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„Minden év augusztus 20-án, Szent István 
napján, a magyarság Szent István királyra 
és a keresztény magyar állam megalapításá-
ra emlékezik. Ezen az ünnepen az emberre, 
a szentre és az államalapítóra emlékezünk. 
Az emberre, akiben egyszerre volt jelen az 
értelem, a szív és az akarat. A szentre, aki fel 
tudta áldozni magát a célért, túllépett önma-
gán, a nemzet, és a magyarság érdekében. 
Az államalapítóra, aki megteremtette az eu-
rópai keresztény Magyarországot.” – hang-
zott el Lénárt Kittitől a Monsberger téren 
az augusztus 20-iki ünnepi szentmise után, 
melyet koszorúzás követett.

Az emlékezés államalapítónkra a Fő té-

ren folytatódott, ahol idén is átadásra kerül-
tek a városi kitüntetések. 

A megjelenteket Heinczinger Balázs 
polgármester köszöntötte. Kiemelte: talán 
Magyarország egyik legfontosabb, de min-
denképpen a legmélyebb üzenetet hordozó 
ünnepe a mai.

„Augusztus huszadika önvizsgálatra szó-
lít, és szembenézésre késztet!

Ezen a napon ünnepeljük államunk ala-
pítását, ekkor emlékezünk meg első szent ki-
rályunkról, Istvánról. 

Ez az első üzenet, az első szembenézés: 
Árpád elhozta népét a Kárpát-medencébe, 
majd Szent István jóvoltából lélekben is meg-

történt a honfoglalás. Megérkeztünk: min-
den – újra - a helyére került. Befejeződött egy 
nehéz, megpróbáltatásokkal terhes történel-
mi korszak, és elkezdődött egy új. 

Megmérettettünk és úgy találtatott, hogy 
készen állunk szembenézni az eljövendő ki-
hívásokkal és nehézségekkel! Úgy találtatott, 
hogy megérdemeljük a sikereket és dicsősé-
geket is! Megmaradtunk és tovább írhatjuk 
történelmünket.

Augusztus huszadika tehát a jól végzett 
munka jutalma, dicsérete és dicsősége! Val-
lásunk és Istenbe vetett hitünk ünnepe!” – 
mondta. 

Folytatás a 4. oldalon

Szent István közössége ma is 
nemzeti közösség
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 Börzsönyoptika - Király u. 6. Börzsönyoptika - Király u. 6. 

Rövidáru kínálatunk kibővült az új hímző 
arany-, ezüst horgolófonalakkal. A Piroska fonal újra 
kapható fehér és ekrü színben. Kézimunka kapható!

Kötfonalak katalógusból rendelhetk! 

Tel.: Tel.: 06-30/916-088906-30/916-0889

Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús Szeretettel vár: Lendvainé Pesti Emese aranykoszorús 
optikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvosoptikus mester és dr. Kispéter Éva szemész főorvos

TISZTELT VÁSÁRLÓK!TISZTELT VÁSÁRLÓK!
Az optikában a nyitva tartás egyelőre a következő:Az optikában a nyitva tartás egyelőre a következő:

keddtől péntekig 10-12-ig és 14-16 óráig.keddtől péntekig 10-12-ig és 14-16 óráig.

LÁTÁSVIZSGÁLAT SZEPTEMBER 12ÉN ÉS LÁTÁSVIZSGÁLAT SZEPTEMBER 12ÉN ÉS 
26ÁN, SZOMBATON26ÁN, SZOMBATON 1012 ÓRÁIG. 1012 ÓRÁIG.

A vizsgálat továbbra is A vizsgálat továbbra is ORVOSIORVOSI és  és INGYENES!INGYENES!

A vírus miatt az üzletben mindig csak egy személyA vírus miatt az üzletben mindig csak egy személy
 tartózkodhat, kesztyű és maszk használata kötelező.  tartózkodhat, kesztyű és maszk használata kötelező. 

Az üzletben folyamatos a fertőtlenítés.Az üzletben folyamatos a fertőtlenítés.

Veszélyes fák kivágása, gallyazása, Veszélyes fák kivágása, gallyazása, 
faápolás, ágdarálás és tuskómarásfaápolás, ágdarálás és tuskómarás

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

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

web: favagas1.huweb: favagas1.hu

®

Szőnyegtisztítás és 
INGYENESINGYENES házhozszállítás

Matracok, ágyak, ágykeretek, 
paplanok, párnák

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

új termékei kaphatók!

KARSÁN  EXKLUZÍV 
LAKBERENDEZÉSI 

ÜZLET 
Nagymaros, Váci u. 18.

Gyermek ágynem garnitúrák Gyermek ágynem garnitúrák 
és huzatok kaphatók!és huzatok kaphatók!

24 éve a lakosság 

24 éve a lakosság 

szolgálatában! 

szolgálatában! 

Nyári papaplanok 20 % kedvezménnyelNyári papaplanok 20 % kedvezménnyel
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Horváth Antalnét, Éva nénit 
köszöntötték 95. 

születésnapja alkalmából

Örömmel tett eleget Heinczinger Balázs polgár-
mester, hogy 95. születésnapja alkalmából, mint 
városvezető köszöntse nagymamáját, Horváth An-
talnét, Éva nénit aki szeptember 1-én ünnepelte 
e jeles évszámot. A polgármester a város ajándé-
kával és a miniszterelnök által aláírt oklevéllel is 
köszöntötte az ünnepeltet. Mi is gratulálunk neki 
születésnapja alkalmából!

A Mátyás Étkezde új, az ed-
digiektől eltérően nem csak 
a közétkeztetés területén, 
de hétvégi programokkal 
bővíti szolgáltatását – erről 
ír Ilyés Levente, akit a kép-
viselő-testület szeptember 
1-jei hatállyal nevezett ki a 
Mátyás Étkezde Nonprofit 
Kft. ügyvezetői posztjára.

„Az egység vezetőjeként 
a legfontosabb feladatom a 
közétkeztetést igénylők szá-
mára biztosítani a legjobb 
minőségű ételeket. Meggyő-
ződésem, hogy a helyi ter-
melők folyamatos bevonása 
az alapanyagok előállítási 
munkálataiba, továbbá a 
hozzáadott szintén helyi 
értékek tudják biztosítani a 
fenntarthatóságot és a fejlő-
dést. Szeretnénk minél több 
kistermelőt, őstermelőt a be-
szállítók sorai között tudni”
– írja az étkezde közösségi 
oldalán. 

Meggyőződése, hogy a 
közétkeztetésben is rendkí-
vül fontos, hogy ökológiai 
gazdálkodásból származ-
zon az alapanyag, ezzel is 
biztosítva a lehető legbiz-
tonságosabb tápláló ételek 
készítését.

„Ezúton is szeretném 
megköszönni a konyhán-
kon dolgozóknak áldozatos 
munkáját, akik az elmúlt 
hónapokban fáradtságot 
nem ismerve végezték fel-
adatukat. Feladatomnak ér-
zem, hogy számukra is biz-
tosítani tudjunk egy olyan 
munkahelyi légkört, ahol jó 
dolgozni.”

Az új vezető szeretné 
elérni, hogy a Mátyás Ét-
kezde újra a nagymarosi 
emberek központi szórako-
zóhelye legyen, az ide láto-
gatók ismerjék meg telepü-
lés gasztronómiai és egyéb 
kultúráját.

