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Kutya- és
Pro és kontra:
gazdinevelde!
fórum lesz a parkolásról

Hamarosan - köszönhetően a támogatóknak, önkénteseknek és a képviselő-testületnek - elkezdődhet a
kutyafuttató építése. Az örömteli „honfoglalásnak” azonban van egy komoly
feltétele! A zárt futtató, ahol szabadon
szaladgálhatnak a kutyák, veszélyes
üzem. A kutyák- és a gazdik neveléséről Varga Krisztina kutyakiképző beszélt
lapunknak.
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Cumifát állítanak
a játszótér mellé
A
testület
jóváhag yta,
hogy a Béta
Baráti Kör
a Hunyadi
sétányon,
a játszótér
mellett egy
cumifát állítson fel. Ez azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek könnyebben
hagyják el a sokszor biztonságot jelentő cumit.

l 3. oldal

KARSÁN - EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak, ágykeretek, paplanok, párnák
®

új termékei kaphatók!

Ruha-, bőr-, szőrmetisztítás és festés, ékszerjavítás és készítés!

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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Két testületi ülés, sok döntés
Két ülésen számos döntést hozott a képviselő testület. Több
pályázatról, kérelemről döntöttek és számos beszámolót hallgattak meg.
Április 19-én rendkívüli
ülést hívott össze Petrovics László polgármester, melyen több
kérdésben született döntés. A
grémium jóváhagyta, hogy
indul a város egy Pest megyei
pályázaton, mellyel a Fehérhegy
utca és az Elsővölgy közötti szakasz teljes felújítására, kiszélesítésére, járda építésre igényelnek
145 millió forint támogatást, 7,6
millió forint önrészt vállalva; az
Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása 2018-as felhíváson, amivel a
polgármesteri hivatal épületét
újítanák fel 30 millió forintból,
valamint a Lechner tudásközpont népi építészeti programon, mellyel a helyi védettség
alatt álló Vasút utcai tűzoltó
szertár homlokzat felújítását végeznénk el.
A nagymarosi Béta Baráti
Kör képviseletében dr. Kocsis
István Tamás nyújtott be kérelmet egy cumifa állítására a
Hunyadi sétányon, a játszótér
mellett, melyet a testület is támogatott. A tervek szerint egy
alacsony növésű fát ültetnének,
melyre a gyerekek helyezhetnék el cumijaikat, ezáltal kön�nyítve a megválást. A fa mellé
egy emléktábla is kerülne. A
költségek a társaságot terhelik, a pontos helyszínt pedig
az önkormányzattal előzetesen
egyeztetni kell.
Engedélyezték, hogy Fő tér
20. számú ingatlan előtti, a járda és a közút közötti zöldfelületet a járdával egyező anyagú
térkővel a bérlő saját költségére leburkolja. A területen lévő
növényeket a kérelmezőnek át
kell helyeznie a terület mellett
lévő zöldfelület hiányos részébe. Egyúttal engedélyezték azt
is, hogy a kialakításra kerülő
helyet kerthelyiség céljára használja a bérlő, térítés ellenében.
Azt is engedélyezték, hogy a
Duna-parton a Német utca
alatt már meglévő táblákkal
egyező anyagú és formátumú
megállító táblát helyezzenek ki.
Szintén hasonló kéréssel fordult a grémiumhoz a Nagyma-

rosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, akik ugyancsak
állíthatnak táblát a Duna-parton.
Végül pedig arról született
döntés, hogy nemrég vásárolt
kistraktor üzemeltetését kaszálási és a zártkerti telek gondozási feladatok ellátásával Fekete
Zsolt őstermelőt bízzák meg
3000 forint üzemóra díjért, elfogadva, hogy ezáltal a traktor
karbantartását, kisebb szervizelését is ellátja, és zárt helyen tárolja, őrzi. A traktor szolgáltatását a lakosság is igénybe veheti.
A május 2-án tartott tervezett ülés a napirend előtti hozzászólásokkal vette kezdetét.
Fekete Zsolt kérte, hogy tárgyaljanak a jövőben a Misztrál
Együttes támogatásáról, valamint az Őz utca aszfaltozásáról kért tájékoztatást. Petrovics
László polgármester elmondta:
12 millió forint lenne a munka
díja, melyet a város csak ingatlaneladásból tud finanszírozni.
Szeptemberben visszatérnek
a témára. A képviselő többekhez hasonlóan kérte, hogy
hétvégente többször ürítsék a
Duna-parti kukákat. A polgármester elmondta, hogy a Maros
Kft-t már megkérték, és az erre
vonatkozó szerződés is módosításra kerül. Kiemelte: a Zöld
Híd jelezte, hogy nem tud idén
lomtalanítást tartani Nagymaroson sem. A város felajánlotta,
hogy a költségek megtérítése
ellenében házhoz menő lomtalanítást szervezne, akár a környező településeken is.
Grécs László a Kittenberger
ház megvásárlására kérdezett
rá, míg Német Imre nehezményezte, hogy nem lehet sehol
szemeteszsákot kapni a településen, illetve, hogy a város
Fehérhegyi ingatlanja tele van
patkánnyal.
Ivor Andrásné a Pállya Celesztin utca csatornázásáról, a
Mihály utcai támfalról és a Selmecbánya utcai gyalogátkelő
felöl érdeklődött és kérte, hogy
vegyék napirendre a lakossági
kezdeményezést a fizetős parkolás témában.
Döntés született a Rév büfé
bérlőjének kérelméről is, aki kerítést szeretne építeni az ingatlan köré. Öten támogatták a ké-

