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Elsőként adták át, Petrovics
László polgármester kapta meg
Kiss Péter is elismerésben részesült

Negyedik hely Triesztben

Ismét nagyon jól szerepeltek a nagymarosi kajakpólósok, ezúttal is Triesztben (Olaszország), ahol az előkelő 4. helyet szerezték meg a fiúk a nemzetközi mezőnyben.
Az eseményről készült beszámolójukat a 10. oldalon olvashatják.

Április 30-án Dunakeszin,
a Rendőr és Tűzoltó Napon
vehette át Branyiczky Márk
tűzoltó ezredestől, a Pest
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjétől
Petrovics László polgármester azt a elismerést, amelyet
először adtak át.
Városunk vezetője a Pest
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság népszerűsítése és a társadalmi kapcsolatok építése, valamint a katasztrófavédelem terén huzamosabb ideje végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként vehette át a szervezet
tiszteletbeli tagja elismerését.
Petrovics László lapunknak elmondta: a kitüntetés
az egész település elismerése
is egyben, hiszen az árvizek
alkalmával többször is bizonyította a lakosság helytállását.
Dicséretben részesült még
Kiss Péter, a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály referense is.
(Fotó: Vetési Imre)

Támogatásokról
is döntött a
képviselő-testület
Öten vettek részt az áprilisi ülésen, melyen épületek
sorsáról is döntöttek, valamint intézményi beszámolókat hallgattak meg.

 3. oldal

Állandó
nagymarosi
programok
 4. oldal

A Triptichon
Galéria hírei

 12. oldal

Utcabajnokság volt
Május 1-én ismét sokan vettek részt az Utcabajnokságon. Az összefogással megvalósult rendezvény képes
beszámolóját, valamint a Kittenberger Napok programjait mellékletünkben olvashatják.
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A tábor ára:
15.500 Ft

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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Civil programok
támogatásáról is
döntött a testület
Április 25-én, hétfőn tartotta ülését Nagymaros Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete. A tanácskozásról
Ivor Andrásné és Fekete Zsolt
igazoltan maradt távol.
A napirend elfogadása után először a Nyár utca
2. alatti önkormányzati épület sorsáról döntöttek. A volt
San Team épületét bérlő fiatalok nem kívántak tovább ott
maradni, az utolsó havi közüzemi díjakat még rendezniük szükséges, melyre szükség
esetén a kaució nyújthat fedezetet.
A megüresedett épületre
ketten nyújtottak be igényt, de
a bizottság javaslata alapján a
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat kapja
meg használatra az épületet.
Az ülésen jelen lévő Heinczné
Cserni Katalin, a szervezet
tagja elmondta: egy tájházat
szeretnének berendezni ott,
valamint kulbfoglalkozásokat
tartani. A grémium egyöntetűen támogatta, hogy a sváb
közösség kapja meg az épületet.
A beszámoló a lejárt idejű határozatok teljesítéséről
címet viselő napirendi pontnál Grécs László tett fel kérdéseket. Érdeklődött a Danubia
Televízió ajánlatáról, valamint
a vasúti őrház helyzetéről is.
Szimon Attila pedig arra hívta
fel ismét a figyelmet, hogy továbbra is sok a szemét a vasútállomás környékén.
A képviselők elfogadták
a Gondozási Központ, majd
a Mosoly Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat Családi Napközi beszámolóját is.
Utóbbinál döntöttek arról is,
hogy a dolgozóka második
félévben Cafetéria támogatásban is részesülnek.
Beszámolt a 2015-ös tevékenységéről a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasz-

nú Alapítvány is. Ritzl Ferenc
kuratóriumi elnök elmondta:
folytatni kívánják a már megkezdett munkát. Szeretnének
a jövőben is minél több civilszervezettel együttműködni.
Petrovics László polgármester előterjesztésében a
társulásokról, az önkormányzat szervezetekben való részvételéről, és annak eredményeiről hallgattak meg beszámolót.
Az idei évi rendezvények
előkészítésének beszámolójánál döntöttek arról is, hogy
mely rendezvények, szervezetek részesülnek támogatásban. Ebben az évben is a
Misztrál Alapítvány és a Dunakanyar Fúvósegyüttes kapja a legtöbbet, 500-500 ezer
forint támogatást.
Az egyebekben először lakások bérbeadásáról döntöttek a Szálloda soron,. Majd
az Attila szoborról tárgyaltak, melyhez 1 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat. Német Imre a tervek mellett hiányolta a tételes költségvetést, illetve az engedélyeztetésre és a szobor zsűriztetésére is kíváncsi lett volna.
Hasonló véleményen volt
Grécs László is, aki szintén
látni szeretné a kivitelezés
anyagi hátterét.
A testület támogatta, hogy
az értékbecslés után tegyenek
vételi ajánlatot a fehérhegyi
ingatlanra, valamint elvi döntés született arról, hogy a város hozzon létre egy sportalapítványt, amely akár a sportpálya pályázati feladatait is
bonyolítaná.
Végül pedig Mándliné Szabó Katalin kérdezett rá a Deák
Ferenc utcán tátongó lyuk
sorsára, valamint a Magyar
utca parkolással kapcsolatban ismertette egy lakó problémáját.
Furucz Anita

Közhasznú Munkások Napja

Nagymaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete által
megalapított „Közhasznú Munkások Napja” első alkalommal került
megünneplésre, május 2-án.
Ezen a napon minden évben a közhasznú munkások érdemi elismerését kívánjuk kifejezni. Úgy gondolom, minden munkaterületen kijár a megbecsülés, melyet így legalább egy évben egyszer, egyben ösztönzőleg is hatva megteszünk. Ez történt május 2-án is, néhány órát megszakítva a munkát. Az eseményről beszéljenek a fotók.
Ivor Andrásné képviselő

