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KARSÁN  EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET 
Nagymaros, Váci u. 18.21 éve a lakosság 

21 éve a lakosság 

szolgálatában! 

szolgálatában! 

János atya hazatért…

Elballagtak a 
diákok, ismét 

lezárult egy tanév

 Iskolai hírek a 8-9. oldalon

Versenyek, zene, főzés: sikeresen 
zárult a XXII. Kittenberg nap

Bizonyára sokan hallották a hírt: Dr. Zi-
monyi János – 30 évig Nagymaros plébá-
nosa – életének 86., papságának 57. évében 
hazatért a Mennyei Atyához.

 Folytatás a 6. oldalon

Heves szélvihar volt 
Nagymaroson: 

kidőlt a májusfa
 5. oldal

 4. oldal 4. oldal
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Veszélyes fák kivágása,gallyazásaVeszélyes fák kivágása,gallyazása

Tel.: 06-30/202-3505Tel.: 06-30/202-3505

e-mail: favagas1@gmail.come-mail: favagas1@gmail.com

web: favagas1.huweb: favagas1.hu

A Börzsönyoptika újra megnyitott A Börzsönyoptika újra megnyitott 
a Király u. 6-ban. 

Új szolgáltatás: zöldhályog mérés, havonta egyszerÚj szolgáltatás: zöldhályog mérés, havonta egyszer
Július 15-én, szombaton ingyenes látásvizsgálatJúlius 15-én, szombaton ingyenes látásvizsgálat

Mindkét vizsgálatra bejelentkezés szükséges!Mindkét vizsgálatra bejelentkezés szükséges!

Ahány éves annyi kedvezményt kap a keret árából 

Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: minden délután 14-17 óráig nyitva

Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Már kaphatók a legújabb divatú Már kaphatók a legújabb divatú keretek,keretek,  napfényre napfényre 
sötétedő lencsék,sötétedő lencsék, különböző árban és méretben,  különböző árban és méretben, 
kontaklencse tartozékokkontaklencse tartozékok, , sportszemüvegsportszemüveg minta  minta 

szerint, dioptriával is, szürke, zöld, barna lencsével. szerint, dioptriával is, szürke, zöld, barna lencsével. 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS: RÖVIDÁRÚ IS KAPHATÓEGYÉB SZOLGÁLTATÁS: RÖVIDÁRÚ IS KAPHATÓ

Tel.: 06-30/916-0889
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A parlagfű nagymértékű elszapo-
rodásának a közegészségügyi és 
gazdasági károsító hatása számot-
tevő. A parlagfű elleni védekezés 
elsősorban az ingatlan tulajdono-
sának, illetve használójának a kö-
telezettsége. A hatóságok feladata, 
hogy - amennyiben a tulajdonos 
nem tesz eleget a kötelezettsé-
gének - a mulasztók költségén 
elrendelik az ún. közérdekű vé-
dekezést, emellett növényvédelmi 
bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy június 30-án lejár a parlag-
fű-mentesítési türelmi idő. Ezt 
követően belterületen a jegyző, 
külterületen (az ingatlanügyi ha-
tóság által helyszíni ellenőrzés-
ről felvett jegyzőkönyv tartalma 
alapján) a növény- és talajvédelmi 
hatóság köteles hatósági eljárást 
indítani azokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni 
védekezést. 

Az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése 
kimondja: „A földhasználó köte-
les az adott év június 30. napjáig 
az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt 
az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani."

A június 30-i időpont a tör-
vény értelmében a legvégső idő-
pont, ameddig meg kell akadá-
lyozni a parlagfű virágbimbója 
kialakulását.

A hatóságok június 30-át kö-
vetően, a parlagfű virágbimbó 
kialakulásától függetlenül köte-
lesek hatósági eljárást kezdemé-
nyezni azon földhasználókkal/
tulajdonosokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni 
védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági 
intézkedéshez (közérdekű véde-
kezés végrehajtása, bírság kisza-
bása) nem szükséges a sérelem 
— egészségkárosodás — bekövet-
kezése, e körben elégséges a vé-
dekezési kötelezettség elmulasz-
tásának június 30-a után történő 
megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elle-
ni védekezési kötelezettségének 
a földhasználó nem tesz eleget, 
vagyis az ingatlan legalább virág-
bimbós fenológiai állapotú parlag-
fűvel fertőzött, akkor közérdekű 
védekezést kell elrendelni. A par-
lagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az ál-
lami, illetve a közérdekű védeke-
zés költségei megállapításának és 
igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. 

rendelet értelmében a közérdekű 
védekezést belterületen a jegyző, 
ő látja el a növényvédelmi hatósági 
feladatokat, külterületen, Pest me-
gye és Budapest területén Pest Me-
gyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala (a továbbiakban: növény- 
és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt kö-
zérdekű védekezést az általa 
megbízott vállalkozók végzik. 
Nem kerül sor a vállalkozó általi 
parlagfű-mentesítésre, ha az ügy-
fél időközben maga eleget tesz 
kötelezettségének. A közérdekű 
védekezéssel kapcsolatban felme-
rült költségeket az ügyfélnek kell 
megfi zetnie.

A növényvédelmi bírság ki-
szabására belterület esetében a 
növény- és talajvédelmi hatóság 
jogosult, ezért a közérdekű véde-
kezés elrendelését követően a jegy-
ző az ügyben keletkezett iratokat.

továbbítja az eljárásra jogosult 
hatóságnak. A növényvédelmi 
bírság alapja a parlagfűvel fertő-
zött terület nagysága. A bírság 
mértéke belterületen és külte-
rületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 
5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet 
mezőgazdasági kultúrnövénnyel 
borított terület, nem mezőgaz-
dasági terület (elhanyagolt tel-

Határszemle
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 
Váci Járási Hivatala augusztus 21. és szeptember 8. között határszem-
lét tart Nagymaros közigazgatási területén.

Ellenőrizni fogják az elhanyagolt, ingatlanokat és minimum 20 000 
Ft-os bírság kerül kiszabásra a parlagfűvel fertőzött területeken.

Magyarország Kormánya pá-
lyázati lehetőséget biztosít a 
bölcsődei férőhelyek bővíté-
sére, ezért Petrovics László 
polgármester úr szeretné fel-
mérni kérdőív formájában a 3 
év alatti gyermekeket nevelő 

szülők kéréseit, bölcsődei el-
látás iránti igény felmérése 
céljából.

A kérdőíveket letölthetik 
honlapunkról és kitöltve  kér-
jük juttassák el a védőnőkhöz. 
Köszönjük!

kek, építési területek), vagy nem 
művelt, elhanyagolt valamikori 
szőlők, hétvégi kertek, zártkerti 
ingatlanok, valamint a vonalas lé-
tesítmények (utak, vasút) melletti 
sávok.

A védekezési kötelezettségét 
nem teljesítő tulajdonos/föld-
használó a —bírságon túl- vele 
szemben elrendelt közérdekű 
védekezéssel — elrendeléssel és 
végrehajtással — kapcsolatosan 
felmerülő költség megtérítésére 
is kötelezett. A költség köztarto-
zásnak minősül. A közérdekű vé-
dekezés elrendelése után minden 
esetben növényvédelmi bírság 
kiszabására kerül sor, az élelmi-
szerlánc felügyeletével összefüggő 
bírságok kiszámításának módjá-
ról és mértékéről szóló 194/2008.
(VII.31.) Kormányrendelet alap-
ján.

Arra tekintettel, hogy a parlag-
fű-mentesítés minden állampol-
gár közös érdeke, és eredményt 
csak összefogással illetve közös 
felelősségvállalással érhetünk 
el, kérem tegyenek eleget e fenti 
jogszabályi kötelezettségüknek, 
ugyanakkor szükséges fi gyelem-
mel lenni arra is, hogy nem ele-
gendő az, hogy június 30. napjáig 
valaki lekaszálta a szennyezett 
földterületet, azt tiszta, parlag-
fű-mentes állapotban mindvégig 
meg kell őrizni.

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Bölcsődei igényfelmérés

Június 1. és augusztus 31. között ismét üzemel a Magyar utca 
Király utca közötti, a Hunyadi sétány Duna-parti részén a sza-
badstrand. A fürdővíz fürdési célú használatra alkalmas, így 
azt fürdövízzé nyilvánította a Pest Megyei Kormányhivatal 
Váci Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya - olvasható 
a hivatalos érteítésben.

Június 14-én rendkívüli ülést 
tartott Nagymaros Város Kép-
viselő-testülete. A napirenden 
összesen öt téma szerepelt.

Elsőként a Fehérhegyi mély-
út vis maior pályázatáról szüle-
tett döntés. A károk helyreállítá-
sának – tervezői költségbecslés 
alapján – tervezett összköltsége 
17 244 060 Ft, melynek fedeze-
tét az önkormányzat nem tudja 
biztosítani saját erejéből, ezért 
döntöttek arról, hogy a Magyar 
Államkincstártól igényelnek tá-
mogatást.

Elfogadták a jelenleg folya-
matban lévő településrendezési 
eszközök módosításáról szóló 
beszámolót. Az ehhez szüksé-
ges örökségvédelmi hatásta-
nulmány elkészítését is szüksé-
gesnek tartották, ezért ennek, 
illetve a teljes településre vonat-

kozó településfejlesztési kon-
cepció elkészítése megkezdésé-
nek megrendeléséről is döntés 
született.

Az egyik Duna-parti ön-
kormányzati ingatlan bérbe-
adásáról is tárgyaltak, majd 
módosították a Nagymarosi 
Motorcsónak SE bérleti szerző-
dését is, a terület szempontjá-
ból.  Itt arról is döntöttek, hogy 
a sólya mellett kizárólag a vízi 
járművek adóját fi zető, behajtá-
si engedéllyel rendelkezők hajó-
szállító utánfutói parkolását en-
gedélyezik arra az időre, amíg a 
hajó a vízen van. 

Végül pedig arról döntöttek, 
hogy rendkívüli szociális támo-
gatásra nyújtanak be kérelmet, 
valamint kiírták a Gondozási 
Központ intézményvezetői pá-
lyázatát is. 