Új vezetés, új lendület 
a Mátyás Étkezdében

www.nagymaros.hu
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Folytatás az 1. oldalról
Hozzátette: napjaink jár-

ványokkal, forrongásokkal 
terhelt idején különösen 
fontos, hogy tisztában le-
gyünk értékeinkkel, hogy 
tudatában legyünk erőnk-
nek, felkészültségünknek és 
ezekre támaszkodva, nyu-
godt szívvel pillanthassunk 
előre: igen, felkészültünk, 
egységünk megbonthatat-
lan! 

Az ünnepi szónok ezút-
tal is Rétvári Bence parla-
menti államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselője 
volt. Beszédében hangsú-
lyozta: Magyarország nem 
csak Szent István idejében, 
hanem a mai koronavírus 
járvány kapcsán is össze tu-
dott fogni, egységet tudott 
alkotni. Méltatta államala-
pítónk munkásságát is.

„Szent István egy olyan 
közösséget hozott létre, 
amely valóban egy nemze-
ti közösség. Nagyon fontos 
a nemzet összetartása, a 
nemzeti érdekek szolgálása. 
Szent István is ezt az utat 
választotta” – hangoztatta. 

A beszédek után került 
sor az új kenyér megáldásá-
ra, melyben részt vett Csáki 
Tibor plébános és Kéri Ákos 

Balázs református lelkész. 
A kenyérosztás azonban 
idén a járványhelyzetre te-
kintettel elmaradt. 

Az ünnepi megemléke-
zés Török Máté versénekes, 
a Misztrál együttes alapító 
tagjának előadásával folyta-
tódott, majd átadták az idei 
városi kitüntetéseket.

Díszpolgári címet kapott 
a nemrég elhelyezett, de 
kilenc évet Nagymaroson 
szolgáló Gáspár István atya. 
Munkásságát Heininger Fe-
renc méltatta. 

„István atya hangot talál 
a templomban, az egyház-
községen kívüli emberekkel. 

Hangot talál és fel tudja 
szítani a környezetében élő 
emberekben a vágyat, hogy 
elgondolkozzanak életük 
mibenlétén. Szelíden, mé-
lyen, hitelesen utat kínál. 
Nagyon sokan hálásak itt 
Nagymaroson, hogy rá-
vezette őket erre az útra. 
Többek között én is. Az a 
szemlélet, az a világlátás, 
ahogyan ő beszél az Is-
ten-ember kapcsolatról so-
kak számára új megvilágí-
tásba helyezte a keresztény 
hitet” – mondta. 

Pro Urbe díjban 1995 óta 
részesülhetnek Nagymaros 
városért tevékenykedő és 

hírnevét öregbítő szemé-
lyek, illetve szervezetek. 
Idén ezt a kitüntetést posz-
tumusz Farkas János kap-
ta meg. Munkásságát Kiss 
Károly képviselő méltatta, a 
díjat felesége Farkas János-
né vette át. 

„Ritka alkalom, hogy egy 
roma városi díjat kap. Egy 
köztiszteletben álló roma, 
Farkas János. Példamutató, 
a családjáért és a közössé-
géért élő ember volt ő. Jani 
bácsi 2002-től 2010-ig volt 
a Nagymarosi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat 
képviselője, elnökhelyettese. 
Ez idő alatt a kisebbségi ön-
kormányzat, Farkas János 
áldozatos munkájának is 
köszönhetően, támogatta a 
helyi roma táncoktatást, a 
nagymarosi roma focicsapa-
tot. Közbenjárására a mű-
vészetben jártas roma gye-
rekek rendszeresen felléptek 
a város ünnepségein, jeles 
napjain” – hangzott el. 

Szintén Pro Urbe díjban 
részesült Maurer Jánosné, 
Manyi, akit Hadi Tamás al-
polgármester méltatott.

„Manyi 1982-ben ke-
rült Nagymarosra, Pátzay 
doktor úr mellé. Minden 
nagymarosival találkozott, 
minden nagymarosinak 
segített, mindenkihez volt 
egy-két jó szava. Doktor úr 
halála után Zombori Klára 
doktornővel folytatta to-
vább a munkát. Mindenki 
ismeri, hiszen legalább egy-
szer a vérét adja neki. Nem 
egy műszakot végez, hanem 
szolgálatot. A rendelési idő 
után a betegeket látogatja 
meg. Rá mindig lehet szá-
mítani.”

Nagymaros Város Kép-
viselő-testülete 1997-ben 
alapította a Nagymaros 
Ifjúságáért díjat a települé-
sen dolgozó pedagógusok 
és ifjúsági sportvezetők szá-
mára. Ezt az elismerést idén 
két pedagógus kapta meg. 

„Brigi 1991-től dolgo-
zik Nagymaroson. Tanít 
az alsótagozatban, felsős 
osztályfőnök, munkakö-
zösség vezető. Felsorolni is 
nehéz, és sokáig is tartana, 
hogy hány továbbképzésen 
vett már részt. Tudását, 
tapasztalatait nagyon jól 
kamatoztatja munkájá-

Szent István közössége ma 
is nemzeti közösség
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ban. Profilja elsősorban a 
sport, az egészséges élet-
mód, a környezetvédelem 
és a természetjárás. 1991-
től szervez Hangya-túrákat 
töretlen népszerűséggel”
– mondta Heinczné Cser-
ni Katalin kolléganőjé-
ről, Hamvas Brigittáról, az 
egyik díjazottról.

Szintén Nagymaros Ifjú-
ságáért díjat vehetett át 
Schindlerné Dajkó Mónika
óvónő. Marosi Katalin mél-
tatta őt. 

„Schindlerné Dajkó Mó-
nika 1987 augusztusában 
kezdte meg munkáját a 
Nagymarosi Napköziott-
honos Óvodában. Az óvo-
dában töltött 33 éve alatt 
több generáció felnevelé-
sében vett részt. A gyer-
mekekkel végzett munka 
mindig fontos volt számára, 
ezért tudatosan és folya-
matosan képezte magát az 
elmúlt évek alatt. A gye-
rekek kedvelték egyedi hu-
morát, mint ahogy mi is, 
de mindig ügyelt a szakmai 
profizmusra. Nyitott volt a 
szülőkkel való együttműkö-
désre a gyerekek fejlődése 

érdekében.”
Nagymaros Város Ön-

kormányzata 2011-ben 
Nagymaros Város Közszol-
gálatáért elismerő oklevelet 
alapított. Ezt idén is ketten 
kapták meg.

Maurer Mihályné érde-
meit Lindmayer Eszter jegy-
ző sorolta.

„Huszonhárom éve dol-
gozol a Nagymarosi Pol-
gármesteri Hivatalban. 
Munkádhoz, feladataidhoz 

való hozzáállásodat, min-
dig az alkotás, pontosság 
és felelősségtudat jellemez-
te. Kedvességed, türelmed, 
mosolyod kifogyhatatlan, 
pedig nem kevés feladatot 
rótt rád az élet. Mindany-
nyiunk számára példaként 
szolgálsz.”

Szintén Nagymaros Város 
közszolgálatáért elismerés-
ben részesült Varga József-
né. Őt Heinczinger Balázs 
polgármester méltatta.

