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A Nemzeti Összetartozás Napján
Nagymaros is emlékezett

Ünneplés,
hegyi mise,
indul a munka

A Nagymarosi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat hírei.

 4. oldal

Az Országgyűlés döntésének értelmében 2010 óta, június 4-én tartjuk meg a Nemzeti
Összetartozás Napját. Nagymaroson is ezen a napon emlékeztek meg a trianoni döntésről, országunk szétszakadásáról.
 5. oldal

Fontos pályázatokról is döntött
a képviselő-testület
Május 30-án tartotta rendes ülését Nagymaros Város Képviselő-testülete. A
beszámolók mellett több
rendeletet is módosítottak,
valamint pályázatokról is
döntöttek.
Napirend előtt Szimon
Attila kért szót, aki azt javasolta a testületnek, hogy
kérjék fel a település országgyűlési képviselőjét,
hogy járjon el az ügyben,

hogy határidőre híd épülhessen Nagymaros és Visegrád között. Indoklása szerint gyakran alakul
ki káosz a kompkikötőnél,
ami szerinte balesetveszélyes is.
A grémium először a lejárt idejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolót fogadta el, majd a Váci
Rendőrkapitányság tájékoztatóját hallgatták meg.

Dr. Horváth Imre rendőrkapitány-helyettes elmondta a számuk magukért beszélnek, hiszen míg négy
évvel ezelőtt 224 bűncselekmény történt városunkban, addig ez a szám már
2015-ben 68-re csökkent.
Azon dolgoznak, hogy ez
a szám tovább csökkenjen.
Szimon Attila most is
kérte, hogy a jövőben a
körzeti megbízottak több

A kajakosok
tavaszi
eredményei
 8. oldal
szolgálatot
teljesítsenek
Nagymaroson.
Prohászka Richárd, a
Nagymarosi Vízirendészeti
Rendőrőrs parancsnoka elmondta: az elmúlt évben
nem emelkedett meg a területükön sem a közlekedési balesetek száma, sem
az ezekhez kapcsolódó
bűncselekményeké.
A testület mindkét beszámolót elfogadta.
Elfogadták a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Nagymarosi Polgárőr Egyesület beszámolóit is.
Folytatás az 3. oldalon
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Az alapítványi bál képe

Előző lapszámunkból véletlenül kimaradt az alapítványi bál képe, ezért a nyolcadik osztályos diákok hagyományos táncáról készült fotónkat most közöljük.
Gratulálunk a Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ballagó diákjainak!

Köszönet
Ezúton
szeretné
megköszönni a Die
Blumen Tánccsoport
a 20. éves jubileumi
évfordulón nyújtott
sok segítséget Nagymaros Város Önkormányzatának.
Külön köszönettel tartozunk Ivor
Andrásné Anikónak,
a német Nemzetiségi Önkormányzat elnök
asszonyának.
Köszönjük az adományokat és a támogatásokat.
Die Blumen
Tánccsoport
tagjai

Ismét megtartotta a hagyományos
májusi összejövetelét a ’68-as évfolyam

Szellemes válasz született az irigykedő kérdésekre: „Hogyhogy
ti minden évben összejöttök?” „Mert nem tudunk gyakrabban.”

Nagymaros
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Fontos pályázatokról is döntött
a képviselő-testület
Folytatás az 1. oldalról
Döntött a testület továbbá a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára arról, hogy a Gondozási Központ Idősek Nappali ellátása
és Idősek Otthona kormányzati funkciók tekintetében az
élelmiszer nyersanyagnorma
összegét 2016. évre 370 Ft/
nap/ellátott összegben állapítja
meg, valamint jóváhagyták az
intézmény szakmai dokumentumainak módosítását is.
Szintén módosították a
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát.
Elhalasztották a döntést a
katolikus templombelső restaurálás támogatása iránti kérelemről, a támogatási igény
megküldéséig.
Elfogadták a 2015. évi belső ellenőrzésről jelentést, valamint a Pest Megyei Ka-

tasztrófavédelmi
Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Vác Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015.
évi tűzvédelmi beszámolóját.
A testület kérte egyúttal azt is,
hogy az újonnan felállítandó
katasztrófavédelmi őrs helyszíneként a Nagymarosi ÖTE
fejlesztésével Nagymarost jelöljék ki.
Idén is pályázik a város az
üzemeltető Atlantis-Visegrád
Club Kft-vel a kompok, révek
fenntartásának, fejlesztésének
támogatására. A tervezett beruházás (felújítási munkálatok) költségkalkuláció szerinti
nettó 37 045 000 Ft összegének
30 %-át, 11 113 500 Ft összeget saját forrásként, az átkelést
üzemeltető Atlantis-Visegrád
Club Kft kötelezettségvállaló
nyilatkozata alapján biztosítja.
A testület a következők el-

végzését kéri részben a pályázat keretében az átkelést üzemeltetőtől: nagymarosi lejáró környezetének rendezését,
burkolatának javítását; a támfal szükséges javítását a kiálló autógumik rendezettebbé tételével; a kishajó közlekedés nyári időszak esti óráiban
történő biztosítását; a kishajó kikötő áthelyezését a jelenlegi helyéről a komplejáró és a
Maros étterem közötti korábbi
helyére.
A város az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2016” című
pályázatra is benyújt anyagot.
Itt az egészségház komplex felújítására nyújtanak be pályázatot 30 millió Ft összegben,
valamint a Csillag utca burkolatának építésére. A Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest
megyében című pályázaton is

indul a város. Ebben többek
között olyan munkák elvégzést
szeretnék megvalósítani, mint
a forgalomlassító sáv és gyalogátkelőhely kialakítása a 12es főút mentén a Király utca
csomópontban, vagy kerékpárút építése a 12. sz. országos
főközlekedési út Kóspallagi úti
elágazásától az Euro Velo kerékpárút hálózat részeként létező parti kerékpárútig,
A projekt költséget az előzetes becslés szerint 132 786 498
Ft összegben határozták meg.
A projektben konzorciumi
partner a Magyar Közút NZrt.
Döntöttek arról is, hogy a
jövőben az önkormányzati ingatlanok bérbeadása esetén a
minimálisan három havi kauciót kell adnia a bérbe vevőnek.
A zárt ülés előtt még arról
is határozat született, hogy a
közterület-felügyelői munkakört ellátó létszám egy fővel
történő megemeléséét a féléves költségvetési beszámolót
tárgyaló ülésére halasztják.
Furucz Anita

A hulladékról sokadszor

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 67/2016. (IV. 25.)
számú határozata

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013. (X. 29.) önkormányzati rendelet 4.§ i) pontja szerint a köztisztasággal és
a települési szilárd hulladékokkal összefüggésben a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az,
szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe oda nem rakható hulladékot helyez el, továbbá h) pontja szerint, aki közterületen cigaretta csikket, vagy egyéb hulladékot eldob. A zsákban öszszegyűjtött kommunális hulladék közterületi hulladékgyűjtő
edényekbe, vagy a szelektív hulladékgyűjtő konténerek mellé
helyezése is megvalósítja a jogsértést.
Felhívom mindenki figyelmét, hogy a fenti magatartások esetén 50 000 forintig terjedő pénzbírság, valamint 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabására kerül sor. A jelenleg elkeserítő képet mutató szelektív hulladékgyűjtő konténerek rendezett állapotának elérése, valamint fennmaradásuk érdekében kérem a jogkövető magatartást. Ugyanis a bírság minden esetben történő kiszabása mellett a konténerek
megszüntetése is meg fog történni, ha nem változik a morál.

