
Közélet 
Kultúra
Mindennapok

2016. július 10.
150 forint

Iskolai hírek: elballagtak, elbúcsúztak 
szeptemberig a diákok

2016.augusztus 20-21 (szombat-vasárnap) 10:00-22:00 2016.augusztus 20-21 (szombat-vasárnap) 10:00-22:00 

Víz - Erdő Aktív Program és Sport Fesztivál Víz - Erdő Aktív Program és Sport Fesztivál 

Helyszín: Nagymarosi StrandHelyszín: Nagymarosi Strand

Vizi- víz parti és erdei programok az aktív kikapcsolódás jegyében.Vizi- víz parti és erdei programok az aktív kikapcsolódás jegyében.

Fellépők: Kocsis Reni és a Fiesta, Ásós Attila, Mc hawer és Tekknö, A két zsiványFellépők: Kocsis Reni és a Fiesta, Ásós Attila, Mc hawer és Tekknö, A két zsivány

A belépés ingyenes.A belépés ingyenes.

Lezárult eg újabb tanév és véget ért az általános iskola a végzős, ballagó diákoknak. Iskolai híreinket a 6-7. ol-
dalon olvashatják

Hegyi mise: a meleg 
ellenére is sokan voltak
Gáspár István plébános a Nagymaro-
si Német Nemzetiségi Önkormány-
zattal, és Ivor Andrásné elnökkel ösz-
szefogva első, de valószínűleg nem 
az utolsó alkalommal szervezte meg 
a kálvária kápolnánál a hegyi misét, 
Heilige Bergmessét még júniusban. 

Két testületi 
ülés: sok döntés
Ebben a hónapban kétszer 
ülésezett a testület: döntöt-
tek a városi kitüntetésekről, 
elfogadták a Zöld Híd szer-
ződés felmondását, emyelt 
később a társaság vissza-
vont, és szabályozták a le-
hajtást a csónakokkal a Pa-
noráma mellett. 

  3. oldal  5. oldal
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Magyarország vadregényes 
hegyvidéki erdei vasútját 
építette újjá a Börzsöny-
ben az Ipoly Erdő Zrt. A 
korábbi két szakaszt ösz-
szekötő Márianosztra és 
Nagyirtáspuszta közöt-
ti pálya kiépítésével teljes 
kisvasúti vonalon, össze-
hangolt menetrenddel jár 
a kisvasút immár Szobtól 
Nagybörzsönyig.

Az Ipoly Erdő Zrt. fejlesz-
tésének keretében a mint-
egy 7 kilométer hosszúsá-
gú, keskeny nyomtávú er-
dei vasúti pálya visszaépíté-
sével megvalósult az évtize-
deken át hiányzó összekötte-
tés a Szob-Márianosztra és a 
Nagybörzsöny-Nagyirtáspuszta 
kisvasúti vonalak között, és a 
vasútvonal történetében először 
megteremtettük a személyfor-
galom lehetőségét a belső-bör-
zsönyi szakaszon is. Az ország-
ban egyedülállóan kanyargós és 
meredek pálya megépítéséhez, 
az 1,1 milliárd forintot megha-
ladó értékű fejlesztéshez az EU 
kiemelt pályázata 600 millió, a 
Földművelésügyi Minisztérium 
300 millió forint összegű támo-

gatást nyújtott, amit az erdőgaz-
daság a saját forrásaival egészí-
tett ki.

A Márianosztra-Nagyir-
táspuszta Erdei Vasút mos-
tani működtetéséhez több 
ok vezetett, hiszen a Szob 
– Nagybörzsöny pálya tel-
jes vonalhosszban soha nem 
volt személyforgalom számára 
megnyitva. Ez a középső sza-
kasz újjáépítésével csak most 
valósulhat meg először. A má-
sik két kapcsolódó szakasz fel-
újítása az elmúlt évtizedben 
külön-külön történt meg. A 
különféle pályázati forráso-
kat bevonó Önkormányzat-
ok a pályázataikban vállaltak 
betartására kialakították sa-

ját működtetési és üzemelte-
tési formáikat, illetve vasúti 
járműparkjukat pályaszaka-
szuk speciális igényeihez iga-
zították. Ezen okok miatt te-
hát külön üzemeltetők látják 
el a vasúti forgalom lebonyolí-
tását. A vasúti szakaszok üze-
meltetői számos erőfeszítést 
tettek azért, hogy minél össze-
hangoltabban tudják az utasok 
szállítását megoldani.

Ha teljes hosszában végig 
szeretne utazni a 21 km-es 
vonalon, érdemes számításba 
venni, hogy jelenleg kétszer át 
kell szállni. A Márianosztra-
Nagyirtáspuszta közötti sza-
kaszon a gördülő állomány 
fejlesztése folyamatos, és ab-

Egyedülálló új pálya nyílt meg a Egyedülálló új pálya nyílt meg a 
kisvasutazás szerelmesei előttkisvasutazás szerelmesei előtt

ban az esetben, ha az erre a 
szakaszra éppen most ké-
szülő motorvonat is munká-
ba áll, a nagyobb utasforga-
lom is könnyebben kezelhe-
tő lesz. A korábbi két szakaszt 
összekötő Márianosztra és 
Nagyirtáspuszta közötti pálya 
kiépítésével tehát teljes kis-
vasúti vonalon, összehangolt 
menetrenddel, hétvégén, il-
letve a nyári időszakban pén-
tektől vasárnapig jár a kisvas-
út.

A túrautakban bővelke-
dő Börzsöny és az Ipoly völ-
gye igazi gyöngyszem az ak-
tív időtöltés kedvelői számá-
ra. A csóványosi vagy éppen a 
hegyestetői kilátóból kitekint-
ve szélesre nyílik a látómező, 
előtérben a börzsönyi és du-
nakanyari tájképpel.

A Börzsöny hazánk kisvas-
utakban leggazdagabb hegy-
sége, a tájegység délkeleti ré-
szén a királyréti, északon a 
kemencei erdei vasút várja a 
túrázókat.

A város zajától távoli, kul-
turális látnivalókban gazdag 
börzsönyi települések között 
olyan nevezetességeket talál-
hatunk, mint a márianosztrai 
híres búcsújáró templom, 
Drégely vára vagy épp a 
Honti-szakadék.

A páratlan szépségű kör-
nyék felfedezésére érdemes 
több napot szánni, melyhez 
igazi erdei szálláshelyek je-
lentenek menedéket a megfá-
radt utazók számára. A Tol-
mács-hegyi csúcsfordító köze-
lében lévő Kisirtáspusztai He-
gyi Menedékház, a Zebegényi 
Sátortábor és a panzió jellegű 
Tóvik Vendégház szolgáltatá-
saik, felszereltségük és a magas 
minőségi kiszolgálás által vál-
tak kedveltté.

A részletes kisvasúti in-
formációkat a http://www.
erdeikirandulasok.hu/erdei-
vasutak/mnniev oldalon talál-
ja.

