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Szántói Szabó Tamás sérült társát
segítette, hatalmas tapsot kaptak
Győrben rendezték meg a kajak-kenu maratoni országos bajnokságot,
ahol a Vasas párosa egy komoly sérülés ellenére is befejezte a 22 kilométeres távot, nem is akárhogyan. Szabó Dominik és a nagymarosi Szántói
Szabó Tamás hatalmas tapsot kapott a futam végén a jelenlévőktől - írja
a Vasas SC honlapja.
 Folytatás a 8. oldalon

Nem módosult
a parkolási
rendelet

Dunai Táncszók: először, de nem utoljára
7. oldal

2. oldal

Ferinczné Katalin fotója
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A lakossági fórum után a testület
nem változtatott az eredeti parkolási rendeleten. A közel egy
órás vita végén három igen - három nem és egy tartózkodással
nem született döntés. Marad a
hétköznapi parkolási díj a Fő téren, melynek ismételt felülvizsgálatára ősszel kerül sor.
3. oldal

KARSÁN EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.
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új termékei kaphatók!

Ruha-, bőr-, szőrme sz tás és festés, ékszerjavítás és készítés!

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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A Tánc Világnapja Nagymaroson:
Dunai Táncszók
A Dunai Táncszók című rendezvény ötletét két igény találkozása hozta létre, elsőként
is az általános iskola művésztanára, Borkó Bálint, akinek a
szép elnevezést is köszönhetjük
ajánlotta, hogy legyen Nagymaroson egy olyan rendezvény,
ahol a néptánc és annál tágabban a tánc kapjon főszerepet a
színpadon. A másik esemény
az április 29-én ünnepelt Tánc
Világnapja.
A Nemzetközi táncnap céljai
közé tartozik a tánc népszerűsítése, és arra ösztönözni a közösségeket, hogy minél nagyobb
teret szenteljenek a táncnak az
oktatási rendszerben.
A Dunakanyarban szép
példáját láthatjuk ennek a kezdeményeznek, hiszen szinte
minden településnek van saját
közösségi vagy iskolai tánccsoportja, így május 26-án teljes
egészében a tánc kapta a főszerepet a művelődési ház előtti
színpadon.
A délelőtt folyamán a moderntáncok szerepeltek, délután
a népek táncai, kiemelten a magyar és a sváb.
A Dunakanyar több településéről Visegrádról, Kismarosról és Vácról érkeztek hozzánk
fellépők.
Elsőként a Váci Jeszenszky
Balett Pest Megye Művészeti-díjas társulatának gyermek
tánckara mutatott be art jazz és
charleston koreográfiát.
Az iskola alapító igazgatója
Csermely György, Nagymaros
díszpolgára, Magyar Érdem-

rend Lovagkeresztjével kitüntetett, Nívó-díjas táncművész,
táncpedagógus, producer.
A Dance Fitness nyílt órával
mutatkozott be Marx Tamás és
csapata.
Az általános iskolában és
óvodában is oktató Miskolczi
Adrienn következett 16 bemutatóból álló programjával
a 4MDance Company. Az
egyesület már több mint 4 éve
működik Vácott és vonzáskörzetében. Nagymaroson 2016
óta oktatnak rock and show-t, a
hip-hop-ot és a fashion dance-t.
A rendezvényen a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki
megmutatkozhatott a színpadon.
A Tánccipőbe bújt álom
táncmese előadásán számos
táncstílus mutatkozott a mese
eszközével. A 2016. szeptemberében a váci táncsoport egyesület vezetője, Csukás Szilvia
szinte minden korcsoportot
megmozgató produkciójában

egy Föld körüli kalandozásra
hívták a nézőket a tánc segítségével.
A kézműves foglalkozásra
egész délelőtt a Nagymarosi
Napköziotthonos Óvoda pedagógusai várták a gyerekeket és
játékos felnőtteket, majd délután arcfestéssel Bakó Csenge a
kicsiket. Időközben gyereknapi
bolhapiac is zajlott, melynek
befolyt összegéből szegényebb
sorsú gyermekeket támogattak.

talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elfogadta meghívásunkat és két tánccsoportja a
Zöldág és a Kanyargó előadásában Játékok és táncok Jókáról,
valamint Somogyi eszközös és
páros táncokat, táncok Vajdaszentiványról és Mérai csárdás
láthattak. A nagymarosi Fürge
Cselle és Hérics Néptánccsoport előadásában pünkösdölőt,
Dél-Alföldi oláhos, lassú és friss
csárdás került színpadra, a nagyobbaktól pedig somogyi táncokat láthattunk. A koreográfiát betanította Erdei Gabriella és
Borkó Bálint.
Délutáni programokban történt egy fellépő módosulás, így
ismerhettük meg a kismarosi
tánccsoport fantasztikus előadását, mely a Dunakanyar Néptánctalálkozó és táncverseny
első díját is elnyerte, valamint a
Pápai Országos Néptánc Találkozón is szép sikereket értek el.
A Váczi Néptáncegyüttes
fergeteges műsorával zárult
a Dunai Táncszók előadása.
Nemcsak a műsort, hanem azt
követő táncházat népzenészek
kisérték. A csoportot három
koreográfus kísérte Czinóber
Klára, Karánsebessy Orsolya és
Karánsebessy Balázs.
A program a művelődési

A délutánt a nagymarosi
sváb hagyományőrző táncosai
kezdték, azaz a nagymarosi a
Wildenrosen Táncegyüttes. A
különlegessége volt a napnak,
hogy pont május 26-án, 13 éve
alakult az együttes.
A több, mint 20 éves kismarosi Marus Táncegyüttes folytatta a sváb táncok bemutatását.
Kora délután a nagymarosi
és visegrádi általános iskola diákjai vették át a színpadot, akik
hol élőzenés kísérettel, hol zenei
alappal mutatták be idén tanult
táncaikat felváltva.
A Visegrádi Áprily Lajos Ál-

ház falai előtt, a művelődési
ház csapatának szervezésében
került megrendezésre, hiszen
esztétikusabb, barátságosabb
a kisebb résztvevői létszámot
megmozgató kulturális program. A program megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta 700.000 Ft-tal.
Reméljük jövőre ismét egy
napot szentelhetünk a tánc szerelmeseinek.
Nagymaros Városi
könyvtár és
Művelődési Ház
fotók: Ferinczné
Katalin
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Nem sikerült dönteni:
egyelőre biztosan fizetni kell a
parkolásért hétköznap is a Fő téren
A május 15-iki lakossági fórumot követően május 28-án ülésezett a képviselő-testület, ahol
az egyik legfontosabb és vitás
téma a Fő téri fizető parkolás
volt. Emellett új vezetőt is választottak a Gondozási Központ
élére.
Napirend előtt most is többen kértek szót. Mándliné Szabó
Katalin alpolgármester, a művelődési ház igazgatója örömmel
számolt be a Dunai Táncszók
rendezvényük sikeréről, és több
lakossági kérést is tolmácsolt,
többek között a Deák Ferenc
utcai út beomlásának megoldatlan problémáját is felvetette. Ivor Andrásné a temető alsó
kapujának problémáját vetette
fel, a Visegrádi utcai bolt felől
érdeklődött, valamint az egyik
Dézsma utcai ház vizesedésére hívta fel a figyelmet. Német
Imre először a fő úton működő
garázsvásár problémáit vetette
fel, majd elmondta, hogy jól sikerült a gyerek napi piac.
A napirend egyöntetű elfogadása után először a lejárt idejű
határozatokról szóló beszámo-

lót tárgyalták meg, melynél Fekete Zsolt az Egészségház pályázata felöl érdeklődött. Petrovics
László polgármester elmondta:
30 millió forint támogatást kap
a város, melyet a belső felújításra szeretnének fordítani, majd
ősszel újabb pályázatot benyújtani és abból a külső homlokzatot javítani.
A Gondozási Központ intézményvezetői pályázatára egy
jelentkezés érkezett. A testület
Kohlmann Ágnest egyhangúlag
választotta meg az intézmény
élére június 1-től kezdődő 2023.
május 31-ig tartó 5 év határozott
időtartamra. Petrovics László
köszönetet mondott a testület
nevében is Raszlerné Szalay Katalin eddigi intézményvezetőnek munkájáért, aki nyugdíjba
vonul.
Jóváhagyták a Gondozási
Központ módosított szervezeti
és működési szabályzatát, házirendjét és szakmai programját
is. Elfogadták a 2017. évi belső
ellenőrzési tevékenységről szóló
ellenőrzési jelentést, valamint
az előző évi költségvetési zár-