Rendkívüli testületi 
ülés volt júniusban

Megnyílt a dunai strand
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Bornemisza Zoltánnét – Angyal nénit – 90. születésnapja alkal-
mából köszöntötte Petrovics László polgármester úr. Az ünnepi 
alkalomból átadásra került miniszterelnök úr által aláírt ünnepi 
emléklap is. Isten éltesse sokáig szépkorú tanítónkat! 

Angyal nénit köszöntöttük A XXII. Kittenberger Kálmán 
Napot rendezte a város

Idén is sikeresen zárult a XXII. 
Kittenberger Kálmán Nap. Bár az 
időjárás nem végig volt kegyes a 
rendezvényhez, mégsem maradt el 
program.

Szombaton reggel 10 órakor a 
megnyitó ünnepségre is már szép 
számmal összegyűltek a nagyma-
rosiak. Az óvodások és iskolások 
fellépéseit követően Mándliné Sza-
bó Katalin alpolgármester köszön-
tötte a megjelenteket. 

- Kálmán bácsi magas mércét 
állított nekünk, magas mércét az 
utókor számára. Mércét és irány-
mutatást ahhoz, hogyan viszonyul-
junk a természet csodáihoz, hogyan 
vigyázzunk rá, és hogyan tanítsuk 
meg gyermekeinket mindezek meg-
védésére, tiszteletére. A természettel 
összhangban, együttműködésben 
élni művészet, melyre csak nagyon 
kevesek képesek. Mi azért vagyunk 
büszkék Kálmán bácsira, aki 38 
évet töltött közöttünk, mert ő a ter-
mészettel való összhang művésze-
tének jeles, mondhatjuk világhírű 
képviselője - mondta. 

A rendezvényen ezúttal is volt 
főző- és horgászverseny. Idén a fő-
zőversenyre 12 csapat nevezett. Új-
donság volt, hogy ajándékba kap-
hattak a versenyők vaddisznóhúst, 
ezzel azonban nem mindenki élt. 

A zsűriben ezúttal Klacsán 
Gábor, a Konyha TV munkatársa 
és Zirig Árpád, a Magyar Konyha 

Online főszerkesztője és természe-
tesen Petrovics László polgármester 
kapott helyet.

A döntés nehéz volt, ezért az 
első díj megosztva került átadásra. 
A legjobb előételért a Dunakanyar 
Kittenberger Kálmán Vadásztársa-
ság vehette át a kupát a szarvasbor-
jú grillkolbászért. A legjobb főétel 
kategóriában pedig Schült Ferenc és 
csapata nyert a nemzetközi zsiráf-
pörköltjükért, amiért az arany faka-
nalat kapták meg!

A horgászverseny is népszerű 

volt, 19 gyerek vett részt. A legtöbb 
halat diák kategóriában Néder Nim-
ród fogta, míg kisgyermek kategó-
riában Mészáros Balázs. A második 
legeredményesebb Farkas Levente 
és Révész Róbert volt diák kategóriá-
ban. A harmadik helyen pedig, Sáro-
si Olivér (diák) és Bertényi Sebestyén 
(kisgyermek) végeztek. Halfogással 
még büszkélkedhetett Bényi Ádám, 
Csernyánszki Dávid, Farkas Zalán. 
A horgászat lelkes és kitartó résztve-
vői voltak még Sümegi Gergő, Bényi 
Dániel, Csernyánszki Regina, Kellner 
Bence, Somodi Gergő, Rácz Zsombor, 
Néder András, Lacza István, Kautz 
István és Patakfalvi Miklós is.

A Nagymaros Kékduna Hor-
gász Egyesület a hagyományokhoz 
híven, tovább adta vándorkupáját.
Ezt a legnagyobb halat fogó ver-
senyzőnk kapta meg. A tavalyi 
győztes, Veres László adta át Révész 
Róbertnek. 

A nap folyamán számos prog-
rammal várták a kicsiket és nagyo-
kat. Ismét volt kutyaszépségver-
seny (részletek a 13. oldalon), de 
fellépett Caramel (képünkön) és a 
Contaktus Country is. 

Köszönettel tartozunk minden 
támogatónknak és együttműködő 
partnerünknek, akik nélkül idén 
sem sikerült volna megrendezni Kit-
tenberger Napot. Köszönet illeti meg: 
Nagymarosi Polgárőr Egyesületet, a 
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületet, a 950. számú Szent Gellért 
Püspök Cserkészcsapatot, a Cédrus 
Művelődési és Sportegyesületet, az 
Újház Centrum - Piramis Építőház 
Kft -t, a Centrál Takarékot, a Ma-
gyar Országos Vadászkamarát, a 
Nagymarosi Erdészetet, a Máté Ál-
latvédelmi Közhasznú Alapítványt, 
a Zöld Menedék Állatvédelmi Ala-
pítványt és a vauvau.hu-t. (fotók: 
Kiss Péter)

Szép kutyapórázt találtak a Duna-parton. A tu-
lajdonos átveheti a Visegrádi utca 1. szám alatt.

Kutyapórázt találtak
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Rég várt új létesítménnyel bő-
vült városunk, ami a május 27-i 
megnyitás óta betölti helyét és 
szerepét Nagymaroson, a tájhá-
zunk, örökségünk háza.

Látogatottsága, népszerűsége 
egyre növekszik. Mindenki „me-
sélő” háza az elmúlt életformát 
tükrözi, annak hagyományival, 
életformájának, használati esz-
közeinek bemutatásával. Nem 
csupán kiállítóhelyként szeret-
nénk, hogy funkcionáljon, ha-
nem közösségi események, ta-
lálkozások szinttere is kell, hogy 
legyen, mert igény van rá.

A berendezések jól tükrözik 
az egykor benne lakók életmód-
ját,- a tisztaszobát és konyhát. 
Láthatóak az egykori ünnepi 
ruházatok a régi bútorzattal 
berendezett szobában, továbbá 
korabeli fotók, könyvek, né-
met nyelvű biblia, imakönyvek, 
írások is. Terveink szerint egy 
fészert is építünk az udvarban, 
ahol megférnek a prés, a sző-
lőműveléssel, mezőgazdaság-
hoz, gyümölcstermesztéshez 
kapcsolódó eszközök is.

A helyi használatos bútorok 
eszközök, dísztárgyak segítenek 
elképzelni egy szinte elfeledett 
korszakot. A gyűjtemény egy ré-
sze az önkormányzat által eddig 
megőrzött helytörténeti gyűjte-
mény és a lakosság felajánlásá-
val, adományként van jelen.

Köszönjük Kautz Tímeának 
és édesanyjának, akik a gan-
got-verandát bútorozzák be sa-
ját erőből, támogatásként. Így 
hamarosan, az igénynek megfe-
lelően közösségi programokkal 
bővül a tájház.

A hétvégi nyitva tartások 
megoldásában nagy segítség a 
nyugdíjas klub tagjai, akik közül 
sokan vállalják, és egymás közt 
felosztják az ügyeletet. Öröm-
mel tapasztaljuk, hogy a lakos-
ság idősebb tagjai is bejelentkez-
nek, és segítik munkánkat. A hét 
közbeni csoportos látogatásokat 
minden esetben megoldjuk, a 
megnyitás óta minden héten 
volt bejelentkezés, látogatás. 

Több iskolás csoport tekin-
tette meg a gyűjteményt. Buda-
pesti egyetemisták jártak nálunk 
legutóbb, de külföldön élő, haz-
alátogató családok is örömmel 
jönnek és értékelik a látottakat. 

Nagyon megható, hogy a nagy-
marosi lakosú látogatók köréből 
szinte senki nem jön üres kéz-
zel. Ha csak egy lisztes lapátot, 
edényt, egy fakanalat, babát tud 
hozni megteszi, mert fontosnak 
tartja, hogy részese legyen en-
nek az összefogásnak, a régi idők 
emlékeinek megőrzésében.

Július második hetében ismét 
a munka, javítások, beruházá-
sok kapnak szerepet, a látoga-
tók és vendégvárás mellett. A 
hátsó részen a vizesblokk, és a 
mellékhelységek teljes felújítás-
ra szorulnak. Itt szeretnénk be-
rendezni a kulturális események 
előkészületeinek céljából néhány 

Érdemes, mert értékes: már sok 
látogatója volt a tájháznak

A viharban megsérült a májusfa
A június 28-i esti viharban kidőlt 
városunk büszkesége, a Maibaum 
és megrongálódott a Panoráma 
parkolóban. A hivatal munkatársai 
mihamarabb eltakarítják a sérült 
oszlopot.

Tájékoztatjuk a kedves lakos-
ságot, hogy megkezdjük a  hely-
reállítási munkálatokat, hogy mi-
hamarabb helyére kerülhessen a 
városunk májusfája.

Kedves horgászni vágyó fi ata-
lok! Örömmel tájékoztatunk, 
hogy a Nagymaros Kékduna 
Horgászegyesület július 10-14. 
és augusztus 21-25. között a 10-
18 éves gyerekek és fi atalok ré-
szére - nem napközis, hanem ott 
alvós - horgásztábort szervez. A 
tábor helye a Fóti Gyermekott-
hon (2153. Fót, Vörösmarty u. 
2.).

A táborozók a gyermekott-
hon területén lévő épületben 
lesznek elhelyezve. Az ellátás díj-
mentes, csak az oda-vissza útról 
kell a szülőknek gondoskodni! 

Kérjük, hogy aki részt kíván 
venni az legkésőbb augusztus 
3-ig jelezze egyesületünk felé. A 
júliusi táborba is van még hely. 
Elérhetőségünk: dubirita1988@
gmail.com; tel.: 06-20/950-5075.

