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Megérkeztek a gólyák 
Nagymarosra

Vitásra sikerült a március 31-re 
összehívott testületi ülés ele-
je. A kiváltó ok a Szomráky 
Pál által jegyzett javaslat volt, 
mely arról szólt, hogy a Kerek-
egylet kapja meg a strand ki-
alakítására a Váci út 49. alatti 
területet, melyet jelenleg a Mo-
torcsónak SE használ jogszerű-
en. A képviselők többsége már 
a szakbizottsági ülésen elvetet-
te az ötletet, így ez a téma vé-
gül a testületi tanácskozáson is 
lekerült a napirendről. (Részle-
tek az előterjesztésről a 4. ol-
dalon.)

Napirend előtt többen is szót 
kértek. Grécs László a Váci 
úti járdafelújításról kérdezett, 
Burgermeister László a temető 
állapotát kifogásolta, Szomráky 
Pál felolvasta az előterjeszté-

sét a stranddal kapcsolatban, 
amely lekerült napirendről, 
míg Ivor Andrásné, a Nagyma-
rosi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke az elmúlt 
hetek munkáiról számolt be.

Majd a napirendi pontok tár-
gyalása következett. Elfogad-
ták a lejárt határidejű határoza-
tokról szóló beszámolót, majd 
döntöttek két ingatlan bér-
beadásáról is: a Nyár utca 2. 
szám alattiról, ahol a jövőben 
egy hangstúdió fog működni, 
és a Szálloda utcai félkész há-
zak értékesítéséről is, melyet a 
Zöld Pont hasznosítana. 

Támogatták a közlekedé-
si rend felülvizsgálatáról, vala-
mint a közterületek felújításá-
ról szóló beszámolót is. 

folytatás a 3. oldalon

Vitásra sikerült a 
márciusi testületi ülés

Ma is megtesszük, 
amit a haza követel
A Nagymarosi Férfi kar Bárdos Lajos Márciusi ifjak és Huszár-
nóta című kórusműveivel, valamint Kodály Zoltán Fölszállott a 
páva című művével köszöntötte az 1848-as Forradalom és Sza-
badságharc 160. évfordulójának megünneplésére érkezett egybe 
gyűlteket a Nagymarosi Művelődési Házban.

folytatás a 3. oldalon

Harrach Péter nyerte a 
2014-es választást

Harrach Péter (Fidesz-KDNP) 
eddigi országgyűlési képviselő 
nyerte az április 6-iki választást 
Pest Megye 4-es számú választó-
kerületében. 

A végeredmény: Harrach Pé-
ter 21496 szavazat; Kiss Zsolt 
(MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) 
11 416 szavazat; Fehér Zsolt (Job-
bik) 9233 szavazat, Dengelengi 
Klára (LMP) 1899 szavazat.

A megjelentek száma Nagyma-
roson 2572 volt (3870 választás-
ra jogosultból), ami 66,4 %-os 
részvételt jelent. 

Kedves Szülők! A védőnői szolgálatnál átvehetők  városunk ked-
ves színfoltjának szánt babahírt hozó gólyák, melyek a kapura 
függeszthetőek. Ily módón osszátok meg másokkal is a családi 
örömhírt gyermeketek születéséről. Reméljük, hogy szívesen fo-
gadjátok ötletünket és igénybe veszitek a lehetőséget. Testületünk 
ezzel a gesztussal gratulál mindenkinek ,egyúttal sok örömöt kí-
vánva a családnak és az ifjú jövevénynek.

folytatás a 6. oldalon

Harrach Péter 1998 óta or-
szággyűlési képviselő, az ötö-
dik ciklusát kezdi meg
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Még márciusban egy hivatalos 
meghívásnak tett eleget Petrovics 
László polgármester, aki feleségé-
vel és Heinczné Cserni Katalinnal 
Grevesmühlenbe látogatott. Nagy-
maros a német településsel már 
évek óta szoros kapcsolatot ápol. 
Most egy európai uniós pályázaton
nyertek támogatást egy esély-
egyenlőségi program kialakítására,
melyben testvérvárosaik és erre ér-
demes barátaik is szerepet kapnak. 
Így került városunk is a programba.

Hat ország részvételével indult 
el az a konferencia sorozat, mely-
nek első állomása Grevesmühlen 
volt.  Németországon kívül Portu-
gália, Svédország, Lengyelország, 
Franciaország és Magyarországot 
képviselve, Nagymaros vesz részt 
a programban. 

A program célja a fogyatékkal, 
vagy hátrányos helyzetben élők in-
tegrálása és segítése. A hat ország 
feladata pedig az, hogy bemutas-
sák egymásnak, náluk hogyan mű-
ködik az esélyegyenlőség a sport, a 
zene, az oktatás és a művészet te-
rületén. 

- Nagyon pozitív tapasztala-
tokkal jöttünk haza. Továbbra is 

testvérvárosi szintű fogadtatás ért 
minket. Az esélyegyenlőségi kon-
ferencián lehetőségünk volt be-
mutatni, hogy Magyarországon 
hogyan működik ez a rendszer. 
Grevesmühlenbe olyan helyekre 
is elvittek minket, ahol a fogyaték-
kal élőket foglalkoztatják – mond-
ta Petrovics László. Hozzátette: 
a programban nem volt helyszín 
Nagymaros, de mivel Németor-
szág négyszer is az lett volna, fel-
merült részükről a gondolat, hogy 
legyen egy állomás településünk 
is. Ezt a résztvevők nagy öröm-
mel fogadták, így szeptember-
ben Nagymaros lesz az állomása a 

Tegyünk az esélyegyenlőségért: 

Nagymaros is részt vesz a 
grevesmühleni programban

programnak.
Minden ország kapott egy terü-

letet, városunk a sportot. Így szep-
temberben be kell mutatnunk ezt a 
területet. 

Szeretnénk bemutatni, hogy a 
foci, a kajak, vagy más egyéb sport  
területén, hogyan integráljuk be 
a helyben élőket, valamint szeret-
nénk a Karitász munkáját is meg-
ismertetni majd vendégeinkkel – 
mondta. 

Mivel a sport a területe a város-
nak, ezért várhatóan a másik öt or-
szágból barátságos focimeccsre 
is érkeznek majd csapatok, akik a 
Vácon fogyatékkal élőkkel játsza-

nának majd. 
A konferencia következő állo-

mása ismét Grevesmühlen lesz má-
jusban, ahol egy workshop kereté-
ben mutathatják be, hogy Nagyma-
roson hogyan működik az esély-
egyenlőség. 

- Szeptember óta tanít az is-
kolában Nagy Zsolt rajztanár, aki 
Budapestről jár ki. Ő a Vakodában 
is tanít művészetet. Azt gondo-
lom, hogy Grevesmühlen egy jó 
helyszín lesz arra, hogy az ő tevé-
kenységét és Nagymarost is bemu-
tassuk – mondta Heinczné Cserni 
Katalin. 

Bár a foglalkoztatás nem része a 
programnak, mégis Petrovics Lász-
ló szerint ez is része a pályázatnak. 
Mint mondta bemutattak nekik is 
olyan helyet, ahol a fogyatékkal 
élőket foglalkoztatják. Szerinte na-
gyon fontos lenne, hogy Magyaror-
szágon is hasonló megvalósuljon, 
akár még Nagymaroson is. 

- Ez egy nagyon komoly prog-
ram és örülök neki, hogy város-
unk ebben kitüntetett szerepet ka-
pott. Azt tudni kell, hogy nagyon 
nehéz a fogyatékkal élőket bevon-
ni a sportba, ráadásul úgy, hogy ná-
lunk nem is élnek sokan. Például a 
Wohner Farkas is Budapestre járt 
vízilabdázni. De minden megold-
ható, csak akarat kell hozzá, meg jó 
szándék – mondta végezetül a pol-
gármester.

A februárban elindult program 
2016-ban zárul egy koordinátori 
konferenciával. 

FURUCZ ANITA
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Áder János, Magyaror-
szág köztársasági elnö-
ke - a belügyminiszter elő-
terjesztésére - nemzeti ün-
nepünk, március 15-e, az 
1848-49-es forradalom 
és szabadságharc kezde-
tének 166. évfordulója al-
kalmából a Magyar Arany 
Érdemkereszt Polgári Ta-
gozatát adományozta a 
közszolgálatban és a víz-
ügyi szakterületen végzett 
több évtizedes eredményes 
szakmai tevékenysége el-
ismeréséül Jakus György 
úrnak, az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság szak-
értőjének.

A Magyar Nemzeti Művelődé-
si Intézet még tavaly felkarol-
ta dr. Fenyves Katalin szocioló-
gus azon ötletét, hogy azokat a 
magasabb képzettségű kulturá-
lis szakembereket, akik munka-
nélküliek, egy program segítsé-
gével vezessék vissza a munka 
világába. 

A programhoz még tavaly 
Nagymaros is csatlakozott, így 
december 1. és április 30. között 
három ilyen képzettséggel ren-
delkező helyit foglalkoztatott a 
hivatalban. A közmunka prog-
ramhoz hasonló foglalkoztatás-
ban dolgozóknak egy egyhetes 

tanfolyamon is részt kellett ven-
niük. 

- A program úgy valósult meg, 
hogy egy héten három napot az 
önkormányzatnak dolgoztak a 
résztvevők, míg kettőt a Magyar 
Nemzeti Művelődési Intézet-
nek. Három közfoglalkoztatot-
tunk van: Varga Klára újságíró, 
Bálint Zsombor szobrászművész 
és Harányi Ferenc, aki korábban 
szervező volt. Mindhárman sze-
mélyre szabott feladatot kaptak  
– mondta Plentner Katalin, stra-
tégiai referens, a program helyi 
koordinátora. 

A cél az volt, hogy helyi szin-

Kulturális közmunkaprogram: 
három nagymarosi kapott lehetőséget

folytatás az 1. oldalról
Egyhangúlag szavazták meg 

a Gondozási Központ térítési 
díjának módosítását, valamint 
a nyersanyagnorma összegének 
meghatározását. Felülvizsgálták 
a családi napközi térítési díjait, 
így a jövőben a háromszori ét-
kezés 380 forintba, míg a gyer-
mek gondozására vonatkozó in-
tézményi térítési díjat 1980 fo-
rintban határozták meg. 

Leszavazta a testület azt a le-
hetőséget, hogy az önkormány-
zat lapja a jövőben ingyene-
sen jusson el a város lakosságá-
hoz, mint ahogy nem fogadták 
el Szomráky Pál javaslatát sem, 
aki új pályázatot szeretett vol-
na kiíratni a helyi lap szerkesz-
tésére. 

Tárgyalta a testület hulla-
dékszállítási rendeletet is. Fel-
merült, hogy a hétvégi házas 
övezetben lakók, még mindig 
a volt konténerek helyére rak-
ják ki a zsákjaikat, illetve az is, 
hogy nem vásárolnak szemetes-
zsákot. Horváth Béla jegyző el-
mondta: több lehetőségük is van 
a csak hétvégén Nagymaroson 
tartózkodóknak arra, hogy ked-
vezményeket kérjenek. Végül 
nem módosították a rendeletet. 

A tavalyi évben zajló hiva-
tali munkáról olvashattak be-
számolót a képviselők, melyet 
Petrovics László polgármester 
és Horváth Béla jegyző egészí-
tett ki. Mindketten köszönetet 
mondtak a munkatársaknak és a 
csoportvezetőknek. 

Az egyebekben először 

Szimon Attila kért szót. Ő arról 
beszélt, hogy az egyik hétvégén 
jogtalan árusítás miatt kereste a 
körzeti megbízottakat, de egyi-
ket sem tudta elérni, ezért az 
őrsparancsnokhoz fordult, aki 
odairányított egy, a készenléti 
ezredhez tartozó, és Zebegény 
felé tartó járőrkocsit. Ők azon-
ban csak hosszabb keresés után 
találták meg az Elsővölgyben 
lévő helyszínt. Az állandó rend-
őri jelenlét Nagymaroson és 
környezetében hely és személy-
ismerettel nagyon fontos lenne a 
képviselő szerint. 

Döntöttek a Nagymarosi Pos-
tagalambász Egyesület kérel-
méről, akik megkapják a szállo-
da ABC-jének épületét haszná-
latra, a Wildenrosen kérelméről, 
akik Leader pályázaton nyertek 
támogatást, melyet előre kell 
megfi nanszírozniuk. A Nagyma-
ros Város Fejlesztéséért Alapít-
vány jelenlévő vezetője, Ritzl Fe-
renc felajánlotta, hogy megvizs-
gálják, hogy tudnak-e támogatást 
nyújtani a táncosoknak. Döntöt-
tek az önkéntes tűzoltók elhelye-
zéséről is, akik a volt KTSZ épü-
letében kapnak helyet, módosítot-
ták az étkezési térítési díjat, va-
lamint elmarasztalták Szomráky 
Pál képviselőt, aki március 15-én 
a házirend tiltása és több felszólí-
tás ellenére is, aláírásokat gyűjtött 
a piacon a strand helyszínének tá-
mogatásával kapcsolatban. 