rést, Német Imre tartózkodott,
Fekete Zsolt nemmel voksolt,
mert szerinte nem láttak pontos
tervet az építményről.
Elfogadták: a Váci Rendőrkapitányság és a verőcei rendőrörs beszámolóját, mely szerint
tovább csökkent Nagymaroson
a bűncselekmények száma; a
Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi
Rendőrősének beszámolóját;
valamint a Nagymarosi Polgárőr Egyesület beszámolóját
is. Elhangzott: tisztújítás után
új vezetője van Albert József
személyében. Trieb Antal, aki a
beszámolót tartotta, elmondta:
egészségi állapota miatt mondott le. Elhangzott: 2017-ben
az egyesület tagja 1793 óra
szolgálatot teljesítettek, rendezvényeken, forgalmas csomópontokban tevékenykedtek, és a
rendőrséggel is dolgoztak.
Elfogadták a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
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Tűzvédelmi beszámolóját is,
melyből kiderült, hogy településünkön 18 tűzeset és 27 műszaki mentés volt tavaly.
A nyári rendezvényekről
szóló tájékoztató után jóváhagyták, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára,
hogy a Szent István napi Borünnep rendezvényre a pályázat
elbírálásának elhúzódása miatt,
további 2 millió forintot biztosítanak.
A Gondozási Központ és a
Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Bölcsőde
és a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány
2017. évi beszámolóinak elfogadása után a Német utca és
Zöldfa utca közötti parkoló ütemezett megvalósításáról született döntés. A parkoló kialakítását hamarosan megkezdik, de
kőszórással alakítják ki, fedezet
hiányában.
Végül pedig ismét a fő téri fizetős parkolásról tanácskoztak,
megtárgyalták a GVB javaslatát,
melyről lapunk 5-6. oldalán olvashatnak. A fórum után újból
tárgyalják majd a kérdést.
Furucz Anita
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A fizetési parkolási rendszert érintő lakossági egyet
nem értéssel kapcsolatos önkormányzati álláspont
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2018. április 26-i ülésén – a napirendre a helyszínen történt felvételt követően – ismerte meg és tárgyalta Ivor Andrásné képviselő által előterjesztett lakossági tiltakozást a fizető parkolási rendszer hétköznapi
díjfizetésével kapcsolatban.
A képviselő asszony ismertette, hogy a bizottsági ülés napján átvett 1228 aláírást 59 íven, melyből 221 nem nagymarosi lakos
volt.
A bizottság egészének az előterjesztőt kivéve az volt az álláspontja, hogy rendkívüli képviselő-testületi ülésen, vagy lakossági
fórumon biztosítson lehetőséget az aláírásgyűjtők és az aláírók minél nagyobb számának arra, hogy véleményét személyesen,
szóban előadhassa, és arra közvetlenül érdemi választ kaphasson.
Ezt azért is javasolta, mert nem volt megállapítható, hogy az aláírásgyűjtő ívekhez hozzá volt-e csatolva a gyűjtők véleményét
tartalmazó levél, vagy kizárólag az „Aláírási lista a hétköznapi parkolási díj eltörléséért” című íveket olvashatták és írhatták alá
az érintettek.
Elhangzott, hogy több esetben téves információt kaptak az aláírók (pl. Dózsa György utcai óvoda előtti, Magyar utcai parkolás fizetőssé tétele).
Értetlenségüket fejezték ki a jelenlévők amiatt is, hogy miért nem a díjfizetés január 29-én történt eldöntése és az erről szóló
rendelet-módosítás február 26-án történt elfogadása után fejtették ki véleményüket az aláírásgyűjtők, miért csak a rendelet egy
hónappal később, április 1-jén történt hatályba lépése után.
A bizottsági vita során elhangzottak azok a már korábban is felmerült érvek, amelyek a városközpontban a parkolás fizetőssé
tételét indokolták.
l Így az, hogy legalább egy éves előkészítés után 2011-ben került elfogadásra a fizető parkolási rendszerről szóló önkormányzati rendelet, amelyet akkor sem a bevételszerzés motivált, hanem a forgalomszabályozás, a városközpont tehermentesítése az
eleinte még csak nagy visegrádi rendezvények idején, később már hétvégéken is ellepő parkoló gépkocsiktól. Már akkor felvetődött, hogy a lakosság részére egy kedvezményes díjú éves bérlet kerüljön bevezetésre, amelyért a díjfizetős területen is bármikor
tud parkolni. 2011 óta az éves bérlet 5000 Ft-os díja nem változott.
l A bérlet díja kapcsán felmerült, hogy aki fenn tud tartani egy gépkocsit, annak a 12 liter üzemanyag árának megfelelő
mértékű díj megfizetése nem okozhat gondot.
l A Gesztenye soron lévő parkolóban ugyancsak forgalomszabályozási okokból került sor a díjfizetés bevezetésére, mivel a
vasútállomás alatti parkolót másképp nem lehetett felszabadítani a vonattal elutazók egész nap ott parkoló autóitól az ingyenesen használható, kifejezetten e célra épült, térfigyelő kamerával is védett Mainzi utcai P+R parkolóba irányítva őket.
l Az idei évtől azt tapasztaltuk, hogy hétköznap egyre több olyan gépkocsi jelent meg a Fő téren, amelyek szinte egész
nap itt parkoltak, elvéve egyrészt a helyet a rövidebb időre ide érkezőktől, ügyeiket intézőktől, orvoshoz, patikába indulóktól,
másrészt a Fő tér ingyenes P+R parkolóvá kezdett válni, amely funkció kialakulása nem célja az önkormányzatnak a város történelmi központjában.
l Az aláírásgyűjtők által felvetett indokokkal a bizottság ezért sem értett egyet, és kiemelte, hogy éppen a fizető parkolással
biztosítható hosszú távon az, hogy az orvoshoz érkezők, hivatalos ügyeiket intézők ténylegesen meg tudjanak állni a Fő téren, ne
kelljen távolabb megállniuk, mert a parkolóhelyeket elfoglalták. Az egyre több gépkocsi és az emberek elkényelmesedése miatt
ez a jövőben egyre inkább probléma lesz.
l A váci példa a bizottság szerint nagyon jól mutatta, hogy mindaddig, amíg nincs a parkolás mederbe terelve, díjfizetéssel
szabályozva, addig káosz uralkodik a közterületeken, parkolókban, nem lehet szabad helyet találni, viszont amint a díjfizetés
életbe lépett, ugyanazok a helyek felszabadultak, lehet parkolni.
l Mivel hétvégén a Fő téren korábban is fizetős volt a parkolás, ezért aki megveszi az éves bérletet a piacon, vagy az üzletekben való hétvégi vásárlás miatt, az ugyanezért a díjért hétköznap is parkolhat ügyei intézése során, többlet teher nem sújtja.
l Rákényszerítve senki nem lett a bérlet megvásárlására, mindenki el tudja dönteni, hány alkalommal parkol a Fő téren,
és megváltja alkalmanként az 50 Ft-os alapdíjat vagy a 200 Ft-os óradíjat, vagy 5 napi parkolási díjért parkol akár 365 napon. A
bizottság kiemelte, hogy az önkormányzatnak nem célja a lakosság terhelése.
l A bizottság nem értett egyet azzal a felvetéssel, hogy kizárólag a Fő téri parkolás miatt visszaesne az itt lévő üzletek forgalma. A vevők pedig éppen azért tudnak megállni, mert van szabad hely. Az igazi visszaesés akkor következne be, ha az egész nap
díjfizetés nélkül itt parkoló autók miatt nem lenne szabad hely.
l A bizottság nem értette azt a felvetést sem, hogy miért kell valakinek fizetnie, ha más településről ide érkezik szolgáltatásért (pl. fodrászhoz). Mivel teljesen természetes mindenkinek, hogy ha más településre megy és ott díjfizetés működik, akkor
fizet, akkor érthetetlen, ez miért nem elfogadható Nagymaroson.
l A környező utcák terhelése nem kizárólag a díjfizetésre vezethető vissza, ez ered abból is, hogy sokan indokoltatlanul
a közterületen tárolják a gépjárművüket, másrészt sok autós eleve szabálytalanul parkol le. A hétvégi szabálytalan parkolások
megszüntetésére a rendőrség fel lett kérve, a díjfizetés a közlekedési szabályok tudatos megszegésére nem adhat alapot. A mobil
parkolási forgalmi adatokat látva egyébként hétvégente jelentősen emelkedik a forgalom, így az idelátogató turisták nagy részét
a parkolási díj – amely a turisztikai célpontok többségében él – nem rettenti vissza.
l Az önkormányzat tervei között szerepel parkolóhelyek kialakítása az egyre növekvő gépjárműfogalom elhelyezésére,
melyhez forrást kell biztosítani (egy kisebb parkoló építésének költsége a Zöldfa utcánál 25 millió Ft). Ráadásul parkolókat nem
lehet a városközpontban kialakítani, így önmagában ezekkel a központba irányuló forgalmat nem lehet irányítani.