A Börzsöny és Cserhát to-
vábbi kirándulóhelyeiről és mi-
nőségi szálláshelyeiről a www.
erdeikirandulasok.hu, vala-
mint a www.erdeihazak.hu 
honlapok és a www.facebook.
com/ipolyerdozrt oldal nyújta-
nak további tájékoztatást a ki-
rándulni vágyók számára. (x)
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Június közepén 
kinyitott a strand

Tájékoztatjuk a lakossá-
got és vendégeinket, hogy 
az április 4-én benyújtott 
kérelmünkre június 15-
én megkaptuk a dunai 
strandunk (hivatalosan 
természetes fürdőhely) 
kijelölő döntést. A döntés 
értelmében a strand hi-
vatalosan működtethető 

június 1. napjától.
Amint a Duna vízállása lehetővé teszi, kihelyezzük a 

bólyákat, táblákat, és végre kezdetét veheti a strandszezon.
A vízmintavételi jegyzőkönyv szerint májusban is jó 

volt a vízminőség. A friss jegyzőkönyveket folyamatosan 
közzé fogjuk tenni a város honlapján: www.nagymaros.hu.

Von Benkó Ferenc köszöntése

Von Benkó Ferenc  2016. június 9-én töltötte be a 90. életévét. 
Ezen alkalomból baráti összejövetelt rendezett a Sigil Galériá-
ban. A rendezvényen átadásra került Mándliné Szabó Katalin 
alpolgármester és Petrovics László polgármester által miniszter-
elnök úr aláírásával jegyzett emléklap,  számos jókívánsággal 
és köszönettel együtt.

Júniusban kétszer ülésezett 
a város képviselő-testülete. 
Először június 14-én ültek 
össze a városanyák és -apák. 
A rendkívüli tanácskozáson 
mindössze 5 témával foglal-
koztak.

Először a hulladékgazdál-
kodási feladatellátásjövőbeli 
lehetőségeinek áttekintésé-
vel foglalkoztak. Kisebb vita 
után azonban úgy döntöttek, 
hogy elnapolják a döntést, 
megvárva a szolgáltatók fi -
nanszírozási folyamatának 
alakulását. Ezért felkérték a 
Maros Nonprofi t Kft . ügy-
vezetőjét a likviditási helyzet 
kedvezőtlen alakulása ese-
tén annak azonnali jelzésére, 
a döntéshozatal érdekében. 
Mivel változik a szolgáltatás, 
hiszen állami cég lép be a 
számlázásba, ezért azt is kér-
te a grémium, hogy a köz-
szolgáltatási szerződés mó-
dosítását a követlező ülésre 
készítsék elő. 

Aktualizálásra került a 
2016-os közbeszerzési terv 
is. A Dózsa György úti óvo-

da első közbeszerzése si-
kertelenül zárult le, illetve 
az önkormányzat piaci ala-
pon kívánja a továbbikaban 
a földgázt beszerezni, így 
ezekkel az elemekkel frissí-
tett tervet fogadtak el a kép-
viselők, melyet már a város 
honlapján is olvashatnak. 

A testület a Petrovics 
László polgármester javas-
latára belép a Települési 
Önkormányzatok Országos 
Szövetségébe, így  vállalja a 
20 Ft/lakos összegű tagdíj 
megfi zetését.

Zárt ülésen tárgyaltak 
még egy bérlő kérelméről, 
valamint az önkormányzati 
kitünetések idei odaítélésé-
ről. 

 
Június 23-án újabb ta-

nácskozást tartottak. Ezúttal 
négy téma szerepelt napi-
renden. 

A testület a Maros Non-
profi t Kft -vel 2014. július 
1-én létrejött hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási 
szerződés mellékletét képe-

ző tervezet szerinti módo-
sítását jóváhagyta, valamint 
tudomásul vették, hogy a 
Zöld Híd Régió Nonprofi t 
Kft  június 14-én kelt leve-
lében a háromoldalú köz-
szolgáltatási szerződést jú-
lius 1-vel felmondja, anyagi 
helyzetére hivatkozva. Kér-
ték azt is, hogy a polgár-
mester azonnal forduljon a 
katasztrófavédelmhez, hi-
szen így nem lesz megoldott 
a település szemétszállítása. 

Időközben azonban a 
céghez megérkezett az ál-
lami támogatás, így kérték, 
hogy a testület vonja visz-
sza határozatát. Így jelen-
leg a korábbi szerződés él. 
A város tulajdonában lévő 
víziközművekre vonatkozó, 
a Duna Menti Regionális 
Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által elké-
szített vagyonértékelést és az 
abban szereplő vagyonleltárt 
is elfogadta a grémium.

Pályázik a város 
rendíkvüli szociális támoga-
tásra is a belügyminiszter és 

a nemzetgazdasági minisz-
ter pályázati kiírásán.

A testület a következő 
döntést hozta a Motorcsó-
nak SE bérleménye melletti 
csónaklejáró közlekedési 
rendje korlátozásával kap-
csolatban, a sokszor ott ta-
pasztalt kaotikus állapot 
megszüntetése érdekében: 

1. Behajtani tilos tábla 
kihelyezéséről dönt a Váci 
út csatlakozásához, kivéve 
engedéllyel kiegészítő táblá-
val. A behajtásra engedélyt a 
Motorcsónak SE-nek, illetve 
a vízi járművek adóját befi -
zető nagymarosi lakóhelyű 
hajótulajdonosnak kell meg-
adni.

2. A csónaklejáró melletti 
füves területen a megállást 
megállni tilos tábla kihelye-
zésével kívánja tiltani, és az 
engedéllyel a területre behaj-
tók sem használhatják meg-
állásra, várakozásra a lehajtó 
két oldalán lévő területet.

3. A Panoráma ABC felé 
virágláda kihelyezésével kell 
korlátozni a területre beju-
tást, kizárólag kézi erővel 
tolt kocsik bejutását bizto-
sítva.

Kérték a közterület-felü-
gyelő és a rendőrség intéz-
kedését a terület forgalmi 
rendjének biztosítása érde-
kében.

Furucz Anita

Két testületi ülés: sok döntés
A Zöld Híd először felmondta a 

szerződést, majd visszavonta kérését 
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Június 11-én, szombaton  
délelőtt megnyitóval vet-
te kezdetét az idén 21. al-
kalommal megrendezésre 
kerülő Kittenberger Napok. 
Sajnos azonban az időjárás 
nem volt kegyes, így délután 
néhány programot - köztük 
a koncerteket is - le kellett 
mondani.

A délelőtti megnyitó ün-
nepség azonban még napsü-
tésben zajlott. A vendégeket 
Mándliné Szabó Katalin al-
polgármester köszöntötte az 
önkormányzat nevében. 

- Kittenberger Kálmán 

neve bavonult a halhatatla-
nok névsorába. Bízunk ben-
ne, hogy Kitti bácsi, aki már 
az égből tekint le ránk, meg-
elégedéssel veszi azt, hogy 
Nagymaros Város Önkor-
mányzata, az itt élő embe-
rek, a magyar vadásztársa-
dalom adózik emlékének, és 
munkásságát milyen nagyra 
becsüli - mondta.

Az ünnepi beszédet ezút-
tal Fábián Szabolcs, a Kitten-
berger Kálmán Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti 
Iskola vezetője mondta, aki 
visszaemlékezett arra, hogy 

19 évvel ezelőtt vette fel az 
iskola a nagy vadász nevét. 

