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Megalakult a Dunakanyar Újabb csípős
nagymarosi
Praxisközösség
siker

Megalakult – hét parxis összefogásával – a Dunakanyar Praxisközösség,
amelyben Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény és Márianosztra települései vesznek részt. A nyitórendezvényre február 20-án Verőcén került sor.

A nagymarosi Nagy Gábor GaBko a
l Folytatás a 4. oldalon zip's brewhouse közreműködésével
készült Chili Ale mango habanero
szószával újabb világsikert ért el, hiszen a The World Hot Sauce Awardson, a gyümölcsös chiliszószok
kategóriában szerzett világbajnoki
A civil szervezetek támogatásáról alkotott rendeletet a testület a februári
címe mellett, elnyerte a világbajülésen. A pályázatokat minden évben március 5-ig írják ki, melyet lapunk
nokság összesített nagydíját, vagyis
3. oldalán olvashatnak. A benyújtási határidő minden évben március 31.
a világ legjobb chiliszósza díjat!
lesz.
l Folytatás a 4. oldalon
l Részletek a 3. oldalon

Civil szervezetek pályázata
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KARSÁN - EXKLUZÍV LAKBERENDEZÉSI ÜZLET
Nagymaros, Váci u. 18.

Szőnyegtisztítás és INGYENES házhozszállítás
Matracok, ágyak, ágykeretek, paplanok, párnák
®

új termékei kaphatók!

Ruha-, bőr-, szőrmetisztítás 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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Februárban is ülésezett a testület
Február 28-án este tartotta havi
ülését a képviselő-testület, melyen
többek között rendeletet alkottak
a civil szervezetek támogatásáról.
Elsőként a THÉBA Művészeti
Szakgimnázium és Szakközépiskola kérelmét tárgyalták meg,
melyben az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kéri, hogy
a Kaledira Nonprofit Kft. felnőttképzést folytathasson a Váci úti 32.
szám alatti bérelt ingatlanban és a
művelődési házban. A grémium
megadta a hozzájárulást a bérleti
viszony fennállásának időtartamára. Támogatták azt is, hogy az
iskola és a kft a felnőttképzés, művészetoktatás céljára a nagymarosi
művelődési ház termeit, színpadát
bérbe vehesse.
Elfogadták a Mátyás Étkezde
Nonprofit Kft., Nagymaros Városi
Könyvtár és Művelődési Ház és a
Védőnői Szolgálat 2018. évre vonatkozó beszámolóját és 2019. évi
terveit.
Döntés született több önkormányzati ingatlan ügyében is,
majd jóváhagyták az idei év közbeszerzési tervét.
Elnapolták a következő ülésre
a város közigazgatási területén a
súlykorlátozáshoz kötött behajtás
rendjéről szóló rendelet tárgyalását. Jóváhagyták viszont a DMRV
Zrt. által elkészített vízkorlátozási tervet. Lakossági kérelemre
a 10599 hrsz. alatt nyilvántartott
közutat Mókus utcaként nevezték
el.
Rendeletet alkottak a civil szervezetek támogatásáról, melyben
meghatározták, hogy a pályázatot
minden évben március 5-ig kell

kiírni, valamint, hogy a benyújtás
határideje március 31. legyen.
A rendelet szerint a képviselő-testület szükségesnek és hasznosnak tartja az önszerveződő
közösségek által végzett azon
közérdekű tevékenységeket, melyekkel hozzájárulnak az önkormányzati feladatok ellátásához,
különösen a település köztisztasági, a közművelődési és kulturális,
környezetvédelmi, sport, közbiztonság, egészségmegőrzés, szociális feladatok terén. A támogatás
elszámolási kötelezettség mellett
kerül megállapításra és folyósításra.
A civil szervezeteknek a pénzügyi támogatásra pályázatot kell
benyújtaniuk a rendelet adatlapján. A pályázatok elbírálásakor
előnyt élveznek azok a szervezetek, melyek hitelt érdemlően igazolni tudják – korábbi év, illetve
évek alapján – az általuk végzett
közcélú tevékenységet, pénzügyi
támogatási igénye a megvalósítandó közfeladatokhoz képest reális,
további pályázatok benyújtásához
igénylik a pénzügyi támogatást,
annak érdekében, hogy a másik
pályázat által kért saját forrás biztosítva legyen – olvasható a rendeletben.
Rendeletet alkottak még a
közterület-használat
rendjéről
is, melyre a piaci házirend miatt
hatályon kívül helyezett korábbi
rendelet okán volt szükség. A rendelet a város honlapján olvasható.
A tanácskozás végül zárt ajtók
mögött ért véget, ahol két felvételi
kérelmet tárgyaltak meg a Gondozási Központ Idősek Otthonába.

A Maurer-Morvai Ügyvédi Iroda kezdő jogászt
vagy utolsó éves joghallgatót keres
Nagymaroson működő irodájába.
ELVÁRÁSOK:
§ Kiváló kommunikációs képesség;
§ Proaktivitás;
§ Kiváló problémamegoldó képesség;
§ Gyors, precíz, strukturált, önálló munkavégzés;
§ Megbízhatóság, terhelhetőség;
§ Szorgalom;
§ Hatékony munkavégzés önállóan és csapatban egyaránt.
§ B kategóriás jogosítvány vezetési tudás elengedhetetlen
Ügyvédi irodánk széleskörű szakmai gyakorlat
megszerzését tudja nyújtani. Barátságos, jó hangulatú
munkakörnyezet.
A fényképes önéletrajzokat az
iroda@maurermorvai.hu e-mail címre várjuk.
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Pályázati felhívás
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2019.
(III. 4.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a
városban működő, a köz érdekében tevékenységet végző
civil szervezetek támogatására. A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 3,5 millió Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó adatait (nevét, székhelyét),
b) a bejegyzési okirat számát, be nem jegyzett szervezet esetén a szervezet működését igazoló elnöki/képviselői nyilatkozatot,
c) azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el kíván látni,
d) a c) pontban meghatározott tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, és az önkormányzattól igényelt
pénzügyi támogatás összegét, ütemezését,
e) a c) pontban meghatározott tevékenység végzéséért
felelős személy megnevezését, elérhetőségét,
f) a c) pontban megjelölt tevékenység által érintett
nagymarosi lakosok számát ennek hiányában egyéb a tevékenységet jellemző mérhető mutatószám ismertetését.
A pályázatokat az önkormányzat honlapján elérhető
pályázati adatlapon lehet benyújtani postai úton úgy,
hogy 2019. március 31-ig megérkezzen, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Fő tér 5.) 2018. április
1-jén 12 óráig. A határidő jogvesztő!
A pályázatok elbírálásáról a Humánügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület az április elején tartandó ülésén dönt.

Pályázati felhívás
Az Önkormányzat pályázatot hirdet a Dézsma utcai
présház és pince bérbedás útján történő hasznosítására. A felhívás részletei az önkormányzat honlapján
olvashatók.

A nagymarosi strand fejlesztése
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a dunai szabadstrandok fejlesztése program keretében Nagymaros a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. döntése alapján 100
millió forint vissza nem térítendő költségvetési támogatásban
részesül. A június 30-ig megvalósítandó fejlesztés részleteiről a
honlapunkon és a következő lapszámban adunk tájékoztatást.

