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Hetven éve végzett 
Angyal néni

Győrben a Széchenyi István Egyetemen vette 
át szeptember 5-én rubindiplomáját Borne-
misza Zoltánné, akit mindenki Angyal néni-
ként ismer Nagymaroson.

Ő volt az egyetlen az évfolyamban, akit kü-
lön engedtek vizsgázni a negyedikes anyag-
ból, hogy a málenkij robot megpróbáltatásai 
után osztályával végezhessen. 

Idén minden eddiginél 
többen látogattak el a Sváb 
Sörfesztiválra. Még az idő-
járás is kegyes volt a szer-
vezőkhöz, hiszen kellemes, 
napsütéses időben vette 
kezdetét a rendezvény. 

Ivor Andrásné, a Nagy-
marosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke is-
mét kitett magáért, hiszen 
egy színvonalas műsort ál-
lított össze ezúttal is.

A rendezvény vendé-
ge volt a német testvér-
településről idelátógató 
grevesmühleni csoport is. 
Kísérte őket a leköszönő 
polgármester Jürgen Ditz 
és az újonnan megvá-
lasztott városvezető, Lars 
Prahler is. 

 2-3. oldal

 8. oldal

Szeretettel meghívok min-
denkit Jeremy Jones  
(Kovács László)  író-
olvasó találkozójára ok-
tóber 22-én, szombaton 
délután 16 órára, Magyar 
utcai SIGIL Galéria és 
Kávézóba.

Antal Márti

Meghívó
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Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatunk szervezésében több 
éve működik rendezvényünk!

Nagyszerű érzés, hogy  mun-
kánkat  értékelve évről- évre 
sokasodik a látogatók száma. 
Ilyen nagy rendezvény igen nagy 
munkát, és összehangoltságot 
igényel. Rendezvénysátor, hely-
színkijelölés, engedélyeztetések, 
fellépők, vendégfogadás és ven-
déglátás, díszletezés, dekoráció és 
még sorolhatnám. Most azonban 
meg kell állnom a vendéglátás és 
díszletezésnél.

A vendéglátás Mészáros And-
ris összehangolt vállalása. Csak 
a meghívottak, fellépők 226 fős 
létszámban voltak jelen, akik-
nek ellátási költségének felét a 
Maros étterem vezetője felaján-
lásként tette. Ő biztosította a 
sörpadokat és a környezet őrzé-
sét, rendbenntartását is, továbbá 
az Igéző Meseműhely interaktív 
gyermekprogramjának helyszí-
neként saját rendezvény sátorát 
ajánlotta fel.

Ormándy Nórival ismét egy-
másra találtunk. Ezelőtt 13 éve az 
első fesztiválon is ő volt a kreatív 
segítőm, és most ismét jött és 
alkotott! A sátoron kívüli deko-
ráció az ő műve, amihez Fekete 
Zsolt szalmabálákkal járult hoz-
zá. A rendezvénysátoron belül az 
óvónők által készített szőlőfürtös 
díszletek tették hangulatossá a 
környezetet és Palásti Ildikó köl-
csönadott virágai pompáztak a 
színpadon, Hetényi Andrea köz-

reműködésével. A nyugdíjas klub 
néhány tagja is lelkesen segített 
az asztalon a díszletek elrendezé-
sében. A terület használatbavéte-
lét és az áramfelvételi lehetőséget  
az önkormányzat biztosította. 
Aki tehetett és adhatott, az meg-
tette: Rasman Miklós a Horváth 
Dávidék által préselt szőlőről 
gondoskodott. A mustból befolyt 
adomány az iskola javára történt.

Nyugdíjas klub sváb ételeket 
kínált, aminek bevétele a klub 
büdzséjét gyarapította. Az in-
formációs pultnál az iskola felső 
tagozatos diákjai ügyeskedtek. 
Nagymaros kiadványait reklá-
mozták igen eredményesen, így 
Döbrössy Mihályné, István atya, 
és az iskola könyvei is szépen 
fogytak. Az, hogy ez a rendez-
vény turisztikai szempontból 
is és a sváb kultúra iránt nagy 
érdeklődést mutat, azon túlme-
nően lehetőséget biztosít min-
den szervezetnek, intézménynek  
az érvényesülésre, adományok 
gyűjtésére. Nem lenne kerek a 
felsorolás, ha a Spitz Pékesség 
támogatását elhallgatnám. Száz-
ötven darab, igen ízletes perecet 
készítettek a gyermekfellépőink 
részére, amit az óvodásaink, ütős 
hangszeres diákjaink és a töb-
bi ideutazó visegrádi, zsámbéki 
gyermekfellépők örömmel és kö-
szönettel fogadtak.

Horváth Dávid tanár úr szer-
vezésében az általános iskola 
diákjai által a hangtechnika is 
költségkímélően megoldódott. 

Legényné Andresz Gréti a „Nyitott 
udvar - sváb udvar” programré-
szeként igen sok látogatót foga-
dott, vendégszeretettel, kéksza-
laggal átkötött rozmaringgal és a 
hagyományhoz illő ruházatban. 
Örömteli és sikeresnek mondha-
tó az érdeklődés, mert igazolja, 

hogy örökségünk, kultúránk be-
mutatására van igény.

El kell, hogy mondjuk, ha 
nem lenne ennyi mozgató erő 
velünk és körülöttünk,  akkor 
kevesebbet érne a rendezvény. 
Jó hangulatban, sok programmal 
fűszerezve késő éjszakába nyúló-
an bállal zárult a fesztivál.

Fáradtan, de jó érzéssel ter-
vezve az „ugyanitt, ugyanígy 
jövőre” gondolatot, köszönve 
ezt mindazoknak, akik fellépé-
sükkel is színessé tették feszti-
válunkat: mint a Dunakanyar 
Fúvósegyüttes, óvodásaink és 
óvónénijeik, az általános isko-
la ütős hangszeres együttese, 
a Wildenrosen táncegyüttes, a 
kismarosi Marus táncegyüttes, a 
visegrádi iskola táncegyüttese, 
akiknek Jung Vilmos ingyenesen 
biztosította a kompátkelést, és a 
zsámbéki  Lochberg tánccsoport.

A rendezvényen túllép-
ve szeretném megköszönni a 
Tájház-közösségi ház eddigi 
támogatóinak az adományt: 
Burgermeister Lászlónak és 
nejének, Zoller Évának, Fritz 
Jánoséknak, Jung Karcsi bácsiék-
nak, ifj . Schült Ferencnek.

Ivor Andrásné
 NNNÖ elnök, 

fotók: Ivor Andrea

Rekord számú látogató érezte 
jól magát a Sváb Sörfesztiválon
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Az október 2-án megtartott népszavazáson Nagymaro-
son a 3862 választójogosultból 2057 fő szavazott, amely 
53,26 % részvételt jelent.

A szavazatakból 1957 szavazat volt érvényes és 100 
érvénytelen. Az érvényes szavazatokból az igen szava-
zatok száma 21 volt (1,07 %), a nem szavazatok száma 
1936 (98,92 %).

Dr. Horváth Béla
HVI vezető

A népszavazás eredménye

Helyesbítés 
2016. szeptember 10-én megjelenet lapszámunk 3. ol-
dalán az Augusztusi program kavalkád című cikkben 
tévesen került közlésre a 10. bekezdés:

„Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testü-
lete díszpolgári címet adományozott Zoltai Mihálynak, 
aki sajnos betegsége miatt nem tudott jelen lenni a meg-
emlékezésen.”

Helyesbítjük az információt:
Zoltai Mihály egészségi állapota megfelelő, a ren-

dezvényről való távol maradásának indoka, hogy nem 
fogadta el a kitüntetést. Az egykori polgármester meg-
köszönte a bizalmat, de úgy gondolja vannak alkalma-
sabb személyek is a kitüntetésre.  

A téves közlésért az érintett elnézését kérjük.
A szerkesztőség

Támogatják a templom 
ferskóinak felújítását

Szeptember 26-án tartotta ülé-
sét Nagymaros Város Képvise-
lő-testülete. Az ülésen, melyen 
minden képviselő jelen volt, ti-
zenkét napirendi témát tárgyal-
tak meg.

Napirend előtt Petrovics 
László polgármester mondott 
köszönetet Ivor Andrásné kép-
viselőnek, a Nagymarosi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének a Sváb Sörfesztivál 
színvonalas megrendezéséért. 

