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Huszadik alkalommal, május 
utolsó hétvégéjén került meg-
rendezésre a Kittenberger Kál-
mán Napok, amelynek kereté-
ben megemlékeztünk a híres 
Afrikai vadászról, megünne-
peltük a 100 éves iskola fennál-
lását és végül gyermeknapi kü-
lönleges kutyaszépségversenyt 
tartottunk.

A programsorozat kiemelt 
eseménye 100 éves az iskola 
három napig tartó rendezvé-
nyei voltak. A különleges ren-
dezvényről mellékeltünkben 

olvashat részleteket.
A korábbi évek hagyomá-

nyai szerint, főző- és horgász 
versennyel indult a nap. A fő-
zőverseny zsűritagjai: Imre Já-
nos főkóstoló, Heinczné Ar-
nold Mónika, a Mátyás Étkez-
de ügyvezetője, Gáspár István 
plébános atya és Petrovics Lász-
ló polgármester.

A résztvevő csapatok létszá-
ma ugyan szűkre sikeredett az 
idén, de annál nehezebb volt a 
zsűri választása, mert vadéte-
lek elkészítésében igen jártas, 

évek óta visszatérő csapatok in-
dultak.

A vándorkupát Kóka és csa-
pata érdemelte ki a vaddisznó 
pörkölttel és pásztortarhonyá-
val. Dicséret illeti meg a Du-
nakanyar Kittenberger Kálmán 
Vadásztársaságot, a Nagykörősi 
Nagyerdei Vadásztársaság és 
Természetvédelmi Egyesüle-
tet és a tavalyi címvédőket, a 

Jórász-Szalai-Varga csapat tag-
jait.

A Kék Duna Horgászegye-
sület versenyén a legkülönle-
gesebb fogás egy fél kilós tégla 
volt, melyért különdíjat érde-
melt horgász. Arnold Márton 
nyerte meg idén is a versenyt, 
megvédte címét, mint Nagy-
maros legjobb horgásza.

Folytatás a 2. oldalon

Jubileumi évhez érkezett 
a Kittenberger Kálmán 

Napok rendezvény

100 éves az iskola

A jubileumi ünnepség alkalmából  készült iskolai 
mellékletet az újság közepén találják meg. 

Fotó: Ivor Andrea

VILLANYSZERELÉS: 
    

- S.O.S hibajavítás
- 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
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Folytatás az 1. oldalról
Az ünnepi megemlékezésre 

10 órakor került sor. Petrovics 
László köszöntő szavai előtt a 
Dunakanyar Fúvósegyüttes tér-
zenéje volt hallható.

A polgármester Kittenberger 
Kálmán munkásságát méltatta.

- Kálmán bácsi olyan ember 
volt, akire érdemes és muszáj 
emlékeznünk. Sokszor elhang-
zott már ez a mondat: munkás-
sága, kitartása, eltökéltsége, ter-
mészetszeretete, emberi ma-
gatartása például szolgál a mai 
magyar nemzedéknek - mond-
ta beszédében.  

A délelőtti versenyek ered-
ményhirdetése után a Nagy-
marosi Kittenberger Kálmán 
Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola tehetséges növen-
dékeinek műsorát tekinthet-
ték meg. A kánikulai napsü-
tésben az előadás hírére meg-
telt a tér. Palotás tánccal nyitot-
ták meg a sort, melyet a népsze-
rű néptáncegyüttes követett. Az 
ütősök fergeteges műsora fog-
lalta keretbe a komolyzenei pro-
dukciókat, méltó tapsot kaptak 
a nézőközönségtől. 

A XIV. Nagymarosi Fúvós-
zenekari Fesztiválon a Kun-
szentmártoni Fúvószenekart és 
a Dunakeszi Koncertfúvósokat 
látta vendégül a Dunakanyar 
Fúvósegyüttes.

A fúvószenét kedvelők a Fő 
téri árnyas fák alatt hallgathat-
ták meg a zenekarok változatos 
műsorát, melyben az indulók, 
klasszikusok mellett közismert 
slágerek fúvószenekari feldolgo-
zása is szerepet kapott.

Eközben Varga Miklós és 
a Band zenekara behangolták 
hangszereiket és 19.30-kor a 
húrokba csaptak. Felhangzott jó 
néhány közismert Varga Miklós 
dal, mint például az István a ki-
rály rockoperából az Oly távol 
vagy tőlem című szám.

Az estet Patrik Judit zeneka-
rának, a Kitti Live-nak koncert-
je zárta. A felkonferáláskor ki-
derült, hogy miért is ők lépnek 
színpadra: Kittenberger Kál-
mánt mindenki „Kitti bácsinak” 
szólította, így egyértelmű, hogy 
Kittenberger Kálmán Napo-
kon Kitti bácsi emlékére csakis 
a Kitti Live koncertjével búcsúz-
tathatjuk a szombat estét.

Másnap, gyermeknap alkal-
mából számos aprósággal ked-
veskedtünk a legkisebbnek. A 
műsort a kismarosi, nagymaro-
si, zebegényi és szobi tagokból 
álló Abajdóc Néptáncegyüttes 
nyitotta meg. Szintén a tánc 
kapta a főszerepet a Silverstar 
Művészképző Iskola produkci-
ójában, palettájuk a klasszikus 
társastánctól kezdve a hip-hopig 
terjedt.

Közben a kutyusok és kis-
gazdáik gyülekeztek a keverék-
kutya szépségverseny regisztrá-

Jubileumi évhez érkezett a Kittenberger 
Kálmán Napok rendezvény

cióhoz. Gyermeknap alkalmá-
ból Heinczné Cserni Katalin, a 
közkedvelt narrátor ezúttal társ 
műsorvezetőt is választott ma-
gának, az ötéves Lackó szemé-
lyében, akinek kezdeti szende-
sége hamar elillant és erőre ka-
pott a hangja.. 

A zsűritagok között Zoller 
Kata képviselte az ifj úságot, 
mellette Veres László és Fábián 
Szabolcs segítették a döntések 
meghozatalát. 

A bemutatkozások után egy 
kis szimat verseny vette kezde-
tét, ahol Misi és Fő-
nök kutyusok győze-
delmeskedtek. A ku-
tya & gyermek ver-
senyben a „Legjobb 
játszó pajtások” címet 
Johnny és gazdája 
Ádám Krisztián, vala-
mint Zizi két kis gaz-
dája Csiszér Hanna és 
Csenge nyerte el.

A „Duna part 
szépe” vándorku-
pát a közönségsza-
vazás alapján Főnök és gazdája 
Hoff mann Csenge vihette haza. 

A versenyek közben arcfestés 
és kézműves foglalkozás várta a 
gyermeket. Délután 17 óra kö-
rül a Dunai Sárkányok indítot-
ták el sárkányhajó túrájukat Vác 
felé, melyet kicsi és nagy egy-

aránt kipróbálhatott.
Köszönjük támogatóink-

nak, hogy idén 20. alkalom-
mal is megünnepelhettük a 
Kittenberger Kálmán Napo-
kat: CBA Nagymaros Trade Kft , 
Dunakanyar Kittenberger Kál-

mán Vadásztársaság, Máté Ál-
latvédelmi Alapítvány, Országos 
Magyar Vadászkamara, Új ház 
Centrum. Piramis Építőház Kft  
és köszönjük a napsütéses hét-
végi időt.

Nagymaros Város Önkor-
mányzata (fotók: Kiss Péter)

Tisztelt Polgármester úr és Jegyző úr!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani imádott édesanyám, Kocsis 
Gáborné nevében. Figyelmességükkel örömöt és mosolyt csaltak 
egy békés, nyugodt, szerető 97 éves édesanya arcára. Köszönjük!

Kívánjuk, hogy önök is egészségben, boldog, hosszú életet 
kapjanak az Úrtól.

Tisztelettel:
Kocsis Gáborné és lánya Emi

Köszönetnyilvánítás
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Álláshirdetés
A Mátyás Étkezde Nonprofi t Kft . Nagymaros szívében 
szakácsot keres. Várjuk jelentkezését, amennyiben sze-
retne a gyermekek közétkeztetésében részt venni! El-
várásunk: Önállóan dolgozni tudó, nagy munkabírású, 
gyakorlattal rendelkező és a diétás ételek elkészítésében 
is jártas szakképzett munkatársat keresünk. Munkaidő: 
heti 40 óra, igény esetén hétvégi munkavégzés is köte-
lező. Bérezés megbeszélés szerint. 

Fényképes önéletrajzot várunk, jelentkezési határ-
idő: 2015. július 1.

 Munkakezdés ideje: 2015. augusztus 3.
Jelentkezni lehet Heinczné Arnold Mónika ügyvezetőnél az 

alábbi elérhetőségeken: konyha@nagymaros.hu, 27/354-354;

Május 26-án ülésezett a 
nagymarosi képviselő-testü-
let. A tanácskozás még  sö-
tétben kezdődött el, hiszen 
áramszünet volt, de már 
lámpafénynél ért véget. Az 
ülésen Grécs László nem 
volt jelen, Petrovics Lász-
ló pedig hivatali ügyek mi-
att csak később kapcsoló-
dott be.

Napirend előtt Ivor 
Andrásné és Szimon Attila 
kértek szót. A képviselőasz-
szony mint mindig most is a 
lakosság problémáit tolmá-
csolta. Többek között jelez-
te, hogy a Szent István zász-
lót ki kellene cserélni, a Pin-
ce utca rossz állapotára hív-
ta fel a fi gyelmet és a ravata-
lozó és a művésztelep ügyé-
re kérdezett rá.