Horgásztábor

A szabadságolások miatt au-
gusztusban a következőképpen 
alakul az orvosi ügyelet rendje:

Július 31. - dr. Rendessy Anna-
mária

Augusztus 1. - dr. Hegedűs Ildikó
Augusztus 2-6. - dr. Zombori Klára

Augusztus 7-10. - váci ügyelet
Augusztus 11-12. - dr Hegedűs 

Ildikó
Augusztus 13. - dr. Rendessy 

Annamária
Augusztus 14-17. - váci ügyelet

Augusztus 18. - dr. Rendessy 
Annamária

Augusztus 19-20. - dr. Hegedűs 
Ildikó

Augusztus 21-24. - váci ügyelet
Augusztus 25-27. - dr. Rendessy 

Annamária
Augusztus 28-szeptember 1. - 

váci ügyelet
Szeptember 1-3. - dr. Zombori 

Klára
A telefonszám változatlan: 

06-27/ 354 180

használható helységet.
A fotón is látható Heincz-

né Cserni Kati adománya, - a 
varrógépnél tüsténkedő nagyi-
ka-Oma is bővítette a gyűjte-
ményt.

Minden eddigi és további tá-
mogatást is köszönünk. Nagyon 
reméljük, hogy a lakosság meg-
elégedésére és igényének megfe-
lelően valósítjuk meg az épület 
működését.

A továbbiakban már készülni 
kell a szeptember 23-i Sváb feszt-
re is, amire örömmel várunk 
mindenkit. Valószínűsíthető, 
hogy abban a nagyságrendben, 
ami eddig volt, az idei évben 
nem tudjuk megvalósítani a 
Tájházra fordított és fordítandó 
beruházások miatt. Mindent 
megteszünk, hogy tartani tud-
juk a színvonalat az érdeklődők, 
résztvevők részére.

NNNÖ testülete

Változik az orvosi ügyelet rendje
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Emlékezzünk NIEGREISZ LÁSZLÓRA, 
szeretett barátunkra, kollégánkra! 

Mottó: ,,Az élet kellemes, a halál békés..., csak az átmenettel 
kell megküzdenünk... " 

Lacinak az élete során göröngyös útszakaszok is adód-
tak, de mindig gyűjtött annyi erőt és hitet, hogy talpra áll-
jon és szerető mellé állást is talált... 

Sok szállal kötődött az erdőhöz, a természethez, csodá-
latos volt a megfi gyelő készsége, ismerte a magyarság tör-
ténetét. 

- A vésett tabló képein megelevenített lovas jeleneteket, 
- de az ősember küzdelmeit is fába véste.

- Kisebb bútorokat, kopjafákat, sírköveket - kőből is - 
készített.

- Emlékoszlopok is hirdetik keze munkáját.
- Laci kezét és vésőjét mindig a szíve - lelke irányította...
Életére jellemző a Krasznahorkai Rákó-

czi Mouzóleum homlokzatán látható jel-
mondat: ,,SI VIS VIVERE, NESCI MORI” 
Ha élni akarsz ismerkedj a halállal! 

Drága barátunk! 
Egy régi erdészvers utolsó mondatával búcsúzunk: Bár 

elvitt a halál, szívünk mégis rád talál, mit borít itt a rög, a 
barátság szent, örök!

A börzsönyi erdők zúgása őrizze örök álmodat...
Emléked szeretettel őrizzük! 

Köveskuti György

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Városi Könyvtár 2017. 
július 18-tól (kedd) 2017. augusztus 29-ig   ZÁRVA.

Utolsó kölcsönzési nap: július 15. (szombat) 8 – 12 óráig.
Nyitás: augusztus 29-én (kedden) 9 órakor.

Lehetőség van a megszokottnál sokkal több kötet könyv kölcsön-
zésére is! Kérjük azokat a Kedves Egykori (és Jelenlegi) Olvasóin-
kat, akik már régóta nem hozták vissza a kikölcsönzött könyveket, 
vagy véletlenül könyvtári könyv került hozzájuk (könyvkartonnal 
együtt), hozzák vissza a könyvtárba! 

Bármilyen régen is járt könyvtárunkban, bármilyen régen is 
kölcsönözte ki a könyveket, szeretettel és szívesen látjuk! Késedel-
mi díjra sem kell számítaniuk!

Ismét szeretnénk köszönetet mondani ezúton is mindazok-
nak, akik saját könyvgyűjteményük fölös példányaival támogatták 
könyvtárunk működését. A felajánlott könyvekkel lehetővé tették, 
hogy a régi, esztétikailag már nem megfelelő köteteket cserélni tud-
tuk, illetve a könyvtár gyűjteményében eddig nem található, - de 
beleillő – könyveket állományba vehettük. 

Könyvtári hírek
János atya, 1932 január 3-án született Tolna megyében egysze-
rű család gyermekeként. Gimnáziumi éveit már Budapesten, 
a ciszterci atyák Szent Imre Gimnáziumában töltötte. Tanul-
mányait a budapesti Orvostudományi Egyetem gyógyszerész 
karán folytatta, amelynek sikeres elvégzése után 1957 február-
jában kapta meg gyógyszerészi diplomáját. Két évig Szekszárd 
egyik patikájában dolgozott gyógyszerészként, de már ezalatt, 
- egy ottani atya segítségével – formálódott papi hivatása.

1958-ban jelentkezett az Esztergomi Szemináriumba, és 
szorgalmának, tudásának köszönhetően 3 év alatt(!) végezte 
el a teológiát. 1961. június 18-án szentelték pappá, és kezd-
hette el káplánként tevékenységét először Nagylócon, majd 
Budapesten a Bakáts téren. 1972-ben az Esztergomi Szemi-
náriumban, kispapok prefektusa és latin tanára lett, majd a 
Patrona Hungariae leánygimnázium hittanára. Lékai bíboros 
úr 1981 tavaszán nevezte ki Nagymarosra plébánosnak.

30 évig élt közöttünk, és vezette a nagymarosi katolikus 
egyházközösséget. Nemcsak vezetőként, plébánosként is-
merhettük meg, hanem emberként is példát adott nekünk. 
Elsősorban szerénységből hiszen valószínűleg kevesen tud-
ták róla, hogy a természettudományi ismeretein túl, teológiai 
– egyházjogi ismereteit is folyamatosan gyarapította, és ne-
vezték ki, érseki tanácsosnak, majd pedig kanonoknak. Szű-
kebb ismerettségi körében megtapasztalhattuk, a kultúra, az 
irodalom és a művészetek területen szerzett széleslátókörét, 
tájékozottságát is. 

Mindezek mellett, vagy éppen ezek „birtokában” tudta na-
gyon egyszerű és közvetlen szavakkal megszólítani a vele ta-
lálkozó, - hívő vagy éppen hitüket még kereső- nagymarosi-
akat és tudott kötetlenül, kedvesen elbeszélgetni velük. Amit 
még feltétlen kiemelnék, nem mindennapi jelleméből, az az 
igényesség, a mindenben minőségre való törekvése. Ezt is 
igyekezett fi nom tapintattal néha pedig ironikusan, humorral 
fűszerezve átadni a vele kapcsolatba kerülőknek.

Ez az igényesség és a lényeges dolgokra történő koncent-
rálás jellemezte papi tevékenységét is: prédikációi, ifj úsági 
és felnőtteknek tartott hittanórái, Bibliamagyarázatai, lelki 
beszélgetései, mind-mind kisebb- nagyobb „kincses bánya-
ként” álltak rendelkezésére az őt hallgatóknak. Elévülhetetlen 
érdemeket szerzett városunk, Nagymaros számára azzal is, 
hogy a 80-as évek, nem éppen egyszerű, rendszerváltás előtti 
évtizedében, átvette elődeitől, és folytatta, az addigra ország-
határon is túlmutató Nagymarosi Ifj úsági Találkozók ügyét. 

Mindeközben nemcsak mi ismerhettük meg őt, de ő is 
minket, és mint azt sokszor elmondta nagyon megszerette a 
marosiakat. 2011-től életének utolsó éveit, Bíboros Úr hívásá-
ra ismét Esztergomban töltötte, de mindvégig, - betegségének 
hónapjai alatt is – tartotta velünk a kapcsolatot. Nagyon sze-
rette a verseket, amelyeket sokszor kívülről – fejből idézett. 
Egy ilyen vers néhány sorával búcsúzunk tőle, és olvashatjuk 
azt, mint utolsó üzenetét: 

Köszönöm, Istenem, egyetlen,
hogy olyan emberekre leltem

az életemben, akiket
a mai napig is szeretek.

Kik bennem nőttek, mint a fákat
növesztik a törékeny ujjak
mint a testőrök körülálltak

A legutolsó vérkörön
is velem voltak, köszönöm.

   /Gyurkovics Tibor: Tiszták/

Hadi Ferenc

János atya hazatért…

A Budapest Környéki Tör-
vényszék szervezeti egységei, 
valamint a helyi bíróságai vo-
natkozásában nyári, illetve téli 
ítélkezési szünet megtartására 
kerül sor, így a Váci Járásbíró-
ságon is.

A nyári időszakban július 
17-től augusztus 18-ig, a téli 
időszakban pedig december 
27-től december 29-ig tart. 

Ezen időszak alatt nem folynak 
tárgyalások, a pénztári, elnöki 
félfogadás és a bűnjelek átvétele 
szünetel.

A büntető (fszt. 7.), polgári 
(fszt. 8.) és végrehajtói (fszt. 9.) 
kezelőirodákon az ügyfélfo-
gadás hétfőn 9-12 óráig és 13-
15.30 óráig, kedd, szerda, csü-
törtök, pénteki napon 9 órától 
11 óráig tart.

Ítélkezési szünet a váci bíróságon
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Kerékpárral Albánián át - VI.
Kis ország, nagy lélek, vad természet

Vállalkozásunk utolsó harmadá-
ban már tervbe vesszük néhány 
nagyváros meglátogatását is. 
Gjirokastra és Berat történelmi 
városrészei a világörökség részét 
képezik, ehhez mérten valóban 
lenyűgöző élmény bringáinkat 
hátrahagyva az ódon, több száz 
éves régi házak, sikátorok között 
bolyongani. Beratban ráadásul 
érzékszerveink ébersége foly-
tán belebotlunk egy igaz albán 
pékségbe. A frissen sütött ke-
nyér messzire terjengő illata egy 
cégtábla nélküli, zárt fa kapuhoz 
vezet bennünket, amely kopog-
tatásunkra – barátságos invitálás 
kíséretében – váratlanul szélesre 
tárul. Semmi hókusz-pókusz, 
lekváros brűgettyű, csokis te-
kercs, silány tésztából készült 
felfújt zsömle. Hamisítatlan, az 
ősi mesterség szabályai szerint 
működő pékműhely ez, nagy 
fatüzelésű kemencével, fa tészta-
formákkal, hatalmas péklapáttal, 
mellyel a szemünk láttára kap-
kodják ki a serényen a kemen-
cetérből a forró kenyereket. Hm, 
azok a fenséges ízek!