Első napirendi pontként a 
lejárt idejű határozatokról ka-
pott tájékoztatást a grémium. 
Szimon Attila, mint már több 
alkalommal is kérte, hogy al-
kalmazzon a város még egy 
közterületfelügyelőt. Azt az ígé-
retet kapta, hogy a jövő évi költ-
ségvetésbe betervezésre kerül. 
Kérte azt is, hogy ismét jelezzék 
a közút felé a 12-es út rossz ál-
lapotát.

Ivor Andrásné pedig azt kér-
te, hogy vizsgálják meg, hogy a 
Fő tér és Dám közötti szakaszon 
milyen megoldást lehetne talál-
ni a közvilágításra.  Ezt annak 
apropóján jelezte, hogy a Ma-
gyar utca és a csónakház között 
október folyamán ki fog épülni 
a sétányon a kandeláberes térvi-
lágítás.

Tárgyaltak a helyi adóbevéte-
lek alakulásáról is. Horváth Béla 
jegyző elmondta: jól alakulnak 
a bevételek, a motorcsónak adó-
val kapcsolatban elhangzott, 
hogy a háromból kettő kikötő 
üzemeltető működött együtt. 

A heyi házi-, gyermek- és 
fogorvos azzal a kéréssel fordul-
tak a testülethez, hogy az általuk 
fi zetett iparűzési adó összegét, 
a praxisaik fej-lesztésére, illet-
ve a rendelők karbantartására, 
fejlesztésére fordíthassák. A 
testület a Gazdasági és Város-
fejlesztési Bizottság javaslatára 
támogatta, hogy az orvosok a 
megfi zetetett adó öszszegét az 
általuk megjelölt fejlesztések-
re használhassák fel. 

Egyhangúlag elfogadták az 
ez évi első féléves költségveté-
si beszámolót és a római ka-
tolikus plénánia támogatási 
kérelmét is, így 1 millió forin-
tot adnak a templom freskói-

nak felújítására. 
Döntöttek arról is, hogy eb-

ben az évben is csatlakoznak a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz (részle-
tek a 5. oldalon) és támogatási 
igényt nyújtanak be szociális 
célú tüzelőanyag vásárlására.

Jóváhagyták a Duna-Ipoly 
Önkormányzati Területfej-
lesztési Program Társulás 
megszűntető okiratát, az önkor-
mányzat szervezeti és működési 
szabályzatának módosítását.

A egyebekben többen is szót 
kértek. Először Petrovics László 
kérte, hogy támogassák a Táltos 
Lovastanya kérelmét,  hogy az 
elmaradt lovasrendezvény tá-
mogatási összegét egy fi lmfor-
gatásra csoportosíthassák át.  

A székely zászló kihelyezése 
felöl érdeklődött Grécs László, 
aki kérte, hogy a jövőben, ha 
zászlót akarnak hivatalos épü-
letekre kihelyezni, akkor kérjék 
a testület hozzájárulását is. Ezt a 
javaslatot nem a székely zászló 
ellen tette - mint elhangzott, hi-
szen az szolidaritásból került ki. 
Ivor Andrásné jelezte is, hogy a 
jövőben szeretné, ha a magyar-
országi németek zászlója is ki-
kerülne, szintén szolidaritásból, 
a polgármester pedig a testvér-
városok zászlóit is szívesen látná 
a hivatal épületén. 

Ivor Andrásné két témában 
kért szót: javasolta, hogy kezdje-
nek tárgyalásba a Príma üzlettel 
a vasút melletti parkolók fi zetős-
sé tételéről és, hogy elöregszik a 
település, mert a fi atalok nem 
tudnak telket venni Nagymaro-
son. A településrendezési tervek 
módosításával a képviselő-tes-
tület meg kívánja teremteni a 
lehetőségét a Szálloda utcában 
lakóházak építésére alkalmas 
telkek kialakításának. A döntés 
ez évben meg fog születni.

Mándli Katalin alpolgármes-
ter az egyebekben köszönetet 
mondott Plentner Katalin stra-
tégiai referensnek, az augusztus 
20-iki rendezvény megszerve-
zéséért, valamint továbbra is 
kérte, hogy gondolja meg az 
önkormányzat, hogy begyűjti-e 
a zöldhulladékot a településen. 

Furucz Anita

Nagymaros Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet a 
Polgármesteri Hivatalban számviteli-pénzügyi ügyintézői 
munkakör betöltésére.
A munkakör legkorábban november 2. napjától lesz betölthe-
tő.
Szükséges szakképzettség: a közszolgálati tisztviselők képesíté-
si előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellék-
let 19. pontjában meghatározottak bármelyike.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény szerint, 20-30 % illetménykiegészítéssel növelten.
A pályázat részletes feltételei a kozigallas.gov.
hu oldalon lesznek megtekinthetők.

HIRDETMÉNY
Nagymaros Város Önkormányzata ez-
úton értesíti a lakosságot, hogy  2016. ok-
tóber 22-én szombaton 8.00-13.00 között 
ingyenes elektronikai hulladékgyűjtési 
akció kerül megrendezésre a Panoráma 
parkoló területén.

A begyűjtés napján a begyűjtő pontra 
mindenki elhozhatja működésképtelen, 

használaton kívüli, elektromos árammal, elemmel, vagy 
akkumulátorral működő eszközeit, berendezéseit, leme-
rült akkumulátorait!

Pályázati felhívás
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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagymaros Város Önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 
a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének 
érdekében a kormány mind központi költségvetési, 
mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. 
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 
a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; 
a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a 
felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica 
ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási 
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített 
forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektroni-
kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeré-
ben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. Azon pályá-
zók, akik már regisztráltak a rendszerben a már meglé-
vő felhasználó nevükkel és jelszavukkal léphetnek be. A 
regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok fel-
töltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. 

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően 
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csa-
tolandó mellékletekkel együtt érvényes. A mellékletek 
listája a részletes felhívásban a honlapon olvasható.

A pályázati kiírásban meghatározott bármelyik mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat-
nak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A 
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek 
részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz pa-
píron történő benyújtásának  határideje: 2016. novem-
ber 8.

Bursa Hungarica "A" típusú ösztöndíj pályázati fel-
tételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

- lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkor-
mányzat területén (lakcím igazolás)

- hátrányos szociális helyzet (lásd Pályázati kiírás)
- felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható meg-

léte (a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek 
megfelelően).

Bursa Hungarica "B" típusú ösztöndíj pályázati fel-
tételei (6 tanulmányi félévre pályázható):

- lakóhely az önkormányzat területén (lakcím igazo-
lás)

- hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
- korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási in-

tézménybe
A pályázat részletes kiírása a www.nagymaros.hu 

honlapról letölthető.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban a (27) 595-

107-es telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.

A Dózsa György úti óvoda 
új csoportszobája a hosszas 
közbeszerzési tárgyalásokat 
követően már szerkezetkész 
állapotban áll. a terep most 
is tartogatott meglepetést, 
már az alapozási szakaszban 
régészeti megfi gyelést kellett 
megrendelni, ami dokumen-
tálandó, de feltárással nem 
járó leleteket észlelt.  A kivi-
telezést a régészeti megfi gye-
lés sem hátráltatta jelentősen, 
a tervezett ütemben épül.

A pályázati kiírás kizáró-
lag új csoportszoba megépí-

tésére adott lehetőséget, a 
meglévő épületrészek felújí-
tására nem. Egyedüli elem-
ként a kapcsolódó vizesblokk 
felújítása kapott esélyt, ami 
az eddigi alapterülettel meg-
egyező, de több mosdó elhe-
lyezésével némileg komfor-
tosabb állapotot eredményez. 
A későbbi bővítés lehetősége 
a csoportszoba felett megma-
rad, megfelelő források ese-
tén egy tornaszoba, közvet-
len udvari kapcsolattal még 
kialakítható.

Murányi Zoltán 

A Dózsa György úti 
óvoda bővítése

Ez év tavaszán, a Fehérhegy 
u. 4. szám alatt álló épület 
egy részének sajnálatos ösz-
szeomlása rég nem látott 
károkkal járt. A káresemény 
oka egy mára elfedett, isme-
retlen pince volt.