Végül zárt üléssel ért véget a 
testületi ülés, melyen a szociális 
kérelmeket bírálták el a képvi-
selők.  (F. A.) 

Vitásra sikerült a 
márciusi testületi ülés

folytatás az 1. oldalról
- Ismerni a múltat, ápolni a 

hagyományokat, büszkén val-
lani a hovatartozást, vállal-
ni őseinket, és hagyatkozni 
mindazokra az értékekre, amit 
megalkottak - szent köteles-
ségünk. Kötelességünk azért, 
mert mindez nemzetünk jele-
nének és jövőjének éltető ere-
je. Kötelességünk azért, mert 
csak ez ad szilárd öntuda-
tot a jelenben, és erőt ahhoz, 
hogy biztosítsuk gyermeke-
ink és unokáink jövőjét - ma-
gyar nemzetünk vitathatat-
lan helyét Európa közösségé-
ben – mondta ünnepi beveze-
tőjében Mándliné Szabó Kata-
lin, a Nagymarosi Könyvár és 
Művelődési Ház igazgatója.

- Hiszem, hogy mi, akik ma 
eljöttünk ide ünnepelni, min-
dig kész vagyunk megtenni, 
amit a haza megkövetel. Ha 
arra van szükség, harcolunk 
a túlerővel szemben, ha kell, 
védjük testvéreinket az ára-
dástól, ha bántják őket, kiál-
lunk a határon túli magyaro-
kért, és ha épp az is elegendő, 
akkor csak hétköznapi módon 
építjük az ország jövőjét. Ez a 
záloga annak, hogy ez a ma-
roknyi tehetséges ember, a vi-
lág egyik legkisebb országá-
ból bármikor meg tudta mu-
tatni a világnak! Minket nem 
tudtak eltüntetni a föld színé-
ről a legnagyobb hatalmak, a 
legnagyobb túlerő sem. Mi vi-
lágraszóló találmányokat ad-

tunk a föld népének, a mi spor-
tolóink ott vannak a legjobbak 
közt, mert a mi legjobbjaink 
a világ legjobbjai is! És bár-
mit is mondjanak a szkeptiku-
sok, ha kell, mi igenis össze 
tudunk fogni, és hiszem, hogy 
Isten segedelmével fel tudjuk 
emelni ezt az országot mél-
tó helyére - fejtette ki ünnepi 
beszédében Petrovics László 
polgármester.

Harrach Péter, országgyű-
lési képviselő – mint mondta 
– elgyönyörködött a Nagyma-
rosi Férfi karban, amelyet egy 
karcsú fi atal hölgy, Juhász Or-
solya Anna énektanár vezé-
nyel.  Ünnepi beszédében az 
1848-49-ben kivívott szabad-
ságról beszélt, és arról, hogy 
a huszadik században a sza-
badságunkat újra vissza kellet 
kapnunk. Nem mindegy azon-
ban, hogy mit kezdünk azzal 
a helyzettel, hogy 1990 óta 
mindenki azt tehet, amit akar. 
Mint mondta, amit teszünk, 
nem sértheti mások méltósá-
gát, de szolgálnia kell a kö-
zösség érdekeit is.

A program a nagymaro-
si általános iskola negyedikes 
tanulóinak ünnepi műsorával 
folytatódott, és a vastapssal 
zárult, amelyet a kis néptán-
cosok arattak. Hangrád Kata-
lin és Hamvas Brigitta mun-
káját dicsérte a színvonalas, a 
kerek évfordulóhoz méltó ün-
nepi program. (vk, fotó: Kiss 
Péter)

Ma is megtesszük, 
amit a haza követel

ten felmérjék, hogy milyen álla-
potban vannak a kulturális in-
tézmények, az emberek meny-
nyire ismerik a programokat. A 
feladatokat Plentner Katalin és 
Mándliné Szabó Katalin osz-
tották ki:  Varga Klára cikkeket 
írt a helyi lapba, Bálint Zsom-
bor indította el a Híres Maros 
programot, míg Harányi Ferenc 
a művelődési házban segített a 
szervezésben, valamint hamaro-
san egy szerepjáték klubot is el-
indít.  

A programban olyanok vehet-
tek részt, akik regisztrált munka-
nélküliek voltak és jelentkeztek 
korábban az önkormányzathoz, 
valamint magasabb végzettségük 
volt. A három fő munkáltatója a 
Magyar Nemzeti Művelődési In-
tézet volt. (F. A.)
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Kérem, támogassák a 
strandot!

Szomráky Pál képviselő napi-
rend előtti felszólalása

A Kerekegylet Közhasz-
nú Egyesület a nagymarosiak 
nagy örömére strandot kíván 
létrehozni a Váci út 49. szám 
alatt, azon az önkormányza-
ti területen, melyet jelenleg a 
Motorcsónak SE használ. A 
tervek szerint bringás és eve-
zős pihenőt, játék- és sportpá-
lyákat, mini kempinget, kö-
zösségi tűzrakó-helyet, ke-
rékpár- és csónak kölcsön-
zőt valamint egy nyári kultu-
rális központot hív életre az 
egyesület. Az elképzelés tö-
kéletesen illeszkedik a város 
zöld-turisztikai programjához, 
a strand hozzájárul ahhoz, 
hogy Nagymaroson a helyiek 
is nyaralhassanak, és a turisták 
is otthon érezzék magukat.

Tiszteletben tartva az ösz-
szes civil szervezet, köztük 
a Motorcsónak SE által kép-
viselt értékeket emlékezte-
tek arra, hogy a klub a ha-
jók tárolásáért jelentős össze-
get szedhet be, vagy hagyhat 
a klubtagok zsebében, ez vi-
szont nem sport-tevékenység, 
hanem gazdasági vállalko-
zás, amelyet a köznyelv Yacht 
Club néven nevez.

A terület a Helyi Építési 
Szabályzat szerint a vendéglá-

tás és a motoros sportok kivé-
telével a vízi sport-létesítmé-
nyek (pl: kabinsor) elhelyezé-
sére szolgál. Az ingatlan nyil-
vántartásban pedig egyszerű-
en strandként szerepel. Ennek 
ellenére a képviselő-testület 
mégis egy Yacht Club műkö-
dését támogatja hosszú évek 
óta azzal, hogy az itt találha-
tó épületeket a Club ingyen, 
a területet jelképes összegért 
használhatja.

Noha nyilvánvaló, hogy az 
önkormányzatnak nem felada-
ta a Yacht Clubot sem támo-
gatni, sem annak elhelyezé-
séről gondoskodni, mégis üd-
vözlendőnek tartom, hogy a 
Kerekegylet Közhasznú Egye-
sület (szem előtt tartva a bi-
zottság motorcsónakosokért 
érzett felelősségét) kompro-
misszumos javaslatot nyújtott 
be a terület fokozatos átvételé-
ről úgy, hogy a strand is meg-
valósuljon, és a Yachtoknak se 
kelljen egy-másfél éven belül 
új helyre költözniük.

Végül felhívom a fi gyelmü-
ket, hogy a Kerekegylet, mél-
tányolva a bizottság elvárásait 
benyújtotta javaslatát a bérle-
ti díj megfi zetésének garanci-
ájára, benyújtotta üzleti tervét, 
valamint az egyesület elkép-
zeléseit támogatók (dr. Beer 
Miklós püspök, Bognár Attila, 
az A38 Hajó vezetője, amely 
Hajó a Lonely Planet útikala-
uz szavazásán a világ legjobb 

Pro és kontra: vita a 
strand kialakítása körül

Vita alakult ki már a szakbizottság ülésén azzal kapcsolatban, hogy hol kerüljön 
kialakításra a strand városunkban. Szomráky Pál javaslata szerint, ugyanis a je-
lenleg is érvényes szerződéssel rendelkező Motorcsónak Sportegyesületnek a te-
rülete lenne a legalkalmasabb erre a célra. A testület többsége azonban nem ér-
tett egyet a javaslattal, így mivel kidolgozatlannak is látták, a napirendről való le-
vétele mellett voksoltak. Szomráky Pál az ülés előtt felolvasta javaslatát, melyre 
Petrovics László polgármester válaszolt.

KÖSZÖNET
Hálás köszönetünket fejezzük ki dr. Rendessy Annamáriá-
nak, munkatársainak és mindazoknak, akik ÖZV. HEININGER 
KÁROLYNÉ - ZSÓKA NÉNI ápolásában részt vettek. A doktor-
nő nagy szeretettel és fáradhatatlanul végezte lelkiismere-
tes munkáját, egészen a halál beálltáig Zsóka néni és a csa-
lád mellett állt. 

Köszönjük a Katolikus Karitász munkatársai, Hontvári 
Marika, Haniberger Erika és lánya, valamint Szondi Timi 
több évi áldozatkész segítő munkáját is.

Köszönjük a rokonoknak, a család barátainak, a munkatár-
saknak, a szomszédoknak, hogy a temetésen és az engesztelő 
szentmisén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.

Hálával gondolunk azokra is, akik idősek, vagy bete-
gek, ezért otthonukban imádkoztak és emlékeztek meg 
Róla.

A HEININGER CSALÁD 
                 APRAJA ÉS NAGYJA

bárja címet nyerte el 2011-
ben.) nyilatkozatait.

Meg vagyok győződve 
róla, hogy mi, Nagymaros vá-
ros képviselői nem egy kisebb 
közösség luxus igényeit, ha-
nem a város egészének érde-
keit kell képviselnünk. Kérem 
a tisztelt képviselőket, legye-
nek bátrak meghallani lelkiis-
meretük és annak a több mint 
500 embernek a hangját, akik 
a strand létrehozását aláírá-
sukkal is támogatták.

Köszönöm a fi gyelmet!
SZOMRÁKY PÁL

A strand elképzelését 
támogatja a testület!

A strand elképzelést ter-
mészetesen minden képvi-
selő (a polgármestert is be-
leértve) támogatja. Erről 
szól a februári testületi hatá-
rozat is, mely strand létreho-
zásáról szól! Itt már kértük 
is az illetékes hatóságok-

Nőgyógyászati rákszűrés lesz a Pax 
Corporis rendelőben 

május 9-én és 16-án 14-20 óráig
 A vizsgálatokat végzi Dr. Kondér Béla

 Bejelentkezés az 594-391-es 
telefonszámon, rendelési időben.

tól a kijelölést, elindítottuk 
az eljárást. Alapvető, hogy 
megfelelő jogi keretek kö-
zött, és minden nagymarosi 
lakos megelégedésére dönt-
sünk. Szó nincs az egyesü-
let támogatásáról, inkább 
arról, hogy ők az egyetlen 
olyan egyesület Nagymaro-
son, aki bérleti díjat fi zet a 
helyért, ahol van, és az ak-
tuális árvizek után mindig 
teljesen rendbe teszi az ön-
kormányzat területét. Böl-
csen dönt a képviselő-testü-
let, ha a strand létrehozásá-
val és működtetésével akkor 
bíz meg egy egyesületet, ha 
annak megvalósítása sem-
milyen jogi akadályba nem 
ütközik, a fenntarthatósá-
ga biztosított, és a terület át-
adása egyéb nagymarosi ér-
dekeket nem sért. 

Azonban ott, ahol nem a 
miénk a partszakasz, nem 
szabad fürödni (az iszapos 
szakasz miatt nem is jó), és 
a mostani használónak ki-
kötési és bérleti joga van, 
hogyan akar bárki is stran-
dot létesíteni?! Ezeket előbb 
tisztességgel meg kell olda-
ni, azután érdemes tovább-
lépni! Ezen túl, a Kerekegy-
let ajánlkozik, de üzleti ter-
vet, garanciákat az ígéretek 
ellenére nem láttunk. Szerin-
tem - és szerencsére a testü-
let többsége szerint is - meg-
gondolatlanság lenne egy 40 
éves egyesületet kipaterolni 
a bizonytalan jövőért.

PETROVICS LÁSZLÓ 
POLGÁRMESTE
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Börzsönyoptika Nagymaros - Tel.: 06-27/354-808
Börzsönyoptika Kismaros - Tel.:06-27/375-022

Nyitva tartás:
H: 14-17

Sze.: 10-12, 14-17
P: 10-12, 14-17

Nagymaros, Fő tér 9.