Mindezeket felvetve a bizottság javasolta, a Képviselő-testület pedig eldöntötte, hogy MÁJUS 15-ÉN 18 ÓRAKOR
FÓRUMOT TART a Művelődési Házban a hétköznapi parkolási díjfizetés eltörlése kérdésében, lehetőséget biztosítva a pro és kontra érvek kifejtésére. A rendelet módosításával kapcsolatban döntést annak alapján kíván hozni.
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Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Nagymaros Város lakosságának jelentős része egyet nem értését fejezi ki a parkolási rend és a fizetős parkolási területek meghatározása témájában. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a 7 /2018.(1.29.) számú testületi határozatban, majd
a február 26-án ismét napirendre került döntés alapján az április l-jével bevezetett Fő tér, Duna-part területén történő hét közbeni fizetőssé tétel nehezíti a lakosság életét és hosszabb távon az ott működő vállalkozások ellehetetlenítését eredményezi.
Véleményünk szerint a döntés átgondolatlan mert a hétköznapi díjfizetés elsősorban a lakosságot sújtja.
Mint a legtöbb településen, Nagymaroson is központi helyen működnek a hivatalos és egyéb fontos intézmények: orvosi rendelők,
védőnői szolgálat, patika, Művelődési Ház, iskola, könyvtár, Polgármesteri Hivatal, templom, erdészet és jelenleg 12 vállalkozás
működik a jelzett területen. Éppen ezért a lakosság rá van kényszerítve, hogy megvegye az éves bérletet vagy lehetőség szerint
máshol intézze az ügyeit. A fizetős parkolás a környező utcákban is megnehezíti a közlekedést, mert mindenki ingyenesen szeretne
parkolni. Zavarja a környező utcákban lakókat, akik nem tudnak parkolni és az ott működő vállalkozásokat is, mivel az ő üzleteik
előtt a vevőik sem tudnak megállni, tehát a probléma gyűrűzve az egész városközpontra és a környező területekre is kiterjed.
Fenti rendelet elsősorban a városlakók és a helyi vállalkozók életét nehezíti meg és a hétköznapi parkolási díj csökkenti az egyéb
településekről ideáramló forgalmat is. Hosszútávon káros hatással van arra, hogy a Fő tér és környéke betöltse eredeti funkcióját
és egy nyüzsgő, fejlődő, vállalkozásokkal és élettel teli városközpont legyen.
Ezért kérjük a város vezetőségét és a Képviselő-testületet, hogy a városlakók véleményét figyelembe véve és őket képviselve a
hétköznapi parkolási díjat töröljék el a helyi rendeletből.
Ezen véleményünket és kérésünket aláírásunkkal támasztjuk alá - volt olvasható az aláírás gyűjtő íven.

Búcsú Heincz Antaltól
Heincz Antal barátunk - az első szabadon választott önkormányzati képviselő-testület tagja -, életének 74. évében vett örök búcsút tőlünk.
Heincz Antal barátunkkal városunk legtörténelmibb korszakának egyik legkiemelkedőbb vezetőjét vesztette el.
Az 1990. szeptember 30-án megtartott önkormányzati képviselő választáson
választották meg önkormányzati képviselőnek, melyet 1994-ig látott el. Ennek keretében 1990. október 1-től a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökévé választották.
Kiemelkedő személyisége, éleslátása és bölcsessége példa volt abban a korszakában, amikor Nagymaros szakított egy rákényszerített korszakkal, és viharos fordulattal visszatért a megújult hagyományok útjára.
A város - akkor még nagyközség - vezetésében kiemelkedő szerepet töltött be.
Éleslátása, bölcsessége hamar kitűnt és permanens volt. Nem volt olyan jelentős
napirendi pont, amelyben irányt jelző hozzászólásaival, többszöri kiselőadásaival
nem segítette a helyes irányt mutató út megtalálását.
Kényes ügyek, az akkori (még pártállami) jegyző leváltásánál is, meg az új jegyző megválasztásánál is, az ő gondolatai, érvei domináltak.
A váratlan fellépő problémák, helyzetek megoldásánál szinte csak ő látta meg a
megoldást.
Ormándy József polgármester váratlan betegsége, lebénulása előidézte helyzetből
a gyors intézkedést követelő kiutat is ő ismerte fel, és javasolta két alpolgármester
napi váltásokban történő beállítását, amit a képviselő-testület egyhangúan elfogadott. Ezzel, mint anyagi és emberi szempontokat betartva megoldotta a már drámaivá váló városvezetést.
Az 1998. október 18-i önkormányzati képviselő választáson ismét önkormányzati képviselőnek választották.
1998.december 8-án a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elnöke lett. Ezt követően megírta az Ezredfordulótól sorsfordulóig címmel Nagymaros fejlesztési koncepcióját, melyet a 95/1999. számú határozattal a
képviselő-testület a városfejlesztési koncepciójaként fogadott el és jelentetett meg az
önkormányzat lapja különszámaként.
Javaslatára döntött a képviselő-testület 78/1999.számú határozatával a Kóspallagi út melletti területen ipari terület kijelöléséről, és készült el annak szabályozási
terve.
Kidolgozta az önkormányzat átfogó adórendszerét, bevezetve az idegenforgalmi
adót, a differenciált építményadót, mellyel megalapozta a város későbbi túlélésének, majd fejlődésének lehetőségét.
Kedves Antal barátunk, munkád, emberséged, gondolataid felejthetetlen örök
példák maradnak részünkre és városunk további vezetése részére.
Kedves családoddal együtt érezve fájó részvétünkkel búcsúzunk!
Gyaraki F. Frigyes képviselőtársad és
Nagymaros Város Önkormányzata

Behajtási
tilalom
Felhívom a gépkocsival közlekedők figyelmét, hogy a Felsőmező területére a Selmecbánya utcától, valamint a vízügyi épületektől kezdődően a behajtási tilalom továbbra
is érvényben van. A terület zöldfelületét a
Duna-partig kitaposó forgalom megszüntetése érdekében a tilalmat folyamatosan
ellenőrizni fogjuk. Ugyanez a helyzet a Béla
sétány esetében is.
A tilalmat megszegők 30 000 Ft-tól induló közigazgatási bírság kiszabására számíthatnak!
Dr. Horváth Béla
jegyző

Elismerés és köszönet
Áprilisban tartotta közgyűlsét a
Nagymarosi Polgárőr Egyesület,
melyen Trieb Antal eddigi elnök
bejelentette
lemondását. A Pest
Megyei Polgárőr
Szövetség 12 éves
munkájáért elismerésben részesítette őt, melyet Juhász
Pálné, a közgyűlés tagja adott át, dr. Bilisics Péter elnök nevében.
Nagymaros városa nevében szeretném
köszönetemet kifejezni áldozatos munkájáért Trieb Antalnak, mellyel segítette a
polgárőrség működését. További jó egészséget kívánok neki és bízok benne, hogy
még sokáig tudja folytatni munkáját.
Petrovics László
polgármester
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Építünk, szépítünk, gyarapodunk
Áprilisban cserépkályhával bővült a tájház, közösségi házunk.
Kiss Károly - Kóka felajánlásaként egy nagyon szép kályhával
gyarapodtunk. Zeller József kályhaépítő szakember egy hét alatt
felépítette, igen kedvezményes
áron. Munkadíjának nagy részét
felajánlásként tette, így április
7-én örömmel vettük át a helységek díszét és egyben hasznos darabját. Kiss Károly - Kókának és
Zeller Józsefnek nagyon szépen
köszönjük ezt az örökös darabot,
ami mindig rájuk fog emlékeztetni. Nevüket maradandóan
bevéssük a támogatók soraihoz.
A további segítség, összefogás
sem maradt el. Takarítás, rendrakás a téli „szunnyadás” után.

