
Közélet 
Kultúra
Mindennapok

2017. február 10.
150 forint

Köszönet
Ezúton szeretném köszönetemet kifejez-
ni a Fő téren felállított betlehem megva-
lósításáért az Igéző Meseműhelynek és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.

A város lakóinak tetszésére szolgált a 
közös munkával megvalósított betlehe-
mi jelenet. Örömmel tekintünk minden 
olyan civil kezdeményezésre, ami a várost 
teszi szebbé, ezért köszönjük mindenki-
nek ,aki a karácsonyi időszakban munká-
jával hozzájárult  Nagymaroson az ünne-
pi hangulat megvalósításához.

Petrovics László
polgármester

„Újraélhettem azt, amit anno a 
nagypapám megélt. Ennél inten-
zívebben, autentikusabban nem 
is lehetne ezt az érzést előidézni. 
A komfortzónából való kitépés 
az alap, amit megtöltesz a fi zi-
kai korlátok feszegetésével, a ki-
merültséggel, az elkeseredettség-
gel, majd a tetejére hintesz egy 
kis -20 fokot. Ez a túra beleégett 
az elmémbe, egy életre.” 

Málenkij Robot 
Emléktúra 2017

®

FEBRUÁRI AKCIÓ: MINDEN MATRAC ÁRÁBÓL 10 40 % KEDVEZMÉNY
Akciós  ágyak, gyógymatracok rendelhetők. Paplanok, párnák,  huzatok, plédek nagy választékban.

Ú      ! Ingyenes házhozszállítás

Szőnyeg  sz  tás, ruha-, bőr-, szőrme  sz  tás és  festés, ékszerjavítás és készítés! 
Irhakesztyűk és szörmesapkák érkeztek.

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

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

új termékei februártól kaphatók!A

KARSÁN  LAKBERENDEZÉSI ÜZLET Nagymaros, Váci u. 18.
21 éve a lakosság 

21 éve a lakosság 

szolgálatában! 

szolgálatában! 

 6-7. oldal



2                                                                                                                  Nagymaros

Egy fi nnországi kajak és ke-
rékpártúra komfortját vál-
tottuk fel vadregényes al-
bániai montenbike túránk 
valós kalandjára. Eredeti 
tervünket megváltoztatva – 
Finnországnak nincs kaland 
értéke, mondta Mihály Gabó 
– végül Albániában kötöt-
tünk ki Hámori Tibi ötlete 
nyomán, hogy kerékpárral 
járjuk be e aprócska ország 
számos zegét-zugát.

Autóval Szerbián, Mont-
enegrón és az albán hegyi 
szerpentineken vezető ma-
ratoni 30 órás utazás után 
jutottunk el Valbone-ba, az 
Albán Alpok nemzeti par-
kjának egyik ikonikus ki-

ránduló központjába, hogy 
megkezdjük bringatúránkat. 
Megkezdjük - egy csavart 
beletéve – nem kerékpárral, 
hanem hegymászással. Az 
Albán Alpok legmagasabb 
csúcsát szerettük volna meg-
mászni, de váratlan végkifej-
letű túránk végeredménye-
ként be kell vallanunk: nem 
sikerült. Gyönyörű időben, 
érintetlen, alig járt hegyek 
között gyalogolva, sziklát 
mászva, a tűző naptól hevül-
ten törtünk a Jezerce (2694 
m) csúcsa felé, de délután 
4 órára - részletes térkép és 
helyismeret hiányában – be 
kellett látnunk, hogy 1 napos 
túrával nem juthatunk fel a 

csúcsra, és vissza sátrainkig 
az alaptáborba. Ezért a csúcs-
tól kb. 2 órányi járásra, késő 
du. visszafordultunk, és a 
lefelé meglehetősen „meleg” 
szakaszokon biztosítással 
mászva lejutottunk a bizton-
ságos zónába. Ekkorra per-
sze eleredt az eső, majd ránk 
sötétedett. A sötétben pedig 
a jelzés nélküli, alig látható 
ösvényen, a sűrű, ismeret-
len, cserjés, bokros erdőben 
annak rendje-módja szerint 
eltévedtünk. Bozótról bo-
zótra csörtettünk, törtettünk 
nagy zajt csapva, kurjongat-
va, mert az útikönyv szerint 
ez is medvés terület. Este 
10-ig bolyongtunk ronggyá 

ázva keresztül-kasul a mint-
egy 4 négyzetkilométernyi 
völgykatlanban, amelyben 
még valamikor kora délelőtt 
sátrainkat elhelyeztük, de 
képtelenek voltunk a korom-
sötétben a táborhelyünkre 
bukkanni. Így szégyenszem-
re nem maradt más hátra, 
mint a kényszeredett bivak 
a pirkadatra várva. Igaz, di-
dergős éjszakánk nyomorú-
ságát legalább egy jóságos 
tábortűz enyhítette, melyet 
egész éjszaka tápláltunk ru-
háinkat szárítgatva, és áthűlt 
testünket melegítve. 

Hegymászó kalandunkra 
rápihenve aztán elővarázsol-
tuk kerékpárjainkat, és kez-
detét vette nem mindennapi 
vállalkozásunk: a rendkívül 
szabdalt, és rendkívüli szint-
különbségekkel rendelkező 
Albánia kerékpárral történő 
meghódítása. (Az ország két-
harmadát hegyek borítják, és 
710 m-el kontinensünk 2. 
legnagyobb átlagmagasságú 
országa.)

Túránkat nem csak föld-
rajzi adottságok nehezítik 
majd – gondoltuk -, hanem a 
rossz utak, a marcona embe-
rek, a középkori viszonyok. 
Ebbéli – előítéletektől egyál-
talán nem mentes – várako-
zásunkban kellemesen csa-
lódnunk kellett, hiszen egész 
utunk folyamán várakozá-
son felüli élményekkel aján-
dékozott meg bennünket ez 
a nyílt szívű, kis  mediterrán 
ország. - Folytatás követke-
zik. (Foto: Mihály Gábor)

A túra résztvevői: Hámori 
Tibor, Mihály Gábor, Varga 
Tamás és 

Heininger Ferenc

Kerékpárral Albánián át - I.
Kis ország, nagy lélek, vad természet
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A parkolási rendszer felülvizsgálatáról 
döntött a képviselő-testület

Virág Endrénét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából a város képviseletében 
Mándliné Szabó Katalin alpolgármester asszony. A látogatás alkalmával átadta a 
miniszterelnök által aláírt emléklapot, valamint a város nevében virággal is kedves-
kedett az ünnepeltnek.

Virág Endrénét köszöntötték

Január 30-án ismét ülésezett a 
képviselő-testület. A tanácsko-
záson, melyen Ivor Andrásné 
nem volt jelen, összesen hét té-
mát tárgyaltak. Többek között 
döntöttek arról is, hogy Nagy-
maroson a Príma áruház mel-
letti parkolót fi zetőssé teszik, de 
elfogadták a költségvetés terve-
zetét is. 

Elsőként a lejárt idejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló tá-
jékoztatót tárgyalták meg, majd 
meghatározták a 2017. évre vo-
natkozó költségtérítési díjakat 
a közétkeztetés és a könyvtár 
viszonylatában. Bár egyelőre 
egyik díja sem változik, a gyer-
mekétkeztetés térítési díjainak 
tárgyalására akkor térnek vissza, 
ha a Mátyás Étkezde Nonprofi t 
Kft . egyértelmű számítással alá-
támasztja, hogy a nyersanyag-
norma nem fedezi az élelmiszer 
beszerzés költségeit.

Döntöttek arról is, hogy a 
parkolási rend jelenlegi rend-
szerét, és a felmerülő problémá-
kat áttekintve, módosítják azt. 
Így a fi zető parkolási rendszert 
kiterjesztik a Gesztenye sor Ma-
gyar utca és Csillag utca közötti 
szakaszra, valamint a Gesztenye 
soron a vasút alatti parkolóra; és 
a Duna-parton a révpénztár és 
a Magyar utca közötti parkoló-
ra. Azonban a parkolási díjakat 
változatlanul hagyják. A Ma-
gyar utcai szakaszon a parkolás 
bevezetése a P+R parkoló átadá-
sára, ingyenes használatára és a 
vonattal utazók gépkocsijai oda 
történő átirányítása érdekében 
történik

Grécs László javaslatára tá-
mogatták, hogy a piac árusai az 
árusítás időtartamára lakóhe-
lyüktől függetlenül a nagymaro-
si lakosok által megvásárolható 
5000 forint összegű éves parko-
lási bérletet vásárolhassanak.