Lakossági fórum
Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét, hogy 2019. március 21-én lakossági fórumot tartok 18 órától a művelődési
házban.
A lakossági hulladékgyűjtés, -szállítás témaköre mellett a nyertes pályázatainkról adok tájékoztatást, melyekkel kapcsolatban a jelenlévők feltehetik kérdéseiket.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Petrovics László
polgármester
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Hét praxis összefogásával megalakult
a Dunakanyar Praxisközösség
Folytatás az 1. oldalról
A megjelenteket dr. Juhász
Attila, a konzorcium vezetője köszöntötte. Kiemelte: 2017- nyarán jelent meg egy európai uniós
pályázat, melyen hét praxis indult közösen és sikeresek voltak,
így 150 millió forint jut egészségfejlesztő, megelőző programokra.
- Meggyőződésünk, hogy a
praxisközösség által szervezett
programok, előadások, prevenciós rendezvények által a térség lakosai számára egy olyan egészségi előnyt tudunk biztosítani, ami
hasznos lesz számukra – mondta.
A verőcei polgármester,
Grauszmann György arról beszélt, hogy nagy öröm számára, hogy a kormány felismerte
annak fontosságát, hogy lehetőséget adjon a helyi orvosok
összefogására. Hiszen régiós ös�szefogás nélkül a kistelepülések
olyanok, mint a félkarú óriások.

Hangsúlyozta: Verőcén már évek
óta működnek egészségügyi szűrővizsgálatok, melyen a lakosság
nagy számban részt vesz.
A település vezetője tolmácsolta Petrovics László szavait is,
aki nem tudott megjelenni az
eseményen, de örömét fejezte ki
a praxisközösséggel kapcsolatban és azt kívánta a többi polgármesterrel együtt, hogy a résztvevő szakemberek is megtalálják a
lehetőségeiket az összefogásban.
A rendezvényen jelen volt
Rétvári Bence, országgyűlési
képvelő, államtitkár is, aki elmondta: a praxisközösségek ma
az egészségügyi alapellátásban a
legmodernebb ellátásszervezési
formák.
- A lényege, hogy nem csak
azokkal foglalkozik a háziorvos,
nemcsak azzal foglalkozik az a
harminc szakember - hiszen a
hét háziorvoson kívül még har-

minc szakember foglalkozik itt
a betegségek megelőzésével - ,
akár a túlsúly megelőzésével, a
mozgásszegény életforma helyett
egy egészségesebb életforma, egy
egészségesebb életmód kialakításával, betegségek kialakulásának
korai felismerésével, akik akár
háziorvosként, akár egyéb szakemberként még az egészséges
állapotot tudják megőrizni. Ennél modernebb szervezési forma,
ennél jobb szervezési forma nem
nagyon létezik – mondta.
A felvezető beszédek után
előadásokat hallgathattak meg
az érdeklődők a praxisközösség
működésével, feladataival kapcsolatban.
A Dunakanyar Praxisközösség célként fogalmazza meg a
lakosság népegészségügyi mutatóinak javítását. A rendelőkben és kihelyezett helyszíneken
népegészségügyi szakemberek

Újabb csípős nagymarosi siker
- Az Ale Mango Habanero chiliszószodat választották a a világ
legjobbjának a The World Hot
Sauce Awards versenyen. Hogy
kerül egy nagymarosi termelő
chili-je Amerikába?
- Több világverseny létezik,
ez az egyik. Ezekre a versenyekre a világ minden tájáról lehet
nevezni termékeket több kategóriában. Erre a versenyre például 160 cég küldte ki 530 féle
termékét és ebből nyerte meg
a szószom a kategóriáján (gyümölcsös chiliszószok) az összesített legjobb chiliszósz, azaz a
világ legjobb chiliszósza díjat is.
A beküldött termékek vakteszten, több rész-szempont alapján
kerülnek értékelésre, úgymint
például íz, illat, állag, használhatóság, összbenyomás, csípősség
(Nem minden kategóriában az
erő a lényeg, van ahol az számít
mennyire optimális). Én a világversenyekre kihívásként, kalandként és tapasztalatszerzésként
tekintek, mert remek visszajelzés, hogy valóban mennyire számítanak jónak termékeim, akár
világszinten is, de marketing értéke sem elhanyagolható.

- Akik rendszeresen járnak a
piacra, azok többsége már megkóstolta, megvásárolta valamelyik termékedet. De, hogyan is
születnek meg ezen szószok receptjei? Hogyan kezdtél neki, a
most nyertes szósznak?
- Elsősorban magam ízlésére
készítem termékeim, saját ötlet és koncepció alapján, amit a

tesztelők és vásárlók véleménye
azért tud befolyásolni, ha egyet
értek vele. Így előfordulhat, hogy
évről évre, picit belenyúlok és
tovább javítom a receptúrát. Az
extra erős fűszerként használatos szószaimmal indult a karrierem, melyekkel szintén sok díjat
sikerült bezsebelni, de később
úgy éreztem, hogy az enyhébb

Nagymaros
bevonásával kívánnak tenni az
egészségtelen táplálkozás, a dohányzás, a túlsúly, a túlzott alkoholfogyasztás és a mozgásszegény életmód ellen. Ezáltal a
szív- és érrendszeri betegségek,
daganatos betegségek, mozgásszervi megbetegedések és mentális betegségek kialakulásának
a csökkentését, továbbá az egészségben eltöltött évek számának a
növekedését várják.
A közösség 7 praxisa összesen
30 szakemberrel együtt egységes
szemléletű és technikai hátterű,
páciensközpontú többletszolgáltatásokat nyújtó, modern, XXI.
századi alapellátást kíván megvalósítani.
A konzorcium vezetője: dr.
Juhász Attila, szakmai vezető: dr.
Cserni István, projektmenedzser:
dr. Dózsa Csaba. A praxisközösség orvosai: dr. Hajnal Katalin
gyermekorvos, dr. Stuhl Aranka
gyermekorvos, dr. Székely Zsuzsanna háziorvos, dr. Závorszky
Károly háziorvos és dr. Zombory
Klára háziorvos.
Furucz Anita
ízekben még jobban ki tudom
élni kreativitásom. Ez a szósz
is az enyhébb, inkább az ízről
mint erőről szóló sorba tartozik.
A nyertes Ale mango habanero
szósz egy koncepciós szósz, aminél egy ötlet megvalósítása volt
a cél. Egy sörfőzde partnerem
részére kívántam olyan szószt
készíteni, amibe jól passzol az
általuk készített sör. Egy mangós sörük kortyolgatása közben
már meg is volt a válasz. A szósz
nagyon jól sikerült, a fogyasztók
már a díj előtt is nagyon kedvelték. Ami számomra külön
megtiszteltetés, hogy válaszként
a sörfőzde is elkészítette GaBko
Habanero Never Dies sörét.
- Szószaid bejárták már a világot. Neked melyik a személyes
kedvenced?
- Az örök kedvencem a pályámat is elindító piros hot pepper
szósz, ami a rekorder erősségű
chilikből készül, a saját különleges technológiámmal. Neki köszönhetek mindent és máig Őt
használom legtöbbet. Bármilyen
ételbe egy-két csepp. A másik
két jelenlegi kedvencem, amihez
a leggyakrabban nyúlok magam
is, az a szintén többszörös díjnyertes mézes whiskey-s BBQ
szószom és persze a most befutott Ale mango habanero. (F. A.)