Fier városában – a közelben 
lévő Apollónia romváros másfél 
ezer éves maradványainak meg-
tekintése után – ér bennünket 

hasonló szívélyességről tanúsko-
dó élmény. Nem máshol, mint a 
város legnagyobb mecsetjében, 
muszlim imaházában. Éppen 
a délutáni imádság végére ér-
kezünk az épülethez, ahonnan 
nagy számban özönlenek ki az 
emberek. Illetődöttségünk ezért 
is érthető, amint nyomakodunk 
a bejáratok egyike felé. Félénk, 
udvarias kérdésünket – beléphe-
tünk e a dzsámiba? – nyitottan 
fogadják, és jelzik: természete-
sen, amennyiben levesszük a 
cipőinket. A hatalmas kupola 
alatt teljes egészében szőnyeggel 
borított, puritán imacsarnok, dí-
szítésnek nyoma sincs sehol, egy 
szószéket, és néhány számunkra 
értelmezhetetlen írásjelet látunk 
mindössze a falakon. Óvato-
san körbejárunk, lopva fény-
képezünk, videózunk, mikor 
legnagyobb meglepetésünkre 
– mivel még tucatnyian lézen-
genek az imatérben – néhányan 
odajönnek hozzánk, és barát-
ságosan érdeklődnek, honnan 
jöttünk? Beszélgetésbe kezdünk, 
s mikor jelezzük nekik, hogy 
váratlan és kellemes egy iszlám 
mecsetben a keresztény kultúrá-
jú emberek ilyen szívélyes fogad-
tatása, megjegyzik: az ő vallásuk 

is az Isten előtti meghajlás és a 
szeretet parancsát hirdeti, és ne-
kik semmi közük az iszlámmal 
mára összekapcsolt erőszakhoz, 
szent háborúhoz, az Iszlám Ál-
lam őrültségeihez. Beszédüket 
hallva, tekintetüket látva hisszük, 
hogy igazat beszélnek. Nagy kár, 
hogy manapság kevéssé találko-
zunk Európa szerte az iszlám e 
barátságos arcával. 

Tovább csatangolva Fierben 
megállapítjuk, hogy ezt a várost 
is – akárcsak a többi eddig látot-

tat – hatalmas kettősség jellemzi. 
A központ, centrumhoz tartozó 
rész – ez többnyire egy hosszú 
és széles sétálóutca – a legma-
gasabb színvonalon kiépített, lu-
xust sem nélkülöző, kifejezetten 
elegáns, reprezentatív terület. 
Csillogó, a legújabb divatot fel-
vonultató kirakatok, elegáns üz-
lethelyiségek, egymásba érnek 
a tetszetős éttermek, kávézók, 
bárok és azok utcára telepített 
kerthelyiségei, jól öltözött em-
berek és nyüzsgés mindenütt. 
De ha akárcsak egy utcányit 
is letérünk ezekről a „kirakat” 
főutcákról, a legnagyobb rende-
zetlenséggel, lelakott homlokza-
tokkal, kosszal, nagy szegény-
séggel találkozhatunk. Hatalmas 
a kontraszt.  

Szintén felemás érzések ka-
varognak bennünk az ország 
egyik legkülönlegesebb termé-
szeti képződményének meglá-
togatásakor. A Kék Szem forrás 
olyan intenzitással tör fel a föld 
mélyéről (másodpercenként 7.5 
m3), hogy azonmód folyó válik 
belőle. A jéghideg, kristálytiszta, 
kékeszöld víz egy több mint 50 
m mély, 4-5 m átmérőjű kür-
tőből árad fölfelé, persze hogy 
megfürdünk benne. Lélegzetál-
lító a kürtő fölé érve a felbugyo-
gó áramlattal szemben néhány 
métert beleúszni a mélységbe, 
nyitott szemmel. Káprázatos ter-
mészeti képződmény, káprázatos 
erdei környezet, de mindez csak 
a forrás közvetlen környezeté-
re mondható el. Az ide vezető 
minősíthetetlen minőségű út, a 
parkoló hiányában az út mentén 
kilométer hosszan jobbra-balra 
szanaszét parkoló autók, a min-
denfelé eldobált szemét, a forrás 
közelébe telepített proli-vurstli 
életérzés – albán Korda Gyuri és 
népi zenekara, ökörsütés, gics-
csárusok hada – egészen egy-
szerűen nemtelenné teszi ezt 
a fenséges természeti csodát. 
Valahogy másképp működik 
ez máshol – jutottak eszünkbe 
az általunk is megjárt Norvégia 
és Izland nagy turistaforgalmú 
nemzeti parkjai.     - Folytatás 
következik.

A túra résztvevői: 
Hámori Tibor, Mihály Gá-

bor (fotó), Varga Tamás és 
Heininger Ferenc
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A tanév utolsó heteiben sok 
program volt iskolánkban. A 
zeneművészeti tanszak év végi 
vizsgáit hallgatva rádöbben az 
ember, hogy rengeteg tehetsé-
ges gyermek jár ide. Különle-
ges zenei élményben volt része 
azoknak, akik hallhatták ezeken 
az alkalmakon a tanulók muzsi-
káját. Több diák tett alapvizsgát, 
Hoff mann Csenge és Schirmer 
Klára (képünkön) fuvolából, 
Szalai-Benedek Bálint és Striker 
Áron zongorából, Bálint And-
rás és Ribai András pedig az ütő 
tanszakon. Gratulálunk a szín-
vonalas vizsgájukhoz! Az egész-
re rátette a koronát a tanévzáró 
hangverseny, melyen fergeteges 
előadásoknak lehettünk tanúi. 
Köszönjük minden zenetanár 
egész éves munkáját, Szigeti-Be-
nedek Gabriellának pedig azt is, 
hogy összefogja a zenei képzést.

A Kittenberger napon az ütős 
együttesünk és két táncos cso-

portunk színvonalas előadással 
örvendeztették meg a közönsé-
get.

Sportversenyeken is vettek 
részt diákjaink. A II. korcso-
portos fi úk voltak Albertirsán 
megyei atlétika diákolimpián. A 
2. osztályosok pedig kölyökat-
létikán vettek részt Vácon, ahol 
minden gyerek személyre szóló 

oklevelet kapott.
Tanév végén az osztályok 

nagyon változatos helyeken ki-
rándultak a gyerekek nagy örö-
mére. Idén megint lehetőséget 
kaptunk arra, hogy ingyen me-
hettünk át Visegrádra a komp-

Ballagás
A búcsúzás mindig fájdalmas 
pillanat. A nyolcadik osztályosok 
egyik évben sem hiszik el, ami-
kor mondjuk, hogy majd meg-
látjátok! Természetesen érthető 
az izgalmuk. Nyolc éven át jártak 
ugyanabba az iskolába, sokan 
közülük még az óvodai éveket 
is együtt töltötték. Nem csoda, 
hogy várják az új iskolát, új ba-
rátokat. Ám abban a pillanatban, 
amikor a csengő utoljára szólal 
meg számukra, sokuknak elszo-
rul a torka. Valami véget ért.......
valami, amit már megszoktak, és 
nem tudják, mi vár majd rájuk.

A ballagási ünnepségen Fá-
bián Szabolcs igazgató úr bú-
csúzott a gyerekektől. Iskolánk 
kórusa énekelt, Bálint András 
és Ribai András muzsikált, majd 
Hamvasné Hortoványi Gyöngy-
vér búcsúzott sírva-nevetve a két 
osztálytól.

Bálint András és Mosonyi 
Borbála átadták az iskola zászla-
ját, melyet Laczó Luca és Murá-
nyi Kende hetedik osztályos ta-
nulók vettek át.

A műsor után került sor az 
idei év kitüntetett tanulóinak 
díjátadására. Az év diákja címet 
Bálint András kapta. Az év zené-

sze és hangtechnikusa Szalai-Be-
nedek Bálint lett.

A szülők köszöntése után a 
gyerekek léggömböket indítot-
tak útjukra a levegőben. Ám egy 
kis meglepetéssel! A megbeszélt 
koreográfi a szerint a két osztály-
főnök, Hamvasné Hortoványi 
Gyöngyvér és Petrovics Béla áll-
tak a kör közepén. Meglepődve 
látták, hogy csak ők ketten en-
gedték el a léggömböket. A gye-
rekek még vártak. Az " Ilyenek 
voltunk" című dallal búcsúztak 
könnyes szemmel kedves ta-
náraiktól...../ az ötödikesek az 
emeletről követték az eseménye-
ket.....ennél a pillanatnál felkiál-
tottak: sír a Gyöngyő néni meg 
a Bélabá! /

Hát igen. A ballagás nagyon 
szép, és megható volt. De egyben 
szomorú, hiszen a búcsú fájdal-
mas...

Tanárbúcsúztató
Iskolánkban már régi hagyo-
mány, hogy a ballagást megelő-
zően a nyolcadik osztályosok 
egy kedves kis műsorral búcsúz-
nak tanáraiktól. A gyerekek nem 
csupán egy kistablóval, és egy 
szál virággal búcsúznak, hanem 
vidám, humoros kis versekkel, 
idézetekkel, melyekre a legszíve-

pal több osztállyal. Szeretnénk 
ezúton is megköszönni ezt az 
Atlantis Visegrád Club Kft -
nek, és vezetőjének Jung Vil-
mos úrnak. 