- Kittenberger Kálmán  
munkássága és példája kö-
vetendő mintát nyújt diákja-
inknak és nagymaros polgá-
rinak egyaránt. Kittenberger 
Kálmán afrikakutató,  zooló-
gus, tanár, vadász és termé-
szettudományi író életútja 
motiválhat mindannyiunkat 
a feladataink ellátásában - 
hangzott el. 

A beszédek után most is 
az önkormányzat, az iskola 
és a vadásztársaságok ko-
szorúzták meg Kittenberger 

Kálmán mell-
szobrát. 

Idén sajnos 
az időjárás 
nem szegő-
dött támogató 
par tnere ink 
közé a szóra-
koztató prog-
ramok kap-
csán. Szombat 
délután az ál-
talános iskola 
műsorát meg-
szakítva zú-
dult le város-
unkra az eső, 
amely lehetet-
lenné tette a 

további műsor bemutatását 
szabadtéren. A Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes szerve-
zésében a XV. Nagymarosi 
Fúvószenekari Fesztivál a 
művelődési házban került 
megrendezésre a hálás kö-
zönség előtt.

Keresztes Ildikó művész-
nő koncertje elhalasztásra 
került, de pár héttel a ren-
dezvényt követően már 
sikerült megállapodni és 
aláírni a szerződés módosí-

tását, amely alapján október 
21-én, a művelődési házban 
ad koncertet az énekesnő. 

Az utcabálra szerződött 
Derby zenekar szintén vál-
lalta a későbbi fellépést, 
augusztus 27-én este a Csí-
pős Fesztiválon szolgáltatja 
majd a talpalávalót.

A méltán népszerű  
Ütőegyüttes műsorát au-
gusztus 20-án mutatja be a 
Szent István Napi Borünnep 
keretein belül.

Köszönjük támogatóink-
nak, hogy idén is megün-
nepelhettük a Kittenberger 
Kálmán Napokat:  Új ház 
Centrum, Piramis Építőház 
Kft , Országos Magyar Va-
dászkamara, Dunakanyar 
Kittenberger Kálmán Va-
dásztársaság, Máté Állat-
védelmi Alapítvány és a kö-
zönségnek akik ellátogattak a 
rendezvényre.

Plnetner Katalin és 
Furucz Anita, 

fotók: Mándli Gyula

Elmosta az eső az idei Kittenberger 
Napokat, a koncerteket bepótolják
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Gáspár István plébánosunk 
ötleteként Nagymaroson első 
alkalommal került sor a Kál-
vária dombon a Hegyi mise 
celebrálására.

A hőségriadó ellenére a 
hívők köréből szép számmal 
vettek részt a bensőséges, és 
különleges szent  misén.

István atya és Heininger Fe-
renc  elismerő és köszönő so-
rai kifejezőek, melyhez csat-
lakozzanak  a fotók a történés 
meghittségét visszatükrözve.

„Kedves Testvérek!

Így, ez első nagymarosi 
„Bergmessén” túl megoszta-
nám Veletek jó érzéseimet.

- Felemelő volt, bensőséges, 
ünnepi, különleges, és testvé-
ries.

- A rekkenő hőség és hőség-
riadó ellenére szép számban, 
kb. negyvenen voltak jelen 
(sokan a Kálvária meredek 

lépcsőin gyalog érkezve!) Elis-
merés elkötelezettségükért, bá-
torságukért, kitartásukért. 

- Egy öreg diófa árnyéka, 

a folyamatosan éltető szellő 
társasága a vélelmezett „tö-
meghalál” helyett kifejezet-
ten kellemes kereteket adott 

a szentmisének.(Egyedül az 
oltár, és István atya állt végig 
a tűző napon - ezt mondjuk, 
mint példamutatás el is várha-
tó a nyáj pásztorától - köszö-
net áldozatvállalásáért, és a 
Bergmesse ötletért.)

- Mindezt fokozta Ivor An-
csa egyszerű, környezetbe illő, 
pompázatosan szép mezei cso-
kor oltár dekorációja.

- Majd a szentmise utáni 
könnyed agapé oldott hangu-
lata.

- Végül Ivor Ancsa újabb 
meglepetéscsokra: Hénop La-
ura népdalénekes ifj ú leány, 

Bidovics Ábel citerázó fi atal 
legény, és a verőcei Őszikék 
tánccsoport fellépése. 

- Ezen a késő délutánon 
ismét megélhettük azt, amit 
már oly sokszor: jó volt így 
együtt az egyházközségi test-
vérekkel, és egy újabb „Tábor 
hegy” élménnyel. 

Érdemes folytatni jövőre is!
Köszönet: Ivor Anikónak és 

a Német Nemzetiség Önkor-
mányzatnak a szervezésért, 
Az önkormányzatnak a szállí-
tásért, Szabó Ildikónak és Zol-
tai Balázsnak a szolgálatért, 
hangosításért, Péntek Attilá-
nak az ülőpadok felszállításá-
ért, és a kedves résztvevőknek 
a megjelenésért.

Szeretettel: 
Heininger Fecó”

Heilige Bergmesse – Hegyi 
mise rekkenő hőségben!

„Kedves Listatagok!

Nem hittem volna, hogy öt 
embernél több feljön a Kálvá-
riára abban az őrült meleg-
ben. Meghitt, bensőséges volt 
a szentmise és nagyon köszö-
nöm Ivor Anikónak, az utá-
na következő meglepetéseket. 
A énekes kislányt, a Ábelt a 
citerával és a verőcei Őszi-
kéket. Hihetetlen volt, ahogy 
nagy melegben, jól felöltözve 
azok idős hölgyek a rossz ta-
lajon táncoltak. Minden elis-
merést megérdemelnek. Jövő-
re folytatjuk, tavasszal, vagy 
ősszel, picit talán később, 
kerülendő a nagy forróságot.

Szeretettel és imá-
val: István atya

Német Önkormányza-
tunk következő produktu-
ma a július 1-vel haszná-
latra  átvett „Proli” épület 
tájházzá varázslása. Többen 
ajánlottak már fel, bútort, 
berendezést, és még bölcsőt 
is,de még a szakipari mun-
ka összehangolása ,továbbá 
az épület teljes kiürítése ke-
mény feladatnak látszik.

Rajta vagyunk az ügyön, 
de várjuk a felajánló segít-
ségeket.  Jelenleg  pályázati  
kiírás erre a célra még nem 
fellelhető,de reménykedünk 
a lakosság támogató erejében 
is.

Fontos dátum SZEPT-
EMBER 24-e Schwabenfest-
Bierfest rendezvényünk, 
mely együttes összehan-
goltságot igényel,és komoly 
szervezést. Másfél hónappal 
ezelőtt már megkezdtük a 
fellépők, táncosok megke-
resését, de már az ötödik 
zenekarral és tánckarral  is 
tárgyalva nincs végleges 
eredmény. Sok munka van 
és lesz a feladatainkban, de 
mint eddig is, a megvalósí-
tásig nem adjuk fel.

Köszönöm azoknak, akik 
fi gyelemmell kísérik építő 
tevékenységünket, és segítő 
gondolataikkal, tárgyi fel-
ajánlásukkal már tettek arról, 
hogy haladjunk, -ha araszol-
va is,-  a megvalósítás felé.