A parkolási díjakat a jövőben 
automatákkal kívánja megolda-
ni a város, ezért három darabot 
rendelnek meg, melyeket a Fő 
tér középső harmadára, a Fő 
tér alsó harmadára és a Geszte-
nye sor helyszínekre helyeznek 

majd ki. A mobiltelefonos fi ze-
tési rendszer és az éves bérlet 
megtartsa mellett vezetik be az 
automatás fi zetést.

A Gesztenye soron és a vasút 
alatti parkolóban egész évben, 
a hét minden napján, kivéve az 
ünnepnapokat, 8-18 óra között 
lesz fi zetős a megállás. Ezért fel-
kérték a polgármestert, hogy a 
Magyar utcában az áruház ese-
tében a tulajdonossal folytasson 
tárgyalást az áruszállítási rend 
olyan módosítására a két teher-
bejáró alkalmazásával, amely a 
Gesztenye sor forgalmának aka-
dályozását megszünteti. Kérték 
még a kamionos teherszállítás 
eddigi gyakorlatának megszün-
tetését is. Ha a tárgyalás ered-
ménytelen lenne, akkor súlykor-
látozó tábla (7,5 t) kihelyezését 
kérik a Magyar utca-Váci út ke-
reszteződésébe – hangzott el.

Törvényi változás miatt nő 

minden településen – így Nagy-
maroson is – a polgármesterek 
fi zetése. Még 2014-ben a nagy-
marosi testület úgy döntött, 
hogy az illetmény akkori kiesé-
sét béren kívüli juttatással kom-
penzálja a városvezetőnél. Most 
ismét dönteni kellett Petrovics 
László fi zetéséről, aki megkö-
szönte a testület még 2014-ben 
nyújtott segítségét. A grémium 
most támogatta, hogy a város-
vezető illetménye a törvényben 
meghatározott bruttó 548.400 
forint legyen, míg a költségtérí-
tés 82.260 forint összeget tesz ki. 

Döntés született az alpolgár-
mester – jelen esetben Mándliné 
Szabó Katalin – tiszteletdíjának 
megállapításáról is. Bár ő nem 
vehetett részt a szavazásban 
érintettség miatt, kérte, hogy ne 
emeljenek a megbízási díján. De 
a testület másképp voksolt: 34 
ezer forinttal nő a havi juttatása 

a társadalmi megbízatású he-
lyettesnek.

Elfogadták az idei költségve-
tés főösszegét, - amely valamivel 
több, mint egymilliárd forintot 
tesz ki -, a Gazdasági és Város-
fejlesztési Bizottság javaslataival 
kiegészítve. A büdzsé elfogadá-
sára két héten belül kerülhet sor.

Az egyebekben ketten kértek 
szót. Fekete Zsolt azt javasolta, 
hogy a Nagymarosi Piac eseté-
ben november 1-től kezdődően 
téli nyitva tartási időt állapítsa-
nak meg március 1-ig. Ezt a tes-
tület elfogadta.

Német Imre pedig azt javasol-
ta, hogy minden hónapban más 
képviselő tartson fogadóórát, 
illetve, hogy a települést osszák 
körzetekre és mindegyikért fe-
leljen valaki. Végül a többség 
úgy döntött, hogy fogadóórát 
a képviselők egyéni döntésük 
alapján tarthassanak, melyhez 
az önkormányzat helyiséget biz-
tosít. A körzetesítést azonban 
a többség elutasította, arra hi-
vatkozva, hogy kicsi a település 
hozzá. 

Furucz Anita
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2017. február 25-én emlé-
kezünk meg a történelem 
egyik legvéresebb, leg-
szomorúbb korszakának 
mintegy 100 millió áldo-
zatáról. Köztük vannak 
nagymarosiak, honfitár-
saink, európai, ázsiai, de 
afrikai és latin-amerikai 
férfiak és nők, öregek és 
gyermekek. Sokan kö-
zülünk még ma is élnek, 
fájó emlékeik soha nem 
múlnak. Gondoljunk 
rájuk, és emlékezzünk 
együtt a római katolikus 
templomban  február 25-
én, szombaton a 18.30-
kor kezdődő szentmisén.

A szokatlanul hideg 

januárban szinte minden 
háztartásban hihetetlenül 
gyorsan fogyott a tüzelő. 
Jobbikos önkormányza-
ti képviselőink önkéntes 
segítséget nyújtottak egy 
kis családnak méterben 
álló tűzifájuk összevágá-
sával.

Március elején a Jobbik 
Ifjúsági Tagozata kezde-
ményezésére szeretnénk 
városunkban minél több 
fiatal bevonásával kokár-
dát osztani. A részleteket 
Facebook oldalunkon 
tesszük közzé.

A Jobbik Nagyma-
rosi Szervezete nevé-

ben Békefi Andrásné

A Díjbeszedő Holding Zrt. Leolvasási Főosztálya 
Fogyasztásmérő leolvasó munkatársakat keres az 
alábbi településeken, illetve ezek vonzáskörzetében 
található fogyasztásmérők leolvasására: Nagymaros

Leendő munkatárs fő feladatai:
• közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek meg-

határozott ütemezés szerinti leolvasása, a fogyasztá-
si adatok rögzítése (mobileszközzel), fotók készítése, 
ügyfelek értesítése, időpontok egyeztetése

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség (előny: 

érettségi)
• terhelhetőség, jó kommunikációs képesség, precíz 

munkavégzés
• ügyfélközpontúság, jó szervező és problémameg-

oldó képesség
• saját tulajdonú motorkerékpár/gépkocsi
• Android okostelefon használatának alapszintű is-

merete (munkaeszköz)

Amit kínálunk:
• hosszú távú, bejelentett munkalehetőség (rész-

munkaidőben is végezhető)
• alapfi zetés + teljesítményarányos prémium (8 órás 

munkaviszony esetén megszerezhető bruttó jövede-
lem: 250-280 ezer Ft

• gépkocsi, illetve közlekedési költségtérítés

Jelentkezés: 
Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát (lak-

hely megjelöléssel) küldje a horvath-gergely@dbrt.hu 
e-mail címre. További információ a 061 481-9773 tele-
fonszámon kérhető

Megemlékezés a 
kommunizmus áldozatairól

Civil szervezetek új 
támogatási formája 

A 2017. évi költségvetés tárgyalásakor arról döntött a 
Képviselő-testület, hogy a városban működő és tevé-
kenykedő civil szervezetek, egyesületek eddigi eseti 
támogatási módszere helyett a szervezetek tevékenysé-
gének ismeretén alapuló és annak alapján diff erenciá-
ló támogatási rendszert alakít ki. A cél, hogy minden 
olyan szervezet támogatásban részesülhessen, amely a 
városért, a helyi társadalomért tesz.

A kérelmet egy erre a célra rendszeresített forma-
nyomtatvány kitöltésével 2017. március 15-ig lehet be-
nyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy 
postai úton.

A pályázatban alap információkon kívül költségve-
tési tervet és szöveges indokolást szükséges megadni.

A megítélt támogatás felhasználásáról az e célra 
szolgáló beszámoló nyomtatvány benyújtásával kell a 
támogatottnak elszámolnia.

A formanyomtatvány elérhető lesz az önkormányzat 
honlapján (www.nagymaros.hu), valamint a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Bővebb információ az alábbi elérhetőségen 
kérhető: Plentner Katalin stratégiai referens, 

e-mail:  plentner.katalin@nagymaros.hu 
telefon: (27) 595- 114

Ezúton is kérem a gépkocsi tulajdonosokat, hogy különö-
sen a téli útviszonyok mellett a gépkocsijaikat ne a közúton 
tárolják, amennyiben nem tudnak (ezen nem a kényelmi 
szempontokat értem) az ingatlanaikra beállni, akkor keres-
senek közterületi parkolót a járművek elhelyezésére.

A hóeltakarítás és síkosság mentesítés elvégzése látha-
tóan nagyon sok helyen – leginkább a Rákóczi úton volt 
megfi gyelhető – akadályozott és balesetveszélyes volt, az 
úton tárolt autók miatt egy sávra korlátozódott és a további 
közlekedést is hátrányosan befolyásolta.

Ezért szeretném mindenki fi gyelmét felhívni arra is, 
hogy az autó tulajdonosoknak alapvetően a saját ingatla-
non kellene tárolnia az autókat, építési előírások (OTÉK) 
tartalmazzák legalább egy autó telken belül történő elhelye-
zésének kötelezettségét.