A Képviselő-testület az önkormányzati rendezvényeken
közreműködő, illetve saját programokat szervező alábbi civil szervezetek részére a következő összegű támogatást állapít meg és elrendeli annak ütemezett, a szervezetekkel egyeztetett időpontban történő kifizetését:
Nagymarosi Nőikar 50 000 forint
Nagymarosi Férfikórus 50 000 forint
Dunakanyar Fúvósegyüttes 300 000 forint
Misztrál Alapítvány 500 000 forint
Die Blumen Táncegyüttes (20 éves) 150 000 forint
Nagymarosi Sport Egyesület 200 000 forint
Táltos Lovastanya 200 000 forint
950. sz. Szent Gellért Püspök Cserkészcsapat
200 000 forint
Kajakpóló szakosztály 200 000 forint

Horváth Béla jegyző

Csípős Fesztivál 250 000 forint
Nagymarosi Kulturális Egyesület 150 000 forint

Június 24-én pénteken 14.- 17 óráig UROLÓGIAI és
GÉGÉSZETI szűrés lesz a rendelőben.
Előzetes bejelentkezés is lehetséges: 06-27/355-305
Pax Corporis Alapítvány

Cédrus Művelődési és Sport Egyesület
50 000 forint
Nagymarosi Polgárőr Egyesület 300 000 forint
Mindösszesen 2 600 000 Ft
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Német önkormányzati hírek

Ünneplés, hegyi
mise, indul a munka

Május, az év legszebb hónapja ünnepléssel telt el.
A Die Blumen táncegyüttes 20 éves évfordulóján
vettünk részt. Német önkormányzatunk 50 ezer
forinttal támogatta munkájukat és tortával, serleggel köszöntötte a tánccsoportot az emlékezetes napon.
Június 25-én, szombaton a Bergmesse - Hegyi
misén működünk közre,
melyet első alkalommal
celebrál ebben a formában és helyszínen Gáspár István plébánosunk. A
mise a Kálvária dombon

16 órakor kezdődik.
A volt Proli épületében
a tájház megvalósítása lassan elindul. Szervezzük a
szakipari munkákhoz a tevőleges szakembereket, és
várjuk a segítő jelentkezéseket. Örömmel tapasztaljuk, hogy van felajánlás a
bútorzatok átörökítésére,
a tradíció fenntartására.
Sok munka, nagy tervekkel, de közösen együttműködve megoldható lesz
minden. Előre is köszönjük az összefogást, támogatást.
Ivor Andrásné
NNNÖ elnök

Tiszta udvar, rendes ház felhívás
Tisztaságban, rendben
élni mindenkinek jobb.
Az, hogy milyen környezetben élünk, nagyban meghatározza életünk minőségét is. Tiszta udvar, rendes ház
– állt a régi időkben a
házak falán. Valamikor
– főleg falun – természetes volt, hogy mindenki
a saját ingatlana előtti járda, járdaszakasz állandó tisztántartásáról, locsolásáról, portalanításáról, télen a síkos járdaszakasz csúszásmentesítéséről gondoskodott,
az árokból a hulladékot összegyűjtötte, a közutak mentén gondozta a füvesített részt és a fákat.
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 32/2009. (XI. 4.) rendeletében megjelölt célok érdekében „Tiszta udvar, rendes ház” programot hirdet.
A jelentkezéshez szükséges információk: a pályázatot a jelentkezési/jelölő lapon kérjük benyújtani június 15-ig a városháza ügyfélszolgálatán, vagy e-mailen:
a plentner.katalin@nagymaros.hu címre.
A cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján július 31-ig.
A pályázatok eredményét szeptember 10-ig közzé kell
tenni a helyi újságban. A pályázatokról, valamint a címek adományozásáról az internetes honlapon az önkormányzat tájékoztatást ad.
Az elnyert címek az augusztus 20-i rendezvény keretében kerülnek átadásra.
A rendeletre hivatkozva kérjük, hogy ajánlja saját,
barátja, szomszédja, ismerőse házát a cím elnyerésére,
ha a ház és annak környezete a rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelel.
A „Tiszta udvar, rendes ház” program, a 336/2009.
(XI. 03.) számú határozat, a 32/2009. (XI. 04.) számú
rendelet, valamint a jelentkezési-, jelölő lap a linken
megtekinthető.
Jelentkezési-, jelölő lap a városháza ügyfélszolgálatán
is igényelhető.
Minden benevezett emlékként oklevelet kap a tevékenysége elismeréseként. A verseny helyezettjei a pénzdíjakon kívül természetesen megkapják a „Tiszta udvar,
rendes ház 2016” táblácskát is, amely talán a szomszédok körében is egy ház- és kertszépítő mozgalmat generál, így néhány éven belül egész utcarészek, vagy akár
utcák szépülhetnek meg.
Az erre a feladatra felkért illetékes szakmai bizottság
az egyes kategóriákban ítéli oda a helyezéseket és a helyezésekkel járó díjakat az arra érdemes udvarok és házak tulajdonosainak.
Az első helyezetteket 20.000 Ft a második helyezetteket 10.000 Ft, a harmadik helyezetteket 7.000 Ft jutalmazza az önkormányzat. A végeredmény kihirdetésekor a Képviselő-testület „Tiszta udvar, rendes ház”
feliratú táblát kíván kiosztani az arra érdemes versenyzőknek.
A nevezési lapok alapján a helyszíni szemlét 2016. július hónapban tartjuk. További információért a (27) 595
114-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Nagymaros
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A Nemzeti Összetartozás Napján
Nagymaros is emlékezett
Június 4-én, szombaton, a
Nemzeti Összetartozás Napján megemlékezést tartott
a város az Országzászlónál.
2016-ban Nagymaros önkormányzata úgy döntött, hogy
minden évben a város polgáraival közösen emlékezik
meg Trianonról.
A megemlékezőket először Lénárt Kitti üdvözölte.
Mint felvezetőjében mondta:
emlékezni gyűltünk ma öszsze, emlékezni olyasvalamire, amire mély fájdalommal
gondol vissza minden magyar ember.
Petrovics László polgármester köszöntötte a megjelenteket. A városvezető azt
azt hangsúlyozta, hogy Trianon, bármennyire is megsebezte a magyar népet, mégis
egységgé kovácsolt bennünket, hiszen összefogtunk, ami
nagyon fontos.
Köszöntője után Békefi
Andrásné emlékezett vissza a

Moór Betrix és Békefi Andrásné

MEGHÍVÓ

Hegyi szentmise - Bergmesse
Bajorországban megfordulva többször volt lehetőségem rácsodálkozni arra a
régi szép szokásra, amikor
egy - egy hegyi falu népe
nagy ünnepekkor felkerekedett, az emberek összegyűltek a lakóhelyükhöz
közeli hegyen, vagy dombon, és az Isten gyönyörű
ege alatt szentmisét mutattak be. Kiemelkedtek ez által a hétköznapokból, és
rácsodálkozva a teremtés
szépségére, megújult lélekkel és szívvel tértek haza. A
szentmisét követően, természetesen sort kerítettek
egymásra, kínálására, koccintásra, táncra, éneklésre,
egy közös baráti együttlétre.
Ez a tapasztalat indítot-