Segítségemre volt Voknátné
Marika, Vargáné Erzsike, Csótainé Böbike és Brücklerné Borika. Rácz Tamás a füvet nyírta
le az udvaron, ami szintén nem
kis feladat volt, mert ugyancsak
megnőtt a hirtelen beindult tavaszi nyárra.
Persze még nem értünk a végére. Ahhoz, hogy május 1-én
nyitni tudjunk, és hétvégeken
nyitva legyünk nagyon sok a
tennivaló,
állandó jelleggel,
úgy mint a saját házunk táján.
Hetényi Andi és Lénárt Kitti
képviselőink felvirágoztatták az
udvart, bekapcsolódva hozzánk,
Révainé Legény Évike és He-

inczné Györgyi, akik palántákkal, virágokkal járultak hozzá a
tájház szépítéséhez. Különösen
elszomorító, hogy az utcafronti
homlokzatot változatlanul rongálják, a családfa lábazatát azóta

is szisztematikusan lerugdalják.
Mára azonban a Nyár utcában
egy kedves szomszéd bevakolta.
A továbbiakban a rongálók megfigyelésére a kamera felszerelése
megtörtént.
És…ismét messzire jutott
Nagymaros jó híre. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Mecseknádasdi
Szőlő-és Bortermelő Egyesület
szervezésében
megrendezett
borverseny a Nagymarosi Borbarátok Köre borászainak kimagasló sikerével zárult. 719 borminta
között a nagymarosiak borai
mind érmet nyertek, olyan borászok között megmérettetve, mint
Bock, Koch, Frey, Garai, Schieber,
Günzer, Pratner, Geszler stb. neves borászok. Így kimagasló elismerés és köszönet jár Belányi Bélának, akik a legmagasabb Nagy
Arany elismerés díjat hozták
haza, továbbá Heininger Károly
és fia Ádám, Bótz László borai
is kiemelkedő eredményességgel
és érmekkel lettek gazdagabbak,
városunk jó hírnevét öregbítve.

Köszönjük Nekik, hogy részt vettek a nemzetiségi rendezvényen,
képviselve városunkat.
Április 27-én Visegrádon
képviselték városunkat a német nemzetiségi nyelvet tanuló
diákjaink. Mindkét alsó tagozatos osztály, a német nemzetiségi iskolák, illetve osztályok
találkozójára voltak hivatalosak
a MNM Mátyás Király Múzeumában, Trach-Tag alkalmából.
Műsorukkal méltán nyerték el az
elismerést, köszönetet. A komppal történő átjutást több mint 40
fővel Jung Vilmos térítésmentesen biztosította, aki lelkes elismerője és tisztelője a nemzetisé-

gi hagyományoknak és köszönet
Kurczbacher Dávidnak, aki fagylalttal lepte meg a két nemzetiségi osztályt. Köszönjük Nekik
segítő hozzájárulásukat.
Köszönjük a nagymarosi
szavazóknak, hogy történelmi
léptékként szavazatukkal elősegítették, hogy a német nemzetiségnek - mint az eddigiekben
még soha- van nemzetiségi parlamenti képviselője, Ritter Imre
személyében. Nagymaroson 64
regisztrált főből 57 fő jelent meg
és ebből 52 fő adott érvényes szavazatot.
Kérem a segítséget a továbbiakban ahhoz, hogy a Tájházban
a hétvégi nyitva tartások ügyelete zökkenőmentes lehessen.
Várom azok jelentkezését, akik
időt tudnak áldozni, hogy a Tájház látogatottsága folyamatos legyen. Ez mindannyiunk érdeke
és érdeme, hogy közösen a város
egy új színfoltját be tudjuk mutatni a látogatóknak.
Előzetes tájékoztatásként
minden kedves érdeklődőnek:
a Sváb feszt idén szeptember
8-án lesz megtartva.
Ivor Andrásné
NNNÖ elnök

Meghívó

Hegyi Szentmise!
Heilige Bergmesse!
Nagymaros egyik legszebb pontján, a Kálvária dombon
ismét megszervezésre kerül a
Hegyi Szentmise-Heilige Bergmesse:
2018. MÁJUS 26-ÁN 16-ÓRAI KEZDETTEL.
15.30-tól, akik igénylik, a templom elől gépjárművel
szállítjuk a helyszínre, melyre jelzést kérünk a 0620/414-0712 telefonszámra.
A meghitt hangulatú szentmisét Gáspár István
plébános úr celebrálja.
Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt imádkozzunk és
ünnepeljünk, hálát adva a Jóistennek, hogy erre a gyönyörű
helyre teremtett minket. Az agapé sem maradhat el, kellemes környezetben, baráti beszélgetéssel a misét követően.
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Az iskola áprilisi hírei Nemzetiségi találkozó
Föld napi vetélkedő
Visegrádon

Nagyon vártam ezt a napot, mert ilyenkor nem kell az iskolában tanulni, hanem a várost járva izgalmas feladatokat oldhatunk meg a környezetünkkel kapcsolatban. A kedvenc állomásom az volt, ahol ki kellett találni, hogy milyen gyümölcsöt
vagy zöldséget kóstolunk meg. Mivel mi voltunk az utolsó
csapat, ezért megehettük a maradékot. Nagyon jól éreztem
magam, és sajnálom, hogy ez volt számomra az utolsó Föld
napi vetélkedő.
Bálint Ármin 8.b

Tavasszal egy nagyon
kedves meghívást kaptunk Visegrádról az Áprily Lajos Általános Iskolából. Egy nemzetiségi
délutánt szerveztek a környező iskolák számára. A
rendezvény célja az volt,
hogy a nemzetiségi iskolák közelebb kerüljenek
egymáshoz, megismerjük

Suli buli

Április 20-án a két végzős osztály Suli bulit szervezett a művelődési házban. A közös táncot a nyolcadikosok palotása, és
buli tánca előzte meg, amit sok felnőtt is megnézett. Majd jött
maga a Suli buli, ahol az iskola felsősei modern zenékre táncolhattak, illetve a szervező szülőknek köszönhetően élvezhették a büfé finomságait. Remekül sikerült az este!
Szekeres Gréti, 8.b.

Alapítványi bál

Idén is megrendezésre került az Alapítványi bál. Nagyon sokat
készültünk rá, hogy a tánc jól sikerüljön. A palotás és a buli
tánc bemutatása után kezdődött a hajnalig tartó mulatás, tombola és sok más érdekesség. Szülők és támogatók ajánlottak fel
nyereményeket a bál javára. Akik ott voltak, mind nagyon jól
érezték magukat, reméljük jövőre is ilyen jól sikerül ez az este.
Gáspár Barbara és Fleischmann Bálint 8.b.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal,
anyagi támogatásukkal hozzájárultak a bál sikeréhez. Rengeteg
tombola ajándék érkezett, mely emelte a bál színvonalát. A tánc
betanításához jelentős anyagi támogatást kaptunk, melyet ezúton
is nagyon köszönünk!

Zenei műveltségi vetélkedő

Miloszerni László tanár úr zenei vetélkedőt szervezett a felsős gyerekeknek. Bartók Béla életével kapcsolatos feladatokat
kellett megoldaniuk. A kérdések a híres zeneszerző életrajzi
adataira, zeneműveire, kortársaira vonatkoztak, izgalmas volt
a zenefelismerés is. A csapatok aktívan vettek részt ezen az érdekes programon.