A helyi gyűjtő utak, így például a Rákóczi út különösen 
nem a gépkocsik tárolására szolgálnak.

Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 
szerint az „úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére 
szolgáló része.”

Ezért kérem, hogy aki egész nap, vagy napokig, de külö-
nösen aki huzamosan kívánja a járművét közterületen tá-
rolni, az mindenképpen keressen e célra szolgáló parkolót.

Amennyiben ugyanis a parkoló jármű a közlekedést aka-
dályozza, szabálysértés elkövetése miatt 50 000 forintig ter-
jedő helyszíni bírság kiszabására, meg nem fi zetése esetén 
pedig rendőrségi feljelentés megtételére kerül sor.

Dr. Horváth Béla
 jegyző

Felhívás autótulajdonosoknak
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A 2017-es évben Kismaroson 
emlékezett  a málenkij ro-
bortra hurcoltakról a három 
szomszédos település:  Zebe-
gény, Nagymaros és Kismaros.

Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatunk fontosnak 
tartja, hogy ez a borzalmas, 
sok áldozatot követelő, hosz-
szú évekig tartó "kis munka" 
ne felejtődjön el, hiszen szinte 
minden családból hurcoltak 
el embereket. Épp ezért vett 
részt képviselőnk,  Lénárt Kit-
ti,  a szombati napon tartott 
előadáson és  fi lmbemutató-
kon. Mindkét fi lm nagyon 
megrázó, ugyanakkor meg-
indító  volt. A fi lm  február 
24-ét követően egy kiadvány-
nyal együtt megvásárolható 
lesz, amit önkormányzatunk 
a művelődési házban is leve-
tít. Az időpontról a lakosságot 
tájékoztatni fogjuk.

A megemlékezés második 
napján önkormányzatunk 
mindhárom tagja, közösen  
helyezett el koszorút a kisma-
rosi elhurcoltak nevét őrző 
emléktáblánál. Ezt követően 
vendéglátásban részesültek   a 
művelődési házban a megem-
lékezők. Ugyanúgy koszorút 
és az emlékezés gyertyáját he-
lyeztünk el  Nagymaros teme-

tőjében lévő emlékhelyen is.
Január 6-án Nagyma-

rosról civil szervezésben 
Kál-Kápolnára indult 3 na-
pos málenkij robot emléktú-
ra költségéhez többek között 
német önkormányzatunk is 
hozzájárult. Köszönettel vesz-
szük, hogy megérkezéskor 
a Kál-Kápolnai állomáson 
lévő emlékhelynél  a magyar 

nemzeti zászló mellett a ma-
gyarországi németek zászlaja 
is kihelyezésre került. Az em-
bert próbáló 130 kilométeres 
gyalogtúra minden résztvevő-
jének tiszteletünket  fejezzük, 
ki hogy vállalásukkal lerótták 
kegyeletüket az elhurcoltak 
előtt.

További jó hír, hogy a má-
lenkij robotba elhurcoltak 
kárpótlási kérelmeire már 
érkeznek a német Bundesver-
waltungsamt–tól  a  hivatalos 
visszajelzések. Változatlanul 
kérjük és várjuk az írásos em-
lékezéseket, önéletrajzokat 
archiválás, az utókor részére 
megőrzés céljából.

Terveink és az igény alap-
ján SVÁB-bál szervezésén 
dolgozunk, ami átcsúszik 
március elejére. Reméljük 
az érdeklődést, a részvételt a 
március 4-i dátum nem fogja 
hátráltatni.  

Májusban tervezzük a táj-
ház-közösségi ház átadását, 
melyhez kérjük a támogató 
segítséget, együttműködést.

NNNÖ testülete

Három település emlékezett a 
málenkij robotra
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Idén harmadik alkalommal 
rendeztük meg a Málenkij Ro-
bot Emléktúrát, hogy három 
nap alatt legyalogolva Nagy-
marostól a Kál-Kápolnáig tar-
tó 130 kilométeres távot, meg-
emlékezzünk az elhurcoltak 
gyötrelmeiről. 11-en indul-
tunk, és 11-en értünk célba, 
igaz nem ugyanaz a 11 ember, 
de ez így is nagyon jó ered-
mény volt. Hogy min men-
tünk idén keresztül? Mindenki 
máson. Azt hiszem, Maurer 
Tibor írása kiválóan össze-
foglalja egy lényeges részét a 
történetnek, így én egy másik 
szemszögből világítanám meg 
az eseményeket.

Egy ilyen megpróbáltatáson 
mindenkinél eljön az a pont, 
amikor sokkal tisztábban látja 
a szenvedőket, érzi kínjaikat és 
átéli fájdalmaikat. És amikor 
ez a pont eljön, akkor megsok-
szorozza erejét, hiszen rájön, 
hogy az ő mostani szenvedése 
eltörpül az ősök szenvedésé-
hez képest. Mert ez a túra első-
sorban nem a teljesítményről 
szól, hanem az emlékezésről, 
az egymásrautaltságról és az 

ebből fakadó csapatmunkáról. 
Nem azért indult senki, hogy 
bebizonyítsa, ő milyen ke-
mény legény, hogy le tud gya-
logolni 130 kilométert, hanem 
azért, hogy átéljen valamit az 
ősök szenvedéséből, átmenjen 
valami olyasmin, ami hozzá-
tesz valamit, ami által több lesz 
három nap után. 

 Az is gyakran járt a fejem-
ben, hogyan lehetett 72 éve ezt 
az egészet túlélni, hogyan vol-
tak képesek a sok nélkülözést 
és szenvedést elviselni, és évek 
múltán hazatérni, és megpró-
bálni folytatni az életet. Egye-
dül ezt senki nem élte volna 
túl, biztos, hogy a fő megtartó 
erő a közösség volt. Egymást 
segítve élték túl a viszontag-
ságos napokat, biztatták egy-
mást, tartották egymásban a 
lelket, próbáltak maguknak 
és egymásnak élelmet szerez-
ni, fi gyeltek egymásra, itt-ott 
mondtak egy biztató szót, 
akár egymásra mosolyogtak, 
és nem utolsósorban közösen 
imádkoztak, hogy megsegít-
se őket az Úr Jézus. De vajon 
ki kit segített? Talán a most 

is élők fel tudják eleveníteni, 
hogy egy-egy helyzetben ki 
volt az, aki továbblendítet-
te őket, segített nekik. Talán 
olyan sorstársakat is meg 
tudnak nevezni, akiknek az 
életüket köszönhetik. A több-
ség azonban már nincs köz-
tünk a visszatértek közül, így 
erről keveset tudunk csak 
kideríteni. Kik lehettek azok 
a névtelen hősök, akiknek 
köszönhetően az elhurcoltak 
kétharmada túlélte a szörnyű-
ségeket, melyek biológiai érte-
lemben túlélhetetlenek voltak.

Ugyan a mi túránk nem 
mérhető - megpróbáltatásait 
tekintve - a többévnyi kény-
szerrabsághoz, ám nálunk is 
felmerült, miért is teljesítet-
tünk ilyen szép számban. Azon 
felül, hogy egymást bátorítot-
tuk és segítettük, a környeze-
tünktől is rengeteg segítséget 
kaptunk. Ez megsokszorozta 
erőnket. Szerencsére itt nem 
névtelen hősökről, hanem a 
közösség köztünk élő tagjairól 
beszélhetünk. Még a túra előtt 
kaptunk egy kisebb anyagi tá-
mogatást a Cross-Inergy Zrt.-

től, köszönhetően Marafk ó 
Márknak. Majd a túra reggelén 
jöttek a biztató üzenetek, este 
pedig fi nom babgulyás várt 
minket köszönhetően Zoller 
Rezsőnek és nejének Gabinak. 
A babgulyáson kívül azonban 
sütit is hoztak, melyet külön 
nekünk készített Varga Zol-
tánné született Wiederman 
Erzsébet. Másnap csatlakozott 
hozzánk Bergmann Péter, aki 
két napon keresztül ott volt 
mellettünk, mint autós kísérő, 
és abban segített, amire épp 
szükség volt. A második nap 
reggelijét Vanyarcon fűtött he-
lyen töltöttük, köszönhetően 
a helyi Ceferino Ház vezetői-
nek, Bálint Erzsónak és Bálint 
Csabának és Gável Péter köz-
benjárásának. A helyi cigány 
közösségből fi úk Benjamin és 
Búzás Tivadar Márk készítet-
tek nekünk teát és főtt virslit. 
Rengeteg erőt adtak ezek az 
apró tettek, melyek összessé-
ge végig kísérte a túrát. Este 
Hadi Kristóf és barátja fi nom 
szarvaspörköltje várt minket, 
az utolsó nap pedig először a 
Kompolti Német Nemzetiségi 
Önkormányzattól kaptunk egy 
vacsorát, majd a Nagymarosi 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat fi nanszírozásával 
hazabuszoztunk. És ne feled-
kezzünk meg a 12. túrázóról 
sem, azaz mindenkiről, aki a 
facebookon vagy bármilyen 
más fórumon követte túrán-
kat, és bejegyzéseivel biztatott 
mindnyájunkat.

