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Az államalapítási ünne- Pénzt kaphatnak a Málenkij
pén Szent Istvánra em- robotra elhurcoltak a német
lékezett a város. A neves államtól.
nap alkalmából ebben az
 6. oldal
évben is átadták Nagymaros kitüntető címeit.
A két napos rendezvény
borünneppel indult és
koncertekkel ért véget.
Fényképes és írásos beszámolónk a 2-3. oldalon található (fotók: Kiss Péter)

Kajakpólós
sikerek

 9. oldal

Idén is nagyot csípett Elkezdődött az iskola
a csípős fesztivál

Idén már negyedszer rendezték meg

Szeptember 1-jén 351 diák kezdte meg a tanévet a
Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola
 8. oldal és Alapfokú Művészeti Iskolában.

KARSÁN LAKBERENDEZÉSI ÜZLET Nagymaros, Váci u. 18.

20

- Ünnepeljen velünk:

20 százalék kedvezményt

adunk minden vásárlásból!

Akciós ágyak, gyógymatracok űrendelhetők. Paplanok, párnák, huzatok, pokrócok nagy választékban.

! Ingyenes házhozszállítás

Ú
®

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

Tel.: 06-20/482-0705,
06-30/854-0006
E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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Augusztusi program kavalkád
Augusztus 5-én este délutáni
órákban egy különleges autóbusz parkolt le a művelődési
ház előtt. Utasai svájcból érkeztek európai turnéjuk következő
megállóhelyére, Nagymarosra.
A P.O.T.R. nevű színtársulat augusztus 6-án, szombaton
tartotta meg előadását a piacon.
Az egyezményes humort és 60es évekbeli díszletet alkalmazó
három fős társulat nemcsak az
esztétikumra, hanem a nevetőizmokra is kedvező hatással volt.
Ezen az augusztusi hétvégén
a kajakpólósok által szervezett
VI. Nagymarosi Kajakpóló Kupa
került megvalósításra augusztus
6-7-én. A szabadtéri rendezvényen a sport versenyeken túl
koncertek, gyermek foglalkozások és bemutatók vártak mindenkit a Lózs kikötőjébe. Az
esemény népszerűsége évek óta
folyamatosan növekszik, ahogyan a résztvevői létszám is.
Szent István nap alkalmából
a Nagymarosi Borbarátok Egyesülete és az önkormányzat közösen szervezte meg a Szent István Napi Borünnepet a Fő téren,
melynek főszereplői a gasztronómia és a szórakoztatás voltak.
A téren elhelyezett faházakban
9 borvidék 11 pincészete kapott
helyett.
A programok között szerepelt
kiemelten Visegráddal közösen
az augusztus 19-i esti tűzijáték
és azt megelőző a Motorcsónak
Egyesület által szervezett lampionos felvonulás. Sajnos a tűzijáték megkezdését késleltette egy
arra haladó szállodahajó a türelemért köszönet a közönségnek.
Helyet kapott a rendezvény
palettán az egyházzenei hangverseny, vásári komédia, ahol
természetesen a bor játszotta
a főszerepet, kézműves foglalkozás az óvónők közreműködésével és gyermek zumba
bemutató. Az esti produkciót
az Örökség együttes koncertje,
majd a Polarys elmaradhatatlan
utcabálja biztosította.
Augusztus 20-án a városi ünnepség szentmisével vette kezdetét, melyet koszorúzás követett
a Szent István és Boldog Gizella
szobránál. A program a Dunaparti színpadon folytatódott,
ahol először Petrovics László
polgármester köszöntötte a kö-

zönséget. Beszédében Szent István tetteire hívta fel a figyelmet,
melyek nélkül talán hazánk sem
létezne.
Szintén államalapítónkra emlékezett Szűcs Pálma, KisgejőcNagygejőc-Oroszgejőc polgármestere (képünkön), aki mint
megválasztott vezető, először
járt településünkön.
- A magyar államiság több
mint ezer esztendejét, a kereszténység felvételét, az új kenyér
ünnepét üljük ezen a napon.
Nekünk magyaroknak, határokon innen és túl tudnunk
kell, hogy csak akkor lehetünk
szilárd jelleműek, erkölcsileg
és anyagilag, tisztaság érzettel
rendelkező nép, ha komolyan
vesszük az Istenbe és az emberbe vetett hitünket, ami tartást
biztosít mindnyájunk számára
- mondta.
Ünnepi beszéd mondott még
Harrach Péter országgyűlési képviselő is, aki párhuzamot vont a
Szent Istváni helyzet és a mai
események között. A beszédek
után került sor a városi kitüntetések átadására.
Nagymaros Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
díszpolgári címet adományozott
Zoltai Mihálynak, aki sajnos betegsége miatt nem tudott jelen
lenni a megemlékezésen. Posztumusz Pro Urbe díjat adtak Rudolf Józsefnénak. Helyette férje
vette át az elismerést és mondot

köszönetet a díjért.
Szintén Pro Urbe díjat
kapott Voknát Lászlóné. A Nagymaros
Ifjúságáért nevelésioktatási szakmai díjat
ezúttal dr. Jancskár
Sándorné és Horváth
Dávid kapta. Nagymaros Város Közszolgálatáért elismerő
oklevelet vehetett át
Szikrisztné Holecz Erika és Horváth Anikó.
Elismerő oklevelet kapott munkájáért Antal
Istvánné Márti, valamint Szántói-Szabó
Márknak és SzántóiSzabó Tamásnak is.
Továbbá kihirdetésre
került a Tiszta udvar,
rendes ház eredménye
is. Az első helyezettekkel készült interjúnkat a 15. oldalon olvashatják.
Az ünnepség során a Dunakanyar Fúvósegyüttes, a Die
Blumen és a Wildenrosen Táncegyüttesek művészeti produkciói
kerültek bemutatásra.
A program során emlékezett
meg Mándliné Szabó Katalin
alpolgármester Nagymaros 20
éves városi címéről, melyet a
Magyar Köztársaság elnöke az
58/1996. (VI. 13.) KE határozatával a belügyminiszter előterjesztésére városi címet adományozott 1996. július 1. napjától
Nagymaros nagyközségnek. Az
1324-ben Károly Róberttől kapott városi jog, a nagyközség
kivételes természeti adottságai,
az idegenforgalom, a kialakult
rangos szellemi élet adott bátorítást az önkormányzatnak, hogy
nagymaros városi rangját pályázat útján visszakérje.
A hivatalos ünnepséget követően a művelődési ház előtti
területen várta közönségét a
Misztrál Együttes, akik gyermekeknek szóló koncertet adtak
idén is nagy sikerrel. Az előadás
közben kézműves foglalkozás
várta a kisgyermekeket Antal
Márti vezetésével, valamint Bakó
Csenge festett az arcokra színes
figurákat.
A délutáni programokat ütősen kezdték meg, hiszen az Oláh
Norbert zenetanár által vezetett
általános iskolai ütősegyüttes

foglalta el a színpadot. Az estét
a Contaktus Country zenekar és
pergő lábú táncosai melegítették
be, majd a gyöngyösi Blue Blood
Blues Band zárta a programot.
A program megrendezésében nagy szerepet vállalt a
Nagymarosi Borbarátok Egyesülete, akik a teljes gasztronómiai kiszolgálást, szervezést és
működtetést megvalósították,
melyért köszönet illeti minden
az egyesület tagját. Köszönetét fejezi ki Nagymaros Város
Önkormányzata a programokban
közreműködőknek,
a méltatások elkészítésében és
felolvasásában részt vállalóknak, az infrastruktúrát biztosító
művelődési ház és könyvtár és
hivatal munkatársainak. A társprogramok szervezőinek köszönet az együttműködésért, a
Nagymarosi Sport Egyesületnek,
a Triptichon Galériának, a Sigil
Galéria és Kávézónak, valamint
a Prim-Kertészet Galériának és
a Nagymarosi Római Katolikus
Egyházközösségnek.
Kiemelt köszönet illeti meg
a rendezvény biztosításáért a
Nagymarosi Polgárőr Egyesület
tagjait és a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, és a 950.
sz. Szent Gellért Püspök Cserkészcsapat tagjait. A rendezvény
nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül, ezért ezúton is
köszönjük a Spitz Pékességnek,
aki pékárut biztosította a kenyér szenteléshez, Újház Centrum - Piramis Építőház Kft-nek,
a Príma élelmiszerboltnak, a
Nagymarosi Gyógyszertárnak, a
Dunapress Bt média partnernek
és a Dunakanyar Régiónak.
Hálásak vagyunk a nyári időjárásért a főrendezőnek és a jó
hangulatért, mindenkinek, aki
részt vett a programokon.
Plentner Katalin
és Furucz Anita