Akkor a veszélyelhárítás 
azonnal megkezdődött, a 
szükséges tömedékelési te-
vékenységek rövid időn be-
lül befejeződtek, e-mellett 
a ház megmaradt részének 
lakhatóvá tétele – jelentős 
vállalkozói támogatásból és 
közadakozásból – hihetetle-
nül rövid idő alatt elkészült.

A közterületet érintő ve-
szélyelhárítás az ilyenkor 

lehetséges vis maior pályá-
zati előlegtől (2.400 eFt) el-
tekintve az önkormányzat 
fi nanszírozásában valósult 
meg.

A támogatási igény elbí-
rálásáról csak augusztus hó-
napban kaptunk értesítést, 
ami az eredeti támogatási 
összeg kb. 60 százalékáról 
szólt. Ennek megfelelően a 
befejező munkák csökkenté-
sét és átszervezését követően 
a napokban megkezdődnek 
a befejező munkák. Az ál-
lam részéről a támogatás 
további részének kifi zetése a 
munkák teljes elszámolását 
követően történhet. (M. Z.)

Vis maior események

Éberli Ferencné, nagymarosi lakost köszöntötte szeptember-
ben 90. születésnapja alkalmából Petrovics László polgármes-
ter oklevéllel és virággal. Szívből gratulálunk az ünnepeltnek!

Éberli Ferencnét köszöntötték
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A tavalyi zánkai hét után idén 
is eljutottunk Erzsébet-tá-
borba, most Fonyódligeten 
táboroztunk. Faházakban 
laktunk, emeletes ágyakban 
aludtunk. Az első napon még 
egész nap esett az eső, de az 
időjárás aztán napról napra 
javult, így változatos progra-
mokon vettünk részt. Nekem 
mindegyik nagyon tetszett. A 
vízi kalandparkban felfújható 
matracokon közlekedtünk, a 
kézműves délutánon külön-
böző asztaloknál más és más 
tárgyakat készíthettünk. Tá-
bori olimpiát is szerveztek ne-
künk, ahol lehetett sportolni, 
vagy szurkolni a másiknak. 
Az éjszakai akadályversenyen 
öt állomáson kaptunk felada-
tokat a sötétben. 

Külön szeretném megemlí-

teni a segítőket és az ott dol-
gozókat, akik végig lelkesek, 
segítőkészek voltak, bár sokan 
közülük valamilyen fogyaté-
kossággal élnek. Jó tapasztalat 
volt látni, hogy ők is megtalál-
ják itt helyüket.

Végül szeretném megkö-
szönni a nagymarosi csapatot 
összefogó Hamvas Erika né-
ninek és Hamvas Brigi néni-
nek, hogy elvittek minket a 
Balatonhoz, végig segítettek 
nekünk és hiánytalanul haza 
is hoztak minket. Sajnos a leg-
jobb barátnőm hét közepén 
már hazautazott, mert a tábor-
ban megbetegedett. Remélem, 
jövőre is lesz sok gyereknek 
erre a táborozásra lehetősége, 
és akkor senkinek nem kell 
majd idő előtt hazajönni.

Lázár Fanni 5.a 

Erzsébet tábor 2016

Az ünnepélyes tanévnyi-
tóval kezdődött a tanév. 
A polgármester úr és az 
igazgató úr köszöntötték a 
tanulókat, szülőket és a pe-
dagógusokat. Verseket hall-
hattunk Macskás Kírától és 
nagyon bátor elsős kisdiá-
koktól. Az elsősök az első 
napon ajándékot is kaptak 
a Nagymarosi Iskoláért Ala-
pítványnak köszönhetően. 
Az elsős nemzetiségi osztály 
tanulói kis köténykét és né-
met nyelvű mesekönyveket 
is kaptak a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzattól, me-
lyet Ivor Andrásné, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 

vezetője adott át. Ezúton is 
köszönjük!

Szeptember 24-én diák-
jaink is részt vettek a sváb 
fesztiválon, segítettek a pré-
selésben, a hangosításban és 
könyvek árusításában.

Szeptember 30-án a sződi 
futóversenyen voltak tanu-
lóink. Nagyon jó eredményt 
értek el! A korosztályon-
ként 110-150 fős mezőnyből 
a legjobbjaink: Vén Áron 
1.hely, Vas Bulcsú 4.hely, 
Kata Bence 4.hely, Schäff er 
Maja 5.hely, Vén Botond 
6.hely, Hevesi Rebeka 9.hely, 
Niedermüller Anna 9.hely, 
Vén Boldizsár 9.hely. Gratu-

lálunk Nekik!
A nyolcadikosok idén is 

suli-bulival köszöntötték az 
ötödikeseket. Szeptember 
30-án jókedvtől és zenétől 
volt hangos az iskola, ahol 
a felső tagozatosok minden 
korosztálya jól érezte magát. 
Sőt, még iskolánk korábbi 
diákjai is visszajöttek be-
szélgetni volt tanáraikkal, 
iskolatársaikkal, és termé-
szetesen táncoltak is velük. 
Köszönjük a szervezőknek, 
remek este volt!

Október 18-án, 19-én és 
20-án papírgyűjtést rende-
zünk, a helyszín idén is a 
vasút alatti parkoló lesz.

A 4.b osztály 
kirándulása

Egy szép őszi napon osz-
tályunk kirándulni ment 
Budapestre. Miután megér-
keztünk a Nyugati pályaud-
varra, a Margit hídon átsétál-
va jutottunk a budai oldalra. 
Közben gyönyörködtünk a 
nevezetes épületek látványá-
ban. Villamosra szálltunk, 
és megérkeztünk első úti cé-
lunkhoz, a Mesemúzeumba. 
Egy érdekes történet kere-
tén belül megismerhettük a 
mese szereplőit és megmér-
hettük leleményességünket, 
rátermettségünket. Nagyon 
jól szórakoztunk! A csodá-
latos Várkert Bazár mozgó-
lépcsőjén értük el a Budavári 
Palotát, ahonnan megcsodál-
tuk a panorámát. A Sándor-
palotához, legnagyobb sze-
rencsénkre, az őrségváltás 
idejére értünk oda. Érdekes 
és látványos ceremónia volt. 
A Mátyás templom és a Ha-
lászbástya után sétáltunk 
egyet az ódon utcákon, ját-
szottunk a Hadtörténeti Mú-
zeum előtti parkban. A Széll 
Kálmán téren szálltunk fel 
a villamosra, mely a pálya-
udvarra repített bennünket. 
Élményekkel telve érkeztünk 
haza.

4.b osztály.

Az iskola szeptemberi hírei

Október az idősek hónap-
ja. Ilyenkor megpróbá-
lunk jobban figyelni rájuk. 
Hogy érzik magukat, mire 
van szükségük, mit tehe-
tünk értük.

Szükségük van szociális 
ellátásokra, gyógyszerre, 
programokra. De ezeknél 
is jobban a FIGYELEM-
RE! Hogy legalább ilyen-
kor egy kicsit jobban felé-
jük forduljunk. Megértsük 
az ő világukat, annak örö-
meit és fájdalmait. Érté-
keljük élettörténetüket.

Vajon ez csak az idő-
seknek jó?

Bizony nem! Értékek 
birtokosai ők, amiket át 
kell adniuk, míg van rá 
idejük! Szegényebbek len-
nénk, ha ez nem történne 
meg! 

Ezért meghirdetjük 
az  „EGY TÖRTÉNETE 
MINDENKINEK VAN” 
programot.

Azt szeretnénk, hogy 
idős emberek mesélhes-
senek és történeteik ne 
vesszenek el! Ennek kere-
tében fiatalok (az iskolá-
ból Horváth Dávid tanár 
úr vezetésével) felkeresik 
azokat az időseket, akik 
készek arra, hogy elmond-
ják a velük történt érdekes 
eseményeket. A lejegyzett 
történeteket később össze-
gyűjtve közre is adjuk.

A program a nagymaro-
si Szent Rókus Karitász és 
az iskola együttműködésé-
vel valósul meg. 

A mesélni vágyók bár-
melyik karitász tagnál 
jelentkezhetnek, illetve 
a 06-30/9257-438-as tele-
fonszámon.