Szimon Attila arra hívta 
fel a fi gyelmet, hogy a város-
központban több helyen is 
megáll a víz esőzések után. 
Ilyen például a Váci út, Sigil 
Galéria felé eső része, vala-
mint a könyvtár előtti rész 
is. Kérte, hogy a problémá-
kat jelezzék a közútkezelő 
felé.

Első napirendi pontként 
elfogadták a lejárt idejű ha-
tározatokról szóló beszámo-
lót. Ezt követően először a 
Váci Rendőrkapitányság Ve-
rőcei Rendőrőrsre is kiter-
jedő beszámolóját hallgat-
ták meg. Latorovszky Gá-
bor rendőrkapitány arról 
beszélt, hogy jelentős csök-
kenés volt a bűnesetek szá-
mában, hiszen 172-ről 156-
ra csökkent a tavalyi évben 
Nagymaroson. Míg a hét-
végi házak feltörése már 
nem annyira jellemző, addig 
megnőtt főleg az idősek kö-
rében a megtévesztések szá-
ma - hívta fel a fi gyelmet a 
vezető.  Ezekben az esetek-
ben igyekeznek a megelő-
zésre hangsúlyt fektetni, és 
felhívni a lakosság fi gyel-
mét az ilyen cselekmények-
re. Beszélt arról is, hogy a 

közlekedési balesetek száma 
is stagnált 2014-ben, de fő 
feladatuk a számok továb-
bi csökkentése ezen a terü-
leten. 

Szimon Attila a közbiz-
tonságért felelős képviselő-
ként arra volt kíváncsi, hogy 
lesz-e a környéken menekült 
tábor, de Latorovszky Gábor 
úgy nyilatkozott, hogy ilyen-
ről nem tud. A városatya azt 
is jelezte, hogy  többször 
hívja a körzetimegbízottakat 
az önkormányzat által bizto-
sított telefonon, de gyakran 
a Váci Rendőrkapitányságon 
veszik fel. Mint kiderült, ez 
azért van, mert ha nincsenek 
szolgálatban a KMB-sek, ak-
kor átirányítják a készüléket 
a kapitányságra.

A Nagymarosi Vízirendé-
szeti Rendőrőrs beszámo-
lóját dr. Hangyási Sándor 
őrsparancsnok egészítette 
ki.  Elmondta: a tavaly ki-
jelölt szabadstarnd jól mű-
ködött, nem volt semmi-
lyen probléma. Az őrs terü-
letén több esetben ittas ve-
zetés miatt indult eljárás és 
több esetben is kifogtak a 
területükön holttesteket, de 
egyik esetben sem merült 
fel bűncselekmény gyanúja. 
Csökkent a feljelentések szá-
ma, mivel egyre több eset-
ben helyszíni bírságot szab-
nak ki. A halőrökkel min-
den hónapban közös szolgá-
latot szerveztek, de lényeges 
csökkenést mutat az orvha-
lászok száma. 

Szimon Attila arra volt kí-
váncsi, hogy igaz-e, hogy a 
kifogott halat élve nem le-
het haza vinni. Mint kide-
rült ez valóban így van, mi-
vel az állatkínzásnak minő-
sül. Petrovics László polgár-
mester pedig arról kérdezett, 
hogy valóban történt-e az el-
múlt év során robbantással 
történő halászás a környé-
ken. Mivel a hatóságokhoz 
konkrét bejelentés nem ér-
kezett, így nem tudtak róla 

pontosabbat mondani. 
Harmadik napirendi 

pontként a Nagymarosi Pol-
gárőr Egyesület beszámoló-
ját hallgatták meg. Trieb An-
tal az egyesület elnöke el-
mondta: 2014-ben 502 eset-
ben jártak el és több mint 
1700 órát teljesítettek szol-
gálatot. Megtudtuk: szeret-
nének szervezni egy pol-
gárőrnapot ebben az évben, 
ahová minden rendvédelmi 
szervet meghívnának. 

A Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület beszámo-
lóját Flamich Gabi elnök tar-
totta meg. Kiemelte: csapa-
tuk több mint 20 tűzesetben 
nyújtott segítséget, és több 
műszaki mentést végzett. Je-
lenleg 22 fő az aktív szemé-
lyek száma, és 11-en nemrég 
40 órás tanfolyamot is elvé-
geztek. 

Támogatta a testület a 
megalakítandó Dunaka-
nyar Sporthorgász, Halá-
szati és Környezetvédelmi 
Nonprofi t Kft -ben való rész-
vételt. Elfogadták a Gondo-
zási Központ 2014. évi be-

számolóját és az idei év ter-
veit, és módosították az in-
tézmény térítési díjait is, így 
már kisadagot is kaphatnak 
a szociális étkezést igénybe 
vevők. 

Elfogadta a grémium a 
2014. évi költségvetés zár-
számadásáról szóló rende-
letet, majd pedig egyhangú 
döntéssel amellett foglaltak 
állást, hogy a kompok, ré-
vek fenntartásának és felújí-
tásának támogatására a mű-
ködtetővel közösen pályáz-
zanak. 

Tárgyalták, de dön-
tés nem született az ön-
kormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támo-
gatásáról szóló pályázat be-
nyújtásáról. 

A kiadások készpénzben 
történő teljesítések eseteit 
egy önkormányzati rende-
letben szabályozták. 

Az egyebekben tárgyaltak 
a Kittenberger Kálmán utca 
tetején lévő önkormányza-
ti ingatlan eladásáról, vala-
mint a HELPYNET rend-
szer bevezetéséről. 

Utóbbinál úgy döntöt-
tek, hogy helyben működő 
biztonsági szolgálat hasonló 
rendszerét is megvizsgálják, 
mielőtt döntést hoznak. 

Furucz Anita

A beszámolóké volt a főszerep 
a májusi testületi ülésen
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Nagymaros Város Önkor-
mányzata 2013-ban nyert el 
pályázatot Grevesmühlen vá-
rosával közösen esélyegyen-
lőség témakörében. A pályá-
zatból támogatott projekt-

ben részt vesz a németorszá-
gi Ahrensbök, Loures városa 
Portugáliából, Grzmiaca Len-

gyelországból és Laxa városa 
Svédországból. A nagymaro-
si delegáció tagjai 2015. május 
5-10-ig látogattak el a svéd vá-
roskába, ami a helyi csapat el-
mondása szerint az ország fő-

városa is lehet-
ne, hisz pont 
középen fek-
szik Stock-
holm és Göte-
borg között.

A program 
egyik célkitű-
zése a külön-
böző nemze-
tek gyakorlata-
inak megisme-
rése és a látott 
jó példák saját 
országban való 

alkalmazása. 
A több napos program so-

rán a szakmai előadásokra he-

lyezték a hangsúlyt a szerve-
zők. Nagymaros előadással ké-
szült az általános iskolai mű-
vészeti oktatásról Nagy Zsolt 
közreműködésével, valamint 
Varga-Mesterházy Dóra kon-
duktor a Pető módszerről tar-
tott előadást.

A világhírű svéd oktatá-
si rendszerbe nyújtottak bepil-
lantást a szervezők, amelynek 
egyik célja az integráció. Kü-
lönlegessége, hogy a hátrányos 
helyzetűekkel való foglalkozás 
az iskolából kilépve is folytató-
dik, hogy a munkaerő piacon 
való elhelyezkedésre is esélyt 
kapjon mindenki. Svéd út so-
rán számos intézmény került 
bemutatásra, ahol nemcsak 
képzésre, hanem foglalkozta-
tásra is mutattak lehetőséget. 
Egyszerű példaként egy kávé-
házban az aprósütemény előké-

„In Town” találkozó svédországi Laxában

Tisztelt Nagymarosiak, hétvégi ház-
zal rendelkezők és vállalkozók!

A Nagymaros Városi Polgárőr 
Egyesület 2014. évben is a bűnmeg-
előzés szem előtt tartása mellett lát-
ta el feladatát. A rendőrség tájékoz-
tatása szerint városunkban évek óta 
csökkenő tendenciát mutat a bűn-
esetek száma, melyben egyesüle-
tünknek is komoly szerepe van. 
Tagjaink tevékenységük során 1.743 
órát töltöttek szolgálatban, és saját 
gépkocsit használva 5.801 kilomé-
tert tettek meg. 2014. június 1-jétől 
költségtérítést engedélyez a jogsza-
bály, magán gépkocsik szolgálat-
ban való részvételéhez. Járőrözésen 
kívül biztosítottuk községünk kul-
turális és vallási rendezvényeit (Úr-
napi körmenet, Nagymaros Napok, 
óvodások és iskolások Márton-napi 
felvonulása, Katolikus Ifj úsági Talál-
kozók, Halottak Napja, majális, gye-
reknap stb.), Gesztenyevirág feszti-
vál, valamint több rendőrségi akci-
óban vettünk részt. Szeptemberi is-
kolakezdéskor egy hónapig vala-
mennyi gyalogátkelőnél segítettük, 
illetve ellenőriztük a gyerekek köz-
lekedését. Az állampolgári bejelen-
tésekre reagálva, a szükséges intéz-
kedéseket megtettük. Észrevételein-
ket továbbítottuk az illetékesek felé 
(polgármesteri hivatal, rendőrség).

Köszönettel tartozunk azon egy-
házi és polgári intézményeknek, 

vállalkozóknak, és nem utolsó sor-
ban azon magánszemélyeknek, akik 
felismerve, és elismerve a polgár-
őrség szükségességét, és tevékeny-
ségét, adományaikkal biztosították, 
hogy egyesületünk egyre magasabb 
szinten tudja folytatni tevékenysé-
gét. Tevékenységünkről és gazdál-
kodásunkról szóló részletes jelen-
téseket a községi újságban jelentet-
jük meg.