Ivor Ané NNNÖ 
elnök-képviselő
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Június 11-én a Kittenber-
ger napok keretében volt 
iskolánk táncosainak év 
végi fellépése. Nagy lel-
kesedéssel készültek a 
gyerekek és pedagógu-
sok egyaránt a nagy nap-
ra. Színvonalas táncokat 
nézhettünk meg, a végét 
sajnos elmosta a vihar. A 
nagyok az iskolában foly-
tatták a táncolást, a kicsi-
ket a tanévzáró ünnepé-
lyen tekinthettük meg.

Június 16-án tartottuk 
a tanévzáró hangversenyt, 
ahol a legtehetségesebb 
zenészek szerepeltek. Az 
egész éves munka gyümöl-
cse itt hallható és látható 
volt! Gratulálunk tanárok-
nak, diákoknak egyaránt!

Június 18-án volt a bal-
lagás, ahol elköszöntünk 
a 8. osztályos diákoktól. 
Az osztályfőnökök kedves, 
megható és egyben hu-
moros gondolatokkal bú-
csúztak el tőlük. Néhány 
tanulót külön kiemeltünk 
az ünnepségen. Az év ze-
nésze díjat két tanuló kapta 
az idén, Bálint Dorottya és 
Péntek Zoltán. Az év tán-
cosa Arnold Kristóf lett. 
Az év technikusa díjat is 
ketten érdemelték ki: Hor-
váth Benedek és Szilágyi 
Bálint. A Villám Gyula 
díjat a képzőművészeti te-
vékenységéért Hortoványi 
Franciska kapta. Az isko-
la kiváló sportolója Dobó 
Bálint lett. Az iskola kiváló 
tanulója címet a 8 éven át 
kitűnő tanulók kapták: Bá-
lint Dorottya, Ribai Viktó-
ria, Horváth Ágnes, Kovács 
Gyöngyi és Pétek Zoltán. 
Gratulálunk a díjazottak-
nak! A tanulók elröptettek 
egy-egy galambot, közben 
visszagondoltak a múltra, 
az együtt töltött évekre, 
és a galambokkal együtt 
szárnyra keltek a vágyaik 
is. Színesebbé varázsolta 
az ünnepséget egy trombi-
taszó, dobpergés, a 3.b-ből 

alakult kis kórus, és a 8. 
osztályosok közös dala, 
énektanárunk zongorakí-
séretével.

Június 22-én a Fő téren 
tartottuk a tanévzáró ün-
nepséget. A polgármester 
úr és az igazgató úr szív-
hez szóló gondolatokkal 
zárták le a tanévet. Sok 
kitűnő tanuló kapott okle-
velet és könyvet. Az év kis-
diákja idén három tanuló 
lett: Antal Virág, Román 
Zsófia és Gável Márton 4. 

Véget ért a tanév! osztályos tanulók. Gratu-
lálunk Nekik! Schwarcz 
Gergő versmondását, Gás-
pár Szonja Boglárka hege-
dűjátékát és a szolfézsos 
gyerekek énekét is meg-
hallgathattuk az ünnepsé-
gen.

Idén is volt nyári nap-
közis tábor a gyerekeknek. 
Köszönjük Heincz Tamás-
nénak, hogy összefogta 
a tábor szervezését, és a 
kollégáknak is, hogy ilyen 
színvonalas programokat 
találtak ki.

Köszönjük a szülők 
közreműködését, segít-
ségét, amit az év során 

kaptunk! Jó pihenést kívá-
nunk Mindenkinek a nyá-
ri szünidőre!

A tankönyvosztás au-
gusztus utolsó hetében 
lesz. Ugyanekkor lesz a 
művészeti iskolába a té-

rítési díj befizetése és a 
pótbeiratkozás. Kérjük, fi-
gyeljék a plakátokat és az 
iskola honlapját a pontos 
időpont miatt! Szeptem-
ber 1-jén reggel 8 órakor 
lesz a tanévnyitó ünnepély 
a felső iskola udvarán. 
Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Zoller Csabáné

A 4.b osztállyal Kétbo-
donyban töltöttünk két fe-
lejthetetlen napot. Sajnos 
ezen a kiránduláson vol-
tunk utoljára együtt, mivel 
ötödik osztályban új társa-
kat kapunk. Igyekeztünk 
kihasználni az utolsó na-
pokat. A megérkezés után 
elfoglaltuk a szállásunkat, 
majd a nagy melegre te-
kintettel becsobbantunk 
a medence hűs vizébe. A 
délután más meglepetést 

is tartogatott számunkra. 
Az íjászkodás során ki-
próbálhattuk ügyességün-
ket, majd következett a 
jól megérdemelt jutalom 
a sétakocsikázás. A fi-
nom vacsora után megis-
merkedtünk egy régi népi 
hangszerrel, a citerával. A 
művészek játéka után ki 
is próbálhattuk ezt a rit-
ka hangszert. A másnap is 
bővelkedett élményekben. 
Reggeli után ellátogattunk 

egy mini állatkertbe, ahol 
különböző érdekes állattal 
találkoztunk. Megcsodál-
tuk többek között a páva 
tollazatát és hangját,és a 
tarajos sült. Ajándékvá-
sárlás, ebéd és a fagyizás 
után élményekkel telve in-
dultunk haza. Köszönjük 
tanítóinknak Zoller Ági 
néninek és Palotay Mari-
anna néninek az élménye-
ket!

4.b osztály

Osztálykirándulás Kétbodonyba
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Iskolánk a tanév végén június 
20-24-ig, valamint június 27-
től július 1-ig ismét szervezett 
nyári tábort tanulóinak. Év-
ről-évre egyre több gyermek 

vesz részt a táborban. Első 
héten 35 fő, második héten 
15 gyermek jelentkezett a tá-
borba. Több gyermek mind 
a két héten jelen volt. Ennek 
oka, hogy a szülők biztos he-
lyen akarják tudni gyerme-
keiket, amíg ők dolgoznak, 
valamint a tábor változatos, 
tartalmas programjai egyre 
több gyermeket vonzanak. 

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 te-
vékenységeket szoros időke-
retbe helyeztük, hogy minél 
több és gazdagabb élményhez 
juttassuk a gyerekeket. Igye-
keztünk olyan programokat 
szervezni, ahol a tanulók fe-
lejthetetlen élményekkel gaz-
dagodhatnak, ahol kifejezhe-
tik alkotó készségüket, ahol 
új barátokat szerezhetnek, és 
elsődlegesen ahol nagyon jól 
érezhetik magukat. Vallom, 
hogy a gyerekek testi, lelki, 
szellemi fejlődéséhez szükség 
van új élmények szerzésére. 
A táborba alsó tagozatos gye-

rekek jelentkeztek, így fi gye-
lembe vettük, hogy a progra-
mok igazodjanak a gyerekek 
életkori sajátosságaihoz. A 
tábor reggel 8 órától délután 

15 óráig tartott.
A napi háromszori étke-

zést a Mátyás Étkezde szol-
gáltatta. Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani Valentin 
Máriának, hogy alkalmazko-
dott a napi programjainkhoz, 
és a túrák, kirándulások al-
kalmával hideg úticsomagot 
készített a gyerekeknek. A 
tábor napjaiba becsúszott egy 
„áramszünetes” nap, amikor 

az étkezést a Spitz pékség szol-
gáltatta. Köszönjük Maurer 
Morvai Ágnes segítségét és a 
fi nom ételeket.