Hegyi mise más településen
ta el bennem a gondolatot,
hogy sváb gyökerű település lévén, városunk egyik
legszebb pontján mi is élet-

re kelthetnénk ezt a szép hagyományt. Ivor Andrásné
képviselő asszony személyében lelkes támogatóra

96 évvel ezelőtt történtekre.
- Nyolcadik alkalommal
állunk itt az országzászlónál trianoni tragédiára emlékezve. A Jobbik Nagymarosi
Szervezete már 2009-től évről-évre hívta fel a figyelmünket e gyászos nap igazságtalanságára. Álltunk itt már a
Magyar Gárda seregével, álltunk itt az árvízi védekezésre készülten, emlékeztünk mondta. Hozzátette: nem lehet megérteni azt, hogy miért csak hat éve emlékezünk
meg Trianonról, arról az eseményről, amelyről korábban
beszélni sem lehetett.
A beszédet énekével színesítette Moór Beatrix, a Boldogasszony anyánk néhány
versszakával, majd Boros Zoltán atya szentelte meg az országzászlót.
Végül pedig az emlékezés koszorúit helyezte el a város képviseletében Petrovics
László és Mándliné Szabó Katalin alpolgármester, valamint és a Jobbik Nagymarosi Szervezete, a zászló lábánál. Közreműködött még a
Wildenrosen Táncegyüttes.
(fotó: Mándli Gyula)

találtam. Vele, és a Német
Nemzetiség Önkormányzattal karöltve szeretnénk
első alkalommal megrendezni a hegyi szentmisét,
Bergmesse június 25-én,
szombaton 16 órai kezdettel a Kálvária hegyen.
Az önkormányzat által
is biztosított gépjármű 15
órától a templom elől felviszi azokat, akiknek egészségi állapota nem engedi meg
a gyaloglást. Előre jelentkezni a 06-20/414-0712-es
telefonszámon lehet.
Szeretettel várunk mindenkit, kicsit és nagyot,
hogy együtt ünnepeljünk,
imádkozzunk és adjunk hálát a Jóistennek, hogy erre
a gyönyörű helyre teremtett bennünket. Ne feledkezzünk el a finomságokról sem, amivel a szentmise
után megkínálhatjuk egymást.
Gáspár István
plébános
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Az iskola májusi hírei
Május 3-án rendeztük meg
az alsó tagozatosoknak a sok
éves hagyománnyal rendelkező versmondó versenyt. A helyszín a Szent Márton Közösségi
Ház nagyterme volt, melyet ezúton is köszönünk a katolikus
egyházközségnek. Ismét sok
színvonalas produkciót hallhattunk, ezért megint nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek a helyezettek megállapításánál. Köszönjük a rendezvény szervezését Bornemisza Angéla tanítónőnek.
A helyezettek: 1. 2. osztályosok: 1. helyezett: Drobilich Pál
1.a; 2. helyezett: Kardos Orsolya 1.a; 3. helyezett: Szabad Flóra 1.b; Különdíj: Csengery Angéla 1.a és Tóth Levente 1.b.
3.4. osztályosok: 1. helyezett:
Antal Virág 4.a; 2. helyezett:
Boroncsok Bianka 3.a és Gável
Márton 4.c; 3. helyezett: Kis
Hanna 3.b; Különdíj: Macskás

Kíra 4.b és Bordás Liliána 3.a.
Május 6-án a Magyar Színházba ment az iskola aprajanagyja, a Muzsika hangja című
előadást tekintettük meg kö-

melyet nagyon élveztek az alsó
tagozatos tanulók.
A 2. és 6. osztályosok úszás
oktatáson vettek részt a váci
uszodában, melyet a KLIK fize-

zösen. Köszönjük a szervezést
Horváthné Arany Nikolettnek.
Május 27-én gyereknapi
program volt a Duna-parton,

tett. Köszönjük, nagyon jó lehetőség volt ez a gyerekeknek.
Szalai Álmos 6. osztályos tanuló az országos Forgórózsa

Erdei iskola Sukorón
Május 23-án a 3.b osztály erdei
iskolába indult a Velencei-tó
partján található festői szépségű Sukoróra. Izgalommal vettük birtokba a Nyerítő Lovas
udvarban lévő szállásunkat.
Már az első nap izgalmasan
telt, mivel rögtön indultunk is
egy Velencei-tavi kenuzásra. A
két óra alatt bejártuk a nádast,
ahol vezetőink megismertették
velünk az állat és növényvilágot. Délután íjászaton vettünk
részt, majd egy kalandparkban múlattuk az időt. Mindenki nagyon várta az estét, mivel
először aludtunk együtt. Másnap sajnos esőre ébredtünk, de
a közös játékokkal, filmvetítéssel hamar elmúlt a nap. A harmadik napunk volt a legérdekesebb és legfárasztóbb. Reggel
indult a túra az Ingókövekhez,
majd kísérőnkkel bemászhattunk egy igazi barlangba. Mindenki jó porosan, piszkosan
került elő, jókat nevettünk egymáson. Délután lovaglásra került sor, amikor különböző feladatokat kellett lóháton megoldanunk. Büszkék vagyunk
tanárainkra is, akik szintén fel-

merészkedtek a lovakra. Az
esti tábortűz és közös éneklés
után jó melegen beöltözve indultunk éjszakai túlélő túrára. A sötét erdőben csak elemlámpáinkra és egymásra számíthattunk. Térképpel és világító karikákkal tájékozódtunk
a Csillagösvényen. Az állomásokon feladatokat oldottunk
meg, így további térképrészlethez jutottunk amivel folytatni
tudtuk az utunkat. A túra éjfél
után ért véget és mivel jól teljesítettük a próbát, kinyílt a Va-

rázsládika és mindenki ajándékot kapott. Az utolsó napon Székesfehérvárra látogattunk, ahol megismerkedtünk a
királyi város nevezetességeivel
és jót fagyiztunk. Mivel mindenki jól viselkedett a napok
során, meglepetésként hazafelé meglátogattuk a Hajógyáriszigeten a csúszdaparkot. Sokan először voltak távol a szüleiktől, de a sok érdekes programnak köszönhetően hamar
eltelt ez a néhány nap.
3.b osztály

