
Közélet 
Kultúra
Mindennapok

2015. július 10.
150 forint

Június 27-28-án idén a 
harmadik nemzetközi 
versenyünkön vettünk 
részt Münchenben (Tri-
eszt és Prága után). A 
csapat tagjai izgatottan 
várták az utazást, a ver-
senyt.

Hat fővel indul-
tunk útnak: Kiss Mik-
lós, Szűcs Géza, Maurer 
Bence, Jeszenszky 
Ruben, Ádám Kriszti-
án (képünkön) a nagy-
marosi egyesület tagjai, 
kiegészülve egy orosz-
lányi vendégjátékossal, 
Tímár Miklóssal.

A cikk folytatását la-
punk 8. oldalán olvas-
hatják.

KAJAKPÓLÓ: 2. helyezés a 
müncheni versenyen

Ballagás: elengedték az iskolát a fiatalok
A Tahitótfalui Vágtán, a Nemzeti Vág-
ta Előfutamán Nagymaros színeiben indu-
ló Schvarzenbart Bálint,  Betyár nevű háta-
sával bekerült a döntőbe, melyet Budapesten 
2015. szeptember 18-20-án rendeznek meg.

Nagymaros a Vágtán

Cikkünk a 9. oldalon olvasható
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20 százalék kedvezménnyel,
megrendelés esetén 

 2% !

Akciós  ágyak, 
gyógymatracok rendelhetők. 

Ú     
 !

Szőnyeg  sz  tás akciós áron 1.100 Ft/m2!

Tel.: 06-20/482-0705, 
06-30/854-0006

E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu

VILLANYSZERELÉS: 
    

- Új lakások, családi házak villanyszerelése
- Régi lakások, családi házak villamos felújítása

- Régi elavult lakáselosztók cseréje
- Elektromos hálózati hibák javítása 
- Villanybojlerek javítása, tisztítása
- Kaputelefonok szerelése, javítása

- Munkavégzés hétvégén is
Jung Bálint

Villanyszerelő   
tel: 06-30-975-08-90

e-mail: jungvill@gmail.hu

Június 14-én, vasárnap avat-
ták fel a város könyvtára előtt 
Pállya Celesztin festőmű-
vész szobrát. A rendezvényt 
a résztvevőket köszön-
tő Mándliné Szabó Kata-
lin, a Nagymarosi Könyvtár 
és Művelődési Ház igazga-
tója nem mindennapi ese-
ménynek nevezte. Elmond-
ta: minden szobor azt üzeni, 
hogy akinek nincsen múltja, 
annak nincsen jövője sem. 

A művet Petrovics Lász-
ló  polgármester leplezte le, 
előtte azonban beszédében 
méltatta a híres művészt.  

- A festőművész élete al-
konyán élt a városunkban, 
nagymarosi származású fe-
lesége házában. A halálát 
követően utcát nevezett el a 
művészről. Majd 1995-ben 
Nagymaros Város Önkor-
mányzata Pállya Celesztinről 
emléktáblát készített a róla el-
nevezett utca sarkán. Ezt kö-

vetően egy rövid tárlat is meg-
nyílott a művészről az akkor 
Grécs Galériának nevezett ki-

állítóhelyen Nagymaroson. A 
feljegyzések, újságcikkek sze-
rint a magyar Leonardo da 

Vincinek is nevezték, sokol-
dalú művészete és feltalálói 
vénája miatt - mondta. A vá-
rosvezető köszönetét fejezte ki 
a mostani szobor alkotómű-
vészétnek, Lukács Istvánnak 
is, akinek már több művet is 
köszönhet Nagymaros.

Petrovics László végül pe-

Pállya Celesztin szobrot avattak 
a könyvtár bejárata előtt

dig azt is elárulta, hogy nem 
véletlenül került a szobor a 
könyvtár elé, hiszen a jövőben 
Pállya Celesztinről szeretnék 
majd elnevezni az intézményt. 

A köztéri szoborra a 
Nemzeti Kulturális Alap pá-
lyázatán nyert a város 2,5 
millió forintot, a költségek 
fennmaradó részét pedig 
az önkormányzat egészítet-
te ki. A rendezvényen köz-
reműködött Telegdy Fábián 
akusztikus gitáron. 

Furucz Anita
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Pályázat védőnői állásra
Pályázati feltételek:

a) egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés (vé-
dőnői oklevél).

b) büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, ma-
gyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándo-
rolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret.
A pályázathoz csatolni kell:

1. végzettséget igazoló okiratok másolata,
2. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a 

kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.
Ellátandó feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) 
ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok.

A kinevezés határozatlan időre történik, négy hónapos 
próbaidő kikötésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján történik.

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 15. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. július 25.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Nagyma-
ros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell be-
nyújtani postai úton, vagy személyesen, lezárt borítékban 
az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics Lász-
ló polgármester.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Védőnői pályázat”
A pályázat elbírálásának ideje, módja: A benyújtott pályá-
zatokról a képviselő testület a pályázat benyújtására előírt 
határidőt követő első ülésén a polgármester javaslata alap-
ján dönt.

A részletek a kozigallas.gov.hu honlapon olvashatók.

A legutóbbi képviselő testü-
leti ülésen, június 29  -én ha-
tározati javaslatot nyújtot-
tam be a Hold utca-Kossuth 
sor sarkán lévő a MÁV tu-
lajdonában lévő őrház ügyé-
ben.

Az őrház évtizedek óta 
használaton kívül áll, álla-
pota erősen leromlott, élet-
veszélyessé vált. Az udvarán 
lévő ásott kutat az elburján-
zott növényzet teljesen be-
borította, így közvetlen élet-
veszélyt jelent a 10-20 méter 
mély kút. A kútban jelenleg 
is víz van. A telket szegélye-
ző betonkerítés elemei meg-
dőlve szintén veszélyt jelen-
tenek. Elszaporodtak a terü-
leten a patkányok, melyek 
megjelentek a környék lakó-
házainál  is. 

Az épület szerkezete, 
földszint, emelet mennye-
zete egyaránt életveszélyes, 
a gerendák több helyen sza-
badon lógnak, bármikor le-
szakadhatnak. A tetőszerke-
zet szintén életveszélyes ál-
lapotban van.

Tudomásom szerint 14 
éve kezdődött az önkor-
mányzat és a tulajdonosi jo-
gokat gyakorló MÁV között 
a párbeszéd őrház-ügyben. 
14 év alatt az épület és a te-
rület folyamatosan  romlott. 
Megoldás irányában semmi  
nem történt. 

A MÁV hivatkozása sze-
rint a bontásnak a helyi vé-
dettség az akadálya, ezért ja-
vasoltam a védettség felol-
dását, egyben az épület bon-
tását.

Más megoldás az épület 
felújítása – jó karbantartási 
kötelezettség teljesítésének 
előírása a MÁV részére – fi -
gyelembe véve az előzmé-
nyeket, reménytelen.

Mivel az épület többszöri 
szemrevételezése során fél-
reérthetetlen jelek utalnak 
arra, hogy oda  rendszere-
sen bejárnak, kérem a kör-
nyékbeliek segítségét, hogy 
fi gyelmeztessék az oda „be-
tévedőket„ a veszélyre.

Szimon Attila ön-
kormányzati képviselő

Tájékoztató a Hold utcai 
őrház sorsáról

Június 29-én rendkívüli ülést 
tartott Nagymaros Város 
Képviselő-testülete, melyen 
mindenki jelen volt.  Ezen a 
tanácskozáson ítélték oda a 
városi díjakat is, zárt ülés ke-
retében. 

Napirend előtt többen is 
szót kértek. Fábián Szabolcs, 
az iskola igazgatója köszöne-
tet mondott a 100 éves ren-
dezvény támogatásáért és a 
jó együttműködésért. Grécs 
László az ügyrendi bizott-
ság miatt SZMSZ módosí-
tást kért. Fekete Zsolt az ön-
kéntes tűzoltóknak ígért tá-
mogatásra kérdezett rá, míg 
Szimon Attila a vasútállo-
mások épületeinek problé-

máira hívta fel a fi gyelmet.  
Ivor Andrásné ismét a Duna-
parti padokra kérdezett rá, 
melyre Petrovics László pol-
gármester ígéretet tett, hogy 
hamarosan visszakerülnek, 
a beszerzés folyik. Végül pe-
dig Mándliné Szabó Katalin 
a szemetesek hiányára hívta 
fel a fi gyelmet.

