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Közélet
Jú ni us 16-án, mint egy 30 ér dek lő dő je len lé té ben tar tot -
ta meg a kép vi se lő-tes tü let az éven te egy szer kö te le ző
köz meg hall ga tást.

Az első rész ben He inc zin ger Ba lázs pol gár mes ter be szá molt
a be fe je zett, mos ta ná ban áta dott be ru há zá sok ról, az el nyert és a még
el bí rá lás alatt álló, be nyúj tott pá lyá za tok ról, a város pénz ü gyi hely ze -
té ről, a hi va tal élén tör tént vál to zás ról, hi szen Eőry né dr. Mezei Or -
so lya sze mé lyé ben új jegy ző je és Molnár-Fábián Ágnes sze mé lyé -
ben al jegy ző je van a vá ros nak, va la mint arról, hogy dr.Ferencz
Eszter be töl töt te az 1. kör zet eddig be töl tet len, he lyet te sí tés sel me gol -
dott há zi or vo si pra xi sát. 

A meg nyert pá lyá za tok kö zött van a tor na te rem, mely nek épí té se
elől most már min den aka dály el há rult, az ön kor mány zat ne vé re be je -
gyez ték annak a két te lek nek a hely raj zi szá mát, mely az is ko la fe lett biz -
to sít ja azt a te lek nagy sá got, mely re ez az egye di ter ve zé sű, be süllyesz tett,
lapos tetős tor na csar nok me gé pít he tő közel 800 mil lió fo rin tos ál la mi tá -
mo ga tás ból. Útfej lesz té sek kö zött kettő sze re pel. Az egyik a Rá kóc zi út
foly ta tá sa az El ső völgy től a te me tő ig, mely nek csak az alsó, Dézs ma utcai
része ké szül het el a ren del ke zés re álló ke ret ből, va la mint a kül te rü le ten
élő ket érin tő, az első so rom pó tól, vasút fe let ti sza kasz me gé pí té se a te -
me tő ig, mely árvíz, bal eset ide jén el ke rü lő út ként is szol gál. 

Meg kez dő dött a felső is ko la tel jes nyí lá szá ró cse ré je, va la mint kor -
sze rű sí tik a fű tés rend sze rét és szi ge te lé sét is.

Ha ma ro san elindul a mű ve lő dé si ház tel jes te tő cse ré je.
Az ön kor mány zat hi va ta la is mél tat lan ál la pot ban van, me lyet csak

rész le te i ben, pá lyá zat útján el nyert pénz ből kí ván nak felújí ta ni. A most
el nyert 50 mil lió fo rint arra lesz elég, hogy a vi zesb lok kot kor sze rű sít -
sék és egy pici, me le gí tő kony hát, ét ke zőt tud ja nak  ki a la kí ta ni. 

Új ve ze tő ség gel, fi a tal új ta gok kal új já a la kult Nagy ma ros Város Pol -
gár őr Egye sü le te, amely jármű be szer zés re 2.000.000 fo rint tá mo ga tást
is ka pott. Nagy ma ros Város Fej lesz té sé ért Köz hasz nú Ala pít ványt
4.000.000 fo rint tal tá mo gat ta a kor mány zat, mely nek ke re té ben ősszel
a la kos ság tel jes kö rű be vo ná sá val a város rövid-, közép- és hosszú tá vú
fej lesz té sét meg ter ve zik. Kul tu rá lis tá mo ga tás címen 3.000.000 fo rint -
tal hoz zá já rul a kor mány zat a vá ro si ren dez vé nye ink meg tar tá sá hoz,
ne ve ze te sen a Szent Ist ván Napi ün nep sé gek hez.

A négy kör nye ző te le pü lés sel össze fog va (Kis ma ros, Ve rő ce, Szo ko -
lya, Kós pal lag) zöld hul la dék le ra kó ki a la kí tá sát ter ve zik, ahová a la kos -
ság a zöld hul la dé kot maga le rak hat ja, ahon nan aztán majd meg fe le lő
hely re szál lít ják.