Népmesemondó
versenyen
arany helyezést ért el.
Kölyökatlétika
rendezvényen voltak tanulóink Vácon,
ahol 7. helyezést értek el. Verőcén floor ball bajnokságon vettek részt, ahol 2. helyezettek lettek.
A művészeti iskola tanév
végi vizsgái nagyon színvonalasak voltak, szívet gyönyörködtető előadásokban volt részünk.
A gyermekek és a zenetanárok rengeteget dolgoztak azért,
hogy ilyen szintre jutottak zenét kedvelő tanulóink. Minden
gyermek egyéni produkcióban
mutatta meg tudását ezeken az
alkalmakon. Köszönjük a vizsgák megszervezését Szigeti-Benedek Gabriellának.
Iskolánk zene tagozatának
ütő tanszaka különösen sikeres
volt ebben az évben.
Felkéréseik száma évről évre
nő, a gyerekek többször szerepeltek már a fővárosban: például a KLIK karácsonyi rendezvényére kaptak visszahívást. Játszottak a Dunakanyar
Fúvósegyüttessel közösen, továbbá a Budapesti Német Iskola ütőhangszeres növendékeivel karöltve immáron 2 ízben is: először az Olasz Intézetben, legutóbb pedig a Pesti Vigadóban. A tagok lelkesedését mutatja, hogy volt növendékek is szívesen visszajárnak
kamarazenélni.
A Kittenberger napokon is
fel fognak lépni ők is és a táncosok is.
A képzőművészeti tagozat az
év végi kiállítását a Sigil galériában rendezte meg. Kismaroson
a Teleházban is van egy térségi
kiállítás, melyen részt vettünk.
Örömmel értesültünk volt
diákunk Nagy Gergely sikereiről, hogy sorra nyeri az országos matematika és fizika versenyeket. Nagyon büszkék vagyunk, és a nagymarosi tantestület nevében is gratulálunk.
A tanév vége felé több osztály volt tanulmányi kiránduláson vagy erdei iskolában, mely
nagyon jó lehetőség a közösségfejlesztésre. Ez még folytatódik
júniusban is.
A ballagás június 18-án
szombaton délelőtt 9 órakor
lesz, a tanévzáró ünnepély pedig június 22-én szerdán 18
órakor a Fő téren. Mindkét alkalomra szeretettel várjuk a
kedves hozzátartozókat!
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Gyereknap

A Nagymarosi Óvodáért Alapítvány
idén is megszervezte az óvodai dolgozókkal és a szülőkkel együttműködve, május 30-án hétfőn a Művelődési Házban gyereknapi programját.
A tíz logikai és ügyességi feladatból álló pályán kellett a gyerekeknek
teljesíteni, a sikeresen elvégzett feladatokért pecséteket gyűjtöttek. Jutalomként feliratos karszalagot, üdítőt, süteményt kaptak.
Az állomások között volt még
tűzoltó autó, csillámtetoválás, vattacukor.
A délelőtti játéksorozatot az
SZMK által szervezett Katáng együttes színvonalas koncertje zárta.
Köszönjük a támogatást a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Zoller Máriának, a Művelődési
Ház dolgozóinak és a Szülői Munkaközösség Tagjainak.
A rendezvényről Ivor Andrea készített fényképeket, melyek elérhetőek lesznek a szülők számára.
Nagymarosi Óvodáért
Alapítvány kuratóriuma

SZAKMAI FÓRUM
Május 19-én délután dr. Kocsis István Tamás urológus szakorvos,
pszichoterapeuta tartott előadást óvodánkban a szobatisztaságról, a
gyermek pöszörő karbantartásáról és az éjszakai bepisilésről „Pelus
ügyek” címmel.
Előadónk gyakorló édesapaként élvezetes, humoros stílusban,
mindennapos történéseken keresztül közelítette meg, ezt a kisgyermekes családok számára fontos témát.
Az előadáson résztvevő anyukák és apukák oldott hangulatban,
kötetlen párbeszéd keretein belül mondhatták el egymásnak felmerülő kérdéseiket, gondolataikat.
Gyermekinket érintő további témakörökben is tervezünk
együttműködést.
Köszönjük Dr. Kocsis Istvánnak, hogy szakmai és emberi tapasztalatait megosztotta velünk.
Gerstmayer Judit
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A kajakosok tavaszi eredményei
Az első vízi versenyen még
csak kevés versenyzőnk vett
részt, de látszott az eredményeiken, hogy hasznosok
voltak a téli alapozó edzések

bizonyított, míg Grőb János
egyesben indult.
K1 Férfi Masters 10km
(45/49) 2. Heincz Sán-

A fiatalabb versenyzőink
közül voltak akik most indultak először. Nekik nagy
tapasztalatszerzési lehetősé-

dor; K1 Férfi Masters 10km
(70/74) 6. Grőb János; K2
Férfi Masters 10km (45/49)
2. Heincz Sándor Urbán István.

get jelentett a verseny. Voltak akik a nagy közdelemben beborultak, de ennek
ellenére teljesítették a távot,
még így is sok versenyzőt

Híd Építő Kupa - Öbölkör Bajnokság április 30.
2. Szántói-Szabó Tamás
K1 Fiú 2000m U16 korcsoportban; 5. Gaszner Ádám
K1 Fiú 2000m, U15 korcsoportban; 6. Dobó Bálint K1
Fiú 2000m, U15 korcsoportban.
A következő verseny már
a szokásos tavaszi Maraton
bajnokság volt Győrben.
Maraton Magyar Bajnokság május 20-22.
Mint a neve is mutatja, hosszú távon rendezik
a futamokat. A versenyen
itt már az idősebb korosztály is öregbítette egyesületünk hírnevét. Heincz Sándor egyéniben és párosban is

hagyva maguk mögött.
A legjobb eredményeik:
K1 Férfi Serdülő U16
15km 1. Szántói-Szabó Tamás; K1 Férfi Serdülő U15
15km 4. Dobó Bálint; K1
Férfi Ifjúsági U18-U17 22km
5. Polgár Péter;
K2 Férfi Serdülő U15 15km
3. Dobó Bálint,
Gaszner Ádám;
K2 Férfi Kölyök
U14 10km 10.
Schwarcz Gergő, Fiam Dávid; K2 Női Kölyök U14 10km
7. Döbrössy Orsolya, Illés Panna; MK2 Férfi
Gyermek U12
5km 8. Aradi Álmos, Aradi Bátor; MK2
Férfi Gyermek
U11 5km 3. Gyimesi Levente, Schwarcz Dávid;
Gratulálunk a versenyzőknek az elért eredményekhez!

- Triptichon Galéria net a művésznőnek.
Következő eseményünk július kilencedikén lesz.
2016. július 9-én 16 órakor lesz ( Kalászonos, Áldás hava,
Szent Jakab hava, Nyárhó).
A NAPTÓL BABBA MÁRIÁIG
PETRÁS MÁRIA és PETRÁS ALINA kiállítása a Triptichon Galériában
Megnyitja: Döbrentei Kornél (Balassi Bálint-emlékkard
díjas költő).
A kiállítás megnyitóján Orbán Szilárd köszönti zenével a
kiállítókat és a résztvevőket.
Triptichon Galéria, Nagymaros, Szent Imre Herceg tér 4.
délután négykor (du. 16 óra)

Egy csodálatosan szép kiállítást zárunk. Özönlöttek
a
látogatók,
elvétve
volt
nagymarosi is közöttük. (majd jövök). A kiállító Kun Éva volt.
Jöttek a környékből sokan, jöttek Szingapúrból, Portugáliából, Venezuelából, Kanadából, Írországból, Németországból, Hollandiából… és rengeteg magyarországi városból: Egertől Székesfehérvárig, Kecskeméttől Győrig… Sokan hagyták a vendégkönyvben a címűket, hogy értesítsük
őket a következő eseményekről. Ez magáért beszél. Köszö-