Első napirendi pontként 
elfogadták a lejárt idejű ha-
tározatokról szóló beszámo-
lót, majd zárt ülésen a vá-
ros díjait ítélték oda. Megtár-
gyalták a Diófa utcaiak ké-
relmét,  amely Ivor Andrásné 
és Rácskay Józsefné, Diófa 
utcai lakos együttműködé-
sével került előterjesztésre. 

Egyetértenek a problémák-
kal, a korábbi évek döntésé-
vel megegyezően komple-
xen, a vízelvezetés megoldá-
sával együtt kezelve, pályáza-
ti forrásból tartják megvaló-
síthatónak.

A Hold utcai vasúti őr-
ház sorsáról hosszan vitáz-
tak a képviselők. Végül négy 
igen szavazattal úgy döntöt-
tek, hogy nem támogatják 
a védettség törlését. Felkér-
ték viszont a polgármestert, 
hogy a jókarbantartási köte-
lezettség teljesítése érdeké-
ben a tulajdonost szólítsa fel, 
illetve az építésügyi hatóság-
hoz intézett kérelem útján 
kényszerítse ki azt. Ha így 

sem sikerül rendezni a prob-
lémát, akkor a testület szep-
temberben ismét visszatér a 
témára. 

Döntöttek a gesztenyés 
véderdő mintaterület fenn-
tartásáról és használatáról is,  
majd egy kérésre az 13868 
hrsz. alatt nyilvántartott utat 
Vándor utcaként nevezték el. 

Ismét bérbe ad a testü-
let egy Szálloda sori ingat-
lant, valamint úgy döntöttek, 
hogy a város lakosságát meg-
kérdezve döntenek arról, 
hogy melyik címert használ-
ja Nagymaros: a régit, vagy 
az újat.

Végül személyi változások 
miatt pályázatot írtak ki az 
egyik védőnői posztra.

Zárt ajtók mögött még 
egy döntés született egy köz-
igazgatási bírság fellebbezé-
sével kapcsolatban. 

Furucz Anita

A június végi ülésen döntöttek a 
városi díjak odaítéléséről
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Sportnap került megrende-
zésre június 27-én, szomba-
ton egész nap a focipályán. 
A felhős idő ellenére kelle-
mes időben indult a reggel, 
amelynek első sportága a fu-
tás volt.

A férfi ak mezőnyében 
Tóth Gábor, a hölgyeknél 
Valentin Mónika futottak be 
elsőként. A gyermekeknél 
Szekeres Gréti, Flaskai Ba-
lázs bizonyultak a leggyor-
sabbaknak. A nap során ko-
sárlabda mérkőzések, kislab-
da dobás, biciklis ügyessé-
gi verseny, foci meccsek vár-
ták a kikapcsolódni vágyó-
kat. Este felé került megren-
dezésre az „asszonycipelés” 
sportága,  ahol férfi ak sem 
voltak restek párban indul-
ni. Gyermekek kívánságára 
alkoholmentes cola& virsli 
verseny is indult, ahol a leg-
kisebbek nézőközönség előtt 
vacsorázhattak egy gyorsat. 
Nagy Gábor személyében 
megismerhettük a nagyma-

rosi sör & virsli bajnokot. 
Ezt követően a Randa 

Lear zenekar zenéjére lehe-
tett megnyújtóztatni a fáradt 
nevető - és egyéb izmokat 

A Sportnap megrende-
zéséhez nyújtott minden-
nemű segítséget köszönünk 
a közreműködőknek és tá-
mogatóknak: Bakó Csen-
gének, Demeter Bálintnak, 
Hetényi Andreának, Hun-
gary Ambulance Nonprofi t 
Kft ., Kóka Bt-nek, Kul-
csár Ilonának, Nagymaro-

si Kittenberger Kálmán AM 
Iskolának, Nagymarosi Pol-
gármesteri Hivatal munka-
társainak , Nagymarosi Pol-
gárőr Egyesületnek, Nagy-
marosi Városi Könyvtár és 
Művelődési ház munkatár-
sainak, Petrovics Bélának, 
Pribéri Zsoltnak, Szekeres 
Ferencnek és a Nagymarosi 
Fc-nek, Zoller Tamásnak és a 
Napkereki Küküllő Kerékpár 
Boltnak.

Nagymaros Város 
Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!

Nagymaros Város Önkor-
mányzata Képviselő-tes-
tülete a 32/2009. (XI. 
04.) számú rendeletében 
megjelölt célok érdekében 
„Tiszta udvar, rendes ház” 
programot hirdet. 

A határidők a követke-
zőképpen alakulnak: 

1. A pályázatot a jelent-
kezési/jelölő lapon kell be 
nyújtani július 20. napjá-
ig a városháza ügyfélszol-
gálatán. 

2. A cím adományozá-
sáról a Képviselő-testület 
dönt a Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság ja-
vaslata alapján augusztus 
10. napjáig. 

3. A pályázatok ered-
ményét szeptember 10. 
napjáig közzé kell tenni a 
helyi újságban. A pályá-
zatokról, valamint a cí-
mek adományozásáról az 
internetes honlapon az 
önkormányzat tájékozta-
tást ad. 

4. Az elnyert címek az 
augusztus 20. napi ren-
dezvén keretében kerül-
nek átadásra. 

A rendeletre hivatkoz-
va kérjük, hogy ajánlja 
saját,barátja, szomszédja, 
ismerőse házát a cím el-
nyerésére, ha a ház és an-
nak környezete a rende-
letben meghatározott kri-
tériumoknak megfelel. 

A „Tiszta udvar, ren-
des ház” program, a  
336/2009.(XI. 03.) számú 
határozat, a 32/2009. (XI. 
04.) számú rendelet, vala-
mint a jelentkezési-, jelö-
lő lap az internetes hon-
lapunkon (www.nagyma-
ros.hu) megtalálható. 

Jelentkezési-, jelölő lap 
a városháza ügyfélszol-
gálatán is igényelhető. 
További információért a 
Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán lehet érdeklőd-
ni. 

Sportnap volt a focipályán

Júniusi kajakos 
eredmények:

A június már nagyon sűrű a kajako-
saink életében. Ebben a hónapban 
három versenyen is részt vettünk:

Budapesti Diák Kupa, Újpes-
ti öböl - 2015.06.13: K1 férfi  serdü-
lő U16 2000 m: 3. Polgár Dániel  6.  
Polgár Péter; K1 férfi  serdülő U15 
2000 m: 4.  Antal Márton K1; K1 kö-
lyök fi ú U14 2000 m: 2. Dobó Bá-
lint 3. Gaszner Ádám; K2 férfi  ser-
dülő U15-U16 2000 m:  4. Polgár 
Dániel, Polgár Péter; K2 kölyök fi ú 
U13-U14 2000 m: 1. Dobó Bálint, 
Gaszner Ádám; K1 férfi  serdülő U15 
500 m: 6. Edőcsény Ákos; MK-1 kö-
lyök fi ú U13 500 m III. Döntő: 3. He-
gyi Levente; MK-1 gyermek fi ú U12 
500 m II. Döntő: 5. Schäff er Bá-

lint; Mk1 gyermek fi ú U10 500 m 
I. Döntő: 3. Gaszver Ákos, 4. He-
gyi Vencel; Mk1 gyermek fi ú U10 
500 m II. Döntő: 1. Gável Márton, 

8. Edőcsény Botond; 
MK2 gyermek lány 
U10-U12 500 m: 2. 
Drobilicz Anna, Laczó 
Luca.

Eszkimó-Indián 
Játékok, Esztergom, 
2015.06.20-21.: Ez az 
egyre népszerűbb ver-
seny csak a 14 alat-
ti korosztályok számá-

ra kerül megrendezésre. A népsze-
rűségét az is mutatja, hogy ebben az 
évben az ország 5 különböző régió-
iban került párhuzamosan megren-
dezésre, és minden helyszínen két 
napig tartott a küzdelem. A nagy-
marosi versenyzők közül a legjobb 
eredményeket a kezdő versenyző-
ink érték el, Gyimesi Levente, Gável 
Márton és Schwarcz Dávid.

A végeredményeket összesíttet-
ték a következő versenyszámokban: 
1. Célba dobás kislabdával (Min-
denki 3-at dobhat, a labdát egy kb. 
70 cm átmérőjű körbe kell bedobni 
7 méter távolságból);  2. Húzódzko-
dás nyújtón 30”-ig; 3.  1500 méteres 
futás;  4.  2000 méteres evezés fordu-

lóval, visszafelé bójakerülgetéssel. 
Eredményeink: fi ú, kölyök U13 

(2002) 7.  Schwarcz Gergő, 9.  Fiam 
Dávid, lány, kölyök U13 (2002): 5. 
Döbrössy Orsolya, 13. Illés Panna. 
lány, gyermek U12 (2003) 12. Ha-
vasi Petra

 fi ú, gyermek U11 (2004) 12. 
Aradi Álmos, fi ú, gyermek U10 
(2005) 14. futam: 1. Gyimesi Leven-
te  5. Gável Márton, fi ú, gyermek 
U10 (2005) 15. futam: 2. Schwarcz 
Dávid. 