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönöm az
Önkormányzat és a Testület tagjainak, hogy
sokéves munkámat a
„Nagymaros Közszolgálatáért” oklevéllel ismerték el.
Tisztelettel:
Szikrisztné
Holecz Erika
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Problémák a komphoz vezető
út forgalmi rendje miatt
Tisztelt Polgármester Úr és
Képviselő Testület!
Köszönettel vettük 2016.
június 17.-én kelt levelüket,
melyben megküldték részünkre a Képviselő-testület 85/2016
(V.30.) számú határozatát a
kompok révek fenntartására,
fejlesztésére közétett pályázattal
kapcsolatban.
Határozatukat ezúton is köszönjük, sajnos az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy az
igényelt támogatásokat csak
részben tudják biztosítani, de
reméljük, hogy a Minisztérium
döntése idén is teljes mértékben
pozitív lesz.
A 86/2016. (V.30.) számú
határozatban megfogalmazott
kérésekre az alábbi válaszokat
tudjuk adni:
a)-b) a nagymarosi lejáró
környezetének rendezését, burkolatának és a támfal javítását
megfelelő vízállásnál, fél napos
leállás mellett tudjuk elvégezni.
Hogy a nyári megnövekedett
forgalmat biztosítani tudjuk
őszre tervezzük ezen munkák
elvégzését.
c) mivel a komp hídpóló szerepet tölt nem csak a személyforgalmat, hanem a teherforgalmat is biztosítjuk a menetrend
szerint. Felmérve a jelentkező
igényeket, a csak személyeket
szállító átkelő hajóra jelenleg
nincs kereslet. Természetesen,
ahogy eddig is, előre bejelentett
igény szerint (min. 10 fő esetén)
az átkelést nyári időszakban,
menetrenden kívül is biztosítjuk.
d) a kishajó kikötő áthelyezése több akadályba is ütközik:
- a szóban forgó terület a
MAHART tulajdonában áll
- tudomásunk szerint jelenleg is bérlet alatt van
- ponton elhelyezése a komplejárótól ilyen kis távolságra veszélyeztetné a jelenlegi biztonságos manőverteret.
Mint ahogy Szimon Attila
képviselő is jelezte megfigyeléseit a forgalmi renddel kapcsolatban, cégünk is szeretné jelezni a
sajátjait: az elmúlt pár hétvégén
szerencsém volt Nagymaroson
tartózkodni, ahol figyelemmel
kísérhettem a visegrádi rév körüli forgalmat. Sajnálattal kellett

megállapítanom, hogy a Magyar
utca alsó szakaszán (Sigil kávézó
előtt) szabálytalanul parkoló autók miatt teljesen ellehetetlenült
a közlekedés. A kompra várakozók nem tudtak a várakozó sávba besorolni, a kompról lehajtók
pedig szembetalálták magukat a
várakozók sorával. A kialakult
patthelyzetet a rengeteg keresztül-kasul sétáló gyalogos és biciklis is nagyon megnehezítette!
Az utasok nyomdafestéket nem
tűrő jelzőkkel illetek minket és
egymást, többször majdnem
összeverekedtek. És ez csak egy
tavaszi hétvége volt! Kérdem én,
mi lesz itt nyáron?
A jelenlegi forgalmi rendet
anno Önök egyoldalúan, velünk
nem egyeztetve, döntötték el,
létrehozva egy rendkívül balesetveszélyes helyzetet!! Kérném
a tisztelt képviselőket, hogy jöjjenek le hétvégente és nézzék
meg a döntésük következményét! Aztán várom őket egy
kávéra, hogy megbeszélhessük
javaslataikat, megoldásaikat a
problémára.
Cégünk a régi forgalmi rend
visszaállítását látná a legcélszerűbbnek! Amennyiben ez nem
megoldható legalább a szabályos
parkolást ellenőriztessék, esetleg
a forgalmi rend betartásában,
irányításában kérjenek segítséget a rendőrségtől vagy a polgárőrségüktől. Félreértés ne essék
nem azt szeretnénk, hogy büntessenek, mert így még azt a kevés turistát is elűznék, aki netán
itt akarna átkelni, de a mostani
helyzet tarthatatlan! A kérdés
nem az, hogy előbb-utóbb lesz-e
ebből baj, hanem hogy ki lesz
érte a felelős!
Cégünk a helyzetből adódó
mindennemű
fennakadásért
vagy balesetért továbbra sem
vállal felelősséget, hisz a kialakult helyzetet nem mi teremtettük!
Fenti észrevételeinket továbbítjuk
a
Nagymaros
Vízirendészethez és a Váci
Rendőrkapitánysághoz is, egyben felkérjük a Polgármester
Urat, hogy döntésükről értesítsen.
Tisztelettel:
Jung Vilmos
ügyvezető igazgató

Újra az avarégetésről
Ismételten felhívom a figyelmet, hogy az avar és a kerti
hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól szóló 10/2004.
(IV. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése szerint
belterületen kerti hulladékot kizárólag március, április,
október és november hónapokban lehet égetni. Ezekben
a hónapokban is kizárólag szombati és hétfői napokon lehet a hulladékot eltüzelni. Ebből az következik, hogy egész
nyáron de még szeptemberben sem lehet a fenti napokon
égetni.
A szabály megsértése esetén – bejelentésre, vagy hatósági észlelés alapján – 150 000 forintig terjedő közigazgatási
bírság kiszabására kerül sor.
Külterületi és a zártkerti ingatlanokon kizárólag a tűzoltóság előzetes írásbeli engedélye alapján, az abban megjelölt feltételekkel lehet az égetést végezni. Engedély nélküli
égetés esetén a tűzoltóság tűzvédelmi bírságot szab ki.
A bírság kiszabásának elkerülése mellett embertársaink
egészségének megóvása érdekében is mellőzze mindenki
az égetést.
Dr. Horváth Béla
jegyző

A szelektív hulladékgyűjtő
szigetekről

Tájékoztatok minden érintettet, hogy a városban meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendeltetése kizárólag az ott megjelölt fajtájú lakossági háztartási hulladék elkülönült gyűjtése.
A szigetek nagy részén sajnálatosan megfigyelhető balkáni állapotok – amelyet legjobban az ingyenes elektronikai hulladékgyűjtés után egy héttel kirakott rossz televízió készülék jellemez
– fenntartása nem célunk, és sajnos ezen nem segít a szolgáltató
Maros Kft. folyamatos ürítése sem.
Ezért egyrészt térfigyelő kamerákat fogunk kihelyezni a frekventáltabb szigetek környékére annak érdekében, hogy a szabálysértőket (nem szelektív hulladékot, vagy nem az edényzetbe
lerakókat) felderítsük, és velük szemben bírságot szabjunk ki a
további szabálysértések megelőzése érdekében. A kiszabható
bírság felső határa 150 000 Ft. A szabálysértők már az első esetben is jelentős összegű bírságra számíthatnak. A bírság meg nem
fizetése esetén azokat adók módjára be fogjuk hajtani.
A másik „eredmény” az lehet, hogy meg fogjuk szüntetni a
szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, különös tekintettel arra a körülményre is, hogy a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése
óta azok fenntartása nem szükséges.
Dr. Horváth Béla
jegyző
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Az országos közút felújításáról
A 12. sz. főközlekedési út
Kismaros felé menő szakasza
felújítását a kezelő Magyar
Közút NKft. június – július
hónapban végezte. Az út állapota és a számos lakossági panasz miatt önkormányzatunk
azonnal megkereste a kezelőt,
hogy mi volt a célja a felújításnak, illetve miért ezt a javítási technológiát választotta.
A közútkezelő válasza a
lapzárta idején érkezett, ezt
részben alább idézzük, egyúttal eleget téve kérésének a
lakosság tájékoztatásáról:
„Egyéb lehetőség hiányában
a mindenkori állagmegóvást
szem előtt tartva a 2016. évi

forrásainkból elkülönített öszszeg rendelkezésre állását Pest
megyei Igazgatóságunk feladattervi átcsoportosítással a
burkolathibák lokális javítása
után felületi bevonattal látja
el a tárgyi szakasz burkolatrészeit, ahol ezt az alkalmazott
technológia megengedi. Fentiek tükrében ütemezés alapján
2016. II. negyedév végére III.
negyedév elejére irányoztuk
elő a felületi bevonat készítését, a mintegy 11 000 m2-nyi
felület felújítását. Az országos
gépátcsoportosítások miatt a
felületi bevonat teljes egészét
sajnos nem tudtuk egy ütemben elvégezni, ezért a 37. hét

folyamán várhatóan befejeződik időjárás függvényében
a fennmaradó szakaszokon a
felületi bevonat készítése egy
rétegben.
Előrebocsátjuk, hogy a felületi bevonatot a technológiából
eredően nem lehet több centiméter vastagságban készíteni,
és nem 5-6 rétegben készül. A
felületi bevonat lényege, hogy
az aszfaltburkolat megnyílt
felületét lezárja, ezzel meghosszabbítva
élettartamát.
A bevonat készítés során az
erre a technológiára szolgáló célgépből bazaltzúzalék és
bitumen kerül a felületre, az
„utómunkálatokat” pedig a

forgalom végzi. A forgalom
„gyúró hatásának” köszönhetően a bitumen elkezd felúszni, összekeveredik a bazaltzúzalékkal, ezzel egyidejűleg a
felesleges zúzalékot a forgalom
lehordja az útról, és így egy
homogén felület alakul ki. Ez
az „összeérés” egy forgalmas
úton pár nap alatt végbemegy,
de kisebb forgalmú utakon ez
több hetet is igénybe vehet. A
folyamat végén a homogén
felületre kerülnek időjárás
függvényében visszafestésre a
burkolati jelek.”
Önkormányzatunk a kivitelezéssel kapcsolatban, a járhatóbb útburkolat érdekében
további egyeztetéseket kezdeményez, a fejleményekről tájékoztatjuk a lakosságot.
Murányi Zoltán

"Az Év Főépítésze Díj"-ban Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
részesült Nagymaros főépítésze kitüntetés kapott Döbrössy János
Tizenhetedik alkalommal
került átadásra a Nagykanizsa megyei jogú város és az
Országos Főépítészi Kollégium által 2000-ben megalapított „Az Év Főépítésze Díj”.
Évente két kategóriában
adományozható elismerés.
Az Év Főépítésze Díj-at ak-

Az államalapítás és államalapító
Szent István királyunk emléke
előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és

főépítészi munkásságáért,
amely a településszerkezettől a terek, utak rendezésén át az apró részletekig, a
konkrét épületek felújításáig-építéséig terjed. Felelős
építészként
teljességében
kezeli az építészetet, beleértve az árvízvédelem, a tájépítészet szakterületeket is.
Főépítészként tanácsot ad
és magas szinten együttműködik civilekkel, testülettel,
polgármesterrel, városi polgárral, tervezővel.
A díjakat Kecskeméten,
augusztus 25-én a XXI. Závogyán Magdolna, az Emberi
Országos Főépítészi Konfe- Erőforrások Minisztériumának
rencián ünnepélyes keretek
között adta át Szemereyné
Pataki Klaudia, Kecskemét
polgármestere.
Nagymarosnak is megtiszteltetés, hogy Philipp
Frigyes 2001. évi elismerését
követően ismét Nagymaroshoz kötődő építész lett a
díjazott.
A Nagymaros és az önkormányzat nevében is
gratulálunk Csabának - építészi, főépítészi tevékenységéhez további sikereket
kívánunk.
PL, MZ

kultúráért felelős helyettes államtitkára állami kitüntetéseket
adott át.
A kitüntetettek között szerepel dr. Döbrössy János, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar,
Ének-zenei Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
aki a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta
az egyetemi munkát tantervek,
képzési programok és tematikák kidolgozását segítő, megbecsült oktatói és tanszékvezetői
munkája, valamint a kari Zenés
Színpad vezetését is magába
foglaló sokrétű művészeti és aktív szakmai közéleti tevékenységének elismeréseként.