egymás munkáját.
Négy környező iskola vett rész a vidám délutánon, Kismaros, Dunabogdány, Visegrád és Nagymaros.
Mindannyian kis műsorral készültünk, hallhattunk német és sváb
dalokat, verseket, láthattunk játékokat, táncokat, és nagyon büszkék
voltunk a kis apróságainkra, az első és második osztály műsorára,
akik egy vidám játékfűzést és egy táncot adtak elő.
Nagyon köszönjük Borkó Bálintnak a felkészítést, és bízunk benne, hogy hosszú távon működhetünk együtt!
A kedves programnak van egy fontos üzenete is: itt élünk a Duna
két partján, ahová a sváb ősök közel 300 éve érkeztek és hozták magukkal szokásaikat, hagyományaikat, melyek még ma is élnek.
Számunkra pedig nagyon fontos, hogy gyermekeink is őrizzék az
emlékeket.
Köszönjük Visegrádnak a szervezést, köszönjük Jung Vilmosnak,
hogy ingyen mehettünk át a túlpartra, és reméljük, jövőre újra találkozunk!
Heinczné Cserni Katalin
A visegrádi iskola meghívott minket, hogy szerepeljünk Visegrádon
április 27-én. Délután mentünk komppal, nagyon izgultunk. Sokat kellett gyalogolni mire a palotához értünk, Bálint bácsi vezetett
minket. Velünk jöttek a 2. osztályos németes gyerekek is, közösen
táncoltunk, játszottunk. A műsor után finom süteményeket és üdítőt
kaptunk. Mikor hazaértünk Kurczbacher Dávid bácsitól minden elsős jégkrémet kapott. Nagyon örültünk neki!
Nagyon szépen köszönjük Jung Vilmos bácsinak, hogy a két német nemzetiségi osztály ingyen utazhatott a kompon!
Lénárt Tünde 1.a, fotó: Lénárt Kitti

Néptánc verseny
Áprilisban iskolánk két nagyobb tánccsoportja, a Cselle
és a Hérics Néptánccsoport,
részt vett a XXIV. Dunakanyar Népművészeti Versenyen, Sződligeten.
A táncos zsűri elismerően beszélt a gyerekek előadásáról! Ezt ki is fejezte
díjak formájában, a Hérics
csoport ezüst minősítést, a
Cselle csoport arany minősítést kapott.
Hogy a zsűri szavait idézzük: „Az irány jó, ez a csapat
sokra viheti!”
A táncos gyerekek a nép-

dalversenyen is kipróbálták
magukat. A Hérics csoport
lányai arany minősítést kaptak a kis csoportos somogyi
összeállítással,
amelyben
Hadi Luca szólót énekelt.
A Cselle lányai két csapatban énekelve ezüst és bronz
minősítést kaptak palóc és
felcsíki dalcsokorral. Ezen
kívül Hadi Matyi és Kis Lukács Pál Kis Vöcsök énekegyüttese is ezüst oklevelet
szerzett.
A minősítések mellé értékes könyveket és hasznos
zenei anyagokat kaptak a
csoportok.
Erdei Gabriella
és Borkó Bálint
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Lúdas Matyi
A karácsonyi jótékonysági vásár bevételéből került megszervezésre az a színházi előadás, amelyen minden óvodás részt
vett. A gyermekek rendkívül élvezték a humoros, zenés darabot, melyben ők is szerepet kaptak.
Szeretnénk köszönetet mondani a támogató szülőknek és a
művelődési ház dolgozóinak.
Köszönjük Dobay Márti Színjátéktér társulatának az élménydús délelőttöt és a tréfás interaktív színdarabot.
Az óvoda dolgozói

Idén is mint minden évben,
Főzni invitálunk Téged!
Vadhús, mit adunk: egy álom,
Bogrács rotyog lent a sétányon.
Mi van benne, majd kiderül
Amit hozol, belekerül.
Főzőverseny akkor lesz jó
Ha lesz sok csapat, mint induló.
Zsűrinél lesz a mustra
De nem vált át kritikusba.
Ha mit főztél megeszed
és innivalód hozzáteszed,
Lesz majd jókedv és vidámság
s riválisból nagy barátság.
Szeretettel várjuk az indulókat 2018. június 9-én a Kittenberger Kálmán Napi főzőversenyen!
A főzőversenyen való részvételi szándékot
Jórász - Nagy Eszter szervezőnél
(27/595-114, 20/231-1455) kérjük jelezni május 31-ig.
Csak a határidőn belül érkezett nevezőknek van lehetőségünk vadhúst biztosítani! Nevezési díj nincs!
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ILDIKÓ Ingatlan Iroda
Nagymaros Váci út 111.

Vácott és a Dunakanyarban keresünk
készpénzzel rendelkező vevőinknek
lakóházakat, nyaralókat, telkeket,
szántó-egyéb külterületeket.

Épületenergetika tanúsítvány készítése 24
órán belül adás-vételhez, használatbavételi
engedélyhez, pályázatokhoz.
Értékbecslés 24 órás határidővel.
HÍVJON BIZALOMMAL, HÁZHOZ MEGYÜNK!

Ingatlanközvetítő, iroda tulajdonos:
Haraminé Papp Ildikó +3620/46-43-429
Ingatlanközvetítő munkatárs:
Szilágyvári Bernadett +3630/1958-673
Épületenergetika szakember: Harami László
+3620/5817-400
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A 40 éves Dunakanyar
Fúvósegyüttes köszöntése
Remiczky Zoltánnak, Szob
előző polgármesterének köszöntőjéből idézek. „1978-ban
szerencsés együttállásban lehettek a csillagok, hogy ennek
a kitűnő együttesnek megalapítója, a Mayer házaspár Szobra költözött. Ez a csapat olyan
érzékenységgel muzsikál, mely
egyenesen a lélekhez szól, és
tudom, hogy a titok: mestereiknek, Mayer Józsefnek és Ágnesnek szeretetteljes módszerében
keresendő – nem hangszert tanítottak, hanem gyermeket! Kiváló pedagógiai érzékkel keresték és lelték meg az utat a jóra,
szépre vágyó gyermeki lélekhez
a hangszeres oktatás során.
Boldog vagyok, hogy hallhattam első, ifjúsági korosztályos
fellépésüket: kicsi kis aranyos
gyerekek a komoly hangszerekkel kezükben! – maga volt számomra a csoda! Szerencsések
ezek a fiatalok, mert ez a szeretet máig él a zenekarban. Közben felnőttek, sikeresek lettek:
az országos megmérettetésen
két kategóriában is (koncert fúvós és show-zene) két „Kiemelt
Arany Diplomá”-val ismerte el
a zsűri a tudásukat.” – mondotta Remiczky úr, majd Petrovics
László polgármester úr folytatta: mind a nagymarosi, mind
valamennyi Dunakanyarbeli
település hálás az együttesnek
lelkes közreműködésükért valamennyi közösségi ünnepen.
Sokszorosan megérdemlik a
Pro Urbe díjat! (A köszöntők,
és egy zenekari mű a Dunakanyar Hírek netes oldalán megtekinthetők.)
Ezután nagyszerű élmény,
egy vidám koncert következett. Az Ujvári Gábor trombitaművész által 2005 óta
vezetett együttes igen színes
műsorral rukkolt elő. Zeneszámaik sokféle zenei stílust
képviseltek, melyben mindenki megtalálhatta a neki tetszőt.
Elsőként említem a hagyományos, nemzetiségi gyökerű polkákat, indulókat, pl. a
„Dem Land Tirol die Treue”
címűt, melyben szép hangon
énekeltek is a zenekar tagjai.
Az Öreg bajtársak és a Wien