Hosszú évek után Szobon júni-
us 27-én ismét kupát rendeztek a 
Dunakanyar egyesületei 13 év alatti 
korosztályok számára.

 Csapatunk összesítésben a do-
bogó 3. helyén végzett, annak elle-
nére, hogy voltak akik most szere-
peltek először  versenyen. 

MK-1 kölyök ,fi ú U13 3. Hegyi 
Levente; MK1 gyermek, fi ú U10 1. 
Gyimesi Levente 2. Schwarcz Dávid 
11. Schäff er Gábor 13. Hadi Péter; 
MK-1 gyermek, fi ú U12 11. Schäff er 
Bálint; K-1 kölyök, fi ú U13   2. 
Schwarcz Gergő, 3.  Fiam Dávid; K1 
lány, kölyök U13 1. Döbrössy Orso-
lya  2. Illés Panna; MK-1 gyermek, 
fi ú U11 6. Aradi Bátor, 11. Aradi Ál-
mos 15. Csajka Márton; MK-1 gyer-
mek, lány U11: 6. Drobilich Anna.
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Vidám, eredményes, és tar-
talmas volt a május –június 
hónap Német Önkormány-
zatunk tevékenységében.

Örömmel vettünk részt 
az Iskola fennállásának 100 
éves jubileumi ünnepségein.

Május 28-i táncvizs-
gán egy újonnan betanult 
sváb-tánccal, a nagyon ne-
héz, ugyanakkor nagyon 
szép szalagos tánccal lepték 
meg a közönséget a tanulók. 
Természetesen az eszközök, 
hozzávalók költségeit ön-
kormányzatunk örömmel fi -
nanszírozta.

Május 29-én városi vetél-
kedő egyik állomásaként a 
Maibaumnál helyi nemzeti-
ségi szokásokkal kapcsola-
tos kérdéseket oldottak meg 
a tanulók, meglepően jó tá-
jékozottsággal. 

Ugyanezen a napon a” 
Mienk színpad” délutáni 
programjának keretein be-
lül Német önkormányza-

tunk az iskola használatára 
átadott egy újonnan beszer-
zett projektort. 

Június is hasznosan és a 

nemzetiségi kulturális élet 
támogatásával, az abban 
résztvevők megbecsülésével 
telt el.

Testületünk meghatároz-
ta, hogy a nemzetiségi tán-
cot előadó, Wildenrosen, és 
Die Blumen, a fúvósegyüttes 
valamint a helyi cserkészcsa-
pat részére 50.000.-50.000 Ft 
támogatást nyújt működé-
sük, és az együtt működés 
fenntartáshoz.

Mindeközben júni-
us 20-án a 
Wildenrosen 
táncegyüttes 
fennállásának 
10-ik évfordu-
lóján is képvi-
seltük önkor-
m á ny z at u n -
kat, és köszön-
töttük a lelkes 
csapatot, most 

és itt is további sok sikert kí-
vánva az együttesnek.

Német Önkormányza-
tunk testülete döntött, hogy 

az Ulmi skatulya makettjét, 
ami kb.: 4 méter a Dámnál. 
augusztus 29-én ünnepélyes 
megemlékezés keretén belül 
helyezzük el. A Dám régen 
is és most is a marosiak pi-
henőhelye, így a sváboké is, 
melyet el is neveztek marosi 
Loreley-nek.

Ennek az a története, 
hogy a Rajna völgyében van 
egy a Dámhoz, Loreley-hez 
hasonló kanyarulat, mint itt 
a Dámnál.  A németek híres 
versírója Heine írt róla ver-
set  Loreley címen.

Az Ulmer Schachtel, ami 
elsősorban terményszállítás-
ra használt hajó,- a 16. szá-
zad elejétől nagy jelentőseg-
gel bírt Ulm város gazdasá-
gi életében, ahol a tutajo-
kat készítették. A 17. szá-
zadban Nagymarosra bete-
lepített svábok is ezt az al-

„Nyitott kapu” Német Nemzetiségi 
Önkormányzatunk munkájáról

kalmatosságot használták, 
ezért is szeretnénk történel-
mi nevezetességként felállí-
tani városunkban. Bár a rá-
fordítás összege közel 1 mil-
lió Ft,- nem áll teljes egészé-
ben a rendelkezésünkre, de 
reméljük, hogy összefogás-
sal, támogatással megvaló-
sítható, melyhez kérjük szé-
pen a segítséget.

Szeptember 19-én ren-
dezzük meg a már hagyomá-
nyos Sváb feszt programun-
kat, melyre várunk minden 
jókedvű, lelkes látogatót.

Köszönjük és várjuk to-
vábbra is az együttműkö-
dést, a nemzetiségi identitás 
megtartásának segítését: 

NNNÖ testületének 
képviseletében Ivor 

Andrásné elnök
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Aranydiplomát kapott Bal-
lagó József egykori test-
nevelő tanár, melyet júni-
us 12-én a Magyar Testne-
velési Egyetemen vehetett 
át, ahová 1958-tól 1963-ig 
járt. Az Egri Hoshimin Ta-
nárképző Főiskolán még 
2002-ben aranydiplomát, 
majd 2013-ban gyémánt-
diplomát kapott. Egerbe 
1950 és 1953 aközött járt, 
a jászberényi tanítóképző-
ben pedig 1949-ben vég-
zett. 

Ballagó József neve 
Nagymaroson a testneve-
léssel forrt össze, hiszen 

1956-ban, amikor az isko-
lába került az igazi fellen-
dülést hozott a település 
sportéletébe. 

„Nemcsak a felsős testne-
velés mindennapi feladata-
it oldotta meg kiválóan, ha-
nem segítette az alsós test-
nevelők munkáját is, öt-
letekkel, bemutató órák-
kal és szakmai módszerta-
ni javaslatokkal. Kiemelke-
dő volt atlétika sportköri te-
vékenysége, ahol számos ki-
váló sportolónk (Szalma 
László, Kiss Csilla, Gaszner 
József, Bálint Béla, Bényi 

György és még sokan) kap-
ta meg alapjait sportkarri-
erjéhez. Torna és gyermek-
torna (aminek később játé-
kos torna lett a neve) fog-
lalkozásait rengetegen lá-
togatták. Tor-
naversenyeket 
tartott, amire 
időnként orszá-
gos hírű szakte-
kintélyeket hí-
vott meg zsű-
rizni. A rendkí-
vül színes dél-
utáni sport-
p r o g r a m o k -

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Városi Könyv-
tár 2015. július 21-től (kedd) 2015. augusztus  25-ig  
ZÁRVA.

Utolsó kölcsönzési nap: július 18. (szombat) 8 – 12 
óráig.

Nyitás: augusztus 25-én (kedden) 9 órakor.
Lehetőség van a megszokottnál sokkal több kötet 

könyv kölcsönzésére is!
Kérjük azokat a Kedves Egykori (és Jelenlegi) Ol-

vasóinkat, akik már régóta nem hozták vissza a kiköl-
csönzött könyveket, vagy véletlenül könyvtári könyv 
került hozzájuk (könyvkartonnal együtt), hozzák visz-
sza a könyvtárba! 

Bármilyen régen is járt könyvtárunkban, bármilyen 
régen is kölcsönözte ki a könyveket, szeretettel és szí-
vesen látjuk!

 Késedelmi díjra sem kell számítaniuk!

Előző lapszámunknál kimaradt Szántói-Szabó Tamás ka-
jak eredménye: Országos Diákolimpia, Szabó Ferenc Em-
lékverseny, Sukoró: K1 Férfi Serdülő U15 1000 m 6. hely. 
Gratulálunk!

Aranydiplomát kapott Ballagó József

Szántói-Szabó Tamás 
szép eredménye

Nyári szünetet tart 
a könyvtár

ban szerepeltek túrák, éj-
szakai túrák, családi tor-
na, úszás, kosár- és kézilab-
da szakkörök. Mint úttörő-
csapat vezető számos alkal-
mi rendezvényt is szerve-
zett, melyekben szerepe volt 
a mozgásnak. (Honvédelmi 
nap, tornaünnepélyek, ve-
télkedők, akadályversenyek, 
asztalitenisz verseny stb.)
„ – írja róla az iskola 100 
éves évfordulójára megje-
lent könyv. 