„Bár a kitüntetést a kö-
zösségért tett munkájáért 
kapja, én mégis másképp is 
látom Márti nénit. Gyerek-
korom óta ismerem… Min-
dig figyelt a gyermekeire. 
Ugyanilyen lelkiismeretes a 
munkájában is. 1996-ban 
került az önkormányzat-
hoz. Huszonkét évig végez-
te a munkáját becsülettel. 
Kezdetben a pénzügyön 
dolgozott, akár éjaszkába 
nyúlóan a költségvetés elké-
szítésénél, majd az iktatóba 
került, ahol a beérkezett 
dokumentumok, küldemé-
nyek iktatásával, titkár-
sági feladatok ellátásával 
foglalkozott. Rendszerezte, 
rendezte a hivatal irattá-
rát. Ám nemcsak ezekkel a 
feladatokkal foglalkozott, 
minden területen bevethető 
volt, kreatív, segítőkész.”

Gratulálunk a kitüntettek-
nek!

A rendezvényen közre-
működött a Dunakanyar 
Fúvósegyüttes és a 950-es 
számú Szent Gellért Cser-
készcsapat.

Furucz Anita
Fotók: Ivor Andrea 
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Kilenc éven keresztül volt plé-
bánosunk István atya, tiszteletet 
és elismerést kivívva a helybéli 
emberek között. Augusztus 1-től 
Szolnokon szolgálja tovább Egy-
házát, és az ott élő városi közös-
séget. 

Új látásmódjával, közvet-
lenségével, nyitottságával már a 
megérkezése utáni hónapokban 
elindította a módszeres építke-
zést: az országos átlaghoz képest 
amúgy is erős, jól szervezett egy-
házközség működését magasabb 
sebesség fokozatra kapcsolta. Új 
irányok, új célok, új programok, 
új közösségek, új arcok, új ne-
vek – mindezt úgy, hogy szinte 
minden megmaradt a régiből, 
az „eddig voltból” is, ami értékes, 
ami életképes.

Sokakat megfogott, megérin-
tett az új hang, az új szemlélet, 
ahogyan Istenről beszélt: elvont, 
dogmatikus szólamok helyett 
mindenki számára világos, ért-
hető, egyúttal vágyakozást éb-
resztő gondolatokat közölt. Vá-
gyat ébresztett az emberekben: 
keresni az Istent, kapcsolatba 
lépni Vele, és tovább mélyíte-
ni a jó esetben már meglévő 
kapcsolatot. Rengeteg olyan új 
dolgot hozott a közösségünkbe, 
amelyek aztán segítették a lelkek 
kiteljesedését, illetve az új lelkek 
elköteleződését. Férfi , női, házas 
lelkigyakorlatok, szentlélek sze-
mináriumok, egyháztanácsi lel-
ki hétvégék, beleállás az amúgy 
már jól működő Alfa kurzusba, 
Szent Ignáci lelkigyakorlatok 
lelki vezetése, az állandó hétkö-
zi szentségimádás bevezetése – 

megannyi épülésre módot adó 
lehetőség, amelyekkel a hívő, 
vagy az Istent még csak kereső 
emberek az elmúlt évek során 
száz és száz számra éltek. 

Feltétlenül szót kell ejteni az 
egyházközségen kívül végzett 
értékes szolgálatáról is. Sokan 
vélekednek úgy, hogy István atya 
egyik legfőbb erénye: hangot ta-
lált a templomon, egyházközsé-
gen kívüli emberekkel. Hangot 
talált, és fel tudta szítani a kör-
nyezetében lévő emberekben a 
vágyat, hogy elgondolkozzanak 
életük mibenlétén. Szelíden, mé-
lyen, hitelesen egy utat kínált az 
erre nyitottaknak, amelyre való 
rálépés már az egyén szabad 
döntése. És nagyon-nagyon so-
kan hálásak itt Nagymaroson, 
hogy Ő rávezette őket erre az 
útra. „Kövessetek engem, és én 
emberek halászává teszlek tite-
ket!” - szól a bibliai mondat, és 
István atya rendkívüli karizmát 
kapott ehhez a gyümölcstermő 
szolgálathoz, az „ember halász-
ság” – hoz. 

Nem vagyok sem elvakult, 
sem elfogult keresztény. Tu-
dom, hogy nagyon sok ember 
számára nem itt vannak a súly-
pontok, nem ezek körül a kér-
dések körül forog az élet. István 
atya papi működésének értéke 
abban áll, hogy értelmes párbe-
szédet tudott kezdeni és kiala-
kítani ezekkel az emberekkel is, 
jótékonyan erősítve össz városi 
polgárságunk szövetét, enyhítve 
a mindkét oldalon sajnálatosan 
és tagadhatatlanul meglévő elő-
ítéleteket. 

Mindezek bizonyságául elég 
néhány olyan rendezvényt meg-
említenem, amelyet a nyitás 
szándékával Ő hívott életre, illet-
ve emelt rangra: János napi bor-
áldás, Vacsora fehérben, Opera-
háziak egyházzenei koncertjei 
a nagyközönség számára a ka-
tolikus templomban, a Misztrál 
fesztivál végérvényes befogadása 
a plébánia kertbe, sváb mintára 
Berg Messe – Hegyi Mise a Kál-
vária dombon, és még sorolhat-
nám.

De nem csak a lelkek, hanem 
a kövek épülésére, azaz az egy-
házi ingatlanok felújítására, ál-
lagmegóvására is nagy hangsúlyt 
fektetett. Az ő vezetésével kelt 

életre a volt napköziből a Szt. 
Márton közösségi ház, amely ma 
számos egyházi, városi és civil 
rendezvénynek ad teret, emellett 
az egyházközség lelki életének 
központja. 

Ő tett elsőként hitet amellett, 
hogy a Dunakanyar egyetlen 
gótikus-barokk jegyeket hordo-
zó műemlék temploma, váro-
sunk ikonikus épülete elszánt, 
színvonalas egyházközségi csa-
patmunkával egy évtized alatt 
megújítható, ebből kifolyólag 
megújítandó, hogy régi fényé-
ben pompázzon. 

Sorolom az elmúlt 9 év törté-
néseit: elsőként a templomhajók 
és templomtorony statikai meg-
erősítése készült el. Majd teljes 
mértékben restaurálásra kerül-
tek Lóhr Ferenc 100 éves szek-
kói a templom belső terében. A 
vakolat-kő homlokzati elemek 
minden szépségét előhozva 
megújult a templom teljes külső 
homlokzata, aranyozott csúcs-
kereszt és csúcsgömb került a 
toronysisakra, tűzi zománcozott 
óraszámlapok a toronyórára. 
Végül a tavalyi évben a műem-
lék barokk szószék, a főoltár és 
az angyalszobrok születtek újjá a 
restaurálás által. 

E munkáknak, e folyamatnak 
mindvégig első számú, eltökélt 
vezetője volt, felszítva a hívek 
és a lokálpatrióta nagymarosiak 
adakozó kedvét, egyúttal sikere-
sen lobbizva az állami, valamint 
egyházmegyei pályázati támoga-
tások elnyeréséért.