Segítségüket megköszönve kér-
jük további támogatásukat mun-
kánk bővítéséhez és technikai fej-
lesztéséhez.

Támogatásukat a Nagymaro-
si Takarékszövetkezetnél vezetett 
66000114-10108697 számlaszámon 
tehetik meg, valamint a CBA-ban 
elhelyezett polgárőrséget támogató 
csekkeken, illetve személyi jövede-
lemadójuknak 1 százalékos felaján-
lásával tudják részünkre eljuttatni.

1 százalékos felajánláshoz 
adószámunk:
18695230-1-13 

Eddigi és további segítségüket pol-
gárőr társaim nevében is köszö-
nöm.

Trieb Antal 
a Városi Polgárőr 
Egyesület elnöke

Telefon: 06-70/382-9041, 
06-70/603-4800

Beszámoló a nagymarosi 
polgárőrök munkájáról

szítésében kapnak főszerepet.
Továbbá nagy hangsúlyt 

helyeznek az oktatásban a 
lovasterápiára és a természet 
ismeretére, a játékos oktatásra 
és a praktikus megoldásokra

Városi rendezvényen külön 
standon bemutathattuk város-
unkat és kreatív foglalkozáso-
kon vehettünk részt. 

Az utolsó napon ellátogat-
tunk egy csodaszép tóparti vi-
dékre, majd a búcsú vacsorán 
a svéd „Irigy Hónaljmirigy” 
fergeteges produkcióját tekint-
hettük meg.

Habár az út hosszú volt, 
úgy gondoljuk igazán megérte, 
hisz az ápolt északi városka és 
környezetének szépsége min-
den korán kelést feledtetett.

Az In town projekt kereté-
ben idén ősszel még Portugál 
résztvevők biztosítják a hely-
színt.

Nagymaros Város 
Önkormányzata

,,A gyermeket tiszteletben kell fo-
gadni, szeretetben kell nevelni és 
szabadságban kell elbocsátani” – 
vallotta Rudolf Steiner. 

Minderre a szeretet tesz képes-
sé bennünket. Az önzetlenség, oda-
adás, lelkesedés, bizalom, a példa 
értéke áthagyományozódik min-
denkire, aki a gyermekek környeze-
tében szorgoskodik, aki a jövőt építi 
a pedagógia eszközeivel. A pedagó-
gus gyöngyhalász, gyémántcsiszoló 
és kincsek őrzője, s mindez egy élet-
re szól,   hiszen az óvodában és az is-
kolában szerzett élmények egy éle-
ten át elkísérik a gyermekeket.  

„A világon mindenkinek hin-
nie kell abban, hogy képes valami 
olyasmit nyújtani, amit a világ nél-
küle nem kapna meg.” 

A pedagógus az, akitől az embe-
riség jövője függ, hiszen hiába fejlő-
dik a technika, az emberi kapcsola-
tok nélkül, a mesterek és az igaz ta-
nítványok nélkül nincs esély az elő-
relépésre. A pedagógus legnagyobb 
sikere, az hogy látja felcseperedni a 
keze alatt formálódó nemzedékeket, 
akiknek átadja mindazt a tudást, és 
értékeket, amelyeket egykor útrava-
lóként kapott régi mestereitől.

Az ünnepek nélkülözhetetlenek 
életünkben. Különös periodikával 
vannak jelen, lelki életünket erősí-

tik, élményt jelentenek, gondolatok 
megfogalmazására ösztönöznek, 
érzelmeink szabadulnak fel. 

Aki tanításra adja a fejét, az egy 
életre szóló elkötelezettséget vállal. A 
pedagógusok csak akkor tudják be-
tölteni hivatásukat, ha szilárdan áll-
nak a földön, biztosak értékeikben, 
következetesek hozzájuk és azok 
szerint próbálnak élni, valamint na-
gyon szeretik a gyerekeket, a fi atalo-
kat, akik tőlük várják a segítséget és 
az iránymutatást. Mindezt egy olyan 
világban vallják és vállalják, ahol az 
értékek relatívak és bizonytalanok.

Németh László így ír erről: Azért 
vagyok pedagógus, hogy a természet-
nek nyers gyémántját, szép vigyázat-
tal, csendben csiszoljam kristályba.

Az Iskolánk, az Óvodánk és a 
Pedagógiai Szakszolgálat pedagó-
gusainak, tanítóinak, tanárainak, 
óvodapedagógusainak, dadáinak 
és dolgozóinak a munkája ezért 
nagyon értékes egész közössé-
günk, és egész városunk számára. 
Sok sikert, türelmet, kitartást, jó-
kedvet és örömöt kívánok hozzá! 

Engedjék meg, hogy Nagyma-
ros Város Önkormányzata és Hi-
vatala nevében köszönetemet fe-
jezzem ki egész éves munkájukért! 

Rudolf Józsefné                                                                                      
alpolgármester

„Hasznos életcélt találni és azt kitartóan megvalósíta-
ni - ez az egyik titka minden olyan életnek, amelyet érdemes megélni.”                                                                                                   

(Herbert Casson)

Köszöntjük az Óvoda, az Iskola és a Szakszolgálat 
minden dolgozóját pedagógus nap alkalmából



Nagymaros                                                                            5

Idén is megtartottuk a Tria-
non-megemlékezésünket júni-
us 4-én az Ereklyés Országzász-
ló előtt.

Körülbelül 30-an gyűltünk 
össze, és nagy örömünkre új ar-
cokat is láttunk. A Himnusz el-
éneklésével kezdtük a meg-
emlékezést, majd Tuboly End-
re, a legfi atalabb jobbikos bará-
tunk mondta el gyönyörűen Jó-
zsef Attila Nem, nem soha! című 
versét. Ezután Békefi  Györgyi 
tartott emlékező beszédet, szív-
szorító mondatokat, idézeteket 
hallottunk tőle a 95 éve történt 
tragikus döntésről. Szétszaggat-

ták Magyarországot, több mil-
lió magyar embert tettek tönkre, 
szakítottak el a hazájától.

Trianont mi nem ünnepeljük, 
mint sajnos sok helyen, hanem 
gyászként éljük meg. 

A beszéd után Moór Beat-
rix énekelt csodálatos hangján, 
elénekelte az Ősi Székely Him-
nuszt. 

Koszorút, virágokat tettünk 
az Országzászló elé, elénekel-
tük a Szózatot és a Székely Him-

nuszt, majd átsétáltunk a Duna-
parton álló gyönyörű Életfa-szo-
borhoz, mely Seregi György alko-
tása. Ott a legkisebb megemléke-
zőnk, Máté nemzeti színű szala-
got kötött az Életfa "derekára ".

Ezután kötetlen beszélgetés 
következett, lassan sétálva új ba-
rátságok, ismeretségek kötődtek.

Köszönjük a délutáni, pon-
tosan 16.32 perckor, a katolikus 
templom tornyában felzúgó ha-
rangszót , és mindenkinek há-
lásan köszönjük, aki elfogadta a 
meghívásunkat.

Szimon Ágota

Szinte rájuk írta Mozart és a szö-
vegíró ezt a két szerepet! - A Va-
rázsfuvoláról van szó, melyet a 
100 éves iskola szánt ajándékul 
a régi tanítványoknak és a nagy-
marosi közönségnek, Noémiről 
és Antalról, akik ezt a két szere-
pet örökre emlékezetesen alakí-
tották az újpesti Erkel Operastú-
dió marosi előadásán. Hosszan 
zúgott a vastaps, de nemcsak a 
kér fi atalt ünnepelte a színtár-
sulati vélemény szerint is kivé-
telesen zeneértő közönség, ha-
nem valamennyi amatőr és profi  
énekest, a zongorakísérőt, a ren-
dezőt, még a menedzsert is! Mi-
csoda ötlet volt ez az előadás! 
Nemes és magasrendű élményt 
adott mindannyiunknak, - kö-
szönjük!

    Az egész város büszke erre 
a két fi atalra! Meginterjúvoltam 
őket a szűnni nem akaró gratu-
lációk után. Noémi elmondta, 
hogy középiskolás kora óta ta-
nul Pesten magánéneket az Erkel 
Gyula Alapfokú Művészeti Isko-
lában kiváló, ma már Angliában 
tanító énekművészektől. A vizs-
gákon az operastúdió „lelkének”, 
Galambos Ildikónak ötlete alap-
ján előadnak teljes műveket. Így 
jött létre az operastúdió,  hogy a 
diákok is megérezhessék a teljes 
remekművek varázsát. Noémi 
szerint Nagymaroson a közön-
ség lelkesedése kivételesen nagy 
lendületet adott az előadásnak, 
pedig már öt színhelyen adták 
elő a darabot.   Az énekesek közt 
pl. Mondok Yvette koncerte-
ző koloratúrszoprán magánéne-
kes, Sarastro alakítója is profi , de 
a többiek amatőrök, a zeneisko-
la növendékei! A felkészítő taná-
rok: Mezei Pál és Szilágyi Éva., A 