Tár gyal nak to váb bá a sze lek tív hul la dék zsá kok ön költ sé gi áron
való meg vá sár lá sá nak le he tő sé gé ről a CBA üz let lánc cal, hogy to vább
foly ta tód jon a sze lek tív hul la dék gyűj tés po zi tív gya kor la ta. 

Rö vi den be szá molt a pró ba gá té pí tés ta pasz ta la ta i ról a Nagy ma ros
Vé del mé ért Egye sü let el nö ke, Mi hály Gábor. Mint la punk erről két -
szer már be szá molt, ez az egye di ter ve zé sű mo bil gát csak akkor véd, ha
egy hoz zá ér tő, jól szer ve zett, rész fe la da tok ra le osz tott, közel 400 fős

csa pat  ezt 5 nap alatt me gé pí ti, hi szen közel 50.000, te kin té lyes súlyú
ele met kell a he lyé re tenni. Saj nos nem je lent kez tek annyi an, amennyi
szükséges, de a tapasztalatokat összegezték. A legközelebbi felál lí tá s ra
csak ár víz ve szély ese tén kerül sor. A meg hí vott víz ü gyi szak em be rek és
a ka taszt ró fa vé de lem szak em be rei elis me rés sel be szél tek az egye sü let
mun ká já ról. La kos sá gi kér dés re vá la szol va kifejtette, hogy a 2.6 km-es
gát két végét ho mok zsák kal zár ják le csúcs víz ide jén, va la mint sze ret né -
nek ké szí te ni egy ok ta tó fil met a gát épí tés fo lya ma tá ról, hogy éven te le -
ga lább egy szer a most je lent ke zett ön kén te sek nek és az újon nan be lé -
pők nek kép zést tud ja nak tar ta ni.

Az el hú zó dó bon tás ról el mond ta, hogy ne he zen megy, ezért tár gya -
lást foly tat nak a noszt rai bün te tés vég re haj tá si in té zet tel, hogy árvíz ide -
jén ők se gít se nek majd a hely re ál lí tás ban.

Lakók je lez ték, hogy a Szar vas -köz jár ha tat lan, asz fal to zást kér né -
nek, mert a hir te len le zú du ló csa pa dék víz ki mos sa az utat, gép ko csi val
las san le he tet len a köz le ke dés.

Szin tén la kos sá gi pa nasz ként hang zott el, hogy a Ma gyar utcai sze lek -
tív hul la dék gyűj tő szi ge tet saj ná la to san köz vé cé nek hasz nál ják egye sek,
tart ha tat lan az ot ta ni ál la pot, me gol dást kér nek az ön kor mány zat tól.

Szóvá tet ték, hogy a Rigó hegyi il le gá lis sá to ro zás nak mikor és mi -
lyen esz köz zel vet véget az ön kor mány zat?

Töb ben a Nap utca lakói közül ag go dal mu kat fe jez ték ki az új tor na -
csar nok me gé pí té se miatt, hi szen pont ezen a te rü le ten a mély ben pin -
cék hú zód nak. A lakók ké ré se az volt, ha lehet, va la hol más hol épül jön
fel a tor na te rem. A pol gár mes ter vá la szá ban el mond ta, hogy tisz tá ban
van nak a szak em be rek, hogy az al ta laj prob lé más és meg fe le lő fel tá rás
nél kül, majd tö me dé ke lés nél kül nem fog nak hozzá az épít ke zés hez.
Más hely szín na gyon sok ok miatt nem jöhet szá mí tás ba. 

Kér dés ként hang zott el, hogy mi lesz a Beth len ház sorsa? A pol gár -
mes ter azt vá la szol ta, hogy a ház meg vá sár lá sá val sokan nem ér te nek
egyet, ennek el le né re vé le mé nye sze rint a tes tü let jól dön tött, hi szen a
Fő téren, az ön kor mány za ti in gat lan mel lett lévő épü let hasz no sí tá sá -
ban na gyon sok le he tő ség rej lik. Vár ják a pá lyá za tok ki írá sát, me lyik
pro fil ba fér het bele a ház fe lú jí tá sa, a cél, hogy min den kép pen be vé telt
hoz zon az ön kor mány zat szá má ra.