Egy története 
mindenkinek 

kell, hogy legyen
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Szeptember 9-én Várkonyi 
- Nickel Rékával együtt részt 
vettünk az ország egyik legran-
gosabb szakmai konferenciáján 
Egerben, mely az Eszterházy Ká-
roly Egyetemen került megren-
dezésre, 1956 és a szocializmus: 
válság és újragondolás címen. 

Engem kedves főiskolai ta-
nárom, dr. Kozári József hívott 
meg, akinél a szakdolgozatomat 
írtam, melynek témája 1956 volt. 
Nagymarosról, az itteni esemé-

nyekről, helyi lakosokról szólt. 
Mindezt 2007-ben készítettem, 
elsődleges források, visszaem-
lékezések, interjúk alapján. A 
konferenciára elővettem, átszer-
kesztettem, lerövidítettem, és 
ebből tartottam előadást pénte-
ken délelőtt. 

Sajnos Réka előadása épp 
egybeesett az enyémmel, így 
nem tudtuk egymást meghall-
gatni. Abban a szekcióban, 
amelyben az én előadásom is he-
lyet kapott Rétság, Esztergom és 
Gödöllő is helyet kapott, mond-
hatni lefedtük a térséget.

A konferencia nagyon ér-
dekes és tanulságos volt, de a 
kikapcsolódásra is jutott idő, 
ugyanis este Kozári tanár úr még 
idegenvezetést is tartott nekünk. 
Örülünk, hogy részt vehettünk 
rajta. 

Köszönjük a támogatást 
Nagymaros Város Önkormány-
zatának!

Lénárt Kitti

Két nagymarosi 
tartott előadást 

Egerben

Különös élmény Zebegényben: 
Antal Márti kiállítása

Antal Márti textilszobraiból 
nyílt kiállítás Zebegényben 
szeptember 23-án. Nagy-
maroson sokan ismerik őt, 
hiszen nem csak tehetségé-
ről, hanem óriási szívéről is 
híres. 

A tárlaton a helyi pol-
gármester, Hutter Jánosné 
köszöntötte a megjelente-
ket. A nyitó beszédet egy 
másik kiváló képzőművész, 
Andresz Gréti tartotta meg. 

Beszédéből megtudhat-
tuk, hogy Antal Márti te-
hetségét nagymamjától és 
nagynénjétől örökölte, akik 
ipar- és népművészek vol-

tak. 
- A régi életének egy 

nagy baleset vetett véget 
19 éve. De talpra állt és új 
célokat tűzött ki maga elé. 
Akkor kezdet verseket írni, 
kiírta magából a rosszat. 
Akkor kezdett a Karitász-
ban is dolgozni, valamint 

az idősek otthonában fog-
lalkozásokat tartani. Majd 
felfedezte a textilszobrá-
szatot, a Paverpol-t. Fel-
használ vásznat, rongyot, 
csipkét. Ezeket  valamilyen 
folyadékba mártja, drót-
vázra aplikálja és formázza 
- hallhattuk. 

Antal Márti 30 éve köl-
tözött Nagymarosra, azóta 
sokat tett a közösségért. Egy 
másik hobbija a plüss mac-
kók gyűjtése. Több mint 
száz darabos gyűjteményét  
kertjében bárki megnézhe-
ti.

Furucz Anita  

Raszlerné Flamich 
Anikóra emlékezünk

Raszlerné Flamich Anikó óvónő volt a Dózsa György 
úti óvodában. Osztálytársa Schlőgl Jánosné Szabó Anna 
Ilona emlékeit idézzük: „Emlékszem, amikor hatan jelent-
keztünk a Lórántff y Óvónőképzőbe 1954-ben. Hogy szüle-
inknek ne jelentsen gonodot a Budapestre utazás, Osztényi 
Endre igazgató elvállalta, hogy elkísér minket. A Nyugati 
pályaudvarnál az igazgató úr megkérdezte tőlünk, hogy reg-
geliztünk-e. Persze, nem, ezért meghívott minket egy regge-
lire. Még arra is emlékszem, hogy franciasalátát és zsemlét 
ettünk. És, mindannyian felvételt nyertünk... Anikó olyan 
volt, mint egy hajó, ami siklik a tengeren. A munkájának élt. 
Fiam,Gábor nem volt jó evő. Anikó egyszer látta az óvodá-
ban, hogy nem nagyon akar enni. Mosolyogva azt mondta 
neki: lapátolj Gábor, lapátolj!  (A képet, mely 1972-ben ké-
szült, Schlőgl Jánosné Szabó Anna Ilona bocsájtotta ren-
delkezésünkre) 

„A köpönyegtől 
a rózsáig”

Lassan véget ér a Szent Márton Év és 
elgondolkozhatunk rajta, mit is kap-
tunk ebben az évben? Változott-e 
valami bennünk, körülöttünk?

Sokan úgy érezzük, hogy igen! 
Egy újabb példaképet és barátot 
nyertünk, aki bíztat arra, hogy mi 
is cselekedjünk a saját korunkban, 
hogy szebb és jobb legyen a világ.

Van azonban „régi” barátunk 
is, akinek élete  1100 évvel később 
ugyanerről szólt. 

Szent Márton és Szent Erzsé-
bet… két nagyszerű ember, akiknek 
az emléknapja nagyon közel esik 
egymáshoz, alig több mint egy hét-
re, november 11-én és 19-én. Már-
ton jelképe a megosztott köpeny, 
Erzsébeté a rózsává vált kenyér.

Kicsit szokatlan módon akarjuk 
ezt az ünnepi időszakot megülni. 
Azt szeretnénk. ha városunkban 
ezekben a napokban szebb lenne az 
élet. Kicsit több lenne az öröm!Az 
örömszerzéshez néha csak nagyon 
apró. mindenki által megtehető apró 
tettek kellenek. Ezért meghirdetjük 
a: „Szerezz örömet! napok” - at 
november 11. és 19 között!

Arra bíztatunk mindenkit, hogy 
szerezzen apró dolgokkal örömet 
azoknak az embereknek, akikkel 
együtt él vagy találkozik.

Hogy hogyan is történhet ez, 
erre majd a novemberi számban 
adunk ötleteket! Most a „bogarat 
szeretnénk elültetni” a fülekbe.

Rendessy Annamária
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Győrben a Széchenyi István 
Egyetemen vette át szept-
ember 5-én rubindiplomáját 
Bornemisza Zoltánné, akit 
mindenki Angyal néniként 
ismer Nagymaroson.

A pedagógusi pályán töl-
tött hetven év tapasztalatairól 
szerettem volna megkérdezni 
Angyal nénit, ezért időpont 
egyeztetés után felkerestem 
otthonában. Az udvarra lép-
ve eszembe jutottak azok a 
napok, amikor többedma-
gammal Angyal nénihez 
mentünk iskola után, hogy 
segítsen a tanulásban, hiszen 
a mi időnkben, ő már nyugdí-
jas volt. A kert, a falak mind-
mind ismerősen köszöntek 
vissza. Most azonban nem ta-
nulni jöttem ide, hanem azért, 
hogy interjút készítsek vele. 

Az egész évfolyamából ösz-
szesen három tanító részesült 
ilyen emlékdiplomában, kö-
zöttük ő volt az egyetlen, akit 
málenkij robotra hurcoltak a 
tanuló évei alatt.

Sok mindent megtudtam 
beszélgetésünk alatt Angyal 
néniről. Bár Nagymaroson 
született, édesapja munkája 
miatt – aki MÁV főtisztviselő 
volt – sokat költözködtek. Él-
tek Kalocsán, Drégelypalán-
kon, és Öttevényben, ahon-
nan Győrbe járt iskolába. 

Öttevényhez és Győrhöz 
sok szép emlék, és barátság 
kötötte és köti őt a mai na-
pig. A tanítóképzőt is a Nyu-
gat-magyarországi városban 
végezte – a Hóman Ottó Ta-
nítóképzőben -, ahol Szent Or-
solya rendi apácák tanították. 
Mivel a háború miatt haza 
kellett térniük Nagymarosra, 
ezért az évfolyamban ő volt 
az egyetlen, akit elhurcoltak 
málenkij robotra. 

Angyal néni és családja 
november 13-án érkezett meg 
Nagymarosra és január 2-án 
kellett jelentkeznie két váltás 
fehérneművel és 10 napra való 
élelemmel a kicsi munkára. 