Minden résztvevő nevében 
köszönjük szépen a segítséget! 
Ezek nélkül az apró kis felaján-
lások és fi gyelmességek nélkül 
nem sikerült volna mindenki-
nek beérni. Sokszor nem nagy 
álmokra és tervekre van szük-
ség, csupán elindulni az úton, 
és mindenkinek egy kicsit 
hozzátenni a közösséghez. 

Kosztra Gábor

Újraélhettem azt, amit anno a nagypapám megélt. Ennél intenzívebben, autentikusabban nem 
is lehetne ezt az érzést előidézni. A komfortzónából való kilépés az alap, amit megtöltesz a 

fi zikai korlátok feszegetésével, a kimerültséggel, az elkeseredettséggel, majd a tetejére hintesz 
egy kis -20 fokot. Ez a túra beleégett az elmémbe, egy életre. 

Maurer Tibor

Málenkij Robot Emléktúra - 2017
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Szeretem a történelmet, vagy-
is a II. világháború az, mely 
izgat. Az ember fi a olvas 
könyveket, ezekkel közelebb 
hozva a történteket, elővesz 
egy szimpatikus kötetet, leül 
az ülőgarnitúrára, bal kezé-
ben a könyv, jobb kezénél 
egy tál mogyoró. Olvassa a 
sorokat, vegyük például a Bis-
marck csatahajót, szövetsége-
sek szétlőtték, 2200 emberből 
144 menekült meg. Egy ekko-
ra monstrumot kilyuggattak, 
elsüllyedt, úúú, kemény. El-
olvassa az ember a történetet, 
a történelmet, de nem jön át 
neki teljesen, nem tudja el-
képzelni, micsoda embertelen 
zűrzavar lehetett ott, milyen 
hangja lehet annak, amikor 
a 40 centiméteres acélt szét-
szakítja a bomba. És itt jön 
a képbe a túra. Nekem az a 
mondat ütötte meg a fülemet, 
az ragadt meg ködös elmém-
ben, miszerint "a történelem 
egy darabját tudjuk megélni, 
átélni ezzel a túrával". 

Az első nap. Ami ugye a 
többieknek a második nap 
volt, hiszen én egy nap késés-
sel csatlakoztam. Nyilván ne-
kik nehezebb volt, de nekem 
a szombat szinte teljes egészé-
ben a mókáról és a kacagásról 
szólt. Belecsöppentem egy 
nagyszerű társaságba, min-
denki mosolyog, túrázunk, 
de jó! A táj szép, a hangulat 
vidám, megyünk, új emberek, 
új ingerek, "mit csinálsz, mit 
dolgozol, család", megy a be-
szélgetés, komolyabb nehézsé-
gek nem gördülnek elénk. Én 
még az apci emelkedőnél sem 
éreztem azt a nyomást, amit 
sok embertől hallottam, nyil-
ván ez a -1 napos mivoltom-
ból eredt. Aztán a nap végén, 
az utolsó 10 kilométer tájékán 
kezdtem érezni, hogy azért ez 
nehéz kenyér lesz. Röstellem 
bevallani, de az első nap fo-
lyamán a nagypapám elvétve 
jutott csak eszembe, annyira 
új volt az élmény, hogy kisebb 
megingásoktól eltekintve, a 
nap örömei jártak a fejemben, 

nem az emlékezéssel töltöt-
tem az időt. Hosszú volt az út, 
nyilván volt időm gondolkoz-
ni, de a saját kis dolgaimmal 
voltam elfoglalva, munkahelyi 
és egyéb problémák. Este be-
értünk, akkor már éreztem, 
hogy ez nem lesz egy leányá-
lom. Kristóf szarvaspörköltje 
fantasztikus volt, majd a meleg 
zuhany, utána pedig bebújtam 
a hálózsákba, szinte minden 
szép és minden jó lehetett vol-
na, ha nem éreztem volna azt, 
hogy a testem erőteljes jeleket 
sugároz. Biztos vagyok benne, 
hogy lázas voltam, rázott a hi-
deg, izzadtam.

A második nap. Reggel a 
kelésnél már éreztem, hogy 
kismértékben más ember 
ébredt fel, mint aki lefeküdt 
előző este. Mindenem fájt, és 
magamnak is be kell valljam, 
féltem a naptól. Reggeliztünk, 
azaz próbáltunk magunkba 
táplálni néminemű tápanya-
got, üres gyomorral kissé 
nehézkes a túra, de én szí-
vesebben simogattam volna 
oroszlánt, minthogy egyek, 
mindenem fájt. Olyan pon-
tok is, melyekről ezidáig nem 
is tudtam, hogy egyáltalán 
léteznek. Felöltöztem, bepa-
koltam a szükséges dolgokat 
a hátizsákba, majd elindultam 
a lépcsőn lefelé. Vagyis elin-
dultam volna. Iszonyat égés 
a lábakban, viszont nincs mit 
tenni, menni kell. Összeáll a 
csapat, borzasztó hideg van, 
megcélozzuk a felkelő napot a 
horizonton, lassan elindulok. 
Indulok a fenét, vánszorgok. 
És akkor ott, egy láthatatlan, 
Arnold Schwarzenegger iz-
mait meghazudtoló erő meg-
fogott, és kitépett a 21. század 
rákfenéjéből, a komfortzóná-
ból. Nem körbeásott, megla-
zított, kicsit megmozgatott, 
majd megint ásott egy kicsit, 
megint lazított, végül kiemelt, 
nem, határozott mozdulattal 
kitépett a komfortból, lerázta 
rólam a legapróbb komfor-
tot biztosító földdarabkákat, 
majd ledobott a földre. Fo-

galmam nem volt, hogyan 
fogom megcsinálni a napot, a 
fejemben kattogó 42 km akár-
honnan nézzük, besétálunk 
Budapestre. De anno nagy-
papámnak sem volt alternatí-
va. Csak géppuska, a hátának 
szegezve. Így igyekeztem nem 
gondolni a távra, raktam a lá-
baimat egymás után, és szo-
morúan konstatáltam, hogy a 
társaság távolodik. Próbál az 
ember kicsit rákapcsolni, ne 
nőjön a távolság, de a teljesítő-
képességnek vannak határai, 
egyedül mész. 

A sokak által emlegetett 
holtpont a szőlős mellett ért. 
Az iszonyatos levertség mel-
lé mélyen elásott gondolatok 
társultak, olyan démonok sza-
badultak fel, kiket eddig nem 
láttam. Rámzuhant, mint egy 
vödör víz, amit a nyakamba 
öntenek egy váratlan pillanat-
ban. Úristen, mit élhetett meg 
nagypapám? Milyen szintű 
kétségbeesés uralkodhatott 
benne, mire gondolhatott? 
Nem volt az otthoniakkal élte-
tő köldökzsinór a belső zseb-
ben, telefon, viber, facebook, 
mert azért lássuk be, a tele-
fonon jött kedves szavakból 
lehet erőt meríteni, nem ke-
veset. Nem volt semmi, csak 
a végtelen reménytelenség, a 
"hova mehetünk, mi lesz ve-
lünk" érzés. Nekik nem volt 
itiner, nem volt következő 
megálló, a lehető legnagyobb 
tudatlanságban kellett mene-
telniük. Mintha sötétben kel-
lene kiforgatnod egy Rubik 
kockát, elveszett és lehetetlen 
szituáció.

Be kell valljam, itt, a lugasos 
megtörésemnél segítségért ki-
áltottam. Nem volt kihez szól-
nom, csak a nagypapámhoz, 
s hitvány fohászom hallgató 
fülekre talált, nagypapa szám-
lájára írtam a tovább haladást. 
Aztán jöttek az egyenesek. 
Azok a félelmetesen hosszú 
egyenesek, amolyan non plus 
ultraként, ha még nem törtél 
volna meg, az egyenesek el-
végzik a feladatot. Az agyad 

engedelmeskedik, a lábad vi-
szont nem akar. Próbálsz be-
szélgetni, igyekszel elterelni a 
gondolatokat a démonjaidról, 
nem vagy fáradt, nem fáj sem-
mi. De minden fáj, és rettene-
tesen fáradt vagy. 

