a rettenet: felforrósodott itató, penészes, megsavanyodott ételek, az elérhetetlen árnyék, autóba zárás, ami könnyen végzetes lehet, kikötés a napon az
üzlet elõtt, futtatás kerékpár
vagy robogó után, fejesugrás
a Dunába gazdi akaratából.
Ezek mind elkerülhetõk kis
odafigyeléssel! Ha a környezetében ilyesmit tapasztal,
kérjük, tegye szóvá!
Állatkínzást, elütött állatot a polgármesteri hivatal
titkárságán: 27/595-118, kóbor kutyák bejelentését pedig Bessenbacher Gézánál:
06-70/374-7382 (mobil számon) lehet megtenni. Autóba zárt, szenvedõ kutyáról a
107-es számon lehet beje-

CSALÁDI
NAPKÖZI!
Nagymaroson õsszel
családi napközi beindítását tervezzük, bölcsõdés és óvodás korú
gyermekek részére!
Információ és jelentkezés: 06-20/9327168.
Gyermekmegõrzés
néhány órára is!

lentést tenni a rendõrségnek.
Hasznos tanácsok:
- Sétáltassa kutyáját a hûvösebb napszakban (reggel
vagy késõ délután).
- Ne erõltesse a kutyát a
vízbe menetelre (nem minden
kutya szeret fürödni/úszni).
- Hosszú sétára indulva
mindig vigyen magával ivóvizet a kutyának. Nagyon fiatal,
öreg vagy gyengélkedõ kutyát
jobb otthon hagyni az árnyékban.
- Rendszeresen ellenõrizze
a nyakörvet, hogy nem túl
szûk-e. Volt olyan állat,
amelynél állatorvosnak kellett
ezt eltávolítani, mert a nyakörv belenõtt a bõrbe, fájdalmat, fertõzést, akár még az
állat elpusztulást is okozva.
- A hõség ingerelheti a kutyákat, pihenõ vagy alvó állatot legjobb nem megzavarni.
- Védje kedvenc állatát
kullancsok ellen, mert ezek
végzetes megbetegedést okozhatnak.
- Tartsa kedvenc állatát,
kerti bográcsozáskor vagy sütéskor, biztos helyen elkülönítve.
- Végül: szeresse, gondozza és becsülje meg kedvenc
állatát.

Mozgásszervi, izületi,
izom, idegi, anyagcsere,
immun, vérnyomás,
allergia, csontritkulás,
hormon és sok egyéb
egészségügyi probléma
kiegészítõ kezelésére.

Érdeklõdni lehet:
Szépségmûhely Fõ tér 9, tel.: 06-30/380-6233

Köszönöm a támogatást
A Nagymaros Városi Polgárõr Egyesületnél 2009. áprilisában vezetõségválasztásra
került sor, mivel a régi vezetõség mandátuma lejárt. Nyolc
évig voltam az egyesület elnöke, de az új felkérést már nem
vállaltam. Munkahelyi teendõim megnõttek, és a családom is egyre erõteljesebben
követeli, hogy legyek végre

többet velük.
Megtaláltam az utódomat,
Trieb Antalt, aki máris nagy
erõvel, szorgalommal vetette
bele magát a teendõkbe.
Köszönöm mindenkinek,
aki nyolc éven át támogatott,
és kérem, hogy az új elnököt
is tiszteljék meg bizalmukkal.
SZIMON ATTILA
POLGÁRÕR

Napforduló köszöntése
Szeretettel hívunk minden kedves érdeklõdõt a
Napforduló köszöntésére, június 19-én, pénteken a zebegényi Szõnyi-táborba. A délután 14
órától kezdõdõ ünnepi mulatságunkon bábelõadással, gyermek- és felnõtt táncházzal, íjászbemutatóval és versennyel, kézmûveskedéssel, mesemondással, népzenei koncerttel és hangszerbemutatóval, néprajzi elõadásokkal várjuk a vendégeket. A napot a Vágtázó Csodaszarvas rendhagyó koncertje zárja.
ZEBEGÉNYI FONÓ

Nagymaros
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Köszönetnyilvánítás
Dr. Gánti Tibor elhunyta és búcsúztatása alkalmával kifejezett együttérzést, a gyászmisén való részvételt köszönöm mindenkinek.
DR. GÁNTI TIBORNÉ ÉS CSALÁDJA

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a
Pécsen elhunyt, és ott eltemetett Bergmann Antal gyászmiséjén a nagymarosi templomba érte imát
mondtak.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Anyakönyvi hírek:
Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Nagymaros Város Képviselõtestülete
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. Tel./fax: 27/316-100
HIRDETÉSEK ÉS KÉZIRATOK LEADÁSA
A HIVATAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Születtek: Liszi Zoltán és Molnár Krisztina fia Péter,
Balazic David és Oravecz Marianna lánya Adrienn, Dobos
László és Nagy Gabriella fia Bogdán.
Házasságot kötöttek: Schlenk József és Kovács Tímea
Gorzás László és Horváth Mária.
Elhunytak: Niedermüller Ferenc, Bergmann Antal, dr.
Gyaraki Ferencné (Maurer Eleonóra), Vandrus Edéné
(Zoller Gizella), Brückler Károly, Paczolay Éva Erzsébet, Hajdú Andor Mihály, Valentin Józsefné (Maros
Anna).
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június 5-tõl 20-ig
0,5kg
0,75kg