Alkotott, hidat vert, épített. 
Tette mindezt hittel, meggyőző-
déssel csaknem egy évtizeden 
keresztül városunkban, Nagy-
maroson. Sokak nevében ezúton 
köszönöm meg elkötelezett, 
megújulást hozó, értékteremtő 
szolgálatát, és kérem a jó Isten 
áldását további papi, lelkipászto-
ri szolgálatához.

Hálával és tisztelettel:
Heininger Ferenc
az Egyházközség 

világi elnöke

Elköszönt városunktól Gáspár 
István plébános atya

Köszönet
Köszönjük az Atlantis Visegrád Club Kft -nek, Jung Csa-
bának, hogy a kompon ingyen utazhattak 2020. augusz-
tus 19-én a nagymarosi hittanos kiránduláson résztvevő 
gyerekek és kísérőik! Köszönjük a Pilisi Parkerdő Zrt-
nek, hogy a várba ingyen belépést biztosítottak! Köszön-
jük Békefi  Andrásnénak a segítséget!

Lénárt Kitti hitoktató
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Német önkormányzatunk a 
kitelepítés napján augusztus 
27-én emléknapot tartott a 
Tájházban.

Mint ismeretes első lé-
pésben az Ideiglenes Nem-
zeti Kormány 1945. decem-
ber 29-én jelentette meg és 
léptette hatályba a németek 
kitelepítéséről szóló rende-
letet. Ez utóbbi kitelepítés-
re kötelezte mindazokat, 
akik 1941. évi népszámlá-
lás alkalmával német nem-
zetiségűnek, vagy német 
anyanyelvűnek vallották 
magukat.

Az első csoportot 1946. 
januárjában vagonírozták 
be Budaörsön.

1946. nyaráig Magyaror-
szágról közel 110 ezer sze-
mélyt telepítettek ki. 1948. 
júniusáig a kitelepítettek és 
elüldözöttek száma meg-
haladta a 200 ezret. A ki-
telepítés veszélye azonban 
Magyarországon összes-
ségében meghaladta a 600 
ezret. A világháborút köve-
tően a magyarországi né-
metekkel szemben végrehaj-
tott, - minden jogi és etikai 
normát súlyosan megsértő 
- kollektív büntetés családo-
kat fosztott meg hazájuktól, 
szülőföldjüktől, értékeiktől.

Előzményként: a 18. szá-
zad közepén nagyszámú 
német családot telepítettek 

be Magyarország egész te-
rületére, hogy a török hó-
doltság és a háború idején 
kihalt magyar lakosságot 
pótolják. Túlnyomó részük  
Bajorország és Württen-
berg tartományból érke-
zett. Az ide érkező  Dunai 
Svábok (Donauschwaben) 
nem csak svábok, hanem 
jelentős részben bajor régi-
óból jöttek, osztrák, pfalzi, 
hesseni, németaföldi és el-
zászi eredetűek. Szorgal-
mas, megfeszített kemény 
munkával és akarattal fel-
virágoztatták az országot, 
kialakították településük, 
lakóhelyük imidzsét, ké-
sőbb asszimilálódtak és 
beolvadtak a magyar társa-
dalomba. Így a nemzetiség 
tekintetében ma Magyar-
ország legnagyobb nemze-
tisége a magyarokon kívül 
a magyarországi németek, 
akik máig őrzik hagyomá-
nyaikat, kultúrájukat. 

A második világháború 
után a magyarországi sváb 
lakosság jó részét erőszak-

kal, méltatlan körülmények 
között megalázottan tele-
pítették ki Németországba. 
Nagymarosról 513 családot 
vagoníroztak be, szétszakít-
va családokat,  megfosztva 
összekuporgatott vagyonuk-
tól, otthonuktól, földjüktől, 
szülőföldjüktől. Volt, aki 
éppen csak hazaérkezett a  
Malenkíj robot viszontagsá-
gait túlélve és ismét mennie 
kellett.

Erre emlékeztünk töb-
bedmagunkkal augusztus 
27-én itt Nagymaroson, 
egyidejűleg koszorút helyez-
ve el a Mainzi utca 4. szám 
alatt lévő ház homlokzatá-
nak emléktáblájánál. Előző-
leg a templomunk tornyá-
ban lévő óralap, mely már 
a Tájház udvarán látható,   
szintén a kitelepítés emlékét 
szimbolizálja az óramutató 
beállításával. 

Túllépve az emlékeken és 
nem elfeledve azt, lássuk a 
jelent, ami a hagyományok 
megtartását jellemzi. Au-
gusztus 8-án a „Dunakanyar 

fesztivál” címen és együtt-
működve, egész napos 
programunk volt, melyben 
ismerkedés a város nevezet-
tességeivel, kézműves fog-
lalkozás, autentikus játszó-
ház volt. 

Augusztus 15-én közös 
éneklés, baráti összejöve-
tel „fényezte” az esős napot. 
Augusztus 27-én emléknap 
és koszorúzás.

Szeptember 1-én az 
első osztályosok köszönté-
se, meglepetéssel a német 
nyelvet tanuló osztálynak. 
Ebben az évfolyamban 10 
gyermeket írattak be nem-
zetiségi osztályba, így már 
négy évfolyamban biztosí-
tott első osztálytól a német 
nemzetiségi nyelvtanulás.

Minden hétvégén ,így 
szeptember 5-én a Tájház 
nyitva tartásával biztosítjuk 
a gyűjtemény megtekin-
tését, némi meglepetéssel 
a látogatók részére, akiket 
szeretettel várunk.

Köszönjük minden se-
gítőnek, támogatónak az 
együttműködést és a gyűjte-
ményünk folyamatos gyara-
pítását.

Ivor Andrásné 
NNNÖ elnök

Emlékeztünk a 73 évvel ezelőtti kitelepítésre
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Már 5. éve tanítok a nagy-
marosi iskolában. Minden 
év hozott valami érdekes ki-
hívást, amit meg kellett ol-
danom.  A sportból gyerek-
koromban megtanultam, a 
problémákkal szembe nézni 
és megküzdeni sokkal ne-
hezebb, mint elkerülni őket, 
viszont hosszútávon mégis 
erősebbé és magabiztosabbá 
teszik az embert. Rendsze-
resen pályázok mind az is-
kolának, mind a kajak-kenu 
szakosztálynak, ezért nem 
volt idegen számomra, ami-
kor Fábián Szabolcs iskola-
igazgató felkért bennünket, 
tanárokat, hogy valaki az 
iskola nevében jelentkezzen 
a Nyári Erzsébet Napközis 
táborok pályázataira. 

Miről is szólt a pályázat?
Az országnak vannak ha-

talmas táborai, mint Zánka, 
Fonyódliget, Tihany, Erdélyi 
Erzsébet tábor helyszínei, vi-
szont  nagy létszámban nem 
lehettek  a gyerekek együtt. 
Az állam maximalizálta 20 
fős létszámra és kiosztotta az 
önkormányzatokra, iskolák-
ra, hogy oldják meg a nyári 
táboroztatásokat.