Aztán egyszer csak feltűnt 
Kápolna. Messze. Nagyon 
messze…Végre odaérünk a 
táblához, fényképezés, mo-
solygás, de látszik, hogy min-
denki odavan. Indulás tovább, 
megyünk, nincs mese, innen 
már fél lábbal is. Majd el-
jött a kanyar, a balos kanyar, 
ami után ráfordulsz a hosz-
szú egyenesre, ami a vasú-
tállomáshoz visz. Félelmetes 
érzések, érzelmek tomboltak 
bennem. Gyarló módra a leg-
első gondolat saját magam 
volt, "atyaég, lehet, hogy meg-
csinálom?". De amik ezután 
jöttek...ismét, mint annyiszor 
a nap folyamán, a nagypapám 
jutott eszembe, láttam az ar-
cát, hallottam a hangját. Mit 
érezhettek ebben a hosszú 
egyenesben, mi járhatott a fe-
jükben? Meneteltek egy vonat 
felé, ami a halálba vitte őket, a 
reménytelenségbe, a kilátás-
talanságba. És aki nem halt 
meg, hanem hazatért? Azok-
ban az emberekben belül halt 
meg valami, végérvényesen. 
Eszembe jutottak a meleg téli 
esték, amikor ültünk a nagy-
szüleimnél, apa, anya, Berni, 
nagypapám, nagymamám, és 
néhanapján kértük nagypapá-
mat, "papa, mesélj Oroszor-
szágról". Nem tudott. Az esetek 
többségében a kérést követően 
lehajtotta a fejét, elsírta ma-
gát, a meglett, erős férfi ember. 
Amikor ez eszembe jutott - a 
nap folyamán sokadszorra - az 
állomás fényei felé vánszorog-
va, kimerülve, az utolsó utáni 
erőtartalékaimból, elindult a 
gyomromban az ismerős ér-
zés, ami mászik felfelé, megáll 
a torkodnál, megtekeri, minek 
következtében sírsz. Nem a 
zokogás fajta, némán, nyü-
szítve sírsz, és teljesen átjár az 
elkeseredettség és az együttér-
zés, ha addig nem, akkor ab-
ban a szent minutumban, ott 
abban az egyenesben átéled a 
már említett történelem egyik 
darabkáját, neonfény módjára 
villog az elmédben, "atyaég, 
mit élhettek át...".

Maurer Tibor

„...mint annyiszor a nap folyamán, 
a nagypapám jutott eszembe, láttam 

az arcát, hallottam a hangját”



8                                                                                                                 Nagymaros

A téli szünet után kipihen-
ten vágtunk neki a 2017-es 
évnek. Az első félév 2017. 
január 20-ig tartott. A szü-
lők január 27-ig kapták meg 
az értesítőket gyermekeik 

első félévi teljesítményéről.
Eseményeink: 
Január 9-én iskolánk fo-

cicsapata a 4. helyezést érte 
el Gödön a Diákolimpián.

Január 23-án Vácrátóton 
a megye területi teremlab-
darúgás tornán a II. kor-
csoportos fi úk 1. helyezést 

szereztek. A csapattagok: 
Cserni Ákos, Antal Máté, 
Vén Áron, Vén Boldizsár, 

Mátrai Tamás, Vas Bulcsú, 
Szenvedi Zsombor. 

Január 25-én Dunakeszin 
a III. és IV. korcsoportosok 
szintén 1. helyezést értek 
el. Megyei döntőbe jutott 

mindkét csapat.
III. kcs. tagjai: Csajka 

Márton, Vén Áron és Bol-

Az iskola januári hírei
dizsár, Vas Koppány, Jórász 
Vilmos, Szekeres Ferenc, 
Farkas Balázs

IV. kcs. tagjai: Kiss Far-
kas, Kiss Bence, Szilágyi 
Dávid, Schwarcz Gergő, Vén 
Botond

Gratulálunk a focisták-
nak a szép eredményekhez!

A második és hatodik 
osztályos tanulók elkezd-
hették az úszást a Váci Tan-
kerületi Központ szervezé-
sében.

A 8. osztályos tanulók 
első nagy megmérettetésen 
vannak túl, hiszen január 
21-én írták meg a középis-
kolai központi írásbeli fel-
vételiket magyar és mate-
matika tantárgyból.

A félévi tanszaki hangver-
senyeknek idén is nagy sike-
re volt. Minden zenész tanár 
külön napon rendezte meg 
a koncertjét, minden gyer-
mek bemutathatta tudását a 
közönségnek. Köszönjük a 
zenetanároknak a különle-
ges zenei élményeket!

Februárra tervezett prog-
ramok: szülői értekezletek 
megtartása, farsang, Télte-
metés.

Síszünet: Február 20. 21. 22.
Heincz Tamásné

Megemlékezés a malenkij robotról
Január 13-án iskolánk hetedik 
és nyolcadik osztályos tanulói 
meghívást kaptak Kismarosra 
a malenkij robot évforduló-
jának megemlékezésére. A 
program keretében részt ve-
hettünk egy rendhagyó tör-
ténelemórán, majd egy fi lmet 
tekintettünk meg, amelyben 
a kismarosi elhurcoltak em-
lékeztek. Úgy véljük, amikor 
közel kétszáz kamasz gyerek 
egy pisszenés nélkül néz végig 
egy fi lmet, az jelent valamit. 
A gyerekek számára a téma 
ismert volt, hiszen minden 
évben emlékezünk, azonban 
egészen megrázó élmény volt 
az idős embereket látni és hal-
lani. Mélyen érintett bennün-
ket a sok kín, megaláztatás, a 
borzalmas körülmények, és 
mindez minden bűn nélkül. 

És emberek tudtak maradni. 
Nem gyűlölködtek, segítettek 
egymáson, ahogyan tudtak 
és imádkoztak. És akik haza-
jöttek, minden zokszó nélkül 

kezdtek újra mindent. A sok 
borzalomról hosszú éveken át 
egy szót sem említhettek.

Tudjuk jól, az idős emberek 

még ma sem beszélnek róla 
szívesen. Nekünk is nehéz 
kérdezni, hiszen fájó sebeket 
tépünk fel, tudjuk, de szá-
munkra nagyon fontos, hogy 

emlékezzünk, hogy soha ha-
sonló borzalom ne történhes-
sen meg.

Miután a fi lmet megnéz-

tük, megvendégeltek bennün-
ket, majd lekéstük a vonatot. 
Úgy döntöttünk, stílusosan 
zárjuk le a délelőttöt, ha gya-
log jövünk haza. Hatalmas 
hóesésben, hidegben, mint 
annak idején az elhurcoltak. 
Útközben arról beszélgettünk, 
milyen borzalmas lehetett a 
jeges hidegben gyalogolni, 
a szerencsétlen emberek azt 
sem tudták miért és hová. 
Mi is fáradtak voltunk. pe-
dig nem fáztunk, volt meleg 
ruhánk, tudtuk, mennyit kell 
még mennünk és otthon fi -
nom ebéd és meleg szoba vár 
ránk. Ám gyaloglás közben 
sokkal jobban át tudtuk érez-
ni, mit érezhettek azok, akik 
több száz kilométert tettek 
meg, és még nem tudták, mi 
vár rájuk...

Heinczné Cserni 
Katalin és 

Horváth Dávid
(fotó: kidunaujsag.hu)
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A művészeti oktatás cél-
ja a gyermekek sokrétű 
fejlesztése indirekt esz-
közökkel, módszerekkel. 
Amikor a magyar népi 
kultúra a tananyag és az 
eszköz megvan ehhez a 
neveléshez, akkor plusz 
adalék, hogy a saját tán-
cos  és zenei anyanyel-
vünket sajátítjuk el. Ez 
pedig nem csak a  tánclé-
pések, koreográfiák, nó-
ták elsajátításából áll. 

Ez csak az alapja a "nyelv-
használatnak" és a közös-
ségteremtésnek. 

Szeretnénk a  vizs-
gaműsorokhoz minden 
alkalommal hozzákap-
csolni egy élő zenés, 
táncos alkalmat, ahol a 
gyerekek kedvük szerint 
élvezhetik a táncos tudá-
sukat, együtt lehetnek a 
táncos csapattal kötetle-
nül, ahol a család többi 
tagja is bekapcsolódhat a 

mulatságba és nem utolsó 
sorban velünk tanárokkal 
is találkozhatnak, kicsit 
megismerhetnek ben-
nünket.