LÁTÁSVIZSGÁLAT: április 12-én és április 26-án 
Nagymaroson, 9-13 óráig 

Előjegyzés szükséges a vizsgálathoz! Telefon: 06-30/916-0889

Nemrég Z. Kárpát Dániel tar-
tott nagyon izgalmas fóru-
mot Nagymaroson, e hónap-
ban pedig Kepli Lajos, a Job-
bik energia ügyekkel foglalko-
zó szakpolitikusa tartott elő-
adást a nagymarosi Művelő-
dési Házban. A fórum kezde-
tén Fehér Zsolt, a választókör-
zeti jobbikos képviselő jelöltje 

mondott néhány szót a Jobbik 
programjáról. Sajnos aznap dél-
után tört ki a hatalmas szélvi-
har, így sokan nem merészked-
tek ki a házukból, nem mertek 
eljönni. Ám volt egy előre nem 
várt vendégsereg, az olasz RAI 
1 tv csatorna riportere és ope-
ratőre. Az előadás után – leg-
nagyobb meglepetésünkre - ri-
portot készítettek Békefi  Györ-
gyivel és velem, mely mindnyá-
junk szerint nagyon jól sikerült.

Ígéretünk szerint szom-
bat délelőttönként a Fő téren 
standolunk, szórólapokat, újsá-
gokat, a gyerekek örömére lufi -
kat osztogatunk. Sokan jönnek 
oda hozzánk, és kérdezgetnek, 
vagy csak úgy, egy kis beszél-
getésre.

Mire megjelenik ez az új-
ság, már lezajlott a választás, 
és minden kiderül. Megtud-
juk, hogy ki a győztes, ki ve-
zetheti tovább Magyarorszá-

got. Minden választó helyiség-
ben lesz jobbikos delegált, sőt, 
Zebegényben is ott leszünk.

A választás előtt nagyban 
zajlik a plakát-háború. Mi csak-
is a kijelölt hirdető táblákra ra-
gasztunk ki plakátot. Sérelmez-
zük, hogy legkésőbb 1 nap után 
átfi rkálva, vagy letépve találjuk 
Fehér Zsolt plakátjait. Látszik, 

hogy szervezetten zajlik a pla-
kátrongálás, de mi készültünk, 
azonnal kicseréljük az átfi rkált, 
vagy eltüntetett plakátot.

Április 25-én, pénteken este 
18 órakor a házasságkötő te-
remben tartja szokásos be-
számolóját a két,  Jobbik ál-
tal delegált önkormányza-
ti képviselő. Kérek minden-
kit, hogy jöjjenek el, tegyék 
fel kérdéseiket, vitassuk meg 
együtt a város ügyes-bajos 
dolgait.

Két hét múlva Húsvét. Előt-
te, a szent héten tegyünk le 
minden múlandó, lényegtelen 
földi gondot, és készítsük fel a 
lelkünket a Feltámadásra. Eb-
ben a szellemben kívánok min-
denkinek áldott, letisztult, szép 
ünnepet.   

SZIMON ATTILÁNÉ

ELNÖK JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM NAGYMAROSI 

SZERVEZETE

Nagymarosi Jobbik 
márciusi beszámolója

Komp menetrend

Húsvét közeledtével kí-
vánok minden kedves 
vevőmnek szép, szere-

tetteljes ünnepeket!

Megérkeztek az új, divatos keretek! Ne feledkezzen meg az 
UV szűrős napszemüvegekről, már gyermekeknek is készí-

tünk választott keretbe, 3 színben. Megtekinthetők az üzletben.
TOVÁBBRA IS ADOM AZ 50 %-OS KEDVEZMÉNYT A KERETBŐL!

A kifutó női-férfi  szemüveg modellek INGYEN!
Keresse fel üzletünket: NAGYMAROSON a Fő tér 9. szám alatt, 

KISMAROSON a Szokolyai út 10/B.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR: 

LENDVAINÉ PESTI EMSE ARANYKOSZORÚS LÁTSZERÉSZMESTER ÉS 
KISPÉTER ÉVA SZEMÉSZ FŐORVOS
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folytatás az 1. oldalról
Átadásra került Német Ön-

kormányzatunk által az iskola 
felső tagozatos tanulói részé-
re 30 db „Fájdalmas öröksé-
günk” című Döbrössyné Va-
lentin Kriszta kiadványa, me-
lyet a népismereti órán hasz-
nosítanak majd a diákok.

HA NINCSENEK GYÖ-
KEREK ÉS MÚLTUNK, 

NEM ALAPOZHATÓ A 
JÖVŐ SEM!

Ez  a könyv pedig a múl-
tat, a fájdalmas történést örö-
kíti meg, amire alapozni és 
amiből tanulni lehet. 

Köszönjük az iskolának, 
hogy együttműködik a meg-
valósításban.

NNNÖ KÉPVISELETÉBEN:
 IVOR ANDRÁSNÉ ELNÖK

Gólyahír 
Babahír érkezik városunkba 

a Nagymarosi Német Nemzetiségi  
Önkormányzat jóvoltából

A kajakpóló látványos, izgalmas 
sport, 2011. óta a nagymarosiak-
nak is van benne részük, abban az 
évben rendeztek ugyanis először 
kajakpóló kupát városunkban. 
Ádám Krisztián testnevelő tanár, 
aki síkvízien is sokáig kajakozott, 
és a szobi, a zebegényi és a nagy-
marosi játékosok edzője, mostan-
tól új kajakpólósokat toboroz.

Korosztályokra bontva min-
den csapatnak heti három edzést 
kíván tartani. A cél elsősorban az, 
hogy kedvet csináljon a mozgás-
hoz, a szabadidő hasznos eltölté-
séhez, csapatszellemre nevelje a 
hozzá érkező gyerekeket. Tehát 
inkább tömegsportról van szó, és 
másodsorban a versenyzésről.

A kajakpóló nem feltétlenül 

a legfi atalabbak sportja, olyanok 
is sokan űzik (Nagymaroson is), 
akik a síkvizi versenyzéssel már 
felhagytak. Az edző szerint 8-tól 
90 éves korig lehet űzni.

De Ádám Krisztián elsősorban 
10-13 éves gyerekeket vár, aki 
már tudnak úszni, és akik kedvet 
éreznek ehhez a különleges vizi 
csapatsporthoz.

A kajakpólóban egyszerre 8 
versenyző van az állóvizű me-
dencében, öten játszanak, hár-
man a pályán kívül csereként vá-
rakoznak. A pályán egy kosárlab-
da palánkhoz hasonló állvány van 
felszerelve, abba kell beletalál-
ni a labdával, ami nem csak azért 
nem könnyű, mert közben evez-
ni kell, hanem azért sem, mert a 
szabály megengedi, hogy a játé-
kosok belökjék egymást a vízbe, 
sőt az eszkimó fordulót is engedé-
lyezi. A meccs kétszer tíz percig 
tart, és egy kupa alkalmával min-
den csapat négy- hat meccset ját-
szik naponta. 

Az alapozó edzéseket télen 

Toboroznak 
a kajakpólósok

tornateremben és konditeremben 
végzik, valamint futnak és úsz-
nak, tavasszal, ha már legalább 
16-17 fokos a víz, akkor a Dunán 
edzenek. Medencében a budapes-
ti újhelyi úti uszodában tudnak 
gyakorolni telente, illetve nyáron 
Nagymaroson a Lózs-öbölben 
van lehetőség arra, hogy megfele-
lő pályát alakítsanak ki.

A kajakpóló a nyolcvanas 
évek óta nemzetközileg elterjedt 
sportág, a környező európai or-
szágokban jóval ismertebb, mint 
nálunk. A nagymarosiak között 
ketten vannak – Szűcs Géza és 
Heininger Ádám -akik az U21-
es válogatott csapat színeiben ka-
jakoznak, de lassan „kiöregsze-
nek”. Szűcs Géza tagja volt az 

Európa bajnokságon Poznanban 
nyolcadik helyet elért csapatnak. 
Idén Franciaországban (szeptem-
ber 24-28) lesz a világbajnokság, 
minden esélyük megvan, hogy ki-
jussanak.

A nagymarosiak az országos 
bajnokságon negyedikek lettek 
2013-ban. Augusztusban pedig 
újra megrendezik a már hagyomá-
nyos két napos tornát, amely helyi 
mecénások támogatását élvezi. 
Lózs Autószalon-yachtkikötő, a 
CBA, a Batki Trans és Lavina is a 
támogatók között volt éveken át, 
reméljük idén is segítenek. Az ön-
kormányzatra is számíthatnak a 
kajakpólósok, ami annál is termé-
szetesebb, mivel Petrovics László 
polgármester maga is nyert díja-
kat kajakosként.

A csapatok munkáját nagyban 
megkönnyítené, ha uszoda épülne 
Nagymaroson. Az edző szerint ez 
mindenkinek jó lenne, a helyiek-
nek, nyaralóknak és a sportolók-
nak is.

VARGA KLÁRA

Sorozatunkban szeretnénk be-
mutatni azokat a helyi aktivis-
tákat, akik kiveszik részüket 
a Nagymarosi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület munkájából. 
Most Hevesi Szabolcs vála-
szolt kérdéseinkre.

- Miért lettél önkéntes tűz-
oltó?  

- Mindig is fontos volt szá-
momra, hogy segítsek a kö-
rülöttem élő rászoruló em-
bereknek. Már huszonéves 
koromban rendszeresen vízi 
életmentő szolgálatot vállal-
tam a Balatonon, és önkéntes 
véradó is vagyok.

Azért lettem önkéntes tűz-
oltó, mert szerettem volna la-
kóhelyemen is hasznára len-
ni a közösségnek. Az ilyen 
egyesületekhez, mint a nagy-
marosi ÖTE általában azok 
csatlakoznak, akik hozzám 
és kollégáimhoz hasonlóan 
Nagymarosért, az itt élőkért 

szeretnének tenni valamit. 
Fontos számunkra a hely ahol 
élünk, és szeretnénk a régi 
hagyományokat ápolni és to-
vább vinni.

-  Mivel foglalkozol és mi a 
hobbid?  

- Szabadidőmben szívesen 
játszom lányaimmal, kertész-
kedek. 

FURUCZ ANITA

Önkéntesek, akik a tűzzel 
is szembeszállnak
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Húsvéti miserend
VIRÁGVASÁRNAP 
9 óra: ünnepi barkaszentelési szentmise
18.30  óra: csendes szentmise. 
(Reggel 8 órakor nem lesz szentmise.)

 

NAGYCSÜTÖRTÖK:
8 óra: Jeremiás Siralmai és a vezeklők visszafogadása. 
18.30 óra: az Utolsó Vacsora emlékmiséje.A Szentmise után 
csendes szentségimádás, illetve a napköziben ünnepi agapé, 
majd a búcsúbeszéd felolvasása. Utána indulunk az éjszakai 
keresztútra. Gyertyát, zseblámpát hozzunk magunkkal. 

 

NAGYPÉNTEK:         
9 óra: Jeremiás Siralmai 
15 óra: Keresztút a kálvárián
18.30 óra: ünnepi nagypénteki liturgia

 

NAGYSZOMBAT:
9 óra: Jeremiás Siralmai
19 óra: feltámadási liturgia, utána agapé a napköziben.  

 

HÚSVÉTVASÁRNAP: 8, 9.30 és 18.30 órakor
HÚSVÉTHÉTFŐN: 9 és 18.30 órakor

 

A szent három nap eseményei (nagycsütörtök-nagyszombat) a plé-
bánia honlapján nagy valószínűséggel élő adásban nyomon követhető-
ek lesznek. (www.nagymarosiplebania.hu)

A borpince egykor a hétköznap-
ok része volt – talán egyszer is-
mét azzá válhat, de addig is, han-
gulatos estékre invitálják a Maro-
siakat, no és a környékbelieket – a 
megújult MarosPincébe. A szán-
dékokról, a megtapasztalásról, a 
szeretet megrendítő erejéről be-
szélgettünk Gáspár István plébá-
nossal…

Szente Balázs: - Elindult egy 
eseménysorozat a Maros Pincé-
ben, - aminek barátai megfogal-
mazása szerint is, Ön a „szellemi 
atyja” – hogyan született az ötlet?

Gáspár István: - 2013 feb-
ruárjában részt vettem egy kon-
ferencián, ahol arról beszéltek, 
hogy a bor nem más, mint lehető-
ség. Eszköz olyanok megszólítá-
sában, akik bár szimpatizálnak az 

egyházzal - akár anonim keresz-
ténynek is mondhatók -, de temp-
lomi közösségbe mégsem járnak. 
Ekkor született meg bennem a 
vágy, hogy Nagymaroson hirdes-
sünk meg egy kellemes borkósto-
lós estét és ezt kössük össze kul-
turális tartalommal. Maroson na-
gyon sokféle borkóstolót tarta-
nak és ez így van jól, hiszen virá-
gozzék csak minden virág a réten! 
Ám ez egy új szín a város életé-
ben. Ide nem „ciki” eljönni azok-
nak, akik vásárnap nem koptatják 
a templompadot, viszont más, kö-
tetlenebb formában szívesen hall-
gatnak spirituális, hittel kapcsola-
tos gondolatokat.