Pro Urbe kitüntetést kapott
Vácon Csermely György

tív főépítész, míg a Főépítészi Életmű Díjat a szakmáját
hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba vonuló/vonult
kiváló főépítész kapja.
Varga Csaba, Nagymaros
város főépítésze "Az Év Főépítésze Díj"-ban részesült
másfél évtizedes, a település egészét átfogó kimagasló

A Váci Jeszenszky Balett alapító
igazgatóját, a nagymarosi Csermely Györgyöt kiváló szakmai
tevékenysége és a Vác városért
tett munkássága elismeréséül
Vác Város Képviselő-testülete,
ez év július 14-i határozata alapján “Pro Urbe Vác 2016” egyéni
elismerésben részesítette. A díj
augusztus 20-án adták át. Gratulálunk elért sikeréhez
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KÖZLEMÉNY: kártalanítást kaphatnak a
német származású, kényszermunkára hurcoltak
A németországi „BVA” honlapján megjelent a német parlamenti pénzügyi bizottság döntése az egykori német állampolgárságú vagy NÉMET
SZÁRMAZÁSÚ polgárok kényszermunkára hurcolás miatti kártalanításáról 2.500 EURO egyszeri kártalanítás keretében. A kérelmet beadhatja még élő malenkíj robotos és a 2015.novemberr 27-e után elhunyt házastársa, vagy gyermeke 2016.augusztus 1-2017. december 31.
idővallumban.
Német Önkormányzatunk minden segítséget megad,hogy az érintettek, akik jelenleg 13-a vannak, megkapják a szükséges információt.
A nyomtatványok és a konkrét elvárások várhatóan szeptember második hetétől a rendelkezésünkre állnak, melyeket eljuttatunk mindenki részére.
Az alábbi tájékoztató a lehetőségről informál, melyet szíves figyelmükbe ajánlok.
Ivor Andrásné,
a Nagymarosi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Tájékoztató az egykori német kényszermunkásoknak adott elismerési juttatással kapcsolatban
1. Ki tartozik a jogosult személyek köréhez (Jogosultak)? A juttatás feltétele, hogy a kérelmezőt német állampolgársága vagy
a német néphez való tartozása miatt 1939.09.01. és 1956.04.01. között valamely külföldi hatalom kényszermunkára kötelezte.
Csak az a személy jogosult a kérelem benyújtására, akit civil személyként köteleztek kényszermunkára.
2. Megkaphatják-e a hátramaradottak a juttatást? Ha a jogosult 2015.11.27. és 2017.12.31. között elhunyt, akkor egy hátramaradottja (azaz egy gyermeke vagy a házastársa) megkaphatja a juttatást.
3.
Hol
és
hogyan
kell
benyújtani
a
kérelmet?
Az
egyszeri juttatást csak az írásban benyújtott kérelemre kaphatja meg a kérelmező. A kérelmet német nyelven, a
Bundesverwaltungsamt, Außenstelle Hamm, Alter Uentroper Weg 2, 59071 Hamm, Deutschland címre kell elküldeni. A kérelem benyújtására rendelkezésre áll egy külön nyomtatvány, amelyet az alábbi internetes címen tölthetik le vagy a fenti címen kérelmezhetik:
www.bva.bund.de;www.bmi.bund.de
Ha felvilágosításra van szükség, akkor az alábbi telefonos ügyfélszolgálat áll Németországban rendelkezésre: +49 (0) 22899
358 9800, e-mailen pedig az adz@bva.bund.de címen érdeklődhetnek.
4. Mikor ér véget a kérelmezési időszak? A kérelmezési időszak 2017.12.31-én ér véget (jogvesztő határidő)
5. Ki nem igényelheti a juttatást? Nem jogosult a juttatásra, aki méltatlan arra. Az irányelv 8. § 3. bek. alapján méltatlan az,
aki
- a nemzeti szocialista vagy valamely más önkényuralmi rendszernek jelentős támogatást nyújtott, vagy
- háborús bűncselekmény, ill. emberiesség elleni bűncselekményt követett el, abban részt vett, vagy magatartásával az emberiesség alapelveit megsértette, vagy
- súlyosan kihasználta helyzetét saját érdekében vagy más hátrányára.
Információk a kérvény kitöltéséhez
Amennyiben nem hiánytalanok a kérvényhez szükséges iratok, akkor sajnos nem lehet kifizetni a juttatást. Éppen ezért, kérjük, vegyék figyelembe az alábbi tájékoztatást:
az 1. ponthoz: Csak a jogosult, a hátramaradottja (lásd 2. pont), vagy egy meghatalmazottja (lásd 3. pont, szükséges a meghatalmazás) nyújthatja be a kérvényt; csak a jogosult vagy a hátramaradott részére fizetik ki a juttatást. A német néphez az a
személy tartozik, aki hazájában hitet tett a németsége mellett, amennyiben ezt a hitvallást igazolják bizonyos jellemzők, mint a
származás, nyelv, nevelés, kultúra. Elegendő, ha a német néphez való tartozást valamilyen hivatalos dokumentummal igazolják.
Kérjük, nyújtsa be a meglévő igazolásokat (hiteles másolatban).
Kérjük, hogy valamilyen hivatalos intézménnyel (pl. hatóság, a Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövetsége vagy
konzulátusa) töltesse ki a kérvény 2. oldalán található életben léti igazolást (1b pont „hivatalos szerv igazolása”), vagy nyújtson
be egy aktuális lakcímbejelentő igazolást.
a 2. ponthoz: Amennyiben a jogosult elhunyt a kérelem benyújtása után, és erről tájékoztatást kap a Bundesverwaltungsamt,
akkor ilyen esetben a haláleset után a juttatást kifizetik a hátra maradt házastársnak vagy gyermeknek. Ez akkor is érvényes,
ha a juttatásra jogosult 2015.11.27-e után hunyt el, és a hátra maradt házastárs vagy gyermek nyújtja be a kérelmet. A juttatási
jogosultság megszűnik, ha a házastárs, ill. a gyermekek a különleges jogutódlást nem jelentik be 2017.12.31-ig.
a 3. ponthoz: Ha a kérelmet harmadik személy nyújtja be, akkor erről megfelelően kell nyilatkozni, és mellékelni kell a meghatalmazást vagy a bírósági, ill. hatósági határozat hitelesített másolatát.
a 4. ponthoz: A kényszermunka az a nem önkéntes, nem rövid ideig tartó munka, amelyet erőszakkal, büntetéssel vagy egyéb
a személyt érzékenyen érintő bajjal való fenyegetés mellett kellett végezni. A lakhelyre való rendszeres visszatérés azt jelent, hogy
a kényszermunka általában rövid ideig tartott, és így nem jogosít fel a juttatásra. Kérjük, ide írja be a kényszermunkára vonatkozó adatokat és a megfelelő igazolásokat.
az 5. ponthoz: Kérjük, a zökkenőmentes kifizetés érdekében adja meg bankszámlaszámát és bankja adatait, a teljes címet, a
nemzetközi BIC és IBAN kódokat. Amennyiben nem német bankszámláról van szó, akkor kérjük, nyújtson be igazolást a banktól (5. b. pont, pecsét és aláírás), hogy a saját számlájáról van szó.
a 6. ponthoz: Kérjük, nyújtson be megerősítést arról, hogy helytálló adatokat adott meg. E nélkül a megerősítés nélkül hiányos a kérelme, és nem lehet azt feldolgozni. Az Ön által vagy az Ön kezdeményezésére megadott helytelen adatok miatt vissza
lehet utasítani a kérelmet, vagy vissza lehet követelni a már kifizetett juttatást. Éppen ezért, kérjük, írja alá a megerősítést.
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Búcsú Manci nénitől
…Valahol lenni kell egy orgonának,
Melyen majd egyszer befejezhetem
A dallamot, mely itt halálba bágyadt
S amely az életem nekem!
(Juhász Gyula)
Augusztus 25. napján a Rákoskeresztúri új köztemető nővérparcellájába utolsó útjára kísértük Jung Mária Ágnes
kedvesnővért, aki 37 éven keresztül volt városunk katolikus
kántora. A temetőben elhangzott búcsúbeszéd és emlékező
szavak részletein keresztül emlékezzünk vissza a mi Manci
néninkre.
„Szomorú szívvel, de Isten akaratát engedelmes lélekkel fogadva álljuk körül Jung Mária Ágnes tisztelendő irgalmasnővér
koporsóját. … Szeretett kedvesnővérünk 1926. november 26-án
született Nagymaroson, melynek Szent Kereszt felmagasztalása-plébániatemplomában részesült a keresztség szentségében
december 7-én. Hárman voltak testvérek. Németországba kitelepített bátyja már 22 éve halott, húga 19 éves korában hunyt
el. Szerető szívű édesanyjától igazi katolikus hitet kapott. Őt
1958-ban temette el. Édesapját neki sikerült újra a templomhoz édesgetni, mielőtt 1974-ben meghalt volna. Mária Ágnes
nővér gyermekkorában Nagymaroson ismerkedett meg a szerzetesnővérekkel, akiket látva hitre fogékony szívében megfogalmazódott a hivatás gondolata: ő is erre a pályára kíván lépni.
… elvégezte a tanítónőképzőt… Alsó tagozatban tanított elsősorban német nyelvet és éneket. A szívvel-lélekkel végzett hivatást megtörte a kommunista rezsim: a rendeket föloszlatták, és
mehetett, ki merre látott. Mária Ágnes nővér hazatért szülőfalujába, Nagymarosra, vissza a szülői házba. Innentől kezdve a
civil társadalomban kellett megélnie szerzetesnővéri hivatását.
Fogadalmait hűségesen megtartotta. Férjhez soha nem ment.
Eltűnni és nem feltűnni - volt irányelve. Különféle munkahelyeken különböző manuális munkákat vállalt és szerzett kevesebb
nyugdíjat, mintha visszatért volna civilként egy állami iskolába
tanítani. Főhivatásának azonban az egyházi szolgálatot tekintette: a község plébániatemplomának lett a kántora 37 esztendeig, nyugdíjba vonulása után - több szabadideje lévén - pedig
karnagya egészen 1993-ig. Apostoli lelkületére jellemző, hogy a
faluban is sokan, és bizalommal fordultak hozzá, kérték ki ta-