Május 1.: zenés köszöntő

Zenés ébresztőt tartott a Dunakanyar Fúvósegyütes május 1-én, Verőcén, Kismaroson és Nagymaroson is. Igaz
településünkre már csak délkörül érkeztek, de így is
nagy örömet szereztek sokaknak.
Legutóbbi nagymarosi tavaszi koncertjükről következő
lapszámunkban olvashatnak beszámolót Gyarakiné Márton Magdolna tollából. (Fotó: Ivor Andrea)
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NAGYMAROSI ÁLLANDÓ PROGRAMOK
HÉTFŐ
17-19 óra (minden 2. hétfő) Nyugdíjas klub, Művelődési
Ház - Bethlen Gáborné: 06/30 3619697
17-19 óra Rajz iskolásoknak, Szent Márton Közösségi Ház
Garami Mária: 06/303487479
18-19 óra Preventív gerinc jóga, Fittlife Fitness
www.fittlifefitness.hu, Maurerdr. Morvai Ágnes: 06/20 326 18 34
18.45-19.45 óra Gyógytorna, nagymarosi általános iskola
tornaterme - Kerezsi József: 06/30 3811650
19-20 óra Spinning, Fittlife Fitness
www.fittlifefitness.hu - Maurer-dr. Morvai
Ágnes: 06/20 326 18 34
19-20.30 óra Nagymarosi Női Kar, Művelődési Ház Karnagy: Patrik Judit
19.30-21.30 óra Nagymarosi Férfikórus, Művelődési Ház
www.korus.easydesign.hu - művészeti vezető: Juhász Orsolya Anna, zongorakísérő: Hámori Eszter
KEDD
10-11.15 óra Pilates, Sigil Galéria és Kávézó
Niegreisz Zsuzsanna: 06/30 3363835
15.30-16.30 óra Rajz ovisoknak, nagymarosi általános
iskola (Nap utca 13.),
Garami Mária: 06/30 348 7479
17.30-19 óra Jóga, Fittlife Fitness
www.fittlifefitness.hu - Maurerdr. Morvai Ágnes: 06/20 326 18 34
18-19 óra Aikido gyerekeknek, nagymarosi általános
iskola tornaterme
Sugár László: 06/30 279 1099
19-20 óra Aikido felnőtteknek, nagymarosi általános
iskola tornaterme
Sugár László: 06/30 279 1099
19-20.30 óra Flow Jóga, Sigil Galéria és Kávézó
Babusa Helga 06/20 572 11 89
19.30-20.30 óra Spinning, Fittlife Fitness
ww.fittlifefitness.hu - Maurerdr. Morvai Ágnes: 06/20 326 18 34
SZERDA
9 – 11 óra Baba mama klub, Mosoly Gyermekjóléti
Szolgálat: 06 27/595 030
10-11 óra Jóga gyerekeknek, Sigil Galéria és Kávézó
Pethes Zsuzsi
14-16 óra Kézimunka szakkör, Nagymarosi
Művelődési Ház
Bethlen Gáborné: 06/30 3619697
16-17.30 óra Agyagos és kézműves foglalkozás (6-14 éveseknek), Nagymarosi Művelődési Ház
Kulcsár Ilona: 06/20 6615245 (Előzetes bejelentkezéssel!)
16-18 óra Hip-hop tánc gyerekeknek, Nagymarosi Művelődési Ház, Silverstar Művészképző Tánciskola
Lukács Ádám: 06/20 312 1860
17- 18 óra Önvédelmi oktatás gyermekeknek, nagymarosi
általános iskola tornaterme
Tóth Barna: 30/709 1956
17-19 óra Rajz iskolásoknak, Szent Márton közösségi Ház
Garami Mária: 06/30 3487479
18-19 óra Gyógytorna, nagymarosi általános
iskola tornaterme, Kerezsi József: 06/30 3811650

18-19 óra Aerobic, Fittlife Fitness
www.fittlifefitness.hu - Maurerdr. Morvai Ágnes: 06/20 326 18 34
18-20 óra Agyagos és kézműves foglalkozás (felnőtteknek),
Nagymarosi Művelődési Ház
Kulcsár Ilona: 06/20 6615245 Előzetes bejelentkezéssel!
19-20 óra Női torna, nagymarosi általános iskola tornaterme
Dániel Gabriella (Cédrus Egyesület): 06/30 5648936
19-20 óra Kangoo, Fittlife Fitness
www.fittlifefitness.hu - Maurerdr. Morvai Ágnes: 06/20 326 18 34
20- 21.30 óra Önvédelmi oktatás felnőtteknek, nagymarosi
általános iskola tornaterme
Tóth Barna: 06/30 709 1956
CSÜTÖRTÖK
9.30-10.45 óra Baba-mama játékos mondókázás:
1-3 éves gyerekek számára, Kicsimaros Korai Fejlesztő (Főtér 7.)
Rétiné Szalai Rita: 06/30 2512128
16-16.45 óra Tánc ovisoknak, Nagymarosi Művelődési Ház
Nagy Anna Stefánia: 06/20 2427278
17.30-18.30 óra Balett gyermekeknek, Sigil Galéria és Kávézó
Csengery Hajnalka: 06/20 2184216
17-18.30 óra Die Blumen Táncegyüttes - sváb hagyományőrző tánc, Nagymarosi Művelődési Ház
Bethlen Gáborné: 06/30 3619697
18.30-20 óra Wildenrosen Táncegyüttes - sváb hagyományőrző tánc, Nagymarosi Művelődési Ház
Lénárd Katalin
18-19 óra Aikido gyerekeknek, nagymarosi általános
iskola tornaterme, Sugár László: 06/30 2791099
19-20 óra Aikido felnőtteknek, nagymarosi általános
iskola tornaterme, Sugár László: 06/30 2791099
19-20.30 óra Yin Jóga, Sigil Galéria és Kávézó
Babusa Helga: 06/20 572 11 89
19-20 óra Spinning, Fittlife Fitness
www.fittlifefitness.hu - Maurerdr. Morvai Ágnes: 06/20 326 18 34
PÉNTEK
16-17 óra Önvédelmi oktatás gyermekeknek, nagymarosi
általános iskola tornaterme: Tóth Barna: 06/30 709 1956
18.30-19.45 óra Pilates, Sigil Galéria és Kávézó
Niegreisz Zsuzsanna: 06/30 3363835
19-20.30 óra Önvédelmi oktatás felnőtteknek, nagymarosi
általános iskola tornaterme, Tóth Barna: 06/30 709 1956
20-22 óra Dunakanyar Fúvósegyüttes, Nagymarosi
Művelődési Ház, Ujvári Gábor
SZOMBAT
8.30-9.30 óra Női torna, nagymarosi általános iskola tornaterme, Dániel Gabriella (Cédrus Egyesület): 06/30 5648936
EGYÉB PROGRAM LEHETŐSÉGEK:
TSMT Korai fejlesztő torna, Kicsimaros Korai
fejlesztő (Főtér 7.) Rétiné Szalai Rita: 06/30 2512128
A programokat összegyűjtötte Nagy Tünde. Köszönjük
együttműködését és segítségét! Köszönettel várjuk a programajánlókat a konyvtar@nagymaros.hu és a plentner.
katalin@nagymaros címekre.
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Tartalmas évnek néz elébe a Német
Önkormányzat! Kikiáltó rólunk!
Örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a 2016/2017, tanévre 20 gyermeket írattak be
a nemzetiségi osztályba az általános iskola első osztályába.
Beérett a 2013-tól érvényben
lévő törvényi lehetőség, miszerint nemzetiségi osztály indítható, ha a szülők is így kívánják.
Idén ősszel ennél fogva három
elsős osztályt indít az iskola. A
megvalósításban mint az óvoda, mint az iskola és nem utolsó
sorban a szülők együttműködése vitte eredményre ezt a lehetőséget, melyből hátrányosan
senki nem fog kikerülni. Köszönjük a jó döntést, melynek
eredménye a megkezdett tanévben lesz értékelhető.
További előrelépés,hogy kérelmünkre a városi képviselő- testület döntött a volt „Pro-

li”, „San-Team” és még sokak
által lakott önkormányzati tulajdonú épület használatáról a
Német Önkormányzat javára a
Nyár utca 2-ben.
Tájház, közösségi ház megvalósítását tervezzük, melyet
értelmes programokkal, gyermekfoglalkozás és cseretáboroztatással szeretnénk hasznos-