Mind főiskolai, mind 
pedig egyetemi éveire sze-
retettel emlékszik visz-
sza, gyakran jutnak eszé-
be egykor osztálytársai is, 
akiket baráti szívvel emle-
get. Örömmel jutnak eszé-
be egykori tanítványai is, 
akikre ma is nagyon büsz-
ke. 

Furucz Anita
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Nincs korhatár: hip-hop és latin 
táncoktatás indul Nagymaroson

Nagy sikerű rendezvényünket 
július 25-n újra megrendezzük 
Nagymaroson – immáron har-
madszor. 

Akihez nem jutott volna el a 
hír: már harmadik éve, hogy 250- 
300 fő részvételével együtt vacso-
rázunk városunk főterén. Egy fel-
tétele van a részvételnek - fehér 
ruhába illik megjelenni. A vi-
lág számtalan országában meg-
rendezésre kerül évente egy al-
kalommal ehhez hasonló rendez-
vény, amelyhez mi nagymarosi-
ak is csatlakoztunk. Nagyon so-
kan emlegették, dicsérték az ötle-
tet, remélhetőleg az idén még né-
pesebb lesz vacsora vendégeink 
köre.

Mindenkit szeretettel várunk 
tehát július 25-én, szombaton 19 
órára a főtéri gesztenyefák alá. 
Vacsoráról, italról, evőeszközről, 
asztalról, székről, egy szál gyer-
tyáról mindenki maga gondos-
kodjék. A részvétel feltétele nem 
változik: FEHÉR RUHÁBAN 

JÖJJÜNK!
Mit tegyen, akinek nincs fe-

hér ruhája? Itt az idő beszerezni, 
esetleg kölcsön kérni! Vacsoráz-
zunk együtt, ismerkedjünk, ba-
rátkozzunk, beszélgessünk, tölt-
sük együtt az estét.

A szervezők nevében: 
István atya

További információk az Egy-
házközség és az Önkormányzat 
honlapján, a plakátokon, valamint 
Heinczinger Balázsnál (20/919-
1005), és Heininger Frencnél 
(20/9570-186). A rendezvény szer-
vezője: Nagymarosi Egyházközség. 
A rendezvény támogatója: Nagy-
maros Város Önkormányzata

Vacsora fehérben - ismét!

Szeptembertől új tánc-
oktatás indul Nagymaro-
son a művelődési házban 
a Sileverstar Művészképző 
Iskola keretein belül. Au-
gusztusban már várják a je-
lentkezéseket a hip-hop és 
latin táncoktatásra  - tud-
tam meg  Bordásné Györ-
gyitől, az iskola vezetőjétől. 

- Olyan stílust szeret-
tünk volna Nagymaros-
ra vinni, ami még nincsen. 
Már két éve készülünk rá, 
hogy a városban megnyis-
suk kapuinkat, mert a tele-
pülésről is járnak hozzánk 
táncolni Vácra - mondta.

A jelentkezőket már 
óvodás kortól várják, hi-
szen felmenő rendszerben 
dolgoznak, de felső korha-
tár nincsen. 

- A képzések minimum 
12-15 fővel indulnak el. 
Augusztusban lesz egy be-
mutató óránk, melyet majd 
meghirdetünk az önkor-

mányzat honlapján, és a 
lapban is - mondta.

Heti két foglalkozással 
készül az iskola Nagyma-
rosra, melynek díja 1000 
forint, de havonta is lehet 
fi zetni kedvezményesen, 
ennek összege 6000 forint 
lesz. 

- Félévente, illetve éven-
te a diákok számot adnak 
tudásukról és megmutat-
ják, milyen táncokat tanul-

tak meg. Ez jó lehetőség 
arra, hogy a szülők is lás-
sák, honnét, hova lehet el-
jutni - tette hozzá a vezető.

A tánc most már elvesz-
tette azt a nagyon fontos 
szerepét, amit sok évez-
reden keresztül betöltött 
- véli Bordásné Györgyi. 
Szerinte míg korábban a 
párkapcsolatokban komoly 
szerepe volt, addig ez mára 
eltűnt, hiszen a fi atalok a 

diszkókban nem ismerik 
már a társastáncokat. A stí-
lusok, amiket a Silverstar 
iskola tanít, azok mind lát-
ványos, színpadi táncok. 

A tánciskola tagjai fel-
lépnek az augusztus 20-
iki műsorban is, így akit 
érdekel már ott megnéz-
heti, mit is tudnak a fia-
talok. A két tanár, akik a 
nagymarosiakat oktatják 
majd: Jócsik Bernadett la-
tin táncra, Lukács Ádám 
pedig hip-hop-ra tanítja a 
jelentkezőket (képünkön 
fent). (F. A.) 

Július 18-án, szombaton 18 órakor nyí-
lik a S IGIL Galéria és Kávézóban Ba-
logh Ádám Színek, fények, illatok című 
tárlata. A kiállítást Végh Alpár Sán-
dor vezeti fel! A kiállítás megtekinthe-
tő: nyitva tartási időben, minden nap 
10-21 óráig 2015. július 18. és augusz-
tus 5. között !

„A tudomány hangoskodói le akar-
ták cibálni az égből Istent, a papok azt 
állították, egyedül ők képesek közvetíteni 
köztünk és az Úr között. A művésznek 
nem kellett igazolnia magát, hisz épp-
úgy a semmiből teremt egészet, ahogyan 
a Mindenható. De akkor miért imával 
kezdték a múlt nagy mesterei ragyogó 
alkotásaikat? Talán mert szerettek volna 
egy időre megszabadulni az őket űző dé-
monoktól. Nem tudták, hogy démonok 
nélkül senki nem lehet művész? De, tud-
ták, mégis kérték az Urat, küldje el se-
gítségül angyalait. A nagy művek ezért 
születnek a menny és a pokol küzdelmé-
ből. Ezt a küzdelmet Balogh Ádám ké-
pein is érezni, de hogy arányuk kedve-
zőbb legyen, a festő titkos óráin száz éves 
szúfi  bölcsekkel társalog.” - írja a meg-
hívóban Végh Alpár Sándor. A segí-
tő angyalokra illatkompozícióival 
Herbály Gizella emlékeztet.

Kiállítás
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Marosvölgyi Gergely:
Ballagó évek

A nagymarosi Kittenberger Kál-
mán Általános és Művészeti Is-
kola alapításának 100. évfordu-
lója alkalmából (1915-2015)

 
Mint a fürge, néma percek, 

úgy repültek el az évek,
s visszaköszön gyermekkorom, 

ahogy iskolámba lépek. 
Az idő mintha megállna, 
s átvonaglik ezer kérdés:

hisz annyi minden változott, 
mégis: ugyanaz az érzés. 
Elnyúlik a tágas udvar:

csíny és jóság egy térfelen,
s míg feltörnek az emlékek, 

kergetőzik múlt és jelen.
Krétás tábla, fali térkép,

tanári asztal megmaradt,
s a parketta, mi megkopott
a sok osztály és pad alatt.
Folyosón visz furulyaszó,
tenger fakó portrét látok,

szemükben a remény tüzel:
beváltatlan, gazdag álmok.

Bizony köztük vagyok én is:
rám mered az önarcképem,
ellátnám – ha lehetne – sok

jó tanáccsal régi énem...!
Rázendül a harsány csengő,
nyolc évnyi reggelt felidéz...

Rájöttem, hogy nem is a kor:
a tudás, ami megigéz!

 

Megismertünk betűt, számot
– gyönyörű kis birodalom –,

s jött a matek, földrajz, német,
néptánc, nyelvtan, irodalom.

Rémlenek a felelések –
(leckét néha reggel írtunk),

a játékok, a napközik,
s futkároztunk, amíg bírtunk!...

Itt tanultam, hogy az ember
erős legyen, higgyen, várjon,
s hogy tehetség és szorgalom
kézen fogva kell, hogy járjon!

Annyi mindent hagytam itt, mik
tovább élnek, mélyen bennem,

s ami kellett ahhoz, hogy ily
értékőrző Ember lettem!

Mert piciny mag a sok diák
a tudás tarka kertjében,
s a tanár az a kertész, ki

gondozza őket serényen...
Életünk a legfőbb lecke,

s a tanulás egy szép csoda;
mert hű erény a műveltség

– és alapja: az iskola.
Nagymaros, 2015. május 24-29.

Az út hosszú és fárasztó 
volt (9 óra), ráadásul mi 
játszottuk az első meccset 
8 órakor! 3 óra alvás után 
5:4-re nyertünk a HORB 
csapata ellen! Ezután még 
nyertünk egy cseh és két 
osztrák csapat ellen, az is 
belefért, hogy kikaptunk 
egy német csapattól, mert 
így is csoport elsők let-
tünk!