nácsait, meglátásait. Tíz éve, bölcsen gondolva idősödő életére,
visszatért a Ménesi úti rendházba. Ott is világító fáklya volt
nála is idősebb, gyámolításra szoruló nővértársai között. Két
éve történt combnyaktörése őt is a gyors testi-lelki leépülés útjára sodorta. A teste előbb tönkrement, mint a lelke. Nagyon nehéz és fájdalmas volt látni ezt a folyamatot. Június végén láttam
utoljára. Már alig volt köztünk beszéd. Távozóban, mint most
is, megindultan könnyeztem. Tudatosan készült az elmúlásra, a
távozásra. "Nem sürgetem halálomat, hiszen az élet az érdemszerzés lehetősége, de ha meghalok, boldogan megyek" - mondta
az elmúlt évek születésnapjain, mindig megkérdőjelezve a következő betöltését. Egy kortárs szentet búcsúztatunk a viszontlátás
reményében. Meggyőződésem, hogy életszentségben szenderedett el Nagyboldogasszony este. Ilyen életutat járt be köztünk
csöndben, ismeretlenül Jung Mária Ágnes irgalmasnővér, akiért
most imádkozunk, de azt hiszem, mi jobban rászorulunk az ő
közbenjáró imáira az Úr előtt, mint ő a miénkre. Emlékét őrizzük és ápoljuk szívünkben sok szeretettel. Amen.” (Galambossy
Endre rákoscsabai plébános)
Szeretnénk megköszönni, hogy ismerhettük Manci nénit.
Lelki javak mellett, mit tőle kaptunk, neki köszönhető, hogy
2006-ban a katolikus templom orgonája teljesen megújult.
Manci néni! Az életünk oly tünékeny. Óh, szent fényt hagyni volna jó…! Isten veled! A közeli viszontlátásra…!
A gyászbeszéd teljes terjedelmében olvasható az egyházközség Tanúság című újságjában.
ifj.Horváth Antal

Nyáron ismét a sport kapta a főszerepet
Nagymaroson az ifjúsági
edzéséseken túl egyre szélesebb közönsége van különféle sport foglalkozásoknak, mint a tornának,
futásnak,
biciklizésnek,
görkorcsolyázásnak, így
nem véletlen, hogy rendszeres a nagymarosiak
részvétele a versenyeken.
Júliusban a nagyatádi
extreme Iron Man távot
Mozga Péter teljesítette
immár sokadszor.
Augusztus elején Zoltai
Zita kicsivel több, mint 6
óra után kaphatta nyakába

az 70,3 Iron Man középtáv
érmét. A futás félmaratoni
távján kíséretet is kapott,
Mauks Kata személyében.
Augusztus utolsó hétvégén zajlott a Panorámafutás (Zebegény, Nagymaros,
Szob) immár 3. alkalommal. Az idei rendezvény
kiemelkedő volt, köszönhetően az önkénteseknek,
akik a frissítőket osztották,
valamint a Nagymarosi
Polgárőr Egyesület tagjainak, akik az utat biztosították. Külön köszönet illeti
meg a frissítők szervezőjét

Döbrössyné Gabriellát és
mindenkit, aki feladatot
vállalt a meleg szombati
délutánon. A hőség miatt
két órával később indult a
rajt. Ám a célba érkezés élménye feledtetett minden
megpróbáltatást.
Itt van az ősz és még
nincsen vége a futószezonnak, mert sokan indulnak
félmaratonon, maratonon,
vagy terepfutáson a következő hetekben, hiszen
a mozgás öröme a lélek
öröme is.

Táncosok
jelentkezését
várják
A nyugdíjasklub Die
Blumen tánccsoportja
szeretettel várja táncolni szerető asszonyok
jelentkezését, akiknek
nagyon hiányzik a heti
egyszeri egy órás tánc.

Jelentkezni lehet minden csütörtökön 17
órakor a művelődési
P. K. házban.
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IV. Nagymarosi Csípős Fesztivál

Immár negyedik alkalommal
rendeztük meg a Nagymarosi
Csípős Fesztivált. Ezúttal is a
fő vonalat a csípős paprika termesztők által készített termékek jelentették. Ezen a napon
nem volt olyan a piacon ami
ne csípett volna, csípett a kürtöskalács, az ivólé, a sajt a méz,
minden árus a saját termékéből
igyekezett a legcsípősebbet kihozni, vagy csak kísérletezni a
csípős ízekkel.
A mi részünkről már a tavalyi fesztivált követően elkezdődött a szervezés, ebben az évben
szerettünk volna még több és
jobb élményt adni az ide látogatóknak. A városban felkerestük
a helyi vendéglátó egységeket,
hogy ismét csatlakozzanak az
eseményhez, készüljenek csípős
termékekkel az idelátogató vendégeknek. Aliz szabadkonyháján előző nap meg is kóstoltuk
a csípős fagylaltot, és csípős
csirkeszárnyat, tortát. Rajtuk
kívül még a Sigil Galéria készült
csípős kávéval és süteményekkel.
A fesztiválra Magyarország
minden szegletéből érkeztek
chili termelők, akik rendkívül
színes és változatos palettával
jelentek meg. Nem hisszük,
hogy volt olyan látogató, aki ne
találta volna meg a rég áhított,
ízlésének megfelelő finomságot.
Igyekeztünk minőségi folyamatos étel és ital ellátást is biztosítani, amiben a Fiktív Gasztro
Galéria hamburgerrel, chilis
babbal, a váci Borháló hűsítő
fröccsel, borokkal és kézműves
sörökkel volt segítségünkre.

Idén is megrendezésre került a paprika szépségverseny,
a főző verseny és a csípős evőverseny. A szépségversenyre
idén sikerült a Babylon Growt
megnyerni támogatónak, így a
három helyezett között 50 ezer
forint értékű utalványt tudtunk
szétosztani. (I. Svetlik Ottóné, II.
Bene Ferencné, III. Kovács Zsolt)
Az árusok által felajánlott

Chili Fesztiválon nyújtott felejthetetlen teljesítményéről, mikor
rezzenéstelenül végig kóstolta a
világ legerősebb paprikáit.
A NagyMarós evőversenyen
egy adag bolognait kellett megenni, amit a csípős fesztiválon
résztvevő kiállítók által felajánlott termékekkel, chilikkel ízesítettünk. Az elkészítésénél nagy
segítségünkre volt Mészáros

tomboláknak óriási sikere
volt, a tombola fődíja idén a
GaBkoChili által felajánlott Red
Hot Chili Peppers koncertjegy
volt.
A főzőversenyt zsűrijét a
Szabadtűzi Lovagrend tagja,
Bogdán Róbert Rob-Chi vezette. A tavalyi nyertes Csólik Józsefnek sikerült megismételni a
győzelmét: a zsűri az ő mediterrán paradicsomos csípős pacalját találta a legjobbnak.
A NagyMarós evőversenyt
Szarvas Pál nyerte, akit már
jól ismerünk tavaly a Solymári

András, a Maros Étterem tulajdonosa, aki állt mindenben a
rendelkezésünkre.
Próbáltuk a zenei igényeket is kielégíteni, így fellépet
a Wildenrosen Táncegyüttes, a
Csermely zenekar, Erős Pista
zenekar, volt egy humorista Bihari Gellért személyében, egy
uruguayi származású énekes
BorIván, Bene Annamária fuvolával, Laci Akusztik Band,
Ágival salsa lépések tanulása,
hastánc Solymos Mónikával és
Vandrus Anitával, Suhaj együttes széki népzenével és a végén

fergeteges utcabál a Derby zenekarral. Az Igéző Meseműhely
fantasztikus gyermek műsort
hozott el a fesztiválra.
A fesztivál elérte célját ismét,
rengeteg ember érkezett az ország több pontjáról és akadt, aki
külföldről jött, hogy csípős termékeket kóstoljon, vásároljon.
Voltak barátaink, akik szerettek
volna szállást foglalni, de mindenhonnan azt a választ kapták,
hogy a csípős fesztivál miatt
már minden férőhely megtelt.
Ugyanez volt a jellemző a környező települések szálláshelyeire is. Turisztikailag is nagy
eredmény, hogy az idelátogató
vendégek bejárták a települést,
a Duna-partot, itt-ott megpihentek és egész napos programba illesztették a rendezvényt.