- Kikkel dolgozik a sorozaton, 
mi történt eddig, és mi lesz a most 
következő lépés?

- Heinczinger Balázs foga-
dott be minket az általa bérelt, 
önkormányzati tulajdonban lévő 
MarosPincébe. Az ő kapcsola-
ta révén, immár kétszer volt ven-
dégünk a Misztrál együttes két 
tagja, akik zenével, énekkel tet-
ték emlékezetessé az eddig meg-
rendezésre került 2 alkalmat. Bo-

rász barátaim, Heininger Károly 
és Ocsenás Tibor pedig a szak-
mai hátterét biztosítják az esté-
nek. Ez idáig két borvidékkel is-
merkedhettünk meg: Villány és 
Mátraalja. 

A következő alkalommal az 
Egri-borvidékre „látogatunk el”, 
illetve pontosabban az ottani fi-
nom borok érkeznek hozzánk. 
Témáját tekintve, első alkalom-
mal a kánai menyegzőről, a bor-
rá vált vízről, míg a következő al-
kalommal, megragadva a Valentin 
nap aktualitását, az Isten szerel-
mes leveléről, a szentírásról be-
széltem, melyet aztán ajándékba 
is megkaptak a résztvevők.

- Sikeres estéken vannak túl – 
mit kapott a résztvevőktől?

- Nagyon jó hangulatú esték 

voltak, számomra nagyon fontos 
alkalom ez a barátkozásra, ismer-
kedésre, hisz sok addig általam 
kevésbé ismert emberrel volt le-
hetőségem megismerkedni, barát-
ságot kötni. 

- „A bor és a hit - élő párhu-
zam” – ez a gondolat azért nem 
magától értetődő…

- Válaszul, a kérdésre hadd 
idézzem Várszegi Asztrik pan-
nonhalmi főapát urat, aki a nagy-
marosi borverseny résztvevőinek 
a következőt üzente: 

„Akik tisztelik és fogyasztják a 
bort, tudják, hogy a bor jelképe-
zi mindazt, ami az emberi életben 
értékes, így valamiképpen a tel-
jességet: a barátságot (Sir 9,10), 
az emberi szerelmet és szeretetet. 
(Én 1,4, 4,10) Szimbolizálja álta-
lában mindazt az örömet, amelyet 
ebben a világban mindig kettős 
arculatával ismerünk meg: rom-
lásba is vihet minket, de jelent-
heti a Bölcsesség tanítványainak 
boldogságát is. Ez utóbbira szól 
meghívásunk.

A Biblia formálta hívő ember 
azt is tudja, hogy a bor jelképezi 

és munkálja az Istennel, a Terem-
tővel való kapcsolatunkat is, aki-
től azt kapjuk. Ahogy a zsoltáros 
mondja „A bort, ami felvidámít-
ja az ember szívét, és ragyogób-
bá teszi az orcát az olajnál, a ke-
nyér pedig erősíti az ember szí-
vét.” (104,15 zsolt.). 

A hívő keresztény számára a 
bor az üdvösség jele és eszköze, 
az áldozat egyik alkotóeleme. A 
bor az eukarisztikus áldozatban 
(misében vagy Úrvacsorában) 
nem csak hálaadásra szóló felhí-
vás, hanem emlékezés is arra, Aki 
az emberi teljesség – bibliai szó-
val – üdvösség és az örök öröm és 
szeretet forrása.”

- Adni és adni, vagy adni és 
kapni – tud segítséget adni a vá-
lasz megtalálásához?

- Szent Pál arról beszél, hogy 
nagyobb öröm adni, mint kap-
ni (ApCsel 20,35). Én életem-
ben számtalanszor megtapasztal-
tam ennek fordítottját is: nagyobb 

A bor része az egyetemes kultúrának,
 a bor és a hit - élő párhuzam

A PINCÉTŐL A MENNYIG, avagy - Isten, bor és barátság

öröm kapni, mint adni. Örömmel 
és elfogódottan elfogadni, amit a 
másik ember önmagából ad, szá-
momra mindig megrendítő. Fon-
tos elfogadni a szertetetet a másik 
embertől, hiszen az válik termő-
vé bennünk, mivel a szeretet nem 
más, amint a kapott szeretet túl-
csordulása mások felé.

A bor része az egyetemes kul-
túrának, a bor és a hit - élő pár-
huzam…

A SOROZAT 3. ESTJÉRE 2014. 
MÁJUS 9-ÉN KERÜL SOR A MEGSZÉ-
PÜLT MAROSPINCÉBEN!

Az esemény házigazdája: Gás-
pár István atya, nagymarosi plé-
bános

Meghívott előadók, a kóstol-
tatást levezénylik: a nagyma-
rosi borászok prominens kép-
viselői, Heininger Károly és 
Ocsenás Tibor. Művészeti veze-
tő: Heinzinger Mika. Helyszín: 
Maros Pince. Időpont: 2014. má-
jus 9. Péntek este, 19 óra (érke-
zés a kezdés előtt 15 perccel).Öl-
tözet: Kényelmes, a pince hőmér-
sékletét (13°C) figyelembe vevő 
öltözet. Jelentkezés: Heinczinger 
Balázs szervezőnél a +36-20/919-
1005–ös telefonszámon.

A pince befogadóképességé-
re való tekintettel, létszám: 40 fő. 
Az eseményen adományt gyűj-
tünk! Gáspár István atya olvas fel, a háttérben Heinczinger Mika

Heininger Károly a helyi borá-
szatról mesél
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Úgy tűnik tökéletesre sikerült az 
iskola első márciusi programja, 
ugyanis a Dunán leúsztatott kisze 
baba jó messzire vitte a telet, és ra-
gyogó tavaszt hozott helyette ne-
künk! Köszönjük Antal Márti né-
ninek a jópofa rongybabát, amivel 
idén is elbúcsúztathattuk a telet!

Március közepén emlékezünk 
meg egyik legnagyobb nemze-
ti ünnepünkről, az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc évfordu-
lójáról. Idén a 4. a osztály tanulói 
készültek műsorral az iskolai és a 
városi ünnepségre egyaránt. Kö-
szönjük a felkészítő tanároknak, 
Hamvas Brigittának és Hangrád 
Katalinnak a színvonalas előadást, 
melyben népdalokkal, hagyomá-
nyos táncainkkal, és látványos je-
lenettel tiszteleghettünk a ’48-as 
hősök emléke előtt.

A tavasz beköszöntével termé-
szetesen megsokszorozódtak az 
iskola sporteseményei. A hónap 
elején még korcsolyázni mentek a 
2.c és a 3.a tanulói, de folyamato-
san átvette ennek a téli sportnak a 

helyét az úszás. A szobi tankerület 
öt alkalmas úszótanfolyamot fi zet 
a 2. osztályosoknak. Ez az évfo-
lyam márciusban és áprilisban he-
tente kétszer látogat el a váci uszo-
dába. Örülünk ennek a jó lehető-
ségnek, mert a gyerekek élvezik 
ezeket az alkalmakat, így a szülők 
vállalták, hogy fi zetik a tanfolyam 
folytatását. A többi évfolyamot is 
csábítja ugyanakkor a víz, ezért 
szülői fi nanszírozással az alsó és a 
felső tagozatról is több osztály jut 
el havonta egyszer Vácra, úszás-
oktatásra. Focistáink kétszer mé-
rettették meg magukat ebben a hó-

napban a Labdarúgó diák Olimpi-
án Sződligeten, illetve Vácon. Fá-
bián Szabolcs és Petrovics Béla 
testnevelők azonban nem csak a 
focipályán tanítják a labdakeze-
lést, így az asztaliteniszben jára-
tosabb tanulók a Vámosmikolán 
rendezett pingpong versenyen 
mérték össze tudásukat a környék 
sportolóival.

Március 12-én az iskola igaz-
gatója, a hittan és az erkölcstan 
oktatója tájékozatót tartott az ér-
deklődő szülőknek a „hit és er-
kölcstan” oktatással kapcsolat-
ban. Tovább folytatódott a nagy 
népszerűségnek örvendő Filhar-
mónia hangversenysorozat a mű-
velődési házban. Osztályprogra-
mokban sem volt hiány ebben a 
hónapban. A 2.a tanulói a Fővá-
rosi Nagycirkuszba, valamint az 
esztergomi Duna Múzeumba lá-
togattak el. Minden osztály részt 
vett a Víz Világnapja alkalmá-
ból rendezett irodalmi és rajzpá-
lyázaton. Akik az íráshoz éreztek 
nagyobb kedvet „Egy csepp víz” 
címmel készíthettek fogalmazást 
vagy verset, a rajzolni vágyók pe-
dig „A víz, ahogy én látom” témát 
jelenítették meg képekben. A leg-
ügyesebb szerzők (Hevesi Han-
na, Péntek Zoltán, Marosi Fanni, 
Horváth Ágnes, Bálint Dorottya, 
Ribai Viktória, Hortoványi Fran-
ciska, Mile Kamilla, Ribai András, 
Nagy Márton, Maurer Rita, Pén-
tek Judit és Kovács Tünde) aján-
dékot is kaptak.

Tanulmányi versenyekben is 
bővelkedett ez a hónap. Március 
14-én rendezték meg a VIII. Re-
gionális Gitárversenyt, melyen 
László Béla növendékei képvisel-
ték iskolánkat. Az idei tanévben 
is megrendezésre került az orszá-
gos német nemzetiségi versmondó 
verseny. A területi fordulónak ez-
úttal Kismaros adott otthont febru-
ár 26-án. Ezúton is köszönjük ne-
kik a kedves fogadtatást, a szíves 
vendéglátást. Iskolánkat két ta-
nuló, Antal Virág (2.o.) és Heve-
si Hanna (5.o.) képviselte. Büsz-
kék lehetünk rájuk, hiszen hibát-

lanul, szépen szavalták el versei-
ket. A megyei fordulóra, amelyet 
március 25-én Piliscsabán ren-
deztek egy egész napos program 
keretében, Antal Virág jutott to-
vább. A szervezők reggelivel vár-
ták a résztvevőket, majd a délelőt-
ti megmérettetés után fi nom ebé-
det kaptunk. Az eredményhirdeté-
sig kézműves-foglalkozások, tár-
sasjátékok, vetítés várt ránk. Bár 
innen a végső döntőbe nem sike-
rült továbbjutni, de nagyon izgal-
mas, tartalmas napot töltöttünk el 
Piliscsabán. Köszönjük!  

A „Zebegényi életképek Szőnyi 
István alkotásai alapján” című 
rajpályázaton színvonalas szerep-
léséért elismerő emléklapot ka-
pott Grexa Dorina a 2.b-ből. Osz-
tálytársa, Dankai Ágnes pedig 
az „Astellas Pharma és a Móra 
Könyvkiadó” által meghirde-
tett rajversenyen nyert különdíjat. 
Gratulálunk nekik! 

A hónap végén felső tagozatos 
tanulóink törték a fejüket az or-
szágos Orchidea matematika ver-
senyen, Budapesten. Köszönjük a 
felkészítő tanárok munkáját, akik 
energiát és időt nem sajnálva segí-
tik diákjaikat, hogy tapasztalatok-
hoz és sikerélményekhez juthassa-
nak! 

Eseménydús lesz az iskola éle-

Egy csepp víz
A VÍZ VILÁGNAPJA egy jó alkalom,
Hogy elmondjam róla gondolatom.
A vízről írtam ezt a verset,
Nekem is adott hozzá kedvet.
Szintelen, szagtalan, jóízű folyadék,
Közismert formája többféle csapadék.
Lehet folyékony, szilárd,mint a zúzmara,
De lehet gőz, dér és hódara.
Jégként feljön a víz tetejére,
Ezt írtam a vers elejére.
A víz borítja Földünk kétharmadát,
Mégsem piszkíthatjuk most tovább.
Édesvíz csak két és fél százalék,
Ennek is kétharmada megfagyott jég.
A víz életünk alapja,
Nélküle nem mehetünk a Napra.
Öntözés, esővíz kell a növényeknek,
Nem sokkal több, mint amit felvesznek.
Vannak olyan vidékek már most a világon,
Ahol a tiszta víz nem több,  mint álom.
Nem becsüljük meg, amíg van bőven,
Háború is lehet érte a jövőben.
Vízdíjban fi zetjük a megtisztítást,
Hagyjuk hát abba a vízpazarlást!
Az állatokat nem csak itatni kell,
A takarmány-termelés is vizet igényel.
Becsüljük viszonylag bő vízkészletünket,
Hiánya ne rontsa jövő életünket!