számadásról szóló rendeletet is.
Elhalasztották a döntést a
Szálloda utcai ikerházak értékesítéséről. Az ott lakók hatan
jelezték, hogy megvennék az
ingatlanokat, amelyekben élnek, de egy vállalkozó is jelezte,
hogy megvásárolná az épületeket. Végül a testület úgy döntött,
hogy először fel kell becsültetni
a házak egyenkénti értékét, valamint a 2602/15 hrsz. alatti
és a volt Weiser házra is értékbecslést rendeljenek meg. A társasházi alapító okirat esetleges
elfogadásáról az értékbecslés
rendelkezésre állása esetén kívánnak dönteni.
Közel egy órát vitáztak arról,
hogy a Fő téri fizetős parkolás
a hétköznapokon is érvényben
maradjon-e. Petrovics László polgármester szerint csak a
hétvégi parkolási díjat hagyják
meg. Hasonló véleményen volt
Ivor Andrásné is, aki szerint
figyelembe kell venni a lakosság véleményét is. Német Imre
a vitában azt javasolta, hogy
szeptemberig hagyják érintetlenül a rendeletet és jövő áprilisig

Elmondta a lakosság a véleményét a
parkolásról, javaslat is érkezett
Május 15-én lakossági fórumot
tartottak a fizető parkolási rendszer ellen tiltakozóknak, ahol a
testület a véleményekre, illetve
a javaslatokra volt kíváncsi. A
rendezvényen sokan megjelentek, a helyi üzletek tulajdonosai
is képviseltették magukat.
A megjelenteket Petrovics
László polgármester köszöntötte és ismertette a képviselő-testület döntését. Elmondta: azért
merült fel a testületben, hogy legyen hétköznap is fizetős a parkolás a Fő téren, mert gyakran
nem lehetett megállni, annyira
tele volt a tér. Ezt szerették volna
ezzel a döntéssel szabályozni. A
cél nem a nagymarosiak megsarcolása volt, hanem a gépjármű forgalom szabályozása. A

bevételt újabb parkolóhelyek kialakítására szeretnék fordítani.
A 14 felszólaló közül többen
mondták el a véleményüket. A
többség azt is kifogásolta, hogy
a környező utcák megteltek, az
ott lakók nem tudnak a házaik
előtt megállni, kihajtani az ingatlanjaikból. Sokan azt kifogásolták, hogy nem lett előkészítve
a döntés, nem készült hatásta-

nulmány, nem kérdezték meg a
lakosságot.
Egy javaslat hangzott el: az
első óra legyen ingyenes, így
mindenki el tudja intézni a dolgait a Fő téren, hétvégén 500
forint legyen az óradíj, a bérlet
ára 25 ezer forint legyen, az ott
lakók pedig kapjanak ingyen
bérletet.
F. A.

dolgozzák át. Grécs László azt
javasolta, hogy készíttessenek
hatástanulmányt és annak ismeretében döntsenek. Dr. Horváth Béla jegyző szerint forgalomszabályozási szempontból
fontos, hogy érvényben maradjon a rendelet.
A képviselők a megjelent
lakók véleményét is meghallgatták, majd három igennel (Fekete Zsolt, Német Imre és Grécs
László), három nemmel (Ivor
Andrásné, Petrovics László és
Szimon Attila), valamint egy
tartózkodással (Mándliné Szabó Katalin) nem született döntés. Azt azonban mindenki elfogadta, hogy Fő tér alsó részén
a 12. számú főút alatt a páros
oldalon két helyet jelöljenek ki
a háziorvosi ügyeleti ellátásban
résztvevő orvosok részére.
Pályázat benyújtásáról döntöttek a nemzeti fejlesztési miniszter által kompok, révek
fenntartásának, felújításának
támogatásához. A pályázatot a
Nagymaros és Visegrád között
üzemelő közforgalmú, közútpótló kompátkelés támogatására nyújtják be. Az önrészt
az üzemeltető biztosítja majd,
amennyiben nyernek.
A grémium elvi támogatásáról biztosította a Cédrus
Egyesületet, akik a Hatló-patak
völgyében a Királykút melletti
terület használatba adását kérték turistapihenő létrehozására
és egy Szűz Mária szobor felállítására.
Furucz Anita
Tájékoztatjuk az érdeklődő polgárokat, hogy a Képviselő-testületi ülésekről készült videó felvételek az önkormányzat honlapján
az Önkormányzat/Önkormányzati videók menüpont mellett az
Önkormányzati TV oldalán (onkormanyzati.tv) Nagymaros önkormányzatát kiválasztva (smart
tv-n is) megtekinthetők.

Képviselői
fogadóóra
Július 3-án (kedden)
17 órától a Tájházban
(Nyár utca 2.) képviselői fogadóórát tartok.

Ivor Andrásné
képviselő
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Gondolatok a nagymarosi
parkolási rendeletről
Tisztelt Nagymarosiak!
A 2018. május 30-i képviselő-testületi ülésen egyike voltam azoknak a
képviselőknek, akik nemmel szavaztak a parkolási rendelet visszavonására.
A parkolási rendelettel kapcsolatosan szeretnék néhány gondolatot
megosztani Önökkel: Településünkön is plusz bevételeket kell előteremtenie a képviselő-testületnek ahhoz, hogy a várost és az intézményeket a
jelenlegi szinten működtetni lehessen. Sajnos az állami normatíva nem
fedezi ezeket a kiadások, így plusz forrást kell szereznünk. A településen
beszedett adók arra elegendőek, hogy a jelenlegi szinten működtessük a
települést. Ha fejleszteni szeretnénk, ha közlekedési és parkolási helyzeten szeretnénk javítani, akkor ahhoz plusz forrásokat kell szerezni. Ennek több útja lehetséges. A képviselő-testület emelhet adót. Városunkban
messze a lehetséges felső határ alatt vannak a különböző adók összegei.
Természetesen, amíg lehetőség van rá, addig nem kíván a testület adót
emelni. Ezt magam sem támogatom. Ingatlan értékesítésből is lehet bevételt szerezni. A testület döntése értelmében ezek a bevételek csak felújításokra, ingatlanvásárlásokra, fejlesztésekre fordíthatóak. A közlekedési
és parkolási helyzet javítására ezek a bevételek nem használhatóak fel.
Ezekre a fejlesztésekre vezette be a testület 2011-ben a parkolási díjat. A
parkolási helyzet javítása, bővítése érdekében került bevezetésre tavaly
az egész éves parkolási időszak a Gesztenye soron, valamint a hétvégi
parkolási díj a Fő téren. A rendelet módosításakor a testület döntött arról
is, hogy a parkoló órák beszerzési árával csökkentett parkolási bevételt
új parkolók kialakítására kell fordítani. A lakossági fórumon elhangzott,
hogy semmi nem látható a parkoló fejlesztésből. Ez valóban így van,
azonban azt tudni kell, hogy amíg a testület nem fogadja el a 2017. évi
zárszámadást, addig fel sem használhatóak ilyen célra a parkolási bevételek. A zárszámadás, csakúgy, mint a vállalkozásoknál májusban történik.
Ez után lehet elkezdeni a parkoló fejlesztéseket. A tervezések megtörténtek, reméljük, hamarosan új parkolókat használhatnak a nagymarosiak.
Képviselőként természetesen döntésemnél figyelembe vettem a hétköznapi parkolási díj eltörlése érdekében gyűjtött, több mint ezer aláírást. Annak, hogy mégis a parkolási díj eltörlése ellen szavaztam, több
oka van. Egyrészt az aláírások között nem nagymarosiak is szerepeltek
jelentős számban. Másrészt az aláírás gyűjtés módjával sem értek egyet.
Több helyen nem jelenlegi helyzetről tájékoztatták szóban az aláírókat,
hanem téves információkat közöltek velük. Sokan csak település nevet
írtak az aláíróívre, valamint voltak házról-házra is gyűjtött aláírások.
Harmadrészt a lakossági fórumon elhangzottakat is figyelembe vettem.
Negyedrészt a jogbiztonságot is szem előtt tartottam, hiszen állandó módosításokkal nem lehet jogbiztonságot teremteni. Ezeken kívül még nem
tartom jó ötletnek, hogy az idegenforgalmi szezon előtt módosítsunk.
A fentiek alapján úgy gondolom, hogy késő ősszel, a lakossági véleményeket, az idei tapasztalatokat, valamint szakértők javaslatait is figyelembe véve lehet – és véleményem szerint kell is - módosítani a parkolási
rendeletet.
Tudom, hogy a véleményem sokak számára elfogadhatatlan, de arra
kérek mindenkit, hogy kulturált hangnemben, másokat nem pocskondiázva mondják el véleményüket a különböző fórumokon, de akár
személyesen nekem, akár bármelyik képviselőtársamnak. A képviselők
elérhetősége az önkormányzat honlapján megtalálható. A vitára, a problémák megbeszélésére nyitott vagyok – előzetes egyeztetés után -, akár
csak a testületi ülések, de sajnos a testületi üléseken elvétve találkozunk
nagymarosi polgárokkal, míg a különböző fórumokon általában mindig
ugyan az a szűk réteg jelenik meg - kivéve a legutóbbi parkolással kapcsolatos fórumot.
Azt, hogy melyik képviselő hogyan végzi munkáját, a jövő évi választáson értékelhetik a nagymarosi választók. Véleményem szerint valamennyi képviselőtársam sokat tesz a településért a maga módján, még
akkor is, ha ezek nem jelennek meg a különböző közösségi oldalakon,
sajtóban.
Német Imre