Nagymaros
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Mozgalmas farsangi időszak
a Német Önkormányzatnál
Beszámoló Német Nemzetiségi Önkormányzatunk működéséről, terveiről.
Január hónap a malenkij robot
megemlékezésével telt el. Január 4-én
a Király utcában együtt koszorúztunk
a malenkij robot gyalogtúrára indulókkal, támogatva visszaútjukat 50
ezer forinttal.
Ugyanúgy január 13-án is jelen
voltunk a három település közös
megemlékezésén, együttműködve az
önkormányzattal és az egyházközösség képviselőjével a szervezésben.
Mindeközben január 12-én a
Kongresszusi központban szervezett
gálaesten három fő képviselte városunkat.
Február 8-án Tájház látogatás volt
iskolai kereten belül a 4.osztályos tanulók részéről.
Február 9-én Wildenrosen táncegyüttes önkormányzatunk támogatásával Csepelen lépett fel. Utazásuk
költségét német önkormányzatunk
állta.
Február 16-án az óvodai bálon vettünk részt, ahol támogatásként egy
projektort, hangszórót, és 3 darab
fényképezőgépet adtunk át 210 ezer
forint értékben.

Február 18-án az iskola szervezésében német nyelvű szavalóversenyen
vettünk részt, ahol 21 tanuló bizonyította nyelvtudását. A résztvevő alsó
tagozatos gyerekeket jutalomban részesítettük.
Február 15-én az iskola szervezésében „Téltemetés” hagyomány őrző
program volt a tanulóknak. Köszönjük
a szervezőknek mindkét rendezvényt,
amivel a hagyományőrzést szem előtt
tartva a tradicionális szokásokat megismertetik a gyermekekkel.
Tájházunk működtetése, karbantartása is folyamatos. A már nálunk
lévő templom toronyórájának szer-

kezete adta azt a gondolatot, hogy a
mesterségek bemutatása céljából még
egy helyiséget hozzunk létre. Február
15-vel készen lett egy további helyiség
leválasztása, egy újabb gyűjtemény
bemutatására, melynek témája a helyi
kisiparosság bemutatása.
Ezek a munkálatok német önkormányzatunk költségvetéséből közel
100 ezer forintból megoldódtak Heier László vállalkozó közreműködésével. Itt szeretném jelezni, hogy várjuk
azokat a szerszámokat, eszközöket,
mesterleveleket, relikviákat, amik beleillenek a régi iparosság munkásságának bemutatásába.

Városi önkormányzat a költségvetése elfogadásával 1,5 millió forintot
hagyott jóvá a tájház karbantartására,
ami a tető és a kerítés helyrehozatalára van betervezve. A tető helyrehozatala már meg is történt és február
21-én átadásra került.
Folyamatban van a hátsó kerítés
rendbetételének megkezdése is, mivel
12 centiméter dőlésszöggel életveszélyes. A városi önkormányzat, mint az
épület tulajdonosa keresi a megoldást,
szakembert a munkálatokhoz.
További előrehaladó programjaink
tojásfa állítás Húsvét környékén. A
nyugdíjas klub kézimunka szakköre
már dolgozik a további 100 db tojás
körbehorgolásán, melynek költségét
német önkormányzatunk biztosítja.
Idén már 600 darab tojás kerül fel a
fára.
Német önkormányzatunk testülete a február 13-i ülésén döntött arról
is, hogy a nyugdíjas klub Die Blumen
tánccsoportja részére 50 ezer forint
támogatást nyújt a működésükre.
Előretekintve már szervezés alatt
van május 4-én a Panoráma parkolóban az eredeti helyére visszakerülő Maibaum-Májusfa állítása. Városi
önkormányzat a költségvetéséből erre
a célra 1 millió forintot különített el,
ami az oszlopot, annak festését, felállítását tartalmazza. Az ünnepélyes
átadás programját német önkormányzatunk szervezi és a költségvetéséből
fedezi.
Minden rendezvényünkre,programunkra szeretettel várjuk az érdeklődőket, és a Tájház működtetésére az
együttműködést, segítséget, amit előre is köszönünk.
Ivor Andrásné képviselő,
NNNÖ elnök
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Farsang a felsősöknek

Farsangi Móka Nagymaroson

Február 15. minden percében
a farsangolásról szólt a Nagymarosi Kittenberger Kálmán
Általános Iskola és Művészeti
Iskola felső tagozatos diákjai
számára. Reggel elvégeztük
az utolsó simításokat a téltemetésre készített maszkjainkon, majd felöltöttük őket
és levonultunk a Fő térre.
Itt csatlakoztak hozzánk az
alsósok is, és együtt indult
el a farsangi menet a Duna-partra. Idén sváb és magyar hagyományok szerint is
elbúcsúztattuk a telet, ami így
már tényleg távozott és utat
engedett a szeszélyes tavaszi

napsütésnek.
Este a felsősök farsangi
bulit tartottak a felső iskola
nagy termében. A buli rendkívül jól sikerült, annak ellenére, hogy valahogy ez alkalommal nem voltak táncos
kedvükben. Szuperhősök és
mesehősök lepték el a felső
tagozat folyosóit. Azonban
ahogy minden igazi házibuli
a konyhában, úgy az idei farsangi buli a büfében zajlott.
Mindenki nagyon jól érezte
magát, a gyerekek élményekkel és ajándékokkal megrakottan tértek haza.
Hoffer-Szabó Petra

Téltemetés 2019
Iskolánkban régi hagyomány,
hogy farsangi időszakban a
régi sváb szokásoknak megfelelően temetjük el a telet.
Ezt a szép szokást iskolánk
egy igazi karneváli hangulattal kötötte össze, melyen
nagy örömünkre a nagymarosi óvodások is részt vettek.
Vidám, hangos zeneszóval,
ötletes maszkokkal, síppal,
dobbal vonultunk a Duna-partra, ahol kiszebabánkat vízre tettük és reméltük,
jó messzire elment...
Idén máglyát is raktunk
a parton a magyar népszokás szerint, úgyhogy mi
mindent megtettünk, hogy
megérkezzen a tavasz! / Az
időjárást tekintve úgy tűnik, jó munkát végeztünk! /

Aki idén február 15-én a Fő
tér környékén járt, nagyon
örömteli látványban volt
része. A tér zsúfolásig telt
vidám gyerekekkel, a legkisebbektől a legnagyobbakig.
Örültünk, hogy sokan tartottak velünk ezen a vidám
délelőttön!
Köszönjük Plentner Katalinnak és Mozga Péternek,
hogy vezették a menetet, Petrovics Bélának, hogy minden
évben segítségünkre van,
hogy vízre tegyük a kiszebabát, Hoffer-Szabó Petrának,
aki a tűz felelőse volt, és a
Tűzoltó Egyesületnek, hogy
gondoskodtak a biztonságunkról.
Heinczné Cserni
Katalin

A farsangi időszak közepén, február 19-én tartottuk az alsó tagozatosok tél
végi ünnepét. Osztályonként elevenítettük fel a régi
népi hagyományokat, például az alakoskodást, mely
Magyarországon már a 15.
század óta ismeretes. A hagyomány szerint a párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása
és kigúnyolása. Az álarcok
és a maszkok viselése is erre
vezethető vissza: a névtelenség, az „arctalanság” biztosította régen is a féktelen
mulatozást. Ennek gyerekeink örömmel tettek eleget,

Nagymaros

ötletes, olykor meglepő jelmezeket öltöttek magukra.
Felvonultunk, énekeltünk,
vidám
bemutatkozásokat
tartottunk egymás osztályaiban is. A táncmulatságok
mellett különböző játékokat,
vetélkedőket
rendeztünk.
Mivel a húshagyó kedd még
messze volt, vígan lehetett
lakomázni. A “batyus-bálokra” az ételt a fiúk, lányok
hozták, gazdag svédasztalt
varázsolva a termekbe. A
mulatságok végén vidám,
jelképes módon a telet is elűztük! A felszabadult mókázás igazi napja volt!
Sutus-Juhász Tünde