bleibt Wien című művet nagy
örömmel fogadta a közönség
hagyománykedvelő korosztálya. Ujvári karnagy úr mindig
odafigyel, hogy magyar zene
is megszólaljon a koncertjeiken: Brahms V. Magyar táncát
bravúrosan, vonószenekarokat
megszégyenítő stílusérzékkel
adta elő az együttes. A karnagy
úr a hangszerelésnek is mestere, jónéhány mű fúvós átirata
az ő kiváló szakmai hozzáértését dicséri. Az együttesben
nemcsak lelkes amatőrök,
hanem magas zenei képzettségű muzsikusok is zenélnek.
Mi vonzza őket ide? A szeretet, a jókedv, az irigykedés
nélküli, baráti, segítő együtt
muzsikálás, egymásnak máig
tartó segítése - tanácsokban
is, ötletadásban is, határokat
nem ismerve. Meg a kezdeti időkből csodával határosan
átörökített derű, játékos kedv,
az elfogadás, a bizalom, egymás segítése, a baráti – sokuk
esetében a házastársi hűség, a
tenni akarás: a szépért hozott
áldozat vágya. Mint ez jól látható, hallható volt pl. a május
elsejei Zenés Ébresztő hangulatos ötletében is: 9 muzsikus –
köztük a lelkes Madarász-Sintár házaspár – végig autózta,
muzsikálta a környező településeket, hogy az ünnep fényét
zenével emelje, a majálisra készülőknek örömet szerezzen.
A kezdeti időktől hűséges
tagok mellé – csodák csodája
– egyre több, konzervatóriumban képzett muzsikus csatlakozott. Így például Szilágyi Orsi,
aki most szívet melengető,
mélabús kuruc kori dallamokat adott elő tárogatón: a Balog
Ádámot, a Zöld erdő harmatát,
megidézve a magyar történelem hősi korszakának névtelen
katonáit. Laub János Szár községből, - egy másik nemzetiségi közösségből - érzi testvéreinek a Dunakanyarbelieket.
Mindig kifogyhatatlan jókedvével derűt képes varázsolni
a csodát nyitott szemmel/füllel érzékelni tudók számára,
minden felhős napon. A 32-es
baka vagyok én című dalhoz a

Ferenc József korabeli öltözék –
most is a frenetikus siker biztosítéka volt! Madarász Viktor,
Patrik Máté és Rácz Tamás
zeneművészek a „Szilaj trombitás” trióval - mint walküri
lovasok - méltán arattak nagy
sikert! Máté a „Valami Amerika” című filmzenei részlet magával ragadó előadásával újból
tanújelét adta énekes tehetségének is... (Milyen kár, hogy
a férfikarban nem szerepel!)
Varga Zoli a jazz és a könnyű
zene területéről látogat vissza
az együttesbe – rá a harsona
játék mellett, mint igen fantáziadús, az improvizálásban jártas billentyűsre – nagy szükség
van. A még harmadéves konzis Huszti Boldizsár tökéletes
hangszertudással és érzékeny
líraisággal játszotta a Nagy
utazás szólóját... (Milyen szép,
szimbolikus téma a 40 éves évfordulóhoz!)
Webber Simfonikus portréja
és a La Mancha lovagja – ritmikailag sodró, fiatalos, hol
táncos karakterű, hol nagy ívű
dallamai – lendületes előadásban, teli játékkal, humorral,
meglepetéssel - mind a zenekar, mind a közönség ifjú/
örökifjú tagjai számára élve-

Nagymaros
zetesen szólaltak meg. Utóbbi
művet a Dunakanyar Hírek
YouTube oldalán is megtalálhatjuk.
”Rettenetes hiány van korunkban a nagybetűs Emberségből”- mondta Remiczky úr,
s én hozzátenném: dallamos
muzsikából! Olyanból, ami
egyfelől értékes, másrészt pedig séta közben is dúdolható s nem kell a digitális kütyükre
fanyalodnunk... Nemeseknek
érezhetjük magunkat, hogy
ilyen kitűnő zenekarunk van
itt a Dunakanyarban. Mint
Handel korában az angol király, akinek themzei csónakázásához saját zenekar muzsikált. A Vízizenéből három
bravúros tételt is meghallgathatott a művelt közönség az
ünnepen - Féja Géza másodkarnagy stílusos, korhű betanításában és sziporkázóan
ünnepélyes előadásban.
Végül a régi tagok újból
átélhették az együtt zenélés
örömét – két örök műsorszám együttes előadásával.
Igazi megkoronázása volt ez
az estnek! Mándliné Szabó
Katalin hangulatosan vezette a
műsort háziasszonyként. Legközelebb június 8-án hallhatjuk ezt a remek zenekart – a
hagyományos Fúvószenekari
fesztiválon, Nagymaros főterén. Isten éltesse őket, és adjon
mindnyájuknak újabb sikeres
évtizedeket! (Gy.M.M.)

Köszönetnyilvánítás
A Dunakanyar Fúvósegyüttes köszönettét fejezi ki
mindazoknak, akik a 40 éves jubileumi koncertet
támogatták: Nagymaros Város Önkormányzatának,
Szob Város Önkormányzatának, Kismaros Község Önkormányzatának, Verőce Község Önkormányzatának,
Mayer Józsefnek, a Nagymarosi Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, Guzsik Balázsnak, Varga Zoltánnak, Zsemberi Ferencnek és családjának, valamint a
Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek.

Nagymaros

						

Új televíziókat kaptunk

Nagy gondot okozott az ÖNOban a folytonos TV-adás közvetítők váltakozása. A legújabb
változás, hogy régi TV készülékeken már nem tudjuk fogni
az adást. Törtük a fejünket, hogyan oldjuk meg ezt a gondot,
mivel az intézményben csupa
régi, használt készülékeink vannak. Ekkor váratlanul felhívott
Kautz Tímea, aki megtudta,
hogy ilyen problémáink vannak.
Megkérdezte, hogy mire lenne szükségünk, szívesen segít.
Elmondtam, hogy a nappaliba
szeretnénk egy új TV-t, de oda
kicsit nagyobb készülék kellene,
többen nézik, és messzebbről
is jól kell látni a képernyőt. Azt
mondta, nem probléma. Nagyon megköszöntem, de ekkor
újabb meglepetés ért: megkér-

dezte, hogy a lakószobákban
nincs–e szükség TV-re? De igen
válaszoltam, mire ő megkérdezte, hány darabra lenne szükség.
Hát négy darab kellene, ha lehetséges. A válasz pozitív volt.
Alig telt el egy-két nap és Timi
megjelent az intézményben
édesanyjával Kautz Istvánné
Zsuzsival, hozták a készülékeket.
Nem akartunk hinni a szemünknek 1 db nagyméretű és 4
db kisebb vadonatúj TV-t kaptunk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a nagylelkű adományért. Nagy örömet szereztek ezzel időseinknek, akiknek
mindennapos szórakozást nyújt
a TV-nézés.
Köszönettel: az ÖNO
idősei és dolgozói.

Az önkormányzat a tulajdonában álló
kistraktorral kisebb területeken mezőgazdasági
munkák elvégzését vállalja a lakosság részére

10 000 FT ÓRADÍJÉRT.
Az igényt a hivatal felé kell jelezni.
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Partmentén
Trunkó Barnabás

rovata

Egy kis történelem
Volt nekünk valamikor egy hidunk is Nagymaros és
Visegrád között. Igaz, hogy csak pontonhíd, és csak
egy napig állt, de a lokálpatrióták ne legyenek telhetetlenek!
1894. szeptember 17-én – a nagy őszi hadgyakorlat
keretében – a K.u.K. bakák katonai pontonhidat építettek a két part között. A hadtörténészek feljegyezték,
hogy a munkálatok 7:55-kor kezdődtek, és 9:12-kor
már állt is a pontonhíd (pontosabban: lebegett a vízen.) Az átkelési gyakorlat remekül sikerült, csupán
egy ágyúvontató paripa bokrosodott meg a folyó közepén, egy biciklis határvadásznak meg defektet kapott a hátsó gumija.
A gyakorlatot a Fiume gőzös fedélzetéről, majd a
nagymarosi partról megszemlélte I. Ferenc József
osztrák császár és magyar király is. Mindennel meg
volt elégedve.
A korabeli bulvárlapok nyilván azt is megírták,
hogy Ferenc Jóska – a sikeres hadgyakorlat lefújása
után – jóízűen elfogyasztott egy sült hekket a Halasnál, a Panorámában felhajtott egy krigli sört, a segédtisztjével aprópénzt dobatott a római katolikus templom perselyébe, majd kíséretével meg akarta látogatni
a piacot is. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert
1894. szeptember 17-e sajnos hétfői napra esett, és a
látogatást előkészítő bécsi kamarilla hivatalnokai nem
tudták, hogy Nagymaroson szombaton van a piac.