Sokan először jártak városunkban, és nem győzték dicsérni,
hogy milyen gyönyörű! Még a
vonattal hazainduló ismerősök
is azt mesélték, hogy azt hallgatták, ahogy az emberek megelégedve távoztak a városból,
mind a látnivaló mind a fesztivál miatt. Nekünk szervezőknek ez a legjobb érzés, hogy aki
idelátogatott a Dunakanyarba,
olyan élménnyel távozik, ami
még vissza fogja hozni, és nem
csak a csípős fesztivál miatt.
Idén is rengeteg segítséget
kaptunk az önkormányzat és
a művelődési ház dolgozóitól,
köszönjük nekik az áldozatos
munkájukat, nélkülük nem sikerült volna. Önzetlen segítőre
találtunk a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről.
Valamint külön szeretnénk
köszönetet mondani Erdősi
Szilveszternek, aki segítő kezet
nyújtott mikor áramproblémák
jelentkeztek.
Köszönet illeti még Ocsenás
Tibort, Mester Pétert és a piac
árusait és mindenkinek, aki
nincs itt felsorolva, de érdemben támogatta a munkánkat.
Bors Szilárd,
Nagy Gábor
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Második hely Prágában – kajakpóló Történelmi siker a nagymarosi
Idei második versenyünkön
vettünk részt Csehországban,
Prágában május 21-22-én. Egy
felnőtt férfi, és egy női csapatunk küzdött a minél jobb eredményért. Lányaink meccsről
meccsre érettebb, tudatosabb
játékot mutattak, de ebben az
évben először versenyeztek egy
nagyon erős, kemény mezőnyben. Mérkőzést ugyan nem sikerült nyerniük, de a fejlődés
látható volt!
A fiúk a másodosztályban indultak, ahol 4 győzelem mellett

egy döntetlennel végeztek a csoportban, így csoportgyőztesként
jutottak az elődöntőben, ahol
egy német csapatot sikerült legyőzniük! A döntőben nem sok
esély volt, de az eredmény így is
nagy siker, a trieszti versenyen
mutatott fejlődés folytatódott!
Drukkoljatok nekünk, és köszönjük a sok jó kívánságot, gratulációt, amit a versenyek után
kaptunk, kapunk!
Várunk Benneteket!
A nagymarosi
kajakpólósok

Kajakpóló Lengyelország-Kaniow
Idei 3. Versenyünkön vettünk
részt, már három csapattal érkeztünk Lengyelországba. Triesztben 1 csapatunk indult (felnőtt férfi, 4. Hely), Prágában 2
csapatunk (felnőtt férfi 2. Hely,
női 6. Hely), Kaniowban 3 csapatunk.
Szombaton felhős időben
játszottunk, de szerencsére az
esőtől megkímélt az időjárás.
A lányokon már az első mecscsen látszott, hogy nagyon öszszekapták magukat Prága óta,
összeszedetten, koncentráltan,
keményen játszottak, ellenfelei
voltak a több fiúval felálló külföldi csapatoknak is. A gyerekek
idei első versenyükön parádésan
játszottak, korukat meghazudtolóan nyerték meccseiket. Felnőtt
csapatunk idén most indult először az első osztálynak megfelelő
erősségű mezőnyben, de cseppnyi megilletődöttséget sem lehetett érezni rajtuk.
Mindenkinek rengeteg mecscse volt, ez a verseny felért egy
edzőtáborral!
Este nem sok erőnk maradt a
szokásos esti összetartásra, azért
a gyerekek kipróbálták a strandröplabda pályát, és a játszóteret,
ismerkedtek lengyel ellenfeleikkel. Az idősebbek latolgatták az
esélyeket, megbeszélték az aznapi mérkőzések tanulságait. Korán ágyba kerültünk, vasárnap
sok meccs várt még ránk, és egy
hosszú hazaút.
Korán keltünk, gyerek csapatunk egy góllal (4:3) vesztette el
a döntőbe jutás lehetőségét, lányaink még összeszokottabban,
győzelemre törőbben küzdöttek.
A felnőttek pedig az összes lengyel első osztályú csapattal szoros mérkőzést játszottak.

Eredmények:
-Nagymaros gyerek 3. hely
(Havasi Máté, Szalai Álmos,
Schwarcz Gergő, Heier Ákos,
Bedő Sebő, Sántha József, Gózon
Klára, Letkó Karolina)
-Nagymaros lány 9. hely (Madarász Kata, Madár Valentina,
Antal Verus, Antal Eszter, Németh Imola, Németh Lilla, Tóth
Vera)
-Nagymaros felnőtt férfi 7.
hely (Havasi József, Jeszenszky
Ruben, Szűcs Géza, Heininger
Ádám, Kiss Miklós, Ádám
Krisztián)
Nagyon büszke voltam mind
három csapatomra, élmény volt
játszani velük, edzőként a partról
irányítani őket!
Köszönöm Havasi Józsi,
Heier Laci, Schäffer Gábor, Zoltai Dávid, Antal János segítségét,
az asztalokat, padokat a plébániának, nélkülük nem jöhetett volna létre az utazásunk! Köszönet
a szülőknek, akik gyerekeiket
elengedték velünk ilyen hoszszú útra, támogatták utazásukat,
szorítottak, drukkoltak nekünk!
Következő versenyünk július
7-10 Udine, Porpetto. Ide két
felnőtt férfi, és két lány csapattal
megyünk.
Június 20-tól elindul a kezdő
gyermek csoport edzése is. Várunk minden (labda,- és csapatjátékot, vizet szerető), 9-11 éves
lurkót, aki tud úszni! Kajaktudás
egyáltalán nem feltétel!
A kajakpóló egy játék, szabadidős tevékenység, a lényeg
csak annyi, hogy az, aki játssza,
szeresse csinálni!
„Csak a Maros!„
Nagymarosi
kajakpólósok,
Ádám Krisztián

kajakpóló történetében!

Július 7-10-én került sor a 27° FRANCO BASCHIROTTO MEMORIALra, Castello di Porpetto-ban, Olaszországban. Erre a versenyre évek óta
elutazunk, összekötve egy egy napos
csapatépítéssel, tengerparti fürdéssel,
városnézéssel. Idén Gradoba utaztunk, ahol ismét jót strandoltunk,
majd hatalmas küzdelmeket vívtunk
strandröplabdában. Végül a várost
néztük meg. Kellőképpen feltöltődve
indultunk a verseny színhelyére.
Sátortáborunk felépítése után (23
fővel érkeztünk), lány és fiú csapataink
is edzettek egyet a csodálatos környezetben elterülő pályákon. Este jókat
beszélgettünk rég látott kajakpólós barátainkkal. Időben ágyba kerültünk,
szombaton sok mérkőzés várt ránk.
Négy csapatot neveztünk, két férfi 2. osztályút, és két nőit. A cél, hogy
minél többet legyenek versenyzőink
a pályán, sikerült elérni.
Két lány csapatunk a junior U18as korosztállyal összevonva értékes
győzelmeket szerzett. Férfi csapataink közül a Nagymaros “A” nevű
minden csoport mérkőzését magabiztosan, fölényesen nyerte. Második
csapatunk az első mérkőzéstől kezdve folyamatos fejlődést mutatott,
összetartóan, egységesen küzdött,
szoros mérkőzéseket játszott. Rutin
nélkül, de bátran versenyezve szerezték meg az 5. helyet a csoportjukban.
Szombat este nem maradhatott
el a szokásos beavatás, ami idén akadálypályát is tartalmazott. A helyi
zenekar fergeteges koncertje zárta a
mozgalmas napot.
Vasárnap következtek a helyosztók. Lányaink igazi amazonokként
küzdöttek, mindent megtettek, hogy
minél előrébb végezzenek a rangsorban. Gyönyörű gólokat szerezve,
az előző évhez képest sokat fejlődve
szerezték meg a 2. és 4. helyeket. A
fiúk második csapata szoros csatában
végül a 10. helyen végzett a 12 csapatos mezőnyben.
A Nagymaros “A” pedig bejutott a
döntőbe, ahol az egész mezőny előtt,
az 1-es pályán játszhatott, egyenként
mutatta be a játékosokat a hangosbe-

mondó, végig kommentálva a döntő
eseményeit!
Végül sikerült 5-1-re nyerniük, ez
az első győzelem, amit nagymarosi
csapat a nemzetközi mezőnyben elért.
Amit nagyon fontos leszögezni:
ez nem csak az ő győzelmük, hanem
minden csapattagé! Nélkülük nem
sikerült volna elérni a sikert! Együtt
edzünk, készülünk, pakolunk a versenyekre, egymást segítve, összetartva,
drukkolva veszünk részt. Végül elérkezett az eredményhirdetés. Minden
csapatot kihívtak, díjaztak. Jó érzés
volt látni a boldog arcokat, helyezéstől
függetlenül, lányaink első csapatát a
dobogó második fokán pezsgőzni!
A fiúk eredményhirdetésén pedig
átélni a magyar zászló felvonását, a
magyar himnusz eléneklését együtt!
Nagymaros város nevét most már a
vándor kupa is megörökíti, amit egy
évig mi birtokolunk, jövőre a mi klubunk neve is ott lesz egy olyan serlegen, amit megőriz az utókor! Felejthetetlen élmény volt!
Eredmények: nők: 2. hely: NAGYMAROS “C” (Madarász Kata, Németh
Imola, Németh Lilla, Antal Eszter, Antal Verus); 4. hely: NAGYMAROS “D”
(Madár Valentina, Paulik Eszter, Kiss
Donatella, Tóth Vera, Jaics Regina).
Fiúk: 1. hely: NAGYMAROS
“A” (Jeszenszky Ruben, Szűcs Géza,
Kiss Miklós, Heininger Ádám, Ádám
Krisztián, Futó Zsolt-Vidra Oroszlány); 10. hely: NAGYMAROS “B”
(Havasi József, Tar Bálint, MaurerMorvai Bence, Kanyó Bence, Osváth
Pál, Antal Márton).
Csapatunk tagja volt még Ivor
Andi, aki évek óta végig fényképezi
a versenyt, sokat segít, amit e lap hasábjain is szeretnénk megköszönni!
Jeszenszky Lídia állandó jókedvével,
szurkolásával, az avatáson való színvonalas részvételével maradandót
alkotott! Az otthoniaknak köszönjük
a szurkolást, támogatást, a sok gratulációt!
Augusztus 6-7., Nagymaros
Kupa, aminek eredményeiről az októberi számban számolunk be.
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A kajakosok augusztusi eredményei
Augusztus eleje az Országos
Bajnokság befejezése után a
pihenéssel kezdődött kajakosaink életében. A hónap vége
azonban annál zsúfoltabb, mert
ilyenkor vannak a dunakanyari kupák, 20-án a nagymarosi
Dunakanyar Kupa, ezt követi mindjárt másnap a Verőce
Kupa, egy hét múlva pedig a
Göd Kupa.
Ezek a versenyek azért érdekesek, mert az országos
versenyekkel ellentétben nagy
sodrású vízen zajlanak, ahol
a rajtolás és a fordulás is nagy
ügyességet kíván, ezért sokszor
átrendeződik a mezőny. Továbbá nemcsak igazolt versenyzők
indulhatnak, olyanok is versenyezhetnek, akik kezdők és
az országos versenyeken még
nem vehetnek részt. Mindenki
két versenyszámban indulhat,
a saját korosztályában és eggyel
idősebbek között. Az ügyesebbek maguk mögé utasíthatnak
olyanokat is, akik a bajnokságban másik korcsoportban versenyeznek.
Számunkra a Dunakanyar
Kupa volt a legfontosabb, mert
itt házigazdaként is helyt kellett