Az utolsó héten egészségna-
pokat tartottunk, melyen unat-
kozni nem volt ideje senkinek. 
Köszönjük a testnevelő tanárok-
nak a szervezést. A ballagáson 
elbúcsúztunk a 8. osztályosok-
tól. A tanévzáró ünnepélyen 
Petrovics László polgármester úr 
és Fábián Szabolcs igazgató úr 
beszédét hallgattuk meg, ezután 
az énekkar egy gyönyörű dal-
csokrot énekelt. A kitűnő tanu-
lók oklevelet és könyvet kaptak 
az egész éves kitartó munkájuk 
elismeréseként. Trombitaszót is 
hallhattunk Rácz Tamás és tanít-
ványa Bálint Gergő előadásában. 
És itt még nem volt vége teljesen 
az évnek, mert a nyári napközis 
tábor érdekes programjain na-
gyon sok gyerek vett részt.

A szünetre mindenkinek jó pi-
henést kívánunk!

Zoller Csabáné

Az iskola júniusi hírei

sebben emlékeznek.
A 8/a  osztály egy kvízzel ké-

szült. A gyerekek tanáraik leg-
szembetűnőbb tulajdonságait 
sorolták fel, így kellett magunk-
ra ismernünk. Majd a sok neve-
tés után mindannyian kaptunk 
egy „jókedv bödönt”, melybe az 
osztály minden tanulója írt ne-
künk olyan pozitív gondolato-
kat, melyek széppé és könnyeb-
bé tehetik a napunkat.

A 8/b osztály igen próbára 
tette a tanári kar leleményes-
ségét! A tanterembe egy igazi 
kalandparkot varázsoltak, ládi-
kókkal, kulcsokkal, kódokkal! 
És csak a megfejtés után távoz-
hattunk! Hála néhány ügyes 
kódfejtő kollégának mindany-
nyian kiszabadultunk! Termé-
szetesen itt is kaptunk néhány 
kedves szót, vicces jellemzést, 
melyen nagyon jól szórakoz-
tunk!

A tanári kar nevében kö-
szönjük mindkét osztályfő-
nöknek, Hamvasné Hortoványi 
Gyöngyvérnek és Petrovics Bélá-
nak, és nem utolsósorban a gye-
rekeknek ezt a vidám délutánt, 
mely egyben volt szomorú is, 
hiszen számunkra a búcsúzást 
jelentette.

Heinczné Cserni 
Katalin

Vadasparkban 
a 3.b osztály

Régóta vártuk már az osztállyal, 
hogy elmenjünk Budakeszire a 
Vadasparkba. Végre elérkezett 
a kirándulás ideje. Megérke-
zésünk után elsőnek sünikkel 
találkoztunk.  A madarakról is 
sok érdekességet tanultunk, és 
a séta során láttunk az úton egy 
nagy siklót, aminek a fi úk na-
gyon örültek. Rögtön meg akar-
ták fogni. Szerencsére ez nem 
sikerült nekik. A nagy vadak is 
szépek voltak, de kedvencünk 
a két medve volt, Romulusz és 
Tibor. A gondozójuk elmesélte 
az állatok történetét, hogy mi-
ért élnek itt Budakeszin és nem 
a Medveparkban Veresegyhá-
zán. Az osztály kipróbálhatta 
a kúszást is, bemehettünk a 
rókalyukba. Ez nagyon tetszett 
mindenkinek.  A híres emberek 
életéről is olvastunk, Palkó és 
Tomi örömmel fedezte fel Kit-
tenberger Kálmán oszlopát. A 
nap végén jégkásával hűsítettük 
magunkat. Énekelve, vidáman 
érkeztünk haza. Nagyon szép 
volt ez a nap.

Román Réka és 
Zoller Zsófia 3.b

A Kittenberger napon a 
Zoltai ikrek koszorúztak  a 
család nevében
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"Kati néni, jövőre hová me-
gyünk osztálykirándulásra?" - 
hangzott el a kérdés (nem elő-
ször), amikor már csak néhány 
lépés választott el attól, hogy a 
gyerekeket fáradtan, álmosan, 
de épségben adjam át a szülők-
nek.

Hiszen még vége sincs az 
évnek, gondoltam, ám tudom, 
hogy ez egy nagyon lényeges 
kérdés. Mert az osztálykirándu-
lás minden év végén egy vidám 
momentum. Igaz, majdnem 
minden esetben előzi meg vita, 
hogy hová menjünk, mit néz-
zünk meg, hol fogunk aludni, 
stb., de a gyerekek mindig nagy 
izgalommal várják. 

Hogy miért fontos? Mert jó 
lesz az iskolán kívül együtt len-
ni, játszani, beszélgetni! Az évet 
már lezártuk, tanulni nem kell, 
lehet tervezni a vakációt.

Idén a legtöbb osztály ter-
mészetközelben kirándult. A 
mai generáció számára bizony 
egy új élmény, amikor olyan 
helyen vannak, ahol nincs civi-
lizáció, a technika ördöge nem 
csábít! Nekem többen tették fel 
a kérdést, hogy jaj, mit fogunk 
ott csinálni? Bevallom, kicsit én 
is aggódtam. Nem lesz térerő, 

még áram sem, mihez kezde-
nek majd? És kellemesen csa-
lódtam. Játszottak! Élvezték a 
patakot, fát hordtak, tüzet rak-
tak, labdáztak, hangos neveté-
sük senkit sem zavart. Ja, és az 
éjszaka izgalmai! A baglyok hu-
hogása, a levelek susogása mind 
nagy élmény! Meg a versengés, 
hogy ki tud kevesebbet aludni...

Ezért fontos az osztályki-
rándulás. Hogy egy kis időre 
kiszabaduljunk a mindennapos 
mókuskerékből, hogy együtt 
lehessünk, beszélgethessünk, 
a gyerekek együtt játsszanak 
tanáraikkal (és micsoda büsz-
keség a tanárokat valamiben 
legyőzni!)! És persze olyan él-
mény, melyről talán még most 
nem is tudják, mennyit fognak 
majd anekdotázni és nevetni!

Nekünk, pedagógusoknak 
természetesen a legfontosabb, 
hogy épségben adjuk át a gyer-
kőcöket a szülőknek. És ameny-
nyiben a kirándulás vidám, 
problémamentes volt, az már 
teljes siker. Akkor bármily fá-
radtak is vagyunk, tudjuk, hogy 
jövőre újra nekivágunk. Mert az 
osztálykirándulás fontos!

Heinczné Cserni 
Katalin

Első nap: a táborba fél nyolctól 
gyülekeztünk. Teri néni vezeté-
sével bemutatkoztunk, megis-
merkedtünk egymással. Reggeli 
után két csoportra váltunk. Mi 
nagyobbak énekelni mentünk, 
míg az elsősök tarisznyát fes-
tettek. Délután Borkó Bálint és 
Erdei Gabriella tánctanárokkal 
megtanultuk a „Pozsonyi sétaté-
ren megy a villamos” című nép-
dalt, majd palackdobálást ját-
szottunk a táncbotokkal. 

Kedden ellátogattunk Viseg-
rádra a Királyi Palotába, ahol a 
„Misztrálos” Tamás bácsi vezetett 
körbe, mesélt a Palota életéről. 
Ebéd után átmentünk a Törté-
nelmi Játszóparkba. Nagyon jól 

Tanév végén, az előző évekhez 
hasonlóan, iskolánk ismét szer-
vezett napközis tábort. Első héten 
34 tanuló, a második héten 12 
alsó tagozatos tanuló vett részt a 
táborban. A tábor szervezésekor 
arra törekedtünk, hogy a gyer-
mekek egyéni igényeit és életko-
ri sajátosságait fi gyelembe véve 
változatos programokkal, sok 
játékkal, mozgalmas időtöltést és 
szórakozást biztosítsunk. A tá-
bor indításakor bizonyos célokat 
tűztünk ki, melyeket igyekeztünk 
megvalósítani, mint :

- Egymás iránti felelősségérzet 
erősítése.

- Konfl iktuskezelés, közösségi 
szellem fejlesztése.

- Összetartás és együttműködés, 
önbizalom erősítése.

- Kézműves tevékenységgel 
a kreativitás, problémamegoldó 
készség, önkifejezés fejlesztése.

- Motiváló légkörben való cso-
portos együttlét, a társas kompe-
tenciák,pl. empátia erősítése, kap-
csolatteremtő képesség fejlesztése.

Ezeket a célokat vidám hangu-
latban, játékos feladatok megol-
dása során értük el.

A tábor reggel 7:30-tól délután 
15 óráig tartott. Első nap megbe-
széltük a hét várható programja-
it, valamint a tábor szabályait. A 
napi háromszori étkezést a Ma-
ros Étkezde szolgáltatta. Ezúton 
is szeretnék köszönetet mondani 
Arnold Mónikának és az étkezde 
minden dolgozójának a fi nom 
ételekért, és azért, hogy a kirán-
dulások, valamint az iskolán kí-

vüli programok alkalmával hideg 
úti csomagot készítettek a táboro-
zó diákoknak. 

Célunk az volt, hogy a gyere-
kek minden perce le legyen kötve, 
ezért 2x egy hétbe próbáltuk ösz-
szesűríteni a programokat. Volt 
kézműves foglalkozás, minden-
ki saját maga tervezte tarisznyát 
festett. Kirándultunk Visegrádra 
a Királyi Palotába, játszottunk a 
Történelmi Játszóparkban. Busz-
szal utaztunk Nőtincsre a Sehol-
sziget Élményparkba. Volt zenei, 
táncos, játékos foglalkozás. Stran-
doltunk, sportoltunk, számhábo-
rúztunk. A nagy meleg ellenére az 
Állatkertbe is elmentünk. Meg-
néztük a Tájházat Nagymaroson. 
Megismerkedtünk Kati néni terá-
piás kutyájával is. Megtekintettük 
Esztergomban a Duna Múzeumot 
és a Geodát. A programok során a 
felhőtlen jókedv, a vidámság ke-
rült a középpontba. Az önfeledt 
szórakozás, a kötetlen beszélgeté-
sek, az érdekes programok bizto-
sították a kellemes kikapcsolódást 
a gyermekek számára.

Mind a két hét zárásaként 
meglepetésnek fi nom palacsinta 
volt a desszert.