Az első ilyen alkal-
munk 2017. január 26-
án, csütörtökön volt, ami 
végül két órás táncházzal 
zárult! 

Köszönjük mindenki 
segítségét, a szülőknek a 
sok finomságot! 

Erdei Gabriella

Január 30-án, hétfőn 
rendeztük az alsó tago-
zatosok hagyományos 
versmondó versenyét. A 
helyszín ismét a Szent 
Márton Közösségi Ház 
volt, melyet a Katolikus 
Egyház bocsájtott ren-
delkezésünkre. Köszönet 
érte!

Az inspiráló környe-
zetben igazán magas 
színvonalú produkciókat 
hallhattunk. Évről-évre 
növekszik az érdeklődés a 
szülők részéről is. Aki el-
jött, most sem bánta meg.

Íme az eredmények:
Első korcsoport: 

1.-2. osztály
I. Zoller Panni  1.b

II. Kardos Olivér 2.a
III. Szabad Flóra  2.b

Különdíj
Sáradi Ivett Viktória 1.a
Horváth-Arany Eszter 

2.b
Gável Gergely 1.c
Drobilich Pál 2.a

Második korcsoport: 
3.-4. osztály

I. Papp István  4.a
II. Lázár Nóra  3.a

III. Szlávik Zsuzsanna 3.a
Különdíj:

Szalai Zselyke 3.b
Kiss Hanna  4.b
Pehartz Réka 4.b

Hamvas Boróka 4.b

Versmondó verseny

Gratulálunk a győzteseknek!
Ezúton is megköszö-

nöm a segítséget kollégá-
imnak, akik a szervezés-
ben segítségemre voltak!

Bornemisza Angéla

Meghívó
Február 17-én, 
pénteken 11 óra-
kor a nagymarosi 
óvodás és isko-
lás gyerekek egy 
farsangi felvo-
nulás keretében 
búcsúztatják el a 
telet.

Minden érdek-
lődőt szeretettel 
várunk a Fő téren!

Néptáncoktatás az iskolában
Táncházzal zárult a vizsga
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ANTAL MÁRTA: 

Ha majd
Ha majd észrevétlen múlnak

fejed felett az évek,
ne búsulj, minden évben

keresd majd a szépet.
Gyermekeid gyorsan nőnek,
mintha fentről húznák őket
mire rájössz, hogy felnőttek

hajad lassan hófehér lett
Unokáid nyúznak egyre

nagyi gyere fel velünk a hegyre
hát elindulsz nagy sietve

majd váltasz, lassan haladsz
mindenki lehagy,
magad maradsz.

Visszamenni az már szégyen,
hát baktatsz felfelé szépen.

Nem is látsz már ezer csodát
csak a földet nézed lépteken át,

mindenütt göröngy, bucka
a lábadat valami lefelé húzza

emelnéd, de nem bírod,
hát a rögöt felrúgod.

Persze repülsz te is vele együtt
semmi baj, csak hangyát nézek
mondod mikor megkérdeznek.
Végre fent vagy a hegy tetején.

Na minek jöttem fel ide én?
Levegőd már rég elfogyott,

nem lehetsz ilyen ügyefogyott.
Le is kell innen menni, 

de én ezt már nem várom ki.
Egy-két évet visszamennék,
magamnak is jót szeretnék.

Nagymaros, Törökmező 
2016. szeptember 9.

A Nagymarosi Önkéntes Tűz-
oltó Eegyesület 2016. év fo-
lyamán a riasztások számával 
messze felülmúlta az előző 
évek vonulásait. Hatvan eset-
ben kaptunk értesítést tavaly 
különböző eseményekre, me-
lyekről az újság lapszámaiban 
beszámoltunk önöknek, ezért 
külön nem részletezem ezek 
tartalmát. 

Az önkéntes tűzoltó egye-
sületek három kategóriára 
oszthatóak. III. a hagyo-
mányőrző, II. az önálló be-
avatkozó hatáskörrel nem 
rendelkező, az I. pedig az 
önálló beavatkozó. Jelenleg 
csapatunk II. kategóriába so-
rolható. Ez azt jelenti, hogy a 
hivatásos egységek minden-
képpen a helyszínre érkeznek. 
A tavalyi év folyamán több 

esemény is igazolta, hogy jó 
úton haladunk az I. kategória 
irányába. 

Két tagunk oltásvezetői 
tanfolyamon vizsgázott és 
több eseményt a váci egység 
kiérkezéséig saját erőből, saját 
eszközeinkkel megoldottunk. 
Technikai eszközeink reper-
toárjának bővítése, profi  szer-
tár és vizsgázott tűzoltóink 
számának növelése szükséges 
az I. kategóriához. Mindegyik 
fronton jól halad előre egye-
sületünk. A riasztások számá-
nak növekedése is indokolja a 
folyamatban lévő fejlesztése-
ket. A fent leírtak jelentenek 
komoly kihívást egyesületünk 

számára a 2017-es évben.
Január folyamán két ese-

mény említést érdemel:
Január 9-én hajnalban kap-

tunk jelzést egy Tavasz utcai 
kémény tűzről. A helyszínre 
három tűzoltónk érkezett. A 
cserépkályhát kiürítettük és 
lezártuk. Többet nem kellett 
tenni a probléma megszün-
tetésére. A kiérkező váci egy-
ségnek átadtuk a helyszínt és 
levonultunk.

Január 21-én 0:15 után egy 
robbanást lehetett hallani, 
melyet követő percekben már 
érkezett is a bejelentés a Szív 
utcából. A rendőrökkel egy 
időben értünk a helyszínre 6 
tűzoltóval, ahol szembesül-
tünk azzal, hogy Édeske ét-
terme lángokban áll. Kaput 
nyitottunk, tűzcsapról alap 

vezetéket szereltünk. A körül-
ményeket nehezítette, hogy 
mínusz 10 fok és jég volt min-
denütt. Az étterem közvetlen 
környezetében három épület 
is volt, melyektől a lángokat 
távol kellett tartani. A váci 
oltásvezető irányítására tag-
jaink az egyik szomszéd ud-
varából egy sugárral oltották 
a tüzet. Az oltást követő utó-
munkálatokban is segítséget 
nyújtottunk a váci hivatásos 
kollégáknak. 2:20-kor vonul-
tunk vissza. Oltás során egy 
felrobbant gázpalackot talál-
tunk, személyi sérülés nem 
történt, az anyagi kár jelentős.

Marafkó Márk

Nagymarosi ÖTE 
2017-es feladatai és 
a januári események
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Akik követ érdemelnének a Duna-parton
Schlöglné A. Ilona óvónő ke-
reste meg újságunkat, hogy 
javaslatot tegyen arra, hogy 

négy kiemelkedő, egyko-
ri tanár kapjon díszkövet 
a Duna-parton: Osztényi 
Endre igazgató, fi zika-kémia 
szakos tanár; Jakusné Hilda 
néni tanítónő; Ballagó József 
testnevelőtanár és Róna Béla 
alkotmányismeret tanár.

Visszaemlékezve ezekre 

a kíváló tanárokra, sok tör-
ténetet osztott meg velem. 
Ő még 1954-ben végzett az 

iskolában, ahol akkor még 
nem koedukált osztályok 
működtek.

Osztényi Endre nem csak 
kiváló igazgató volt, hanem 
kiváló tanár is. Úgy tudta a 
fi zikát, kémiát magyarázni, 
hogy minden diák megértse. 
Azt mondta: minden leckét 

háromszor kell elolvasni!
Jakusné Mihályné Hilda 

néni is sokakban régi szép 
emlékeket ébreszt. Tanító-
nőként néptáncra oktatta a 
gyerekeket, színpadra vitte 
a Hófehérkét (Legény Éva 
alakította) és a hét törpét 
zongorakísérettel, kórussal. 
Minden évben tornavizsgát 
tartott diákjainak, amelyen 
bemutathatták szüleiknek 
is, hogy mit tanultak egész 
évben. Ennek helyszíne az 

A képen láthatók: Sipos Karcsi, Szalai Árpád, Melts 
Miklós, Vasas Csongor, Honti Mihály és Flamich Endre

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 időpontjai:  
Február 18., és március 4., szombat  

Bejelentkezés szükséges
Közlöm a kedves vásárlókkal, hogy az idén májusban átköltö-
zöm a Király utca 6. szám alá, ahol épül az új optikai üzletem. 
Boldog új esztendőt kívánok. Lendvainé Pesti Emese

Búcsú Garamvölgyi Lászlótól
A Diófa utcai lakók nevében búcsuzunk Ga-
ramvölgyi Lászlótól, utcabelinktől, aki 
nagyon sokat segített az itt lakó idős emberek-
nek, még akkor is, amikor már ő is beteg volt. 
Mindenkihez volt egy jó szava, még svábul is 
elbeszélgetett azokkal, akik még tudnak, tudtak. 