Bolhapiac gyerekeknek
A Nemzetközi Gyermeknaphoz kapcsolódóan gyermekek részére bolhapiacot szervezünk 2018. május 26-án 9-12 óra között a
művelődési ház előtti területen. Ezen a bolhapiacon kizárólag a
gyerekek adhatják el (esetleg cserélhetik el) megunt játékaikat,
sporteszközeiket.
Az árusításhoz előzetes jelentkezés szükséges 2018. május 22ig Német Imre képviselőnél a 06-209-458-028-as telefonszámon,
vagy a nemet.imre@nagymaros.hu email címen.
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A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Nagymaros, Magyar utca 15.
ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Nagymaros, Magyar utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Lendületes, kreatív munkavégzés, jó kommunikációs készség, csapatszellem, rugalmas alkalmazkodó képesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Német nemzetiségi óvodapedagógus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. június 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerstmayer Judit nyújt, a 0627/594-055 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagymarosi Napköziotthonos
Óvoda címére történő megküldésével (2626 Nagymaros,
Magyar utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2018, valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Személyesen: Csengery Hajnalka, Pest megye,
2626 Nagymaros, Magyar utca 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

Keressük az idei év
Duna-part szépét!

Nagymaros

Nagymarosi Borbarátok Köre
borászainak nagy sikerű
részvétele a Magyarországi
Németek 11. Országos Borversenyén
1 Nagy arany, 5 arany, 1 ezüst, 2 bronz érem!

A Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata és
a Mecseknádasdi Szőlő- és
Bortermelők Egyesülete szervezésében idén is megrendezésre került a Magyarországi
Németek Országos Borversenye amelyre 719 borminta
érkezett. A verseny érdekessége, hogy a kistermelők mellett olyan borászatok is részt
vesznek mint Bock, Koch,
Frey, Prantner, Günzer, Schieber, Geszler, Garai, Csillagvölgy.
Ilyen indulók között különösen értékesek ezek a díjak.
Az eredmények
70 Cabernet fajta minta közül Belányi Béla 2011-es Cabernet
Franc bora Nagy Arany
Belányi Béla 2013-as Cabernet Sauvignon bora aranyérem
Belányi Béla 2011-es Bence Cuvée bora aranyérem
Belányi Béla 2011-es Béla Cuvée bora bronzérem
Heininger Károly 2017-es Néró bora aranyérem.
107 rosé, - ebből 42 Kékfrankos- versenyében Bótz László
Kékfrankos rosé bora bronzérmet nyert.
327 fehér bort indítottak a borversenyen:
Heininger Károly 2017-es Cserszegi Fűszeres aranyérem
Heininger Ádám 2017-es Irsai Olivér aranyérem
Bótz László 2014-es Hárslevelű ezüstérem
Elmondhatjuk, hogy a Nagymarosi Borbarátok Köre által
indított minden bor érmet nyert, ami fantasztikus eredmény!
Szívből gratulálunk a résztvevő borászoknak!
Koncz Helga

NEMZETKÖZI SARASTVATI JÓGA /torna/
NAGYMAROSON! EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
-JAVÍTÓ GYAKORLATOK,
rávezető eszközökkel, sok segítséggel.
KÖZÉP ÉS IDŐSEBB KOROSZTÁLY számára.

Mozgásszervi, szív és érrendszeri, emésztési problémák, valamint a kedélyállapot, erőnlét,
és állóképesség javítására.

Idén is lesznek kutyás programok
a Kittenberger Kálmán Napon
2018. június 9-én!

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/380-6233 - Szűcs Éva

Plakát hamarosan a város honlapján
vagy az utcákon!

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442

VÁRUNK SZERETETTEL!

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok:

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„Kutyád rajongását ne értelmezd annak döntő bizonyítékaként, hogy csodálatos ember vagy!” (Ann Lande)

Kutya- és gazdinevelde!
A

z önkormányzat képviselő-testülete a közeljövőben jóváhagyja a kutyafuttatónak kijelölt, a Duna
mezőn, a „városkapu” és az éles kanyar közötti terület átadását, azután
kezdődhet az építkezés. Már vannak
adományozók és jelentkeztek önkéntesek, intézmények, tehát semmi akadálya, hogy nemsokára átadhatjuk ezt
a régen várt intézményt, a város újabb
büszkeségét.
Az örömteli „honfoglalásnak”
azonban van egy komoly feltétele! A
zárt futtató, ahol szabadon szaladgálhatnak a kutyák, veszélyes üzem.
A múlt havi számban nem véletlenül
közöltük a helyszín íratlan szabályait.
A nem kellően felkészített, fegyelmezetlen kedvencek súlyos gondokat is
okozhatnak, ezért a lehető leggondosabban fel kell készíteni őket az
együttlétekre. Szerencsénk, hogy a
közelmúltban kezdte meg itt oktatói
tevékenységét Varga Krisztina, a nagyszerű kutyakiképző. A témakörünkbe
illő néhány fontos kérdéssel kerestük
fel:
- Melyek a legnagyobb hiányosságai
a kutyatartási szokásainknak?
- A kutyák és a gazdik képzetlensége.
Az utóbbiak nagy része egyáltalán nem
ismeri a kutya jelzéseit, noha azok fontos feltételei a harmonikus, a veszélyes
helyzetek nélküli kapcsolatukhoz. Ha a
díszkutat ki-be kapcsoljuk, és némileg
karban tartjuk, annak elegendő, de az,
hogy kétszer enni adunk a kutyánknak
és megsimogatjuk néhány kedves szó
kíséretében, már egyáltalán nem! Meg
kell ismerni őt, s ehhez bizony találni
kell elegendő időt. Amíg idegen marad a számára, addig jogos aggodalommal viszi ki az utcára, hiszen számíthat
váratlan fordulatokra, ha találkoznak
emberekkel, vagy más kutyákkal. Van
olyan, aki beismeri, nincs ideje foglalkozni a kutyájával, a többiek jelentős

része nem vallja be, de nekik sem szabadna olyan állatot tartaniuk, aki igényli
a törődést. Ennek hiányában, ha például
sokat vannak egyedül, különösen lakásban, szétszedik azt, ha bántalmazzák,
agresszívek, bizalmatlanok, szökősök
lesznek. Nagyon sok, nem is kóbor, inkább önsétáltató eb van nálunk. A gazdik azt gondolják, nem fog bántani senkit, elvégzi a dolgát, azután hazajön, és
kiengedik őket. Persze gyakran nem így
történik, és nagyon gyakran szenvednek
balesetet, illetve okoznak másoknak,
nem ritkán súlyosakat is. Viszont nyitott
kapuknál sem lógnak meg, ha megfelelő a kapcsolat az otthoniakkal. Amikor
ez a kívánatos viszony hiányzik, néhány
bosszantó történés után felkeresnek,
hogy segítsek.
- Mikortól ajánlatos suliba vinni a
„gyereket”?
- Nem iskolába, óvodába! Ha kamaszkutyákkal jönnek, az már késő!
Miként az embernél, náluk is egészen
kicsi, háromtól öt hónapos korig kell
elkezdeni a nevelést, mielőtt kialakul az
egója, ránőtt a családra és kezelhetetlen.
Miután befejeződött a kötelező oltási
program, máris ajánlatos szakemberhez
vinni. Ha családjától mindjárt másfajta
és méretű kutyák közé kerül, sok későbbi problémától szabadulnak meg. Gyakran éppen az a gond, hogy elzárják őket
más ebektől, és felnőtt korban már sokkal nagyobb a bizalmatlanság, a félelem
diktálta agresszió. A gazdinevelő azért
szerepel az intézmény nevében, mert
elsősorban őket kell megtanítani, hogy
tudnak feltétlen bizalmat kialakítani a
menhelyről kihozott, félős kutyákban
is. Anélkül soha nem lesz harmonikus
a kapcsolatuk. Mi családbarát kutyákat
nevelünk, a képzés egyénre szabott, a
gazdihoz, az otthon körülményeihez
igazodó.
- Nyilván a kutya kiválasztása is
fontos mozzanat.