Trianonra emlékeztek
Június 4-én az országzászlónál
emlékezett meg a Nemzeti Öszszetartozás Napján a település
Trianonról, melyen dr. Várkonyi
Gábor, habitált egyetemi docens,
történész mondott beszédet. Kiemelte: Trianonra több jel is figyelmeztetett.
- Jókai Mór azt mondja, hogy
egy nemzetet nem a sikerei, hanem a sorscsapások jellemeznek
leginkább, mert akkor mutatkozik meg leginkább, ami egy
nemzetben szükséges, az összetartás, erő, kitartás, élni vágyás.
A magyar történelemben nekünk
ebből bőven kijutott. Jókai sem
véletlenül fogalmazott így. Bőven
vannak olyan emlékeink, amikor
a kudarcokkal kell szembenéznünk. A történészben mindig felbuzdul a kérdés: mi okozta ezt a
kudarcot - mondta.
A megemlékezésen beszédet
mondott még Békefi Andrásné, a
helyi Jobbik elnöke is.
- A történelmet érző embe-

rek alkották, és egy nemzet, saját
nemzetünk múltját nem lehet a
természettudományok szintjén,
csupán adathalmazként, összefüggésenként, tényszerűen tárgyalni... Június 4-e nem a tények
napja. Emlékezzünk meg méltósággal annak a sok millió magyarnak a traumájáról, akik 1920.
június 5-én reggel már nem szülőhazájukban ébredtek, hanem
egy idegen állam területén, s halljuk meg bús imájukat Boldogaszszony anyánk, Magyarországról,
édes hazánkról, ne felejtkezzél
meg szegény magyarokról.
A rendezvény végén koszorút
helyezett el az Országzászlónál: az
önkormányzat nevében Petrovics
László polgármester és Mándliné
Szabó Katalin alpolgármester, a
Jobbik helyi szervezetének nevében Békefi Andrásné, valamint
Szimon Attila képviselő és felesége,
végül pedig Fehér Zsolt, a Jobbik
váci szervezetének elnöke is.
F. A.

Igazgatási szünet lesz
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület 42/2018. (III. 26.) számú határozata alapján, az utcai
homlokzat felújítása és a szabadságok kiadása érdekében 2018. június 25-től július 6-ig igazgatási szünet miatt zárva tart, nem lesz
ügyfélfogadás. Ügyelet – különösen anyakönyvvezetői – működni
fog, halaszthatatlan esetekben lehet beadványt benyújtani.
A zárva tartás a Szobi Járási Hivatal kirendeltségét, így az okmányirodát sem érinti.
Dr. Horváth Béla jegyző

Gázszünet lesz
Az FGSZ Zrt. a Vác II gázátadó állomáson karbantartási
munkálatokat végez, ezért
2018. augusztus 28-án 7 órától 30-án 7 óráig
a gázszolgáltatás szünetel.
Érintett felhasználási hely: Nagymaros Fehérhegy utca 2.
Érintett települések: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes,
Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, Zebegény.
A fenti időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében kérjük, hogy a gázmérő előtti főelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának érdekében szakembereinknek meg kell győződni ezen elzárók zárt állapotáról, amit ellenőrizni fognak.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves
megértésüket kérjük, a szolgáltatás zökkenőmentes újraindításához nyújtott segítségüket megköszönjük.
Rendellenesség esetén hibabejelentését a TIGÁZ-D50 Kft.
Diszpécserszolgálat'' 06 (80) 300-300 ingyenesen hívható telefonszámán teheti meg.
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Csak együttműködve mehetnek az
építő-szépítő eredmények
Így van ez Német Önkormányzatunknál is. Változatlanul sok
segítséget kapunk Kautz Tímeától, aki édesapja Kautz István
nyomdokait követve, igyekszik
odafigyelni és megkeresni azt a
pontot, ahol támogatásra, segítségre van szükség. Nem először
teszi ezt édesanyjával együtt átgondolva, mint a nemzetiségi
önkormányzatunk, mint pedig
városunk különböző helyein
és intézményében. Legutóbb a
már előzőleg általa megvásárolt
sörpadokra-asztalra terítőt, párnákat vásárolt. A napokban egy
fűnyíró beszerzésére adta támogatását, amire nagy szükség volt
a Tájház udvarán. Köszönjük
Timinek és édesanyjának, Zsuzsának a nagylelkű hozzáállását.
Örülünk, hogy a lakosság
értelmét látja tevékenységünknek. Igazolja ezt Matuk Gergő és
Hajekné Ági részéről beérkezett
támogatás is.
Nagy segítség főleg a Nyugdíjas Klub és jó néhány nagymarosi lakos hölgytagjainak hétvégi
ügyelete a Tájházban. Fodorné
Ildikó, Brücklerné Borika, Hontiné Mártika, Maurer Ignácné Marika, Csadóné Erzsike, Heierné
Terike, Legény Évi, Burgermeis-

ben is kinyitunk. Mindezek után
örömünkre szolgál, hogy mi
is viszonozhatjuk a segítséget,
mivel a Nyugdíjas Klub június
25-én klubnapot tart a közösségi
házban. Június 11-én Budapestről érkezik egy nagyobb csoport
a Tájház látogatásra, amikor is
Varga Zoltánné Erzsike fogadja
az érdeklődőket tudatosan felkészülve a bemutatásra.
A ház hátsó helyiségében
már véglegesítve lett a használhatóság, mivel Szűcs Géza gázkályhát, Horákék hűtőt, Brücklerék mikrot adományozott és
minden olyan eszköz rendelkezésre áll, ahol gyakorolható a
közösségi élet.
A napokban lett Trieb Sándor
által bekötve egy mosogatószekrény is, amit Ivor András szerzett be Trieb Sándor felajánlása

terné Jutka, Csótainé Erzsike,
Murányiné Mártika, Gratzálné
Borika, Jungné Évike, Nagyné
Gyöngyike, akik már eddig rááldozták hétvégéjüket, hogy
biztosítva legyen a látogatási
lehetőség. Mindezt Voknátné
Szalai Marika koordinálta. Nyitva tartás némileg változott: Június 1-től 12-18-óráig vagyunk
nyitva, kivéve a rendezvények
napján: 10-18 óráig. Előzetes
bejelentkezés alapján hét köz-

a munkadíja volt, így csak az
anyagbeszerzés terhelte a költségvetésünket. Köszönet érte.
Kurczbacher Dávid saját költségén a nagyobb tájékoztatás
céljából reklámtáblát készíttet
Tájházunkról a kompkikötőnél.
Együttműködésünk eredményeként május 26-án a Kálvária
dombon az eddigi legnagyobb
részvétellel hegyi misét - Heilige Bergmesse - celebrált Gáspár
István plébánosunk. A misét

követően Rácskayné Zsóka unokája, Vidovics Ábel citeraművész
és menyasszonya, valamint Jaics
Bálint tanuló tangóharmonikával történt előadásával tették
hangulatossá a baráti összejövetelt, agapét, meghitt, gyönyörű,
természeti környezetben.
Együttműködésünk másik
eredménye, hogy az augusztus