A kiállítás koronája a Református Templomban tartandó
koncert lesz 17 órakor.
Petrás Mária: Csángó ünnepkör- énekestje.
Petrás Mária 2013-ban elnyerte a Prima Primissima díjat.
A kiállítás augusztus 7-ig, szombaton és vasárnap megtekinthető 10 és 13 óra között, vagy a galériánál kiírt telefonszámon egyeztetve.
Köszönet a támogatóknak: Spitz Pékség, Juli zöldséges, Maros Étterem, Édeske, Ocsenás Tibor, Mátyás étkezde,
Nagymaros Város Önkormányzata.
Mindenkit szeretettel várunk.
Bálint Zsombor

Nagymaros
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Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
ÓVODAPEDAGÓGUS

Szakmai Nívódíjat kapott
Csermely György

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, felelősségtudat, cselekvőképesség

A Táncpedagógusok Országos
Szövetsége Csermely György
munkásságát évek óta figyelemmel kíséri. A szövetség
május 14-én a XXV. Jubileumi
Gyermek Országos Táncmű-

vészeti Fesztivál díjátadóján
Csermely Györgynek, a Váci
Jeszenszky Balett Pest Megye
Művészeti-díjas társulata alapító igazgatójának, Táncművészetért Nívódíjat adományozott.
A díjat a nagymarosi szakember Vác város modern
táncoktatásának
létrehozásában betöltött úttörő szerepéért, a modern táncművészet váci kiteljesítéséért valamint a Jazztánc magyarországi műfajalapítója, Jeszenszky
Endre szellemi hagyatékának
ápolásáért, képzési rendszerének megőrzéséért és annak továbbadásáért adományozták a
szakembernek.

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 pályázatnak a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Magyar utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2016 ,
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 5.

Július 9-10-én buszos zarándoklatot szervezünk Szombathelyre a Szent Márton Év központi rendezvényére.
Rendkívül gazdag a program- megtekinthető a Szent
Márton Találkozó honlapon.
Részvételi díj 8000 Ft. Jelentkezni a 06-30/9257-438-as
telefonszámon vagy bármelyik Karitász tagnál lehet.
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Elfeledtük a hétköznapok búját, bánatát…
Csak szuperlatívuszokban
szólhatok a Dunakanyar híres fúvószenekarának tavaszi, április 12-i koncertjéről!
Annak, aki ott volt, elég anynyit mondani: az utóbbi évek
legszebb műsorát hallhattuk.
Aki nem volt jelen, és szereti a fúvószenét, azt kérem:
igyekezzen a Kittenberger
Napok rendezvénysorozatában megkeresni műsorukat;
a legjobb művek ott is felcsendülnek majd.
Elsőként Lehár Ferenc indulóját vezényelte karmesterük, Ujvári Gábor, s rögvest derűs hangulatot teremtett e közismert dallammal:
”Az egri ménes mind szürke, az egri kislány mind büszke!” Ezért szeretem a fúvós
muzsikát: korunk lazaságában erőt, rendet, büszkeséget sugároz. Segít, hogy a felhők fölé emeljük a fejünket a
szürke hétköznapok után.
Féja Géza másodkarmester, aki az operák nagy barátja, talán épp ezért választotta Richard Wagner zenéjét. A német zeneszerző Tannhäuser című operájában hősi kort idéz: a mű
kezdetén harsonák jelzik a
méltóságok, vezérek érkezését. Milyen más világ volt ez!
Wagner színpadán hősök,
lovagok, gáncs nélküli jellemek szerepelnek, zenéjéből
pedig méltóság, kiválóság,
lovagiasság sugárzik. A mű,
amit hallottunk, képes volt
magasba emelni, így méltán
hozta meg az első vastapsot
a zenekarnak.
„Április, április, minden
csínyre friss, Faun-bokájú,
vad suhanc, hát újra itt suhansz!” Mintha csak ezeknek
az Áprily-soroknak illusztrációja lenne Hidas Frigyes
Capricciója! Ez a mű - játékos, tavaszi muzsika, tele
meglepő hangzásokkal, csilingeléssel, fricskával. Mintha bújócskát játszottak volna a motívumok: meg-megállt, majd újra indult egy-egy
dallam, hogy eztán egy másikkal való kergetőzésben illanjon el. Régóta játszott da-

rab, de most fergeteges, száguldó előadásban hallhattuk. Meglepődtem, hogy e
modern zene milyen értő fogadtatásra talált a koncerten.
Ennek oka, hogy a DKFE
hangversenyeire kivételesen
zeneértő publikum jár. Szilágyi Orsi basszusklarinétos
záró poénja után megérdemelten jött a 2. vastaps. Eztán következett a híres Forest
Gump Suite. A lélek felszabadul ettől a kezdetben zsongító, majd lelkesítő zenétől,
mely a végtelen erdők zúgását idézi, így repít egy szépséges, a tülekedéstől távol
eső világba, magas hegyek,
vizek, síkságok felett. Ha orvos lennék, receptre írnám
föl ezt a művet!
Vérpezsdítő spanyol tánczenét is hallhattunk: Rodrigo
dallamai az ősi hispániai
folklór talajából táplálkoznak. A szólista muzikalitásán túl szédületesen egyedivé tette ezt a darabot Ujvári
karnagy úr remek hangszerelése. Miért volt erre szükség? Mert eredetileg gitárra
álmodta a szerző, és ennek
a húros hangszernek mások
a lehetőségei, hangterjedelme, másféle erővel hatnak
az egyes szólamok és kísérőszólamok mint a fúvószenében. (Talán ismeri a tisztelt olvasó Muszorgszkij-Ravel Kiállításképeit – nem
mindegy, hogy az eredeti zongoradarabot (!) vagy a zenekari „hangszerelést” idézzük fel.) A spanyol zenemű Ujvári-féle hangszerelése konzseniális az eredeti darabbal: andalító, de egyúttal
vérpezsdítő latinos muzsika.
Egy fiatal tehetséges trombitás, a szobi Huszti Boldizsár
játszotta a szólót. Az ifjú művész Mayer Józsefnél, a zenekar alapítójánál tanulta az
alapokat, s most a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola növendéke. Nem csoda, ha stílszerű, könnyed dallamvezetésű,
egyszer pezsgően spanyolos,
majd líraian zsongó, szívbemarkoló előadása, a zene-