- Természetesen, miután egy dolog,
mire tenyésztették ki az új jövevényt,
és egészen más, mire akarják használni. Különösen fontos a nevelés a keverékeknél, hiszen nincsenek közismert
alaptulajdonságaik. Szerencsére, például
a váci Zöld Menedék Menhely igyekszik
minél többet begyűjteni az előéletekről,
a származásról. Az ingyenes vasárnapi
sétáinkra gyakran jönnek választás előtt
álló látogatók, ilyenkor jól átbeszéljük,
hová, milyen állatot szeretnének. Szívesen elmegyek velük a kiválasztásra is,
hiszen akkor ajánlatos nem csupán az
érzelmekre hallgatni, egy rossz döntés
mindkét félnek kellemetlen jövőt hoz.
- Ha elkészül a kutyafuttató a város
másik végén, lehetnének ott is foglalkozások.
- Nagyon szívesen, hiszen nagyon
fontos, hogy minél több otthonban legyen gond nélküli, örömteli gazdi-kutya
viszony.
A Jókutya Kutyaiskola- és Gazdinevelde könnyen megközelíthető a
focipályánál kezdődő vegyes forgalmú
úton. Az intézményről részletesebben
tájékozódhatunk a hasonló nevű Facebook oldalon.
Kecskeméti Károly
KÉRJÜK, TÁMOGASSA
ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA
1%-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁVAL!
Adószámunk:
18700767-1-13
bankszámlaszámunk:
66000114-10109375

Köszönjük!

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822 - Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu
E-mail: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Facebook oldalunk: Máté Állatvédelmi Alapítvány
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Rell György Tamás és Ormándy Judit lánya: Dorka, Maurer Tibor és Hornyák Hajnalka lánya:
Nóra, Jancsó József és Farkas Zsuzsanna lánya: Zsófia,
Korsós Zoltán és Supér Henrietta fia: Noel, Strell Gyula
Dávid és Haniberger Erika lánya: Csenge.
Házasságot kötöttek: Busák Attila és Kocsis Júlia.
Elhaláloztak: Flamich István (1955), Korpás Lajos József (1930), Berki Tiborné sz. Varga Margit (1929), Molnár Imre Lajos (1945), Büki Miklós Pálné sz. Trieb Anna
Erzsébet (1932), Asztalos Györgyné sz. Juhász Mária
(1941), Ritzl Ottóné sz. Szmolka Zsuzsanna (1939),
Pinczinger István (1953), Woslauf Mihályné sz. Nieberl
Margit (1927).

Nagymaros

A művelődési ház programjai
április

MÁJUSI KULTURÁLIS PROGRAMOK

május 11. 17 óra - Lakossági fórum HÉSZ felülvizsgálat
május 12. - Katolikus Ifjúsági Találkozó
május 15. - Lakossági fórum a parkolásról
május 17. 16 óra - Iskolai zongora koncert
május 23. 16 óra - Iskolai zongora koncert
május 25. 16 óra - Iskolai hangverseny
május 26. 10 órától - Dunai Táncszók Tánc Világnapja
alkalmából egész napos rendezvény

VÁSÁROK:

május 10. de., május 15. de., május 17. de., május 23. de.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik dráda férjem,
édesapám JEHODEK ANDRÁS temetésén
részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára
virágot helyeztek.
Felesége és fia
Kiadó garázst keresünk Nagymaroson.
Rózsa Eszter: 06-30/724-9257

EGYÉB HELYSZÍN:

május 26. Hegyi mise (Kálvária domb)
május 27. de Hegyestető Vertikál futás (Szent Imre tér)
ELŐZETES
június 2. - Nagymarosi Női Kar kórustalálkozója
június 9. - KITTENBERGER KÁLMÁN NAP
augusztus 18-19. - Szent István Napi Borünnep (A két
nap folyamán kiváló borokkal, színes programokkal, sétahajózással és tűzijátékkal várjuk. Fellépnek: BIKINI, TÓTH
ANDI, KITTI LIVE, VINKÓ JÓZSEF gasztrotörténész)
2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846

Rendelési idő:					

Hétfő: 8-10 óráig, 16-18 óráig			
Kedd: 8-10 óráig, 16-18 óráig
Szerda: 8-10 óráig
Csütörtök: 8-10 óráig, 16-18 óráig
Péntek: 8-10 óráig, 16-18 óráig
Szombat: 10-12 óráig
Rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel fogadom
betegeimet, végzem a műtéteket, kiszállást vállalok.

www.kutyakanyar.hu • lapaly@kutyakanyar.hu

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros,
Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihály u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 06-20/911-9077
A CIKKEK LEADÁSI
HATÁRIDEJE: MINDEN
HÓNAP VÉGE

Nagymaros
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MEGHIBÁSODOTT? ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?
ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVÍZE
MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVÍZE
GÁZMEÓ ÁTADÁS
GÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLAT
VÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉS
KONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁS
SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0620/407-1874,
0620/330-0283
ÉPÍTÉSZET
FESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁS
0670-626-7902
EMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COM
HÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMAL

Börzsönyoptika - Király u. 6.
Május 12-én és 26-án, szombaton
ingyenes látásvizsgálat
A vizsgálatra bejelentkezés szükséges!

FOLYAMATOS AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!

Az üzletben mindennemű rövidáru kapható:
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő
fonalak, cérna, tű, gomb, cipőfűző,
diszkötöző, selyem szalag, cipzár, gumi,
díszítők fehér és arany színben.
Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.
Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-17 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889
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Mindennapos nyitva tartással, diszkont árakkal, mindig friss
csemegepulttal, friss péktermékekkel (fehér, teljes kiörlésű,
szénhidrátcsökkentett), háztartási vegyiárukkal, friss zöldség és
gyümölcs kínálattal, tejtermékekkel, választékos fűszerkínálattal,
minőségi borokkal, glutén-, cukor- és laktózmentes termékekkel,
mélyhűtött élelmiszerekkel, kedves kiszolgálással, családias
légkörrel és kávé automatával várjuk kedves vásárlóinkat!

Hétfő – Szombat 6:00 – 20:00, Vasárnap 7:00 – 16:00

Aktuális akcióinkról tájékozódjon facebook oldalunkon: facebook.com/panoramanagymaros

Akiket keresünk:

- elsősorban konyhára keresünk kollégákat (teljes és rész munkaidőbe), nem szükséges
szakács végzettség, egyszerű étlappal dolgozunk (gyros, hamburger, frissensültek, …)
- pultos/felszolgálót (teljes és rész munkaidőbe)

Jelentkezz fényképes önéletrajzzal személyesen (cím: Panoráma Gyros – Söröző – Élelmiszer;
Nagymaros, Váci út 53.) üzletünkben, vagy telefonon a +3620/297-9492-es telefonszámon, vagy
akár e-mailben a panoramacentrumkft @ gmail.com címen!