A tábor alatt, változatos, 

színes programok biztosí-
tották a hasznos időtöltést. 
A programok között szere-
pelt sportfoglalkozás, kéz-
műves foglalkozás, zenés-
táncos foglalkozás. Első úti 
célunk Gödöllőre vezetett a 
Grassalkovich kastélyba. Tú-
ráztunk Márianosztrára a Ko-
pasz-hegyre, a Gyadai Tan-
ösvényen megtekinthettük a 
különleges növényeket, fákat, 
állatokat. Kirándultunk Vi-

Móka és kacagás: nyári napközis 
tábor az iskolában

segrádra, a Mogyoróhegyre, 
az Erdei Művelődés Házába. 
Ellátogattunk az Állatorvosi 
Rendelőbe, ahol Drobilich Já-
nos állatorvos megmutatta az 
orvosi műszereket, mellyel az 
állatokat vizsgálja. Beszélget-
tek a helyes állattartásról, az 
állatok szeretetéről, gondos-
kodásáról. Voltunk Újpesten 
egy hatalmas játszóparkban, 
a Tarzan Parkban, ahonnan 
haza sem akartak jönni gyer-
mekeink, olyan jól érezték 
magukat Gyorsan teltek a na-
pok, a színes programok alatt 
röpült az idő.

Az utolsó nap sportolás-
sal zárult. Köszönjük Va-
lentin Marikának és a Má-
tyás Étkezde dolgozóinak 
a  fi nom gyümölcsös pala-
csintát, mely a tábor záró 
része volt. Az önfeledt szó-
rakozás, az alkotás öröme, 
a sok-sok érdekes program 
biztosította minden gyer-
mek számára a kellemes ki-
kapcsolódást.

Remélem, hogy feledhe-
tetlen élményekkel gazda-
godtak diákjaink, és bízom 
abban, hogy a tábor esemé-
nyei évek múltán is emlé-
keket ébresztenek a táboro-
zókban.

Köszönöm kollégáimnak 
a vidám, változatos foglal-
kozásokat, valamint köszö-
nöm mindenkinek, aki bár-
milyen módon hozzájárult 
a tábor sikeréhez. 

Heincz Tamásné 
táborszervező, 

alsós munkaközös-
ség-vezető
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A Maraton Bajnokság után 
nem volt pihenés, mert kö-
vetkezett az Országos Diák 
Kupa. Ezen a versenyen 
egyéni, páros és négyes szá-
mokban rendeznek verse-
nyeket. A rendkívül magas 
résztvevői létszám miatt 
versenyszámonként elő és 
közép futamokat rendez-
tek, majd akik fennmarad-
tak a rostán, a döntőben 
bizonyíthattak. A hivata-
los versenyszámokon kí-
vül szabadidős futamokat 
is rendeztek a nem igazolt 
versenyzőknek. A legjobb 
eredmények:

Országos Diák Kupa 
Sukoró 2016.06.03-05

K1 Férfi  Serdülő U15. 
200m 5. Gaszner Ádám; K1 
Férfi  Serdülő U15. 1000m 
9. Dobó Bálint; K1 Férfi  
Serdülő U16. 200m 6. Szán-
tói Szabó Tamás; K1 Fér-
fi  Serdülő U16. 1000m 3. 
Szántói Szabó Tamás; MK4 
Férfi  Gyermek U10-U12. 
2000m 10. Gyimesi Levente,  
Schwarcz Dávid,  Aradi Ál-
mos, Aradi Bátor; K1 Férfi  
Ifj úsági U17-U18. 200m 9. 
Polgár Péter.

Szabadidős eredmények:
MK-1 fi ú I. kcs 500m  1. 

Gaszner Ákos, 7. Schäff er 
Gábor és 7. Hadi Péter; K-2 
fi ú I. kcs 500m 3. Edöcsény 

Botond, Hegyi Vencel 4. 
Molnár Bence, Féja Lőrinc; 

MK-1 lány II. kcs 500m 
1. Laczó Luca; MK-4 fi ú I. 
kcs 500m 2. Gaszner Ákos, 
Edöcsény Botond, Hegyi 
Vencel,  Schäff er Gábor.

Egy hét múlva követke-
zett az Ifj úsági válogató 
verseny Szegeden. 

Itt Szántói Szabó Tamás 
K4 1000 m-en 8. helyezést 
ért el szarvasi és szegedi 
versenyzőkkel egy hajóban. 
Párosban Polgár Péterrel 200 

m-en az erős mezőnyben 
nem jutottak be a döntőbe.

Eszkimó-Indián Játékok 
Csepel, 2016.06.25-26.

Ismét versengtek a kis 
eszkimók és a kis indiánok. 
A gyerekeknek kvíz ver-
senyben, célba dobásban (7 
méterről 70 centi átmérőjű 
körbe), fél perces húzódz-
kodásban, valamint az előző 
napi eredmények és bónusz 
másodpercek alapján hen-
dikepes futásban és 2 km-es 
kajakozásban, illetve kenu-
zásban kellett helyt állni.

A kajakosok júniusi eredményei Csepelen szerepelt a 
legtöbb gyerek, közel há-
romszázan vettek részt a 
két napos viadalon, amely 
látványos küzdelmeket és 

remek hangulatot hozott, 
és a nagy létszám miatt a 
bíróknak is ki kellett tenni 
magukért.  

„Csepelen a programot 
mi kiegészítettük népi játé-
kokkal, valamint arcfestés-
sel, amit nagyon szerettek a 
gyerekek. Ahogyan a többi 
helyszínen, természetesen a 
győztesek nálunk is megkap-
ták az Eszkimó-Indián Játé-
kok bajnoka feliratú pólót. A 
srácok nagyon szeretik ezt a 
versenyt, hiszen itt nem csak 
kajak és kenu tudásukról, 
hanem sokoldalúságukról is 
tanúbizonyságot tehetnek” – 
mondta Dónusz Éva, a cse-
peli viadal főszervezője.

A versenyek csak 10-13 
éves korosztálynak kerül-
nek megrendezésre.

Eredmények: K-1 lány 
kölyök U13 (2003)  7. Hava-
si Petra; MK-1 fi ú gyermek 
U11 (2005) „A” csoport  3. 
Gyimesi Levente, 5. Gável 
Márton; MK-1 fi ú gyermek 
U11 (2005) „B” csoport  6. 
Schwarcz Dávid. 

Döbrössy László

Nagymaroson ért célba az első 
Éjszakai Panorámafutás

Június 18-án, elsőként rendezték meg  Éjszakai Panorámafutást Szob és Nagy-
maros között. A zebegényi Markus Hohnstadt szervezésében megvalósult prog-
ramon  12 km-es távon fejlámpával futottak végig a sportolók. 