karral való együtt lélegzése
meghozta a 4. vastapsot is.
Aztán egy újabb ifjú titán, Hegyi Ádám következett. Ő Klenyán Csaba növendéke, remek klarinétos.
Mestere is muzsikál a zenekarban. Öröm volt látni kettejük derűs összjátékát a klarinét szólam élén addig is,
míg Ádám szólójára sor került. A híres muzsikus-tanár
alázattal engedte át a bravúrosan improvizatív szóló lehetőségét tehetséges tanítványának. Pedig a Benny
Goodmann-mű nehéz és
biztos hangszertudást, fölényes stílusismeretet követel.
A szerző a jazz történetében
az ún. szving korszak klarinétosainak legjobbja, mondhatjuk, királya volt. Ekkor
már nemcsak néger, hanem
fehér zenészek is játszották
ezt az improvizatív zenét.
Persze kissé megszelídítve,
egyes részeit kottába írva,
ám a szólistáknak szabad teret engedve. Ádám teljes szívével-lelkével betöltötte ezt
a teret szenvedélyes, igényes
és művészi szólójával, a lelket megmozgató nagy lélektani effektusok könnyed interpretálásával.
Otthonosan mozgott a szélsőséges
tempóváltásokban, s magas
trombitaállásokkal rázta fel
újra meg újra a közönséget.
A többi szólóban kiemelkedtek: Polák Anikó, Féja Géza,
Patrik Máté és Bolyán Csaba.
Megérdemelt volt az 5. vastaps.
Ezután Féja Géza vezényelt egy izgató latin-amerikai tánc-egyveleget. Meglepetés volt két profi veresegyházi táncos színpadi szereplése. Mozdulatművészetükkel illusztrálták Márai Sándor szavait a zene csábító, érzéki hatásáról: ”Ahol a tánczene szenvedélye életre kel, ott
a józan ész törvényei nem érvényesek többé”- idézte az író
szavait Mándliné Szabó Katalin, az est kitűnő konferansziéja. A 6. vastaps után azt
hittük, a klasszikus tánczenében a csúcsra ért a fúvós

együttes. Ám ekkor újabb
meglepetés következett: Patrik Máté éneklése a Bergendy
együttes Demjén Ferencének
szerepében, könnyekig felzaklató élményt nyújtott. Jó
volt elmerülni a régmúlt idők
ifjúságának zenéjében! Máté
egyéni felfogásban énekelte a slágert, s ezzel különleges, extatikus élményt nyújtott. A bársonyos hangszín,
az oldott ritmizálás, a metrikai határokat biztos muzikalitással feszegető előadás
különleges élménnyel ajándékozta meg a közönséget.
S amiről énekelt, az nagyon
sok ember vágya: egy lakatlan szigeten elfeledni a világ
zaját, a hétköznapok búját,
bánatát. Nem hittem volna,
hogy a karnagy úr által fúvósokra írt mű baritonszólóval
és nagyon intelligens, diszkréten a háttérben maradó kísérettel - ennyire megérinti a
hallgatóságot!
A
Soroksári
indulót és a Jany-polkát nem a
legidőtállóbb, de a leghangulatosabb zeneművek közé
sorolnám. Kitűnő ötlettel a
közönséget is bevonták az
éneklésbe az énekes szólisták: Ujvári Gábor karnagy és
Moór Márk. Köszönet a dalért a Dunakanyarbeli nemzetiségek nevében. A Janypolka is az ősök előtti tisztelgésként hangzott el. Köszönjük és gratulálunk!
Végül a 10. vastaps jelezte, hogy valami nagyon minőségi koncertnek lehettünk
tanúi ezen az estén. Azt éreztem, hogy a zenekar minden
zenésze külön-külön is tudása legjavát adta.
A Dunakanyar Fúvósegyüttes
barátait biztatom, hogy keresse, hallgassa őket a YouTubeon, s aki ennél is többet áldozna ennek a nagyszerű zenekarnak javára, attól az adója 1%-át
is hálával fogadja a többszörös
Arany Diplomás együttes. Május elsején hangulatos térzenét
fújtak, és ismét hallhatjuk őket
a Kittenberger Napok keretében megrendezendő hagyományos Nagymarosi Fúvószenekari Fesztiválon is.
Gyarakiné Márton
Magda

Nagymaros
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KÖNYVAJÁNLÓ
Lánynak lenni csúcs
Bizonyára rengeteg kérdés kavarog minden kamaszlányban
saját magára, a környezetére, az életre vonatkozóan. Hogyan
működik a test? Hol a helye a családban? Hol találhat barátokra? Mi jellemzi a legjobb barátnőt? Hogyan legyen úgy
divatos, hogy azért ne váljon a divat rabjává? Milyen trükköket vethet be az eredményesebb tanulás érdekében? Milyen
érzés szerelmesnek lenni? Ezekre és még sok más kérdésre
is választ lehet kapni ebből a színes, vidám illusztrációkkal
ellátott könyvből, amelyben három francia lány, Victorine,
Mathilde és Charlotte keresi a választ ugyanezekre a kérdésekre, s ők is megállapítják a végén: Lánynak lenni csúcs!

Fiúnak lenni csúcs
Hogyan működik a testem? Jól nézek ki? Nem a ruha teszi az
embert? Milyen sportot válasszak? Foci vagy cselló? Könyv
vagy képernyő? Hogyan javíthatnék a jegyeimen? Mi legyek,
ha nagy leszek? A család egész életre szól? Milyen érzés szerelmesnek lenni? A kötetben három francia fiú, Quentin,
Milan és Rémi segítségével ismerhetjük meg a legfontosabb
kérdéseket. Minderről olvasmányosan és humorosan ír a
szerző. S az egész könyvből érződik az író véleménye: az igazi férfinak, fiúnak nincs prototípusa. A könyvet természetesen lányok is haszonnal forgathatják.

Drága nagymamám. Nagyik régen és ma.
Nagymamák: melegszívű asszonykák, akik mérhetetlen türelemmel és bölcsességgel terelgetik unokáikat, gondoskodnak rólunk, vigyáznak ránk, szeretnek. Látjuk bennük édesanyánkat vagy édesapánkat, leendő önmagunkat, a múltat és
a jövőt. De vajon kik is a mi nagymamáink? Sokfélék ők, de
hogy mennyire, azt hadd meséljék el a magyar irodalom neves képviselői.

Rosalie Ham: A ruhakészítő
Még csak tízéves volt, amikor a kis Myrtle Dunnageot elüldözték szülővárosából. Húsz év elteltével, miután a legnevesebb párizsi divatházaknál kitanulta a ruhatervező és
–készítő szakma minden csínját-bínját, hazatér. Úgy dönt,
otthon marad, hogy gondoskodhasson beteg anyjáról. Ám
Dungatar, ez poros ausztrál városka nem felejt: itt a bűnök,
az emlékeke és a vádaskodások árnyéka is messzire nyúlik…

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

Nagymarosi hó
A legkisebb unokáim 2 és 4 évesek, Pesten élnek,
a globális felmelegedés miatt valójában még soha
nem láttak igazi havat, csak városi olvadt latyakot.
Amikor vasárnap feljöttek hozzám Nagymarosra,
alig akarták elhinni, hogy ilyen sok fehér micsoda
van a kertben, és az mind a nagypapáé.
Boriska meg is kóstolta, nagyon ízlett neki, teletömte vele az öccse száját is, aki nem mert tiltakozni, bár látszott a szemén, hogy a pöttyös Túró Rudit jobban szereti. Boris nem volt hajlandó ebédelni sem, háromfogásos hó-menüt készített magának
és azt ette.
Hazafelé indulóban ragaszkodott ahhoz, hogy
vigyenek haza havat az óvodai csoporttársaknak,
mert Csabi is hozott a születésnapi tortájából. Hogy
a hazaindulás körüli rumli csillapodjon, a mamája
belement, hogy egy hűtőtáskában jelentős menynyiségű nagymarosi havat csempésszenek fel a fővárosba, hátha Boriska az út közben elfelejti.
Nem felejtette el! Sőt másnap ragaszkodott hozzá,
hogy a ritka csemegét vigyék be az oviba és osszák
szét. Az óvónéni majdnem hanyatt esett, de nagyra
értékelte Boriska jószívűségét, a havat kidobta, és a
konyhában gyorsan felvert egy nagy adag tejszínhabot. Mindenkinek jutott két kanálkával, és mindenkinek nagyon ízlett a nagymarosi csemege.
A gyerekek odahaza rábeszélték a szüleiket, hogy
vasárnap csináljanak egy nagymarosi kirándulást,
mert ott a legfinomabb a hó.
Várjuk őket, a nejem már vett is egy nagy teljesítményű habverő masinát.