sá tenni. A megosztásra is alkalmas helyiségekben a bútorzat,
használati eszközök a régi időket, a helyi sajátosságokat elevenítik meg, míg a másik részében pezsgő, alkotó élet folyhat
kicsiknek- nagyoknak.
Sajnálatos tény, hogy ma
már az épület nagyon lelakott,
szakipari felújításra, rendbetételre szorul.
Pályázati, és az Önök támogatói segítségével tudjuk Nagymaros új színfoltjának megvalósítását létrehozni. Reményeink szerint összefogással a
szakipari munka nem fog nagyobb összeget elvinni, azonban az anyagköltség már jelentős megterhelést jelent. Tető,
nyílászárók, falak, burkolat,
mind-mind felújításra szorul,
ha mindenki megelégedésére

látogathatóvá kívánjuk tenni.
Az OTP Bank Nyrt.
11742094-15796909 pénzforgalmi jelzőszámunkra, továbbá ezen a számon futó befizetési csekkünkre kérjük szépen
a felajánlott támogatási összeget. Nagyon reménykedünk abban, hogy sokan szívén viselik
a már hosszú évek óta tervezett

tájház megvalósítását, és segítik
annak létrejöttét városunk egy
újabb kiemelkedő színfoltjaként működtetve. Nagy munka,
nagy feladat vár ránk, de együttes erővel megvalósítható, főleg,
ha sokan szeretnénk! Ebben reménykedünk, és remélem nem
hiába!
A feladatok mellett a vidám-

tosított, aminek méretére nem
számítottunk. Olyannyira nem,
hogy még tervbe vettem, hogy
kimegyek a sportpályára is ráírom a rönkökre, nehogy tüzelőnek nézvén valaki „magáévá” tegye, „Ne vidd el, mert ez a
rendezvény része”.Még jó, hogy
nem tettem!! Olyan nagy rönkfákat kaptunk, hogy négy erős
férfiember, a tűzoltóság tagjai,- komoly erőfeszítéssel tudták csak felrakni a „bakokra” a
versenyre benevezett fákat.
Köszönjük az Ipoly Erdő Zrt
vezetőjének és a tűzoltó egyesü-

ság és a játék is életünk része.
Így volt ez most is Május 1-i
sportnapon, ahol német önkormányzatunk erőpróbaként
a hagyományos kézi favágást és
karikahajtást iktatta be versenyprogramként. Természetesen
munkaöltözetben, a sváb hagyomány szerint suszterkötényben. Az Ipoly Erdő Zrt nagymarosi vezetője két öles fát biz-

letnek a csapatmunkát.
Köszönjük minden résztvevőnek a benevezést, a lelkesedést. Sokan vettek részt a játékban a megmérettetésben,
mely minket is igazolt, hogy
amit teszünk, annak van értelme most is és az elkövetkezőkben is.
Ivor Andrásné
NNNÖ elnök

Együttműködés…
A Szülői Munkaközösség és az óvoda, sikeres együttműködésének
eredményeként két program valósul meg ebben a hónapban.
2016. május 6-án délelőtt Pék Dudás Zsuzsanna és Máté Móric
interaktív táncház foglalkozást tartottak mindhárom épületben. A
zenés táncos foglalkozás nagyon jó hangulatban telt, a gyerekek
újabb élményekkel gazdagodtak.
2016. május 30-án a művelődési házban az óvodásoknak rende-

TeSzedd Nagymaros
A TeSzedd önkéntesen a tiszta Magyarországért programhoz
idén is csatlakozott Nagymaros városa. Több szervezet is aktív
szerepet vállalt a város takarításában.
Köszönet a Nyugdíjas Klub tagjainak, akik a nagymarosi vasútállomást és környékét tették rendbe, a Nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános és AMI-nak, aki a városban gyűjtöttek szemetet, valamint a Nagymarosi Polgárőr Egyesület tagjainak, akik az
egész akcióban koordinátori szerepet vállaltak.

zendő gyereknapi program keretén belül délelőtt 11 órakor a Katáng együttes előadására szeretettel várjuk leendő ovisainkat is.
Köszönjük a szülőknek a programok szervezésében való részvételt és bízunk abban, hogy az összefogás által még több közös élményt tudunk nyújtani gyermekeinknek.
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
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Igényelhető ellátások az ÖNO-ban (Gondozási Központ)
Intézményünkben 4 féle ellátást igényelhetnek a nagymarosi lakosok. Az ellátásokért térítési díjat kell fizetni, de a jogosultak jövedelme alapján csökken a térítési díjak mértéke. A lakosság figyelmét felhívjuk az Idősek nappali ellátására, mely
tartalmazza a napi három étkezést, egész napos felügyeletet, orvosi ellátást, segítséget a gyógyszerek felíratásában és kiváltásban. A tisztálkodás és ruhanemű mosás lehetőségét. Az idős emberek korosztályuk társaságában lehetnek, kézműves foglalkozáson, csoportos vagy egyéni tornán, valamint beszélgetéseken, programokon vehetnek részt. Nagyon fontos
a szellemi leépülés elkerüléséhez, hogy ne otthon, egyedül, információ szegény környezetben töltse az idős ember a
mindennapjait, hanem emberek között lehessen!

Étkeztetés:
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt,
tehát nyugdíjasok, rokkant nyugdíjasok, egészségkárosodottak járadékában részesülők, fogyatékossági támogatásban részesülők. Fenntartónk Nagymaros Város Önkormányzata helyi rendeletében azon kérelmezőket is jogosultnak nyilvánította, akik rendkívüli élethelyzetbe kerültek (pl. közeli hozzátartozó halála, vagy munkanélkülivé válás esetén a pénzbeni
ellátás megállapításáig).
A fizetendő térítési díj elvitellel 720 Ft/adag ebéd, de lehet kis adagot is igényelni, ennek térítési díja elvitellel 450 Ft/
adag ebéd. A házhoz történő kiszállítás esetében magasabb a térítési díj, normál adag térítési díja 855 Ft/adag ebéd, kis
adag 585 Ft/adag ebéd.
A térítési díj összege csökken a kérelmező jövedelmével arányosan:
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Házi segítségnyújtás:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló
életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, a
gondozási és ápolási feladatok elvégzését.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a kérelmező gondozási szükségletét. Amennyiben a gondozási szükséglet mértéke nem éri el a napi 1 órára jogosító pontszámot, akkor csak a jogszabályban meghatározott kivételes esetekben nyújtható a szolgáltatás.