- Negyedikes képzős vol-
tam ekkor. 1945 karácsony 
estéjén jöttünk haza Orosz-
országból – emlékszik visz-
sza. – Megszöktem a haza 
felé tartó fogolyvonatról, 
mégpedig úgy, hogy ezeket a 
szerelvényeket a nagyobb vá-
rosokban mellékvágányokra 

félreállították, várakoztatták. 
Szeged volt az első város, 
ahol hosszabb ideig időztünk. 
Magyarország! Leugráltunk 
a vagonokról és ott helyben 
letérdelve cskolgattuk azt a 
mocskos, koszos, olajos, de 
magyar földet. Mi megtanul-
tuk, mit jelent a magyar haza.   

De a szökés Szolnokon 
történt, egy nagymarosi férfi  
segítségével. Ott Szolnokon 
szintén vesztegeltették a fo-
golyszerelvényt. A mellette 
lévő civil szerelvény utasai 
felfi gyeltek a mi döbbene-
tes külsőnkre, szedett-vetett 
rongyainkra. Megkérdezték, 
hogy kik vagyunk, honnan, 
hova tartunk. Mi megmond-
tuk, hogy Oroszországból. 
A háttérből előre furakodott 
egy férfi  és izgatottan kérdez-
te, hogy nincsen-e köztünk 
nagymarosi.  Dehogynem! 
Mi is azok vagyunk - mond-
tuk. Senkit sem ismert meg 
közülünk, olyan állapotban 
voltunk.

- Lányok ugorjatok át ide - 
mondta. Megváltotta a jegye-
inket. - Nem menjetek ezekkel 

tovább! Ki tudja, hová visz-
nek? Ma Szenteste van! Mi ezt 
nem tudtuk. Novemberben 
indultunk...talán Sztalinovról.  
Sötétben vagoníroztak, a ciril 
betűket se nagyon ismertük... 
S az új pártfogónk segítségé-
vel értünk haza, - azt hiszem, 
heten voltunk - este 10-11 óra 

körül, teljesen váratlanul. A 
megmentőnk nevét bizony 
nem jegyeztem meg, de so-
kat-sokat gondolok még min-
dig rá! S, ha él, vagy hozzátar-
tozója van, ezúton mondanék 
ismét köszönetet tettéért! 
Magunk nem mertük volna 
megtenni - mondta Angyal 
néni visszaemlékezve a tör-
téntekre. 

Hazaérkezése után ő is 
kiütéses lett, így nem tudott 
visszamenni tanulni sem. 
Az apácák a könyveket pos-
tán küldték el neki, és kérvé-
nyezték a minisztériumban, 
hogy az osztályával együtt 
végezhessen. Angyal néni a 
betegsége alatt sokat tanult, és 
végül a tanáriban vizsgázott 
le a negyedikes anyagból. Így 
osztálytársaival együtt végzett 
1946-ban.

Álma azonban nem a taní-
tás volt hanem, hogy kertész-
mérnök legyen, ezt azonban 
nem sikerült megvalósítania, 
de ma már nem bánja. Tanítói 
pályáját Kisorosziban kezdte, 
majd két évig Szobon dolgo-
zott. A nagymarosi iskolában 

1949-ben kezdett el oktatni, 
és egészen az 1989-es nyugdí-
jazásáig tanította a fi atalokat. 

Ma is sokan megállítják, 
amikor sétál az utcán, öröm-
mel üdvözlik őt régi tanít-
ványai és gyakran mondják 
neki, hogy jó visszagondolni 
a régi iskolára, a tanítókra és 
tanárokra.  

Talán sokan emlékeznek 
még a Virágos Nagymarosért 
mozgalomra, melynek egyik 
megálmodója és aktív tagja 
volt Angyal néni. Rózsákat 
ültettek el a város különböző 
pontjain és minket, fi atalokat 
is befogva a munkába, kö-
zösen ápoltuk a növényeket. 
Ma már csak a saját háza előtt 
gondozza a virágokat, de még 
most is mindene a kertészke-
dés.

És, hogy mi a véleménye egy 
70 éve diplomát szerzett taní-
tónak a mai pedagógusokról? 
Nos, nem feltétlen örül a vál-
tozásoknak. Szerinte először 
a tanítóképzőt kellene elvé-
geznie a mai generációnak, és 
utána a tanárképzőt. Fontos 
lenne, hogy megtanítsák a le-
endő pedagógusoknak, hogy 
Magyarországon élünk és ne-
künk történelmünk van. Ezen 
kívül szerinte sokkal többet 
kellene művelődniük, verse-
ket olvasniuk azoknak, akik 
ezt a szakmát választják.

- A főiskolai tanároknak 
Gárdonyi és Öveges profesz-
szor lelket kellene sugalmaz-
nia a jövendő pedagógusok-
nak – mondta Angyal néni. 
Végezetül pedig hozzá tette: 
gazdag embernek érzi magát, 
nem forintokban számolva, 
hanem rossz és jó emlékek-
ben! 

- A rossz emlékek elkop-
nak, a szépek megszépülnek. 
„Vonuló felhők mögött mindig 
kék az ég” (Herczeg Ferenc), ez 
a fi lozófi ám!

Tanári pályáján egyik uno-
kája, Ági – aki osztálytársam 
volt – követi őt. Így ő már a 
harmadik. generáció, aki ezt 
a foglalkozást választotta a 
családban. Reméljük lesz még 
folytatás…

Furucz Anita

Kertészmérnök szeretett volna lenni
Hetven éve szerzett diplomát Angyal néni



Nagymaros                                                                           9

A szeptember a nőtincsi kupá-
val indult. A szokásos kupák-
tól eltérően ez egy egész napos 
verseny volt. Nemcsak a szoká-
sos 2000 m-es futamokat ren-
dezték meg, hanem voltak  200 
m, 1000m, kenu, páros és váltó 
futamok is. Több futamban a 
felnőttek is be lettek vonva és a 
kezdők is jól szerepeltek.

A legjobb eredményeik:
K-2 III-IV. korcsoport fi ú 

1000m 1. Fiam Dávid - Schwarcz 
Gergő; K-2 V-VI. korcsoport fi ú 
1000m 1. Dobó Bálint- Gaszner 
Ádám, 2. Edöcsény Ákos-
Droblich Domonkos; K-1 IV. 
korcsoport fi ú 2000m 2. Fiam 
Dávid 3. Schwarcz Gergő 6. He-
gyi Levente; MK-1 I. korcsoport 
fi ú 2000m 1. Gyimesi Levente 
Nagymaros 2. Schwarcz Dávid, 
3. Gaszner Ákos, 4. Hegyi Ven-
cel, 6. Molnár Bence, 7. Schäf-
fer Gábor, 8. Féja Lőrinc; K-1 
III. korcsoport leány 2000m 2. 
Havasi Petra; K-1 VII. korcso-
porttól férfi  2000m 1. Polgár 
Péter, 2. Bergmann Dániel, 4. 
Heincz Sándor; VI. korcso-
port fi ú 2000m 1. Szántói-
Szabó Tamás, 2. Edöcsény 

Ákos; MK-1 III. korcsoport fi ú 
2000m 3. Gersonde Olivér; K-1 
IV. korcsoport leány 2000m 
1. Döbrössy Orsolya, 2. Illés 
Panna; K-2 VII. korcsoportól 
férfi  1000m 1. Heincz Sandor-
Bergmann Dániel; K-1 V. kor-
csoport fi ú 2000m 1. Dobó 
Bálint, 2. Gaszner Ádám, 3. 

Drobilich Domonkos; MK-1 
Törpe korcsoport leány 2000m. 
1. Molnár Anna 2. Gyimesi Jo-
hanna 3. Burgermeister Dorka; 
MK-2 0-I. korcsoport fi ú 1000m 
1. Gyimesi Levente-Schwarcz 
Dávid 2. Gaszner Ákos - Mol-

nár Bence 3. Hegyi Vencel - Féja 
Lőrinc; K-2 III-IV. korcsoport 
leány 1000m 1. Döbrössy Or-
solya - Illés Panna;MK-2 0-I. 
korcsoport leány 1000m 5. 
Pehartz Réka-Gyimesi Johanna, 
6. Molnár Anna-Bugermeister 
Dóra; K-1 váltó IV. V. VI. VII. 
korcsoport leány 3x200m 2. Ha-

vasi Petra-Illés Panna-Döbrösi 
Orsolya; MK-1 váltó 0. I. II. 
III. korcsoport fi ú 4x200m 4. 
Hegyi Vencel-Gersonde Oli-
vér-Schwarcz Dávid - Gyimes 
Levente; K-1 váltó IV. V. VI. 
VII. korcsoport fi ú 4x200m 1. 