Isten veled!
A Diófa utca lakói

egykori kézilabda pálya volt 
a Zöldfa utcában. 

Ballagó József nem csak 
kíváló testnevelőtanár volt, 
hanem jó szervező is, hiszen 
összefogta a gyermekeket és 
elvitte őket kirándulni, tábo-
rozni is. 

Róna Béla tanári pályája 
mellett a művelődési házat 
is igazgatta, gyakran ven-
dégszerepelt Nagymaro-
son a Déryné színház is. Ő 
hívta életre a helyi színját-
szócsoprtot, mellyel a kör-
nyékbeli településeken is 
vendégszerepeltek. 



12                                                                                                                 Nagymaros

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

KÖNYVAJÁNLÓ

Városunk könyvtárának címe: 
Nagymaros, Váci út 11.

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

Facebook: Nagymarosi Könyvtár és 
Művelődési Ház

KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:  
hétfő: ----------

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

Levél Marosvölgyi Gergelynek
Engedje meg, hogy gratuláljak versmondásához, az érte ka-
pott elismeréshez. További sikert kívánok!

Mint öreg versmondó, hadd fűzzem hozzá: 1951-ben 
Szarvason 24 szakaszos verssel indultam egy tanítómester 
segítségével. Aztán múlt-múlt az idő, a 80-as éveimben me-
részkedtem a helyi nyugdíjas klub segítségével gyermekkori 
álmom beteljesítésére, versmondásra jelentkezni. Örömmel 
töltenek el az értük kapott elismerések, melyeket viszont kí-
vánok. Azért is írom e sorokat, hogy még sokszor és sokáig 
jelentkezzen - hiszen született tehetség - és még sok díjban 
részesüljön.

S mint nekem is, egy szép lelki gazdagság örököse legyen!
Tisztelettel:

Hamvas Józsefné

Szalonnasütés
Egy téli nagymarosi kirándulás fénypontja: a szalon-
nasütés, ami a világ más pontjain is népszerű; ezt on-
nan tudom, hogy az újságok rendszeresen beszámol-
nak nagy erdőtüzekről.

Az erdei kisvasúton az utasok irigykedve nézték tár-
saságunkat, látszott rajtunk, hogy szalonnát megyünk 
sütni, mert a hátizsákomban megolvadt a szalonna, és 
a csepegő zsír végigfolyt a nadrágomon. A végállomá-
son jutott eszünkbe, hogy hagymát elfelejtettünk hoz-
ni, de a párom a virágárustól vásárolt néhány holland 
tulipánhagymát.

Végre odaértünk az erdei tisztáshoz, nem tudom, 
honnan kaphatta a nevét, mert egyáltalán nem volt 
tiszta. Rengeteg száraz ágat szedtünk össze, de ilyenkor 
az a legfontosabb, hogy az ember megfelelő nyársat fa-
ragjon, és még jusson a jódból, meg a kötszerből, amit 
magunkkal hoztunk. 

A tüzet Béla próbálta meggyújtani, aki önkéntes tűz-
oltó, de ha átállna a másik oldalra, akkor se lenne nagy 
baj, mert a máglya csak nem akart lobogni, viszont a 
Vicus füstmérgezést kapott, és a sminkje is elkenődött. 

Bea azt hajtogatta, hogy a szalonnát akkor kell sü-
tni, amikor a tűz már leégett, de ő volt az első, aki a 
lángokba nyomta a nyársát. A tűz magvába pottyant 
szalonnától a lángok végre magasba csaptak.

A mi nyársunkat a párom forgatta, és hamuval ke-
vert kormos zsírt csöpögtetett a holland tulipánhagy-
más kenyérre. A szénné égett szalonnacsíkokat az 
életlen késekkel szétmarcangoltuk, de kiderült, hogy 
a társaságból senki sem éhes, mindenki csak a sza-
lonnasütés élményére vágyott. Hazafelé menet betér-
tünk egy étterembe, mert akkor viszont már kopogott 
a szemünk az éhségtől. A kerthelyiségben ültettek le 
bennünket, mert nagyon füstszagúak voltunk. Mind-
annyian töltött káposztát rendeltünk, tetején a kakas-
taréjnak nevezett sült-szalonna darabkával…

Olvasói levél

Richard Flanagan: Keskeny út északra 
Dorrigo Evans története messze délen, a huszadik század eleji 
tasmaniai csapdázók barlangjainál kezdődik, és hosszan ka-
nyarog észak felé, egészen a sziámi Kwai folyó vidékéig, ahol 
ausztrál hadifoglyok építették a japán császár parancsára a 
hírhedt Halálvasutat. A második világháború eléri Ausztráliát, 
Dorrigo bevonul, s hamarosan orvosként küzd társai életéért a 
fogolytáborban. Közben saját démonai is kínozzák: a megbe-
csült polgári létbe való hazatérés vágya és egy kétségekkel teli, 
bűnös, még a háborúnál is pusztítóbb szerelem.  

Ron Hall: Ugyanúgy más, mint én
Egy modern rabszolga, aki hajléktalanként csavarog tizeny-
nyolc éven át Dallas utcáin, egy Armani öltönyös nemzet-
közi műkereskedő, aki otthon van a milliárdosok világában  
és az őket összekötő hihetetlen asszony, Deborah története.                                                                                                                                       
 Mindhármuk élete megváltozik, amikor a gondviselés egymás 
felé tereli őket, és új barátságra, új álmokra találnak.

Linda Chapman: Egy csipetnyi titok  /Jóbarátok Sütibolt/
A Cukor és Fahéj Sütibolt még csak tíz napja nyitott meg, de 
máris nagyon szuper!
Anyu péksége engem is elég népszerűvé tett az új iskolámban. 
De a legjobb barátnőmmel, Miával történt valami … Furcsán 
viselkedik, nem tudom,  miért. És itt van George! Miért olyan 
morcos mindig, miközben egyre-másra nyeri a teniszverse-
nyeket?

Rosa M. Curto: Vágj! Ragassz! Varrj!
A könyv egyszerű játékok és tárgyak készítésén keresz-
tül vezeti be a gyerekeket a varrás világába. A sablonok se-
gítségével és néhány öltéssel egyedi darabok születhetnek.                                                                
A legegyszerűbb öltések elsajátítása közben fejlődik a gyerme-
kek kézügyessége, az anyagok, színek kiválasztásával pedig a 
szépérzékük. A könyvet az 5-6 évnél idősebbeknek ajánljuk.

Yuval Zommer: A nagy bogárkönyv
Milyen lassan mászik a csiga? Félnek a bogarak éjszaka? Mi-
ért masíroznak a hangyák egy más után, egy sorban? Nem-
csak ezekre, hanem számos további kérdésre is megtalálod a 
választ ebben a kötetben. Ismerkedj mindenféle repülő, szúró, 
izgő-mozgó bogárral, csigával és pókkal, és tudd meg, hogyan 
táplálkoznak, vadásznak és szaporodnak! Jó bogarászást! 
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„Szeretem a disznókat. A kutyák felnéznek ránk. A macskák lenéznek bennünket. A disznók egyenrangúnak kezelnek.” 
(Winston Churchill)
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Téli örömök
Rég volt ilyen hideg, havas telünk. 
Sokan ugyan kissé csalódottak va-
gyunk, mennyivel szebb lett volna 
karácsonykor, de legyünk pozití-
vak! Lehet korcsolyázni, szánkózni, 
síelni, a gyerekek végre építhetnek 
hóembert.