Marosi Fanni és Horváth Ágnes 6. a

Iskolánk hírei

tében a következő hónap is. Ápri-
lis 7-15. papír és műanyag palack 
gyűjtést szervezünk a Mainczi ut-
cában, az állatbarát klub pedig 
Máté bazárt rendez. Folytatódnak 
a sport- és tanulmányi versenyek, 
a Filharmónia bérlet, megrende-
zésre kerül az Alsós énekverseny, 
és az Ifjú muzsikusok találkozó-
ja. Lesz vízszentelés, és megemlé-
kezünk a Föld napjáról. A tavaszi 
szünet április 17-22-ig tart. Április 
28-án fogadó órát tartunk a felső 
tagozatos gyerekek szüleinek, 28-
30-áig lesz a leendő első osztályo-
sok beíratása. Május 10-én 19.00 
órától iskolánk éves Alapítványi 
báljára várunk minden kedves ér-
deklődőt!

HAMVASNÉ
HORTOVÁNYI GYÖNGYVÉR

Tisztelt Étkezőink, Tisztelt Szülők!
A Mátyás Étkezde Nonprofi t Kft. értesíti Önöket, hogy az új 

konyhaépületbe történő költözés miatt 2014. április 28-tól május 
4-ig a konyha nem üzemel. Alapellátásban kizárólag az óvodás 
gyermekek részesülnek. Így mind az iskolás gyermekek (alsó és fel-
ső tagozaton), mind pedig a felnőttek étkeztetése szünetel!

Szíves megértésüket kérem!  
TISZTELETTEL: MATUS LÁSZLÓ ÜGYVEZETŐ
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TÁJÉKOZTATÓ
Az általános iskola első évfolyamára 2014/2015.

tanévre történő felvételi eljárás rendjének részleteiről
A beiratkozás időpontja: 2014. április 28-án, 29-én és 30-án (hétfőn, 
kedden és szerdán) 8,00 órától 18,00 óráig a Nagymarosi Kittenberger 
Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola irodájában.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: a gyer-
mek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  a gyermek 
születési anyakönyvi kivonata, az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanúsító igazolás: óvodai szakvélemény, nevelési tanács-
adó keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos ne-
velési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői vé-
leménye. Diákigazolvány igénylésére 1400 forint.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján iskolánk köteles felvenni azt 
a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye az iskola körzetében található.

Az iskolába történő felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről 
írásos határozatban értesíti a szülőt/gondviselőt.

Budapesten Országos Pangea matematika versenyen vettek 
részt 2014. március 28-án Bálint András (5. a), Jórász Vilmos 
(4. a), Szekeres Ferenc (3. a), Ribai Viktória (6. b) és Nagy Már-
ton (7. oszt.)

Márciusban rövid látogatásra Magyarországra érkezett Torontó-
ból John Polányi magyar származású Nobel-díjas tudós lánya, veje 
és unokája. A Nagymaroson élő családtagokkal, a Striker-családdal 

együtt – Heincz Tamásné kedves segítségével, aki Striker Marcinak és 
Áronnak is négy-négy évig egyik osztályfőnök-tanítója volt – meglá-
togatták a Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolát, ahol a kémia teremben Margaret Polanyi és fi a, George 
örömmel látták édesapjuk-nagyapjuk arcképét a magyar származású 
Nobel-díjasok falán.

A képeken Polányi János portréja alatt lánya és unokája a Striker-
rokonokkal és Heincz Tamásnéval, valamint 2006-os akadémiai szék-
foglalója után unokaöccsével Striker Sándorral Budapesten.

A Polányi család látogatása

Az erkölcstanról és a hittanról 
tartott fórumot az iskola veze-
tése és az oktatók március 12-
én a művelődési házban, ahol 
sok szülő megjelent. Fábián 
Szabolcs igazgató elmondta: 
törvény szerinti kötelezettség 
minden oktatási intézménynek, 
hogy márciusban tájékoztassa a 
szülőket a kötelező erkölcstan 
és hit- és erkölcstan oktatásról. 

- Ennek előzménye a 2011. 
évi 190. köznevelési törvény, 
amely 2013. szeptemberétől 
lépett hatályba, felmenő rend-
szerben első és ötödik osztá-
lyos tanulóknak kötelező az er-
kölcstan, vagy a hit- és erkölcs-
tan – mondta az igazgató. 

Az egyházak részéről Pintér 
Szilvia a katolikus egyház hit-
oktatója, majd pedig a reformá-
tus egyház részéről Sajó Bog-
lárka vázolta fel az óra lénye-
gét. Mindketten azt hangsú-
lyozták, hogy a hittananyag a 
Biblián alapszik, nem csak er-
kölcsi példát akarnak a gyere-
keknek mutatni, hanem meg 
szeretnék velük ismertetni a 

bibliai történéseket is. 
Az iskola erkölcstan  okta-

tója, Horváthné Arany Nikolett 
is tájékoztatta  a szülőket a tan-
tárgyról. Elmondta: a tantárgy 
középpontjában a gyermek for-
málódó személyisége áll. Az er-
kölcstan nem egy szokványos 
óra, itt kötetlenül ismerkedik 
meg a diák az értékrendekkel. 

A törvény lehetőséget biz-
tosít arra is, hogy aki nem e 
két egyház hitoktatását szeret-
né igénybe venni, élhessen a 
lehetőséggel. Ezt írásban kell 
benyújtania az iskolának, akik 
felkeresik az adott egyházat. 
Ha ők vállalják az oktatást, ak-
kor ahhoz minden feltételt  biz-
tosít az intézmény.  (F. A.) 

Fórumot tartottak a kötelező 
erkölcstanról és a hittanról
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Osztályfőnökünk emlékezete
Februári, szombati nap volt. Fekete ruhában szálltam ki az au-
tómból egy szál virággal a kezemben. A fejemben még az ottho-
ni gyerekzsivaj kavargott.

Késésben voltam, siettem... pedig búcsúzni nem siet az em-
ber.

A templomban rengetegen voltak, sok virág, egy fénykép és 
egy urna, ami alatt egy meglepő egyenlet feledtette az Ő le-
sújtó hiányát. Szerettem volna rámosolyogni. Meghatóan sze-
mélyesnek éreztem a szertartást. Gyermekeim hangja elcsitult 
bennem, s helyére tolultak az iskolai emlékek... Pedig olyan ré-
gen volt már...

Elém villant a kép, mikor egy nyári szünet végén  Ritával kis 
biciklinken kanyarogtunk a marosi utcákon, és a nyár gondta-
lanságába hűvösödött a hír: hallottad-e te is? Mindenki arról 
beszél, hogy Erzsi néni elmegy az iskolából?

Ha arra az augusztusra gondolok, megjelenik a gyomrom 
tájékán az a szorító érzés, amit ez a hír okozott. Ám ennél is in-
kább az, hogy Gyuri bácsi lesz az új osztályfőnökünk!

Nem akartam azt a szeptembert!
Erzsi néni, akit nagyon szerettünk, kedves volt és anyásko-

dó, míg Gyuri bácsi hatalmas és félelmetes ember benyomását 
keltette. Roppant erős a hangja, a keze meg akkora, mint az is-
kola kapuja, és egészen biztosra vettük, hogy ilyen kezektől óri-
ási pofonokat  lehet kapni...Sőt: egyeseknek biztos információ-
juk volt arról, hogy fi zika órán valami kísérlet során árammal 
megcsípi a fi úkat...no, erre gondolni sem mertünk!

Szerintem senki nem akarta azt a szeptembert!!
...De ahogy az eljött, majd az október, november is, és a 

gyermeki felismerések, tapasztalások egész megnyugtatónak 
bizonyultak. Lassan tompultak a rettentőnek tűnő félelmeim, és 
titokban megkedveltem Őt.

 Először is kiderült az, hogy a hatalmas embernek hatal-
mas a szíve, és amit addig sosem vettem észre, hogy a szeme 
mindig mosolygott. Gyerek és gyerek között nem téve különb-
séget - meglátta bennünk a jót. Különösen támogatta azokat, 
akikről tudta, hogy otthon nem kapnak annyi fi gyelmet, mint 
kellene. Olyan kitartóan és lelkesen magyarázta az emeletes 
polinomokat, hogy akad, aki még ma is pontosan emlékszik 
rá! Tekintélyét megtartva néha cinkosunk volt, majd az év vé-
gére egy kicsit az apánk is lett. Az életünk részévé vált, ahogy 
mi is az Övének.

Búcsúztatója végén a Róla vetített fotók egyikén csak egy 
tábla látszott, amin nagy betűkkel az állt :" ZOLTAI GYÖRGY 
OSZTÁLYFŐNÖK." Egy igazi pedagógus, aki a tanítványai-
nak is élt.

Kisírt szemmel beszélgettünk még a templom tövében egy ki-
csit, majd forró tea mellett sokat…mert emlékezni, beszélgetni 
sem siethet az ember...

Meséltünk magunkról és azokról, akik éppen hiányoztak, de 
tudunk róluk valamit.

Van közülünk, aki külföldön találta meg a boldogságot, van 
aki Budapesten él, van aki Dorogon vagy Miskolcon. Editből 
tanító néni lett a VIII. kerületben. Hihetetlen kitartással, szere-
tettel és elképesztő lelki erővel neveli a vásott gyerekeket. Hisz 
bennük és kihozza belőlük a jót, ahogyan Gyuri bácsi is hitt 
bennünk és mi ezt pontosan tudjuk, még emlékszünk rá, hogy 
egy gyereknek ez nagyon-nagyon sokat jelent!

Akkor, ott a kihűlt tea mellett nem tudtam nem észrevenni a 
hasonlóságot: Edit viszi tovább a példaadó Pedagógus-lelket, 
amit gyerekként kapott, és tudom, - mert ismerem Őt-, tovább 
is fogja adni.

    Sokat kaptunk Gyuri bácsitól. Matekon kívül tiszteletre, 
őszinteségre tanított és nevelt minket. Jó lett volna ezt elmon-
dani Neki... de remélem, ha lenéz Odafentről, a családján kívül 
kicsit büszke lehet az osztályára is és azt mondja: Megérte szi-
gorúnak lenni, megérte dicsérni, odafi gyelni és szívvel-lélekkel 
nagybetűs Pedagógusnak, "Gyuribá"-nak lenni!

Megemlékezésül, az osztály nevében: Marafkó-Tóth Dóra

Zoltai György tanár úr és 
a szakiskola emlékére

Februárban vettünk búcsút a hajdani Kittenberger Kálmán Általános és 
Szakiskola egykori mérnök tanárától. A virágcsokrok alatt fénykép, rajta  - 
az elmúláson is diadalt arató örök vidámsággal- ez a matematikai egyenlet 
volt olvasható: Élt: x² - 113x + 5024 = 2014 (Az x, az addig ismeretlen, Gyu-
ri bácsi életkorát jelenti.)

Szent Péternek ritkán lehet alkalma mosolyogni, reméljük, ezért a rejtvé-
nyért cserében elnyerte a mennyország kulcsát a tanár úr.

A 90-es években tíz éven át tevékenykedett iskolánkban, először tech-
nikatanárként, később testvére, Zoltai Zsolt mellett a szakiskolában mate-
matikát, szakismeretet tanított, majd az általános iskolában fi zikát.  Az óvó-
nő édesanyától sok szeretetet kaptak a Zoltai-fi úk, főkönyvelő édesapjuk a 
legjobb nevelésben részesítette őket. Sportban is kiemelkedtek, kivált a ví-
zisíelésben, úszásban. „Belevaló” fi úk voltak, hát éppen ugyanilyen gyere-
kek nevelésére vállalkoztak! Z. György tanár úr érkezésével szárnyakat kap-
tak a tehetségesek, de ugyanakkor lett nemulass az addig lustálkodó diákok-
nak! Időszakonként kisvizsgán vettek részt a rest nebulók. Már hajnalok haj-
nalán föl-le járkáltak az udvaron, bifl ázva a tételeket, s várták a 7 órakor ér-
kező Tanár urat. Csak az léphetett felsőbb osztályba, aki a Gyuri bácsi által 
sokszorosított defi níciókat hibátlanul megtanulta. Következetesen, szigorúan 
számon kérte, ám előtte begyakoroltatta a tananyagot. (Attól jó egy pedagó-
gus, ha addig üti a vasat, amíg a megértett ismeret stabil tudássá nem válik. 
Itt jegyzem meg, hogy a váci gimnáziumok sok-sok diákja köszönheti sike-
res matek és fi zika  érettségijét Zoltai György tanár úrnak. Az ő matematikai 
tudása hajdan ugyanígy fényesedett Gyaraki Frigyes tanár úrnál, kinek mind-
végig nagy tisztelője volt! Az ő élete a 3. Zoltai-fi úéval, Mihállyal társ-pol-
gármesterségük során ismét összefonódott.)