állnunk. Már előző nap nagy
volt a sürgés-forgás. Volt, aki
takarított, mások a résztvevők
megvendégelésére szánt ételeket készítették elő, megint mások a terepet és versenypályát
készítették elő. Az időjárás is
kedvezőnek mutatkozott és az
előzetes információk szerint
kiemelkedő részvételre számíthattunk.
Az előjelzések igaznak bizonyultak, 13 egyesületből 280
nevezés érkezett, alig fértek el
a versenyzők és szurkolóik a

Új székely zászlót
kapott a város

Augusztus 29-én a Jobbik Nagymarosi Szervezete ajándékba adott a városnak az eltűnt eredeti zászló helyett
egy selyem székelyzászlót. Fekete Zsolt és Szimon Attila
képviselők Petrovics László polgármesternek adták át a
zászlót. Reméljük, hamarosan mindnyájan gyönyörködhetünk a szép lobogó látványában. (Szimon Ágota)

vízparton. A hangulatot fokozta a ritmusos zene, a futamok
rendben zajlottak a vízi rendőrök felügyelete mellett. Az
olimpiára tekintettel a parton
lévők elméjét is megmozgattuk
egy olimpiai totóval. A verseny
színvonalát három olimpiai bajnok részvétele is emelte, Hesz
Mihály, Mexikó bajnoka, aki
a díjak átadásában is segített,
Dónusz Éva, barcelonai bajnok,
aki a Szövetségben az utánpótlás neveléssel foglalkozik és
Kammerer Zoltán, aki a Riói

olimpiáig a legeredményesebb
kajakos olimpikon volt.
Külön sikerként könyvelhető el, hogy a magas részvételi
arány ellenére sikerült az öszszetett 3. helyet megszerezni.
Verőcén a 4. Gödön az 5. helyen
zártuk a versenyt.
A legjobb egyéni
eredmények:
VII. korcsoport: 1. SzántóiSzabó Tamás, 2. Polgár Péter, 4.
Bergmann Dániel. VI. korcsoport: 1. Szántói-Szabó Tamás.
V. korcsoport lány: 4. Illés
Panna, fiú 4. Dobó Bálint. IV.
korcsoport lány: 3. Döbrössy
Orsolya 4. Illés Panna. III.
korcsoport: 6. Havasi Petra, I.
korcsoport 2. Gyimesi Levente,
4. Schwarcz Dávid. Törpe korcsoport: 1. Molnár Anna, 2.
Gyimesi Johanna.
Nagyon köszönjük a szülőknek és családtagoknak a sok
segítséget. A legfőbb támogatóinknak: az önkormányzatnak,
Schült Ferencnek, a CBA-nak, a
Tibesz Húsboltnak, Stedra Zöldségboltnak, Szabó Miklósnak, a
Spitz Pékességnek, Simák Attilának, Svirinek, a szakácsoknak
és kuktáknak, akik az energia
utánpótlásról
gondoskodtak,
és azoknak, akik külön kérték,
hogy ne legyenek kiemelve.
Döbrössy László

Felhívás
Nagymaros Város Önkormányzata és a nyugdíjasklub az idén is köszönteni szeretné az Idősek Világnapján október 9-én l5 órakor, az ebben az évben
50. házassági évfordulójukat ünneplő párokat.
Kérjük jelentkezzenek október 2-ig a könyvtárban
vagy a művelődési házban.
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Dr. Zoller József: Loreley
Frankfurt és Koblenz között a
Rajna szűk kanyarokkal, sebesen, sok sziklaszirten megtörve
folyik északi irányba a tenger felé.
Mainztól északra kb. 50 kmre St. Goarshausennél van a
Loreleyfelsen (a Loreley szikla),
amelyről Heine verse is szól.
Heyer Róza néni, német tanítónőm megkövetelte, hogy mind a
három versszakot kívülről fújjam.
Hein nagyapám, és az öreg marosiak is szájhagyomány alapján
említették Loreley nevét, összefüggésben a marosi „Damm” kőgáttal. Talán azért, mert a Damm
közelében a Dunában lehetett egy
sziklatöredék a víz alatt, amely
körül sebesebben örvénylett a víz.
Ezt Mosonyi Ferkóval együtt érzékeltük egy csónaktúra Zöldfa utcai indulásánál néhány lapátcsapás után. Megpörgetett, de mivel
tündérlányt nem láttunk, tovább
eveztünk a Kisoroszi szigetre.
A német Mitológiában is található leírás a Loreley tündérlányról,
de Heinétől eltérő mesével. A mesék abban azonosak, hogy Loreley
tündér szépsége és éneke a hajósok figyelmét elterelte a veszélyes
sziklazátonyról, amelynek ütközve hullámsírban lelik halálukat. A
Loreley szikla a Rajna legszűkebb,
de legjobban örvénylő pontján
132 méterre emelkedik, amelynek csúcsán ült és bűvölt a lány.
Heinrich Heine (1797-1856) a
romantikus líra német képviselője
1823-ban írta versét.
Helyhiány miatt a vers szerkesztett változata:
Loreley
Die schönste Jungfrau sitzet,
Dort oben wunderbar
Sie kämmt ihr goldenes Haar,
Und singt ein Lied dabei
Den Schiffer, im kleinen Schiffe,
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf
Die Wellen verschlingen
Schiffer und Kahn
Und das hat mit ihrem Singen
Die Loreley getan.
Loreley
(Szabó Lőrinc fordítása)
Ott fönt a szüzek csodaszépe
Fésülködik s dalolgat ő
A kis hajó tengerésze sziklazátonyt nem vesz észre,
Csak néz a csúcsra föl
Hajót, hajóst a vad folyó elsodort.
S ez a daloló Loreley bűne volt.

A 132 méter magas
Loreley szikla pala tömbjét
a Mosel folyó felé utazva a
vonat ablakából csodáltam
odaképzelve a csúcsán ülő szirént. A Tisza nagyságú Mosel,
Koblenznél torkollik a Rajnába.
Trier a legrégebbi, i.e. 16-ban
alapított német város. A római
birodalom katonai székhelye
volt egy ideig Constantinus császár idejében. Mi is ott laktunk
és csillagtúrákkal felfedeztük a
moseli borvidék jellegzetes városait.
Néhány órát töltöttünk a
Koblenztől két vasúti megállónyira fekvő Winningenben, ahol
éppen a Weinhex (Borboszorkány) ünnepet tartották.
Cochemnél mutatja be az
első éles kanyarokat a Mosel.
Trarbach-Traban, mint Buda és
Pest a folyó két oldalán versenyeznek a turistákért, a szálláshelyekért. Már egy évvel foglalni
kell szobát a Weingutnál, a boros
gazda présházánál is. Amíg fotókat csináltam a Mosel híres (kezet
foghatsz a két partról) tűkanyarulatáról a gazda kiváló rizlinget
kínált. A felesége kedvesen ebédre invitált. Felejthetetlen maradt
a táj, a vendégszeretet, a rizling
fanyar íze. Kellemes torok öblítő.
Bernkastel-Kues hozta a négy
napos bortúra legnagyobb érzéki, hangulati, kulináris örömét.
A Mosel itt 2x180 fokos tűkanyarral szeli át a pala hegyeket. Ott jöttünk rá, hogy a pala
mélységi kőzet. Kemény, mint
a gránit. Na és innen kapja a
moseli rizling a sajátos íz világát. Mint a badacsonyi rizling
a bazaltból. Kues városrész a
híres német polihisztorról, Nicolas von Kues püspökről kapta a
nevét. A Mosel hídjának túloldalán Bernkastel épen maradt
14. századi fagerendás, színes,
szépen karban tartott házai és
a híres Markplatz palotái fürödtek a napfényben. Minden
egyes „ház-ékszerdobozról” tanulmányt lehetne írni. Én most
itt nem kísérelem meg. Menjetek
oda! Egy régi ház fehér falára
felfestett Geothe vers utolsó két
sorával búcsúzom: Für Sorgen
sorgt das liebe Leben (Gondokról az élet gondoskodik).
Und Sorgenbrecher sind die
Reben (A gondűzésről pedig a
szőlő).