ruhákat maguk varrják, a  gye-
rekszereplők között két olyan is 
énekelt, aki az Operaház gyerek-
kórusának tagja. Noémi a Figa-
ro házasságában debütált, aztán 
következett a Cosi fan tutte, A 
denevér, majd A rászedett kádi, 
s ebben már színre lépett a stú-
dió új felfedezettje: Horváth An-
tal. Noémi egy operett-musical 
verseny duettjét énekelte közö-
sen Tonival, s arra gondolt, hadd 
ismerje meg az ő gyönyörű bari-
tonját a marosiakon kívül a na-
gyobb közönség  is! Aztán az is 
kiderült, hogy mindketten re-
mek színészek! Noémi versmon-
dásaira általános iskolás korából 
magam is büszke vagyok. Leg-
emlékezetesebb számomra az az 
élmény, amikor Dsida Jenő Ma-
gyar zsoltárát szavalta egy ünne-
pélyen. A szívbemarkoló tragé-
diák helyett természetesen köze-
lebb állnak a fi atalokhoz a buff o 
szerepek, ahol lehet mókázni, 
a közönséget megnevettetni ( 
Chaplin szerint elveszett az éle-
tünkből az a nap, amelyen nem 
nevettünk.)  Papageno, a ma-
darász épp ilyen, Toni fantasz-
tikusan eleven interpretációjá-
ban egyszerre naiv madarász, le-
leményes csengettyűs, locsifecsi 
ötletmester, mosolyra fakasztó-
an kitartó nőcsábász, emellett a 
herceg hű társa, és ez a hűség fel-

tehetően Papagena iránt is érvé-
nyes. Mert családot alapítani ne-
mes elhatározás nélkül - nem 
emberhez méltó. Csak akkor 
szól hitelesen a szöveg:”Légy a 
párom, édes kincsem”, ha a má-
sik ember tisztelete az érték. 
Papagena szerepében Noémi 
sziporkázóan alakította a játé-
kos, „örök nő” fi guráját. Ő nem 
ájul el a férfi  nagyra nőtt bája-
itól, kézcsókjaitól (ez a jelenet 
a közönség bevonásával remek 
ötletnek bizonyult). Érte a pok-
lot is meg kell járni, követ enni, 
vizet inni, - de megéri. Belőle 
soha nem lesz önző, „én megér-
demlem” jelszavú  divatbaba, ha-
nem vidám, pajtásnak sem utol-
só, a megpróbáltatásokban is ki-
tartó, áldozatkész feleség, majd 
anya. Duettjük az előadás egyik 
fénypontja volt! Mennyit beszé-
lünk az ifj úság nevelésének hiá-
nyairól!  Nos, az a néhány isko-
lás, aki végignézte-gondolta ezt 
a tanulságos mesejátékot, talán 
megsejtette, hogy az Éj királynő-
je és Sarastro főpap párharcában 
ott az örök Jó és Rossz , Tamino 
herceg és Pamina átszellemült fi -
gurájában pedig a vezetésre ter-
mettek acél-edzett keménysége, 
hűvös tisztasága. Azoké, akiknek 
szívéből fakad a hazugságtól való 
irtózás, mint Pamina fi gyelmez-
teti Taminót: ”Valót mondj, - 

bármi lesz az ára!” Milyen jó len-
ne, ha bekövetkezne a duettben 
megfogalmazott vágy: „Minden 
jó szív lelne bár ilyen csengő kin-
cset, hogyha ellen’ törne rá, visz-
szaűzné mindet.”Évtizedeim 
alatt (amikor még heti két lány 
és fi ú énekóra volt itt, s 3 szó-
lamban is éneklő gyermekkó-
rus), sok-sok iskolással láttuk a 
darabot, s mindig találtunk ben-
ne töprengeni valót. Sok nagy-
marosi – aki eddig nem szeret-
te ezt a műfajt, most kedvet ka-
pott ettől a friss, igényes előadás-
tól.(Itt jegyzem meg, hogy foly-
nak a tárgyalások egy októberi 
szobi előadásról.) 
A társulat a marosiak szerint 
gyümölcsöző alkotóközösség, 
értékelik, segítik  egymást, fi -
gyelnek mindenkire,s  ha vala-
ki kinn felejti a kellékeit, súgnak 
neki. Nekem az Éj királynője tet-
szett nagyon , nem csoda, hisz a 
MÜPA-ban önálló előadói estre 
készül a művésznő, de a társu-
latból többeket is hívtak külföl-
di koncert-körútra. Még megér-
hetjük, hogy Noémi, aki egyete-
mi diplomája mellett színiiskolai 
növendék is szeretne lenni, - a vi-
lágot jelentő deszkák dívája lesz 
egyszer!  Nagymaroson jól érez-
te magát a társulat, remek akusz-
tikájú a terem, a zenekar illúzió-
ját keltette a frissen hangolt ki-
tűnő zongora, s nem utolsósor-
ban a hálás, kb.230 főnyi zeneér-
tő közönség, - éppen annyit tap-
soltak, amennyire jó volt az ária, 
- mondták. A vendéglátásról és 
a többi előadásról megtekinthe-
tő néhány felvétel a facebook ol-
dalukon is,- kölcsönösen köszö-
netet mondhatunk egymásnak, 
nem utolsósorban Horváth Dá-
vid tanár úrnak az ötletért.                                                                                                                 

Gy. M. M.

Trianonra emlékezett a Nagymarosi Jobbik

Papagena: Sárog Noémi, Papageno: Horváth Antal
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„A gyerek az nem takarék, 
ahova naponta beteszed a 
szeretet filléreit, és az ottan 
kamatozik. Nem kamato-
zik. A gyerek elnyeli a sze-
retetet, azzal táplálja ma-
gát. De nem fizet kamatot.”

Berkesi András

Május 22-én gyerekzsi-
vajtól volt hangos a Mű-
velődési Ház. Ezen a na-
pon rendezte meg óvo-
dánk a Nagymarosi Óvo-
dáért Alapítvány támoga-
tásával a gyereknapot.

A programsorozat a 
Maszk Bábszínház műso-
rával kezdődött. Mátyás 
király bolondos bolond-
ja című előadásukat, lát-
ványos marionett bábok-
kal és élő szereplőkkel ad-
ták elő. Ezután kezdődött 

Gyerekzsivajtól volt hangos 
a Művelődési Ház

az aranytallér vadászat. A 
tallérokat játékos akadá-
lyok teljesítésével nyerhet-
ték el a csoportok. Minden 
csoportnak az alábbi állo-

másokat kellett legyőznie: 
célbadobás, zizi evés hát-
ratett kézzel, horgászós já-
ték, akadálypálya, puzzle 
kirakás, arcfestés, mese-

szoba, ernyős játék, vatta-
cukor evés. A gyerekek iz-
gatottan és jókedvűen tel-
jesítették a feladatokat, a 
megérdemelt tallérokat, 

boldogan vették át.
A játékos ve-

télkedőt követően 
táncházzal zárult a 
vidám gyereknap. 
Az óvodába vissza-
térve a gyerekek a 
tallérokért cseré-
be egy ajándékcso-
magot vehettek át, 
melyben egy lab-
da egy buborékfú-
jó, és egy lufi volt. 

K ö s z ö n j ü k 
mindazoknak akik 
t á m o g at á s u k k a l 
segítették az elmúlt 
években a Nagy-
marosi Óvodáért 
Alapítványt, hi-

szen ennek a segítségnek 
köszönhető, hogy ilyen 
gazdag programot tud-
tunk biztosítani a gyerme-
keknek.
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„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!

Értesítjük Kedves Olvasóin-
kat, hogy a Városi Könyvtár 
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 megszo-
kottnál 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 (könyvkar-
tonnal 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!

Ismét szeretnénk kö-
szönetet mondani ezúton 
is mindazoknak, akik sa-
ját könyvgyűjteményük fö-
lös példányaival támogatták 
könyvtárunk működését. A 
felajánlott könyvekkel lehe-
tővé tették, hogy a régi, esz-
tétikailag már nem megfele-
lő köteteket cserélni tudtuk, 
illetve a könyvtár gyűjtemé-
nyében eddig nem található, 
- de beleillő – könyveket ál-
lományba vehettük. 

Májusi Kajakos eredmények:
Graboplast Maraton Magyar Bajnokság  Győr, 05.22-24.:
K2 Férfi  Kölyök U14 10Km 1. Dobó Bálint, Gaszner Ádám
K1 Férfi  Felnőtt 30Km 16. Bergmann Dániel
K2 Férfi  Serdülő U16 15Km  9. Polgár Dániel,  Polgár Péter
K1 Férfi  Serdülő U15 15Km 10. Antal Márton
K1 Férfi  Serdülő U15 15Km  3. Szántói Szabó Tamás
K2 Férfi  Kölyök U13 10Km 9. Schwarcz Gergő, Fiam Dávid
K2 Női Kölyök U13 10Km  2. Döbrössy Orsolya, Illés Panna
K2 Férfi  Serdülő U15 15Km 8. Szántói Szabó Tamás, Antal 
Márton
K1 Férfi  Serdülő U16 15Km 6. Polgár Péter 10. Polgár Dániel
K1 Férfi  Masters 10Km  3. Heincz Sándor
K1 Férfi  Masters 10Km  5. Gröb János
K2 Férfi  Masters 10Km 1. Heincz Sándor, Dr. Urbán István

Országos Diákolimpia, Szabó Ferenc emlékverseny  Sukoró, 
05. 27-31.:
K4 Férfi  Kölyök U14. 1000m 3 . Matyus János , Gaszner Ádám 
,  Dobó Bálint, Schwarcz Gergő
MK1 Női Kölyök U13 2000m 8. Döbrössy Orsolya , 17. Illés 
Panna
K1 Férfi  Kölyök U14. 1000m  8. Gaszner Ádám
Szabadidős távokon:
Mk-1 fi ú 0. kcs 500m szabadidő  Döntő 2.     1. Schwarcz Dávid
Mk-1 fi ú 0. kcs 500m szabadidő Döntő 3.      1.  Gyimesi Le-
vente
K-1 fi ú IV. kcs. 500m szabadidős Döntő 2.    3.  Havasi Máté
Mk-1 lány II.kcs. 500m szabadidős Döntő    2.  Havasi Petra

KÖNYVTÁRI HÍREK

Köszönet a Lovasbemutatóért
Szeretném köszönetemet kifejezni a május 16-i lovas-
bemutató támogatásáért mindazoknak, akik velünk 
izgultak a gyerekek sikeréért! Köszönöm mindazok-
nak, akik erkölcsileg és anyagilag támogatták a ren-
dezvényt. Név szerint köszönöm: Lázár Vilmosnak, 
Prof. Dr. Fehér Károlynak, Dallos Gyulának, Rasman 
Miklósnak, Batki Lászlónak, Maurer Tamásnak, Varga 
Zoltánnak, Vodicska Miklósnak, Neubauer Lászlónak, 
Kiss Károlynak, az AVON-nak, a HORZE-nak, az Új 
Ház Centrumnak és Nagymaros Város Önkormányza-
tának!