Ezekben az években kapott iskolánk engedélyt a minisztériumtól,- ott 
is Benedek András államtitkártól- egy szakiskolai osztály indítására. Zoltai 
Zsolt ötletét, miszerint egyes gyerekek könnyebben értik meg a tananyagot, 
ha azonnal gyakorlatban is kipróbálhatják azt - megvalósíthatta Nagymaros. 
Például: lássuk a való életben, hogy számítható ki egy fal építőanyag-szük-
séglete (mértan), hogy kell hőszigeteléssel ellátni egy szobát (fi zika), és mi-
lyen vegyi anyagok alkotják pl. a falfestéket (kémia).

„Ha olyan pályát választasz, amit szeretsz, egész életedben nem lesz te-
her a munka” ezt a keleti bölcsességet festették fel a műhely falára. Jól érez-
ték magukat ott a gyerekek! S hogy Gyuri bácsi is szívesen alkotott itt, arra 
tanú a különleges napóra a rajzterem ablakánál.

Az ötlet országosan egyedi volt, ám hamar követőkre talált. A két Zoltai 
vállvetve korrepetálta a 15-16-17- éves szakiskolásokat, hogy mire eljön az 
év végi vizsga napja, a szakmai felügyeletet ellátó szakmunkásképző inté-
zet vizsgabizottsága előtt is megállhassák helyüket a marosi diákok. Mind-
két pedagógus lelkes, kreatív és humánus volt. A gondjaikra bízott nehéz sor-
sú fi atalok a közismereti tárgyak mellett alapfokú szakképzést kaptak kőmű-
vességből, festés-mázolásból, a villanyszerelés elemeiből, vízvezeték-szere-
lésből, stb. Az alapvizsga belépőt jelentett az ipari szakképző iskolák fel-
sőbb évfolyamaiba, és oklevéllel garantált egy segédmunkásénál magasabb 
alap-szaktudást is. Atyai pártfogás, maximális segítőkészség, áldozatválla-
lás nélkül a gyerekek kimaradtak volna az iskolából, hisz mindegyikük ne-
héz sorsot hordott a vállán. Zsolti és Gyuri bácsinak a mérnöki tudás mellett 
a fi zikai munkában is élen kellett járni, hisz 10-20 fi únak kellett példát mu-
tatniuk! A fi atalok lelkesen dolgoztak is,(s keményen tanultak), mert értel-
mes munkát végezhettek: felújították a tantermüket, létesítettek egy vízveze-
ték-szerelési bemutatótermet, egy családi házból panorámás rajztermet ala-
kítottak ki, parkettázták, majd fűthetővé tették, megreparálták  a tetőt, meg-
javították az iskolai kerítést, segítettek a hasznosanyag-gyűjtésben, szabad-
idejükben Szobon almát szedtek, egész évre, és sorolhatnám… Sőt: az isko-
lai Csillagvárón is felléptek,- tanáraikkal együtt- s énekelték: ”Arra szület-
tünk, hogy a Föld sebeit begyógyítsuk…” Gyuri és Zsolti bácsi lelkesedé-
se és tettrekészsége, céltudatossága, rendszeretete, kitartása valóban sebeket 
gyógyító,léleképítő volt. Télen síeltek Zebegényben, korcsolyáztak Kisma-
roson,  Hát még a nyár: a családi nyaralóban üdülhettek a fi úk az év végén 
a Balatonnál! (Kár, hogy egy kormányváltó minisztérium nem látott mesz-
szebb az olyannyira szabadelvű nyugati eszméknél, és napjainkig beszüntet-
te ezt a képzési formát.)

Később osz-
tályfőnök lett 
„Gyuribá”, aki ezt 
az új feladatát is sze-
retettel, de nagy szi-
gorral, végezte. A 
mag, amit ő elhintett, 
szárba szökkent, és 
termőre fordult. Osz-
tályának tagjai ma is 
hálával gondolnak rá.

GY.M.M.
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Híres emberek születésének vagy 
halálának évfordulójáról nem-
csak illik megemlékezni - felele-
venítve életük és munkásságuk 
jelentős állomásait -, de köteles-
ségünk is.

Így van ez Pállya Celesztin 
festőművész esetéhen is, aki száz-
negyven évvel ezelőtt, 1864. már-
cius 9-én, Genovában született.

Apja az osztrák katonai szol-
gálat elől Olaszországba emig-
rált 1859-ben, olasz nőt vett fele-
ségül, de 1868-ban visszatelepül-
tek Magyarországra. A vasútnál 
betöltött hivatalnoki szolgálata 
az egész családot éveken át egyik 
városból a másikba való költözés-
re kényszerítette, mígnem 1879-
ben sikerült végleg Budapesten 
maradniuk.

Pállya Celesztin ekkor kez-
di művészeti tanulmányait az Or-
szágos Magyar Királyi Rajztano-
da és Rajztanárképezdében, ahol 
Morelli Gusztávnál fametszést ta-
nul. Ekkor, 16 évesen festi az Éj-
féli párbaj című képét, mellyel 
később a bécsi Akadémián éri el 
élete első jelentős sikerét - a nö-
vendékek kompozíciós versenyé-
nek díját nyeri.

Visszajön Budapestre, s egy 
bő félévig Lotz Károlynál tanul. 
Innen útja a müncheni Akadémiá-
ra vezeti, ahol Ottó Seitz a meste-
re, társai: Iványi Grünwald Béla, 
Révész Imre, Rippl Rónai József, 
Vágó Pál.

Apja halála után - bár édes-
anyja komoly ösztöndíjat eszkö-
zöl ki számára az akkori kultusz-
miniszternél - kénytelen hazajön-
ni. Ekkor lesz Benczúr Gyula ta-
nítványa, ez jelentős állomás az 
életében, hiszen tudásának és te-
hetségének köszönhetően Ben-
czúr Budavár bevétele című ké-
pén együtt dolgoznak. Egy alka-
lommal Ferenc József látogatott 
el a műterembe, mikor is Pállya 
Celesztin képe előtt hosszan idő-
zött, majd ezt mondta: „Ganz wie 
Pettenkoffen!" (Épp olyan, mint 
Pettenkoffen!) Nem is ez volt az 
utolsó találkozása a Monarchia 
első emberével.

Tanulmányai befejeztével jó 
nevű újpesti kereskedőtől kap 

megbízást egy festmény elkészí-
tésére, 1890-ben ideköltözik, és 
itt is marad. Jellegzetes életképei 
mellett selyemlegyezőket is fest, 
s az 1891-és legyezőkiállítás fő-
díját nyeri. Munkája gróf Zichy 
Jenő gyűjteményébe kerül.

Az ország a millenniumi ün-
nepségre való készülődés lázá-
ban ég - Feszty Árpád is tervezi 
a Magyarok bejövetele című kör-
képét, szervezi a hozzávalókat és 
a kis csapatot, hogy elkészülje-
nek időre. A jó sorsnak köszön-
hetően Pállya Celesztin is beke-
rült a körképet festők csapatába 
(,,...a nagy bajból... én rántottam 
ki, mégpedig azzal, hogy a hét ve-
zért, az összes lovascsoportot és 
rohamot, s azt a részletet, amely a 
domb mellett van, ahol a csata fo-
lyik mind én festettem meg Vágó 
Pállal"). A munka mintegy két 
évre lekötötte idejét, és ráadásul 
befejeztével igen rossz szájízzel 
hagyta el Feszty Árpádot.

Ferenc József, aki „lóértő" 
ember hírében állott, a körkép 
megtekintése után - minthogy 
neki különösen a lovak megfesté-
se tetszett – közel húsz képet vá-
sárolt a fi atal mestertől.

Az 1900-a párizsi világkiállítá-
son Húzó lovak című képe nagy-
díjat nyer, valamint ebben az év-
ben rendezi a Műcsarnokban első 
gyűjteményes kiállítását. Zág-
rábban egy nemzetközi kiállítá-
son 1902-ben Itatás című képéért 
kap díjat. A sikeres szakmai éve-
ket beárnyékolja a sikertelen csa-
ládi élet. Már megszületett mind-
két lánya, az 1900-as évek máso-

dik felében mégis elválik. A cse-
peredő lányok iskoláztatása, meg-
felelő neveltetésük biztosítása, a 
ház fenntartása mind arra készte-
ti, hogy folyamatosan fessen, és 
a képeket megfelelően értékesít-
se. E szorító helyzetből második 
házassága menti ki, hiszen olyan 
társra talál, aki odaadó gondosko-
dással neveli a lányokat és viseli 
gondját az egész családnak.

Pállya Celesztin, a polihisztor 
ismét teljes erővel álmai megva-
lósításának, a munkának tud élni.

Polihisztor.
Bródy Sándor nevezte Pállya 

mestert a magyar Leonardo da 
Vincinek, aki nemcsak a festé-
szetet művelte felsőfokon, de sok 
minden mást is, mint a reneszánsz 
megannyi nagy alakja. Tervezett 
merev szárnyú repülőgépet (ké-
szített működő modellt), valamint 
helikoptert Asbóth előtt, készített 
szobrokat (a kis méretű bronzo-
kat maga öntötte), fabrikált auto-
mobilt saját használatára, maga 
készítette gyalukat használt saját 
hegedűinek készítéséhez.

Utazásai kapcsán komoly he-
gedűgyűjteményre tett szert 
(Amati-, Maggini-, Stradivari-
hegedűi vannak), de maga is ké-
szített néhányat - nem is akármi-
lyen minőségben. Az 1928-ban, 
Frankfurtban megrendezett nem-
zetközi zenei és hangszerkiállí-
táson komoly sikert aratott. Ek-
kor Hubay Jenő is nagy elisme-
réssel írt róla. „Természetesen" 
zeneszerzéssel is foglalkozott, 
fennmaradt néhány kottája, kot-
tatöredéke, valamint nyilatkozott 
nocturne-jének bemutatójáról.

Az 1910-es években siklóha-
jót, valamint addig nem haszná-
latos hajócsavart tervez, melyről 
a Műszaki Egyetemen is elisme-
réssel nyilatkoznak. Sajnos az I. 
világháború kitörése megakadá-
lyozta kifejlesztését és ipari szintű 
gyártását. Később már ő sem fog-
lakozott vele. (Polihisztorságában 
az üzleti véna nem volt erős.)

A második feleségének szülő-
helyére való rendszeres látogatá-
sok, az onnani hosszabb-rövidebb 
kirándulások eredménye sok Du-
nakanyar és Nagymaros környé-

ki, felvidéki tájat bemutató fest-
ménye.

Kiállítások rendezése alkal-
mából is járják az országot (Pécs, 
Debrecen, Erdély stb.). Rövid 
ideig a gyulai művésztelep veze-
tőjeként tesz sokmindent, hogy 
az ország e távoli szegletében is 
a képzőművészet jóságát, szép-
ségét hirdesse („...a képek árát a 
gyulai viszonyokhoz mérten igen 
alacsonyan szabták meg, hogy 
mindenki által hozzáférhetőek le-
gyenek").

Mindenkori festői munkássá-
ga jellemzői a kisméretű, főleg 
fatáblára festett életképek, tájké-
pek, de sokszor nyúlt mitológi-
ai és misztikus témákhoz is, vagy 
festett mély lélekábrázolásról ta-
núskodó portrékat is.

Pályafutásának 50. évforduló-
ja alkalmából (1931-ben) a Mű-
csarnokban rendezett ismét gyűj-
teményes kiállítást. A kritika tel-
jes elismeréssel ír eddigi tevé-
kenységéről - megkapja a Képző-
művészeti Társulat az évi nagy-
díját. Töretlen energiával és lel-
kesedéssel folytatott munkássága 
elismerése a számos méltató kri-
tika, a Szépművészeti Múzeum, 
valamint a székesfőváros részéről 
való vásárlás stb. Túl 70. életévén 
Újpest város vezetése kérésére 
megfesti Horthy Miklós életnagy-
ságú, félalakos portréját, amely 
mind a kormányzó, mind a meg-
rendelő részéről méltó sikert arat.

Életének talán legjelentősebb 
kitüntetését kapja 1939. decem-
ber 3-án - Újpest város díszpolgá-
rává választják. Ez már 1934-ben 
is szóba került, de akkor elmaradt 
- mint ahogy az 1940-ben javasolt 
utcanévadás sem valósult meg. A 
kitüntetés átvétele körüli időkben 
való gyengélkedéséből felépülve 
újra fi atalos lendülettel dolgozik, 
melynek bizonyítéka számos új-
ságcikk és rádióriport.

Bár egyre sötétebbek a felhők 
a Hajnal utcai ház felett is - 80. 
születésnapját még itt ünneplik. 
Az egyre közeledő front elől fe-
leségével Nagymarosra költöz-
nek - itt érik meg a háború végét 
is. Újpestre már nem jönnek visz-
sza, nagymarosi csendjüket néha-
néha töri meg egy rokon vagy jó 
ismerős látogatása.

Celesztin mester nem beteg, 
csak eljártak felette az évek. Vib-
ráló-szúrós szemeinek tekintete 
halványabb, egyre rövidebbek a 
kirándulások, séták, a munkával 
töltött idő.