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Búcsú a fájloktól
Azt álmodtam, hogy híres író vagyok, nem a nagymarosi,
hanem a floridai házam teraszán ülök, előttem a laptop, és a
legújabb regényemen dolgozom. A kurzor csigalassúsággal
húzta maga után a sorokat, közben kubai rumot kortyolgatok, amit még Fideltől kaptam, a szivarokkal együtt. A bejárónőm Ernest-nek szólít, a postás meg néha számlákat hoz,
amelyek Hemingway névre vannak címezve.
Sokat bajlódtam a számítógéppel, az előző regényemet
(Akiért a harang szól), még egy Continental írógépen pötyögtettem, ezt használtam a spanyol polgárháború idején is.
Nehezen ment az írás, pedig a sztorit jól kitaláltam: Santiagóról, az öreg halászról szólt, aki a karibi vizeken fogott
egy nagy halat, de mire a dögöt hazavontatta, a cápák mind
megzabálták. Az éjszakát a villódzó monitor előtt töltöttem,
de amikor Key West fölött megjelentek a nap első sugarai,
végre leírtam az utolsó sort is: „És oroszlánokról álmodott
az öreg…”
Most már csak a szöveget kellett elmenteni. Megnyomtam a szükséges gombokat, erre a kézirat eltűnt. Meghúztam
a rumosüveget, és vadul keresni kezdtem a regényemet. Próbálkoztam a gombokkal, bezártam és megnyitottam különféle fájlokat - a kézirat sehol. A bejárónőt elzavartam a boltba
egy újabb üveg rumért. Tovább kerestem a regényemet az
A-lemezen, meg a C-n is, de az nyomtalanul eltűnt. Éreztem,
hogy az egyik legjobb írásom veszett oda, és mindezt már
nem tudnám megismételni.
Végső elkeseredésemben leakasztottam a falról a vadászpuskámat, és már-már magam felé fordítottam, amikor belépett a szobámba a bejárónő nyolc év körüli kisfia, maga elé
húzta a laptopot, vadul nyomogatni kezdett ismeretlen rendeltetésű gombokat, és végül visszavarázsolta az öreg halászt
és a tengert, majd elmentette egy flopira.
Ekkor felébredtem, pedig a Nobel-díjat még megvárhattam volna.

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 látásvizsgálat időpontja:
Szeptember 24., szombat - Bejelentkezés szükséges
Női-, férfi-, gyermekkeretek INGYEN is!
Fényre sötétedő lencsék kedvezményes áron kaphatók!
Ahány éves, annyi kedvezményt kap a keretből!
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Falu háztetők nélkül

Kiállítás Szigethy István festőművész
emlékére halálának 50. évfordulóján
Szigethy István festőművész
1948 és 1966 között, kisebb
megszakításokkal Nagymaroson élt.
1891-ben született az erdélyi Erzsébetvárosban. Apja
Szigethy Jenő egy vándor-színtársulat igazgatója, egyben színésze is volt. Anyja szintén színésznő volt.
Szigethy Budapesten a Magyar Képzőművészeti Főiskolára járt, Ferenczy Károly
növendéke volt. Tanulmányait
1911-ben fejezte be. Ezekben
az időkben főként könyvillusztrációkat, ex libris- köteteket
készített, művészportrékat festett. Első kiállítására 1924-ben
Budapesten a Belvedere kiállítószalonban került sor. A két
világháború között, főként karikatúrák és könyvillusztrációk
felé fordul. Egy ideig Berlinben
él. Itthon különböző színházi
lapok, hazai és külföldi folyóiratok, napilapok munkatársa,
neves karikatúristája lesz. Jó
hírnévnek örvend ekkoriban,
sikeres, befutott ember, akinek
művészetét egyben a polgári
élet kötelezettségei határolják
be. Az a kevés kép, amit ekkor
a karikatúrák mellett fest leginkább tájképek, hangulatképek
expresszionista vonásokkal.
1948-ban Budapesten, a
Képzőművészeti Főiskola kiállítótermében volt a következő

kiállítása. Ezzel a kiállítással
festészetében egy akadémikus
jellegű, „régimódi” korszak zárul le. Ez az idő egyben új életforma, a falusi élet és másfajta
életszemlélet kezdetét is jelenti.
A szigorú polgári világból falura – történetesen Nagymarosra
- érkezett ember, a pillanatokat,
hangulatokat megragadni akaró művész festői korszakának
új útját vetíti előre.
A „Falu háztetők nélkül”
című tusrajzsorozat a falu portréját ábrázolja, egy táj képét,
ugyanakkor emberek elképzelt
sorsát, történetét hozza közel
hozzánk. A festő, aki 57 évesen
megérkezik az ismeretlen világba, szorongva, feszengve járja a
falu utcáit, figyeli az embereket,

azok is firtatva figyelik, méricskélik az idegent. Ő, pedig beles
a házakba, a tető nélküli házakba, az udvarokba és felfedezi a
kendőzetlen valóságot, az örök
emberit. Azután mindezt meg
is rajzolja. Az olykor mulatságos, máskor pedig nagyon is
nyomasztó érzéseket kiváltó
témák színes olajképekben ismétlődnek.
A Sigil Galériában látható
kiállítás az 50 éve meghalt festőművésznek, Szigethy Istvánnak állít emléket. 1966. szeptember 21-én váratlanul érte a
halál Nagymaroson.
Halála után Prágában, Stuttgartban, Vácon, Szombathelyen
és Tübingenben voltak kiállításai.
Biró Friderika

Adyton együttlét másodszor
Az életének utolsó évtizedeiben Nagymaroson élt Szabados György (1939-2011),
Kossuth- és Liszt-díjas zeneszerző-zongoraművész szellemében augusztus 21-27.
között másodszor rendezték
meg az Adyton zenei tábort,
amelynek ezúttal is a Sigil Galéria és Kávézó adott otthont.
A szabad zenélés jegyében
szervezett találkozó célja nem
a nem formális zenei képzés: a
foglalkozások középpontjában
a társművészetekre (irodalom,

képzőművészet) is kiterjedő
szellemi tevékenység állt.
Fiatal és idősebb, hazai és
külhoni, képzett és autodidakta
hangszeresek egyaránt jelentkeztek a felhívásra. A tucatnyi
résztvevő délelőttönként a zenei vezető Grencsó István (szaxofon) és Benkő Róbert (nagybőgő) irányításával, Dukay
Barnabás (zongora) és Szabó
Sándor (gitár) közreműködésével a szabad, spontán zenélés
gyakorlatával ismerkedett. Délutánonként az „Átjáró – társ-

művészeti kalandozások” elnevezésű programban Muzsnay
Ákos festőművésszel, Győrffy
Ákos költővel, Dukay Barnabás
zeneszerzővel, Ráduly Mihálylyal, Szabados egykori muzsikustársával folytatott tartalmas
beszélgetéseket Jász Attila költő
és a tábor főszervezője, Molnár
Csaba dramaturg-filmes.
A napok zárásaként a „tanárok” a „növendékek” és
vendégek alkalmi formációi
közönség előtt mutatkoztak
be. Nem a produkciók minő-

TRIPTICHON
A nemzeti ünnepre tervezett installációnak szép
számú látogatója volt a
város sűrű programjainak dacára. Templomaink képei (büszkeségeink
és szomorú mementók)
rövid eseményünk alatt
gyertyafényben fürödtek.
Feldolgozott képek voltak
Erdélyből, Kárpátaljáról,
Felvidékről,
Őrségből,
Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából és természetesen a Magyar honból.
A következő kiállítás
Szécsi András munkáiból
készül: Rejtett „Arcok”
címmel „A világ rejtett
arcai: mára már a láthatatlanná váló felszín alatti
történések, titkos mozgások
feltárásának útjai” (Szécsi
András). A megnyitón az
alkotó avat be szavakkal is
a rejtelmekbe.
Kiegészítő eseményként
Kanalas Éva hangja és
dobja szól a Sigil Galéria
udvarán kovácsülő csengésével vegyülve.
MEGNYITÓ:
szeptember 10, délután 5 óra
a Triptichon Galériában
(Nagymaros, Szent Imre
tér 4.).
KONCERT: szeptember 10, délután 6 óra, a
Sigil Galériában (Nagymaros, Váci út, Magyar u.
sarok).
sége volt a lényeg, hanem az
a gondolkodás, amely a közös
alkotófolyamat mögött meghúzódott. Különösen emlékezetes volt Szabados lakóházának kertjében özvegye, Jutka
asszony szíves invitálására rendezett hangulatos este, amelyen a muzsika élvezetéhez finom pogácsa, szőlő és házi bor
társult.
A tavalyi első tábor és a tavaszi műsoros estek után a
szervezők tervezik a folytatást.
A rendezvénnyel Nagymaros
országos, sőt nemzetközi vonzerejű és hírű kezdeményezéssel gyarapodhat.
TG
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ÁLLATVÉDÕ
SOROK
„Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek
tőlünk, mint a gyerekek; ezt a gyámságot ránk ruházták.”
(James Herriot)

A kedvencek
ivartalanításáról
A számtalan szakértői bizonyíték ellenére ma még sokan
idegenkednek a kutyák-macskák ivartalanítástól. Érdekes
módon, itt „emberi” oldalról közelítenek a témakörhöz, a
mindennapi életben már jóval kevésbé, a kutyákat láncon
tartják, nagy hidegben egy függönyt sem tesznek a házuk
bejáratához, hiánybetegségeket okozó konyhai maradékkal
etetik őket, a macska náluk főleg egérfogásra való, télre keressen magának melegedőt valahol, és a nem kívánt szaporulatot brutálisan likvidálják. Röviden összefoglaljuk, miért
ajánlatos mégis vállalkozni a beavatkozásra, különösen akkor, ha a költségek most jóval kedvezőbbek
Minél korábban lett ivartalanítva a szuka kutya, annál kisebb az emlődaganat képződésének kockázata. Ha az első
tüzelést megelőzően lett ivartalanítva, az emlődaganat képződésének kockázata 0,5%, ha a második tüzelést követően,
akkor a kockázata ugyanakkora, mint a nem ivartalanítottaknál, vagyis 26 %. Ha a kutya az első tüzelést megelőzően
lett ivartalanítva, akkor a ciszta, hyperplázia, és daganatos
megbetegedések kockázata minimálisra csökken!
Ma a kijáró macskák alig néhány százalékát ivartalanítják, a napi szaporulat 5000-10000, kilencven százalékuknak semmi esélye szerető gazdira találni. A műtét előnyei:
megelőzhető a nem kívánt sok újszülött érkezése, elmarad
az ivarzás, ami kellemetlen tünetekkel jár, a nőstény nem
vonzza a házhoz a kandúrokat, kevésbé érintkezik idegen
állatokkal, ezért csökken a sérülések és fertőzések, a rosszindulatú (rákos) tejmirigy kialakulásának veszélye.
Tessék megfontolni, 19-ig lehet jelentkezni a Máté állatvédelmi alapítvány akciójára. Részletek a hirdetményünkön!
Kecskeméti Károly

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 közreműködése segíthet.
A Máté Állatvédelmi Alapítvány ideiglenes befogadókat keres, akiknél a tulajdonosok megtalálásáig elhelyezhető egy, vagy
több eb. Nem csupán az ő ellátásukról gondoskodnánk, de az ott élő kedvenc tartásához is jelentősen hozzájárulnánk, kutyaházat adományoznánk. Várjuk a jelentkezőket, akikkel részletesen megbeszélhetjük a feltételeket.