Remélem sikerült olyan prog-
ramokat megvalósítani, melyek 
értéket és élményt nyújtottak a 
gyermekek számára.

Köszönöm kollégáimnak a vi-
dám, változatos programokat, fog-
lalkozásokat, az aktív részvételt.

Heincz Tamásné 
táborszervező, alsós 

munkaközösség-vezető

Erdei iskola Bogácson
Nagy izgalommal vártuk a hétfőt, amikor az osztállyal elindultunk 
Bogácsra. Hosszú buszút után végre megérkeztünk. Az Angyalok 
Házában szálltunk meg. Miután megkaptuk a szobáinkat kipakol-
tunk és berendezkedtünk. Este sokat játszottunk. 

Másnap a környéken kirándultunk. Felmentünk a kilátóhoz, 
megnéztük a tavat is. Nagyon szép volt ez a vidék. Ebéd után nagyot 
strandoltunk, csúszdáztunk, pancsoltunk.

Szerdán szafari busszal kirándultunk. Felmásztunk a Subalyuk 
barlanghoz is. Rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. 

Nagyon köszönjük a tanító néniknek, hogy ennyi szép helyre el-
vittek minket.

Bálint Boróka Anna 4. a

Az osztálykirándulásokról 
általában...

Táboroztunk telt ez a nap is.
Szerdán mi mentünk tarisz-

nyát festeni, az elsősök pedig 
énekelni és játszani. A délután 
egy kis pancsolással folytatódott, 
majd kidobót játszottunk.

Csütörtökön busszal utaz-
tunk Nőtincsre a Seholsziget 
Élményparkba. Itt találkoztunk 
Lüszivel a lámával, Pákóval és 
Kokóval, a beszélő papagájokkal. 
A nap végén fáradtan ültünk fel 
a buszra.

Utolsó nap: Péter bácsi egy 
szuper számháborút szervezett 
nekünk. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Sokat nevettünk.

Köszönjük a jó kis programo-
kat, kirándulásokat!

Hamvas Boróka és 
Nagy Csenge 

4. b osztályos tanulók

Nyári napközis tábor
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A kajakosok júniusi eredményei 
A nemzetközi versenyek miatt ebben az évben a június nagyon 
feszített tempót követelt, négy verseny is volt. Először a Régiós 
Diákolimpia volt Sukorón, majd szegeden válogató verseny, 
ezután az Országos Diákolimpia újra Sukorón, ahová a Régi-
ós versenyen legjobbjai jutottak be. A hónap végén a Vidék 
Bajnokság következett. ezen a versenyen lehet az indulás jogát 
kiharcolni az Országos Bajnokságra.

Legjobb eredmények:

Régiós Diákolimpia Sukoró 2017. 06.4-6-ig
K1 Férfi  Ifj úsági U17-U18. 200m 1. Szántói Szabó Tamás 3. 
Polgár Péter; K1 Férfi  Ifj úsági U17-U18. 500m 1. Polgár Pé-
ter; K1 Férfi  Ifj úsági U17-U18. 1000m 1. Szántói Szabó Tamás; 
K2 Férfi  Ifj úsági U17-U18. 1000m 1. Szántói Szabó Tamás és  
Polgár Péter; K1 Férfi  Serdülő U16. 500m  4. Gaszner Ádám, 
8. Dobó Bálint; MK1 Férfi  Gyermek U12. 2000m 6. Gyimesi 
Levente; K2 Női Serdülő U15-U16. 500m 6. Döbrössy Orsolya 
és Illés Panna.

Ifj úsági Eb- Vb, U21, U23 és EYOF 
Válogatóverseny Szeged 06.08-10-ig

K1 Férfi  Ifj úsági U17-U18. 200m 9. Polgár Péter; K1 Férfi  
Serdülő U15-U16. 200m .6. Gaszner Ádám; K2 Férfi  Ifj úsági 
U17-U18. 1000m 5. Szántói Szabó Tamás és Polgár Péter; K2 
Férfi  Ifj úsági U17-U18. 200m 4. Szántói Szabó Tamás és Polgár 
Péter.

Országos Diákolimpia Sukoró 06. 23-25-ig
MK1 Férfi  Gyermek U12. 2000m 8. Gyimesi Levente; K4 Férfi  
Gyermek U10-U12. 2000m 3. Gyimesi Levente, Schwarcz 
Dávid, Horányi Tamás, Somoghy Bence; K2 Női Serdülő 
U15-U16. 500m 6. Döbrössy Orsolya és Illés Panna; K4 Női 
Serdülő U15-U16. 500m 5. Döbrössy Orsolya, Illés Panna, 
Csonka Eszter és Tóth Rebeka; K1 Férfi  Ifj úsági U17-U18. 
200m 2. Szántói Szabó Tamás; K1 Férfi  Ifj úsági U17-U18. 
1000m 2. Szántói Szabó Tamás.

Ezen a versenyen külön futamokat rendeznek azoknak, akik 
még nem rendelkeznek versenytapasztalattal.

Szabadidős eredmények:
MK-4 fi ú U10-12 Szabadidős 500m döntő 1. Molnár Bence, 
Hegyi Vencel, Gaszner Ákos, Edöcsény Botond (képünkön); 
MK-2 fi ú U12 Szabadidős 500m döntő 6. Schäff er Gábor, 
Féja Lőrinc; MK-1 fi ú U12 Szabadidős 500m döntő  1. Gasz-
ner Ákos; MK-1 fi ú U12 Szabadidős 500m döntő  1. Hegyi 
Vencel; MK-1 fi ú U10 Szabadidős 500m döntő  8. Petrovics 
Ákos; MK-1 fi ú U10 Szabadidős 500m döntő 5. Péntek Már-
ton; MK-1 lány U10 Szabadid ős 500m döntő 6. Molnár Anna 
9.  Burgermeister Dorka.

Döbrössy László

Közösségi összefogással 
újult megy egy játszótér

Köszönetet szeretnénk monda-
ni a főszervezőknek; Ormándy 
Nóránk, Balogh Nóránk és Ko-
csis Norbertnek illetve minda-
zoknak, akik a Halas melletti 
játszótér felújításához, az ado-
mánygyűjtés során pénzzel, a 
munkálatok során fi zikailag is 
hozzájárultak a projekt megva-

lósításához.
A játszótér új gumiszőnyeg 

burkolatot kapott, árnyékoló 
ponyvákat a meleg ellen, új pa-
dokat, egy nagy doboz homo-
kozó játékot, de kicserélték a 
homokot is, illetve átfestették a 
már meglévő elemeket.  Az át-
adás ünnepélyes keretek között 
zajlott, a kicsik nagy örömére; 
lufi val, sütivel, dinnyeevéssel!

Tervben van még a játszótér 

teljes körbekerítése is, hogy még 
biztonságosabb legyen a terület. 
Az önkormányzatnak ezt a ké-
rést még felül kell vizsgálnia, de 
reméljük mihamarabb sikerül 
ezt is megvalósítani.

Jó érzés látni, hogy sokan 
kicsit sajátjuknak is tekintik a 
játszóteret; vigyáznak rá, elpa-

kolnak maguk után, ügyelnek 
a tisztaságra, odafi gyelnek egy-
másra és másokra is. Szeret-
nénk, ha példaértékű maradna 
mind a gyerekek szemében 
mind a szülők szemében, ezért 
kérjük, használják rendelte-
tésszerűen, hogy minél tovább 
örömüket lelhessük benne!  

Köszönjük: 
a gyerekek és 

a szülők

jelentkezÉsi hatÁridÖ: jÚlius 30.
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 Mélyen tisztelt Polgármester Úr!  
A nyilvánosságot megragadva szeretném megköszönni, amit kö-
zös ismerősünkért tett!

Kemény volt a tél, sokan fáztak a gyönyörű nagymarosi hegye-
ken megbúvó téliesített nyaralókban. Ám ez a kisváros nem azért 
viseli a „polgárváros” nevet, hogy lakói a modern kor nemtörődöm-
ségével forduljanak el egymástól. Valaki észrevette a fázó-reszkető 
hegylakót, a másik jótét lélek felvette a telefonkagylót, - megkon-
gatta a harangot-, s a harmadik, - felvitte a segítséget a kis házikóba.

Ahogy a népmesékben a harmadik, a legkisebb királyfi , olyan 
huszárvágással oldotta meg Ön a helyzetet, mely könnyen tragiku-
san végződhetett volna. Nemcsak fűtési lehetőséget, s az ÖNO-ban 
segítő ellátást biztosított rászoruló embertársunknak, hanem azt is 
elintézte, hogy hivatalosan is regisztrálják emberünket a segélye-
zendők listáján. Azt pedig sokan el se hiszik majd, hogy személye-
sen is meglátogatta őt, és ezzel a nemes gesztussal nemcsak testi, 
hanem lelki vigaszt is nyújtott neki.

Bizonyára nagyobb, az egész várost érintő feladatok vártak meg-
oldásra, de Ön szakított időt egy tehetetlen embertársunk megse-
gítésére. Példát adva ezzel másoknak is, s bizonyítva, hogy az igaz 
ember nemcsak hivatalánál fogva áll fölöttünk, hanem emberség-
ben is kimagaslik, mert a legkiválóbbak közül való.

    Tisztelettel: egy nyugdíjas pedagógus

Olvasói levél

NEMZETKÖZI SARASTVATI JÓGA /torna/
NAGYMAROSON! EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

-JAVÍTÓ GYAKORLATOK, 
rávezető eszközökkel, sok segítséggel. 

KÖZÉP ÉS IDŐSEBB KOROSZTÁLY számára.

Mozgásszervi, szív és érrendszeri, emésztési problé-
mák, valamint a kedélyállapot, erőnlét, 

és állóképesség javítására.

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/380-6233 - Szűcs Éva 

A képen az általános iskolában az 1956-57 évben végzett tanulók 
láthatóak. A három osztályból sajnos már csak ennyien vagyunk.

Szeretnénk megköszönni Patyis Marinak, Ciberének és Hollósi 
Gézának, hogy összehívták a „tanulókat”.