25-i Csípősfesztivál rendezvény
programjában részt veszünk,
és egyik „állomásként” a Tájház
is látogatható lesz csípős étkek
kínálatával. További együttműködésünk a nemzetiségi osztályok részére történő nemzetiségi táncruhák finanszírozása és
nemzetiségi táncok betanítása,
mely nagy örömünkre Borkó
Bálint tanár kezdeményezésének és Fábián Szabolcs iskola
igazgató együttműködő hozzáállásának köszönhető.
Nagyon köszönjük, hogy az
itt élők közre- és együttműködésével továbbra is fent tudjuk
tartani és működtetni a Tájház-örökségünk házát, és van
létjogosultsága Nagymaroson
a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak értéket őrző, hagyományokat fenntartó tevékenységével.
NNNÖ testületének
képviseletében:
Ivor Andrásné elnök

Jung Károlyt köszöntötték
90. születésnapján

Petrovics László polgármester köszöntötte fel Jung Károlyt
90. születésnapján és adta át neki a város ajándékát, valamint az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt oklevelet.
Karcsi bácsi még hawaii gitáron is játszott a vendégeknek,
akik szintén kipróbálhatták ezt a különleges hangszert.
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Iskolai hírek
A nagymarosi ütősök Grevesmühlenben
Immár 67 éve annak, hogy
egy véletlen találkozásnak
köszönhetően kapcsolatba
lépett egymással a Nagymarosi Férfikórus és a grevesmühleni tanárok kórusa.
Rendszeresen
látogatták
egymást, életre szóló barátságok szövődtek. Ezelőtt
négy évvel a két város aláírta
a testvérvárosi szerződést,
mellyel hivatalosan is megpecsételődött a két város
együttműködése. Sokat beszélgettünk arról, hogy nagyon fontos lenne egy cserekapcsolat az iskolák között.
Amikor két évvel ezelőtt
nálunk járt egy csoport, és
részt vettek a Schwabenfest-en, annyira megtetszett
nekik az ütőseink műsora,
hogy Lars Prahler polgármester úr meghívta a csapatot Grevesmühlenbe.
A gyerekek nagy izgalommal várták az utazást, és április 30-án indultunk útnak.

Fáradtan, de nagy örömmel
érkeztünk meg, ahol a családok már nagyon vártak
minket, és mindenki izgatottan indult "új otthonába".
Tartalmas, programokkal
teli, nagyon szép napokat
töltöttünk együtt. Ütőseink
három alkalommal koncerteztek, mindig nagy sikerrel.
Sőt, egy közös zenélésre is
sor került a német gyerekekkel! Ellátogattunk Schwerinbe, ahol megtekintettük
a parlamentet, sétáltunk a

gyönyörű városban, láthattuk Boltenhagent, az Északi
- tenger partját, a csapat baráti focimeccseket játszott a
helyi iskola tanulóival, melynek végén a magyar-német
meccsen mi nyertünk 4:0ra!
A napok jó hangulatban
teltek, az idő gyorsan elszaladt...
Egy vidám búcsúest után
ismét a buszban ültünk, és
indultunk haza.
Hogy miért is volt ez a hét
nem csupán élményekkel teli,
hanem nagyon hasznos is?
Kis csapatunk világot látott, új barátságok szövődtek, megtapasztalhatták a
nyelvtanulás fontosságát, és
azt gondolom, nagyon büszkén állíthatjuk, hogy gyermekeink méltón képviselték
Magyarországot, Nagymarost és iskolánkat. A hét folyamán senkire nem kellett
rászólni, pontosak, udva-

riasak, szerények voltak (a
német családok külön kérték,
hogy ezt mindenképpen említsük meg!) Azt gondolom,
a kis zenészek sem hoztak
szégyent "Norbibára", olyan
lelkesen muzsikáltak.
Reméljük, jövőre újra találkozunk, akkor rajtunk
lesz a sor, hogy a grevesmühleni gyerekeket hasonlóan szép élményekben részesítsük!
Heinczné Cserni
Katalin

Erdei iskolában voltunk Sopronban
Ági néni és Teri néni eltervezte, hogy 4. osztályban év végén Sopronba
megyünk erdei iskolába.
Környezetismeret és magyar órákon már tanultunk Magyarország nagy
tájairól, nevezetes városokról, így kíváncsian vártuk az utazást. Elérkezett a
várva-várt nap.

Szállásunkra visszatérve
ismét fürödhettünk. Vacsora után sétáltunk, játszottunk, beszélgettünk.
Nagyon fárasztó, de szép
nap volt a mai.
3. nap: Ismét buszra
szálltunk és a Fertőrákosi
Kőfejtőbe indultunk. Szintén kedves idegenvezető
nénit fogtunk ki. Nagyon

1. nap: Első úticélunk
Pannonhalmára vezetett
a Bencés Apátságba. Egy
kedves idegenvezető néni
vezetett körbe, és mesélte
el az Apátság történetét,
életét. Az épület megtekintése után a Lombkorona Tanösvényre is elmentünk, mely 14 m magasan
épült. Az Apátsági kirándulás fagyizással zárult.
Késő délután érkeztünk
Sopronba a szállásunkra.
Mindenki elfoglalta szobáját. Vacsora előtt a szálloda uszodájában fürödtünk. Este beszélgettünk a
látottakról.
2. nap: Iskolánk volt
tanulója Janovics Artúr
vezetésével a Sörházdombi Kilátóba kirándultunk. Artúr nagyon
sokat mesélt az erdőről,
növényekről, állatokról. A
kilátóból még az Ausztriai
Schneeberg hegycsúcsot
is láttuk. Ezután városnézésre mentünk Sopronba.

sokat mesélt a kőfejtő kialakulásáról. Egy különleges élménynek is részesei
lehettünk, mert bemehettünk a Barlangszínházba.
A színpadon énekeltünk,
sőt az öltőzőkbe is bemehettünk. Ebéd után meglepetés fogadott bennünket.
Elmentünk a Fertő-tóhoz,
melyben
fürödhettünk.
Csodálatos nap volt.
4. nap: Sajnos elérkezett az utolsó nap. Reggeli
után összecsomagoltunk
és hazafelé a Nagycenki
kastélyba mentünk. Legjobban a táncos szoba tetszett nekünk. A buszon
hazafelé, volt, aki elaludt a
fáradtságtól, volt, aki kártyázott, társasozott.
Köszönjük tanítóinknak
ezt a csodálatos négy napot. Szüleinknek, hogy lehetővé tették a kirándulást.
Zoller Zsófia,
Molnár Anna,
Zoltai Pál
4.b osztály
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Repülőtéren jártunk
Május végén egy szép napon az
1.b-sekkel együtt elindultunk
busszal a repülőtérre és egy repülőkiállításra. Az odavezető
úton sokat beszélgettem a bará-
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ültünk a buszba, és elmentünk
a tűzoltóságra. Itt azt mondta a
bácsi, ha lesz egy riasztás, akkor el kell bújni a tűzoltóruhák
mögé, hogy ne akadályozzuk a
tűzoltókat a mentésben. Csináltunk egy próbát, amikor négy

tommal. Mikor megérkeztünk,
ebédeltünk, utána felültünk egy
repülőre, ahol a vezetőfülkébe
párosával lehetett beülni, és volt
ott egy kis kiállítás is. A repülőtér buszával kivittek bennünket
az igazi repülőtérre. Felvettük
a busz székein levő sárga mellényeket. Amikor kiszálltunk,
az úton mutattak nekünk két
táblát, amin nem szabadott
túlmenni. Közben elment felettünk két repülő. Utána vissza-

másodpercünk volt bebújni
a ruhák közé. A tűzoltóságon
levő autók feladata az esetleges
repülőgép tüzek oltása. Aztán
busszal visszamentünk a repülőtérre, ahol láttunk sok repülőt felszállni és megérkezni. A
program után uzsonnáztunk,
és hazaindultunk busszal Nagymarosra.
Köszönjük ezt a csodálatos
napot a tanító néniknek!
Puskás Bence 2.b

Élményeink az erdei
iskolában

kitöltése, zoknicsata, kardvívás
gyakorlása, vetélkedő, laska sütés.... és még sorolhatnám!
Szerintem mindenkinek nagyon tetszett, az egész osztály
apród lett, így hát mindenkinek
nagyon ajánlom!
Egy verset is faragtunk az ott
eltöltött idő emlékére:
Tetszett az erdei iskola,
sok móka volt, s jó kaja!
Egész nap csak játszottunk,
Szondi Györgynek szolgáltunk.
Drobilich Pál, 3.a