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
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Rimely Ádám Károly és Holtság Ágnes Eszter lánya Róza, Matuk Bálint Ákos és Himmer Nóra lánya Dorka,
Kurja István Zoltán és Gazsovits Melinda fia István Ármin.
Házasságot kötöttek: Zoller Tibor és Bőgér Kinga, Scheirich
Bálint és Balogh Jenifer, Schült Ferenc és Gubacsi Judit,
Kálmán Ferenc és Obermayer Dorina, Korbadits Tamás és
Wator Anikó, dr. Kiss Ádám és Smolczer Andrea, Csőke Richárd és Chovanyecz Szabina.
Elhaláloztak: Rudolf Ferencné sz.n.: Erdősi Klára (1933),
Trieb Antalné sz.n.: Heffenträger Anna (1931), Raszler Józsefné sz.n.: Flamich Anna (1939)

A művelődési ház programjai
szeptember-október
Szeptember 12. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Szeptember 16. de.: Vásár
Szeptember 20. de.: Vásár
Szeptember 22. 12-18 óra - Véradás
Szeptember 24. 18 óra - „Találkozások” – képzőművészeti
kiállítás
Szeptember 26. 17 óra - Városi Nyugdíjasklub – klubfoglalkozás
Szeptember 27. de.: Vásár
Szeptember 30. de.: Vásár
Október 1. - Keresztény Ifjúsági Találkozó
Október 2. - Népszavazás
Október 3. de.: Vásár
Október 6. de.: Vásár
Október 6. 18 óra - Megemlékezés – Aradi vértanúk
Október 9. 15 óra - Idősek Világnapja

Tegyünk együtt a közösségünkért!

Közösségi pályázaton nyert
a művelődési ház
Az angol Annie Sloan krétafesték
pályázatot írt ki a világ minden
országára márciusban. A célja,
hogy olyan közösségi épületeket
támogasson, ahol igazán szükség
van a kreativitásra és aktív közösségi élet működik. A nagymarosi
művelődési házra elkészített pályamunka nem igényelt sok szépítést, hiszen csak a tények felvázolása sokat mondó volt: a 90 ées
évek óta nem került kifestésre a nagy terem, a padlózat és a bútorok
sem mai darabok, ám a teltházas Dunakanyar Fúvószenekari koncertek és iskolai rendezvényeknek állandó otthona.
A napokban kaptuk az értesítést, hogy a nagymarosi kulturális intézmény kerül támogatásra, hazánkban egyedülállóan. A festéket értékesítő országokból 25 projektet ítéltek támogatásra.
Elmondhatatlan az izgalom és a meglepetés.
Rengeteg közös munka és terv vár közösségünkre, melyben segítőkre is találtunk, elsőként Schlenkné Kovács Tímeára a Before& After
bútorfelújító vállalkozás egyik tulajdonosára. A projekt során lehetőség nyílik workshopokon részt venni, aminek témája a festésen kívül,
a varrás és a kárpitozás.
Hamarosan jelentkezünk a részletekkel.
Plentner Katalin
Nagymaros Város Önkormányzata köszönti a szépkorú lakosait
az Idősek Világnapja alkalmából
2016. október 9-én, 15 órakor művelődési házban.
Közreműködik: Dudás János aranykoszorús nótaénekes, zongorán
kísér Lénárd István. Várjuk szeretettel!

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!
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Német Nemzetiségi Osztály Nagymaroson!

Idén először indul elsősökkel a
német nemzetiségi osztály 22
vidám, kedves kicsivel.
A nyolc lány és tizennégy
fiú szüleinek köszönhető az
eredmény! Meglátták a lehetőséget és előnyét gyermekeik részére. A tanulók a leg-

fogékonyabb korban, játékos
keretek között ismerkednek
egy nyelvvel és kultúrával, ami
a későbbiek során minden
tekintetben előnyt kovácsol
részükre. Az alapok korai időszakban történő megkezdése a
jövő könnyebbségét jelenti.

Egy nyelv ismerete sehol
sem hátrány, még akkor sem ha
az angolt részesítik előnyben. A
német nyelv használata segíti
majd később az angol nyelvtanulást is.
Német önkormányzatunk
örömmel adta át a meglepeté-

seket, a szülők által készített
Schultüttét, valamint a suszterkötényt, amit a kismarosi varrodában készíttettünk.
Reméljük, hogy a kézműves
foglalkozásokon hasznos lehet
a munkakötény.
Német nyelvű mesekönyvek német országból érkeztek
Ferbert Laci nagymarosi lakos
által, aki kérésemre az ottani
munkahelyén lévő településen
meghirdette a gyűjtést. Az ott
élő lelkes gyerekcsapat boldogan tett eleget a felkérésnek, és
mindegyikük felajánlott egyegy mesekönyvet a magyar
gyerekeknek. Az ajándéknak
így üzenetértéke is van, amit
nagyon köszönünk.
Minden első osztályosnak
nagyon sok sikert, boldog, vidám tanulóidőszakot kívánunk,
és eredményes, jó munkát tanáraiknak.
Az együttműködést mind a
szülők, mind az iskola részéről
köszönjük!
Ivor Andrásné
NNNÖ elnök

Tiszta udvar, rendes ház: csodálatos
kert bújik meg a hátsó udvarban
Az utcáról nézve nem is lehet
látni, hogy a hátsó udvarban,
milyen gyönyörű kert lapul meg.
Mikor beléptem a kapun engem
is meglepett a látvány: rendezett
veteményes kert tárult elém, szépen felfuttatott óriási paradicsomokkal, zöldbabbal, uborkával,
zöldborsóval. De volt ott tök,
fokhagyma, hagyma, krumpli,
zeller, petrezselyem, ribizlibokor, cseresznyefa, sárgabarackfa,
körtefa, kardvirág, törökszegfű,
és még sorolhatnám. Mindez
pár négyzetméteren.
Burgermeister László és felesége Éva joggal nyerték el idén a
Tiszta udvar, rendes ház címet,
ők lettek az első helyezettek. A
falon már ott díszeleg a tábla,
melyet a háziasszony érkezésemkor büszkén mutat. A címre Ivor
Andrásné javasolta őket, aki egyszer ott járt és hozzám hasonlóan
elcsodálkozott, azon, amit látott.
Beszélgetésünk során kiderül:
László gondozza a kertet, Éva
pedig a termést teszi el, hol a fagyasztóba, hol lekvárnak. Nagy
a család, kilenc unoka van, így
minden gyorsan gazdára talál.

- Esztergályos a szakmám,
soha nem tanultam kertészkedni. Ez nem is kertészkedés, hanem szeretek tenni-venni, ez egy
hasznos hobbi. Az egész családot
ellátjuk tavasztól őszig, hiszen
itt minden megterem – mondja
Burgermeister László.
Harminc éve laknak a Kassák
Lajos utcában, azóta szépen épült
ki a hátsó kert. László minden
nap több órát tölt ápolásával, lo-

csolással. De, látni,
hogy megéri.
- Ha valami sikerül, az sokat segít – mondja, majd
hozzáteszi: ő ezt
szívből csinálja, de
a jó pap is holtig
tanul, neki is voltak
kudarcai, amelyeket inkább tapasztalatnak él meg.
Éva azt szereti,
hogy ha bármi kell
az ebédhez, akkor csak kimegy a
kertbe és leszedi.
- Frissen kerül
minden az asztalra. A paprika idén nagyon
finom, más ízű, mint amit az
ember a boltban vesz – mondja.
Ő a befőzésért, a termések elrakásáért felel. Befőzött idén már
több féle lekvárt, paradicsomot,
eltette az uborkát.
Virágokban sincs hiány:
kardvirág, törökszegfű, elől pedig büdöske díszíti a kertet. A
ház mellett álló Leandernek
mindenki a csodájára jár. Titok

nincs: locsolni kell – mondják
mosolyogva.
- Januárban is gyönyörű a
kert: elől virágzik a nagyfejű hóvirág. Két hónapig az az udvar
dísze – teszi hozzá László. De van
ott tulipán, krókusz és nárcisz is.
A címet, melyhez 20 ezer forint is járt augusztus 20-án, az
ünnepség keretében vették át.
A pénzt azonban jótékony célra
ajánlották fel: tízezer forintot a
Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a tájház
kialakításához, tízezer forintot
pedig a római katolikus templom freskóinak restaurálására.
Az interjú végén engem is
megleptek: kaptam ajándékba
cukkinit, paradicsomot, és uborkát is. És igen, valóban igaz a
mondás: a saját kertben termett
az igazi.
Furucz Anita

16

Nagymaros