Idézem magát a pályáza-
tot:

A minőségi, élmény alapú, 
gyermekcsoportok számára 
elérhető táborok célja, hogy 
az Alapítvány szakmai koor-

dinálásával megvalósuló, he-
lyi napközi-táborokban részt 
vevő gyermekek közös élmé-
nyekkel és örök emlékekkel 
gazdagodjanak. Kiemelt cél, 
hogy minden magyar gyer-
mek – aki szeretne táborozni, 
és a szülők elengedik – eljut-
hasson a lakóhelyen vagy an-
nak közelében megvalósuló 
naapközis Erzsébet-táborba 
az intézmények, a szülők és 
az Alapítvány együttműkö-
désének köszönhetően.

Izgalmasan hangzik? 
Ugye, hogy ugye!

A határidő olyan rövid 
volt (5 nap), hogy majdnem 
megoldhatatlan feladatnak 
bizonyult. Az első lépésben 
egy jelszót generált volna a 
rendszer, amit természetesen 
napokig nem kaptam meg. 
(Utólag tudtam meg, hogy a 
rendszerük volt túlterhelve.) 
Már lassan kezdtem felad-
ni. Már az összes e-mail cí-
memet felhasználtam, mire 
az egyikre megérkezett az a 
kód, amivel elkezdhettem a 
munkát. 3 napom maradt! 

A felhasználói kézikönyv 
mindössze 92 oldalban ma-
gyarázta el az egymásra épü-
lő lépéseket, amiből ha egyet 
is kihagysz, nem tudsz to-
vább lépni. Ezen kívül azért 
volt még vagy 200 oldal ol-
vasni való, segédlet! 

Kaptam egy tapasztalt 

Erzsébet táboros pályázatra 
rendszeresen jelentkező pe-
dagógus telefonszámát, aki 
megköszönte, hogy hívtam 
és közölte, hogy nincs ideje 
beszélgetni velem, mert kifut 
az időből, de ha véletlenül 
sikerülne a pályáznom, utá-
na hívhatom, majd letette a 
mobilját. 

Egy napom volt a tájé-
koztató tanulmányozására. 
Az iskolai Google Class-
room rendszeren keresztül 
előzetesem meghirdettük a 
táborokat. Az első turnusra 
a maximális 20 fős létszám 
jelentkezett.  A másodikra 
13 fő. Az igazgatónak csak 
2x kellett Vácra mennie en-
gedélyekért, nekem kicsivel 
többször.

Gyors 2 órás délutáni 
szülői értekezlet tartottam 
a Tandemben, hogy a szük-
séges dokumentumokat ki-
töltve, aláírva, beszkennelve, 
feltölthessem a rendszerbe. 
Rohanás kerékpárral, autó-
val, gyalog. OK már majd-
nem minden megvan. Már 
csak 3 papír kell, már csak 
4 engedély, már csak 2 órám 
van, bakfi tyyy…még fel kell 
töltenem 2 dokumentumot, 
de már bezárt a suli, (nincs 
esély, nincs esély) irány a hi-
vatal, hátha tud valaki segí-
teni? Valaki van még bent?... 
YESSS! Van még idő? … ta-

A kihívások tábora

lán 1 órám még van. Roha-
nás haza! Sikerült a 20 fős 
táborra felvinnem minden 
adatot. Hurrá OOÓ már 
csak 5 percem van a második 
turnusra, neee már, lezárt a 
rendszer és nem tudtam fel-
vinni mindent. Ez nem fer, 
mindezek után 1 perccel ma-
radtam le, ez nem igazságos! 
Megpróbálom még egyszer. 
Üzenetet kaptam. Lássuk 
csak mit ír?: A RENDSZER 
TÚLTERHELÉSE MIATT 
12 ÓRÁVAL MEGHOSSZA-
BÍTJUK A JELENKEZÉSEK 
BEADÁSÁT.

Egy kicsi szerencsével és 
hatalmas segítséggel az is-
kola titkárságról (köszönet 
Szatmári Ágnesnek, Zoller 
Ágnesnek és Valentin Zsuzsá-
nak) sikerült érvényes pá-
lyázatot leadni a két 5 napos 
táborra. A tábort Balogh Ta-
más és Zoltai Dávid kísérete 
tette biztonságossá.

A gyerekek napi 9 órában 
2 héten keresztül, napi 4x ét-
kezést (minden elismerésem 
és köszönetem a NOKEDLI 
csapatának) és programokat 
kapva élték meg, túl a tábo-
rokat. Volt móka, kacagás, és 
sok más.

Mozga Péter
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Málenkij Robot Emléktúra
Kedves követők és érdeklődők!

Úgy éreztük, hogy ez a borongós őszi nap kiváló 
alkalom a 7. Málenkij Robot Emléktúra hivata-
los meghirdetésére.

Ezúton értesítünk tehát minden érdeklődőt, 
hogy a következő, szám szerint 7. túránk 2021. 
január 8. és január 10. között kerül megrende-
zésre.

Idén egy minden szempontból nagyszabású 
túrára készülünk mind lélekben, mind a szerve-
zés és lebonyolítás tekintetében. A pénteki na-
pon számítunk a különböző megemlékező cso-
portok kísérő túráira, és természetesen nagyon 
örülnénk, ha tovább bővülne a résztvevők és a 
teljesítők köre.

Azoknak, akik komoly terveket szövögetnek 
idén, javasoljuk mind a lelki, mind a fizikai fel-
készülés megkezdését, hiszen tudjuk, hogy a 
karácsonyi ünnepkör bár lelki készültségünket 
elősegíti, testi készültségünknek már kevésbé 
kedvez.

Hamarosan megnyílik a jelentkezési felület, 
ennek részleteiről természetesen itt fogunk ér-
tesíteni titeket.

 (Megjelent az emléktúra Facebook oldalán)

Nagymaros köszönti a szépkorúakat!

Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepséggel 
vár minden kedves érdeklődőt Nagymaros Város 

Önkormányzata 2020. október 4-én 
15 órától a Művelődési Házban. 

Köszöntjük az 50 éves házassági 
évfordulójukat ünneplő párokat!

Szeretnénk felköszönteni a Nagymaroson élő 50. 
házassági évfordulójukat ünneplő párokat.

Kérjük, akik idén ünnepelték e jeles alkalmat és együtt 
ünnepelnék velünk, akkor szíveskedjenek jelentkezni: 
(27) 595-100, vagy a (20) 233 3974 -es telefonszámon 
(Papp Noémi), email: papp.noemi@nagymaros.hu.

Köszönjük az együttműködést!

Iskolánkban sok év kihagyás 
után ismét megrendezésre 
került egy néptánc tábor.

A táborban 14, 4-8. osz-
tályos gyermek sajátította 
el Székelyföld peremterüle-
tének, Felcsíknak a táncait, 
énekeit. Ez mellett jutott idő 
játékra, kézműveskedésre 
is. A Nagymarosi Iskoláért 
Alapítvány támogatásával a 
táborozó gyerekek saját ke-

zűleg festették meg tábori 
pólóikat.

Szerdán egy közös dél-
utánt töltöttünk el Szobon, az 
ott táborozó gyerekekkel. 

A hét végén jóleső fáradt-
sággal tértünk haza, de meg-
érte, mert egy gyönyörű vidék 
gyönyörű táncainak, dalainak 
és szokásainak ismeretével 
lettünk gazdagabbak!

Borkó Bálint

Az idei tanévnyitó ünne-
pély rendhagyó volt a jár-
vány miatt. Csak az elsős 
diákok és szüleik vettek 
részt rajta. Igazgató úr nagy 
szeretettel köszöntötte az 
iskolába lépő gyerekeket.