Következhetett az elő-
döntő egy bécsi csapat 
ellen! Szoros első félidő 
után nagy különbségű 
győzelmet arattunk (10-
3) 

DÖNTŐBE KERÜLT 
A NAGYMAROS!!!

Közben Münchenben 
élő magyarokból lelkes 

kis szurkoló csapat ala-
kult, sokat segített a buz-
dításuk, ezúton is kö-
szönjük szépen! Egyikük 
– Visky Csilla - ráadásul 
Oroszlányban kajakpó-
lózott hosszú éveken át, 
egy meccs erejéig be is állt 
hozzánk, gólt dobott, na-
gyon ügyes volt! 

Kora délután, gyönyö-
rű időben kezdődött a 
döntő, szép számú szur-
koló előtt. A Prága csapa-

ta volt az ellenfél. Tapasz-
talt, erős csapat, kiegé-
szülve egy Új-Zélandi vá-
logatottal! Az első félidő 
nagyon szoros volt (2-2), 
a másodikban viszont ki-
jött a két csapat közti ru-
tin különbség. 5-3-ra ve-
szítettünk, de nagyon él-
veztük a játékot, rengeteg 
tapasztalatot szereztünk, 
előbbre léptünk a csapat 
építésben (és már tudunk 
örülni a 2. helynek)! 

Maurer Bence első 
nemzetközi versenyén 
szépen helyt állt, gólokat 
dobott, meccsről meccs-
re fejlődött! Jeszenszky 
Ruben betegsége ellenére 
is láttatta a benne rejlő le-
hetőségeket! Kiss Miklós, 
Szűcs Géza, Ádám Krisz-
tián már rutinos játékos-

ként segítette a két fiatal 
beépítését a csapatba! Tí-
már Miklóstól pedig ren-
geteget tanultunk, élmény 
volt együtt játszani vele, 
technikai tudása kiemel-
kedik a mezőnyből!

Összefoglalva: büsz-
ke vagyok a csapatomra, 
mert tudnak egymásért 
küzdeni, rengeteget fej-
lődtek ebben az évben, és 
nem utolsó sorban tudtak 
emelt fővel veszíteni!

Eredményeink

Csoport mérkőzések:
Nagymaros-Horb: 5-4
Innsbruck-Nag ymaros : 
2-4
Nagymaros-Praga „B”: 6-1
Rosenheim-Nagymaros: 
5-4 Wienna White-
Nagymaros: 0-12
Elődöntő: Nagymaros-
Wienna Red: 10-3
Döntő: Prága-Nagyma-
ros: 5-3.

Június 10-12-én San 
Girgo di Nogaróba me-
gyünk versenyezni. Ez az 
Udine (Olaszország) mel-
letti kis város gyönyörű, 
egy pisztrángos tórend-
szeren rendezik a ver-
senyt, kristálytiszta a víz, 
tele hallal. 20-25 fővel me-
gyünk, Nagymarost egy 2. 
osztályú fiú, és egy 3. osz-
tályban induló női csapat 
képviseli, valamint az első 
osztályban induló magyar 
válogatottba is adunk em-
bert! 

Egy nap tengerpart, két 
nap verseny! A tavalyi él-
ményekből kiindulva ütős 
lesz! 

Augusztus 1-2-án ke-
rül megrendezésre az 5. 
Nagymarosi Kajakpóló 
Kupa! Igyekszünk kitenni 
magunkért mind a szer-
vezésben (koncert, ve-
télkedők, családi progra-
mok, gyerek programok), 
mind a verseny lebonyo-
lításában! Több külföldi 
csapatot várunk, nagyon 
készülünk! 

Gyertek és szurkoljatok 
nekünk, próbáljátok ki 
ezt az izgalmas sportágat, 
érezzétek jól magatokat a 
programokon, kóstoljátok 
meg a Yacht Kikötő finom 
ételeit-italait! Várunk ti-
teket!

„Csak a Maros”!!!
Ádám Krisztián

A nagymarosi kajakpóló csapat tagjai balról jobbra: 
Szűcs Géza, Tímár Miklós, Visky Csilla, Kiss Miklós, 
Ádám Krisztián, Maurer Bence

KAJAKPÓLÓ: 2. helyezés a 
müncheni versenyen
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A jubileumi rendezvénysorozat 
után visszatértünk a „szürke” 
hétköznapokhoz. De az utolsó 
két hétben sem unatkoztunk.

A 6. és 8. osztályos diá-
kok országos kompetencia-
mérésen vettek részt magyar-
ból, matematikából és német 
nyelvből.

Az év végi osztálykirándu-
lásokat mindig nagyon várják 
a gyerekek. Nagyon változatos 
helyekre mentek az osztályok. 
Néhányan a Parlamentben, kü-
lönböző múzeumokban, szín-
házakban és az Állatkertben 
jártak Budapesten. Gyalogtúrát 
is tett több osztály a környékbeli 
hegyekben. Fontos, hogy a gye-
rekek megismerjenek új tájakat, 
gazdagodjanak ismereteik eze-
ken a kirándulásokon. De még 
fontosabb, hogy egy kirándu-
lásnak nagy közösségépítő ereje 
van, összekovácsolódik az osz-
tály, és ez a gyerekek minden-
napjaira is jó hatással van a ké-
sőbbiekben.

Május végén, június elején 
vannak mindig az utolsó dol-
gozatok, felelések, néhány gye-
rek gőzerővel tanul a jobb je-
gyért. A 7. és 8. osztályosok kö-
zül vizsgázniuk kellett azoknak 
a diákoknak, akik 4-esnél rosz-
szabb jegyet kaptak valamilyen 
tantárgyból.

A művészeti iskolában is 
vizsgáznak a gyerekek. A tánc 
vizsga egy év végi fellépést je-
lent, idén is nagyon színvonalas 
előadásokat láthattunk.

A zenei tanszakon egyesével 
meghallgatjuk a gyerekeket, itt 
mutathatják meg, hogy mit ta-
nultak a tanév során. Néhány 
diákunk alapvizsgát tett.

Június elején felvételi meg-
hallgatás volt azoknak a gyere-
keknek, akik a szolfézs előkép-
zőbe, és azoknak, akik a hang-
szeres tanszakokon megürese-
dett helyekre jelentkeztek.

Különleges, szívmelenge-
tő érzés minden tanév végén a 
zenei tanszak tanévzáró hang-
versenyén való részvétel. A gye-
rekek és a zenetanárok kitartó 
munkájának gyümölcsét élvez-
heti a közönség.

Az ütős tanszaknak különö-
sen nagy sikere van az utób-
bi időben, több helyre meghív-
ták őket szerepelni. A gyerekek 

még a nyári szünetben is lelke-
sen vesznek részt a fellépéseken, 
pl. Nógrádsápon voltak június 
utolsó vasárnapján, ahol ismé-
telten nagy sikert arattak.

A gyerekek beiratkoztak a 
következő tanévre a művészeti 
iskolába. Aki táncra vagy kép-
zőművészetre szeretne még je-
lentkezni, feltétlenül jelezze au-
gusztus végén. A térítési díjak 
kedvezően alakultak, melyet az 
iskola honlapján megtekinthet-
nek. (nagymarosiiskola.hu)

Tanulóink különböző verse-
nyeken vettek részt. Bálint Ár-
min 5. osztályos ta-
nuló a Boronkay ma-
tematika levelező ver-
seny döntőjében 2. 
helyezést ért el. Szalai 
Álmos 5. osztályos ta-
nuló pedig az Orszá-
gos Népmesemon-
dó Versenyen kiemelt 
arany fokozatot ért el. 
Gratulálunk nekik!

Az utolsó tanítási 
napon egy nagyon ér-
dekes előadáson vet-
tünk részt a művelő-
dési házban, melyet 
Hídvégi-Üstös Pál tar-
tott a gyerekeknek. 
Egy nagyon sokol-
dalú, kitartó, szerény 
embert ismerhettünk 
meg. Mesélt arról, hogy végig-
úszott a Tiszán hosszában, be-
szélt afrikai és ázsiai expedíciói-
ról, bemutatott egy érdekes jár-
művet, a velocipédet. Még egy 
ázsiai diófát is elültettünk az is-
kolaudvaron.

Ezen a napon búcsúztak el a 
8. osztályos diákok a tanároktól, 
ez már hagyomány iskolánk-
ban.  Tréfás verseket írtak a ta-
nárokról, vidám órát töltöttek 
együtt. 