Mészáros Szilvia
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Szilvássy Árpádnét 95. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte Petrovics László polgármester és átadta Orbán 
Viktor miniszterelnök úr által aláírt oklevelet.

Szilvássy Árpádnét köszöntötték

Ez év áprilisában a Sigil Galé-
ria és Kávézó egy éves műkö-
déséről számolt be a képvise-
lő-testületnek, ennek apropó-
ján készült el ez az ismertető 
kivonat is.

Kiállítások
A tíz hónap alatt összesen 

10 nagyobb kiállítást rendez-
tünk, ebből nagyobb arány-
ban képviseltették magukat 
festőművészek. A művészek 
között az országos hírű, je-
lentős eszmei értéket kép-
viselő festményeken át a ki-
sebb, helyi kötödéssel rendel-
kező képzőművészek és fi atal 
kezdők megjelenésére is le-
hetőséget adtunk, illetve te-
matikus (elsősorban a fotók 
esetében) akciókra is sor ke-
rült.

Elsőként a Városközpont 
projekt megvalósításának 
négy éves folyamata, a meg-
valósítás eredményeképpen 
létrejött három felújított épü-
let és közel 10 000 m2 közterü-
let eredményei fotókon. A ki-
állításon több mint 50 darab 
nagyméretű fotó mutatta be 
az pozitív változásokat.

Az első képzőművészeti ki-
állítás a Munkácsy Mihály-dí-
jas Bukta Imre elgondolkodta-
tó festményeiből nyílt, itt azt 
követte évekig teológiát is ta-
nult, sokáig az Egyesült Álla-
mokban élő festőművész Hús 
Zoltán tárlata. Ikonszerű fest-
ményei, apró, részletgazdag 
ábrázolásmódja, a különös 
anyagok és újrahasznosított 
keretek adnak hangsúlyt sa-
játos művészetének – külön 
érdekesség, hogy a művész 
Nagymaroson járva is alko-
tott, egyik kiállított képe az 
első látogatás során készült.

A nyár második felében két 
a Dunakanyarhoz, Nagyma-
roshoz is kötődő művész kiál-
lítása volt látható. Csiszár Er-
zsébet varázslatos akvarelljei 
ismerős, közeli tájakat mutat-
tak be, Lányi G. Csaba életmű 
kiállításán a számára fontos 
helyszínek, események eleve-

nedtek meg, néhol több idő-
távlatban is. Az év utolsó na-
gyobb festészeti kiállításán 
Egri Erzsébet gyönyörű, ki-
emelkedő színekből kompo-
nált, szakrális tartalmú kom-
pozícióit láthattuk. 

Fotóművészet terén Balázs 
István Balázs, a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem ope-
ratőr szakos hallgatója társa-
dalomábrázoló portrékkal je-
lent meg, év végén pedig a 
nagymarosi amatőr fotóso-
ké volt a terep a Nagymaros 
12 arca pályázat nyertesei és 
minden pályázó képei jelen-
hettek meg.

2015-ben a Műcsarnokban 
is bemutatott építészeti téma 
került terítékre, Városépítés 
címmel kilenc település meg-
újított tereit ábrázolták az im-
pozáns tablók. 

Baracsy Tibor, a fi atalon el-
hunyt festőművész életművé-
nek lenyomata márciusban 
volt látható. Kedvence volt a 
Dunakanyar és a Balaton fel-
vidék, a galériánkban kiállí-
tott huszon-egynéhány gyö-
nyörű festmény is tanúsko-
dott erről. A kiállítást a mű-
vész jóbarátja, Janicsák István 
költő – mély gondolatokkal 
nyitotta meg.

A kiállítások mellett 
több előadásra, kon-
certre is volt lehetőség

Kiemelendő a Misztrál 
fesztivál keretein belül a Gon-
dolatok háza volt, erre két 
este adtunk helyet, két kivá-
ló művész bemutatkozásával. 
Heinczinger Miklós több for-
mációja is fellépet elsőként 

Szent Iván éj-
jelén Áprily La-
jos est– ami egy 
dunaparti tűz-
gyújtással zá-
rult - már ez 
évben pedig a 
Vedres Csabá-
val közös du-
ettje volt látha-
tó. Visegrádról 
népzenei ihle-

tésű koncertjével bemutatko-
zott a Szimbola zenekar, majd 
November végén a Red Baron 
jazz kvartett zenélt - komoly 
közönségsikerrel.

Előadások terén kiemelen-
dő két József Attila díjas köl-
tő, előbb Győrff y Ákos me-
sélt költészetről, természetről, 
majd Végh Attila némi zenei 
kísérettel mutatta be legújabb 
könyvét. E-mellet tematikus 
gesztenye nap, 
Kozma Dáni-
el szúfi zmusról, 
Chemez Farkas 
néprajzkut a-
tók pedig őse-
ink útjáról szó-
ló előadásai is 
színesítették a 
programot.

Összegezve 
egy tartalmas 
egy év volt kü-
lön öröm, hogy 

itt bemutatkozó művész fest-
ményei egy belvárosi Galéria 
érdeklődését is felkeltették, il-
letve az, hogy sokszoros kiál-
lító művész az itt lezajlott tár-
latát az első helyek egyikére 
rangsorolta.

Folytatás
A beszámoló óta is lezaj-

lott néhány kiállítás és a to-
vábbiakban is hasonló szín-
vonalú programokat terve-
zünk, az előző évben megkez-
dett folyamatokat folytatni kí-
vánjuk. Júniusban Pállya Ce-
lesztin képeiből – szoborava-
táshoz kapcsolódóan –, júli-
usban Balogh Ádám képeiből 
nyílik kiállítás, majd augusz-
tusban Szabados György szel-
lemiségét képviselő zenei tá-
bor indul, illetve idén is lesz 
Misztrál – Gondolatok Háza 
A további eseményekről az új-
ság hasábjain igyekszünk idő-
ben beszámolni.

Minden látogató, érdeklő-
dő, segítségét megköszönve 
várunk mindenkit szeretettel 
az idei évben is. 

M. Z. és H.P.

Beszámoló a SIGIL Galéria és 
Kávézó eseményeiről

2014.04.29 – 2015.03.26.
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Már harmadik éve fo-
lyamatos az önvédel-
mi képzés a Nagymarosi 
Kittenberger Kálmán Ál-
talános Iskola és Művésze-
ti Iskolában, amely egye-
dülálló az országban. Az 
5., 6., 7. osztályos tanulók 
vesznek részt testnevelés 
óra alatt a képzésen, ahol 
a védekezés mellett a biz-
tonságos esést is megta-
nulják. 

- Ötödik osztályban 
megtanulják a biztonsá-
gos esést, földet érést, üté-
seket és rúgáskombináció-
kat gyakorolnak, belekós-
tolnak a földharc alapjai-
ba, és megtanulják az eset-
leges támadások, fojtások 
kivédését – mondta Tóth 

Barna instruktor. Hozzá-
tette: azért fontos, hogy a 
gyerekek már ilyen kor-
ban önvédelmet tanulja-
nak, mert a magabiztos-
ság mellett, könnyebben 

megtalálják helyüket az 
osztályban, határozottab-
bá válnak és kiállnak egy-
másért. 

A diákok a Hungary 
Tactical Combat stílust ta-

Egyedülálló az országban: önvédelemből 
jelesre vizsgáztak a diákok

nulják, amelynek mestere 
Majoros Tamás Vácon. Ez 
a stílus a küzdősportokat 
és az önvédelmi rendszert 
gyúrja egybe és, ami az ut-
cán igazán használatos, 
azokat emeli ki. Nem kell 
hozzá jó fizikum és köny-
nyen elsajátítható. 

- Az ötlet, hogy a gye-
rekek önvédelmet tanul-
janak, onnan jött három 
évvel ezelőtt, hogy beve-
zették a heti öt testneve-
lés órát. Mivel ezt nehéz 
hasznosan, a gyerekek ér-
deklődését fenntartva ki-
tölteni, így azt találtuk ki, 
hogy heti egy órában ön-
védelmet tanuljanak a diá-
kok – mondta Tóth Barna.

Aki ezen felül tovább 
szeretné tudását fejleszte-
ni, annak lehetősége van 
különórán ezt megtenni, 
szerdán és pénteken dél-
után a tornateremben. 

Furucz Anita

Csapatunk májusa viszonylag 
csendesen telt el, de két eset így 
is megmozgatta tűzoltóinkat, 
technikánkat, izmainkat, ide-
geinket:

Május 16-án az 
Ipolydamásdon rendezett gye-
reknapon tartottak bemutatót 
tagjaink, ahol a közönség meg-
ismerhette a Nagymarosi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület mun-
káját, felszereléseit. Beöltözhe-
tett tűzoltónak, tömlőt gurít-
hatott, vagy beülhetett a tűzol-
tó autóba, aki erre vágyott. A 
nagyobb gyerekek egy tűzol-
tó kvíz kérdőív kitöltése után 
nyalókával távozhattak. A ki-
sebbek színezőt kaptak és ter-
mészetesen nyalókákat. Mi 
nagyon jól éreztük magunkat 
a programon, bízunk benne, 
hogy a gyerekek is hasznos tu-
dással és jó érzésekkel fejezték 
be a programot.