Nyolcvannegyedik szüle-
tésnapja előtt három hónappal, 
1948. január 11-én érte jöttek az 
angyalok.

(Megjelent: Újpesti Helytörté-
neti Értesítő 2004. 1. szám)

Gelléri István

„Én az életemet az élet 
szolgálatába állítottam”

Pállya Celesztinre emlékezünk
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Búcsú a NaKe (Nagymarosi 
Képzőművészeti Egyesület) 

egyesülettől és kiállítótermétől!
Nagymarosnak, főleg az épület bérlőjének nincs szüksége rájuk. 
Nem termelnek bevételt! Zebegény befogadja őket állandó helyi-
séggel. Van, ahol még szponzorálják a kulturális igényeket!

Szomorú, hogy Garami Mária és lelkes csapata ennyi sikeres év 
után ezt érdemli, s távozniuk kell!

Szegényebbek lettünk egy szemet gyönyörködtető intézmény 
nélkül. Hálás köszönet a sok szép kiállításért, és külön elismerés 
Garami Mária rengeteg, odaadó, lelkes munkájának.

GYŐRFFY ERNŐNÉ

A március eseményekkel teli volt 
a Nagymarosi Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület tagjainak. Nem csak 
fakidőléshez és szeméttűzhöz, ha-
nem lehulló cserepekhez is riasz-
tották őket.

Március 4-én, késő délután 
kapták a riasztást a központból, 
hogy szénmonoxid szivárgást ész-
leltek az ott lakók a Rákóczi út 
egyik ingatlanában. A helyiek a 
helyszínre érve méréseket végez-
tek, majd alaposan kiszellőztették 
a házat. 

Március 11-én délután szemét-
tűzhöz riasztották a Nagymaro-
si ÖTÉ-t, ahol a váciak el is oltot-
ták a tűzet. Sajnos másnap ugyan-
oda kellett kivonulniuk, mert is-
mét tűz volt. 

Március 15-én, a Nagyhenc dű-
lőben kidőlt egy fa, melyet a váci 
tűzoltókkal együtt távolítottak el. 

Március 16-án a nagy szél mi-
att akadt sok munkájuk a nagyma-
rosiaknak. Az Ipolysági utcában, a 
Molnár utcában és a Rigó hegyen 
is megbontotta a tetőszerkezetet a 
szél. Személyi sérülés szerencsére 
egyik esetben sem történt. 

Március 16-án késő délután ké-
ménytűzhöz is riasztották az ön-

kéntes tűzoltókat, ahol a váciakkal 
együtt fékezték meg a lángokat. 

Március 28-án este a Nagyma-
ros-Visegrádi állomáshoz kaptak 
hívást a helyiek, ahol egy szeme-
tes lángolt. A katasztrófavédelem 
kérte tőlük, hogy jelezzék, ha meg 
tudják fékezni a lángokat, mert ak-
kor visszafordítja a váciakat. Ezt 
sikerült is megtenniük a marosi-
aknak.

Március 28-án és április 4-én is 
tartottak az általános iskolákban – 
az alsóban és a felsőben is – tűz-
riadót. Előbbit csak az önkénte-
sek bevonásával, az utóbbit már 
a Váci Tűzoltóparancsnoksággal 
együtt.  David Balazic, a Nagyma-
rosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagja lapunknak elmondta: azért 
volt ezekre szükség, hogy ellen-
őrizni tudják, hogy a diákok való-
ban két perc alatt el tudják hagyni 
az épületet. Szerencsére mindkét 
esetben sikerült ezt megoldaniuk. 
Hamarosan az óvodában is tarta-
nak majd tűzriadót, azért is, hogy 
a kisgyerekek ne ijedjenek meg, 
ha a való életben hasonló történ-
ne és így közelebb is kerülhetnek 
a tűzoltók munkájához.

FURUCZ ANITA

A szél több tetőt is 
megbontott Nagymaroson

Különös hangulata volt az április 5-i NAKE tárlat megnyitójának. 
Különös volt, annak ellenére, hogy sok minden a megszokott mó-
don történt.  Ismerősek voltak az  alkotók, a képek, kisplasztikák, 
faragások  - mint máskor -, magukon viselték alkotójuk legjobb 
tudását, hitét, szándékát. Szép volt a kiállítás, mint mindig. A mű-
velődési ház megkopott falai közé hozták a tavaszt, és amire egy-
re nagyobb szükségünk van, a kultúrát. 

Szép idézetek vezették fel Vincze József és Babják Annamária ze-
nés köszöntőjét, s az ízlésesen  megterített asztalok (mint máskor), 
most is igazi vendégségbe invitálták a résztvevőket. Volt megnyitó-
beszéd is, az egyesület vezetője, motorja, M. Garami Mária  mond-
ta el gondolatait. Miért volt mégis különös, sőt szomorú ez a kiállí-
tás megnyitó?!  Mert nem nyitás, hanem zárás volt! Egy korszak le-
zárása!- ahogy ezt Mária is említette. Közelről láthattam azt a folya-
matot, melyben az egyre gyarapodó közösség tudása, tehetsége, és  
jó szándéka legjavát adta. Kértek és kaptak támogatást neves kép-
zőművészektől, tanultak a jobbaktól, képezték magukat nyári tábo-
rokban, neves kiállításokra szerveztek közös kirándulásokat, segítet-
ték egymást szakmailag........ És alkottak! Egyre szebben, egyre job-
ban,- már nem csak a mi örömünkre, de híre lett, hogy Nagymaroson 
ismét virágzik a képzőművészet, és érdemes eljönni ide, mert a kirá-
lyi panorámán kívül szemben valami másban is gyönyörködhetünk. 

Micsoda öröm volt, amikor alig egy évvel ezelőtt a szépen felújí-
tott – néhai - rendőrség épületében „állandó” otthonra leltek! (Ma-
gam is büszkén mutattam  rokonaimnak, „nekünk állandó kiállítá-
sunk is van!”) Most,  (még egy esztendő sem telt el!) -  a képzőmű-
vészeti egyesület összecsomagolja értékeit és elhagyja Nagymarost. 
A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy egy több jövedelmet ígérő  
bérlőnek adja át a helyiséget.

Miközben hallgatom M. Garami Mária tényszerű megnyitóját, 
(inkább búcsúzóját!) - arra gondolok, hogy látott már hasonlót Nagy-
maros, pont abban az épületben, ahonnan most a NAKE költözik. 
Heicz Ida, Nieberl Nándi, Liebhardt Józsi  bácsi,  Szirtes Gabi... és 
sorolhatnám még sokak nevét, akik nem csak álmodoztak egy állan-
dó  helytörténeti kiállításról, de sok-sok év munkájával összegyűj-
tötték, gondozták, rendszerezték őseink hagyatékát. (Megtisztelőnek 
érzem, hogy férjem s jómagam is részt vehettünk ebben a munká-
ban.) 

Megbocsájthatatlan hűtlenséggel zárult ennek a gyűjteménynek 
a sorsa. Pótolhatatlan emlékek mentek veszendőbe. És most ugyan-
ebben az épületben bezárul az ajtó a helyi és környékbeli képzőmű-
vészek után is. Talán emlékszünk arra az időre, amikor a Duna-par-
ti művésztelep zárta be kapuját. Az épületet életveszélyesnek minő-
sítették, a művészek elköltöztek. Most is láthatjuk, hogy az épület 
„működik”, a vízirendőrség használja. A „hasznosság” vitathatat-
lan, de a város akkor is, most is szegényebb lett.

Hát ezért volt olyan szomorú a 2014. április 5-i kiállítás megnyitó. 
Zebegény örömmel fogadja a mieinket, időnként akár rendezhetnek 
kiállítást nálunk is, de végérvényesen elvesztettünk valamit. „VÉG-
ÉRVÉNYESEN?!”                                                                                                                     

VARGA ZOLTÁNNÉ 

Különös
Olvasói levelek

NAGYMAROS Ö.T.E. (2626 NAGYMAROS, VASÚT U. 3. 
ADÓSZÁM: 18138564-1-13, 

BANKSZÁMLASZÁM: 11600006-00000000-44810269 

Várják az 1 százalékos felajánlásokat!

Sajnálattal olvastam  NAKE tájé-
koztatását, mely szerint búcsúznak 
Nagymarostól. 

32 éve van lehetősége az egyesü-
letnek  Nagymaroson tevékenyked-
ni. Ugyan mindig szerény lehetősé-
gekkel, de folyamatos támogatással! 
Sőt, az elmúlt időszakban 2009-től a 
Váci út 21. sz. alatti ingatlanját kife-
jezetten az egyesület számára bizto-
sította az önkormányzat. 

Most, az épület felújítását kö-
vetően üzemeltetői pályázatot ír-
tunk ki, melyre sajnálatos mó-
don az egyesület nem pályázott. 
Az üzemeltetői jogot megszerző 
nonprofi t társaság évente egy-két 
alkalomra biztosítaná a NAKE ki-
állításaihoz a helyszint, de állan-
dó kiállítási lehetőséget nem kíván 
adni. Ennek fényében az önkor-
mányzat - több más felmerült in-
gatlan lehetőség elvetése után - fel-
ajánlja a Művelődési Ház baloldali 

kistermét állandó kiállítás céljára. 
Hozzá tartozik az igazsághoz, 

hogy az elmúlt 3 év rezsiköltsé-
gét, több mint egymillió forintot is 
magára vállalta a város, ezen kívül 
minden évben biztosítottuk a ké-
pek szállítását különböző városokba 
- akár Erdélybe is - önkormányzati 
autóval, és természetesen rendelke-
zésre állt a Művelődési Ház is.

Sajnálom, hogy az egyesület-
nek nem volt lehetősége megvárni 
az önkormányzat további felaján-
lását, és főleg azt, hogy decembe-
ri megbeszélésünk után - ahol biz-
tosítottam a vezetőket, hogy fogunk 
helyet adni - senki nem keresett ez 
ügyben. 

Döntésüket csalódással fogad-
tam, és csak tudomásul venni tu-
dom. Remélem Nagymaros tovább-
ra is kiállítási helyszínként szerepel 
majd a lakosság örömére! 

PETROVICS LÁSZLÓ

Csalódással vettem tudomásul 
a NaKe döntését
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!  Kérjük támogassa a Máté Alapítvány munkáját adója 1%-ának felajánlásával! 
Máté Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány, adószáma: 18700767-1-13.

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK, MINDEN RÁSZORULÓ 
NAGYMAROSI GAZDI ÉS ÁLLATAIK NEVÉBEN!

Molli úgy került hozzánk, 
hogy meghalt Dani az ara-
nyos, lassan 16 éves foxter-
rier. Már nem akartunk csak 
foxit,ezért elkezdtünk ke-
resgélni a fajták között. Így 
találtuk a border collie-t. 
Még azon a héten leltünk rá 
Perőcsényben egy tenyész-

tőre ,és elmentünk megnéz-
ni a kiskutyákat. Eleinte egy 
másik kölyökre esett a vá-
lasztásunk a hirdetés alap-
ján, de ahogy megláttam 
őt,hogy milyen kis játékos 
és bújós, kikönyörögtem a 
szüleimnél, hogy Mollit ve-
gyük meg. Hazafelé izgatot-
tan ötleteltünk, hogy mi le-
gyen a neve. Első ötleteink: 
Süti, Muffi n és Dolli. Végül 
a Molli mellett döntöttünk!

Amikor hazafelé vittük a 
kocsiban mindig az ölünkbe 
bújt és ugrálás helyett aludt. 
Ez a sok foxi után elég fura 
volt. Hiszen szállítottunk 
már foxterriert kocsiban és 
ilyenkor káosz volt!

Aztán hazaértünk. A 
két kutya rögtön egymás-
ra talált! Egész nap játszot-
tak és ez Boginak (foxter-
rier szuka,akkor 7 éves) jót 
tett,mert fel tudta dolgozni 

Dani halálát.
Molliról pedig kiderült mi-

lyen okos. Két hét múlva már 
tudta az ül parancsszót. Majd 
jött a többi trükk: Pacsi, fek-
szik, pápá stb. Mára már több 
mint 17 trükköt tud! Bogi pe-
dig egy percig se bír Molli nél-
kül lenni.

Eközben apa is megszerette, 
pedig nem akart border collie-t. 
Tényleg nagyon szerethető ku-
tya! Olyan okos és ügyes. A ku-
tya ügyességi sportokban is je-
leskedik.

De egy kutya se tökéletes, 
ahogy Molli sem! Amiatt,hogy 
van olyan időszak amikor keve-
sebb időnk van rá elkezdett au-
tókat kergetni (kerítésen át).Ezt 
igyekszünk kiküszöbölni. Igaz 
még nem értünk el akkora ered-
ményt.