 Bognár Bulcsú, nagymarosi futó másodikként ért célba a versenyen.
A nyár végén még lehetősége nyílik bárkinek végig futni ezt a szakaszt, ugyan-

is a III. Panorámafutáson,  augusztus 27-én 2., 8., 17., és 25 km-es távokra még 
nyitva áll a nevezés.

Az első Éjszakai Panorámafutás sikeres megrendezéséért köszönet a szerve-
zőknek, az önkénteseknek, segítőknek egyaránt.



Nagymaros                                                                           9

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű 1 év–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 
2626 Nagymaros, Magyar utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi

 feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola,

- Büntetlen előélet; együttműködési készség, felelősség-
tudat, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Önéletrajz, oklevél másolat, sikeres pályázat esetén 30 

napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. 

napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 25.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pá-
lyázatnak a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda cí-
mére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Ma-

gyar utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2016 , 
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 5.

Június 24-25-én rendez-
ték meg Szentesen a 2. 
All Kyokushin Karate Vi-
lágbajnokságot, ahol 30 
országból 600 versenyző 
indult el, hogy full kontakt 
knock-down szabályrend-
szerben döntsék el, hogy 
kik a földkerekség legjobb 
harcosai. 

Nagy büszkeséggel töl-
tött el bennünket, hogy a 
versenyen a SHINDOKAI-
KAN HUNGARY is részt 
vett, és a KYO-SHIN SE 
versenyzői is a tatamira 
léphettek. 

Nagymarosról Kardos 
Olivér, míg Zebegényből 
Aradi Bátor Gergő és Aradi 
Álmos Balázs képviselhet-
te hazánkat.  A felkészülés 
eredményes volt, hiszen a 

fullasztó hőség ellenére a 
legkiválóbb képességű kül-
földi versenyzők sem aka-
dályozták meg harcosain-
kat abban, hogy kimagasló 
eredményt érjenek el, hi-
szen több esetben csupán 
egy hajszálon vagy vitás 
bírói döntésen múlott az 
aranyérem megszerzése.   

Kardos Olivér 3. hely 
bronzérem - Gyermek III. 
-30kg; Aradi Álmos Balázs  
3. hely bronzérem - Gyer-
mek I. -45kg; Aradi Bátor 
Gergő 4. hely - Gyermek I. 
-45kg.

Köszönet Sempai Aradi 
László edzőnek a versenyre 
való felkészítésért és fárad-
hatatlan munkájáért. 

Osu-no seishin! Soha ne 
add fel! 

Kyokushin Karate Knock-
down Világbajnokság
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- Triptichon 
Galéria -

A Mosoly Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Családi Napközi  a 

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet 

családsegítő 

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-

zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó feladatok:
    A család- és gyermekjóléti szolgálat jogszabályok 
által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
    Főiskola, szociálpedagógus, szociális munkás,
    szakmai önéletrajz, motivációs levél, képesítést 
igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Hajnis Réka nyújt, a 06-703154014 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mosoly Család- és Gyer-

mekjóléti Szolgálat, Családi Napközi - Nagymaros 
címére történő megküldésével. 

(2626 Nagymaros, Rákóczi Ferenc utca 14. ) 

Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 113-1/2016 , vala-

mint a munkakör megnevezését: családsegítő.
Elektronikus úton Hajnis Réka részére a 

mosoly@nagymaros.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. július 29. 

A Nagymaros lápjának előző számában megjelent 
híradást szeretnénk megerősíteni a júliusi esemé-
nyünket illetően. Szeretettel várunk mindenkit a 
kiállítás megnyitójára és a koncertre.

B. Zs.

A NAPTÓL BABBA MÁRIÁIG - 
PETRÁS MÁRIA ÉS PETRÁS ALINA

Kiállítás a a Triptichon Galériában július 9-én, szom-
baton délután 16 órakor. Megnyitja: Döbrentei Kornél 
(Balassi Bálint-emlékkard díjas költő). A kiállítás meg-
nyitóján Orbán Szilárd köszönti zenével a kiállítókat és 
a résztvevőket. 

A megnyitót követően a református templomba vá-
runk mindenkit délután 17 órára: Petrás Mária (Prima 
Primissima díj 2013): Csángó ünnepkör-énekestjére.

A kiállítás augusztus 7-ig minden szombaton és vasár-
nap megtekinthető 10 és 13 óra között, egyéb időpontok-
ban a 06-20/977-5366-os telefonszámon egyeztetve.

Triptichon Galéria, Nagymaros, Szent Imre herceg tér 4. 
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Nagymaros, Fő tér 9.              Tel.: 06-30/916-0889

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: minden délután 13-17 óráig nyitva

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

A látásvizsgálat időpontja:  
Július 23., szombat - Bejelentkezés szükséges

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Fényre sötétedő lencsék kedvezményes áron kaphatók!

Női-, férfi-, gyermekkeretek INGYEN is!

KÖNYVAJÁNLÓ

Városunk könyvtárának címe: 
Nagymaros, Váci út 11.

Tel: +36 27 595 106
konyvtar@nagymaros.hu

Facebook: Nagymarosi Könyvtár és 
Művelődési Ház

KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:  
hétfő: ----------

kedd, szerda, péntek:  9-12/13-18                            
csütörtök: 13-16,  szombat:     8-12

Ferdinandy György: Kagylócska
Aki Ferdinandy György novelláit, kisprózáit ismeri, nagyjából 
tudja,mire számíthat: olvasmányos, mégis árnyalt, fi nom gon-
dolatisággal átszőtt, lírai elemekkel megemelt prózára.
Lebilincselő a gazdag életanyag, a franciás könnyedség, ahogy 
saját – és embertársai – gyarlóságai számba veszi, a latin-ameri-
kai érzékiség, a fi nom humor.
Szélesre nyitja olvasói előtt ablakát, mégis rejtőzködő tud ma-
radni e kitárulkozásban is. Éppen annyira enged be magánvilá-
gába, amennyire az elegáns, jó ízlésű, ízű még.

Jude Morgan: A bánat íze: (a Brontë  nővérek regénye)
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három nővér. Mindentől 
elszigetelve, egy magányos házban nőttek fel Anglia zord lápvi-
dékén. Eltéphetetlenül erős kötelékkel fűzte őket össze a szere-
tet és a szenvedés. Az életük valóban meseszerű: e végzetesnek 
tűnő és lélekromboló bezártság ellenére eltökélték, hogy nem 
fogadják el azt a sorsot, ami a szüleiknek és elveszített testvére-
iknek jutott, mindennel és mindenkivel dacolva megmutatják 
a világnak, hogy többre képesek, mint azt bárki gondolta volna 
róluk. Charlotte, Emily, Anne. Ők voltak a Brontë nővérek. 

Kérdések az állatokról (Olvass velünk!) 6 éveseknek
Gondoltál már arra, hogy miéért sírnak a krokodilok?  Vagy, 

hogy miért csillog a macska szeme? 
És azt tudod, miért totyognak a pingvinek: Ezekre és sok 

más, érdekes kérdésre találhatsz választ ebben a könyvben.

A foci története: érdekességek, sztárok, bajnokságok 
(Fedezzük fel együtt!)

A labdarúgás a XX. században a legnépszerűbb sportággá 
emelkedett, milliók űzik és milliárdok nézik szerte a világon.