A ballagás is a búcsúzásról 
szólt. A hetedikesek minden 
nyolcadikos tanulóról mond-
tak néhány vicces gondolatot, 
sőt még egy dallal is kedvesked-
tek a távozóknak. A végzős di-
ákok nevében Flamich Fruzsi-
na köszönt el az iskola tanuló-
itól és a tanároktól. Az ünnep-
ség izgalmas része volt a díjak 
átadása.

„Az iskola kiváló tanuló-
ja” címet Nagy Márton vehette 
át, aki nyolc éven keresztül ki-

tűnő tanuló volt. Juhász Ildikó-
nak a nyolc év alatt csak egyszer 
csúszott be egy négyes. „Az év 
nagymarosi diákja” címet a tan-
testület a legkiválóbban teljesí-
tő, jó magaviseletű, a közössé-
gért dolgozó, az iskola jó hírne-
vét öregbítő tanulónak adomá-
nyozza minden évben. Idén ezt 
a díjat is Nagy Márton kapta.

„Az év táncosa” címet Ju-
hász Ildikó érdemelte ki a nép-
táncban nyújtott kimagasló tel-
jesítményéért.

A Villám Gyula díjat min-
den évben az a tanuló kapja, aki 
a képzőművészetben nyújt ki-
magasló teljesítményt, ezt idén 
Szokob Helga kapta. „Az év ze-
nésze” címet Flamich Fruzsi-

na vehette át a zenei szereplése-
ken nyújtott kimagasló teljesít-
ményéért.

Idén először adományoztuk 
„Az év technikusa” díjat a ren-
dezvények hangosításában való 
aktív részvételért, melyet Eőry 
Viktor vehetett át.

Gratulálunk a díjazottaknak!
Egy kis kórus, egy trombita-

szó és a zászlóátadás alatti dob-
pergés tette még ünnepélyeseb-
bé ezt az alkalmat. Köszönjük a 
diákoknak és felkészítő tanára-
iknak.

A végén minden nyolcadi-
kos diák és az osztályfőnökük, 
Horváth Dávid elreptettek egy-
egy galambot a búcsúzás jele-
ként.

A következő gondolatokkal 
búcsúztunk el a diákoktól:

„Megtörténhet bármi,
hogyha hagyod.

Néha nem megy könnyedén,
hát álmodj nagyot!
Nem kell tőle félni,

a változás közel.
Egy nagyobbacska ásóval
egy hegyet hordhatsz el.

Nincs előtted egy ajtó sem zárva,
Pillangóként Röppenj ki

a nagy világra!
Minden álmod váltsd valóra,

nem kell várnod másra!
Az égen minden csillag

tenéked ragyog
Megtörténhet bármi,

hogyha hagyod.”

A tanévzáró ünnepélyünk 
(képünkön) a művelődési ház-
ban volt. Fábián Szabolcs igaz-
gató úr tanévzáró gondolata-
it fi gyelmesen hallgatták a diá-
kok. Gável Márton harangjáté-
ka és Mosonyi Borbála verse is 

nagyon tetszett a közönségnek.
Ezután következett „Az év 

kisdiákja” díj átadása, melyet 
Berezvai Blanka és Kovács Virág 
4. osztályos tanulók vehettek át. 

„Az év kajakosa” címet 
idén Dobó Bálint és Gaszner 
Ádám 7. osztályos tanulók 
kapták.

Gratulálunk nekik!
Sok tanuló lett kitűnő ebben 

az évben is, ők ünnepélyesen az 
igazgató úrtól vehették át az ok-
levelet és a jutalomkönyvet.

Idén is szerveztünk nyári tá-
bort, mely két hétig tartott. Na-
gyon változatos programokon 
vehettek részt a gyerekek. Kö-
szönjük a szervezést Heincz 
Tamásnénak!

A 100 éves az iskola ren-
dezvénysorozatunkra megje-
lent egy jubileumi évkönyv. A 
nyár folyamán szerda délelőt-
tönként megvásárolható az is-
kolában.

Zoller Csabáné

Az iskola júniusi hírei
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Nagy Gergely 
a matematika 

bajnoka
Boronkay György Műszaki 
Szakközépiskola és Gimná-
zium évente tájékoztatja is-
kolánkat volt diákjaink ver-
senyeredményeiről, hogy az 
„anyaiskola” is büszke lehes-
sen „fi aira”. Diákjaink kö-
zül idén is messze kitűnnek 
Nagy Gergely (11. évf.) ered-
ményei, melyek a követke-
zők:

- OKTV (Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Ver-
seny) matematikából  I. ka-
tegória  1. hely

- Zrínyi Ilona Matemati-
kaverseny szakközépiskolás 
kategória 1. hely

- Nemzetközi Magyar 
Matematika Verseny 2. díj

- Kenguru Matematika 
verseny, szakközépiskola 2. 
díj

- Bolyai Matematika Csa-
patverseny, szakközépisko-
la 2. hely

- Bakonyi Bitfaragó Baj-
nokság (programozó csa-
patverseny) 2. hely

- Pest megyei matematika 
verseny 1. hely 

Gratulálunk Gergelynek 
és felkészítő tanárainak!

Május 7-én, délután Buda-
pestre buszoztunk, hogy a 
Marczibányi Téri Művelő-
dési Központban tanúi le-
hessünk egyik kedvenc me-
sehősünk, Csipkerózsika 
ébredésének. Az esemény 
jelentőségét fokozta, hogy 
tánctanáraink, Sánta-Biró 
Anna és Sánta Gergő is sze-
replői voltak a Honvéd 
Táncszínház nagyszerű me-
sefeldolgozásának. Szép 
színházteremben, remek 
hangulatban, tátott szájjal 

néztük a sok színes visele-
tet, a jól követhető esemé-
nyek táncos forgatagát, a 
táncosok nagyszerű színé-
szi produkcióját… Együtt 
örültünk a királyfi val, mi-
kor hosszú, nehéz küzdelem 
után sikerült legyőznie a go-
noszt, és végre átvergődvén 
a bozótoson, felébresztette 
a királylányt. Reméljük, lesz 
még rá lehetőségünk, hogy a 
klasszikus mesék minél több 
táncos változatát megismer-
hessük!

 Az 1. osztályok, vala-
mint a 3. a osztály tanu-

lói és a Tanító nénik

Iskolánk a tanév végén ötödik 
alkalommal szervezett nyá-
ri tábort tanulóinak. Évről-év-
re egyre több gyermek vesz 
részt a táborban. Első héten 
38 fő, második héten 23  gyer-
mek jelentkezett a táborba. 
Több gyermek mind a két hé-
ten jelen volt. Ennek oka, hogy 

a szülők biztos helyen akarják 
tudni gyermekeiket, amíg ők 
dolgoznak, valamint a tábor 
változatos, tartalmas program-
jai egyre több gyermeket vonz. 

A tábor eseménydús 10 
napja gondos előkészítő, szer-
vező munka eredménye. Cé-
lunk az volt, hogy a gyerme-
kek minden perce le legyen 
kötve, így a mindennapi tevé-
kenységeket szoros időkeret-
be helyeztük, hogy minél több 
és gazdagabb élményhez jut-
tassuk a gyerekeket. Igyekez-
tünk olyan programokat szer-

vezni, ahol a tanulók felejthe-
tetlen élményekkel gazdagod-
hatnak, ahol kifejezhetik alko-
tó képességüket, ahol új bará-
tokat szerezhetnek, és elsőd-
legesen ahol nagyon jól érez-
hetik magukat. Vallom, hogy 
a gyerekek testi, lelki, szellemi 
fejlődéséhez szükség van új él-

mények szerzésére. A táborba 
alsó tagozatos gyerekek jelent-
keztek, így fi gyelembe vettük, 
hogy a programok igazodjanak 
a gyerekek életkori sajátossá-
gaihoz. A tábor reggel 8 órától 
délután 15 óráig tartott.