Idősek Otthona:
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről a fent felsorolt szolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő ellátási formában (
Idősek otthona) kell gondozni.
Az idősek otthonában 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött,
betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedők ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni.
Napi térítési díj - 3.800 Ft - Havi térítési díj - 114.000 Ft
De maximum a jogosult jövedelmének 80 %-a. Amennyiben az ellátott jövedelmének 80 %-a kevesebb, mint a havi térítési díj a kérelmező vagy a térítési díjat megfizető más személy nyilatkozhat a teljes térítési díj megfizetéséről.
Minden kedves érdeklődőnek állunk rendelkezésére, hét közben hivatali időben személyesen, telefonon: 354-022,
e-mailben: ono@nagymaros.hu.
Keressenek bizalommal, intézmény vezetőség
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Az iskola áprilisi hírei
Április 19-én rendeztük meg a
hagyományos Föld napi akadályversenyt a felső tagozatosoknak. Szerencsére az idő
szép volt, így a verseny is élvezetesre, izgalmasra sikerült.
A tizenöt csapat összesen kilenc állomást keresett fel, ahol
változatos feladatokkal találkoztak pl. tabu játék, puzzle,
növény- és állatfelismerés,
ügyességi feladatok, történetírás, teszt. Az 5.-6. osztályos
csapatok eredménye: 1. Kolompér 6.b, 2. Zöld bolygó
6.b, 3. Az alma hatalma 6.a. A
7. 8. osztályos csapatok eredménye: 1. Los Vagos 8.a, 2.
Dávid bá fan club 8.b, 3. Újrahasznosíthatók 7.b.
Április 22-én pénteken iskolánk csapata is részt vett
a váci Föld napi kerékpáros
akadályversenyen, melyet a
váci és a környékbeli iskoláknak rendeztek meg. E versenyen az előkelő 4. helyezést
értük el.
Április 26-án tartottuk

meg immár 11. éve a 7. osztályosok házi kémia versenyét,
ahol a következő lett az eredmény: 1. Bálint András 7.a, 2.
Szalai-Benedek Bálint 7.b, 3.
Nagy Csanád 7.b.
Papírgyűjtés is volt ebben a
hónapban, melyen ismét ren-

Alapítványi bál 2016
Idén április 23-án érkezett el a
"nagy nap" iskolánk nyolcadikos diákjai számára. A bál előestéjén, egy suli-buli keretében
tartották a főpróbát, és mutatták be táncukat társaik, barátaik, hozzátartozóik számára,
majd szombaton büszkén nyitották meg a bált.
Ez a nap minden évben egy
nagyon fontos esemény mindannyiunk számára. Nagyon
mozgalmas tanév állt mögöttünk, hiszen már szeptemberben kezdődtek az előkészületek.
Mennyit tanakodtunk, néha vitatkoztunk, mi legyen a tánc, ki,
kivel, aztán ott volt a továbbtanulás, a felvételik, az izgalom,
az öröm, a csalódás és remény...
és végül jöttek a táncpróbák!
És végre elérkezett a várva várt este! A bálterem készen
állt, a gyerekek gyönyörű palotás ruhákban, dobogó szívvel várták, hogy Petrovics László polgármester úr, a bál fővédnöke megnyissa a bált. A nyitó-

tánc után megható percek következtek, a büszke anyukák és
apukák boldogan keringőztek
gyermekükkel.
És végül, zárásként a Nagymarosi Nagycirkusz érkezett a
színpadra, ahol a nyolcadikosok egy fergeteges, vidám cirkuszi produkciót adtak elő boldogan, és már felszabadultan.
Az est további része nagyon
jó hangulatban zajlott, és nagy
örömmel láttuk, ahogy a gyerekek hajnalig mulattak, hiszen ez
az ő estéjük volt.
Hajnalban fáradtan, de elégedetten zártuk be a báltermet.
Ahhoz, hogy minden ilyen
jól sikerüljön, nagyon sok köszönettel tartozunk. Köszönjük
Sánta Gergőnek és Sánta-Bíró
Annának, hogy betanították ezt
a gyönyörű táncot, és segítettek
a ruhák varratásában. Köszönjük Balla Rékának a közreműködésért, mely által a Dunacent
Kft. támogatta az alapítványunkat, amely összegből sikerült

geteg papírt gyűjtöttek a lelkes
diákok a szülők közreműködésével. Köszönjük Szlépkáné
Árvai Ágnesnek és Horváth
Dávidnak a szervezést és a
kollégáknak a segítséget.
Sikeres záróvizsgát tett iskolánkban az AVKF két levea ruhákat beszerezni. Köszönjük Horváth Dávidnak, hogy az
első pillanattól az utolsóig segített a munkálatokban. Köszönjük Horváth-Arany Nikolettnek és Hamvasné Hortoványi
Gyöngyvérnek a szép báltermet, Honti Csillának, hogy nagyon sokat segített mind a ruhák, mind a báli kellékek varrásában. Köszönjük Mészárosné
Csillának, hogy egész éjjel segített. Köszönjük az aktív szülőknek, hogy mindenben partnerek voltak, és segítettek a tombolák beszerzésében. Köszönünk minden támogatást, hiszen ez a bál egyben jótékonysági esemény is, hiszen a bál bevételéből támogatunk rászoruló gyermekeket, iskolai rendezvényeket.
A bált követő héten megkaptuk a középiskolai értesítőket, minden tanulónkat felvettek a középiskolákba, és lassan
készülünk a ballagásra...
Heinczné Cserni
Katalin
Fábián Szabolcsné
osztályfőnökök

lezős hallgatója, melyhez ezúton is gratulálunk.
Filharmónia bérletes előadás tette színesebbé a szürke
hétköznapokat.
A felsős diákok szüleinek
fogadóórát szerveztünk, melyen a szülők tájékoztatást
kaptak gyermekeik tanulmányi eredményeiről.
Április 22-én suli-bulin mulattak a felsős diákok,
melynek elején bemutatták a
8. osztályos diákok táncukat
a gyönyörű palotás ruhákban.
Másnap ünnepélyesen a bál
keretében is megtekinthettük
ezt a csodálatos előadást. Köszönjük a kollégák és a szülők
segítségét, mellyel hozzájárultak a bál sikeréhez.
A Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium által szervezett matematika versenyen a
több, mint 200 indulóból tanulóink nagyon jó helyen végeztek. Kovács Virág (5.osztály): V. hely; Jórász Vilmos
(6.osztály): III. hely; Bálint
András (7.osztály): II. hely;
Trampó Nóra (8. osztály): X.
hely.
Támogatók: Alimánné Fazekas
Gabriella, Ambrusné Molnár Csilla,
Batki –Trans Kft.-Batki László, Belányi
Béla, Biobolt Nagymaros, Döbrössyné
Valentin Kriszta, Dr. Drobilich János,
DunaCent (Balla Réka), Fekete tanya,
Kárpát Gáz Kft. ( Balla Réka), Dunakanyar Utazási Iroda, Édeske Cukrászda, Gatyel Mónika, Gyimesi Szilvia, Heincz Károly- Heinczné Cserni
Katalin, Heininger Károly, poly Erdő
Zrt., Jakus Mihály, Kóka Bt., Könyvtár,
Lénártné Mester Kitti, Maurer-Morvai
Ágnes és Maurer Tamás, Maros-Wax
Kft., Mátyás étkezde, Mozga Péter, Német Imre, Nagymaros Város Polgármesteri Hivatal, Palásti Ildikó, Panoráma ABC, Rasman Miklós-CBA, SIGIL
Galéria és Kávézó, Szalai Tünde, Ugrai
Mária- Manyi Bolt, Von Benkó Mariann és Ferenc, Zoller Istvánné vegyeskereskedés, Zollerné Patrik Angéla, Cleo Stúdió, Vitok Csilla, Mesemúzeum- Csörsz Katalin, Lengyel család,
Paduc horgászbolt, Petrovics László,
Hesztia Lakásvarázs, Szt. István Fogadó, Horváth Zoltán, Csajka Andreakozmetika, Lengyel Kriszti és ZoltánAzokri Bt., Balázs Róbert–Zöldséges, Maros étterem, Illésné Zoller
Rita, Nagyné Izsák Veronika, Mauna
műhely-Mosonyi Annamária, GaussGuzsik Balázs, Új Ház Centrum.
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A római katolikus templom
freskóinak felújítása
Városunk egyik jelképének, és nevezetességének, a római katolikus templom beltéri freskóinak felújítására készülünk.
Lohr Ferenc 1927-ben készítette freskóit a Dunakanyar
egyetlen műemlék templomban, melyet településünk évszázadok óta gondosan őriz és ápol. Most rajtunk a sor, hogy szeretett templomunk romló állapotú freskóit megmentsük utódaink számára.