Isten éltessen minket sokáig! Találkozunk 2018-ban.
                                              Andresz Gréti

Dr. Zoller József: Az időről
(Részlet hamarosan megjelenő könyvemből)

 
Sir Isaac Newton angol fi zikus szerint az idő a világmindenség szer-
kezetének része, egy kiterjedés, amelyben az események egymás utáni 
sorrendben történnek. De az idő csak valami megfi gyelt változással, 
mozgással (pl. a Föld a Nap körüli keringésével) együtt értékelhető. Az 
idő nem látható, nem érzékelhető, mert ilyen érzékszervünk nincs. 

Viszont az idő mérhető. Az időmérés jelenlegi módszere a Sumér ci-
vilizációig nyúlik vissza. Az időt nem a tízes, hanem a 60 –s alapú rend-
szerben mérték. Az időmérés e formáját egy perc=60 mp, egy óra=60 perc 
ma is használjuk. De hogyan került az egy óránál hosszabb idők mérési 
rendszerébe a 12-es szám? Azért, mert a zodiákusban 12 csillag (állatövi) 
jegy van? Mert Jézusnak 12 apostola volt? Mert Izraelnek 12 törzse volt? 
Nem. Az ok régebbi. Egyszerűen a sumérek számrendszerében a 12 
egy kitüntetett szám. Egy napnak 12 nappali és 12 éjszakai órája van. 
Egy évben 12 hónap van. Az egy napnál rövidebb idő általános idő-
mérő eszköze az óra (szerkezet). Az Ókortól napjainkig számos óra 
szerkezeteket (a napórától a mechanikuson át a digitálisig) készítet-
tek. Legpontosabb az atomóra, amely a „cézium 137” rezgésén alapul.  
Ha manapság valaki távoli országba utazik, akkor ismerni kell a Gre-
enwichi Közép Idő (GMt, Greenwich Mean Time) vagy az Egyez-
ményes Coordinált Világidő (UTC, Universal Time Coordinated) 
fogalmát és használatát. Minkét fogalom a Föld Nap körüli keringé-
sén alapul, tartalmuk azonos. Mindkettőhöz meg kellett határozni az 
egyetlen és egységes „Meridián”-t. Hol legyen a Déli és Északi sarkot 
összekötő délkörön (meridiánon) a hosszúsági kör a nulla foka. 

II. Károly angol király 1675-ben a London melletti Greewi-
chi parkban observatoriumot hozott létre ennek tisztázására. Az 
eredmény: Az observatorium távcsönek közepén haladjon át a 
meridián és ott legyen a hosszúsági kör nulla fok. 1884-ben a 
New Yorki Egyezménybe viszont az UTC tették a GMT helyére.
Tehát Greenwichtől keletre az időzóna pozitív (+), nyugatra negatív (-).

Greenwichtől Budapest UTC+1 zónájú, Tokió +9, addig New 
York UTC-4, Los Angeles UTC-8. A szubjektív és az objektív 
idő közötti különbség erősen függ a lelki állapunktól. Ki ne em-
lékezne arra, amikor sok munkája volt, vagy új dolgok kifejlesz-
tésén gondolkodott, akkor milyen gyorsan „elszállt” az idő. Bez-
zeg a rab a börtönben a letöltendő éveket végtelen hosszúnak érzi.
Lindberg elsőként repülte át az Atlanti Óceánt a Párizs New York vo-
nalon 33 óra és 33 perc alatt. Ellensége az álmosság volt, az idő ellen 
küzdött. Ha tettének merészségére gondolt talán rövidnek, amikor 
repülője eljegesedett és súlyossá vált, hosszúnak érezte azt. Nincs az 
ember életében semmi, amiből kevesebbel rendelkezik, illetve ami ér-
tékesebb lenne az időnél. A Földön egyedül az embert zavarja az idő.
Csalóka az idő múlása két esemény között. Mennyi ideig tartott 
a Waterlooi csata? Kérdésre a válaszok 5 órától több napig ter-
jedtek. Azt tudták, hogy 1815.Junius 18-án zajlott. A Napóleont 
csodálók azt sejtették, hogy az ütközet sokáig tartott, mert a csá-
szár nem esett el. Wellingtont dicsőítők szerint csak néhány órát 
vett igénybe. A helyes válasz kb. tíz óra. Folytassuk az időjátékot. 
Michelangelo 1508-ban kezdte el festeni a vatikáni Sixtus- kápol-
na mennyezetének freskóit, hogy 4 év, 5 hónap és 22 nap múl-
tán elkészüljön művével. Pedig azt egyes egyedül, háton fek-
ve csinálta. Ez a fi zikai teljesítmény (az óriási mennyezetfelület 
kifestése) eltörpül a szellemi munkához képest. De elkészült, be-
fejezte a festést, nem úgy, mint néhány szobrát.  Az elsüllyeszthe-
tetlenek hitt Titanic tragédiája két óra 40 percig tartott, amikor 
1912.április 14-én 23 óra 40 perckor összeütközött a jégheggyel.
Neil Armstrong volt az első ember, aki két óra 32 perces sé-
tát tett a Holdon 1969.július 20-án. Híres, szlogenné vált mon-
data: „Kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek”.
A zsidó, a keresztény, az iszlám hitvilágban Isten örökkévaló, a földi 
világon túl, az IDŐN kívüli időtlenségben, az öröklétben létezik. Az 
idő igaz és eldönti mi nem az.

Arany János Toldijában az időről és a fejlődésről imigyen írt:
„Hajt az idő szekere felettünk gyorsan elszáll, ha felülünk, felvesz, 
ha nem ülünk, nem vár”. Az időmből bár 77 évem elszállt, de 
hitem és váram erősen áll.
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Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS ROVATA

Telekönyvtár
A nagymarosiak, és az ide látogatók nyilván már észrevették, 
hogy a cukrászdával szemben áll egy telefonfülke. Ma már 
egyre ritkábban használunk nyilvános telefont, az ötletes ma-
rosiak is ebből indulhattak ki, amikor a fülkéből kiszerelték az 
ormótlan távbeszélő masinát, és a bódéba egy ügyes meste-
rember könyvespolcokat fabrikált. A polcokat pedig megrak-
ták könyvekkel; azt a kötetet viszed el, amelyiket akarod, de 
nyilván elvárják, hogy te is rakjál bele kiolvasott könyveket. 

A telekönyvtár működik! De nem ám ócska, értéktelen 
könyvek gyűjtőhelye lett, én például ott találtam meg a No-
bel-díjas Szolzsenyicin kétkötetes Gulag-ját, ami azóta az ott-
honi könyvespolcomat díszíti. Hiszen ez nem kölcsönkönyv-
tár, bár az elvitt könyveket illik pótolni, s ahogy látom, ez 
rendszeresen meg is történik.

A marosiak találmánya zseniális, külföldi vendégeim is cso-
dájára járnak. A közösségi művelődés új platformja valósult 
meg, ott, a cukrászdával szemben.

Nem győzöm dicsérni a marosiak ízlését, hetenként elláto-
gatok a bódéba, természetesen mindig a legértékesebb irodal-
mi alkotásokat viszik el elsőként. Úgy döntöttem, hogy cserébe 
a Nobel-dijasokért, én is beteszek egy kötetet: jelesül a nemré-
giben megjelent könyvem egy példányát. Még kedves dediká-
ciót is írtam bele a leendő olvasóimnak.

A kötet hetek óta érintetlenül áll a polcon. Mostanában 
nem is mutogatom a fülkét a vendégeimnek, inkább a cukrász-
da fagylaltját dicsérem.

A Nagymarosi Nőikar és a Meló-
dia Nőikar közös hangversenyén 
hangzott el az Égi vasút című és 
még sok-sok remek kórusmű 
május 13-án - bearanyozván a 
hétköznapok szürkeségét. A nagy 
múltú vendégkórus Fülekről ér-
kezett, mely ősi történelmi város a 
Felvidéken. 

Egy-egy énekkari est lehető-
séget nyújt arra, hogy az élő zene 
élményével gazdagodjunk egy 
olyan világban, ahol mindent a 
hasznosság mérlegén mérnek. 
Pedig művészet kitágítja az időt, s 
örömet ad. 

„A hajdan volt ember el- kiéne-
kelte magából a fájdalmat, magá-
ból és környezetéből a rontó szellem 
hatalmát, s helyét fészkelte lelkében 
az örömnek. Énekelt minden na-
pon, de igazán a nagy ünnepek ad-
ták alkalmát az éneknek” – mond-
ta Molnár V. József néprajztudós 
egy régi nagymarosi előadásán. 
Pünkösd közelségében – e kórus-
találkozón is éreztük a szent lélek 
üzenetét: a fülekiek Agnus Dei-jé-
ben, a Kyrie szárnyaló dallamában, 
Kodály méltóságteljes 150. Genfi  
zsoltárában és Tartius Stabat Ma-
terének szívszaggató harmóniái-
ban. A nagy múltú énekkar igen 
jól képzett hangú asszonyokból 
áll, nem véletlen, hogy több kó-
rusversenyen nyertek díjat! Veze-
tőjük Magyarországon végzett a 
váci Pikéthy konzervatóriumban, 
Brusznyai Margitnak, (Nagyma-
ros díszpolgárának) tanítványa 
volt, - emellett az Isten kivételes 
szép énekhanggal áldotta meg. 
A szólók: Makkainé Simon Kata-
lin karnagyé, Légrádi Veronikáé 
– szárnyaló, magasba emelőek 
voltak, - az énekkar telt hangzása 
nemkülönben – s megérdemelten 
kaptak nagy tapsot. Bartók Levél 
az otthoniakhoz című kórusműve 
előadásával dalban ölelte egymást  
a történelmi Magyarország elsza-
kított két része.