119.185.-

(238Ft/kg)
(247Ft/kg)

Palatin cserkész kolbász
Palatin natúr húskenyér
Palatin pattanós virsli
Ász pizza blokk sonka
Ász lecsókolbász
Bolgár sirene sajt /feta jellegû/
Smetana uht fõzõtejszín

1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
500gr

899.899.899.699.395.999.159.-

(899Ft/kg)
(899Ft/kg)
(899Ft/kg)
(699Ft/kg)
(395Ft/kg)
(999Ft/kg)
(318Ft/kg)

Hipp tejpép dob. banán-õszi, gyümölcsös
Hipp eper-málna ital
Hipp õszi-mangó tea
Hipp paradicsom, zöldség krémleves
Kecskeméti baba desszert

250gr
500ml
200gr
200gr
190gr

165.325.419.345.215.-

(660Ft/kg)
(650Ft/l)
(2095Ft/kg)
(1725Ft/kg)
(1132Ft/kg)

Dandy dob. sûrített paradicsom
Dandy dob. sûrített paradicsom
Medo üveges natúr lecsó
Dandy dob. csemege kukorica
Kofa õszibarack befõtt
Appel pangasius /cápaharcsa filé/ 3 íz
Classic olajos heringfilé

400gr
70gr
680gr
340gr
820gr
125gr
170gr

145.39.189.99.199.285.159.-

(363Ft/kg)
(557Ft/kg)
(278Ft/kg)
(291Ft/kg)
(243Ft/kg)
(2280Ft/kg)
(935Ft/kg)

Bogica sárgabarack lekvár
Szatmári csemege uborka 6-9cm
Szatmári csemege uborka 9-12cm
Bugaci magozott meggybefõtt
Lavinia durum tészta /több féle/
Ragazza tészták /tojás nélkül/

500gr
720ml
1700ml
600gr
500gr
800gr

189.199.395.199.155.179.-

(378Ft/kg)
(276Ft/l)
(232Ft/l)
(332Ft/kg)
(310Ft/kg)
(224Ft/kg)

Paloma õrölt vác. kávé
Karaván õrölt vác. kávé
Ragazza dob. csokiperec, linzer, mix
Nestlé reggelizõpehely /3 féle/
Haas pezsgõtabletta /5 féle/
Oetker vanília puding 3*40gr + forma
Kubeti kockák /sajt, pizza, bacon, csirke ízû/
Crystal drops savanyúcukorka /több íz/
Cherry Queen ovál. /konyakmeggy/
Félix mogyoró sós
Félix mogyoró mézes
Sós vegyes mix /Urbán/
Sajtos tallér /Urbán/

250gr
250gr
400gr
500gr
80gr
120gr
45gr
90gr
175gr
90gr
90gr
400gr
120gr

385.415.295.785.199.279.39.89.739.129.149.259.89.-

(1540Ft/kg)
(1660Ft/kg)
(738Ft/kg)
(1570Ft/kg)
(2488Ft/kg)
(2325Ft/kg)
(867Ft/kg)
(989Ft/kg)
(4223Ft/kg)
(1433Ft/kg)
(1656Ft/kg)
(648Ft/kg)
(742Ft/kg)

Pepsi Cola /pet. palack/
Spirite energiaital
Hell energiaital
Fonte Verde ásványvíz /dús, mentes/
Super Aqua ásványvíz /dús, mentes/
Aysu tetra üdítõ /szívószálas/ több íz
Fagyasztott kacsacomb
Fagyasztott csirkemáj

1,5l
250ml
250ml
1,5l
1,5l
0,2l
1kg
1kg

199.85.139.49.49.49.1255.475.-

(133Ft/l)
(340Ft/l)
(556Ft/l)
(33Ft/l)
(33Ft/l)
(245Ft/l)
(1255Ft/kg)
(475Ft/kg)

Paloma eü.papír 3 réteg 8+2 tekercs
Forest kamilla eü.papír 4 tekercs
Nova hajzselé
Baba sampon /több illat/
Baba testápoló /több illat/
Coccolino öblítõ /több illat/
Silan öblítõ /több illat/

1csom.
1csom.
250ml
400ml
400ml
1l
1l

579.229.129.439.575.485.369.-

(58Ft/db)
(57Ft/db)
(516Ft/l)
(1098Ft/l)
(1438Ft/l)
(485Ft/l)
(369Ft/l)

Üzleteink

Kovács csom.szel. félbarna kenyér
Kovács csom.szel. rozskenyér

2626 Nagymaros, Magyar utca 21.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

2621 Verõce, Rákóczi út 33.
Nyitva tartás:
H-P: 6-20, Sz: 7-17, V: 7-14

Weboldal címünk: www.cbadunakanyar.hu - Áraink a készlet erejéig érvényesek!