Tudod, melyik országot nevezik a futball őshazájának? Sze-
rinted mikor harsant fel először közönség előtt a góóól! kiáltás?

Ha érdekel a foci története, képekkel gazdagon illusztrált 
könyvben számos érdekességet olvashatsz róla és megismer-
kedhetsz nyolc mai sztárfutballista életével, pályafutásával.

Sir Henry
Henry barátomat tavaly kora tavasszal ismertem meg, 
amikor  meglátogatott bennünket Nagymaroson. 
Henry előkelő viselkedésű, kimért modorú teremt-
mény, tisztára olyan, mint egy angol lord: a gyerekek 
el is nevezték őt Sir Henrynek. Ebben az is közrejátsz-
hatott, hogy Henry kifejezetten szőrös, ő ugyanis egy  
mókus. Egy zoológus barátom ránézésre megállapítot-
ta, hogy lánymókusról van szó, de akkor már sajnos 
elneveztük Henrynek.

Henry – felrúgva az alapvető illemszabályokat is – 
kora hajnalban érkezett látogatóba; arra ébredtünk, 
hogy kopogó körmeivel a palatetőn közelít. Leült a 
terasz sarkára szerelt tányérka mellé, és farkának csap-
kodásával jelezte, hogy már reggelizne.

A gyerekek kirohantak a teraszra és mogyoróval töl-
tötték fel a tálkát. Henry – meghazudtolva arisztokra-
tikus származását – úgy evett, mint egy kismalac, majd 
köszönés nélkül távozott.

Néhány hétig nem láttuk, majd az egyik hajnalon 
megint hallottuk a kaparászást, és Henry ott ült türel-
metlenül a tálkánál, amit persze rögtön feltöltöttünk, 
de Henry nem kezdett el falni, hanem a mogyorósze-
meket egyenként ismeretlen helyre vitte. Ez a jelenet 
naponta megismétlődött.

Nyár közepén Henry szokatlan dolgot művelt. Nem 
vitte el a mogyorókat, hanem valóságos bemutatót tar-
tott arról, hogy miként kell a mogyorókat kipiszkálni a 
tálból, szétharapni, és a héjat szétköpködni a teraszon. 
Csak később vettük észre, hogy a szomszédos fenyőfa 
ágai mögül öt apró szempár fi gyelte az oktatást.

Azóta hajnalban arra ébredünk, hogy hat mókus 
karmincája kopog a palatetőnkön. 

Nagymaros Városi Könyvtár tájékoztatja kedves olvasóit és 
látogatóit, hogy augusztus 1-től 31-ig nyári szünetet tart az in-
tézmény. Az utolsó kölcsönzési héten  július 26-és 30-a között  

lehetőség van több könyv együttes kikölcsönzésére is.
Júliusban a könyvtárosok szeretettel várják a gyermeke-

ket a könyvtárba, játékra, megőrzésre egyaránt.
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Vacsora fehérben - ismét!
Nagy sikerű rendezvényünket július 23-án újra megrendezzük Nagyma-
roson – immáron negyedszer. 

Akihez nem jutott volna el a hír: már negyedik éve, hogy 250- 300 
fő részvételével együtt vacsorázunk városunk főterén. Egy feltétele van 
a részvételnek - fehér ruhába illik megjelenni. A világ számtalan orszá-
gában megrendezésre kerül évente egy alkalommal ehhez hasonló ren-
dezvény, amelyhez mi nagymarosiak is csatlakoztunk. Nagyon sokan 
emlegették, dicsérték az ötletet, remélhetőleg az idén még népesebb lesz 
vacsora vendégeink köre.

Mindenkit szeretettel várunk tehát július 23-n, szombaton 19 órára a 
főtéri gesztenyefák alá. Vacsoráról, italról, evőeszközről, asztalról, szék-

ről, egy szál gyertyáról mindenki maga gondoskodjék. A részvétel felté-
tele nem változik: FEHÉR RUHÁBAN JÖJJÜNK!

Mit tegyen, akinek nincs fehér ruhája? Itt az idő beszerezni, esetleg 
kölcsön kérni! Vacsorázzunk együtt, ismerkedjünk, barátkozzunk, be-
szélgessünk, töltsük együtt az estét.

A szervezők nevében: István atya     

További információk az Egyházközség és az Önkormányzat honlap-
ján, a plakátokon, valamint Heinczinger Balázsnál (20/919-1005), és 
Heininger Ferencnél (20/9570-186). 

A rendezvény szervezője: Nagymarosi Egyházközség
A rendezvény támogatója: Nagymaros Város Önkormányzata.

 Nagymarosi térkép
Örömmel tudatjuk, hogy az itt látható térkép került kiadás-
ra, A3-as méretben. A térképet Béki Márton képzőművész 
rajzolta.

A kiadvány hátoldalán azok a helyi nevezetességek, szol-
gáltatók és vendéglátóhelyek találhatók, akiknek együttmű-
ködésével valósult meg a kiadás.

Köszönettel tartozunk mindnekinek, aki részt vett a 
megalkotásban, különösen a  Dunapress Multimédia Bt-
nek, valamint a fordítóknak és a fotósoknak. 



Nagymaros                                                                          13

ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

ÚJ TELEFONSZÁMOKON ÉRHETŐ EL AZ ALAPÍTVÁNY: 06-30/522-0705  ÉS 06-20/942-5822 
Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail:  mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Tel.: 06-20-9425-822

„Nem hagyhatjuk teljesen magukra az állatokat, mert a világot átitattuk jelenlétünkkel és sokféle tevékenységünkkel.” 
(Laurel Braitman)

Jön  a meleg, víz és árnyék a kutyáknak!

A Kittenberger-napok már-már 
elmaradhatatlan rendezvénye a 
keverékkutya szépségverseny. 
Emlékszem, amikor az elsőt szer-
veztük, nagyon izgultunk, fogal-
munk sem volt, lesz-e érdeklődés, 
és nagy volt az örömünk, amikor 
azt láttuk, hogy a szemerkélő eső 
ellenére szép számban érkeztek a 
szebbnél szebb kutyusok, büszke 
gazdáikkal. Volt annak már bi-
zony legalább nyolc éve, és hála 
Istennek, úgy tűnik, a lelkesedés 
töretlen.

Vannak már törzstagok, akik 
minden évben jönnek, mint pél-
dául Hamar Csilla "triója", és arra 
is jól emlékszem, hogy cipész 
Davidunk először akkor hozta a 
kutyust, amikor kisfia még baba-
kocsiban ült, és idén már mint

iskolás nagyfiú mutatta be ked-
vencét. Az is nagy öröm, hogy 
már a környező településekről is 
jönnek, így idén viszontláthattuk 
a zebegényi Polgár család koros 
kedvencét, akit nagy szeretettel 
ölben vittek bemutatni....