KÖNYVAJÁNLÓ
V. Kulcsár Ildikó: Kölykök, dilik, szerelem:
római kalandozások
A könyvből V. Kulcsár Ildikó, ismert író-újságíró népes, bolondos famíliájának mindennapi életéből kaphatunk ízelítőt 1992-től napjainkig. Őszinte érzelmek, önirónia, humor, szeretet és derű jellemzi az írásokat.
„Elolvastam V. Kulcsár Ildikó könyvét, és napsugarassá
vált a világ.” – írta róla Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő.
Helena Marten: A citromkert
A Frankfurtban meggazdagodott olasz kereskedő,
Domenico Montanari váratlan halála fenekestül felforgatja családja életét. Végrendelete szerint a vállalkozását fia,
Roberto örökölné, ám neki rejtélyes módon nyoma veszett. A bizonytalan helyzetben a másik gyermek, a fiatal
Luisa próbálja életben tartani a családi vállalkozást. Ehhez azonban szüksége az olasz rokonai segítségére. Életveszélyes utazásra indul hát az Alpokon keresztül, úti céljához érve azonban olyan meglepetés várja , amelyre nem
számított….

2016 őszén első lépésben a szentélyben lévő freskók felújítására kerülne sor, mellyel az Egyháztanács Tarr György festőművész urat bízta meg. A munkálatok állványozással együttes összköltsége megközelítőleg 7 millió forint. A jó ügy megvalósításának érdekében szeretnénk kérni az itt élők, és az ide
látogatók nagylelkű segítségét. Adományukat a 1174209420157874 számlaszámon keresztül juttathatják el hozzánk.
Minden kedves adományozónknak hálásan köszönjük hozzájárulását.
A felújítás végeztével az adományozók díszes emléklapot
kapnak az általuk támogatott felújított freskó fényképével.
Gáspár István atya

Újabb nagymarosi siker
Április 30-án került megrendezésre Vácrátóton a II.
Rátót Kyokushin Utánpótlás Kupa, ahol a kyo-shin se
3 versenyzője indult, köztük Kardos Olivér Nagymarosról.

Aradi Álmos és Aradi Bátor rutinos harcosként indultak, míg Kardos Olivér
első versenyére készült. Tavalyi sikerét megismételve álmos nagy csatákban és
két KO-val ismét aranyérmet nyert. Bátor idén 4. lett,
az ezüstérmes versenyzőtől kapott ki hosszabbításban. Olivér a 2008-2009-es
korcsoportban a gyermek
III. kategória győzteseként
hagyta el a tatamit!
Aradi Álmos 1. hely; Aradi Bátor 4. hely; Kardos Olivér 1. hely.
Büszkék vagyunk versenyzőinkre!

Jhumpa Lahiri: Mélyföld
Jhumpa Lahiri rendkívüli regénye Indiában és Amerikában játszódik. Két testvér tragédiával összekötött története, egy nagyszerű asszonyé, akit kísért a múltja, egy országé, amelyet szétszakított a forradalom, és egy szerelemé, amely messze túléli a halált.
A Mélyföld mesterien fölépített, feszültségekkel teli,
metszően bensőséges, bonyolult érzelmeket tükröző mű.
Egy elmélyült családregény és a történelembe ágyazott
történet, amely tökéletes hitelességgel ível át nemzedékeken, földrajzi helyeken.
Telegdi Ágnes: Négy évszak madármeséi
Varázslatos történetek a körülöttünk élő madárvilágról, gyönyörű természetfotókkal illusztrálva. Az évszakok
körforgását követi a könyv madárszemmel. A tavaszi fészekrakást a nyári cseperedő fiókák váltják, majd a költöző madarak őszi készülődése és indulása után az itt maradt, télre készülő madarakat követhetjük nyomon egészen közelről.
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánljuk.
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
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ÚJABB KAJAKPÓLÓ SIKER:
negyedik helyezés Triesztben!
Az előkelő 4. helyezést érte el a
Nagymarosi Felnőtt Kajakpóló csapat a hagyományos trieszti (Olaszország) nemzetközi versenyen! E mögött a siker
mögött rengeteg munka, lemondás, és anyagi áldozat áll!
Ez a csapat 4 éve formálódik,
fejlődik, és most érkezett el
oda, hogy egy nemzetközi versenyen minden esélye megvan
a döntő közelébe jutni, dobogós helyekért küzdeni! Ez nyilvánvalóan nem a világ élvonala, de a maga szintjén elismerésre méltó, az a munka, amit
csinálunk, és az eredmény,
amit elértünk! A trieszti csapat
tagjai: Kiss Miklós, Szűcs Géza,
Heininger Ádám, Kanyó Bence,
Osváth Pál, Jeszenszky Ruben,
Ádám Krisztián, és akik nem
tudtak most részt venni, de a
felnőtt csapat tagjai: Havasi
József, Maurer-Morvai Bence,
Maurer-Morvai Botond, Tar
Bálint, Lőrincz Balázs.