Három ötödikes tanuló 
pedig kedves versekkel lep-
te meg a közönséget.

Rövid részlet belőle:
,,Felébredt álmából az is-

kola, kinyújtózott, s kitárt a 
kapuja, 

Újra itt van, megérkezett, 
s várja a sok gyereket….

…Gyülekeztek izgatottan 
az iskola előtt hátatokon 
gyönyörűszép sulitáskák-
kal,

a szülők meg titokban 
büszkén könnyeznek a há-
tatok mögött…

…Szeretem az elsősöket, 
felébresztik az iskolát, 

színt visznek a tanter-
mekbe, a rossz kedvük 
messze jár…"

Köszönet
Az 1.b osztályos diákokat Ivor Andrásné és Hetényi Andrea 
látogatták meg a nagymarosi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében. Minden tanuló kapott csokit, a német me-
sekönyveknek is nagyon örültek. A németes gyerekeket még 
kék köténykékkel is meglepték.

Ezúton is köszönjük az ajándékokat!

Néptánc tábor

Évnyitó
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Lénárd Laca vendégszere-
tetét élvezve, baráti találko-
zón gyűltek össze a marosi 
kajakos öregfi úk, immár 
második alkalommal. Az 
első, nagy sikerű találkozót 
az elmúlt évben Heincz Zoli 
szervezte meg. Az egykori 
edzők és versenyzők a régi, 
megfakult fényképeket né-
zegetve együtt elevenítették 
fel a szép sportsikereket, a 
közös kalandokat és csíny-
tevéseket. 

Ők egy máig tartó erős, 
nagy sportközösséget al-
kottak, akik sokat tet-

tek Nagymaros sikerei-
ért. És közben egy életre 
szóló útmutatást és kö-
vetendő mintát kaptak. 
Hemingway-t idézve: „A 
sport megtanít becsületesen 
győzni, emelt fővel veszíte-
ni. A sport tehát mindenre 
megtanít.”

Részt vett az összejöve-
telen Krichembaum Vili 
is, a marosi kajaksport 
doyenje. Ő jelenti az ösz-
szeköttetést a kezdetek és 
a jelen között. A közel-
múltban 60. évfordulóját 
ünneplő egyesület egyik 
alapító tagja volt. És ma 

is vízre száll minden nap, 
ha esik, ha fúj és felevez 
Zebegénybe, vagy leevez 
Verőcére. Idén már több, 
mint 2 ezer kilométert 
gyűjtött össze. Ami óriási 
teljesítmény az úszó erőd 
méretű hajók és a szá-
guldozó motorcsónakok 
százai által felkorbácsolt 
Dunán.

Sajnáljuk azokat, akik 
nem tudtak eljönni. Bí-
zunk benne, hogy ezek a 
találkozók a továbbiakban 
rendszeressé válnak. Kö-
szönjük Laca! 

Gubacsi László

Veterán kajakosok II. találkozója

Hosszú szünet után végre 
elérkezett a versenyidő-
szak. Augusztusban több 
versenyen részt vettek 
versenyzőink. Volt, aki 
ekkor szerepelt először 
versenyen. A serdülőknek 
ebben a hónapban volt a 
bajnokság, amelyre a Bu-
dapest bajnokságon lehe-
tett indulási jogot szerezni. 
Köszönjük a kitartást, a 
szorgalmas munkát. 

Augusztusban ünne-
pelte 75. születésnapját 
Gyimesi Laci bácsi, akinek 
köszönhetően a csónak-
ház megépült és az egye-
sület megkezdte működé-
sét. Ezúton is gratulálunk 
neki. Az ebből az alkalom-
ból vele készült interjú az 
MKKSZ honlapján megte-

Kajakos hírek
kinthető!

A versenyeken elért
 legjobb eredmények:
Budapest, Pest- Megye 

Bajnokság, 2020.08.7-9.
MK1 Vegyes Gyermek 
U12 4x200m 1. Kardos 
Orsolya, Kardos Olivér, 
Gaszner Eszter, Drobilich 
Pál; K2 Női Kölyök U14. 
2000m 4. Burgermeister 
Dorka , Péteri Rozina; K1 
Női Kölyök U13 2000 m 
5. Berezvai Laura;  PC2 
Férfi  Gyermek U10-U12 
2000 m  9. Balázs Ger-
gő, Zoltai-Mauks Álmos; 
MK1 Női Gyermek U12 
2000 m 5, Gaszner Eszter; 
MK1 Férfi  Gyermek U11 
2000 m; PC2 Női Gyermek 
U10-U12 2000 m 2. Lénárt 
Gabriella, Szilágyi Marga-
réta, 3. Révész Jázmin Re-
gina, Szabad Flóra; MK1 
Női Gyermek U11 2000 
m 6. Kardos Orsolya; K1 
Férfi  Serdülő U15-U16. 
3X200m váltó 3. Gaszner 
Ákos, Edöcsény Botond 
László, Mészáros Bene-
dek; K1 Női Kölyök U14. 
3X200m váltó 6.  Berezvai 
Laura, Péteri Rozina, Bur-
germeister Dorka.

Verőce Kupa, 08.22
MK1 U11 1. Kardos Olivér; 
MK1 U11 2. . Kardos Or-
solya; MK1 U12 2. Gaszner 
Eszter; K1 U12 2. Drobili-
ch Pál; K1 U13 3. Berezvai 
Laura; K1 U9 3. Kis Lukács; 
MK1 U10 6. Burgermeister 
Olivér; K1 U14 4. Burger-
meister Dorka, 6. Péteri 
Rozina, 8. Kis Hanna; K1 
U13 4. Siklósi Bendegúz 
Péter, 5. Siklósi Boldizsár 
József, 6. Péntek Márton.

Serdülő Magyar 
Bajnokság 

2020.08.27-30 Szolnok
K1 Férfi  Serdülő U15-U16. 
3X200m váltó, 3.  Gaszner 
Ákos, Edöcsény Botond 
László, Mészáros Benedek.

Gratulálunk a versenyen 
elért eredményekhez!

Az egyesület 
vezetősége
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HÓD KFT. HÓD KFT. 
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es Építőipari cég Nagymaros 30 km-es 

vonzáskörzetében keres;vonzáskörzetében keres;
 kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező

 szakembert, szakembert,
 betanított vagy szakmunkást 45 éves korig. betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.

A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú 
biztos állást ajánlunk.biztos állást ajánlunk.

 Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-igÉrdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig

 a 06 27/354-195 telefonszámon. a 06 27/354-195 telefonszámon.

HÓD KFT. HÓD KFT. 
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési 

munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3munkaterület vezető munkakörbe, Nagymaros 3
0 km-es vonzáskörzetéből.0 km-es vonzáskörzetéből.

Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy 
kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség kivitelezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség 

lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos 
állást ajánlunk.állást ajánlunk.

Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.huJelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu
Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig 

a 27/354-195 telefonszámon.a 27/354-195 telefonszámon.

Kedves Jung Antal, 
Toncsi bácsi!