És még sorolhatnánk a büszke 
gazdikat, akik örömmel jönnek, 
akik boldogok, hogy büszkélked-
hetnek kis kedvencükkel. Hiszen 
ez egy játék. Nem gondolom, 
hogy a nyeremény, vagy az ok-
levél lenne fontos. Az a lényeg, 
hogy sok állatbarát gyűlik össze, 

hogy örülhetünk, hogy Nagyma-
roson milyen sok jó ember lakik, 
akik menhelyről, vagy az utcá-
ról mentenek meg kis állatokat. 
Együtt vagyunk, sokat nevetünk, 
és az sem számít, hogy az a szép-
ségverseny-jelölt nem túl szép, 
lehet, hogy egy kicsit morgós, az 
is lehet, hogy esze ágában sincs 
megcsinálni azt a "kunsztot, ami-
vel a gazdi dicsekedett. Úgy sze-
retjük őket, ahogy vannak.

Soha nem felejtem el, jónéhány 
éve a gyerekek fogalmazásokat 
írtak arról, hogy miért szeretjük 
az állatokat. Sárog Attila, aki ak-
kor a hatodik osztályba járt, na-
gyon pontosan fogalmazta meg a 
lényeget: "Azért szeretjük az álla-
tokat, mert nekik mindegy, hogy 
okosak, szépek, fiatalok vagyunk, 
vagy nem, ők úgy szeretnek min-
ket, ahogy vagyunk.”

Heinczné Cserni Katalin

Gondolatok a keverékkutya szépségversenyről
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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)

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

06-20/911-9077
fax: 27/305-581

AZ ANYAGOKAT CSAK 
A HÓNAP ELEJÉIG 

TUDUNK ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
július-augusztus

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS a Dunakanyarban, gyors, precíz, megfi zethető! 
www.dugulaselharitas-woma.hu! +36 20 561 4031

APRÓHIRDETÉSEK

Július 12. de. - Vásár
Július 14. 12-18 óra - Véradás

Július 15-16 este - Misztrál Fesztivál - táncház
Július 18-tól - Zenei tábor

Július 19. de. - Vásár
Július 21 de. - Vásár

Július 23. este - Komolyzenei hangverseny a zenei 
tábor résztvevőinek közreműködésével

Augusztu 3. de. - Vásár
Augusztus 5. de. - Vásár

Augusztus 10. de.  - Vásár 

Születtek: Lelkes Levente és Sajó Réka Nóra fi a 
Rege, Hujbert Gellért és Ocsenás Kata fi a Sebes-
tyén, Deli János és Német Anita fi a Levente, Szil-
ágyi Bence és Csorba Anita lánya Csenge.

Házasságot kötöttek: Vágány Sándor és Szendrei 
Zsófi a, Bergmann Csaba Zoltán és Rizmajer Bor-
bála, Gómez Chica Willam Felipe és Nagy Dóra.

Elhaláloztak: Zoller Ignác (1914), Bada Ernő 
(1945), Döbrösy Józsefné sz.n.: Jórász Katalin 
(1922), Zoller Józsefné sz.n.: Wencel Mária (1931), 
Sonkután Gyuláné sz.n.: Ribai Mária (1923).

Megnyílt a Szépítőkezek kuckóban a kozmetika!!! 
Nagymaros, Dózsa György út 12.

- Kezelések
- Szőrtelenítések
- Tartósfestések

- Masszázs
- Smink

- Arcfestés
- Csillámtetoválás

- Henna
- Fülbelövés

Diákoknak 10% kedvezmény!!!
Szeretettel várok minden szépülni vágyót!

Fazekasné Együd Nikolett
Bejelentkezés: 06/30 827-0696

A Kuckóban fodrászat és masszázs is található!!!

Köszönet
Köszönet Szimon Ágotának és férjének Atti-
lának, valamint aktív közösségnek, akik júniusban 
a Béla király sétányon található rózsákat rendbe hoz-
ták, szakszerűen lemetszették.
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KARSÁN 
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

         

®

Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás

20    

Ünnepeljen velünk: 
20 százalék kedvezményt 
adunk minden vásárlásból!

Akciós  ágyak, gyógymatracok Akciós  ágyak, gyógymatracok 
űrendelhetők. Paplanok, párnák, űrendelhetők. Paplanok, párnák, 

huzatok, pokrócok nagy választékban.huzatok, pokrócok nagy választékban.

Ú     
 !

Szőnyeg  sz  tás, ruha-, bőr-, szőrme  sz  tás 
és  festés, ékszerjavítás és készítés!

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

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

2016. augusztus 19. péntek2016. augusztus 19. péntek
17 óra megnyitó17 óra megnyitó

17 óra Egyházzenei hangverseny a Magyar Állami Operaház művészeinek közreműködésével. 17 óra Egyházzenei hangverseny a Magyar Állami Operaház művészeinek közreműködésével. 
Műsorvezető: Simándi PéterMűsorvezető: Simándi Péter

18.30 óra  Maszk Bábszínház: Borok dalok;  vidám utcaszínház18.30 óra  Maszk Bábszínház: Borok dalok;  vidám utcaszínház
19.30 óra Örökség együttes19.30 óra Örökség együttes

20.45 óra Vízi lampionos felvonulás 20.45 óra Vízi lampionos felvonulás 
21.15 óra Tűzijáték a Dunán21.15 óra Tűzijáték a Dunán

21.30 óra Polarys együttes utcabálja21.30 óra Polarys együttes utcabálja

2016. augusztus 20. szombat2016. augusztus 20. szombat
9.30 óra Pék Dudás Zsuzsi interaktív népzenei program 9.30 óra Pék Dudás Zsuzsi interaktív népzenei program 

9.30 óra  Ünnepi szentmise9.30 óra  Ünnepi szentmise
10  órától Dunakanyar Kajak Kupa a Duna-parton10  órától Dunakanyar Kajak Kupa a Duna-parton

10.15 óra Városi ünnepség, kitüntetések átadása, kenyérszentelés10.15 óra Városi ünnepség, kitüntetések átadása, kenyérszentelés
13.30 óra Misztrál gyermekkoncert13.30 óra Misztrál gyermekkoncert

15 óra Wildenrosen Táncegyüttes és a Die Blumen közös műsora15 óra Wildenrosen Táncegyüttes és a Die Blumen közös műsora
16 óra Ütőegyüttes bemutatója 16 óra Ütőegyüttes bemutatója 

18 óra Contaktus country és táncosai 18 óra Contaktus country és táncosai 
20.30 óra Blue Blood Blues Band20.30 óra Blue Blood Blues Band

Arcfestés, kézműves foglalkozás, utcazenészek és borházak várják a látogatókat!Arcfestés, kézműves foglalkozás, utcazenészek és borházak várják a látogatókat!

Szervezők: Nagymaros Város Önkormányzata, Nagymarosi Borbarátok EgyesületeSzervezők: Nagymaros Város Önkormányzata, Nagymarosi Borbarátok Egyesülete
www.nagymaros.huwww.nagymaros.hu

A belépés díjtalan!  A A belépés díjtalan!  A  műsorváltozás jogát fenntartjuk!  műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
Borászok: Áts Pincészet Tokaj, Balla Géza Erdély, Fitomark Tokaj, Gombai Pezsgőpincészet Etyek, Koch Borászat Borota, Kősziklás Borászat Borászok: Áts Pincészet Tokaj, Balla Géza Erdély, Fitomark Tokaj, Gombai Pezsgőpincészet Etyek, Koch Borászat Borota, Kősziklás Borászat 
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