Május 25. 20 45-kor kaptuk 
meg a megyei ügyelettől az ér-
tesítést, hogy a Lator völgyben 
egy ember szakadékba esett. 
Egyesületünk három tagja in-
dult menteni. Egy helyi lakos 
(a bejelentő) segítségével ta-

láltuk meg egy eldugott he-
gyi utca melletti hasadékban a 
férfi t, akinek a hangját hallot-
tuk és az elemlámpák fényé-
ben a kapaszkodó kezeit is si-
került felderíteni a lombok kö-
zött. Parancsnokunk lemászott, 
amíg tudott. Létránkat maxi-
mális hosszúságra állítottuk (4 
méter), biztosító kötéllel kikö-
töttük egy fához, majd leenged-
tük. A hasadékban parancsno-
kunk irányította a létrát, majd 
rásegítette a férfi t, akit létrával 
együtt húztunk fel a kötél segít-
ségével. A kimentett férfi  a kör-
nyékben lakik. Ittas állapotban 
volt. Elmondása szerint 16 óra 
óta lógott ott. Sérülést nem lát-

tunk rajta és ő sem jelezte, hogy 
bármi gondja lenne. 21:30-kor 
fejeztük be a munkát. Nagyon 
nagy szerencse, hogy volt a 
környéken egy ember, akinek 
feltűnt a kutyák ugatása és el-
ment felderíteni az okát!

Május 29. 9:06 perckor érke-
zett a riasztás, hogy Zebegény 
közelében a Dömösi átkelés 
megállóhelynél egy kamion 
füstöl, és egy sérült van. A jel-
zést már a balesetnél dolgozó 
mentősök adták le. Egyesüle-
tünk 9:13-kor úton volt és első-
nek ért a helyszínre. A teherau-
tó áramtalanítása után a füstö-
lés megszűnt, így beavatkozás-
ra nem került sor. Az autó mo-

tortere menet közben műsza-
ki hiba folytán erősen füstölni 
kezdett. A sofőr félreállt és ki-
szállt a kocsiból. Egy hátulról 
érkező személyautó a füsttől 
nem látta az akadályt és először 
a teherautó bal hátsó sarkának 
ment neki, majd onnan tovább 
haladva a kiszálló sofőrt gázol-
ta el. A helyszínre kivonult a 
váci fecskendő és és természe-
tesen a rendőrség is. 9:50-kor 
hagytuk el a helyszínt. Köszö-
net az éppen arra haladó pol-
gárőr kollégának, hogy a rend-
őrök érkezéséig vállalta a forga-
lom irányítását!

Meghívást kapott Egye-
sületünk is az iskola épületé-
nek 100. évfordulójára rende-
zett ünnepségre, ahol tagjaink 
egyenruhában meg is jelen-
tek. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni a meghívást és a szín-
vonalas, szórakoztató előadá-
sokat! Büszkék lehetünk isko-
lánkra! Jó érzés volt látni, hogy 
nem egy intézmény ünnepel-
te saját magát, hanem az egész 
város ünnepelt egy olyan ge-
nerációkat összekötő kapcsot, 
amely mindannyiunk életére 
hatással van, volt, vagy lesz. Vi-
gyázzunk rá! 

Marafkó Márk

Nyugodt volt a május az önkéntes tűzoltóknak
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A Milánói WFC Shindokai 
Karate Világkupán szép 
eredményeket ért el két 
nagymarosi fi atal Magyar-
országot képviselve, Szán-
tói Szabó Márk és Tamás, 
hiszen mindketten ezüst-
érmet szereztek kategóriá-
jukban. Azóta újabb meg-
mérettetésen van túl Márk, 
a magyar válogatott ver-
senyzőjeként világbajno-
ki ezüstérmet szerzett a 
május 16-án megrende-
zett Nyílt Shidokan Kara-
te Világbajnokságon. Márk 
hozzáállásával és dediká-
ciójával mind a felkészü-
lés során és a verseny alatt 
példamutatóan képvisel-
te hazáját, sportegyesület-
ét (KYO-SHIN SE) és isko-
láját – mondta róla edzője 
Aradi László.

- Milyen volt a milánói 
mezőny, mennyire kellett fel-
készülnie a két fi atalnak?

- Nagyon sokat készültek, 
hiszen ez volt az első úgy-
mond nemzetközi megmé-
rettetés, és az első olyan ver-
seny, ahol igazán a Shidokan 
karate szabályai szerint kel-
lett harcolniuk. Eddig 
Kyokushin szabályrend-
szerben harcoltunk. A ket-
tő között a lényeges különb-

ség, hogy a Shidokan kara-
téban foghatnak, földre vi-
hetnek, és ez által egy széles 
palettája nyílik meg a harc-
művészetnek. A versenyre 
már egy teljesen más felké-
szülés kellett, hiszen itt már 
a judo elemek dolgoztak, ez 
egy jóval komplexebb rend-
szer. De eddig mindketten 
a Kyokushin rendszerben 
is szépen helyt álltak. Mi-
lánó mindkettejüknek egy 
mélyvíz volt – mondta Ara-
di László.

- Magyarországot képvi-

Nyári táborok Kismaroson
Kedves Szülők és Gyerekek!

A kismarosi Művelődési Ház a nyári szünetre több tematikus tábort indít helyben, 2015. június 22-augusz-
tus 31-ig. Az augusztus 10-től augusztus 22-ig időszak kivételével heti rendszerességgel várjuk a gyerekeket 
hétfőtől péntekig, naponta 9 és 16 óra között. Napi háromszori étkezést biztosítunk, igény esetén ügyeletet 
is tartunk. Naponkénti csatlakozás is lehetséges. A táborok a következő program szerint indulnak: 
Ritmusok és formációk: (modern táncok, jelmeztervezés) vezetik Ungi Krisztián és Győrff y Adrienn, 
Néptánc: vezetik Karánsebessy Orsolya és Daragó Éva, Kis háziasszonyok: vezeti Végvári Györgyi, Csil-
lagjáró: vezeti Néder Katalin, Állatbarát: vezeti Heinczné Cserni Katalin és H. Szabó Petra, Kezes-lábas 
tábor (kézművesség és mozgás): vezetik Huszta Emma és Győrff y Adrienn, Karate: vezeti Kelemen Ákos
Nagy játéktábor: vezeti Csadó Klaudia.
Minden programot beindítunk, ha arra legalább 12 fő jelentkezik. A táborokba 4-től 14 éves korúak jelentkez-
hetnek, nem csak Kismarosról, hanem Nagymarosról, Verőcéről, Vácról, Szokolyáról, Zebegényből is. Részvé-
teli díj: 15.000.- Ft, de testvéreknek és több táborba jelentkezőknek kedvezményt kínálunk. 

Minden információ megtudható itt: https://www.facebook.com/csiriptabor 
Felvilágosítás és további információk kérhetők itt: Pálmai-Burik Éva a 20/552-6614-
es telefonszámon, palmaiburikeva@gmail.com , vagy Révúti Krisztina 30/489- 8840 es 

revuti.krisztina@gmail.com címen.

Karate: két sikeres szereplés, 
a cél akár az olimpia

Aradi László edzőként önzetlenül segíti a fi atalok 
felkészülését. Ma, nagyon kevés ilyen példát látni 
Magyarországon. Minden szabadidejét a gyerekek 
karate oktatására fordítja.  

selni egy vi-
l á g v e r s e -
nyen nagyon 
nagy szó. Ho-
gyan került ki 
Márk és Ta-
más a ver-
senyre?

- Ezt ők 
k i h a r c o l -
ták maguk-
nak szorgal-
mukkal és te-
hetségükkel. 
Már az első 

évükben látszott, hogy Márk 
és Tamás szeretnek harcol-
ni. Elértünk oda, hogy el-
kezdtük a versenyeket, és 
ott gyönyörűen teljesítettek, 
komoly mezőnyökben. Az-
óta eltelt három-négy év, fi a-
tal felnőtté váltak és ma már 
a kadet és az ifj ú junior kor-
csoportban versenyeznek. 
Már a zöld öv közeli szint-
hez értek. A tavaly téli edző-
táborban Sensei Laub János, 
szövetségi kapitány úgy ha-
tározott, hogy ők ketten, és 
egy tokaji harcos, Ricsák 

Erik, képviseljék hazánkat 
Milánóban. Márk és Tamás 
komoly harcok árán bizo-
nyították rátermettségüket. 

- Azóta újabb szép ered-
ménnyel büszkélkedhet 
Márk, hiszen a világbajnok-
ságon 25 ország versenyzői 
mérték össze tudásukat. 

- Igen, Magyarországon 
szervezték meg a Shidokan 
Világbajnokságot május kö-
zepén, ahol Márk egy haj-
szállal maradt le az övszer-
zésről. A milánói lendüle-
tet kihasználva érkeztünk a 
versenyre. Az alapozó fel-
készülés már megtörtén az 
olasz világkupára, itt már 
csak tovább kellett vinni az 
edzésprogramot. A világbaj-
nokság Márk számára újabb 
ezüstérmet hozott. Megér-
demelte volna az első helyet, 
mert kiütötte ellenfelét, de 
olyan bírói döntés született, 
hogy az egyik rúgását övön 
alulinak ítélték meg.