Nemzetiségi versmondó verseny
Február 18-án német nemzetiségi versmondó versenyt
rendeztünk iskolánkban a
három nemzetiségi osztály
tanulóinak. Sok gyerek készült fel, színvonalas előadásukkal lenyűgözték társaikat
és a zsűri tagjait is. Minden
gyerek kapott oklevelet. A
német nemzetiségi önkormányzat ajándékkal lepte
meg őket, melyet ezúton is
köszönünk. Nehéz volt ki-

választani a továbbjutókat,
akik képviselik iskolánkat a
körzeti fordulón. Két tanuló ment végül Dunakeszire
február 27-én a kistérségi
fordulóra, ahol nagyon jó
eredményt értek el a saját kategóriájukban:
Halupka Mihály 2.a osztályos tanuló: 2. hely; Várkonyi-Nickel Róza 3.b osztályos
tanuló: 3. hely.
Gratulálunk Nekik!

Nagymaros

						

Adomány az óvodának!
Meglepetésként érte óvodánkat a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat nagyvonalú felajánlása. Ivor Andrásné a nemzetiségi önkormányzat elnöke személyesen adta át a
projektort, fényképezőgépeket és a mobil hangfalat az óvoda
alapítványi bálján.
Az ajándékozott eszközök nagyban hozzájárulnak az intézmény technikai korszerűsítéséhez, ezért szeretnénk a kollegák
és a gyermekek nevében is még egyszer köszönetünket kifejezni.
Gerstmayer Judit
intézményvezető
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Együtt a gyermekeinkért…
A tavalyi évhez hasonlóan, 2019ben is nagy sikerrel tudtuk megrendezni óvodánk jótékonysági
rendezvényét.
Örömmel tapasztaljuk, hogy
egyre több szülő csatlakozik hozzánk és választja kikapcsolódásul a
bálon való részvételt, amely remek
alkalom a kötetlen ismerkedésre,
beszélgetésre.
A kiváló zenei hangulatról
most is Nani (Németh Sándor)
gondoskodott.
Az est megnyitásaként egy fiatal bűvész tehetség, Pálmai Levente
fellépését láthattuk és az idei bálon

Tombola felajánlásokat köszönjük:
Adi Papírbolt, AP-COM Kft,
Benett Kft., Bor-Piac, Bútoralkotás Schlenk család, Cleo Stúdió,
Főtéri Patika, David Balazic,
Deme Tamásné, Demeter Bt.,
Döbrössy család, Döbrössyné
Bergmann Katalin, Dubniczky Barbara, Elsővölgyi óvoda
szülői munkaközössége, Édeske
Cukrászda, Élesztő Plázs Fekete
Tanya, Franciska Portája, Gabko chili, Gauss Kft., Grécs-Lajtai
Rita, Gyimesi Levente és Szilvi,
Hajászat Vác, Halász Betti és
Halász János, Halupka Gábor

sem maradt el az óvodai dolgozók
szórakoztató, meglepetés produkciója.
Az ízletes vacsora után a szülők
által készített zamatos sütemények
nagy választéka várta vendégeinket. Köszönjük a támogató szülőknek, nagyszülőknek és dolgozóknak a finom édességeket!
Köszönjük az aktív anyukáknak, hogy utána jártak tombola
felajánlásoknak, és ügyes kezű
apukáknak, hogy kis csapatuk
szépen kidekorálta a művelődési
házat, melyet az óvodai dolgozók
által készített díszekkel egészítettünk ki!
Köszönjük adományozóinknak
a sokszínű és értékes tombola felajánlásokat, melyekkel nagy örömet okoztak vendégeinknek!
Köszönjük a Művelődési Ház
dolgozóinak, hogy biztosították a
helyszínt és segítették a rendezvény
zökkenőmentes lebonyolítását!
Szülők, nagyszülők, óvodai
dolgozók, vállalkozók és nagymarosi lakosok hihetetlen együttműködésének eredménye volt ez
a remek hangulatú, sikeres bál,
melynek bevételét óvodánk udvarainak fejlesztésére fordítunk.
Köszönjük, hogy támogatják
munkánkat, jövőre is szeretettel
várjuk Önöket!
Nagymarosi
Óvodáért Alapítvány
Kuratóriuma

és Deme Katalin, Harangozó
Károly és családja, Heinczinger
Miklós, Heinczingerné Szűcs
Erika, Heininger Károly és Adrienn, Heininger Ivett és Kovács
Barna, Hesztia lakásvarázs,
Horváth Zoltán, Ipoly Erdő Zrt.,
Jakus Mihály, Jórász család, Kalandpark Törökmező, Karsán
lakberendezés, La Fleur by Nora,
Lénárt Kitti, Lyra Könyvesház,
Manyi bolt, Maros Autóház Kft.,
Maros Wax, Mátyás Étkezde,
Miskolczi Adrienn, Molnár-Tihor Eszter, Mózner Dániel,
N.Éptü Kft., Nagymaros lottózó
Rudolf Erika és János, Nagymaros Város Önkormányzata,
Nagymarosi Könyvtár, Nádas
Étterem, Nokedli Étterem, Óvoda dolgozói, Paduc Horgászbolt,
Palásti Ildikó, Patak étterem,
Patak étel-vitel, Petrovics László
és Balla Réka, Piknik Manufaktúra, Piramis Építőház, Puskás
Róbertné, Radicsné K. Gabriella,
Raszler Orsolya, Rácz Nikolett,
Rizmajer Kézműves Sörház, Sajgó Álmos, Sakura, Sigil Galéria
és Kávéház, Siklósi Péter, Spitz
pékség, Svajlina Kft. Juli zöldséges, Szalai Tünde, Szilágyiné F.
Emese, Szűcs Géza, Takács Szilvia, Tóth Imre és Fábián Cecília,
Várnagy család, VéNégy Dunakanyar Kft.,Silvanus Hotel Kft.,Vitalitás Biobolt, Zékány Attila,
Zilinyi Nikolett.
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Kecskemétről Nagymarosra:
kortól függetlenül már helyben
is lehet balettozni
Turpinszky Béláné, Andrea
nemrég azzal keresett meg,
hogy Nagymaroson oktat
balettet. Meg is beszéltünk
egy találkozót egy interjúra.
De, mint ilyenkor mindig,
most is igyekeztem utána olvasni, hogy mit lehet tudni
arról, aki hamarosan szemben ül majd velem. Beírtam
az interneten a nevét és meglepődtem, hiszen a találatok
szerint ő Kecskeméten tanít,
ott van balettiskolája és nem
utolsó sorban a férje színész
és rendező, apósa pedig egy
elismert operaénekes volt.
Ezek tudatában ültem le vele
beszélgetni.
- Kecskemét után, hogyan jött
Nagymaros?
- Férjem budapesti és mindig
nagyon szeretett a Duna-parton
lenni gyerekkorától, de Kecskeméten nagyon hiányzott neki a
víz. Miután a gyerekek kirepültek, gondoltuk, hogy eladjuk a
családi házat és a Duna-part közelében keresünk újat. Verőcén
nézelődtünk, de a sors úgy hozta, hogy végül a Pállya Celesztin
utcában találtunk egy nekünk
megfelelő házat, ahol gyönyörű
a kilátás és szép a kertje.
- Ön is táncolt?
- Igen, a szegedi színházban
kezdtem pályámat, ott voltam
balettművész. A férjemmel is ott
ismerkedtem meg. Kecskemétre pedig úgy kerültünk, hogy a
férjemet az akkori színházigazgató áthívta, így mindketten
átszerződtünk oda. Kétezerben
kezdtem el az oktatás, 2003-ban
alapítottam meg Kecskeméten
a Turpinszky Balett Iskolát. A
Hírös Agóra Ifjúsági Központ
keretein belül működünk már
több mint tíz éve, hiszen ott számos fiataloknak, családoknak
szóló rendezvénnyel, bérlettel
várják az érdeklődőket. Ezen
belül működik egy kamarazenekar is, amely élőzenét játszik
és ők olyan darabokat dolgoztak
fel, amelyekbe belefér a balett:
Diótörő, Coppélia, Hattyúk tava,