Schwarcz Gergő-Dobó Bálint-
Gaszner Ádám-Polgár Péter, 
2. Fiam Dávid- Drobilich Do-
monkos- Szántói Sz.Tamás 
- Bergmann Dániel; MK-1 I. 
korcsoport fi ú 200m 1. Gyimesi 
Levente, 2. Schwarcz Dávid, 3. 
Hegyi Vencel; K-1 IV. korcso-
port leány 200m 1. Illés Panna, 
2. Döbrössy Orsolya; K-1 III. 
korcsoport leány 200m 3. Hava-
si Petra; K-1 IV. korcsoport fi ú 
200m 2. Fiam Dávid, 3. Hegyi 
Levente, 4. Schwarcz Gergő; 
K-1 V. korcsoport fi ú 200m 1. 
Gaszner Ádám, 2. Drobilich 
Domonkos, 3. Dobó Bálint; K-1 
VII. korcsoporttól férfi  200m 1. 
Polgár Péter, 3. Bergmann Dá-
niel, 4. Heincz Sándor; K-1 VI. 
korcsoport fi ú 200m 1. Szántói-
Szabó Tamás, 2. Edöcsény Ákos.

A kajakosok versenyszezon-
ja ezzel véget is ért, már csak 
a válogatott keret feltöltésére 
kellet készülni Szántói-Szabó 
Tamásnak (képünkön). A felké-
szülés jól sikerült. Az 1000m-es  
versenyt magabiztosan nyerte 
Tamás!

Gratulálunk a versenyzőknek 
a felkészítőiknek és minden segí-
tőnek!

Döbrössy László

A kajakosok szeptemberi eredményei
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Idén augusztus első hétvégéjén 
hatodszor rendeztük meg kajak-
póló kupánkat. A magyar csapa-
tok mellett Prágából, és Bécsből 
is érkeztek versenyzők. 

Az időjárással szerencsénk 
volt, a két nap alatt sokan voltak 
kíváncsiak rendezvényünkre. 
Felnőtt, 18 éven aluli, és kezdő 
gyerek kategóriában versenyez-
hettek a résztvevők. Jó volt lát-
ni az idén először hajóba szálló 
gyerekeket, mennyire lelkesek, 
harcosak voltak. Sok szülő, barát 
buzdította őket. 

Összesen 44 nagymarosi ver-
senyző szállt vízre a két nap alatt, 
8 csapattal képviseltettük ma-
gunkat.

A nagymarosi lányok meg-
nyerték kategóriájukat, a felnőtt 
fi úk másodikak lettek a sajátjuk-
ban. A célt elértük, népszerűsí-
tettük a kajakpólót, kezdőink le-

hetőséget kaptak a versenyzésre, 
a nagymarosiaknak egyel több 
szórakozási lehetőséget nyújtot-
tunk a nyáron. 

A díjakat Petrovics László, 
Rátkai János, és Lózs Bertalan 
adta át, ezúton is köszönet nekik.

Van kezdő gyerek (9-12 éve-
sek), haladó gyerek (13-16), lány 
és felnőtt csapatunk. Sokan va-
gyunk.

Köszönet a támogatóknak, se-
gítőknek, minden résztvevőnek!

Ádám Krisztián

Augusztus második hétvégé-
jén sokadszor vettünk részt a 
bécsi versenyen. 

Gyerek, női, és felnőtt csa-
pattal érkeztünk. Rengeteg 
meccs várt ránk, hamar ágy-
ba kerültünk péntek este. 

Két nap alatt rengeteg 
mérkőzést játszott mindenki, 
sok élménnyel gazdagodtunk 
ismét.

Végül felnőtt csapatunk 
(Havasi József, Antal Márton, 
Jeszenszky Ruben, Kiss Miklós, 
Ádám Krisztián) az ötödik 
helyen zárt tizenkét csapat 
közül. 

Lányaink (Németh Lilla, 
Németh Imola, Madár Va-
lentina, Antal Verus, Jaics 
Regina, Kiss Donatella) 4.-ek 
lettek.

G y e r e k e -
ink (Schwarcz 
Gergő, Havasi 
Máté, Bedő Sebő, 
Kolarovszky Ma-
tyi, Sántha József, 
Heier Ákos, Tóth 
Bence) 6. helye-
zést értek el.

Ádám 
Krisztián

Idén szeptember közepén ren-
dezték az országos bajnokságot 
kajakpólóban. Szombaton a gye-
rekek és a lányok versenyeztek. 
Jó hangulatban, nagy küzde-
lemben dőltek el a mérkőzések. 

Rengeteg versenyzőnk volt jelen 
az oroszlányi tavon, két kezdő, 
két junior fi ú, és egy lány csapa-

tunk indult. Az eredményhirde-
tésen mindenki pólót kapott, a 
csapatok kupát vihettek haza. 

Vasárnap a felnőttek verse-
nyeztek, ahol 3. és 5. helyet sze-
reztünk. Szinte az összes nagy-

marosi kajakpólós részt vett az 
eseményen, ezzel zártuk a 2016-
os versenyszezont. (Á. K.)

Hatodik Nagymarosi 
Kajakpóló Kupa

Nemzetközi verseny, Bécs

Országos Bajnokság, Oroszlány

Félmaraton 3 hónappal a nyugdíj előtt
Futótársam, Szikrisztné Ho-
lecz Erika, már évekkel ezelőtt 
a lányát kísérte a focipályára 
futni, azután gondolt egyet, és 
ő is kipróbálta. Talán azért is, 
mert már nagyon fázott a pálya 
szélén. Nem tellett sok időbe és 
észrevette,  hogy napról-napra 
jobban van, és a krónikus be-
tegségének a tünetei is csök-
kennek.

Későbbiekben a biciklis 
úton már Kismaros felé is el-
merészkedett. Egy napon egy-
másra találtunk és onnantól 
kezdve együtt próbáltuk növel-
ni a kilométerek számát, egy-
mást erősítve. Harmadikként 
csatlakozott hozzánk barát-
nőm, Havasiné J. Beáta.

Hóban, szélben,  esőben, 
napsütésben együtt futottunk, 
és közben megbeszéltük az élet 
nagy dolgait.

Tavasszal már tudtuk, hogy 
Erika nyugdíjba készül, és kita-
láltuk, hogy csak úgy mehet, ha 
lefutja a félmaratont. Innentől 
kezdve, még tudatosabb volt 
a felkészülésünk. Kifogásokat 
félretéve, Bognár  Bulcsú edzés-
terve segítségével, készültünk.  
2016. szeptember 11-én volt a 
nagy nap! 15 ezer ember társa-
ságában és 35 fokban sikerült 
teljesíteni a távot.  Az élmény 
leírhatatlan. 

Miért is írok erről? Mert 
példát szeretnénk mutatni a 
gyerekeknek, az ifj úságnak a 
középkorúaknak és a nyugdíja-
soknak.  Annyi lehetőség van, 
hogy mindenki megtalálja a 
maga mozgásformáját, csak fel 
kell állni a fotelből, és a szá-
mítógépek elől. Legyenek pél-
daképeink, céljaink és az elért 
eredmények a mozgás örömét 
és a boldogságot adják.

Illésné Zoller Rita
 

Végezetül, akik még a dicső-
séget megérdemlik (a célba 
érkezés sorrendjében): Donka 
Attila, Schwarz Gábor, Zoltai 
Zita, Mauks Kata, Honti Csilla, 
Huszta Dóra, Plentner Katalin, 
Tóthné Fabi Erzsébet, Tóth Ist-
ván, Liebhardt Jánosné.

P. K.
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Yvette
Yvette egy francia cég PR-menedzsere, gyakran látogat ha-
zánkba, főleg enni szeret itt. Nem hasonlít a divatlapok gir-
hes manökenjeire, ő kifejezetten molett, vagyis duci. Yvette 
ezt a helyzetet pompásan viseli, soha nem kezd önsanyar-
gató fogyókúrákba, karcsú vonalait már régen feláldozta a 
gasztronómia oltárán.