Karai József Vadrózsa című mű-
vét a fülekiek, a Tündér ha lennék 
címűt és az Égi vasút című spiritu-
álé-feldolgozást a nagymarosiak is 
énekelték – lendületesen, magával 
ragadóan. A természet közvetíti 
az égi üzenetet, mint a fűszálra 
lépő Tündér dalában, vagy ahogy 
a rózsa kelyhe tárul a Hajnalo-
zóban, úgy nyit a lélek egy ilyen 
ünnepen – először egymás felé, 
majd föl, dicséretet zengő énekkel: 
I will sing to the Lord! (John Rut-
ter kórusműve valóban a lélekhez 

szólt a marosi nők  előadásában!)  
Közben énekeltek az asszonyok az 
élet kis örömeiről, a szerelemről, 
lánykérésről, a karádi leányvásár-
ról, a legényfogó étkekről, és nem 
maradt ki a műsorból – melyet 
Brusznyai Margit konferált nagy 
szeretettel és zenetörténeti felké-
szültséggel – a derű és a tréfa sem:  
Novikov népdalfeldolgozása egy 
kis humort csempészett az emel-
kedett percek közé. Igen változatos 
volt a műsor, szép csengő hangon 
énekelt a szoprán és halkabban, de 
biztosan, tisztán az alt - az egész 
előadást nagyfokú muzikalitás 
jellemezte. Ez – a lelkes kórusta-
gokon kívül -kiváló karnagyuk, 
Patrik Judit érdeme! A rendkívül 
zeneértő nagymarosi közönség 
nevében szívből gratulálunk!  A 
Nagymarosi múltidéző facebook 
oldalon Mándli Gyula képei lát-
hatók a műsorról, valamint a 
műv. ház oldalán egy rövid videó 
felvétel – rajta a közösen előadott 
gyönyörű Panis angelicus!( Dö-
mösön a templomban a hagyomá-
nyos kórustalálkozón is énekeltek 
nemrég a marosi asszonyok, s a 
férfi kar is  - szintén nagy sikerrel.) 
A You tube-on  látható régebbi fel-
vételüket is szeretettel ajánlom – 
büszkék vagyunk rájuk! Jó lenne, 
ha a fi atalok közül többen is csat-
lakoznának, mert énekelni jó: az 
ember levetkőzi félelmeit, oldódik 
a mindennapok stressze, a szoron-
gás, nyitottabbá váliuk az ember 
az elidegenedő világban. A tisztán 
megszólaló harmóniák pedig az 
alkotás, a sikeresség élményével, 
örömével ajándékoznak meg – 
nem erre vágyunk mindannyian?

Hámori-Horák Eszter zongo-
raművésznővel - aki az énekkarok 
zongorakísérője – többször talál-
koztunk már.   Finom, érzékeny já-
tékát, a nagy feladatokkal is köny-
nyedén megbirkózó tudását eddig 
is ismertük. Most Liszt Ferencnek, 
a zongoravirtuóz zeneszerzőnek 
híres Desz dúr,  Un sospiro mel-
léknevű koncert etűdjét adta elő 
– férfi as magabiztossággal, lendü-
lettel, romantikus szenvedéllyel és 
sejtelmességgel... Nagyon tetszett! 
A műről mondott szakszerű, élve-
zetes, elbűvölő ismertetője pedig - 
tehetségének új oldalát villantotta 
fel a nagymarosi zeneszerető kö-
zönség előtt. 

Köszönjük ezt a szép hangver-
senyt!

Gyarakiné Márton 
Magdolna

Egy kicsi felhő arany 
fényben erre szállt...

Kedves Családok!
Nagy örömmel adjuk hírül, hogy Nagymaroson 
nemcsak a komp mellett újult meg a gyerekek szá-
mára a játszótér, hanem új lehetőségként a nagy-
marosi plébánián is várnak benneteket szeretettel. 
Többek közt homokozó, csúszda, hinták, trambulin 
és egy hatalmas füves kert várja a játszani szerető 
gyerekeket. A plébánia kapuja 8-21 óráig van nyitva, 
ebben az időszakban bármikor használható a játszó-
tér és a kert.

Gáspár István plébános atya 
és az Egyházközség

T
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

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

„Az állatok iránti könyörületesség a személyiség jóságából fakad, és ezért biztosan állítható, hogy, 
aki kegyetlen az állatokkal, az nem egy jó ember” Schopenhauer: Az erkölcs alapjai

KÁNIKULAI  EMLÉKEZTETŐ!

A nagy hőségben árnyékot, 
friss ivóvizet a kutyáknak!

A Máté biléta akciója
A lap múlt havi számában hirdettük meg az akciónkat, a jelek szerint létező igényt kielégítve, már többen jelentkez-
tek. Összefoglaljuk a lényeget azoknak, akik nem olvasták.

Az elmúlt években az illetékes hatóságok és a hazai „kutyás világ” a chipek kötelező beültetésére koncentráltak. 
Nagyon helyesen, hiszen az apró szerkezet az eb valamennyi lényeges adatait őrzi, többek között azokat is, amelyek 
például egy baleset után életbevágóan fontosak lehetnek az orvos számára. 

A chip tartalmához azonban csak leolvasó segítségével juthatunk hozzá, az viszont főleg az állatorvos birtokában. 
Vagyis bármikor, bárhol talál valaki egy csatangolót, a doktor nélkül tehetetlen. Ha tudja is a telefonszámát, aligha 
valószínű, hogy a rendkívül elfoglalt, gyakran operáló, a külterületen is dolgozó orvos gyorsan segíthet. A problémát 
a nyakörvekre erősített, a telefonszámot feltüntető biléták szüntethetik meg. Ezek segítségével a megtaláló azonnal 
kapcsolatba léphet a tulajdonossal, olykor percekre rövidülhet a hazatérés.  Az alapítványunk szeretné ösztönözni a 
lakótársakat, hogy nyugodtabb jövőt építsenek maguknak és a kedvencüknek.

Találtunk egy igen jó áron dolgozó gravírozót, mindössze hatszáz forint egy biléta ára, ebből az összegből KÉT-
SZÁZAT AZ ALAPÍTVÁNY ÁTVÁLLAL.

Az akciónak szüksége volt egy lebonyolítási színhelyre, mint korábban annyiszor, ezúttal is a Kutyakanyar Állator-
vosi Rendelő segít. A telefonszámok rendelési időben leadhatóak, vagy e-mail-en (marosvet75@gmail.com) elküld-
hetőek. A biléták érkezéséről értesítést küldünk.

Keverékkutya szépségverseny
A Kittenberger Napok már elmaradhatatlan rendez-
vénye a keverék kutyusok szépségversenye. Idén nagy 
meglepetésünkre a legtöbb "versenyző" először vett részt 
az eseményen. Minden évben öröm látni, mennyi be-
fogadott kis állat lelt Nagymaroson szerető gazdira, és 
reméljük, sokan kapnak kedvet, hogy menhelyről fogad-

janak be egy szerencsétlen sorsú, szeretetre vágyó kis 
állatot. 

A verseny jó hangulatban, vidáman, békében zajlott. 
Négy nevező Vácról, a Zöld Menedék Állatmenhelyről 
érkezett, bízunk benne, azóta már ők is családban élnek. 
Ezen a versenyen mindenki győztes. Jó volt látni a büsz-
ke gazdik arcát, ahogyan a kedvenceikről meséltek. 

Az idei verseny közönségszavazatának győztese Jenei 
Sándorné Misike nevű kutyája, aki szintén talált kutyus. 
Egy jólelkű nagymarosi lakos gondoskodásának köszön-
heti, hogy olyan szeretetben és boldogságban él, amelyet 
megérdemel, s amelyet természetesen kedvességével, 
hűségével hálál meg.

Heinczné Cserni Katalin
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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

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

A művelődési ház programjai
Július-augusztus

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak a részvételét, akik osztoztak 
fájdalmunkban és elkísérték utolsó útjára  Dorfschmid 
Herbertet, férjemet, édesapánkat, nagyapánkat.

A gyászoló család

Július 11. de: Vásár
Július 13. 12-18 óra: Véradás
Július 14. este: Misztrál Fesztivál – táncház
Július 15. este: Misztrál Fesztivál - táncház
Július 17-21: Zenei tábor
Július 20. de: Vásár
Július 21. este: Komolyzenei hangverseny a zenei tábor 
résztvevőinek közreműködésével
Július 24-30: Művészeti tábor
Július 31. de: Vásár
Augusztus 3. de: Vásár

Kedves Alkotó Nagymarosiak!
2017-ben ismét szeretnénk megrendezni a „Nagymaroson 
élő, Nagymaroshoz kötődő” alkotóművészek tárlatát.

Ezen a kiállításon bárki bemutatkozhat, aki alkot. 
Bármilyen témájú és bármilyen technikával készült alko-

tást szeretettel várunk. (Kérjük, a művelődési házba juttassák 
el augusztus 17-ig.)

A megnyitót 2017. augusztus 19-én 18 órára tervezzük.

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak a részvételét, akik osztoz-
tak fájdalmamkban és elkísérték utolsó útjára  DOBÓ 
LÁSZLÓNÉT, szeretett feleségemet.

A gyászoló férj, Dobó László

Erdős környezet
Nagymaroson keresek az erdővel közvetlenül szomszédos, 
télen is lakható, megközelíthető kis házat, hosszú távú bér-
lésre, nagy összegű letéttel. Víz, villany, internet hozzáférés 
szükséges.  Tel.: 06-20/ 942-5822

Születtek: Szabó Tamás és Zeller Petra Csilla lánya: Nóra, 
Légrádi Dávid és Kovács Alexa lánya: Johanna, Sándor 
Tibor és Czebeczauer Viktória lánya: Judit, eincz Gábor 
és Baranyi Katalin lánya: Olívia, Farkas János és Bódi Ág-
nes fi a: Noel.

Házasságot kötöttek: Szűcs Zoltán Attila és Virág Krisz-
tina, Petneházy Tamás és Rádi Zsuzsanna Orsolya, Vorák 
Krisztián és Radics Dalma, Oláh Ádám és Kovacsek Dóra. 

Elhaláloztak: Dr. Zimonyi János (1932),  Niegreisz Lász-
ló Sándor (1954), Maurer Ignác (1942), Heinczinger Já-
nosné sz: Dira Anna (1928), Kalmár Istvánné sz: Gérus 
Ilona Olga (1926), Fazekas Ferenc (1945).



Nagymaros                                                                          15



16                                                                                                                 Nagymaros