Elszállítani Nagymarosra, ott
lepakolni, majd felkötni a versenyhajókat! És még el sem indultunk Olaszországba! Az iskolások segítettek a kötözésbe, szállításba, a többiek még
munkában voltak ekkor!
Mire mindenki megérkezett, este 6 óra volt! Hajnali
kettőre értünk Triesztbe, egy
kis esélylatolgatás, beszélgetés
még belefért, aztán 3 körül feküdtünk le!
Idén 20 csapat adta le a nevezését, 4 csoportra osztották
a mezőnyt, minden csoportba 5 csapat került! 2 óránként
játszottunk, és már az elején
látszott, hogy amit a télen, az
uszodában gyakoroltunk, működik! Sikerült mind a 4 mecscsünket megnyerni, így csoportgyőztesként jutottunk tovább, egy 8-as csoportba, ahová a 4 csoport első 2 helyezettje jutott! Mivel elsők lettünk, a
másik 3 csoport 2. helyezettjei-

Pénteken, hosszú utazás várt ránk, Dorogról kellett a kölcsönzött kisbuszt elhozni, majd a váci uszodából
haza szállítani a télről ott maradt hajókat, felszereléseket.

vel kellett mérkőznünk! Szombat estére maradt még egy
ilyen meccsünk, amit sikerrel
teljesítettünk! Hulla fáradtan
értünk a szállásra, ahol finom
vacsorát kaptunk, Bence és

A Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4. szombat 10 óra, Nagymaros, Fő tér
Megemlékező beszédet tart:
Petrovics László polgármester
Közreműködik: Wildenrosen táncegyüttes
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

Pali pedig gondoskodott róla,
hogy ne unatkozzunk, mert
rögtönzött kareoki show-juk
az egész nemzetközi mezőnyt

Kísértetiesen hasonlóra sikeredett a meccs, mint az előző!
2-2 a rendes játékidőben, aztán az aranygólt ismét nem nekünk sikerült bedobni!
Nem sikerült elérni a dobogót, de minden ellenféllel felvettük a versenyt, nem játszottunk alárendelt szerepet egyszer sem!
A két nap során 9 mérkő-

ámulatba ejtette! Ezek ellenére hamar ágyba kerültünk! Vasárnapra maradt, két csoport
meccs, amiket szép játékkal
szintén megnyertünk! 7 mecscset játszottunk idáig, és csak
győzelmeink voltak! Következhetett az elődöntő, egy rutinos olasz csapat ellen! Fegyelmezett, taktikus játékkal, teljesen egyenrangú ellenfélként a
rendes játékidőben 2-2 állt az
eredményjelzőn! Óriási hangulat volt, több százan nézték
a mérkőzést Trieszt központjában, a Ponterosso csatorna
partján! Az esélyünk megvolt,
hogy mi dobjuk a mindent eldöntő gólt, de ez az ellenfélnek
sikerült végül! Egy erősen vitatott bírói ítélet miatt kiállították egyik csapattagunkat, így 4
fővel kellett játszanunk 5 ellen!
Rövid idő múlva már a
bronz meccsre melegítettünk!

zést vívtunk, egyszer sem kaptunk ki a rendes játékidőben!
Egységes, egymásért küzdeni
tudócsapatot alkottunk!
Az oroszlányi Vidra 2-es
számú csapatában végig játszotta a tornát Antal Verus, aki
szintén Nagymaroson kajakpólózik! A felnőtt mezőnyben
szépen helyt állt, sok tapasztalatot gyűjtött, gólokat dobott!
Büszkék voltunk rá!
Várt ránk a hazaút, hajnali érkezés, kevés alvás, iskola,
munka, de megérte, érződött
a fejlődés, az akarás a társaságon!
Május 21-22-én Prágában
újra hajóba szállunk, a Vltava
folyó nem lesz meleg! Ide már
két csapattal megyünk, egy felnőtt férfi, és egy női csapattal!
Már alig várjuk!
„Csak a Maros”
Ádám Krisztián

Nagymaros

Kalózokat avattunk
Nagymaroson!
Az Igéző Meseműhely 2016. április 30-án kalózmese kovácsolására
hívta és szeretettel várta a mesét hallgatni és játszani vágyó családokat.
Tavaszias jó idő is csalogatónak bizonyult, így több, mint negyven gyerkőc ismerkedett meg a magányos CsakJack kalóz történetével, majd szebbnél szebb kis kalózokat készítettek, akikkel a kalóz
eskü letétele után fantasztikus bátran vágtak neki a próbáknak, meneteltek át a Selymes Óceán veszedelmes cápái között, hatalmas tengeri csatában szerezték meg a kalózhajónk kincsét és a végén egy remek kis lakodalomban táncra is perdülhettek.
Ezzel nem ért véget a történet, hiszen főhősünk, a társra vágyó ka-

lóz a mese szerint csak akkor kapja meg a Világszép Királyleány kezét, ha virágba borítja a szigetet, ahol a Királyleány él. Így a délelőtt
része volt egy játékos virágültetés is, aminek eredményeképp a virágokból kis kalózaink segítségével a könyvtár előtti részre egy puskaporos-hordónyi szigetet készítünk, ami reméljük a város pici dísze lehet.
Öröm volt látni és megélni nekünk, hogy ennyi gyerkőc egy délelőttre együtt létezett a mesével és igazi kalózzá vált!
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik a háttérben segítettek nekünk azért, hogy ez a délelőtt létrejöhessen! Kovács Juditnak, hogy helyet kaptunk a Sigil Galériában, Maurer Tominak a paravánhoz nyújtott segítségéért, Puskás Róbertnek a fáradhatatlan barkácsolásáért, Kautz Timinek, hogy az első pillanattól kezdve támogatott minket, Jórász-Nagy Eszternek a hordó felajánlásáért, Korbadits
Rolandnak pedig köszönjük, hogy átalakította és felújította a hordót
nekünk, valamint az Édeske Cukrászműhelynek is nagy köszönet jár,
hiszen Nélkülük még mindig a paravánnal a hátunkon gyalogolnánk
a Sigil Galéria felé.
Szeretnénk továbbá megköszönni a részvételét Pék-Dudás Zsuzsinak, aki kecskedudájával táncházat varázsolt a délelőtt végére,
Marosfalvi Ákosnak és Marafkó Márknak akik mandolin és gitár játékukkal tették igazán teljessé a napot! Reméljük, hogy a további alkalmakkor is velünk lesznek!
Újra mesét kovácsolni június 4-én fogunk ismét a Sigil Galériában, témája a közelgő Kittenberger napokhoz kapcsolódik majd,
mindemellett kisebb játékokkal örömmel kapcsolódunk be mi is a
május 28-i piac gyermeknapi programjába. Várunk ismét mindenkit szeretettel!
Tóth-Marafkó Dóra