Imádja Nagymarost, mert itt is jókat lehet enni. A Pano-
ráma teraszán gyrost falunk, s közben borzongva meséli, 
hogy fél évig Svájcban dolgozott, rémes volt, majdnem hét 
kilót fogyott, még a barátja is otthagyta. Szerencsére akko-
riban indult a magyarországi projekt, és Yvett hamar pó-
tolta az elvesztett svájci kilókat, sőt már jelentős tartaléka 
is van.

Yvette nagyon megkedvelte a magyar konyhát, jó nézni, 
amikor eszik, a Marosban néha a pincérek is körbeállják, 
desszertként általában dupla adag hortobágyi palacsintát 
rendel. Mert arra jól megy az orosz krémtorta a Sigilben.

A múltkor a part-menti Halasnál rosszul lett. Szeren-
csére nem ő, hanem a szomszédos asztalnál ülő holland 
turista házaspár, mert Yvette sült oldalassal ette a hekket. 
Alizéknél, a hátsó konyhában, a konyhafőnök megenged-
te, hogy műszak végén puha kenyérrel tunkoljon a meleg 
pecsenyezsírból.    

A múlt héten Párizsban jártam, felkerestem Yvettet is, 
a marosi piacon vásárolt abált szalonnát vittem neki aján-
dékba, meg disznósajtot, mert köztudott, hogy a franciák 
nagyon szeretik a sajtokat. Meghívott vacsorára magához, 
a lakás parányi teraszán ültünk, a fi nom francia bor talán 
már egy kicsit a fejébe szállt, mert őszintén panaszolta:

- A magyar konyhánál nincs jobb, csak egyet nem tudok 
nektek megbocsájtani! Télen elvittél Nagymaroson egy 
disznótorba, ledöft étek azt a szegény malacot, megpörzsöl-
tétek, feltrancsíroztátok, és délben már abból lakmározta-
tok! Fujj, ez olyan barbár magyar szokás…!

Mondotta Yvette, miközben citromot csöppentett a fris-
sen felnyitott osztrigára, az meg összerándulásával jelezte, 
hogy még él; aztán Yvette jó étvággyal felszürcsölte…

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

Bauermeister, Erica: Ízek életre-halálra
Csodálatos történet életről, szerelemről és az ételek varázsáról.
Lilian, az elismert séf, gyerekkora óta a legtöbb időt a kony-
hában tölti, hogy megfejtse az ételek szívet-lelket gyógyító és 
emlékeket idéző titkait. hogy ezt a tudást és a főzés szeretetét 
átadja másoknak is, főzőtanfolyamot indít az éttermében.
Valamennyi résztvevő azért érkezett, hogy megtanulják a 
Lilian lélekkel teli fogásai mögött rejlő művészetet, ám gyor-
san nyilvánvalóvá válik, hogy a konyhán túl is keresik a recep-
tet valamire. 

Sándor Erzsi: Anyavalya
„Anyám naplót mesélt nekem. Családot mesélt körém, nagy-
szülőket, unokatestvéreket, apát. Mindannyiukat felismertem 
volna, ha szembejönnek velem az utcán vagy betoppannak. 
Soha nem jött senki.”
Szálla füst. Száll a por és a hamu. A felhőből kibontakozik egy 
alak, és nyomban beszélni kezd. Egymásba érnek a történetek. 
A mesélő szavai nem kímélnek senkit és semmit. Mondja, egy-
re csak mondja. Mi hallgatjuk. Temetünk. Sírunk. Röhögünk.

Dolan, John: John és George 
A kutya, aki megváltoztatta az életem

2013 őszén rendezte meg John Dolan első kiállítását, nem 
messze attól a helytől, ahol három éven keresztül üldögélt és 
rajzolt. Nagy sikere lett. John azt mondja: három évig tartott 
tíz métert megtenni. George, a kutya nélkül ez nem történt 
volna meg.
John sokáig volt hajléktalan, még börtönben is ült, de találko-
zott George-dzsal, a szökött staffi  e-vel, s élete jobbra fordult. 
Elővette régi tehetségét és órákon át rajzolt képeket a kutyáról, 
melyeket aztán eladott. A kutya segítségével talált rá élete hi-
vatására.

KÖNYVAJÁNLÓ

Kedves Vásárlóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar utca 28. szám alatti 
pékáru üzletünket a későbbiekben nem fogjuk megnyitni. 
Az üzlet bezárásához nem külső körülmények vezettek, ha-
nem olyan mértékű leterhelést jelentett számunkra, melyet 
a jövőben vállalni nem tudunk.

Mindenkit szeretettel és a jól megszokott minőségű ter-
mékeinkkel továbbra is várunk a Nagymaros, Váci út 96. 
szám alatti üzletünkben. 

Megértésüket köszönjük!
Spitz Pékesség / Maurer Tamás
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Nagymaros, Fő tér 9.              Tel.: 06-30/916-0889

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

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!

A látásvizsgálat időpontja:  
Október 22., szombat - Bejelentkezés szükséges

Fényre sötétedő lencsék kedvezményes áron kaphatók!

Női-, férfi-, gyermekkeretek INGYEN is!

Kedves zeneszerető Nagy-
marosiak!

A világ legnagyobb 
koncerttermeiben fellé-
pő zongoraművész, Báll 

Dávid, Nagymaroson ad 
koncertet Debussy zon-
goraműveiből. Erre a rit-
ka alkalomra szeretnénk 
meghívni mindazokat, 
akik örömmel veszik, 

hogy a New York-i Carne-
gie Hall, a Lincoln Center, 
a bécsi Musikvereinsaal, 
vagy az amszterdami 
Concertgebouw után 
Nagymarosra „házhoz jön” 
korunk egyik kiemelkedő 
muzsikusa, aki ezidáig öt 
alkalommal volt a Kocsis 
Zoltán által dirigált Nemze-
ti Filharmonikus Zenekar 
szólistája, valamint rend-
szeresen közreműködik a 
Budapesti Fesztiválzenekar 
produkcióiban.

Báll Dávid a közel 60 per-
ces nagymarosi koncertjén 
a zenetörténet egyik legki-
emelkedőbb alakjának, az 
impresszionizmus mesteré-
nek, Claude Debussy-nek a 
prelűdjeiből válogat, s szó-
ban be is mutatja azokat.

A koncert időpontja: 
október 28. péntek 18-19 
óra. Helyszín: Nagymaros, 
Művelődési ház

A belépés ingyenes! Min-
denkit szeretettel várunk!

Szigeti-Benedek 
Gabriella 

Báll Dávid Nagymaroson 
ad koncertet

A nagymarosi videótár folyamatosan bővül, melyet a 
http://www.nagymaros.hu/videok

linken tekinthet meg!

Tisztelt Dr. Horváth Béla Jegyző Úr! 

Bosszankodva, némi íróniával érdeklődnék, hogy a 
növények is fognak alkalmazkodni a tájékoztatóban kö-
zölt avarégetési időpontokhoz? Mert idén pont a tilalmi 
időszakban kellett évek óta a legtöbbet kaszálni. 

Az égetési tilalom bevezetésével a településeken 
egyidőben a zöld hulladék elszállítását is megoldják? 
Hiányolom az erről szóló éretesítést is. 

De megtalálni a tájékoztatójában a bírsággal való fe-
nyegetőzést! 

Ugye rosszul gondolom, hogy ez a megoldások nél-
küli rendelkezés arról szól, hogyan lehet pénzhez jutni 
és a kerttel rendelkezőknek az életét megnehezíteni ..... 
???

Arról is írnék, hogy támogathatnák azt is, hogy ezek 
után azon gondolkodom, hogy a 270 négyszögöl mére-
tű telkemet legyomírtozom, mert nem kívánom a ren-
geteg zöld hulladékot komposztálni.

Esetleg azzal is foglalkozhatnának, hogy azt az erdé-
szetet is megkereshetnék, akihez ez a terület tartozik 
és őket is bűntethetnék bírsággal, mert nem végzik a 
munkájukat és nem foglalkoznak azzal, hogy minden 
éjszaka a vadak a kertekben járnak, mindent tönkre 
tesznek, megesznek. Emiatt művelni és dolgozni, fákat 
ültetni sincs már értelme és felesleges pént költeni rá.