Elérkeztünk 2020. szep-
tember 8-ához, amikor is 
száz év telt el azóta, hogy 
megláttad a napvilágot. 
Mérhetetlenül örülök neki, 
hogy ennek az időszaknak 
háromnegyed részében ta-
gomként énekeltél, kiemel-
kedően.

Mondanom sem kell, 
mennyire fontos szerepet 
töltöttél be fennállásom so-
rán, hiszen állhatatos pró-
bára járásod, remek hangod 
és zenei érzéked, valamint 
kiváló memóriád által ren-
geteg újonc basszista tagom 
hallhatta belépésekor a kö-
vetkező mondatot: „Ülj be 
hátra Toncsi bácsi mellé, ott 
tudsz tanulni igazán”.

Talán nem mindenki 
számára kézenfekvő, hogy 
amikor 1935-ben becsöp-
pentél a Cserkészkórus 
életébe, milyen viszontag-
ságos időket éltünk át. Azo-
kat, melyekben a háború, 
és az azt követő évek nagy 
nehézségek elé állítottak, 
valamint Iparos kórusból 
Cserkészkóruson, a Spor-
tegyesület-, majd a Szövet-
kezet kórusán át Nagyma-
rosi Férfikórussá lettem, és 
te ennek hetvenöt éven át 
aktív és kitartó résztvevője, 
majd tíz évig elnöke voltál.

Szintén kevéssé lehet is-
mert a nagy közönség előtt 
a további közösségi mun-
kád, melyből két fontos 

eseményt is kiemelnék: A 
grevesmühleni kapcsolat 
előkészítése és létrehozása 
mind anyagi, mind kom-
munikációs szempontból, 
mely során a német nyelv-
tudásod is kapóra jött, ezzel 
gyakorlatilag letéve az alap-
kövét a jelenlegi testvérvá-
rosi kapcsolatnak. A másik 
emlék, amit felidéznék, 
annak köszönhető, hogy a 
kóruséneklés és zene iránti 
elköteleződésed miatt más 
kórusokban is szerepel-
tél; így az Istvántelki MÁV 
Főműhely Testvériség, a 
Dunakeszi Magyarság és a 
MÁV Központi Énekkar-
ban is, ahol is olyan kap-
csolatokra tettél szert, ami 
elősegítette a rendszeres 
meghívást a rádió Kóruspó-
dium című műsorába. Nem 
is alakulhatott máshogy: 
2009-ben Nagymaros város 
Pro Urbe díjjal hálálta meg 
a munkásságodat.

2010 óta már aktív tag-
ként nem veszel részt a 
próbákon, így alakulhatott 
ki, hogy változó lett az első 
helyszínre érkező személye, 
aki addig rendre te voltál, 
ám a rendezvényeket azóta 
is rendületlenül látogatod, 
mesélsz, biztatsz, énekelsz, 
tanítasz.

Ezúton is szeretnék Bol-
dog Születésnapot kívánni, 
valamint azt, hogy Isten él-
tessen!

Köszönettel:
 Nagymarosi 

Férfikórus

Egy levél a százéves 
Toncsi bácsihoz

Felhívás
Bizony sokszor fogjuk a fejünket, mikor megjön a villanyszámla! Rögtön 
elkezdünk vadul gondolkozni, miből is tudjuk ezt kifi zetni? Arra viszont 
sokkal kevesebb erőfeszítést fordítunk, hogy lehetne-e valahogy ezt az ösz-
szeget csökkenteni?

Pedig egy háztartásban számtalan lehetőség van az energiafogyasztás 
csökkentésére, mégpedig úgy, hogy közben „komfortérzetünk” nem is 
csökken! (nem kell gyertyavilágnál lefeküdni…) Vannak olyan lehetősé-
gek, amelyek kisebb-nagyobb ráfordítást igényelnek, de vannak olyanok 
is, amelyeknél a gondosság, odafi gyelés hoz eredményt. Egy okosan kivi-
telezett energiacsökkentési program által 10-20%-os költségcsökkentés is 
megvalósulhat!

Ha szeretné megtudni, hogy az Önök háztartásában melyek ezek a ta-
karékossági lehetőségek- szívesen segítünk!

A szeptember végén a karitász által szervezett „Teremtés Hete” program 
keretében lehetőség van arra, hogy egy ehhez értő szakember- egyébként 
karitász tag- elmenjen Önökhöz és Önökkel együtt áttekintse az energi-
acsökkentési lehetőségeket. Milyen a nyílászárók állapota? Milyenek a 
háztartási gépek? Milyenek a család energiafelhasználási szokásai? Ezek 
alapján közösen kialakíthatnak egy testreszabott energiacsökkentési tervet.

A program keretében most ősszel 5 család meglátogatására van lehető-
ség. Azok között, akik részt vesznek a programban egy                                          50 
000 Ft-os utalványt sorsolunk ki, melyet energiatakarékossági beruházásra 
lehet fordítani.

A programra a karitász tagoknál  lehet jelentkezni. (ketten közülünk: 
Halupka Gábor  30 463 8909  Tóth Anikó 30 350 4595)

Teremtés Hete 2020. Nagymaroson
Egy közös ügy

Szeptember végén, Nagymaroson is újra Teremtés Hete – nem csak hí-
vőknek! Ismét megoldások és tettek, tippek és ötletek a Földért, a Duna-
kanyarért!

A járvány miatt rendhagyó programok az esemény frissülő face-
book-oldalán („Teremtés Hete - Mit tehetsz a holnapért a Dunakanyar-
ban?”), és a plakátokon!

Légy jelen, hisz a Földnek szüksége van Rád – a Földre szükséged van!
Halupka Gábor 

és a nagymarosi Szent Rókus Karitasz
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Partmentén
TRUNK  BARNAB S ROVATA

ALBÉRLET KIADÓ sürgősen Nagymaroson a 
Katica sétányon nagyméretű, emeletes faházban, 

család részére, kutya nélkül. 
Tel.: 06-70/429-9211.

Víz-, gáz- f tés- és készülékszerelést vállalok: 
Féja TamásFéja Tamás

Tel.: 06-20/220-9442

Befőzés
Megfogadtuk, hogy idén nem főzünk be, de a ne-
jem meggondolta magát: azzal ébresztett, hogy 
megyünk befőznivalóért. Nem a piacra, hanem 
átmegyünk Szobra, mert ott „Szedd magad” ak-
ciót hirdettek. Már az is gyanús volt, hogy a szo-
biak ismeretlenül letegeztek!

Nyikorgó kosárral a kezemben másztam fel a 
fára serényen, pedig nem is szeretem az olyan be-
főttet, amelyik ilyen magasan terem.

A fa tetejéről szerencsére akkor estem le, ami-
kor a kosarat már teleszedtem, de a nejem szerint 
nem baj, hogy összetörtek a gyümölcsök, mert 
úgyis lekvárnak lesz!

Hazafelé már ő vezetett, mert én a hátsó ülé-
sen feküdtem a begipszelt karommal. Odahaza 
felmentem a padlásra a nagy-fazékért, de szeren-
csém volt, mert amikor legurultam a lépcsőn, az 
edényről nem pattogzott le a zománc. A kifi ca-
modott bokámat befásliztuk, de amikor mentem 
kicserélni a borogatást ráléptem egy barackmag-
ra és hanyatt estem. Csak a fejemet vertem be a 
konyhaszekrény sarkába, az asszony csinos kis 
turbánt csinált nekem, így semmi akadálya nem 
volt, hogy odaálljak a tűzhely mellé kavargatni a 
fortyogó lekvárt. 