Nagymaros, Fő tér 9.

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

ROVATA

Tel.: 06-30/916-0889

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: minden délután 13-17 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

A látásvizsgálatok időpontja:
Június 18., szombat - Nagymaros
Női-, férfi-, gyermekkeretek INGYEN is!
Fényre sötétedő lencsék kedvezményes áron kaphatók!
Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!
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Az első világháború hősei nyomában
Április utolsó napjaiban
kegyeleti zarándokúton, Galíciában jártam.
Kisgyermekként sokszor
hallottam erről a vidékről,
(főként édesapám emlegette!) majd tanárként, amikor
a gyerekeknek az első világháború csatáiról beszéltem, mindig eszembe jutott:
Galíciában halt meg az én
nagyapám is.
Bizony, ezrével áldozták életüket, a „nagy háborúban” fiatal magyar férfiak, akik abban a tudatban
vonultak/főleg a keleti és a
déli frontszakaszokra/, hogy
a hazáért, a becsületért, no
meg királyukért, Ferenc Józsefért vitézkednek.
Igazán miért is?
Ferenc Ferdinánd szarajevói meggyilkolása már
csak a háború kezdetét határozta meg.
Az egymással szemben
álló szövetségek, (Antant és
Központi Hatalmak) a világ
gyarmatbirodalmán kívántak osztozkodni, gyarapítani meglévő területeiket.
Vilmos császár így búcsúztatta a harcba indulókat: „Mire a falevelek
lehullanak, győztesen tértek
haza.” - Négy évig tartott a
szörnyű öldöklés!
Néhány adat a háború
emberveszteségeiből: 1914
és 1918 közötti időszakban
29 ország vett részt a háborúban, 67 millió embert
mozgósítottak.
Meghalt,
vagy eltűnt 9 milló, megsebesült 21 millió, fogságba esett 7 millió. Magyarország vonatkozásában: 4,8
millió hadkötelesből bevonult 3,8 millió. Meghalt 660
ezer, megsebesült 740 ezer
fogságba esett 730 ezer magyar ember.
Döbrössyné
Valentin Kriszta két évvel ezelőtt a déli frontszakaszon,
Doberdó Isonzó környékén kereste nagyapja és az
ott harcoló mieink emlékét.
Nagy hatással volt rám a beszámolója, s valószínű, hogy

megerősítette bennem a vágyat: megkeresni azt a sokat
emlegetett helyszínt, ahol
Wiedermann nagyapám halt
hősi halált, hátra hagyva
szép fiatal feleségét, s három
fiúgyermekét.
Utunk egyik jelentős állomása Przemysl volt, ahol
több mint hét hónapon át
tartó küzdelem folyt az oroszokkal szemben.
Mint egykor Nándorfehérvár, a przemyslyi erőd
is kulcsfontosságú szerepet
játszott. Ennek a hatalmas
erődnek nem kisebb feladata volt, mint megakadályozni, az orosz seregek átjutását
a Kárpátok vonulatán.
Háromszoros túlerővel
szemben harcoltak a mie-

erődben rekedt csapatokat.
1915 májusára megérkezett a Központi Hatalmak
utánpótlása, s megtörtént az
orosz „gőzhenger” visszaszorítása.
Przemsylnél olyan létszámveszteség érte az orosz
haderőket, hogy a „gorlicei
áttörést” már nem tudták
visszaverni. Ennek a jelentősége nem volt kisebb, mint
Galícia (benne Przemysl)
felszabadulása, és Magyarország
megmenekülése
Oroszország irányából.
1916-ra az oroszok előbb
védekező álláspontra kényszerültek, majd megkezdődött kihátrálásuk az első világháborúból.
Lövészárkok, őrhelyek,

ink, mígnem az orosz irányítás taktikát változtatott.
Bekerítették a hatalmas erődítményt, és kiéheztették a
bent lévőket.
A zárlat olyan „sikeresnek” bizonyult, hogy előbb
a fejadagot csökkentették,
majd a lovaikat ették meg,
s amikor minden élelmiszer elfogyott, a szükség
arra kényszerítette katonáinkat, hogy felgőzölt száraz
fakéreggel csillapítsák éhségüket. A fenyegető járvány
feladásra kényszerítette az

tüzelőállások, szögesdrótok,
páncélkupolák, emléktáblák
idézik a borzalmas időket.
(Gyóni Géza is itt harcolt, innen kiáltotta világgá a háború szörnyűségeit.)
Mi pedig kötözgettük
nemzeti színű szalagjainkat,
szórtuk az otthonról hozott
anyaföldet, és a fejfák erdejében keresgéltük a mieinket. Kótay Róbert - százados lelkész - tábori oltárát körülállva imádkoztunk
az idegen földben nyugvó
nagyapáinkért, őseinkért,

s azért, hogy legyen béke,
béke!
A lengyelek példaértékűen őrzik a katonasírokat, katonai temetőket.
Limanowoban a Nádasdi
huszárezred tiszteletére emlékművet,
huszárkapitányuk, Muhr Othmar emlékére pedig kápolnát emeltek. (A lengyelek úgy tudják,
hogy a magyar huszárezrednek köszönhetik Krakkó
megmenekülését.) A temető bejáratánál az itt harcoló
népek zászlai, (még az ellenfeleké is!) - a sírokon virág.
Milyen jó volna eltanulni
lengyel testvéreinktől ezeket
a nemes gesztusokat, melyekkel azt üzenik, hogy a
halott katona nem ellenség,
hanem embertársunk porhüvelye!
Négy napon át jártunk
hőseink nyomában. Idegenvezetőnk, tábori lelkészünk segítségével, no meg a hely
szellemével átélhettük mindazt,
amit eddig a tankönyvek, könyvek
lapjairól ismerhettünk.
Nehéz szavakba
foglalni mindazt,
amivel ez az utazás „gazdagított”
bennünket. Sokszor döbbenten,
megrendülten, de
leginkább a csendes kegyelettel jártunk hőseink nyomában.
Útban hazafelé elővettem azt a képecskét, amit édesapámtól kaptam. Kilenc hónapos kisbaba mosolyog a világra. A
kép hátoldalán az írás: „Ez
a kép akkor készült, amikor édesapám elindult a keleti frontra. Az első ütközetben (1914-ben) elesett. Béke
poraira!”
Száz év távlatából én sem
tudok szebben elköszönni nagyapámtól, az idegen
földben nyugvó elődeimtől:
„béke poraikra!
Varga Zoltánné
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
„Nem kellene állatokat hoznunk az életünkbe, ha a szívünk mélyén tudjuk, hogy nem leszünk képesek gondoskodni róluk, és hasznos lenne, ha felismernénk: bennük és bolond viselkedésükben
saját egészségtelen szokásaink tükröződnek vissza.” (Laurel Braitman)