Május derekán 4 napra erdei
iskolába mentünk Drégelypalánkra.
Az utolsó napon volt az
ünnepélyes apródavatás, de
ahhoz, hogy azok lehessünk,
tenni is kellett. Különböző próbákat kellett teljesíteni. Volt
köztük: bátorságpróba, íjászkodás, kirándulás a várba, kincskeresés a faluban, Szondi teszt

2018. május 3-án Ópusztaszerre utaztunk, hogy megnézzük
végre az általunk olyan sokszor
emlegetett Nemzeti Történeti
Emlékparkot. Vonattal utaztunk, mivel így nem került anynyi pénzbe az utazás, és a vonaton nagyon jól el lehet tölteni az

ben meg is sütöttük. Amíg sült
a sütemény, régi játékokkal játszottunk, meglátogattuk a hatalmas szélmalmot, a szatócsboltot,
a régi falusi oskolát, egy gátőr
házát, ahol a nagy szegedi árvizet modellezték, meg sok érdekes házat… Végül jóízűen megehettük a frissen sült pogácsát,
ami nagyon jól is esett, mert már
ugyancsak megéheztünk! Innen

időt játékkal, rejtvényfejtéssel,
bámészkodással… Megnézhettük az alföldi tájat, a hatalmas
szántóföldeket, a tanyákat, a
virágzó akácosokat… Mikor
megérkeztünk, rövid séta után
a Rotundába mentünk, hogy a
„messzeföldön híres” Feszty-körképet lássuk. Lélegzetelállító
volt, mikor a panoráma- terembe értünk, meghallottuk a zenét
és körbepillanthattunk! Amíg a
narrátor mesélt a képről, lépésről-lépésre körbejártuk, megbámultuk a hatalmas alkotást,
megismertük történetét. Aztán
még kicsit gyönyörködtünk,
majd miután kijutottunk, egy
parasztházban pogácsát gyúrhattunk, és a befűtött kemencé-

az utunk Szegedre vezetett, ahol
kiadós vacsora, játszótéri szórakozás után, kellemesen elfáradva tértünk nyugovóra. Másnap
meglátogattuk Móra Ferenc emlékszobáját a Móra múzeumban,
megismertük a szegedi papucs
történetét, sétáltunk a Tisza-hídon, megcsodáltuk a fogadalmi
templomot kívül-belül, majd
hazaindultunk.
Hazautazásunk kissé viszontagságos volt, de élményekkel
gazdagodva, sok szép emlékkel
érkeztünk meg. Reméljük, ez a
kaland sokáig emlékezetes marad!
A 4. a osztály és
a tanító nénik,
valamint Móni néni

Prágai út

parkban, majd megtekintettük
a Vencel téren lévő híres órát.
Este a Moldva partjáról csodáltuk meg a naplementét. A 23
km sétálás után jól esett a vonaton pihenni. Egy emlékezetes
osztálykiránduláson vettünk
részt, amiért hálásak vagyunk
Péter bának.
Bálint Ármin 8.b

Belecsöppentünk a
múltba…

Az osztályfőnökünk meglepetés kirándulást szervezett Prágába. Az éjszakai vonattal utaztunk, és a vonaton aludtunk.
A nap folyamán megnéztük a
város látványosságait, és délben
a Svejk étteremben ebédeltünk.
Utána pár órát aludtunk egy
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Elismerés a sportolóknak: Szántói Szabó Tamás
a Vasas színeiben sérült társát segítette
Folytatás az 1. oldalról
A Graboplast Maraton Magyar Bajnokságon a Vasas
két versenyzővel képviselte
magát, a nemrég a szegedi
síkvízi rangsoroló versenyen
K2 1000 méteren ezüstérmet szerző, a korosztályos
Eb-részvételben bízó Szabó
Dominik, Szántói Szabó Tamás párossal.
A srácok egyéniben is
megküzdöttek az elemekkel,
de aztán vasárnap még ennél
is váratlanabb nehézség következett. Giczy Csaba edző
így értékelte a történteket:
„A maratoni táv elég bizonytalan versenyszám, nem
lehet tervezni, bármi megtörténhet. Egyéniben Dominik egy vállprobléma miatt
végigküzdötte szombaton a
távot, vezető pozícióból volt
kénytelen szembenézni a sérüléssel, így nem lehetett a
végére harcképes. Tamás is
egy kölcsönhajóban versenyzett, amelyet nehezen tudott
kormányozni, de az eszközproblémák ellenére szépen felzárkózott. Vasárnap
jött a páros, a szerencsétlen
sérülés és körülmény, és végül a hetedik helyen zártak
a fiúk, hősies küzdelemben.
Azért sajnálatosak a technikai problémák, mert így nem

látjuk a reális teljesítményt,
nem tudjuk igazán bemérni,
hogy hol tartanak. Ők most
utolsó éves ifisták, van azért
még lehetőségük ebben az
évben is maratonban, a világbajnoki kvalifikáción, illetve
ne feledjük, hogy síkvízen is
lesz még Eb-válogató. Mindenesetre büszkék lehetnek a
vasárnapi versenyre.”
No, de pontosan mi is történt ezen a vasárnapon, a párosok döntőfutamában?
Szabó Dominik mondja
el kicsit részletesebben, aki
egyébként 4-5 kilométerig
vezetett az egyéni futam során, és kirobbanó formában
érezte magát, a sérüléséig.
„Azt tudni kell, hogy a mi
páros hajónk nincs ideális
állapotban, egyszer már átesett egy javításon, ami után

Kedves Nagymarosi Barátaim!
Idén ünneplem pappá szentelésem 25. évfordulóját. Az elmúlt 7 évben nagyon sok családot látogathattam meg, és a keresztelők, esküvők, elsőáldozások alkalmával sok-sok családdal alakult ki
személyes, baráti kapcsolatom. Köztük természetesen olyanokkal is, akik kevésbé gyakran koptatják a templom padját. Ezért arra gondoltam, hogy
ezúton, a városi újság hasábjain keresztül is meghívok minden kedves nagymarosit erre az ünnepre.
Június 19-én (kedden), 18:30-kor a plébánia
kertben kerül sor a hálaadó szentmisére, amelyre
nagy - nagy szeretettel hívlak benneteket/hívom
Önöket.
István atya

egy fokkal jobb lett, Tominak
hátul mindenképp komfortosabb, nekem elöl kevésbé.
Igazán akkor megy jól, ha
tükörvíz van, ellenkező esetben meg kell vele küzdeni. A
páros rajtja után Tomi adta
az erőt, de én nem sokkal a
rajt után kicsúsztam oldalra, alig tudunk visszajönni a
versenybe. Az utolsó helyről
kellett előrelépni, és amikor
már kezdtük felvenni a sebességet, két egység hátulról belénk jött. Ment aztán
a bunyó, az egyik hajó be is
borult, majd a másikat sikerült lehagyni, de nagyon nehéz volt kitörni, mert nagyon
nagy hullámokkal kellett
szembenézni. Az első fordulót jól vettük, és folyamatosan
jöttünk előre, már a 4. helyen
haladtunk. Kialakult egy négyes boly, abban haladtunk.
Mivel folyamatosan dőltünk,

valószínű nyomtam egy ideget a lábamban, ami elzsibbadt, így amikor kiszálltam,
a térdem összecsuklott. Az
első futást még teljesítettem,
de utána egyre rosszabb lett,
az utolsó előttinél már Tomi
vitte a hajót egyedül, én meg
valahogy elszökdeltem a távot. A futam végefelé már a
kormányzás is nagyon nehezen ment, mondtam neki,
hogy muszáj lesz segítenie a
futásnál. Vissza is jött értem,
miután elvitte a hajót, átkarolt, és együtt mentünk be,
én mellette szökdeltem egy
lábon. A nyolcadik helyről
kezdtük a végén az evezést,
és aztán így is sikerült beérni a hetedik helyre. Olyan
volt az egész, mint amikor
kiütnek egy bokszolót, aki
aztán mégis feláll a végén.
Szó szerint nagyobb tapsot
kaptunk a döntő végén, mint
a győztes. A versenybírók
is tapsoltak, de nemcsak a
futásnál, hanem az egész
verseny végén is. Többen is
odajöttek hozzánk, gratuláltak, ismeretlenek is. Sokan
azt mondták, mi vagyunk az
igazi győztesek, ez nyilván
jól esik az embernek. Könynyebb lett volna kiállni, és
feladni a versenyt, hiszen korán világossá vált, hogy amiért mentünk, az Eb-kvalifikációt, azt elbuktuk, de saját
magunk miatt végigcsináltuk
a versenyt.”
Forrás : vasas sc vasas hírek,
dobos sándor

Tiszta udvar,
rendes ház felhívás
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
32/2009. (XI. 4.) rendeletében megjelölt célok érdekében
„Tiszta udvar, rendes ház” programot hirdet.
A jelentkezési/jelölő lapot kérjük benyújtani 2018. június 30-ig a városháza ügyfélszolgálatán, vagy e-mailen:
a nagy.eszter@nagymaros.hu címre.
A rendeletre hivatkozva kérjük, hogy ajánlja saját, barátja, szomszédja, ismerőse házát a cím elnyerésére, ha
a ház és annak környezete a rendeletben meghatározott
kritériumoknak megfelel.
Jelentkezési-, jelölő lap a városháza ügyfélszolgálatán
igényelhető, vagy letölthető a város honlapjáról.