A mentők viszonylag hamar kiértek, amikor 
magamra rántottam a fazekat, bevittek az kór-
házba, így a feleségemnek egyedül kellett folytat-
nia a befőzést. Ami nem volt nagy baj, mert így 
az otthoni paplanomból remek dunsztot tudott 
csinálni.

A nejem minden nap meglátogat, és hoz egy 
üveg befőttet. Még a tavalyiból...

ÁLLÁSHIRDETÉS
A PIRAMIS ÉPÍTŐHÁZ KFT. NAGYMAROSI 

TELEPHELYÉRE azonnali kezdéssel 
RAKTÁROS munkakörbe új kollégát keresünk. 

C kategóriás jogosítvány előnyt jelent. 

Jelentkezni Ábrahám Józsefné telephelyvezetőnél, 
e-mailen, vagy weblapunkon lehet. 

E-mail címünk: nagymaros@piramisepitohaz.hu 

Részletek: www.piramisepitohaz.hu/karrier/
raktaros-arukiado-nagymaros
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ÁLLATVÉDÕ SOROK

OLVASSANAK BENNÜNKET A FACEBOOK OLDALUNKON!

„43/A. § *  (1) Az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az isk
lai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe be kell építeni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok 
végrehajtását az állami és önkormányzati szervek, valamint az oktatási intézmények kötelesek előmozdítani.” 

(Részlet az állatvédelmi törvény IX-ik fejezetéből)

Állatvédelemről 
gyerekeknek

A Máté Állatvédelmi Alapítvány-
nak  a kezdetek óta fontos törek-
vése volt, hogy a célkitűzéseit a 
gyerekek segítségével valósítsa 
meg. Ennek érdekében állatbarát 
összejöveteleket, klubokat, ren-
dezvényeket szerveztünk, ezeken 
az iskolások minden alkalommal 
lelkesen vettek részt, sőt, az előké-
szítésben is segítettek.

A legnagyobb szerepe, iránymu-
tatója e témakörben is az otthon-
nak van. Azok a gyerekek, akik 
állatokkal együtt nőnek fel, ahol 
a kis kedvencek családtagok, ott  
sokkal egészségesebben fejlődnek 
mind testileg, mind lelkileg. Ellen-
állóbbak lesznek a betegségekkel 
szemben és szociálisan is sokkal 
gyorsabban lesznek érett felnőt-
tek.  Természetes lesz számukra 
a gondoskodás, a kisebbek és a 
gyengébbek védelme, a másképpen 
viselkedők, a szokatlan igényekkel 
rendelkezők elfogadása.

Szerintem nincs olyan kisgye-
rek, aki ne szeretné az állatokat. 
Ezért tartjuk  nagyon fontosnak az 
iskolában is, hogy foglalkozzunk 
az állatvédelemmel, hiszen mindig 
a fiatalok építenek lakhatóbb, er-
kölcsösebb, boldogabb jövőt. 

Fogjunk össze szülők, peda-
gógusok, hogy a gyerekek minél 
több lehetőséget kapjanak, hogy 
mélyebben  megértve a téma fon-
tosságát, a jövőben igazi élharcosai 
legyenek e fontos ügynek. A Máté 
alapítvány minden kezdeménye-
zést, megmozdulást, programot 
anyagilag is támogat!

Heinczné Cserni Katalin
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Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, 

Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100, 

fax: 27/354-245

Nyomdai és szerkesztői 
munkák: 

Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, 

Mihály u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

(ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64. 

Telefon: 06-20/911-9077

A CIKKEK LEADÁSI 
HATÁRIDEJE: MIN-
DEN HÓNAP VÉGE

Anyakönyvi hírek

RENDELÉSI IDŐ:     
HÉTFŐ: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG   
KEDD: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZERDA: 8-10 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZOMBAT: 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 • marosvet@gmail.com

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Nagymaros, Radnóti M. u.  1.

06-20/468-2846

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
JUNG KÁROLY, "KUTYI BÁCSI", búcsúzta-
tóján részt vettek, gyászunkban, fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

A művelődési ház programjaiA művelődési ház programjai
szeptember-október

Bvebb információ: Nagymaros Városi Könyvtár és Mveldési Ház
Nagymaros, F tér . Tel.: ()  

Szeptember 10.
16:40-17:30 óra Senior ZUMBA

17:30 óra ZUMBA
18:30-20 óra Hastánc

Szeptember 11.
9-12 óra Vásár

Szeptember 13.
17 óra DuKE kiállításmegnyitó

Szeptember 15.
9-10 óra Senior torna

10-11 óra Gerinc torna
18:30-19:30 óra Gymstick

Szeptember 16.
9-11óra Angol tea

14-16 óra Hímzőkör 

Szeptember 17.
9-9:30 óra Zenebölcsi

16:40-17:30 óra Senior ZUMBA
17:30 óra ZUMBA

18:30-20 óra  Hastánc

Szeptember 22.
9-10 óra Senior torna

10-11 óra Gerinc torna
18:30-19:30 óra Gymstick

Szeptember 23.
9-11 óra Vásár 

Szeptember 24.
13-18 óraVÉRADÁS

16:40-17:30 óra Senior ZUMBA
17:30 óra ZUMBA

18:30-20 óra  Hastánc
19 óra Lakossági fórum

Szeptember 29.
9-10 óra Senior torna

10-11 óra Gerinc torna
18:30-19:30 óra Gymstick

Szeptember 30.
9-11óra Angol tea

14-16 óra Hímzőkör

Október 1.
9-12 óra Vásár

16:40-17:30 óra Senior ZUMBA
17:30 óra  ZUMBA

18:30-20 óra  Hastánc

 Október 6.
9-10 óra Senior torna

10-11 óra Gerinc torna
14-16 óra Vásár

18:30-19:30 óra Gymstick

Október 8.
9:00-12:00 Vásár
17:30 ZUMBA

18:30-20:00  Hastánc

Születtek: Fazekas János és Kordoványi Dóra fi a Le-
vente, Medvik Mihály és Vanda Klaudia fi a Bence, Ma-
tuk Péter és Czeller Anett lánya Lelle, William Gomez 
és Nagy Dóra lánya Lara, Gresch Tibor és Horváth 
Viktória lánya Elena, Petyerák Norbert és Heincz Lilla 
lánya Panna, Pintér Gergő és Hangrád Beatrix fi a Nor-
bert, Papp Áron és Dett Liliána lánya Viola Erzsébet, 
Nerpel Gergő és Együd Noémi Dóra lánya Ajsa Linda, 
Farkas György és Sárközi Anita fi a Medox Dávid.

Házasságot kötöttek: Maurer Péter Róbert és Dr. Zol-
ler Judit, Niegreisz János Máté és Vági Nikolett, Váradi 
Bence György és Biró Orsolya, Kálmán Zsombor és 
Zoller Dóra, Maurer Péter és Fenyővári Kornélia, Hei-
ninger Ádám Károly és Madarász Kata.

Elhaláloztak: Holtság Endréné sz. Flamich Katalin 
(1930), Micsei János (1962).
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Osztálytermek hangulata
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