- Mire készülnek jelenleg? 
- Most lesz egy edzőtá-

borunk Tokajon, melyet 
Sensei Laub János rendez. 
Ezen részt vesz az európai- 
és világszövetség elnöke is. 
Napi három edzést tartanak 
a résztvevőknek, a négy-
öt napban, a végén pedig 
vizsga van. A versenyzéssel 
most leállunk, októberben 
lesz a következő megmé-
rettetés, akkor a Tokaj Ku-
pára és a Magyar Utánpót-
lás Bajnokságra megyünk 
a Bushido Kupára. Én in-
kább a jövőben a szeminári-
umokra szeretnék összpon-
tosítani, ami sok tapaszta-
latot ad, de a versenyzéssel 
sem állunk le. 

Szántói Szabó Márk és Ta-
más is elmondták: izgultak a 
milánói verseny előtt, hiszen 
az első nemzetközi megmé-
rettetésük volt, de felkészült-
nek érezték magukat. 

– Kemény ellenfelek vol-
tak – mondta Márk. A fi úk 
édesapjuk felvetésére kezd-
ték el ezt a sportot, már 
négy és fél éve. Addig sze-
retnék folytatni, amíg lehet, 
de a terv az olimpia, hiszen 
2020-tól a karate is olimpiai 
sportág lesz.

Furucz Aita
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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

Rendőri jelenlét
Egy holland barátom néhány napot nálam töltött Nagymaroson. 
Elégedett volt a közbiztonsággal is, szerinte ez a folyamatos rend-
őri jelenlét miatt van. Elmesélte, hogy a Főtéri presszó teraszán ülve 
látta, hogy egy egyenruhás rendőr minden nap végigsétál a körzet-
ben, néha egy-egy házba bekopogtat, és a járókelőkkel is vált né-
hány közvetlen szót. Mindenki nagyon barátságosan üdvözölte a 
rendőrt, aki - nyilván a szolgálat leteltével - beült az állampolgárok-
kal egy pohár (néha korsó) sörre. 

A holland barátom ennek tudta be, hogy ittléte alatt egyetlen 
eszeveszetten száguldó autóst sem látott, sőt még szabálytalanul 
parkolót is csak ritkán. Nem győzött csodálkozni, hogy közterüle-
ten minden lámpa ép, nem lopják a virágokat, az utcán nem árul-
nak kábítószert, és minden boltban számlát adnak a vásárlóknak. 
Nem volt utcai randalírozás, komolyabb csoportosulást is csak a 
polgármesteri hivatal előtt látott, ahol a helybeliek nyilván azon 
versenyeztek, hogy ki fi zeti be hamarabb a helyi ingatlanadót.  A 
vasárnapi focimeccsen sem volt semmi balhé, a győztes csapat 
szurkolói a mérkőzés után sörözni hívták a vesztesek drukkereit.

A barátom szerint mindez annak az egyetlen, jókedvű, kedves 
rendőr jelenlétének köszönhető, aki makulátlan egyenruhájában, 
ráadásul fegyvertelenül járőrözött minden nap a marosi utcákon.

Csak az elutazásakor árultam el neki, hogy az illető nem is rend-
őr volt, hanem a helyi postás… 

Mint 2005 óta minden év-
ben, idén is megtartotta szo-
kásos májusi összejövetel-
ét az 1968-ban végzett évfo-
lyam három osztálya. A szo-
kásos jó hangulatot megsza-
kították az emlékezés per-
cei, mert a korábbi találko-
zók fáradhatatlan szervezője, 
Mundi Pityu már nem lehe-
tett közöttük. Kijárva a földi 

iskolát, felsőbb osztályba lé-
pett. Emléke előtt tisztelegtek 
diáktársai, amikor elhatároz-
ták, hogy nem hagyják meg-
szakadni az évtizedes hagyo-
mányukat és folytatják a má-
jusi találkozóikat. Ezzel is jó 
példáját adva, hogy az éppen 
100 éves fennállását ünneplő 
marosi iskola milyen össze-
tartó közösségeket nevelt.

Ismét együtt a ’68-as évfolyam
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Olvasói levél

2014 Ybl-év volt. Mi is beiktattunk két jelentős Ybl-alkotást 
budapesti sétánk keretébe. Megnéztük a Szent István bazili-
kát, természetesen ottani vezetővel, aki szakszerűen és rész-
letesen ismertette a tudni- és látnivalókat. Felmentünk a to-
ronyba is, ahonnan csodás panoráma nyílik körbe Budapest-
re. Kicsit megdolgoztatta a képzeletünket, hogy felismerjük a 
tetőkről Budapest jellegzetes épületeit. Ezután átsétáltunk az 
Operaházhoz, ahol szintén helyi idegenvezető mutatta be az 
épületet. Érdekes volt látni ünneplőbe öltözött emberek nél-
kül a csodaszép belső tereket, ahová másképp nem is jutha-
tunk be. E két épület megtekintése 4-5 órát vett igénybe, s a 
mi korosztályunknak további program már fárasztó lett vol-
na.

Folytatva kiruccanásainkat januárban még megnéztük a 
Rembrandt-kiállítást és várakozás közben a lépcsőkről vissza-
tekintve a Hősök-terét. Be volt iktatva a Mezőgazdasági Mú-
zeum is, de erre már se lelki se testi erőnk nem volt.

Pár hét pihenés után a Parlament következett, megint 
Halászné Éva vezetésével. Előtte és utána az újjáépített Kos-
suth-tér, szobrok, stb. (be kell vallani, az eredményről kinek-
kinek más volt a véleménye, hisz mi mindannyian ismertük a 
„régi teret” is) Sajnos, a Parlament belső vezetése sem a régi, 
nem nagyon hagytak időt nézegetésre, elgondolkodásra és 
csodálatra. Elég gyorsan „lezavarták” a bemutatást. Igen sok 
a látogató, mi is hol angol fi atalokkal, hol idősebb japánok-
kal „ütköztünk”. A Parlament után be volt iktatva a Vigadó is, 
hátha lesz még erőnk erre is. Nem volt! No, sebaj, ez maradt 
egy újabb programnak.

Egy kis kikapcsolódás végett a jó időben elmentünk Ki-
rályrétre szalonnát sütni. Négyen előre mentek autóval, így 
mire húszan megérkeztünk, a tűz már égett, illetve parázs-
lott, rögtön nekiülhettünk a sütésnek. Aztán volt, aki csak pi-
hent, volt, aki sétált egyet, páran megnézték az első-díjas lá-
togató—központ kiállítását. A végén egy jó kis közös nótázás 
zárta a kirándulást.

Rátérve a klubnapokra, ott is zajlik az élet. Még 2014-ben 
megbeszéltük az idei év programjait, javaslatok hangzottak el, 
hogy lehetne még vonzóbbá tenni összejöveteleinket. A régi 
bevált „receptek” mentek tovább, mint Idősek Világnapja, 
Mikulás és karácsony est, pótszilveszter, krumplizsúr, stb. De 
meglátogatott minket Szűcs Ildikó előadóművész is, főleg Jó-
zsef Attila versekkel, pótlandó a tavalyi József Attila-évet. Az-
tán még a tagságot is megszavaltatta. Előadtuk közösen Arany 
János A walesi bárdok című balladáját.

Egy Erkel-színházi élményünket el kell mondani, mert 
ez nem mindennapi volt. Megnéztük a Nabucco főpróbáját 
(28-an voltunk), igaz „kakasüllőn” 200 és 500 forintos hely-
árakon, de „testközelből” láthattuk és hallhattuk a főszerep-
lőt, aki az első felvonásban az erkélyen énekelt a közönség kö-
zött. No és a befejezés! A szűnni nem akaró taps ráadást ho-
zott. A karmester beintésére a zenekar elkezdte a „Rabszolgák 
kórusát” játszani, amit a színpadon levő összes szereplő és egy 
újabb beintésre a közönség is együtt énekelt. Torokszorító, el 
nem felejthető élmény maradt mindnyájunknak. A darabot 
Kesselyák Gergely rendezte és a karmester Kovács János volt.

(A továbbiakról a következő számban számolunk be.)
Nyugdíjasklub

A Kismarosi Sváb Múzeumban
Julcsi néni emlékére

Hová vezet e néhány kopott grádics, 
Amin fölfelé némán ballagok, 

Talán egy öreg, díszes templom áll itt, 
Oldalán ékes, ólmos ablakok.

Dísz nélkül áll a ház az utcasorban, 
Nem régi komák ódon temploma,

De benne van mit ősök tettek, hoztak, 
Mert ez a múlt szerény kis csarnoka.

S a polcokon szép sorban áll a sok kincs, 
Mi eleinkről mára ránk maradt, 

Rokka és prés s a bölcsőben gyerek ring, 
Cserépedény és tűzoltó sisak.

És hosszú rendje mind a sok-sok tárgynak,
Templomi zászló mellett szent kereszt, 

Ez volt a dísze minden Úrnapjának, 
E jel lesz, ami sírunkba ereszt.

S a gyötrelem, kit mindhiába vártak, 
Szülőanyák záporos könnyei,

S kik büntetést mind ártatlanul kaptak, 
A málenkijnak sok keservei.

Messzi földről bárkán jöttek hajdan,
Az országúton, a kékellő Dunán, 

A német ajk mind magyarrá vált majdan,
A magyar földön leltek új hazát.

S amíg a nap tűzvarázzsal áldoz,
Megismertem a múló tegnapot,
Éljetek békén itt e csodás tájon,

Kívánok nektek boldog holnapot!