Nagymaros
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ILDIKÓ Ingatlan Iroda
Nagymaros, Váci út 111.

Vácott és a Dunakanyarban keresünk
készpénzzel rendelkező vevőinknek
lakóházakat, nyaralókat, telkeket,
szántó-egyéb külterületeket.

Épületenergetika tanúsítvány készítése 24
órán belül adás-vételhez, használatbavételi
engedélyhez, pályázatokhoz.
Értékbecslés 24 órás határidővel.

HÍVJON BIZALOMMAL, HÁZHOZ MEGYÜNK!

Ingatlanközvetítő iroda tulajdonos:
Haraminé Papp Ildikó +3620/46-43-429
Épületenergetika szakember:
Harami László +3620/5817-400
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„Muzsikálunk, hogy jobb legyen a világ”
Azért is muzsikálunk, hogy
megszépítsük az emberek
szívét – s ez fogja jobbá tenni a világot. Magyarázzam,
mennyivel jobban érezheti
magát az ember, ha kidalolja
örömét-bánatát? S ha erre a
zenekedvelő Nagymaroson
sokan kíváncsiak, hát énekeljen együtt mindhárom
együttes! Hisz mindőjüket
vezényelte Brusznyai Margit
karnagy s vezette a zeneirodalom szebbnél szebb művei
révén a muzsika birodalmában mind feljebb, - a művészet hófödte csúcsai közelébe. Június 2-án az igen
tehetséges Patrik Judit karnagy szervezte a találkozót, s
csatlakozott hozzájuk örömmel a férfikar, Juhász Orsolya
avatott vezetésével, valamint
a váci Serenus Vegyesekar,
akiknek próbáit 6 hónapja
szintén Patrik Judit karmester asszony vezeti. „Baráti
kórushangverseny Nagymaroson 2018-ban” címmel 12
perces videót láthat az érdeklődő a remek találkozóról a
YouTube-on. A záró műsorszám, Karai Vidám nótája is
hallható–látható ezen. Fe-

lejthetetlen élményt nyújtott
a 70 kitűnő hangú énekes!
A női kórus egyre teltebb
hangon, egyre átéltebb, könynyedebb előadásban énekelte
néhány kedvenc műsorszámát: Az Égi vasút címűt elképesztően gyors tempóban,
a Schubert-művet lágyan,
mégis romantikus szenvedélyességgel, - a magasságokban magabiztos intonációval. Az Amazing Grace-ben
csodálatosan finoman, áhítattal kísérték a Judit gyönyörű hangján megszólaló
imát, és hitvallásszerű volt
a Praetorius–mű választása
–mottóként: Domine, pacem
da nobis (Uram, békét adj nekünk...) Petőfi Anyám tyúkja című versére készült Patrik-művet pedig reméljük,
több is követi, majd! Gratulálunk, valóban „Minden évben jobban csináljátok!”- A
híres gitárművésztől származó idézetet Margit kérésére
nyújtom át – virágcsokor
helyett! (Tetszett, hogy a karvezetők maguk konferáltak, s
minden kórus énekelt valamit
kotta nélkül is. )
A férfiak – bár kama-

Elrepült ötven év

ra-létszámban, de annál nagyobb szenvedéllyel daloltak
végre a számukra legkedvesebb témáról: Bacchus dicséretéről, a borivás gyönyöreiről. A 16 férfi hangja olyan
telt és „testes” volt, mint egy
jóféle borocska – melyet nem
féltek a vidámság fokozása
céljából csengő poharakba
tölteni, és olyan méltósággal,
mértéktartással tartogatni a
dal végére, hogy már maga
ez az üveges-táncosokat
megszégyenítő produkció is
nagy tapsot érdemelt. Igazi
bor-show! „Borban az igazság, borban a vígasz” - énekelték a híres Gül Baba című
operett slágerét a fiúk teljes
meggyőződéssel, majd Csokonai versét, s Erkel Napköszöntő bordalát hallhattuk
tőlük. A legnagyobb sikert
Carl Orff Carmin Burana
című igen nehéz művének
bordala aratta (a videón épp
ez hallható). Kitűnő zongorakísérőjük a teljes zenekari
anyagot játszotta el ehhez a
sodró, középkori eredetű,
ám ma is kedvelt műhöz. Jó
volt magyarul hallani!
A Serenus épp olyan

szenvedéllyel,
gyönyörű,
telt, igazi vegyes kari hangzással szinte egy teljes koncert-műsort adott elő. A
Praetorius-műből és az Ubi
Caritas-ból áhítat sugárzott,
Bach híres kantátájából, a
Jesu bleibet meine Freude
címűből - Vidi Anderea kíséretével - mély alázat és
odaadás, A Gömöri dalból a Kodály-megálmodta
szenvedély, szívfájdalom és
az elválás kegyetlen bánata,
Karai művéből, A fű, a folyó, te meg én-ből – csend és
békesség, a fergeteges olasz zenei szakkifejezések alkotta
- paródiából, az Insalata Italiana-ból – játékosság, és épp
az a mindenről elfeledkezni
képes odaadás sugárzott,
ami a zenét – az élet gyógyító varázslatává teheti.
Boldog, akinek megadatik, hogy a muzsikát értse,
érezze, művelje – és hálásan
megköszönje, mint teszem
a közönség nevében Brusznyai Margitnak, Patrik Juditnak, Juhász Orsolyának, a
zongorakísérőknek, másodkarnagyoknak – talán jobbak lettünk e szép ünnepen
mi is.
Gyarakiné Márton
Magdolna

Anyák napjára
Egy, régi dal 1962
Fülembe cseng egy régi dal
Még gyakran a szívembe mar
Anyám dalolta naphosszat hajdanán
Tündér meseként még most is hallgatnám
A patak vize csillámokat szór
Lopakodva jön az esti alkonyat
Anyám dala szívemben zakatol
A májusi rügyező fák alatt

Kerek évfordulót ünnepeltek a ’68-as évfolyam öregdiákjai,
ötven éve végeztek az általános iskolában. A három osztály
egykori tanulói önfeledten elevenítették fel a régmúlt kedves emlékeit. Személyes jelenlétével megtisztelte a találkozót a B osztály osztályfőnöke, az évfolyam matek tanára,
Jancskár Jutka néni. Fiatalságuk népszerű zenekara, a Polarys együttes koncertje jelentette az est fénypontját.
2018. május 30.

Gyermekkori emlékem megmaradt
De örömöm nem jön vissza már
Halott emlékből élet nem fakad
Nem hoz vígaszt az ébredő tavasz
Óh istenem ha újra gyermek lennék
Nem kínoznának fájó dallamok
Anyám dalolna naphosszat mint régen
A tündöklő mosolya ragyogna az égen
Lieberné Barta Ildikó

Nagymaros
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Kajakos hírek

Partmentén
TRUNKÓ BARNABÁS

ROVATA

Graboplast Maraton Magyar Bajnokság, Győr 2018.05.26-27.
Legjobb eredményeink:
K2 Férfi Kölyök U13 10km 4. Schwarcz Dávid és Gaszner
Ákos (képünkön); K1 Férfi Serdülő U16 15km 8. Fiam Dávid;
K2 Férfi Kölyök U14 10km 8. Aradi Álmos és Aradi Bátor;
MK1 Férfi Gyermek U10 5km 10. Drobilich Pál.