Nemrég volt az első 
szülinapja és kapott tőlünk 
sok kutyakekszet és egy Máté 
Alapítványos kutyakendőt 
(Heinczné Cserni Kati nénitől), 
amit már hordott is!

Befejezésül: Molli egy na-
gyon kedves, bolondos, nyalo-
gatós és intelligens kutya aki 
mindenkit szeret és mindenki 
szereti őt aki ismeri!

ZOLLER KATA 6.A

Molli

www.
matefoundation.

hu
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Az 1800-as évek közepéből 
maradt fenn részletes leírás a 
környéken termesztett szőlőfaj-
tákról és a művelésről.

"Fajokra nézve a szőlőfür-
tök következök : 1) bálint; ezt 
a budaiak apró fehérnek, a 
bogdányiak, és azon környék-
beliek zelenkának nevezik; 2) 
fehér faju, avagy juhfark, ezt 
Bogdányban és Nagy-Maro-
son sárga kadarkának hivják; 
3) zöldszőlö; 4) magyarfehér, 
vagy magyarka; 5) gohér, egyik 
legrégibb szőlőfajtánk. Többfé-
le színváltozata van, korán érik, 
étkezési szőlőnek is használták. 
Sok cukrot termel, de bora nem 
eléggé testes. 6) margit, ezt Bu-
dán mézesszőlönek (Hönigler), 
Léva táján tokodinak hivják, 
legkorábban érik, kedves za-
matú, puha bőrű, és bőven ter-
mő faj, de szüretig többnyi-
re megaszik, vagy elrothad, 
darázsok is sok kárt tesznek 
benne; 7) tök-szőlő; 8) legyes; 
9) Schlamper, ezt Váczon oszt-
rák szőlőnek, Budán hosszu 
czépkáju (langstanglernek) ne-
vezik, sok, de gyönge, és sav-
anyu bort ad; 10)fehér és vö-
rös dinka, ez utóbbi többfé-
le nemü jó faj, leginkább álla-
ni valónak szedik, különösen 
a muskatály-dinkát; l l) makk-
szőlő, vagy turcsi; 12) szagos 
szőlő; 13) verebes szőlő, más-
kép termetke; 14) sár-fehér, bő-
ven terem, igen jó izü, s tömött 
fürtü szőlő, szintén sokáig el-
áll, s megsárgul mint a viasz; 
15) borbélszőlő, néhol vizes fe-
hérnek hivják; 16) sajgó; 17) 
gyöngyszőlő; 18) leány-sző-
lő; 19)gaszler, (osztrák faj); 
20) frankus, vagy zöldszölő; 21 
budinka; 22)kecskecsecsü; 23) 
porezogó; 24) tatár, vagy már-
vány-szőlő sárga szinü; 25) bo-
ros, vagy biborszölő, spanyol 
czirifándnak is hivják; 26) fe-
hér kadarka; 27) petrezselem-
szölő; 28) jakab-szőlő; 29) ma-
dármonyok; 30) hárslevelű; 
31) puskából lőtt, és 32) bürök 
faju; ezen fajokból készül a fe-
hér bor. Veres bort termők : 1) 
czigány szőlő, ezt apró feketé-
nek is nevezik; 2)fekete gohér; 
3)bikaszemü; 4) fekete kadar-
ka; 5) ráczfekete; 6) barátszőlö; 
7) fekete margit; 8) fekete 
muskatály; 9) fekete bálint és 
10) fekete kecskecsecsü. A sző-
lőket még a régi mód szerint 
kezelik; ugyanis: szüret után 
befedik, tavaszkor felnyitják, 
lemetszik, és a mennyire le-

hetséges és szükséges, eldön-
tik (bujtásolják) 3-4-szer beka-
pálják, a zöldmunkánál elöször 
tisztogatják, azután kötözik, 
többnyire minden tökéhez ka-
rót használván. Hoibrenk rend-
szere itt még ismeretlen, de 
nem is akarnak felőle hallani, 
mert lehetetlennek tartják, hogy 
a töke ki ne veszszen, s hogy a 
szőlőt kapálás és trágyázás nél-
kül jó karban lehessen tartani."

A szájhagyomány szerint a 
marosi szőlőt hajón szállítot-
ták Bécsbe, de a korabeli írott 
beszámolók meglepő adatokról 
tájékoztatnak. Tehát 1873-ban 
egy országos terjesztésű lapban 
a következő cikk jelent meg.

„Nagy mennyiségű szőlőt 
szállítottak az idén Magyaror-
szágból külföldre, nevezetesen 
Német és Oroszországba. Csu-
pán Vácz környékéről, neveze-
tesen Nagy-Marosról, mintegy 
120.000 mázsát vittek el ed-
dig.” (Az említett 120.000 má-
zsa szőlő aligha volt kitermel-
hető a nagymarosi határból.) 
Egy évvel később, ezt írják.

„Nagy mennyiségű sző-
lőt szállítanak minden év-
ben Vácz környékéről külföld-
re. Nagy-Marosról majd min-
den nap több vagonnal visznek 
Lembergbe, Varsóba, Szentpé-
tervárra, s általában az északi 
városokba.”                                                                               

A fi loxéra, (szőlőtetű, a sző-
lő gyökerein élősködő rovar) az 
l860-as években, Amerikából 
érkezve jelent meg Európában, 
óriási pusztítást okozva a sző-
lőterületekben. Franciaország-
ban, Spanyolországban, Né-
metországban, majd Ausztriá-
ban is jelentkezett. Magyaror-
szágon l874-ben, a Földműve-
lési Ipari és Kereskedelmi mi-
niszter országos felhívásából 
szereztek róla tudomást. A bi-
rodalmi szőlővesző értékesíté-
si és szőlészeti központokból, 

a magyarországi eladások útján 
rengeteg, fertőzött szőlővessző 
került be magyar területre.

A Megyei Közlöny a követ-
kezőket írja:" A szőlők rette-
netes ragálya, a philoxéra már 
a megye határát átlépte. Ször-
nyű képet festett a beszámoló 
írója, a megyei szőlők pusztu-
lását követő társadalmi válság-
ról: "...hány száz most még füg-
getlen, elégedett szabadot tenne 
az tönkre, a romok közé, a me-
gye közvetlen szomszédságá-
ban, a tömegnyomort teremt-
vén meg - ezeket elgondolni is 
borzasztó". 

A fi loxéra járvány a marosi 
szőlőkultúrát jóvátehetetlenül 
tönkre tette - az állomány több 
mint 80%-a elpusztult -  kora-
beli fényét, hírét és gazdagsá-
gát már soha többé nem sze-
rezte vissza. Az elszegényedett 
emberek sokasága vándorolt ki 
Amerikába az 1880-as évek-
től, melynek egyik oka közvet-
ve a szőlőpusztulás volt. Szé-
chenyi Imre gróf a felsőház 
tagja, amerikai tanulmányút-
ja után írott könyvében így ki-
ált fel:”Magyarország kiván-
dorlása rettentő mértékben nö-
vekedett. Az Istenért! Hová ve-
zet ez?” Ma már tudjuk, ide ve-
zetett. (Mintha a történelem is-
mételné önmagát. szerk. meg-
jegyzése) Mások, ha tehették 

szakmát tanultak. A legszegé-
nyebbek elvesztették vagyonu-
kat, házukat s egykori pincéjük 
lakóivá váltak. A már meglévő 
pincékből lakások rendszerint 
akkor lettek, amikor valami-
lyen ok miatt az eredeti funk-
ciójuk megszűnt. Számos ilyen 
ok volt. A munka nélkül maradt 
szőlőmunkások, a jövedelem 
nélkül maradt gazdák közül 
számosan költöztek ki házuk, 
vagyonuk elvesztése után a dű-
lők agyagpincéibe. Bár Maro-
son nem volt ennyire tragikus 
az elszegényedés, mivel itt más 
lehetőségek is voltak, de a pin-
celakások itt is léteztek. Az il-
letékesek felismerték a helyzet 
tarthatatlanságát. Minden rész-
letre kiterjedő, a szőlőtermesz-
tés, borkészítés minden részle-
tét átfogó programot dolgoztak 
ki, de már az új telepítésekkel 
sem lehetett a hajdani állapotot 
visszaállítani, mivel a korábbi 
nagy felvevő piacokat a nagy-
marosi szőlő már elvesztette. 
A pincelakások azonban még 
hosszú ideig lakottak voltak. 
A két világháború közötti idő-
szak sanyarú gazdasági helyze-
te tovább rontotta a lehetősége-
ket, hiába igyekeztek a hatósá-
gok ez ellen tenni. Ezért, a nem 
is oly régmúltban még laktak 
ilyen helyen emberek.

FLAMICH- WIESNER

Bor és szőlő illusztráció egy 
korabeli német térképen. 
(Kahlgrund 1728)

Nagy-Maros és a szőlő II.

Deme Tamás

Húsvéthoz
Eme hétfő reggel nem olyan, mint a többi 

Már csak azért sem, mert locsolkodni kell menni.
De mi is ez a locsolkodás? 

Sokaknak már csak felesleges csapás!
Nem leszek otthon, nem nyitom ki az ajtót, 

Úgyis csak büdös leszek a szörnyű kölni szagtól. 
„Én sem megyek sehova!" - mondja a deli legény,

Megírja inkább fészbukon, hogy te is nedves legyél.

Pediglen édes ünnep ez nekünk,
Karácsony után a legszebb, ezt diktálja hitünk.

Hitünk, melyet Jézusba vetettünk és
Ő rendületlenül ki is tart mellettünk.

Feltámadásának szentségére minden évben emlékezve
Erőt nyerünk a nehéz, kemény, de mindenképp áldott életre.

Térjünk vissza azonban a locsolkodás szépségére
Eme jó magyar szokás gyakorlati lényegére! 

Ki, hogyan csinálja, egyéni fantáziára van bízva.
Kölni, vödör, parfüm, slag?

A lányok nehogy elhervadjanak!
Miután biztossá vált a fehérnép évi hidratálása
Beterjeszthetjük igényünk a szép hímes tojásra!

Szabad-e locsolni??
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A művelődési ház programjai
Április-május

Nagymaros
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 mun-

kák: 
Dunapress Multimédia Bt 

2626 Nagymaros, 
Mihályhegy u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím: 

2601 Vác, Pf. 64. 
Telefon: 27/316-100, 

fax: 27/305-581
HIRDETÉSEK 

ÉS KÉZIRATOK 
LEADÁSA A HIVATAL 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
ANYAGOKAT CSAK 

HÓNAP ELEJÉIG 
TUDUNK ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

RENDELÉSI IDŐ:     
HÉTFŐ: 16-18 ÓRÁIG    
KEDD: 16-18 ÓRÁIG

SZERDA: 8-10 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK: 16-18 ÓRÁIG

PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZOMBAT: 10-12 ÓRÁIG

RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM

BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK. 

WWW.KUTYAKANYAR.HU • LAPALY@KUTYAKANYAR.HU

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u.  1.
06-20/468-2846

www.nagymaros.hu

David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Kibővített üzlettel várja vendégeit!

Bőr, műbőr táskák, pénztárcák,
kesztyűk, gyerek és felnőtt esernyők, 

csizma és cipő sámfák, talpbetétek, cipő-
fűzők,  cipő ápolási kellékek kaphatók!

 
Nyitva tartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-12 és 13-17, 

szombat 8-12, vasárnap zárva

Tel.:0620/350-360-5 • david@luxuscipo.hu

Április 10. de: Vásár
Április 12. 9-12-ig: Máté Állatvédelmi Alapítvány bazár
Április 12. 17 óra: Tavaszi koncert Dunakanyar 
Fúvósegyüttes
Április 14. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Április 15. de: Vásár
Április 17. de: Használt ruha vásár
Április 20. 19.30 óra: Locsoló bál (Óvoda Alapítvány 
szervezésében)
Április 24. de: Vásár
Április 25. 18 óra: A könyvtár ünnepélyes átadása 
Április 28. 9 óra: Komolyzenei hangverseny
Április 28. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - férfi ak 
köszöntése
Május 5-6-7-8  de: Érettségi írásbeli
Május 09. 18 óra: Suli buli
Május 10. 19 óra: Alapítványi bál - iskola
Május 12. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - Anyák napja

Születtek:  Ercsei Hunor és Vásárhelyi Katalin fi a Soma, 
Galavics Tamás és Dávid Anna lánya Hanna Sára, Halász 
Csaba és Grexa Edina fi a Csaba Viktor, Honti Viktor és Gu-
bacsi Hajnalka lánya Hanna, Tisch Dániel és Harmincz 
Márta fi a Csaba.

Elhaláloztak: Csernői Mihály, Gratzál Nándor, Heininger 
Károlyné sz. Szirtes Erzsébet, Kreisz József, Szabó Sándor, 
Szűcs Gézáné sz. Bukli Erzsébet.
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