Csipkerózsika, Hamupipőke, János vitéz vagy a Hófehérke.
- Minden héten Nagymarosról jár Kecskemétre oktatni?
- Igen, hétfőn és szerdán.
- És emellett még itt van a
nagymarosi csoportja is. Kiket
vár balettozni a Sigilbe?
- Úgy hirdettem meg, hogy
óvodás, iskolás és felnőtt korosztálynak. Kecskeméten is van a gyerekcsoportom mellett felnőtt is.

- Felnőtt?
- Igen, sok felnőtt nem tudta gyerekkorában kipróbálni a
balettot, most viszont lehetősége nyílik rá, vagy balettozott
korábban, de most újrakezdené,
de növendékek szülei, például
egy anyuka és egy apuka is jár
hozzám.
- Nagymaroson is vannak
vállalkozó szellemű felnőttek?
- Igen, már többen megfor-

Nagymaros
dultak az órákon. De inkább az
óvodások és az iskolások vannak többségben.
- Minden tánc alapja a
balett. Kiknek ajánlja és miért ezt a táncot?
- Igazából mindenkinek
ajánlom. Nem kell hozzá, hogy
hajlékonyak legyünk vagy, hogy
vékonyak. Bárki előtt nyitva áll
az ajtó, hiszen fejleszteni mindenkit lehet.
- Milyen képességeket fejleszt
a táncnak ez a formája?
- Nagyon fontos a tartás a
balettben, ezért a hátizmokat
erősíti. Emellett fontos a fegyelem, a figyelem, fejleszti a koncentrációt. A gyakorlatokon át
nem csak a hajlékonyságot segíti elő, hanem a koordinációt
a térben, a saját testtudat kialakítását. Amit az elmúlt években
még tapasztaltam, hogy az órák
alatt barátságok születnek.
- Ha valaki szeretne Nagymaroson balettozni, hogyan jelentkezhet?
Csütörtökön délután 17 órától van az óvodás korosztálynak
az oktatás a Sigil Galéria és Kávézóban, és 18 órától az iskolás
és felnőtt csoportnak. Szeretettel látjuk az érdeklődőket az
órákon, de jelentkezhetnek nálam is személyesen a 06-30/2998539-es telefonszámon.
Furucz Anita

Nagymaros

						

FELHÍVÁS
Nagymaros Védelméért Egyesület (NVE)
Tisztelt Nagymarosi Lakosok!
2018-ban ötven nagymarosi lakos megalakította az NVE-t, melynek kiemelt célja, hogy árvízi helyzet
esetén a védelmi munkálatokat elvégezze, a Nagymaros Város Önkormányzat megbízása alapján.
A védekezés felelőse a mindenkori polgármester, a lebonyolításért az egyesület vezetősége felel.
A sikeres védekezéshez széleskörű szervezett társadalmi összefogásra van szükség (kb. 400 fő).
A védekezési feladatok legnagyobb része a mobil elemek felépítése.

A lakosság nélkül nincs árvízi védekezés.
Várunk mindenkit, aki egy esetleges árvíz esetén szívesen segítené munkájával a védekezést.
Fontos már most nyilvántartásba venni a jelentkezők elérhetőségét.
Az NVE elérhetőségei
E-mail: iroda@mnve.hu
Telefon: +36 27/354-195
(munkanap 8:00 – 16:00)				
Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 6.
							

Kedves Rokonok, Barátok, Ismerősök!

Régebbi könyveim újranyomtatását tervezem.
Aki elajándékozta; kölcsönadta és nem kapta vissza; vagy
most szeretné megvásárolni, kérem jelezzen vissza minél
hamarabb.
EMLÉKEZTETŐÜL A KÖNYVEK CÍMEI:
Örökségünk Nagymaros
Száz év száz kép, Nagymaros egykor és ma
Fájdalmas örökségünk
Bölcsőtől a koporsóig
Iparkodó iparosok, szorgos szatócsok
Nagymarosi gyümölcstörténet
Egészség és kórság Nagymaroson
A nagymarosi egyházközség 800 éve
Döbrössy Mihályné
Valentin Kriszta
06 30 458 1139

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani az ÖNO minden dolgozójának, a vezetőségnek és mindenkinek, akik keresztanyámat,
Dúl Pálnét (Rózsika nénit) nagy szeretettel és odaadással,
mindig türelemmel ápolták. Megkönnyítették neki az ott létet, nehéz természete ellenére mindig volt jó szavuk hozzá.
Február 9-én hunyt el az otthonban, köszönjük minden szeretetüket, gondoskodásukat!
Kiss Gáborné (Hangrád Mária),
Hangrád Katalin és Hangrád Júlia

Az egyesület vezetősége
elnök:
Mihály Gábor
elnökségi tagok: Edöcsény András
Heininger Ferenc
Dr. Morvai Ágnes
Murányi Zoltán
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„Jelek és jelképek”

Köztéri kőkeresztjeink helyreállításáról
Kőkeresztjeink jelek, igazodási pontok.
Megállítanak, elgondolkodtatnak, emlékeztetnek, színvallásra késztetnek. His�szük-e, féljük-e az ős teremtő erőt, és magát a Teremtőt?
Nagy és dédszüleink állíttatták őket,
azokban az időkben a kereszt jelképe
valamiért fontos volt számukra. Ha végignézzük az általuk m-egélt vészterhes
időket, megértjük, miért. Azoknak az
emberöltőknek a földi létében egyetlen
biztos pont volt: a földön túli Isten. Minden más esetleges és mulandó.
Tiszteljük meg felmenőinket, és hagyjunk méltó üzenetet az utódainknak mi
magunk is: újítsuk meg viharverte kőkeresztjeinket. Szám szerint 9 darab áll
belőlük városunk közigazgatási határain
belül. Külterületi keresztjeink az „Égett
asszony keresztje” a csapáson (épült 1880,
állíttatta Kögel István), és az országút alatti kereszt a II. sorompónál (épült 1868,
állíttatta Heuer János és Henrik).
A település belterületén további 7 darab kőkereszt található, az alábbi felsorolás szerint:
- A Német utca – Dózsa György út
sarkán (épült 1887, állíttatták: ismeretlen
jótevők)
- A plébánia előtt a Szt. Imre téren
(épült 1861, állíttatta: Emer család)
- A Fő tér felső végében (épült 1800,
késő barokk műemlék kereszt, állíttatta:
Rixer Károly és Mátyás)
- A Fehér hegy derekán, az útelágazásban (épült 1880, állíttatta: Emer Jakab)
- Az Első völgy – Rákóczi út sarkán
(épült1872, állíttatta: ismeretlen jótevő)
- A temető kerítése mellett (épült 1859,
állíttatta: Galszter Rozál)
- A Rókus kápolnánál ( épült 1890, állíttatta: Niedermüller család)
(Építési időpontok, kereszt állíttatók nevei - forrás: Döbrössy Mihályné – Örökségünk Nagymaros)
Ahány helyszín, ahány kereszt, annyi
évszám, annyi történet. Közöttünk és velünk él általuk Nagymaros történelmének
egy darabja. Ezért, és mert szinte kivétel
nélkül mindegyik állaga, állapota jelentősen leromlott, a helyi Egyházközség
elhatározta, hogy szép sorban felújítja,
felújíttatja valamennyit. A helybéliek, a
lokálpatrióták adományaiból, mint ahogy
ezek a keresztek annak idején is születtek.
A 9 darab kőkereszt helyreállításának,
szakszerű restaurálásának összköltsége
megközelítőleg 7.5 – 8 millió Ft. A reménybeli elképzelésünk, hogy egy-egy
kereszt felújítását a saját lakókörnyezete
karolja fel, és a környéken élők érzik majd
magukénak a keresztjük ügyét: annak fel-