Fut a Maros Futóklub
Ha kedve tartja csatlakozzon egy közös futás erejéig hozzánk. Beszélgetés közben szinte szállnak a kilométerek.
Május 19-től minden héten, csütörtökönként 19 órától a Fő téren találkozunk és közösen futásra hívunk.
Várunk minden kezdőt, haladót szeretettel!
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Átváltozósdi
Tünde az egyik nagymarosi boltban eladóként dolgozik főnökei és kollégái és legnagyobb megelégedésére. A vevők
is kedvelik őt, egy részük – persze a férfiak – buzgón udvarolnak is neki. Magánélete rendezett, káros szenvedélyei
nincsenek. Illetve egy mégiscsak van! Tünde - külső megjelenésében - állandóan utánozni szokta azokat a híres nőket, vagy sztárokat, akiknek fotóit a világ- és bulvárlapokban látta.
Amikor a világ megismerte a volt ukrán miniszterelnök
asszony, Timosenko jellegzetes körbefont frizuráját, Tünde addig nyaggatta a fodrászát, míg neki is csináltak egy
olyat. Ha Angelina Jolie karján egy új tetkó jelent meg,
Tünde kiprintelte a fotót, és máris rohant a tetováló szalonba. Meglátva Angela Merkel német kancellárasszony
sajátos szabású nadrágkosztümjeit, ő is csináltatott magának egy olyat.
Ha egy hollywoodi világsztár nagyobb kebleket szabatott magának, a kollégák biztosak lehettek abban, hogy
hamarosan Tündének is két kosármérettel nagyobb melltartóra lesz szüksége.
Amikor a címlapokon megjelent egy-egy világhíres nő
fotója, Tünde maga elé tette a fényképet, és néhány nap
múlva már össze lehetett téveszteni az eredetivel.
A kollégák már előre féltek, hogy mi lesz, ha Tünde
meglátja a legutóbbi Eurovíziós dalfesztivál győztesének,
Conchita Wurstnak a fotóit.
De úgy tűnt, hogy Tünde valami nagyobb projektre készült. Minden nap a munkaidő vége előtt egy félórával elkéredzkedett a főnökétől közölve, hogy szoláriumbérlete
van. A kollégái az öltözőszekrényének belső oldalára egy
új fényképet láttak kitűzve.
Obama amerikai elnök feleségét, Michelle-t ábrázolta...

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

A látásvizsgálatok időpontja:
Május 21., szombat - Nagymaros
Női-, férfi-, gyermekkeretek INGYEN is!
Fényre sötétedő lencsék kedvezményes áron kaphatók!
Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!
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Áprilisi tűzoltó hírek Testi-lelki Hittitkok
A Nagymarosi ÖTE tűzoltói április hónap folyamán két alkalommal kaptak riasztást.
2016. április 3. Lakossági bejelentés alapján indultunk a Rigóhegy utca 1. szám elé, ahol az útburkolat beszakadt. 3 fővel vonultunk a helyszínre, ahol az aszfalt
beomlott és egy kb. 40-50 cm átmérőjű 70 cm mély lyuk keletkezett. Az aszfalt alatti üreg méretei: 5 m hosszú és szélessége 1 m.
Önkormányzati segítséggel az utcát lezártuk, a lakókat értesítettük.
2016. április 13. 11:24 Napsugár utcai házból távfelügyeleti
tűzjelzés érkezett. Egyesületünk 3
tagja indult a helyszínre. Szerencsére a riasztás tévesnek bizonyult.
A tavaszi időszakban március
és április hónapokban van lehetőség belterületen kerti hulladékokat égetni. Ezzel a lehetőséggel a
szabályok betartása mellett éltek is
többen ebben az időszakban.
Köszönjük, hogy körültekintően és szabályosan kezelték a tüzeket!
Budapesten, egy villamos által történt gázolásnál a helyszínen
tartózkodó tűzoltónk tudta alkalmazni az egészségügyi képzésen
tanultakat. Ellátta a sérültet, hív-

ta a mentőket és tűzoltókat a helyszínre.
Április folyamán lezárásra került a tavalyi évben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt működési célú pályázat,
melynek segítségével az egyesület finanszírozni tudta az egészségügyi oktatást, megvásárolta
a szükséges tömlőket, beszerezte a PMR rádiókat a vonuló állomány részére, felújította és felszerelte a teljes tagság gyakorló ruházatát és kiegészítette a hiányzó bevetési ruhákkal az Egyesület ruhatárát. Összesen 1 430 000 Ft értékű támogatást tudtunk felhasználni a fenti célokra.
Továbbiakban leadásra került
az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt 2016. évi
pályázat anyaga, melyet teljes egészében a szertár épületének felújítására szeretnénk fordítani. Az
épület felújítás összege jelentősen
meghaladja a jelenleg kiírt pályázatok értékét, ezért kérjük, hogy
aki teheti és érdemesnek tartja
Egyesületünket a támogatásra az
ajánlja fel nekünk az adója 1%-át.
Köszönjük!
Marafkó Márk

Németh Zoltán Pál fotográfus kiállítása a Sigil Galériában.
Németh Zoltán Pál évek óta Nagymaroson élő, a fotográfiával munka és művészet szintjén is tevékenykedő társunk. Családjában a művészeti kompetenciák úgy látszik alanyi jogon járnak, ahogy ezt a megnyitón a fotográfiák mondanivalójának kikerekítése érdekében közreműködő fivére Németh Péter
Mikola verssel, valamint a szintén
családi körből kikerülő Mycolarium
zenekar is bizonyította és ahogy ezt
a megjelent közönség örömmel tapasztalhatta. A művészt a magyar
fotóművészet nagy alakja Eifert János méltatta és egyben a kiállítást is
ő nyitotta meg.
Szükség van-e fotográfiai kiállításra a mai világban? – kérdezhetnénk. A válasz egyértelmű: igen. A
mai elgépiesedett világban a technológia bárki segítségére lehet,
bárki alkotónak képzelheti magát,
azonban a tanulás, kiválasztás, elfogadás folyamata– és persze a tehetség - hiányában mégis csak kevesek
válhatnak azzá.
Miért nem „egyszerű fényképek”
kerültek a falakra? Bár igaz, hogy a
fotográfia a valóság leképezése érdekében jött létre, azonban van-

Szárnyas hírek a Triptichonból
Csodák vannak, várni kell rájuk és észrevenni, ha megtörténnek. A csoda megtörtént. A
kétüléses biciklin (TANDEM)
öten ültek és csodát teremtettek. Gazdag ajándékot hoztak
Nagymarosra.
Sírni a templomban a meghatódottságtól, a zene imájától:
ajándék Istennek, ajándék embernek.
A Kun Éva kiállítása a Triptichon Galériában június ötödikéig lesz. Szombat, vasárnap
10 és 13 között tart nyitva, más
időpont telefonon megbeszélés alapján (telefonszám a bejáratnál). Köszönet mindenkinek, aki eljött és eljön (Triptichon Galéria, Nagymaros,
Szent Imre herceg tér 4.)
Köszönet a zenészeknek: Molnár Andrea- furulya, Schallinger Foidl Artúr- csembaló, viola da gamba,
Szabó Zsolt-viola da gamba,

nak néhányak, akik a technológia
fejlődésben rejlő, előrevivő irány,
az egyenes és rövid út helyett kacskaringós mellékutakat választanak.
Nem csak dokumentálnak, hanem
gondolatokat öntenek a műbe, gondolkodásra késztető alkotásokat
hoznak létre - ettől (is) mondható
egy fotográfia műalkotásnak, és így
válik kiállításra érdemessé.
Miért pont Németh Zoltán Pál
fotográfiból nyílt kiállítás?
Gondolhatnánk, mert a Galériához közel lakik, könnyű a műveket
átszállítani – de itt sem ez a megfelelő válasz. Az előző két válaszból is eredően kijelenthetjük, hogy
egy zárt közösségben is szükség
van tehetséges, másképp gondolkodó emberekre. Nagymarosnak fontos, hogy az értékes alkotóknak teret adjon, így ez esetben is örömmel
adunk helyet a kiállításnak.
A kiállításról részletes leírás és
sok kép látható Eifert János honlapján: http://eifert.hu/blog/?p=40054,
illetve Németh Zoltán Pál közösségi
oldalán (https://www.facebook.com/
dunakanyar.fotostudio).
A kiállítás megtekinthető 2016.
május 12-ig.
M. Z.