A napi háromszori étkezést 
Heinczné Arnold Mónika a Má-
tyás Étkezde élelmezésvezető-
je szolgáltatta. Ezúton is szeret-
nék köszönetet mondani neki, 
hogy alkalmazkodott a napi 
programjainkhoz, és a túrák, 
kirándulások alkalmával hideg 
úticsomagot készített a gyere-

keknek.
Mivel a tábor helyszíne az 

iskola épülete, udvara volt, 
igyekeztünk minél több prog-
ramot iskolán kívülre tervez-
ni. A tábor alatt, változatos, szí-
nes programok biztosították 
a hasznos időtöltést. A prog-
ramok között szerepelt sport-
foglalkozás, kézműves foglal-
kozás, zenés-táncos foglalko-
zás, Kirándultunk Visegrád-
ra, a Mogyoróhegyre, az Er-

dei Művelődés Házá-
ba, ahol Moór Györ-
gyi vezetésével íjá-
szaton, valamint víz-
biológiai vizsgála-
ton vehettünk részt. 
Köszönöm Györ-
gyinek a tartalmas, 
élménydús foglako-
zást. Ellátogattunk 
David Balazic cipész-
műhelyébe, ahol be-
leleshettünk a cipő-
készítés fortélyaiba. 
Ellátogattunk Esz-
tergomba a Geoda 

Interaktív Ásvány-és Őslény-
kiállításra. Fagyit készíthet-
tünk, tortát, sütit díszíthettünk 
Alíznál az Édeske cukrászdá-
ban. Megnézhettünk a jégver-
met, megismerkedtünk a ke-
mence működésével. Meglepe-
tésként pizzatekercset és fagyit 
kaptunk ajándékba, melyet na-
gyon köszönünk Alíznak. Ki-
rándultunk Királyrétre, Török-
mezőre a Kalandparkba, ahol 
mindenki bizonyíthatta bátor-
ságát, ügyességét. Gyorsan tel-
tek a napok, a színes progra-
mok alatt röpült az idő.

Segítettünk Rózsikának!

Nyári napközis tábor

Az utolsó nap zenei prog-
rammal zárult, valamint Ani-
kó néni elmaradhatatlan gyü-
mölcstortájával. Az önfeledt 
szórakozás, az alkotás öröme, 
a sok-sok érdekes program biz-
tosította minden gyermek szá-
mára a kellemes kikapcsoló-
dást.

Remélem, hogy feledhe-
tetlen élményekkel gazdagod-
tak diákjaink, és bízom abban, 
hogy a tábor eseményei évek 
múltán is emlékeket ébreszt a 
táborlakókban.

Köszönöm kollégáimnak a 
vidám, változatos foglalkozáso-
kat, valamint köszönöm min-
denkinek, aki bármilyen módon 
hozzájárult a tábor sikeréhez.

Heincz Tamásné tábor-
szervező, alsós munka-

közösség-vezető
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SKODA 120L olcsón eladó! Tel.: 0627/354-693.

Könyvelés, TB ügyintézés!!!

Irodánk vállal Egyéni vállalkozók, Bt-k, Kft -k 
és Non-profi t szervezetek könyvelését, bér-
számfejtését és adóhatóságok előtti képvisele-
tét ügyfelünk érdekét szem előtt tartva. Napra-
kész adózási ismeretekkel, megfelelő jogi hát-
térrel és több éves szakmai múlttal rendelkező 
szakemberekkel segítjük vállalkozásának mű-
ködését.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Burik Jeszi Évi
BI-GI Generál Kivitelező Kft .
Cím: 2623 Kismaros, Asztalos János utca 15.
Mobil: 06-30-331-6736
Tel/Fax: 06-27-383-341
E-mail: bigikonyveles@gmail.com

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Légkondi
Kálmán bácsit, a környékbeli ezermestert kértem meg, 
hogy segítsen! Az öreg mindenhez ért; ha kell fest, má-
zol, villanyt szerel, füvet nyír, kutat fúr, állítólag tavaly még 
olajat is talált egy víkendes telkén. A szomszédunkban 
olyan parabolaantennát szerelt fel, amivel még a Marocco 
II. adását is lehet fogni: a képernyőn egész nap rengeteg te-
vét lehet látni.

A házunkban ilyenkor nyáron nagy a hőség, régóta ter-
vezem, hogy beszereltetek egy légkondit, Kálmán bácsit 
bíztam meg az ügylet lebonyolításával és a szükséges sze-
relések szakszerű elvégzésével. Magabiztosan elvállalta az 
ügyet, csak bízzam rá, ő majd megoldja a házikó légkondi-
cionálását. Mennyibe fog kerülni? - kérdeztem gyanakod-
va. Ne tessék aggódni, majd lerendezzük! - nyugtatott meg. 
Megígérte: telefonál nekem Pestre, ha végzett.

Próbáltam kiszámítani, hogy mennyi ideig fog piszmog-
ni az öreg ezzel a kiemelt nagyberuházással, de legnagyobb 
meglepetésemre már másnap telefonált, és készre jelentet-
te a projektet.

Rögtön rohantam Nagymarosra azt remélve, hogy az 
öreg majd el tudja magyarázni nekem a légkondicionáló 
csodamasina használati utasítását is. 

Kálmán bácsi leültetett a szoba közepére, és kérte, hogy 
most nagyon fi gyeljek!

Odament a bejárati ajtóhoz, sarkig kitárta, majd az ajtó-
val szemben lévő ablakot is kinyitotta:

- Tetszik látni, ennyi az egész! Mi odabenn a műhelyben 
ezt csak úgy hívtuk, hogy: kereszthuzat!

A berendezés azóta is hibátlanul működik, Kálmán bácsi 
pedig mindössze két nagyfröccsöt kért a munkáért.

Börzsönyoptika Nagymaros - Börzsönyoptika Kismaros 
Tel.: 06-30/916-0889

Nagymaros, Fő tér 9.

AKCIÓ: 30 % kedvezmény a napfényre sötétedő lencse árából
Hétfő: ZÁRVA

Kedd: 13-17-ig KISMAROS
Szerda: 13-17-ig NAGYMAROS
Csütörtök: 13-17-ig KISMAROS
Péntek: 13-17-ig NAGYMAROS

Szombaton változó az orvosi látásvizsgálat miatt!

Kismaros, Szokolyai út 10/B

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

Látásvizsgálat Nagymaroson: július 11-én és 24-én, szombaton
Előjegyzés szükséges! 
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Olvasói levelek
D–Day Nagymaroson

Pontosan 71 évet kellett várni az újabb D–nap eljövetelére, de 
most végre megtörtént ! 

Sokat próbált, tapasztalt harcosok maroknyi csoportja 
hajtott végre sikeres partraszállást Zebegény–Nagymaros tér-
ségében, WP–típusú vízi szállító járműveikkel. A hadműve-
let – melyre komoly, több éves felkészülés és gyakorlás után 
került sor – Maroson kezdődött, és köszönhetően az élelmezé-
si, valamint logisztikai egységek összehangolt működésének, 
Ipolytölgyes határában tevőlegesen hozzá lehetett fogni a har-
cászati cselekmények végrehajtásához. 

A ”D–nap” fedőnevű haditerv szerint a gyors reagálású, 

amúgy koedukált alegység (melynek tagjai a szexuális forra-
dalom túlélői, akik persze valamennyien a barikád jó olda-
lán küzdöttek) feladata az volt, hogy az Ipoly folyó sodorvo-
nalán történő, feltűnés nélküli, ámde gyors ereszkedéssel jus-
son ki a Nagy–Dunára, az Ipoly torkolatánál rendezze sora-
it, majd lehetőleg Szob érintése nélkül – egy átkaroló műve-
lettel – támadja meg, és vegye be a zebegényi Kerék Bár gu-
lyáságyúkkal is alaposan megerősített partszakaszát. Fontos 
körülmény volt a titkos akció során:  Foglyokat nem ejtünk ! 

Nos, a haditerv fényesen bevált, a váratlan, nagyerejű támadás 
nyomán a Kerék Bár partszakaszának védői meglepően hamar 
meghátráltak, legtovább a gulyáságyú kezelői küzdöttek, de végül 
ők is feladták a kilátástalan harcot a farkaséhes, ennek megfelelő-
en mindenre elszánt támadókkal szemben, és tálaltak.  

Hegedűs Péter

Április végén a Nyugdíjas Szövetség Balatonfüreden ren-
dezte meg a szokásos nyugdíjas előadóművészek orszá-
gos fesztiválját, melyre Hamvas Józsefné klubtag is bene-
vezett egy szép verssel: Liebe Attila: Játssz el egy dalt. Jó 
páran elkísérték őt. Alkalom ez találkozni a régi ismerő-
sök kel, újakat szerezni, elbeszélgetni a "régi szép idők-
ről”.

Aztán egy vasárnap délután Pestre utaztunk a “Nép-
zenei Együttesek Fesztiváljára“, melyen egy volt klub-
tagunk is fellépett: Dudás János aranykoszorús nóta és 
népdal énekes. S hogy ne csak nézők legyünk, a klub Die 
Blumen táncegyüttese fellép a Wilden Rosen táncegyüt-
tes jubileumi gáláján. Közben ez iskola 100 éves jubile-
umára rendezett ünnepi műsoron, mint legidősebb kor-
osztályú volt tanulók vettünk részt, megidézve egy út-
törő őrsi foglalkozás néhány pillanatát. És bárki bármit 
mond, nekünk ez volt a gyerekkorunk, s mint minden 
gyerekkor szép volt és boldogok voltunk. A tanárok ak-
kor is a jóra, szépre neveltek az úttörő mozgalom kere-
tén belül is, főleg az egymáson segítésre, a közösségi élet-
re, a mások elfogadására.