Fecskepelenka
Nem túlzás kijelenteni, hogy a kutyák és a
macskák mellett a gólyák és a fecskék a legkedvesebb háziállataink. Mindketten bizalmas közelségünkbe építik meg fészkeiket, az utóbbiak olykor
mindössze két-három
méterre tőlünk. Kedves
látvány és hang, amikor
a fiókák várják és üdvözlik az újabb finomságokkal érkező szülőket. Az utóbbi években sajnos jelentősen csökkent az állományuk. Az otthonteremtéshez szükséges agyag szinte teljesen eltűnt a városokból, a haszonállattartás visszaesése miatt jóval kevesebb a repülő rovar. De
olykor az ember is bűnös beavatkozó.
Az ember-fecske konfliktusok hátterében szinte mindig a fészekkel együtt járó, lepotyogó ürülék áll. Rengeteg veszekedés,
családi és lakótársi viszály, értelmetlen és törvénytelen fecskezavarás és fészekleverés megakadályozható egy egyszerűen nagyszerű eszközzel – a fecskepelenkával.
Ez a madárvédelmi higiéniai kiegészítő eszköz egy fészkenként legalább 30x20 cm körüli fa, fém vagy műanyag lap, amit
közvetlenül a fészek alá szerelünk fel. A fecskepelenka felfogja az
etető madarak és a fiókák ürülékét, így a fészek alatti terület tiszta marad. A fecskepelenkáról akár a költési időszakban szükség
szerint többször is, de ősszel mindenképpen távolítsuk el a száraz, felhalmozódott ürüléket. (Ezért ajánlatos úgy rögzíteni, hogy
leemelhető, kényelmesen tisztítható, vagy cserélhető legyen.) Ha
nagyon muszáj, a fecskepelenka aktív fészkek alá is felfúrható, felszegelhető, a néhány perces zavarás szinte bizonyosan nem zavarja a madarakat. Ilyen esetben figyeljünk arra, hogy ne tojásos állapotában zajongjunk a fészeknél, várjuk meg a fiókák kikelését,
mert a fiókás fészkeket már nem hagyják ott a madarak.
A fecskék egyébként védett fajok, eszmei értékük ötvenezer forint. Élőlényekkel teli fészkük megsemmisítése tehát bűncselekmény.
Akinek gondot okoz a fecskepelenka felszerelése, a Máté alapítvány szívesen segít!
Kecskeméti Károly

MÁTÉ HÍREK
KUTYA JOGSI
Berlinben elfogadták azt a rendeletet, amelynek értelmében hamarosan csak a “kutyajogosítvánnyal” rendelkezők lesznek jogosultak póráz nélküli eb sétáltatásra és
egyéb kunsztokra. A Hundeführerschein (ez a pompás
német kifejezés jelenti a kutya jogsit) száz euróba kerül majd, megszerzéséhez a tulajdonosnak be kell mutatnia, mennyire engedelmes a kutyája, hogyan teljesíti az alapvető parancsokat. A rendelet egyébként szerencsére nem vonatkozik a harminc centiméter marmagasság alatti kedvencekre…

KUTYAHÁZ
Újabb lakótársunk (Hollósi Gézáné, „Adi” Papírbolt)
adományozott kutyaházat az alapítványnak. Remélhetően hamarosan jó helyre továbbíthatjuk. Különösen
azoknak a jelentkezését várjuk, akik a szerény jövedelmük ellenére befogadnak gazdátlan ebeket.
Egy korábbi alkalommal már kértük a lakótársakat, ahol
van már nem lakott kutyaház, adják át az alapítványunknak,
jó helyekre továbbítanánk őket. Sok udvarban nincs megfelelően védő otthona a barátainknak, és olykor ez az akadálya,
hogy a nem gazdagok örökre, vagy ideiglenesen befogadjanak
talált kutyust.
Várjuk az újabb adományozókat!
Máté Állatvédelmi Alapítvány telefonszáma: 06-20-9425-822

SZIGORÍTÁS
Az egyre több lakossági panasz és konfliktus, sérülés
miatt az önkormányzat határozottabban érvényesíti az
ebtartási rendeletben előírtakat. Az első pénzbüntetéseket már megkapták a kutyájukat folyamatosan az utcára engedők.

Keverékkutya SZÉPSÉGVERSENY
Június 12-én, vasárnap 15 órától a Fő téren, a Kittenberger
Kálmán Napok programjaként lesz a keverékkutya szépségverseny, kvízjátékkal és díjakkal. Részletes beszámoló a júliusi lapban.

Jön a meleg, víz és árnyék a kutyáknak!
Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Tel.: 06-20-9425-822
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Búcsúzunk...

Anyakönyvi hírek
Születtek: Major László és Elek Csilla fia Gergő, Tamás Ottó
és Dubniczky Rita lánya Zsófia, Bordás Gergely és Vadas
Anna fia Álmos, Drewitt Benjamin John és Gulyás Edina fia
Michael Benjamin.

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett
férjem, édesapánk, nagyapánk, dédpapánk
ARNOLD SÁNDOR hosszú betegség után
életének 87. évében eltávozott közülünk. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, akik
gyászunkban osztoztak.

Házasságot kötöttek áprilisban: Radics Károly Richárd és
Balázs Edit.
Házasságot kötöttek: Bakos Levente Ádám és Pelikán Rita,
Bolvári Tibor és Rácz Judit Julianna, Sümegi Dávid és dr.
Grosu Manuela Renata, Élő Balázs János és Kazinczy Anna
Edit, Majercsik János és Sziráki Anett.

"Szeretünk, sosem feledünk, csak egy kis
időre az angyalokkal elengedünk!"

Elhaláloztak: Faragó Pálné sz.n.: Gyurkovics Júlia (1925),
Arnold Sándor József (1929), Adorján Béla (1921), Gaál
Anna Mária (1929), Kántor Gabriella (1956).

A gyászoló család

A művelődési ház programjai
június-július
Június 11-12. - Kittenberger Napok
Június 14. de: Vásár
Június 16. de: Vásár
Június 16. 17 óra - Iskola zenei tagozat - évzáró
Június 19. 11 óra - Mazsola és Tádé
az Ametist Bábszínház előadása
Június 20. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub - záró
Június 21. de: Vásár
Június 24. de: Vásár
Június 30. de: Vásár
Július 05. de: Vásár
Július 06. de: Vásár
Július 07. de: Vásár

Településünk hírei:
www.nagymaros.hu
APRÓHIRDETÉSEK
DUGULÁSELHÁRÍTÁS a Dunakanyarban, gyors, precíz, megfizethető!
www.dugulaselharitas-woma.hu! +36 20 561 4031

Nagymaros

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

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!

Nagymaros
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KARSÁN
LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.
Ingyenes házhozszállítás
Szőnyeg sz tás, ruha-, bőr-, szőrme sz tás
és festés, ékszerjavítás és készítés!

20
Ünnepeljen velünk:
százalék kedvezményt
adunk minden vásárlásból!
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Akciós ágyak, gyógymatracok
űrendelhetők. Paplanok, párnák,
huzatok, pokrócok nagy választékban.

Ú
!
®

Tel.: 06-20/482-0705,
06-30/854-0006
E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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Nagymaros