Andresz Jánosné

Olvasói levél

Tisztelt Andresz Jánosné!

Az avarégetésre vonatkozó - 2004 óta hatályos - ön-
kormányzati rendeleti előírásra azért kellett sokadszor-
ra felhívni a lakosság figyelmét, mivel nyáron arra telje-
sen alkalmatlan időjárási körülmények között pár lakos 
által folytatott égetés nagyon sok ember pihenését kese-
rítette meg (az egészség hátrányos befolyásolásáról nem 
is beszélve). Bírság kiszabására még nem került sor, eb-
ből is látható, hogy nem a bevételszerzés a célunk.

A keletkező zöldhulladék kezelésére nem az égetés az 
egyetlen és a legjobb megoldás, nem véletlenül engedi 
már meg egyre kevesebb önkormányzat a területén.

Jelenleg az önkormányzat sajnálatára a zöldhulladék 
szervezett begyűjtése nem működik, ezen a hulladék-
gazdálkodási feladataink ellátásának átgondolásával 
megoldást kívánunk találni. Ennek egy módja lehet a 
Zöld Híd Nonprofit Kft. általi elszállítás Kerepesre, de 
ennél környezetbarátabb és költségkímélőbb megoldás 
lehet egy biomassza feldolgozó és hasznosító üzem, 
amelyre vonatkozóan tárgyalásokat folytat az önkor-
mányzat. A döntés nem kizárólag rajtunk múlik, de az 
érintett állami szervekkel is egyeztetünk.

A vadállatok által okozott károk csökkentése érde-
kében folyamatosan kérjük az erdészet cselekvő hoz-
záállását, de hatáskör hiányában kötelezni, különösen 
bírságolni nem tudjuk őket.

Dr. Horváth Béla
jegyző
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

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

„Az olyan kicsi kalitkánál, amiben a madár repülni sem tud, csak az akkora nagy kegyetlenebb, 
amiben a madár azt hiszi, hogy tud repülni.” 

(Caroline Kepnes)

Búcsú Lilitől
Élt egy kutya 
N a g y m a r o s o n , 
aki nemcsak elis-
mert munkaku-
tya, hanem szere-
tő családtag volt. 
Ő volt számunkra 
az első, édes kis 
csöppség, önkén-
tes autófoglaló, 
hisztis királylány, 
akihez a szom-
széd éjjel jött át, 
mert annyira sírt, 
ugyanis egy éj-
szakára egyedül 
merték hagyni a 
kennelben. Híres 
vadászkutya, aki 
2008-ban elhozta 
a Kaszó Kupát, a 
gyerekek „dadája”, 
a cumi és cumis-
üveg őrzője, hűsé-

ges társ, tortazabáló bajnok, aki képes volt kicsoma-
golni egy egész tortát, és eltüntetni nyom nélkül. Ő 
volt, aki munka közben elveszett, és megkerült: ön-
ként vonult be a börtönbe. Ezután gondos anyává is 
vált. 

Az erdő hívó szavának sosem tudott ellenállni, el-
sőként pattant az autóba, még akkor is várta, hogy 
mehessen, mikor már nem 
tudott magától beszállni, de 
boldogan tartott a gazdájá-
val mindig. Sajnos az idő el-
járt felette, pedig csak 13 éves 
volt.

Ég veled Heiteri Gerda, 
Lili, 1717, sosem feledünk, 
emléked szívünkben őrizzük! 
Zúgjon neked az erdő odaát!

Lénárt Kitti

 Huszonhárom lakótársunk kérte az alapítvány tá-
mogatását a kedvenceik ivartalanításhoz, illetve a ve-
szettség elleni oltásukhoz. Tizenhét nőstény és hét kan-
dúr cicának, hat szuka és öt kan kutyának lesz műtétje és 
nyolc veszettség elleni oltás költségeihez tudtunk hoz-
zájárulni, mintegy 140 000.- forint összegben. Tavasszal 
újabb akciót szervezünk!

 Már most értesítjük a lakosságot, hogy idén is lesz 
adománygyűjtő bazár, ezúttal december 3-án, szomba-
ton a művelődési ház előtt. A felajánlott tárgyak begyűj-
tését, tárolását ezúttal is örök támogatónk Manyika vál-
lalta a Fő téri üzletében.

Szintén harmadikán és ugyanott, a MME Pilisi Helyi 
Csoportjával rendezzük a tél eleji adománygyűjtő ma-
dáretető- és fészekodú vásárunkat is.

 Közel kétszázezer (pontosan 192.509.-) forintot 
kapott az alapítványunk az adók 1%-os felajánlásaiból. 
Nagyon köszönjük a küldőknek, segítségükkel jövőre 
még több lakótársunknak tudjuk csökkenteni az állat-
tartási, gyógyítási költségeit.

Máté hírek

Ideiglenes otthon
A legközelebbi állatmenhely messze van, hivatalos 
átmeneti „szálláshely” még nem épült a városban, 
egyéb megoldást kell találnunk az áldatlan kóbor 
kutya helyzet felszámolására. A máshol már bevált 
gyakorlatot követve nálunk is a lakosság közremű-
ködése segíthet. 

A Máté Állatvédelmi Alapítvány ideiglenes be-
fogadókat keres, akiknél a tulajdonosok megtalá-
lásáig elhelyezhető egy, vagy több eb. Nem csupán 
az ő ellátásukról gondoskodnánk, de az ott élő ked-
venc tartásához is jelentősen hozzájárulnánk, ku-
tyaházat adományoznánk. Várjuk a jelentkezőket, 
akikkel  részletesen megbeszélhetjük a feltételeket.
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Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: 

Nagymaros Város 
Képviselő-testülete

2626 Nagymaros, Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100, 

fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztői 
munkák: 

Dunapress Multimédia Bt 
2626 Nagymaros, 
Mihályhegy u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)

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

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

AZ ANYAGOKAT CSAK 
A HÓNAP ELEJÉIG 

TUDUNK ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
október-november

RENDELÉSI IDŐ:     
HÉTFŐ: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG   
KEDD: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZERDA: 8-10 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZOMBAT: 10-12 ÓRÁIG

RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM

BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK. 

www.kutyakanyar.hu • lapaly@kutyakanyar.hu

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u.  1.
06-20/468-2846

Születtek: Melegh Nándor és Zaka Zsanett Mariann fi a 
Nándor, Kosztra Gábor és Zoller Judit lánya Borbála, Eőry 
Zsolt és Leszák Judit lánya Flóra Norina, Vágréti Attila és 
Stubenvoll Eszter lánya Sára.
Házasságot kötöttek: Sántha László és Lányi Rita Éva, Se-
bők Zoltán és Báder Nikoletta Jázmin, Varga Tamás és Kis 
Orsolya, Ódor Viktor és Mónus Kata, Atkári Attila József 
és Zalányi Krisztina. 
Elhaláloztak: Glázer Adorjánné sz.n.: Labuda Anna 
(1932), Szőke Imre (1961),Karácsony József (1944), 
Mateovics György (1947), Marosvári Nándorné sz.n.: Jung 
Mária (1921), Valentin Antalné sz.n.: Ogel Mária (1925).

Október 12. de.: Vásár - használt ruha
Október 16. 16 óra: Őszi tárlat Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület 
Október 17. 11 óra: komolyzenei hangverseny fi ataloknak
Október 18. de.: Vásár
Október 20. de.: Vásár
Október 21. de.: Ünnepi megemlékezés  1956. - iskola
Október 21. 19 óra: Keresztes Ildikó koncert
Október 22. 18 óra: Ünnepi megemlékezés 1956. - városi
Október 24. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás    
Október 25. de.: Vásár
Október 28. de.: Vásár
Október 28. 18 óra:  Báll Dávid zongoraművész Debussy estje
November 3. de.:  Vásár
November 7. 17 óra: Városi Nyugdíjasklub - klubfoglalkozás
November 10. de.:  A "Szociális Munka Napja"
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Akció!Akció!
Pékségünkben minden kedden Pékségünkben minden kedden 

a zsemle 15,-Fta zsemle 15,-Ft

minden  szerdán a minden  szerdán a 
½ kg-os kenyér 150,-Ft½ kg-os kenyér 150,-Ft

minden csütörtökön a kifli 20,-Ftminden csütörtökön a kifli 20,-Ft