Meghívó
A Die Blumen nagymarosi nemzetiségi táncegyüttes
fennállásának 20. éves évfordulóját tartja május 28-án
(szombat) 16 órai kezdéssel a Művelődési
Házban. A műsoros délutánra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
SZENT MÁRTON
ÉVI ZARÁNDOKLAT
SZOMBATHELYRE

Andrejszki Judit- ének , csembaló, köszönet a kiállító Kun
Évának és köszönet a támogatóknak: Nagymarosi Polgármesteri Hivatal, Nagymarosi Református Egyházközség,
Ocsenás Tibor, Spitz pékség
(Maurer Tamás), Édeske - Alíz,
Juli - zöldséges, Maros étterem
(Mészáros András), a szomszé-

dok és a családom. És köszönet
a szép időnek.
A képeket Németh Zoltán Pál (Triptichon Galéria a
facebookon), a videót pedig
Nagy Csaba készítette (Triptichon Galéria Facebook,
Youtube) A megnyitó beszélgetést Köpöczi Rózsa folytatta le.
B. Zsombor

Július 9-10-én zarándoklatot
szervezünk
Szombathelyre, ahol jubileumi év központi rendezvényébe kapcsolódhatunk be.
Részvételi díj 8000 Ft.
Jelentkezni a karitász
tagoknál lehet

Nagymaros

13

ÁLLATVÉDÕ
SOROK
„A kutyáknak igenis van természetes környezetük: az emberi család.”
(Csányi Vilmos)

Kutyaházak

Kullancsos problémák

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 nem gazdagok örökre, vagy ideiglenesen befogadjanak talált kutyust. A fotón az első sikeres akció következménye látható, Siklós Péter (Kossuth sor) azonnal hívott bennünket, és a szállítást is megszervezte. Az előzmény Battyáni
Tamásné levele:
„Tisztelt Alapítvány!

Kevesen vannak, akik soha nem találkoztak kedvencükben kisebb-nagyobb, több-kevesebb kullanccsal. Miért
is károsak ezek a vérszívó állatkák?
- Viszket, idegesíti az állatokat, nem tudnak nyugodtan pihenni
- Helyi gennyesedések, tályogok alakulhatnak ki a
csípések helyén
- Több fertőző betegség terjesztői: Babéziósis, Lyme
kór…
- Sokszor az árokparton tekergő Blöki hozza haza
a kullancsot, este fürdéskor pedig a gyerek hónaljából
kell kiszedni…

Az alábbiakban kérem segítségüket. A szomszédom január
11-én elhunyt. A kutyáját, Bogáncsot, az én kutyám testvérét,
magamhoz vettem, és el kezdtem neki gazdit keresni, ami nem
sikerült, mivel 7 éves múlt január 19-én, és mindenki fiatal kutyát szeretne. Menhelyre nem szeretném adni. Ha más lehetőség nincs, magamnál tartom,
mert ismert, tavaly november
óta én etetem,
főzök rá, én vittel el az első nyiratkozására, valamint az első
oltására, ivartalanításra. A kutya nagyon kedves, végre kiszokott a házból,
mert a volt gazdája csak annyira engedte ki, hogy elvégezze a
dolgát. Most jön a kérés, most két kutya van kinn, de csak egy
kutyaól van, ha lenne olyan ismerősük, akinek van egy felesleges kutyának való lakhelye, szívesen fogadnám, mert a nyugdíjamból nem tudok venni neki.”
Ennyit a levélből, és íme, az eredmény: Bogáncs barátkozik az összkomfortos lakosztállyal.

Várjuk az újabb adományozókat!
Máté Állatvédelmi Alapítvány telefonszáma:
0630 434 8481

Külön felhívom a figyelmet az egyre gyakrabban előforduló Babéziósisra, amely kezelés nélkül biztosan halálos kimenetelű. Jellemző rá a magas láz, a rendkívüli
bágyadtság, gyengeség, a szem fehérjéjének sárgás elszíneződése, illetve a sötét, vöröses, barnás vizelet.
Mi a teendő a kullanccsal, ha már ott vámpírkodik
kedvencünk nyakán???
NEM szabad: olajjal kenegetni, ecetezni, csavargatni
és egyéb varázslatokat végezni felette, mert ha még addig nem is köpte tele fertőző nyálával az állatot, a sanyargatások közben biztosan meg fogja tenni.
Minél közelebb a nyakához erősen fogjuk meg a kullancsot körömmel, vagy egy ügyes csipesszel, és egy határozott mozdulattal tépjük ki.
Akár sikerült, akár beszakadt, a helyét a bőrben egy
alkoholos vattapamaccsal jó erősen ecseteljük be.
A legfontosabb azonban a megelőzés.
1. Nagyon jó készítményeink vannak, melyeket a kutyák nyakára cseppentve egy hónapig tartó erős védelmet tudunk elérni.
2. Legújabban olyan tablettánk is van, amit megetetve
a kutyákkal 3 hónapig védik kedvencünket.
3. Kaphatók jó minőségű kullancsriasztó nyakörvek,
de sajnos sok a gyenge minőségű hatástalan hamisítvány
is.
Dr. Drobilich János

Jön a meleg, víz és árnyék a kutyáknak!
Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Tel.:06-30-434-8481
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Istvánffi Péter és Ferenczi Tünde fia Máté,
Heincz János és Arnold Mónika fia Dávid.
Elhaláloztak: Moór József (1933), Diriczi Anna Rózsa
sz.n.: Nagy Anna Rózsa (1953).

A művelődési ház programjai
május-június
Május 12. de: Vásár
Május 19. de: Vásár
Május 21.: Keresztény Ifjúsági Találkozó + Véradás
Május 23.: 17 óra Városi Nyugdíjasklub
- klubfoglalkozás
Május 24. de: Vásár
Május 27. de: Vásár
Május 28. 16 óra: A Die Blumen Táncegyüttes 20 éves
jubileumi műsora
Május 29. 17 óra: Kórushangverseny - Nagymarosi
Női Kar, Nagymarosi Férfikórus
Május 31. de: Vásár
Június 2. de: Vásár
Június 4. 9 óra: Pest megyei Honismereti Nap
10 óra: Trianoni emlékezés (Fő tér- kőszínpad)
Június 6. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub
- klubfoglalkozás
Június 11-12.: Kittenberger Napok

APRÓHIRDETÉSEK
DUGULÁSELHÁRÍTÁS a Dunakanyarban, gyors, precíz, megfizethető! www.
dugulaselharitas-woma.hu! +36 20 561 4031
KONYHAI KISEGÍTŐT ÉS BEUGRÓS (hétvégék) SZAKÁCSOT KERESÜNK
nyári idényre nagymarosi étterembe. Érdeklődni: 70/940-33-81, nagymarosikft@
gmail.com.

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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