A lányoknál a legjobb eredményünk K1 Női Serdülő U16
15km 14. Döbrössy Orsolya.
A felnőttek is megmutatták mit tudnak:
K1 Férfi Szabadidős és Egyetemista 10km 2. Bergmann Dániel; K1 Férfi Masters 10km (40/44) 8. Burgermeister József; K1
Férfi Masters 10km (50/54) 2. Heincz Sándor; K2 Férfi Masters
10Km (40/44) 7. Veligdán Péter és Burgermeister József; K2
Férfi Masters 10km (55 / 59) 2. Heincz Sándor és Rechnitzer
Zoltán.
Gratulálunk a sportteljesítményhez.
Az egyesület vezetősége!

Ép testben ép lélek
(avagy Pokvár bevétele)
A Győr melletti kastély szállóban rendezett meghívásos bridzs
versenyen, kisebb meglepetésre első helyezést ért el a nagymarosi Gubacsi Anna-Berczelly Csaba páros.
A zebegényi bridzs klub tagjai rendkívül szoros versenyben
egyenlő pontszámokkal (a második helyezettel) érkeztek az
utolsó forduló végére. A zsűri sorsolással döntötte el a végeredményt.
1. Gubacsi Anna – Berczelly Csaba (Nagymaros)
2. Ádám Veronika – prof. Vizi E. Szilveszter (Budapest)
3. Mádai Szilvia – Szilágyi Ágnes (Budapest)
A szellemi vetélkedő másnapján a tenisz versenyek vegyes
páros kategóriájában sem talált legyőzőre a bridzs verseny
győztes párosa. Gratulálunk!
Jelentkezés a bridzs klubba: Jékey Péter – 06-20/398-9661
Mindenkit szeretettel várunk!
berczy

Köszönet
Köszönetet mondok a marosi barátaimnak, ismerőseimnek, hogy az „Elbeszélések” című könyvemet át/megvették/dedikáltatták. A könyv elfogyott, így azt a helyi könyvtárból és az Országos Széchenyi Könyvtárból kikölcsönözve
olvashatják. Az ISBN szám: 978-615-00-1753-2.
Dr. Zoller József

Nagymaros-Visegrád
vasútállomás
Német barátom Hans, egy Hamburgból induló expressz-vonattal érkezett, ami megáll Nagymaroson is. Hans precíz
ember, amikor a vonat elhagyta Sturovot és Szobot, figyelte
az állomások feliratait, és ahogy megbeszéltük, a nagymarosi
peronon vártam.
A Fő-téren beültünk egy wellcome-sörre, és összeállítottuk a tervezett programját. Hans alaposan felkészült,
hóna alatt egy útikönyvvel közölte, hogy Mátyás király
híres várát feltétlenül szeretné megnézni. Rendben,
mondtam, de a királyi vár nem ezen az oldalon van, hanem szemben, Visegrádon.
Hans gyanakodva nézett rám. Udvariasan megkérdezte: talán valami okom van rá, hogy nem akarom megmutatni neki az itteni királyi várat? Közöltem vele: egyetlen
okom van; hogy a vár odaát, a Duna túlsó partján van,
de bármikor átmehetünk. Láttam a szemén, hogy nem
hisz nekem!
Remekül teltek a napok, de Hans továbbra is a királyi várat emlegette. Ismét elmagyaráztam, hogy a vár a
túloldalon van, a marosi strandról remekül lehet látni.
Megértően bólogatott, nem akartam vitatkozni vele, átmentünk egy komppal, és felmásztunk a várba.
- Biztos, hogy ez a visegrádi vár? – kérdezte gyanakodva a túlparton.
Hans néhány nap múlva hazautazott, a szülinapján
felhívtam telefonon, nagyon jól érezte magát – mondta
– csak azt nem érti: miért akartam vele elhitetni, hogy a
Visegrád a Duna túlsó partján van?
- Hát hol a fenébe lenne, Hans!
- Átvágtál! Visegrád ugyanis a nagymarosi oldalon
van! Amikor leszálltam nálad a vonatról, láttam, hogy az
volt kiírva az ottani állomásra: NAGYMAROS – VISEGRÁD.

Kiadó garázst keresünk Nagymaroson.
Rózsa Eszter: 06-30/724-9257
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Olvasói levelek

Egy csodálatos élmény után
Csodálatos élményben volt részünk 2018. április 28-án a művelődési házban. A fúvósegyüttes ünnepelte 40. évfordulóját.
A szemünk előtt nőtte ki magát ez a zenekar. A kezdetkor
is jól zenéltek, na de most már művészi szinten! 1983-tól évekig segítettem a táborozásnál Józsikáéknak. Lemostam a sáros
csizmákat, mostam, mosogattam, főztem, hogy a Mayer házaspár többet tudjon a gyerekekkel foglalkozni.
A nagy bográcsnyi ennivaló pillanatok alatt eltűnt a sok-sok
kenyérrel és kolbásszal együtt. A szülők hozták a süteményeket. Rengeteg történet van az emlékeimben. Mikor Ágicával
főztünk, a Matus Lackó úgy mesélte otthon az anyjának, hogy
olyat nem tud főzni, mert abban még falevél is volt.
Ezekben a táborokban szoktatták a kicsiket a zenekarba. A
nagyobb fiúk éjjek zselével kenték be a kicsik haját. A másik
évben kérdezték is a kicsik: ugye zselé nem lesz?
Ujvári Gábor anyukája 100 db palacsintát hozott Rablótanyára, ami percek alatt elfogyott. Szalai Zoli, Marafkó Márk,
Legény Peti, Hetényi Gábor kincskereső versenyt rendeztek a
kicsiknek. A Cserni gyerekekről is van néhány történetem.
Kedves élményem volt, amikor egy karácsonyi koncerten a
Mayer házaspár egy szép könyvvel köszönte meg segítségemet.
Nagyon szép néhány év volt!
Most, ahogy néztem és hallgattam őket, mintha azokat a
kislányokat és kisfiúkat láttam volna ott ülni és zenélni, mint
amikor alakult a zenekar. Ágica biztosan mosolygott egy felhőn
ülve és hallgatta a szép zenéteket.
Gratulálok a rendezőknek, szervezőknek. élményben gazdag
emlékezést állítottatok össze!
Köszönöm gyerekek és felnőttek ezt az életre szóló élményt!
Kívánok jó egészséget, sok zenét szerető utánpótlást:
Egy zene- és zenekarkedvelő anyuka,
Legény Péterné, Gréti

„A legszebb konyhakertek”
Nagymaros Város Önkormányzata idén is meghirdeti „A legszebb
konyhakertek” programot. Tavaly csatlakozott elsőként a város a
felhíváshoz és kezdett bele az országos népszerűségű programba.
2017-ben két országos díjat is elnyertek a helyi lakosok.
Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését!
Az év kiemelt témája „A termőföld, a talaj védelme” - a Riolittufa támogatásával
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. JÚNIUS 15.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: Nagymarosi Polgármesteri
Hivatal (Nagymaros, Fő tér 5.), Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési ház (Nagymaros, Váci út 11., Fő tér 14.)

Gyermeknapi bolhapiac
Az idén első alkalommal
megrendezett gyermeknapi
bolhapiac kedvező fogadtatásra talált a fiatalok körében.
Május 26-án reggel izgatottan
pakolták ki a részt vevő gyerekek a megunt játékaikat,
könyveiket. A sok érdeklődő
gyerek között gyorsan gazdát
cseréltek a kínált termékek. A
sikeres piac végén sok játék és

könyv gyűlt össze a kihelyezett
gyűjtődobozban a rászoruló
nagymarosi gyermekeknek.
Az összegyűjtött játékok a Mosoly Család és Gyermekjóléti
Szolgálat segítségével jutott el
a rászorulókhoz. Köszönet a
művelődési ház munkatársainak a lebonyolításban nyújtott
segítségért.
Német Imre képviselő