Aztán újból a Budai Vár következett, folytatandó ez 
elmúlt évben megkezdett sétánkat. Most a vár épületét 
néztük meg, ismét Éva szakszerű vezetésével. A Történe-
ti Múzeum kiállításaiból a reneszánsz részleget. A múlt 
levegőjét árasztó ódon falak és lekoptatott lépcsők után 
jó volt egy kicsit megpihenni az előcsarnokban. Majd 
lesétáltunk – ill. lelift eztünk, mert így könnyebb volt - 
a Várkert-bazárba. Mikor először itt voltunk még te-
reprendezés folyt, most gyönyörű üdezöld pázsit, teljes 
pompában nyíló rózsafák szegélyezte utak, szökőkutak, 
virágágyások. Kilátás a Dunára, szóval szép volt, bár a 
padokat hiányoltuk. (Ami az új „rozsdás“ épületrésze-
ket, tetőket illeti, hát kinek-kinek ízlése szerint. Ne ítélj, 
hogy ne ítéltessél.”

Majd 15-én a klubnapon elbúcsúztunk a rendszeres 
kéthetenkénti összejövetelektől. Megbeszéltük a nyári 
programot, ami általában fürdésből áll a leányfalui ter-
málfürdőben. Szeptemberben aztán újult erővel kezd-
hetjük ismerkedésünket az országgal, környékünkkel, és 
a kultúrával. Nem utolsó sorban egy komoly munkával, 
a szeptember végén tartandó kiállításunkkal.

A nyugdíjasklub krónikása

Epizódok a nyugdíjasklub 
életéből 3.

„BOLHA” GARÁZSPIAC. Könyvek, bakelit lemezek, ruhák, ci-
pők, használati tárgyak, festmények, régiségek és még sok minden 
kapható a hét minden napján! Vasút út 31. Tel.: 06-30/616-2271, 06-
30/990-3830. 

GYERE! BIZTOSAN TALÁLSZ VALAMIT!
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

Mindig biztosítson hűs, árnyékos 
helyet a kutyájának, ahol nincs ki-
téve  forró napsütésnek és ahol talál 
friss, ivóvizet. Minden kutya szen-

vedhet a dehydrációtól (kiszára-
dástól) ami súlyos vese károsodás-
hoz vezethet.. A dehydráció a na-
gyon fi atal vagy idős kutyák vérke-

ringést is károsan befolyásolja.  Ku-
tyáknak napi sétára van szükségük, 
de NEM hőségben, forró utcákon/
járdákon ami fájdalmas tappancsa-

iknak. Kutyáját SOSE futtassa ke-
rékpár vagy robogó után, különö-
sen a hőségben.     MELEG IDŐ-
BEN NE HAGYJA  KUTYÁJÁT  

EGYEDÜL  AUTÓJÁBAN.  Az ár-
nyékban parkolt kocsira is hamaro-
san rásüthet a nap, belül hamaro-
san fullasztó meleg lesz , amitől a 

kutya szenvedhet, 
akár el is pusztul-
hat.  Amikor vá-
sárolni megy, kér-
jük ne vigye magá-
val kutyáját és NE 
kösse ki napos he-
lyen.  Meleg idő-
ben, amennyiben 
kutyáját autóban, 
tömegközlekedé-
si járművön, vona-
ton utaztatja, vagy 
gyalogos túrára 
megy vigyen ma-
gával ivóvizet  és 
itatóedényt.  Ami-
kor szabadság-
ra -vagy akár csak 
hétvégére-  elmegy 
és nem tudja ma-
gával vinni kutyá-
ját, kérjen meg egy 
megbízható sze-
mélyt , aki az ön 

távolléte alatt , jó gondját viseli ku-
tyájának.

Von-Benko  Marian  
és  Ferenc

" Kutya Alapokmány az Emberi Egészségre"
A következő " Kutya Alapokmány az Emberi Egészségre" tekintélyes mennyiségű, független akadémiai kutatáson alapul. További in-
formációért kérem látogassa meg a média központot a www.dogstrust.org.uk oldalon. 
1. A kutyatulajdonosok kevesebb alkalommal járnak orvoshoz.
2. A kutyatartás segíthet a stressz, a szorongás és a vérnyomás csökkentésében és erősítheti a tulajdonos immunrendszerét.
3. Azok a tulajdonosok, akik sétáltatják a kutyáikat, egészségesebbek, mint a nem kutyatartók.
4. A kutyák segíthetnek az autista gyerekek és a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlődésében.
5. A kutyatulajdonosok valószínűleg gyorsabban épülnek fel szívrohamból.
6. A kutyák megvédenek a depressziótól.
7. A betanított kutyák számos egészségügyi problémát tudnak észlelni, beleértve az epilepsziás rohamokat, a rákos daganatokat és az 
alacsony vércukorszintet.        

           Von-Benko  Marian és Ferenc

Itt a meleg idő, kutyájának fokozottan 
szüksége van az alábbiakra:
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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 

munkák: 
Dunapress Multimédia Bt 

2626 Nagymaros, 
Mihályhegy u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím: 

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

fax: 27/305-581
HIRDETÉSEK 

ÉS KÉZIRATOK 
LEADÁSA A HIVATAL 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!
AZ ANYAGOKAT CSAK 

A HÓNAP ELEJÉIG 
TUDUNK ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
július

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

Nem mentem el 
búcsú nélkül…

Kedves Barátaim, Ismerőseim! - Köszönöm a 
család, a barátok, ismerősök, orvosok, ápolók, 
odaadó segítő támogatását, amit betegségem 
kínjainak elviseléséhez nyújtottak. 

Utolsó utamra nem kívántam a szokásos, ha-
gyományos szertartás szerint elmenni.

Azt szeretném, éltemben tartsanak meg emlé-
kezetükben olyannak amilyennek megismertek 
és elfogadtak.

Mindnyájatoktól búcsúzom! - szívembe zárva 
az együtt töltött idők szép és kellemes emléke-
it, viszem magammal 2015. június 24.-e hajna-
lán örök álomba merülve. 

Bedő István volt 66 évem

Július 14. de: Vásár
Július 16, de: Vásár
Július 17. késő este: Misztrál – táncház
Július 18. késő este: Misztrál – táncház
Július 21. de: Vásár
Július 23. 9 – 12 óra: Vásár (használt ruha)
Július 24. de: Vásár

Dr. Beer Miklós megyéspüspök a Váci Egyházmegye Vidékfej-
lesztési Irodával karöltve immáron harmadik éve segít újra-
indítani vidéki településeken a háztáji gazdálkodást. A prog-
ram szociális helyzetük alapján rászoruló embereknek, szer-
vezeteknek nyújt segítséget az öngondoskodás, önellátás ké-
pességének elérésében, melynek programszerű megszervezé-
séhez és népszerűsítéséhez tavaly és idén Nagymaros is  csatla-
kozott. Városunkban ebben márciusban osztottak vetőmagot, 
a kiskertek ellenőrzése jelenleg is zajlik. 

Születtek: Horváth György és Bohár Dorottya fi a Ger-
gely, Monori László és Rácz Anita lánya Alexandra, 
Tóth Róbert és Dere Zsófi a fi a Nimród.

Házasságot kötöttek: Zsemberi Zoltán és Pechál Ni-
kolett, Jeszenszky Gyula és Osvát Anita Zsanett, Nagy 
Balázs és Bíró Eszter Flóra, Madarász István és Rodák 
Krisztina, Heinczinger Csaba és Szentesi Szabina, 
Kovácsik Ádám Gergely és Philipp Nóra Rita. 

Elhaláloztak: Bedő István Sándor (1949), Lessig Mar-
git sz.n.: Kedves Margit (1935), Kurczbacher Miháyné 
sz.n.: Kemper Anna (1925), Antal Józsefné sz.n.: (Var-
ga Irén) (1920), Komáromi László (1948), Dr. Demeter 
Lajosné sz.n.: Maurer Erzsébet (1929), Mika Istvánné 
sz.n.:Rudolf Erzsébet (1926). 

Kiskerti támogatás Nagymaroson
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PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ KFT.  2626 Nagymaros, Váci út 58. • Tel: 27/354-699 • www.piramisepitohaz.hu
Legközelebbi
telephelyünk:

• Csempe, szaniter
• Fürdőszobabútor
• Zuhanykabin, 

fürdőkád
• Laminált burkolat
• Kerti gép,

kerti szerszám
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