Kismaros, 2014. augusztus 26.
Körömi Ferenc

Középiskolai szinten megis-
mételte tavalyi kémia ered-
ményét Striker Balázs: 2015-
ben is I. helyezést ért el, ez-
úttal az Irinyi János Orszá-
gos Középiskolai Kémiaver-
senyen. A Budapesti Faze-
kas Mihály Gyakorló Iskola 
és Gimnázium 9. osztályos 
tanulója - a nagymarosi is-
kola volt diákja - miközben 
elhozta az Irinyi-díjat, idén 
is bejutott az országos fi zi-
kaverseny döntősei közé is.

Striker Balázs idén 
is a kémia bajnoka Epizódok a nyugdíjasklub 

életéből (2)
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

Keveréket, vagy 
fajtatisztát?
Sok emberben felmerül ez a kérdés, 
amikor először szeretne négy lábú tár-
sat választani maga és a családja mellé. 
Az állatmenhelyekről és lakóikról kerin-
gő mendemondák a legtöbb ember ér-
zelmeit és gondolkodásmódját megha-
tározzák, egészen addig, amíg maga el 
nem megy megnézni egy telepet.  

A fajta tiszta kutya vételára többe ke-
rül, hacsak nem felelőtlen szaporítótól sze-
rezzük be a kutyát, ezt azonban ne tegyük, 
mert az általunk kedvelt fajta vérvonalának 
ugyanúgy ártunk vele, mint saját magunk-
nak, hiszen nem egyszer a gyenge idegze-
tű, örökletes betegségekkel küzdő egyedek 
is szaporításra kerülnek a saját kutya iránti 
féktelen rajongás miatt. A gazdasági haszon 
miatt szaporító bűnözők hirdetéseinek is 
könnyen fel lehet ülni, akik nem egyszer 
embertelen körülmények között, ketrecben 
tartják a szaporításra szánt szukákat. Sajnos 
még mindig elég kevesen látják át, hogy a 
törzskönyv, vagyis az ellenőrzött vérvonal 
nem úri huncutság, vagy nagyzási hóbort, 
hanem egy fajta garanciája, hogy természe-
tében, mind képességeiben, mind küllemé-
ben megfelel arra a feladatra, amire a sok-
szor évszázadokra visszanyúló tenyésztése 
alatt szánták. Amennyiben ennyire elköte-
lezettnek érezzük magunkat egy fajta mel-
lett, akkor ne sajnáljuk megadni az árát egy 
egészséges, törzskönyves kölyöknek, de fel-
tétlenül nézzük meg azt is, hogy a fajtára 
jellemző örökletes betegségekre szűrték-e 
a szülőket. 

Ha azonban nem ennyire erős az elkö-
telezettségünk, válasszunk a menhelyek la-
kói közül, hiszen rengeteg kutyus szalad-
gál gazdátlanul, szerető családra várva. Ad-

junk egy esélyt az esélyteleneknek! A leg-
jobb menhelyeken sincs jó dolga egy kutyá-
nak! Egészen egyszerűen azért, mert a ku-
tya arra született, hogy ember társát szol-
gálja! Bár kutyafalkában jól el tudja ütni az 
időt, a kutya nem farkas. Minden etológiai 
kutatás azt támasztja alá, hogy a kutya fel-
tétel nélkül csak az emberhez képes ragasz-
kodni, így minden kutyának gazdára van 
szüksége a boldogsághoz.

Mielőtt választunk, nem árt odafi gyelni 
rá, hogy minden keverék kutya besorolha-
tó valamely típusba (pl. harcikutya, pásztor 

kutya, vadász kutya, munkakutya, öleb...
stb.) és a külső alapján leggyakrabban kö-
vetkeztetni lehet az állat természetére, visel-
kedésére. Amennyiben mi nem rendelke-
zünk elegendő gyakorlattal a kutya beazo-
nosítását illetően, kérjünk segítséget szak-
embertől és alaposan olvassunk utána az 
adott fajta tulajdonságainak. Legyünk tisz-
tában azzal is, hogy honnan, milyen körül-
mények közül hozzuk el az állatot. Kapott-e 
féreghajtót, bolhátlanították-e, milyen oltá-
sai vannak meg? Van-e, vagy volt-e valami-
lyen sérülése, betegsége? Egy állat viselke-
dése az alaptermészetén túl nagyban függ 
a megélt traumáktól. Kérdezzük meg, ho-

gyan került a menhelyre, milyen élménye-
ket szerzett? Végül pedig adjunk időt új ba-
rátunknak, hogy megtanulja a játéksza-
bályokat és beilleszkedjen családunkba! 
Hagyjunk békésen pihenni, elvonulni, ha 
elfáradt a sok új élménytől.

Mindent egybevetve tiszta szívvel ajánl-
juk a menhelyen vagy gyepmesteri telepen 
lakó kutyák örökbefogadását! Megfelelő 
körültekintéssel elkerülhetőek a kellemet-
lenségek, és egy olyan hűséges ebbel gazda-
godhat a család, akit egyszerűen bűn lenne 
nem megbecsülni!

Nyomatékosan sze-
retnénk felhívni rá a 
fi gyelmet, hogy nagy-
maros területén csak 
pórázon sétáltatha-
tó kutya! A szabályo-
zás nem fölösleges. 
Dr. Drobilich jános 
állatorvos úr közlé-
se szerint heti rend-
szerességgel kell ha-
rapott sebeket össze-
varrnia, amelyeket a 
városban póráz nélkül 
sétáltatott, vagy ott-
honról elszökött ku-

tyák okoznak. Számos panasz érkezett a 
bicikli úton futó, kerékpározó sportolók 
és kiránduló családok részéről is. Bármi-
lyen édes, gyerekbarát kutya veszélyessé 
válhat ha megijed valamitől, ha a gyors 
mozgást támadásnak véli, vagy egysze-
rűen nem szimpatikus neki a szembejö-
vő kutya. Ezen kívül a bicikliúton keresz-
tülfutó kutyák súlyos balesetet okozhat-
nak. A kutyasétáltatást kérjük a földúton 
tegyék, a város belterületén pedig az en-
gedelmes vagy engedelmesnek vélt kutyá-
kat is vezessék pórázon. Figyeljünk egy-
másra, legalább ezzel csökkentsük a napi 
streszt. 

" Kutya Alapokmány az Emberi Egészségre"
A következő " Kutya Alapokmány az Emberi Egészségre" tekintélyes mennyiségű, független akadémiai kutatáson alapul. További infor-
mációért 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 ala-
csony vércukorszintet.        

           Von-Benko  Marian és Ferenc
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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
június-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

DIÁNA (jósnő, Tarot mester 
több évtizedes gyakorlattal)

spirituális tanácsadó.
 

Életvezetés-sorselemzés, gyógyító mágia.

IDŐPONT EGYEZTETÉS: 0630/711-8771

Szeretettel várom!

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!
Látásvizsglat: június 13., szombat - Kismaros

                                    június 27., szombat - Nagymaros
Előjegyzés szükséges: 06-30/916-0889

Kismaros, Szokolyai út 10/B

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

Születtek: Gergely Péter és Bajzát Orsolya fi a Bence, 
Farkas Mihály és Katulin Anett fi a Dániel,  Kádár Kop-
pány és Sasvári Eszter lánya Luca.
Házasságot kötöttek: Kemény Márton és Vörös Júlia
Bíró Péter Antal és Dömötör Zsuzsanna, Juhász József 
és Palotai Krisztina, Papp Csaba és Raszler Orsolya.
Elhaláloztak: Erdei János (1918), Gúthy Lászlóné 
sz.n.: Richter Magdolna (1941), Hervai Ferencné sz.n.: 
Emmer Mária (1923), Horváth Tibor (1942), Huttora 
Jánosné sz.n.: Hauser Irén (1936), Néder János (1951), 
Obrotka Gyula (1952), Zsombok Sándor (1944). 

Június 11. 9 - 12  Vásár (Angol használt ruha)
Június 12. 11.00  Iskola - előadás
Június 15. 17.00 Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
Június 16. de: Vásár
Június 18. de: Vásár
Június 20. 10 éves a Wildenrosen Táncegyüttes - műsoros délután
Június 22-től Zenei tábor
Június 24. de: Vásár
Június 25. 9 - 12  Vásár (Angol használt ruha)
Június 29. 17.00 Városi Nyugdíjasklub - záró foglalkozás
Június 30. de Vásár
Július 1. de: Vásár
Június 1. 19.00 Komolyzenei hangverseny (zenei tábor - záró)
Július 02. 12 - 18 Véradás
Július 08. de Vásár
Július 09. 9 - 12  Vásár (Angol használt ruha)
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KARSÁN 
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

         

®

Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás

P , , -
,  

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

David Balazic
Cipő készítő és javító mester

Cipőápolási szerek, cipőfűzők, 
talpbetétek, hátitáskák, pénztárcák, 

csizma és cipő sámfák kaphatók!
Nyitva tartás: hétfő zárva, 

kedd-péntek 8-12 és 
13-17, szombat 8-12, 

vasárnap zárva

Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu



TAMÁS AUTÓ KFT.
Vác, Rádi út 1-3.

tel.: 06/20-539-8393
e-mail: info@tamasauto.hu

RENAULT SZERVIZ
A feltüntetett árak tartalmazzák a Motrio alkatrészeket, a munkadíjat és az áfát. A klímaellenőrzés és -tisztítás díja az akció ideje alatt érvényes.  
A fenti akciós ajánlatok nem vonhatók össze más kedvezményekkel. A modelljére érvényes pontos árakról érdeklődjön a márkakereskedésben.

SZERVIZ 
MEGOLDÁS AZ IDŐSEBB RENAULT JÁRMŰVEKRE

5+
www.szervizotplusz.hu

KLÍMA 
ELLENŐRZÉSE

4 790 Ft
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