Bezárult a temető alsó kapuja
Közel két hónapja szembesülhet a látogató, hogy az alsó kiskaput lakattal lezárták. Az elmúlt héten, már felirat is figyelmeztette az arra járót, ennek okáról. „Olyan nagyságrendű
háztartási szemetet dobáltak be az erre közlekedők, ami már
kezelhetetlenné vált” Valóban, ez minősíthetetlen magatartás
bárki is tette. A gyors intézkedés valóban hatásosnak látszik.
De biztos, hogy az alsó kapu végleges bezárása a jó és hosszú
távú megoldás? Szerintem, van más alternatíva is. Játsszunk el
a gondolattal! Ha az alsó bejárat melletti konténert megszüntetjük, pontosabban a felső nagykapu mellé helyezzük, ezzel
több dolgot is megoldanánk. Télvíz idején, nem lenne végigszántva a kereszt melletti terület, az éppen konténer cserét
végző teherautók által. Megszűnne, az eddig méltatlan állapot,
hogy belépünk a temetőbe és karnyújtásnyira egy hulladékkal
megrakott konténer. Nem utolsó sorban, újra nyithatnánk az
alsó kaput. Úgy gondolom, erre hosszú távon megoldást kell
találni.
Maurer János

Bébiszitter - gyermekgondozás
Óvónői végzettséggel, 10 éves
tapasztalattal, bébiszitteri
vizsgával vigyáznék gyermekére!
Kertesházban lakunk,
felügyeletük ott is megoldható.
Szatler Marianna
tel.: 06-30/620-8076,
szatler64@gmail.com

NEMZETKÖZI SARASTVATI JÓGA /torna/
NAGYMAROSON! EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
-JAVÍTÓ GYAKORLATOK,
rávezető eszközökkel, sok segítséggel.
KÖZÉP ÉS IDŐSEBB KOROSZTÁLY számára.
Mozgásszervi, szív és érrendszeri, emésztési problémák, valamint a kedélyállapot, erőnlét,
és állóképesség javítására.

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

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„A kutya látja, hogy eteted, itatod, szállást adsz neki, és gondoskodsz róla, ezért azt gondolja: Isten vagy! A macska is látja, hogy eteted, itatod, szállást adsz neki, és gondoskodsz róla, ezért azt gondolja: Isten vagyok!” (Christopher Hitchens)

Az egyik kutyafuttató Budapesten. Hamarosan várható az önkormányzat jóváhagyása, utána elkezdhetjük megépíteni a miénket. A Máté Facebook oldalán külön címszó alatt olvashatóak a fejlemények, bárki megírhatja a
javaslatát, véleményét. Itt hirdetjük meg a futtatóval kapcsolatos második megbeszélés helyét, időpontját is.
(Itt is felhívjuk a figyelmet a nagyszerű „JÓKUTYA KUTYAISKOLA ÉS GAZDINEVELDE” Facebook oldalára, ahol
tájékozódhatunk a tanfolyamokról, foglalkozásokról!)

Kutyák a kánikulában

Csak pórázon!

Mindig biztosítson hűs, árnyékos helyet a kutyájának, ahol nincs kitéve forró
napsütésnek és ahol talál friss ivóvizet. Minden kutya szenvedhet a dehydrációtól (kiszáradástól) ami súlyos vesekárosodáshoz vezethet, a nagyon fiatal, vagy
az idős kutyák vérkeringést is lerontja. A kutyáknak napi sétára van szükségük,
de NEM hőségben, forró kövezeten, ami fájdalmas a tappancsaiknak. Kutyáját
sose futtassa kerékpár, vagy robogó után, különösen nem hőségben.
Meleg időben ne hagyja kutyáját az autóban! Az árnyékban parkolt kocsira is
hamarosan rásüthet a nap, belül fullasztó meleg lesz, amitől a kutya nem csupán
szenvedhet, de el is pusztulhat. Kérjük, ne vigye magával kutyáját vásárolni,
és ha megteszi, ne kösse ki napos helyen. Meleg időben, amennyiben kutyáját
autóban, tömegközlekedési járművön, vonaton utaztatja, vagy gyalogos túrára
viszi, gondoskodjon ivóvízről és itatóedényről. Amikor szabadságra, vagy csak
hétvégére utazik, és nem tudja magával vinni a kutyáját, kérjen meg egy megbízható személyt, aki a távolléte alatt kellőképpen gondját viseli kutyájának.
Von-Benko Marian és Ferenc

Ismét és nyomatékosan szeretnénk
emlékeztetni a tulajdonosokat, hogy
Nagymaros területén csak pórázon sétáltatható kutya! A szabálysértők komoly pénzbüntetésre számíthatnak, sőt,
súlyosabb következményei is lehetnek
annak, ha kedvencük sérülést okoz.
A szabályozás nem fölösleges! Dr.
Drobilich János állatorvos úr közlése
szerint rendszeresen kell harapott sebeket összevarrnia, amelyekért a póráz
nélkül sétáltatott, vagy otthonról elszökött kutyák a felelősök. Számos panasz
érkezett a bicikli úton futóktól, kerékpározóktól (több súlyos baleset történt
már!), és a sétáló családoktól is. Bármilyen barátságos, gyerekbarát kutya veszélyessé válhat, ha megijed valamitől,
ha a gyors mozgást támadásnak véli,
vagy egyszerűen nem szimpatikus neki
a szembejövő kutya.

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822
Web: http:/matealapitvany.blogspot.hu - E-mail: mate.allatvedelmi.alapitvany@gmail.com - Facebook oldalunk: Máté Állatvédelmi Alapítvány
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Kemény Márton János és Vörös Júlia fia:
Mihály, Palotay Gergő és Farkas Petra lánya: Lenka,
Döbrössy Gergely László és Csernői Ildikó fia: Domonkos, Sáringer Máté és Velis Evelin fia: Levente, Horváth
Zsolt Péter és Vinczellér Hajnalka fia: Levente Gábor
Bakos Zsolt és Gősi Diána lánya: Emma.

A művelődési ház programjai
Június

PROGRAMOK
június 13. - Régiség felvásárlás

Házasságot kötöttek: Temesvári Ádám és Rottár Éva.
Elhaláloztak: Szurok Attila Dénesné sz. Szathmáry-Király Katalin Gyöngyike (1947), Dudás Jánosné
sz. Andresz Anna Mária (1931), Pintér Béla (1929),
Nádasdi Gyula József (1937), Kiss Zoltánné (1941),
Szuchy Dezső Miklósné sz. Fekete Terézia (1927).

június 15. 16 óra - zeneiskolai évzáró koncert

Lakrészt, kis kertes házat bérelne hosszú távra, vagy eltartási szerződést kötne középkorú, grafikus
hölgy a kisfiával. Tel.: 06-20/942-5822

június 22. 18 óra - iskolai tanévzáró
a Fő téren
(rossz idő esetén a művelődési házban)

Köszönetnyilvánítás

VÁSÁROK:
június 19., június 22., június 26.,
június 28. délelőtt vásár

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik május 14-én a nagymarosi katolikus
templomban részt vettek PINCZINGER ISTVÁN búcsúztatásán, vagy gondolatban együttérzésükkel gyászunkban támogattak!
A gyászoló család

június 21. 12-18-ig - véradás

ELŐZETES
július 4., július 10., július 12. - vásár
2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846
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

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,
Mihály u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 06-20/911-9077
A CIKKEK LEADÁSI
HATÁRIDEJE: MINDEN
HÓNAP VÉGE

Nagymaros
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MAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFT
Nag aros, Rákóczi út 37.
Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848
A Maros Kft. vállal sitt- és lomszállítást:
3, 5, 6, 8 m3-es konténerben. Ennél kisebb
mennyiségért házhoz megyünk, de
behozhatja telepünkre is, térítés ellenében.

Temetkezési szolgáltatást is nyújtunk.
Vállalunk továbbá sírgondozást
(egyszeri alkalom, vagy folyamatos
karbantartás). Ár megegyezés szerint.
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MEGHIBÁSODOTT? ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?
ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVÍZE
MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVÍZE
GÁZMEÓ ÁTADÁS
GÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLAT
VÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉS
KONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁS
SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0620/407-1874,
0620/330-0283
ÉPÍTÉSZET
FESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁS
0670-626-7902
EMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COM
HÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMAL

Börzsönyoptika - Király u. 6.
Június 23-án, szombaton
ingyenes látásvizsgálat

A VIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
FOLYAMATOS AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!

Az üzletben mindennemű rövidáru kapható:
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő
fonalak, cérna, tű, gomb, cipőfűző,
diszkötöző, selyem szalag, cipzár, gumi,
díszítők fehér és arany színben.
Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.
Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-17 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889

Veszélyes fák kivágása, gallyazása,
ágdarálás és tuskómarás
Tel.: 06-30/202-3505
e-mail: favagas1@gmail.com
web: favagas1.hu