Nagymaros

Köszönet
A Nagymarosi Nyugdíjas Klub ezúton
szeretné megköszönni a 2019. február 2-án megtartott Batyus Bálra kapott
adományokat, minden kedves támogatójának: Adi papírbolt, Andresz Gréti, Béci szikvíz, Biobolt, Bor-só, Balázs
zöldséges, dr. Drobilich János állatorvos,
Édeske cukrászda, Fitnesz, Fazekas Gabi
fodrász, Gyógyszertár Fő tér, Heininger
Károly, Hesztia Lakásvarázs, Ildikó virágbolt, Ivor Andrásné képviselő asszony,
Julika zöldséges, Karsán lakberendezés,
Kóka bolt, Korbadits Bonita, Könyvtár
Mándliné Kati alpolgármester, Liptai
Gabi, Manyi bolt, Maros Étterem, Mátyás
Étkezde, Melisek Tibor, Nokedli Étkezde,
Paduc bolt, Rudolf Erika lottózó, Sakura
cukászda, Révész Ági, Von-Benkó, Házépítők Boltja.
Hálásan köszönjük és jó egészséget
kívánunk!
Nagymarosi Nyugdíjas Klub

Díjat alapítottak
Kautz István
emlékére

újíttatását, majd a megszépülésben való
gyönyörködést.
Jótékonykodásra, adományozásra,
értékmentésre kérünk, hívunk hát mindenkit, akit keresztjeink további sorsa
megérintett. Adományozáskor lehetőség
van természetesen egy-egy adott kereszt
célzott támogatására, ez esetben fontos
nevesíteni az adománnyal felkarolt keresztet. A felajánlott támogatás eljuttatása történhet személyesen (plébánia)
vagy utalással. Számlaszám: RK. Plébánia Nagymaros 11742094-20157874
Vállalkozásunk sikerében, és a nagymarosiak hagyományos nagylelkűségében bízva remélhetőleg hamarosan
valóságos, látható nyoma lesz egyházközségünk ez irányú kezdeményezésének.
Heininger Ferenc
A Nagymarosi Egyházközség
világi elnöke

Az Magyar Szállítmányozók Szövetsége a MASPED támogatásával alapította meg a Kautz István-emlékdíjat, az
egykori örökös tiszteletbeli elnök emlékére. Ezzel emléket kívánnak állítani
a 2015-ben elhunyt szállítmányozási
szakembernek, aki meghatározó szereplője volt a területnek.
Munkássága, szellemisége ma is jó
példa a fiatal korosztályok számára. Az
emlékérem mellett 100 ezer forint díjazás is jár, a díj átadására az éves szállítmányozási konferencián kerül sor. Az
alapítók remélik, hogy a díj a szakmán
belül értéket teremt majd.

Gyászjelentés
2019. február 11-én hosszas szenvedés után elhunyt DR. FÜREDY
JENŐNÉ SZ. ZOLLER MAGDOLNA. Hamvait a Farkasréti
temetőben helyeztük el.
Béke poraira.
A Gyászoló család nevében
fia Füredy Zsolt
és bátyja dr. Zoller József

Nagymaros

						

Vigyázz, kész, tavasz!
Futó rendezvények Nagymaroson

Ha kisüt a nap nemcsak a virágok bújnak ki, hanem kisvárosunkban is egyre több látogató érkezik különböző sporteseményekre. Idén tavasszal számos programkínálat várja a futókat
a Dunakanyarba. Az alábbi sport/futó események kerülnek
megrendezésre Nagymarost érintően:
Dunakanyar Félmaraton
2019. április 6. szombat 13 óra után és április 7.
vasárnap 8 órától
Rendezvényről: Idén kétnapos program első napján a kisebb
futamok kerülnek megrendezésre, vasárnap délelőtt indul a
közel 2000 fő nevezését is befogadó félmaraton.
Bővebb információ: Panorámafutás
https://www.panoramafutas.hu/
Várható lezárások: Fő tér alsó része, kerékpárút Magyar
utcától Zebegényig, Fő téren városháza előtti útszakasz
egyirányúvá válik, gyógyszertár és a és művelődési ház előtti
szakasz lezárásra kerül.
Hegyestető Vertikál futás
2019. május 19. 11 óra
Rendezvényről: terepfutás 3800 m,
430 m szint különbség
Várható lezárások: Szent Imre tér Diófa utca felé eső
útszakasza a rajt előtt 30 perccel.
Bővebb információ: Vertikálfutások, http://kalimedence.
wixsite.com/hegyestetokaland
Ultra Trail
2019. május 11. (hajnalban és reggel
indulnak a versenyzők)
Rendezvényről: terepfutás, távok: 25 km, 25 km váltó,
55 km, 90 km
Várható lezárások: Fő tér könyvtár felőli oldalán
egész napos lezárás,
Bővebb információ: Hegyfutás,
http://hegyfutas.hu/nagymaros-2019/
Moonlight run
2019. június 14. 21:30
Rendezvényről: Szobról indul a 12 km-es verseny éjszaka.
Beérkezés helyszíne Nagymaros fő tere, kb 22- 23 óra között
Bővebb információ: Panorámafutás
https://www.panoramafutas.hu/
Várható lezárások: Fő tér alsó része délutántól, kerékpár út
Nagymaros és Szob között
Hungaroman
2019.június 29.
Rendezvényről: speciális verseny, melyben futás, kajakozás
szerepel. Táv: 63 km, 1500+ szintkülönbség. Zebegényből
induló rajtot követően a nagymarosi strand környékén kajakosok kikötése várható.
Bővebb információ: Panorámafutás
https://www.panoramafutas.hu/
Nem érinti Nagymarost lezárás.
Panorámafutás
2019. szeptember 21.
Rendezvényről: Zebegényből indul a verseny,
Nagymaroson van a fordulópont.
Bővebb információ: Panorámafutás
https://www.panoramafutas.hu/
Várható lezárások: Fő tér alsó részén a forduló.
A kerékpár út Nagymaros és Szob között.
Kérjük a lakosságot, hogy idén fogadják jó szívvel az érkezőket,
hiszen jó hírünket viszik haza. Köszönjük előre is szíves együttműködésüket!
Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház

11

Partmentén

Trunkó Barnabás rovata

Dagadó vitorlák
Van egy remek kettes kajakom, azzal járom a világot;
már voltam vele Zebegényben és Kisorosziban is.
Idén nyáron viszont Rezső barátom sajnos meghívott
vitorlázni a Balatonra. Semmi bajom a vitorlázással, csak
minek kellenek azok a nagy lepedők?
A vitorlázással az a baj, hogy szél kell hozzá. Amikor
elindultunk, nem volt, így nem a vitorlák dagadtak, hanem a karizmaink, mert evezni kellett.
Egy vitorláson rengeteg kötél is van, ezek rendeltetése
zömében ismeretlen, viszont jól beléjük lehet gabalyodni.
A vitorlás emberek is nagyon furcsák: Rezső például nem azt mondja, hogy: a „hajó hátulja”, hanem azt,
hogy: „tat”. Ezt még könnyű megjegyezni, de a többi hajós kifejezés bonyolult, nem is tudom, hogy lehetett egy
ilyen izével felfedezni Amerikát?
Egy vitorláson minden alantas munkát a férfiak végeznek, de az érdemi hajózási tevékenység a nőknek jut.
Ilyenek például: napolajjal való kenekedés, színes koktélok szívószállal való szürcsölése, vagy integetés a szomszédos legénységnek. A személyzetet ugyanis legénységnek hívják; ez is sok mindent elárul.
Ráadásul a sebességet nem kilométerben mérik, hanem csomóval. Az átszámítás nehéz, így a legprecízebb
meghatározás: egy csomó csomóval haladunk!
A vitorlás élvezetekhez tartozik még: a balatoni vihar,
az apró tárgyak vízbe pottyanása, valamint a fedélzeti
bio-WC.
Mindezek ellenére megígértem Rezsőnek, hogy a jövő
héten is lemegyek hozzájuk vitorlázni. Ugyanis arra a
napra egy másik barátom – Karcsi – is meghívott hőlégballonozni!

Megújult a város honlapja:

www.nagymaros.hu
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Így beszélték Nagymaroson és Farkasok
patakán: történetek a Felföldtől Gyimesig
Magyar Zoltán: Népköltészeti gyűjtés 2. Népmondák
Budapest: Kairosz Kiadó, 2018.

Aki nagymarosi lokálpatriótaként vagy
amatőr történelembúvárként érdeklődik a
helyi múlt, történetek és hiedelmek iránt,
immár felütheti a Nagymaroson élő néprajzkutató, Magyar Zoltán (MTA BTK Néprajztudományi Intézet) Népköltészeti gyűjtésének 2. kötetét is. A néhány hete megjelent
folklórgyűjtemény a kutató utóbbi húsz
évben a Kárpát-medencében feljegyzett és
még publikálatlan mondagyűjtéseit foglalja magába, közel kétezer folklórszöveget. A
földrajzilag és tematikailag sokszínű, szerteágazó, a magyar nyelvterület végvidékeit,
mezsgyevilágait is megidéző vaskos kötet
húsz táji fejezetre tagolódik, melyek egyike a
közeli Nagybörzsöny mondavilágát, míg egy
további a nagymarosi mondákat és anekdotákat tartalmazza.
A Nagymarosról szóló fejezetben közreadott 135 monda és néprajzi jellegű vis�szaemlékezés felidézi városunk régmúltját,
a nagymarosi határ földrajzi neveinek népi
magyarázatait, Mátyás király korát és emlékét, a török időket, Ferenc József látogatását, egészen a második világháború helyi
történéseivel bezárólag. Olyan népköltészeti kaleidoszkópot kínál, amelyben a helyi
történelmi emlékek és események mintegy
„alulnézetben” jelennek meg.
A gyűjtemény egy további szövegcsoportja Nagymaros és környékének kultúrtörténeti hagyományvilágába enged betekintést. E mondákban és folklorizálódott
történelmi emlékekben szó esik a rossz hírű
toronyaljai vörös barátokról, a Szent Mihály-hegy remetebarlangjainak hajdani lakóiról, a Börzsöny vidékének nevezetes betyárjáról, Sisa Pistáról, elrejtett kincsekről és
a várost keresztül-kasul behálózó, sőt még a
Duna alatt is átvezető középkori alagutakról.
Nagymaros népének vallásosságát jelzi,
hogy számos legendás történet is olvasható
a fejezetben. E mondák sorát gyarapítják a
Szűz Mária határbeli megjelenéséről szóló
hagyományok, a bőszobi Máriánál és a váci
Hétkápolnánál történt imameghallgatások
esetei, és külön hangsúllyal a nagymarosi határban lévő képesfák, keresztek eredettörténetei – utalhatunk itt a Csapáson magasodó,
beszédes nevű Égett asszony keresztje állításának mondai vagy balladai homályba vesző
körülményeire. A vallásosság hatja át azokat
a nagymarosi mondákat is, melyek a bűn és
bűnhődés tematikája köré szerveződnek, a
törökökkel lepaktáló marosi bíró esetén át a
márianosztrai kálváriát megszentségtelenítő
kővé vált török katona történetéig.
A nagymarosi mondák gyűjteményén
belül külön csoportot alkotnak azok a többnyire anekdotába hajló elbeszélések, melyek

a település egyik legnevezetesebb néhai lakosának, a Csuka-völgyben megtelepedett
Kittenberger Kálmánnak állítanak emléket.
A jeles vadászíróról szóló tréfás történetek
és személyes, kortársi visszaemlékezések sorában szó esik Kittenberger afrikai vadászkalandjairól, indiai viszontagságairól, s környékbeli vadászatairól éppúgy, mint a Fekete
István-féle életrajzban is említett Szikra nevű
kutyájáról.
A gyűjteményt néhány olyan folklórhagyomány zárja, amely a tradicionális, parasztpolgári Nagymarost idézi meg: mindazokat a babonaságokat, melyekben a régi
marosiak valaha talán valóban hittek – a teheneket megrontó boszorkányoktól a dunai
víziemberig.

Nagymaros
A nagybörzsönyi mondák megemlékeznek a nagymarosiakkal ápolt jó viszonyról, a
közös kalákázásról („érthető is ez a vonzódás,
mert ott is németajkúak vannak, Börzsönybe’
is. Mindig aszondta nagymamám, hogy volt
olyan, hogy kisegítették egymást, mer’ ugye az
szőlőtermő vidék vót, ez is, Börzsöny, mentek
egymásnak így segíteni”) és a cselhez folyamodó, az elrejtőzött helyi lakosokat a saját
nyelvükön hívogató törökökről is („akkor
má’ tudtak börzsönyiesen beszélni a törökök
[…], svábul na”).
A Felföldhöz sorolható Nagymaros és
Nagybörzsöny mondavilága csupán ízelítő
Magyar Zoltán mondagyűjtéseiből, amelyek
lefedik az egész Kárpát-medencét. A somogyi Szent István- és Koppány-mondakör mellett olvashatunk a muravidéki farkasemberről, a szerémségi törvényen kívüli Csaroga
Jovóról, az Úz Bencéhez hasonlatos kiskőrösi
jövendölő próféciáiról, a sárkányölő típusú
kárpátaljai történetekről vagy a kígyókultusz mondai emlékeiről, a révi tündérhagyományról vagy a mágikus tudással bíró
román paphoz fűződő hiedelmekről, és a
sor hosszan folytatható a bánsági, partiumi,
Felső-Tisza vidéki, székelyföldi vagy gyimesi
gyűjtésekkel.
A kiemelkedő tudású adatközlők egyike,
a Farkasok patakán élő Tankó Fülöp Gyugyu
többször járt Nagymaroson is, vele és más
adatközlőkkel megismerkedhettünk néhányan, amikor részt vettünk a neves néprajzkutató egy-egy gyűjtőútján. A kötetből az
is kiderül, hogy a történetmondók világába
különös módon szüremkednek be a külvilág hírei, történései. Gyugyu bácsi például
„azt hallotta”, hogy miután Putyin és Donald
Trump, az új amerikai elnök „esszesimultak”,
azt mondta Putyin: „tán-tán ebbe’ az évbe’ lejár a trianoni szerződés, és vissza fogja adni –
hogy igaz lesz vagy nem lesz igaz – az elcsatolt
területeket Magyarországnak.”
A népzenei gyűjtések „Utolsó óra” programjához hasonlítható az a népköltészeti
archiválás, leletmentés, amelyhez kell folklórgyűjtői szerencse, kitartás, adatközlők
és helyi segítők. A terepmunka révén megörökített átalakuló, szemünk előtt alámerülő hagyományos világban megelevenedik
Szent László, Rákóczi fejedelem, az erdei
vadleány, a tudós pásztor és más természetfölötti képességekkel rendelkező emberek és
hiedelemlények alakja, eltűnt és elveszített
világok (atlantidák) emléke. Magyar Zoltán
legújabb könyve tovább gyarapítja a magyar mondavilágról alkotott ismereteinket,
a közreadott folklórszövegek révén végre
Nagymaros is felkerült a magyar mondahagyomány képzeletbeli térképére. Olyan dokumentumértékű, örökségmentő kiadvány
ez, amelynek minden, helyi hagyományaink
iránt érdeklődő, nagymarosi lakos könyvespolcán ott a helye. Forgassák örömmel, jó
olvasást!
Dobos Edgár
(MTA TK Kisebbségkutató Intézet)

Nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
A legnagyobb élvezet nem az, ha megöljük az állatokat, hanem ha életben hagyjuk őket. (A medve című filmből)

Zárszámadás
A múlt évi pénzügyi mérlegünk fontosabb számai: A tavaszi és az őszi ivartalanítási akciók 425.290.- Ft. (Ez az
összeg tartalmazza a talált sérült, beteg állatok orvosi
költségeinek egy részét is. Nagyszerű tény, hogy a városban élő nőstény kutyák mintegy nyolcvan százaléka
már ivartalanított! Az utóbbi időben főleg a macskák
műtéti költségeihez járulunk hozzá.)
A főbb kiadások:
Máshol történt gyógykezelés: 62.899.- Ft.
Eledel vásárlása az ideiglenes befogadóknál
lévő állatok táplálásához: 28.000.- Ft.
A bevételünk nagyobb részét az adó 1%-nak átutalásának köszönhettük. A 289.170 forint ötven százalékkal
több az előző évinél. A karácsony előtti Máté Bazár közel 70.000 forinttal javította az egyenlegünket. A Sigil
kávézóban, a CBA-ban és a kompnál lévő gyűjtő perselyeinkbe mintegy 40.000.- forintot dobtak az állatbarátok. Köszönjük!
Különösen a három súlyosan sérült kutya gyógykezelési kiadásai miatt ma mindössze 328.729.- forint van
a számlánkon, és a tavaszi ivartalanítási akciót máris
meghirdettük. Érthető, hogy új bevételi lehetőségeket keresünk. Nyomtattunk postai csekkeket azoknak,
akiknek nincs lehetőségük interneten pénzt küldeni.
Dr. Drobilich János rendelőjében és a Horgászboltban
átvehetőek.
A Facebook oldalunk gyorsan növekvő látogatottsága és az 1 százalékok gyarapodó átutalása arra utal,
hogy az alapítványunk egyre népszerűbb. Erre építve elhatároztuk, hogy céges támogatókat keresünk. Sok még
a tennivaló, amíg Nagymaros az állattartási kultúrában
is az egyik legnagyszerűbb város lesz.
Kecskeméti Károly

EMLÉKEZTETŐ
A Máté Állatvédelmi Alapítvány
Facebook oldalán beszélgetés
kezdődött az állat- különösen az
ebtartási körülményeinkről.

A fecskék
Csak látszólag nem ide való, valójában tragikus fejlemény!
A klímaváltozás miatt nálunk is megjelentek azok a szúnyogok, akik a fő felelősei a súlyos következményű szív- és
a szemférgességnek. Mindeközben látványosan csökken a
fecskék száma, akiknek ők kedvenc táplálékuk. Sok háznál
azért verik le a fészkeiket, mert zavaró az alattuk lévő piszok. A Máté „pelenkával” ellátott műfészek akciót szervez.
Bővebben a Facebook oldalunkon!

AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822
FRISS HÍREINK A FACEBOOK OLDALUNKON: Máté Állatvédelmi Alapítvány
SZÁMLASZÁMUNK: 66000114-10109375
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Anyakönyvi hírek

Születtek: Jetzin Gábor és Buda Barbara fia: Botond,
Horváth Csaba és Nagy Eszter lánya: Blanka, Khenenou
Kerim és Koszmál Cintia lánya: Cintia Jázmin.

Nagymaros

A művelődési ház programjai
március-április

Házasságot kötöttek: Gidófalvi Zsigmond és Gál Teréz.
Elhaláloztak: Bótz Györgyné sz. Berkes Anna (1932)
Horváth József (1955), Szikriszt Antal (1942), Bada Kornél (1979), Dúl Pálné sz. Csadó Rózsa (1933), Müller Erzsébet (1933), Jung Gábor (1961)

március 13. - Iskolai ünnepség
március 15. 10 óra - Városi ünnepség
március 22. - Filharmónia bérlet diákoknak
március 23. 10-13 óráig - Pest Megyei Honismereti Nap

HÓD KFT.
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetében keres;
l kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező szakembert,
l betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.
A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú
biztos állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
a 06 27/354-195 telefonszámon.
HÓD KFT.
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési
munkaterület vezető munkakörbe,
Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetéből.
Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség lehetőségeihez
képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
a 27/354-195 telefonszámon.

március 23. 14 óra - Konyhakert Klub: Metszés a gyakorlatban
(találkozás a művelődési ház előtt)
március 23. - DUKE tavaszi tárlat
március 29. - Fiatal Muzsikusok Találkozója
március 30-31.9-16 óráig - Kriston Intim torna tréning
Vásár: március 19. és 26. délelőtt
Előzetes április
április 3. - Utazó Planetárium
Jelentkezés és bővebb információ a művelődési házban
(27)354 243
április 5. - Ki MIT TUD iskolai vetélkedő
április 6-7.- Dunakanyar Félmaraton a Fő téren és a
Duna-parton
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Bővebb információ: Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Nagymaros, Fő tér 14. Tel.: (27) 354 243,
Facebook: www.facebook.com/nagymarosikonyvtar/

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
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: 9-10 között gyógyszerek és
tápok átadása, rendelés 10-12 óráig
Rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel fogadom
betegeimet, végzem a műtéteket, kiszállást vállalok.

www.kutyakanyar.hu • marosvet75@gmail.com

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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Börzsönyoptika - Király u. 6.

Március 9-én és 23-án , szombaton
ingyenes látásvizsgálat!
A vizsgálatra bejelentkezés szükséges!
Az üzletben mindennemű rövidáru kapható:
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő fonalak,
cérna, tű, gomb, cipőfűző, díszkötöző, selyem
szalag, cipzár, gumi, díszítők fehér és arany színben.
Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.
Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-16.30 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889
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MEGHIBÁSODOTT? ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?
ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVIZE
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

Nagymaros