Az állatbarátok tudják, a kint tar-
tott állatok ilyen hideg időben fo-
kozott fi gyelmet érdemelnek, erre 
minden évben felhívjuk a fi gyelmet. 
Sok szó esik a vadon élőkről is, akik 
a hóban, fagyban ránk, emberek-
re vannak szorulva. Aki segít nekik 
tudja, milyen jóleső érzés. Azt gon-
dolom, többek nevében írhatom, 
hogy aki télen a madarakat eteti, az 
nem csupán a kis állatokkal tesz jót, 
hanem olyan élményben lesz része, 
mely minden alkalommal örömet 

okoz. Így vagyok én a kis csapatom-
mal. Sikerült a madáretetőnek olyan 
központi helyet találni, hogy a kony-
hából, ebédlőből jól láthatom, emiatt 
ezen a télen sokkal tovább tart a fő-
zés és az étkezés. 

Nincs az a tévéműsor, amely szó-
rakoztatóbb, mint a madarak világa. 
Legboldogabb a stiglicekkel vagyok. 
Minden nap jönnek, ugyanabban az 
időben.  Van egy előfutár, majd né-
hány perc múlva érkeznek a többiek. 
Aki nem fér be az etetőbe, türelme-
sen vár a közeli fán, majd cserélnek. 
És ez így megy napjában többször. 
Rigók is vannak szép számmal. Van 
egy kövér rigóm, szerintem száz kö-
zül megismerném, ő nagyon szemte-
len. Bepöff eszkedik az etetőbe, és el-
zavar mindenkit. Pedig egy emelettel 
lejjebb a rigóknak szánt eleség várja...

Jönnek még cinkék, idén néhány 
vörösbegy, zöldike. Olyan jó lenne 

tudni, vajon hol lakhatnak, milyen 
útvonalat járnak be nap, mint nap. 

A környékünkön nagy a verseny. 
Büszkén meséljük, ha új vendég ér-
kezik, vannak lelkes etetők, akikhez 
csak verebek járnak, de hát a veréb 
is madár, őket is szeretjük, bár igen 
szemtelen, rendetlen népség. Tegnap 
nálunk is megjelentek.

Igazi téli idill: a kertben a havas 
táj, boldog, csivitelő madárkák, bent 
a meleg szobában egy irigy kutya, 
aki szeretné a rigók elől a maradé-
kot megkaparintani, és a teraszajtó 
ablaka előtt egy izgatott vadászmacs-
ka, aki hála Istennek túl lusta ahhoz, 
hogy dolgoznia kelljen a táplálékáért.

Etessük a madarakat! És ahogyan 
odaszoknak, rájövünk, hogy nem 
csupán nekik teszünk jót, hanem 
magunknak is!

Heinczné Cserni 
Katalin

Új gazdira vár!
Szimba, a tíz év körüli kedves, szelíd fi ú 
kutya árva lett. A szomszédok etetik, a 
családból csak a hétvégeken tudják láto-
gatni. Chippel ellátott, beoltott, féregtele-
nített. 

Az alapítványunk olyan otthont keres 
számára, ahol jó a kerítés, és nem láncon 
tartják. 
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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: 06-20/911-9077

AZ ANYAGOKAT CSAK 
A HÓNAP ELEJÉIG 

TUDUNK  ELFOGADNI!

Anyakönyvi hírek

A művelődési ház programjai
Február-március

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

Búcsúzás
Szeretnék elbúcsúzni méltóan GARAM-
VÖLGYI LÁSZLÓTÓL „Lacikámtól”, ahogy 
az unokám, a kis Révész Krisztián hívta őt. 
Nem volt a családunk tagja, de jó lett volna, 
ha elmondhatnánk, hogy oda tartozik. Úgy 
érzem a sors az életét hozzánk sodorta, az 
édesapám Rudolf Antal ápolása és segítsége 
nagy támasz volt a nehéz időkben. Rá mindig 
lehetett számítani éjjel-nappal, jóban-rossz-
ban. A végsőkig kitartott, de nemcsak ná-
lunk volt nagy segítség, hanem sok más idős 
embernek is nyújtotta a kezét, hogy segítsen. 
Borzasztóan hiányzik ő, mint egy jó barát, 
főleg a humora, ami mindig megvolt, pedig 
ő biztos tudta, hogy mi vár rá az utolsó idő-
ben. Az egész család nevében örülünk, hogy 
ismertük őt és élete utolsó napjaiban velünk 
volt és támaszai voltunk mindenben, ahogy 
ő nekünk.

Köszönettel:
Rudolf család: Marika, Szilvi, 

Norbi Regus, Levi, Beni, Béci, 
Krisztiánka, Ildikó és családja 

Születtek: Szabó Zoltán és Lénárd Krisztina Anita lánya Kata 
Virág, dr. Jung András és Török Timea fi a Ádám, Horváth 
Balázs és Kneip Zsuzsanna Éva lánya Janka.
Házasságot kötöttek: Baranyi Gyula és Szpiszár Gabriella 
Mónika, Mórocz László és Parászka Erzsébet Rita.
Elhaláloztak: Nieberl Ferenc (1929), Fábián Istvánné sz.n.: 
Hártó Erzsébet (1922), Bolgárfalvy László István (1942), Tóth 
János (1943), Lám Istvánné sz.n.: Müller Mária Anna (1943), 
Horváth Dezsőné sz.n.: Valent Éva Judit (1975), Matus Béla 
(1943), Wetzl Katalin Johanna (1968), Garamvölgyi László 
(1954), Maurer Józsefné sz.n.: Mosthof Ilona (1927).

Február 14. de.: Vásár
Február 15. de.: Vásár (hasz-
nált gyermek ruha)
Február 17. de.: Vásár
Február 18. 18 óra: Batyu-
bál a Városi Nyugdíjasklub 
rendezésében
Február 20. 17 óra: Városi 
Nyugdíjasklub - Nagymarosi 
képeslapok - vetítés
Február 21. de.: Vásár
Február 23. du.: Nagymaro-
si borverseny - borátvétel
Február 24. de.: Nagymaro-
si borverseny - borbírálat

Február 24. 20 óra: Rejtő 
Jenő: Káosz a kastélyszálló-
ban, a Dobay Márta Színját-
szótér előadása  
Február 25. 17 óra: Nagy-
marosi borverseny - ered-
ményhirdetés 
Március 2. de.:  Vásár
Március 4. 20 óra: Sváb bál a 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében  
Március 6. 17 óra: Városi 
Nyugdíjasklub - Nőnap
Március 7. de.: Vásár
Március 7. de.: Vásár
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David BalazicDavid Balazic
Cipő készítő és javító mesterCipő készítő és javító mester

Cipőápolási szerek, cipőfűzők téli- és Cipőápolási szerek, cipőfűzők téli- és 
gyógytalpbetétek kaphatók!gyógytalpbetétek kaphatók!

MINDEN HÉTEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!MINDEN HÉTEN ÚJ BŐR PÉNZTÁRCÁK ÉRKEZNEK!

Nyitva tartás: hétfő zárva, Nyitva tartás: hétfő zárva, 
kedd-péntek 8-12 és kedd-péntek 8-12 és 
13-17, szombat 8-12, 13-17, szombat 8-12, 

vasárnap zárvavasárnap zárva

Tel.: 06-20/350-3605 • david@luxuscipo.hu
Nagymaros, Vasút u. 3.
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Idén is diszkont árakkal, mindig friss csemegepulttal, kedves kiszolgálással, 
családias légkörrel és kávé automatával várjuk kedves vásárlóinkat!

Március 1-től újra a meghosszabbított nyitva tartással!
Hétfő - Szombat: 6:00 – 20:00, Vasárnap 7:00 – 16:00Hétfő - Szombat: 6:00 – 20:00, Vasárnap 7:00 – 16:00

Készülvén a közelgő nyárra, Készülvén a közelgő nyárra, 
hamarosan megújul, bővül étlapuk!hamarosan megújul, bővül étlapuk!

Addig is a megszokott étlappal várjuk Addig is a megszokott étlappal várjuk 
kedves vendégeinket! A már bevezetett kedves vendégeinket! A már bevezetett 
napi menünkkel, változatos, házias íz napi menünkkel, változatos, házias íz 

világgal, bőséges mennyiségű ételekkel világgal, bőséges mennyiségű ételekkel 
nyújtva továbbra is változatlanul nyújtva továbbra is változatlanul 

magas minőséget.magas minőséget.

Az aktuális menü megtalálható a Az aktuális menü megtalálható a 
facebook oldalunkon facebook oldalunkon 

(facebook.com/panoramanagymaros), (facebook.com/panoramanagymaros), 
kifüggesztve a bolt és a söröző ajtaján, kifüggesztve a bolt és a söröző ajtaján, 

illetve érdeklődhetnek a illetve érdeklődhetnek a 
+3620/297 94 92-es telefonszámon.+3620/297 94 92-es telefonszámon.