La kos sá gi kér dés volt, hogy mikor ké szül el a város gaz da sá gi
terve? Vá lasz ként el hang zott, hogy mivel fél évig be teg ál lo mány ban
volt a jegy ző, szá mos dolog ké sés ben van, igye kez nek mi ha ma rabb a le -
ma ra dá so kat az új jegy ző vel és al jegy ző vel be pó tol ni. 

Vasút utca fe lú jí tá sa ügyében fontos tárgyalások zajlanak.
Ga ra mi Mária, a DUKE, Du na ka nyar Kép ző mű vé sze ti Egye sü -

let el nö ke le he tő sé get kért arra, hogy az egye sü let va la hol kap jon
he lyet, mert már évek óta me gol dat lan a hely ze tük. A pol gár mes ter
fe la ján lot ta, hogy ke res se nek kö zö sen me gol dást, mert va ló ban
mél tat lan, hogy a negy ven éve si ke re sen mű kö dő egye sü let nek
nincs ott ho na. 

A teljes anyag megtekinthető a város FB oldalán.

Közmeghallgatás

Nagymaros_2022_07_gina2_Layout 1  2022. 07. 07.  20:31  Page 3



Közélet

2022. július – 7. szám4

Testületi ülések
A képviselő-testület a május 19-én tartott rend kí vü li, nyílt ülé sén
az aláb bi dön té se k születtek:

- A kép vi se lő-tes tü let el fo gad ta a 2022. évi mun ka ter vét.
- El fo gad ta a Gon do zá si Köz pont 2021. évi be szá mo ló ját, a szak mai

prog ram ját és az SZMSZ-ét, fel kér te a Gon do zá si Köz pont és a Pol gár mes -
te ri Hi va tal ve ze tő jét, hogy a 2022. szep tem be ri ülés re egy olyan ja vas la -
tot ter jesszen elő, amely be mu tat ja, hogy hogyan lehetne 35 főre
bővíteni az ellátotti létszámot az idő sek ott ho nában.

- El fo gad ták a Mo soly Csa lád- és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat, Csa lá di
Böl cső de 2021. évi be szá mo ló ját. A Kép vi se lő-tes tü let fel kér te a jegy zőt
és az in téz mény ve ze tőt, hogy 2022. ok tó ber re mu tas sa be, hogy mi lyen
fel té te lek kel le het ne a Du na ka nyar Mik ro tér sé gi Gyer mek vé del mi- és
Szo ci á lis ala pel lá tá si Tár su lás ke re te in belül/kívül, szak ma i lag és költ ség -
ha té kony ság szem pont já ból működtetni és me gol da ni a böl cső dei fe la -
dat el lá tá sát is. A tes tü let fel kér te a pol gár mes tert, hogy 2022. jú ni us 15-
ig hívja össze a Du na ka nyar Mik ro tér sé gi Gyer mek vé del mi- és Szo ci á lis
ala pel lá tá si Tár su lás Tár su lá si Ta ná csát, és foly tas son tár gya lást arról,
hogy Nagy ma ros Város Önkor mány za tá nak ne kell jen külön fe dez nie a
Mo soly Mik ro tér sé gi Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat fenn tar tá -
sát. A tár su lá si ülés re 2022. jú ni us 8-án ke rült sor.

- A tes tü let úgy dön tött, hogy hoz zá já rul ahhoz, hogy a Nagy ma ro si
Pol gár őr Egye sü let 2626 Nagy ma ros, Fő tér 5. szám alatt ta lál ha tó in gat -
lant szék hely ként hasz nál ja, dön tött a ku ra tó ri um lét szá má nak 3 főre
tör té nő csök ken té sé ről.  Fritz Fe renc ko ráb bi elnök meg bí za tá sa le mon -
dás sal meg szűnt. Újj Vik tor el nök sé gi tag meg bí za tá sát az Ala pí tó vissza -
hí vás sal meg szün te ti. Egy ide jű leg az Ala pít vány el nö ké nek Mu rá nyi Zol -
tánt, ko ráb bi ku ra tó ri u mi tagot ki je lö li. A tes tü let az Ala pí tó Ok irat ha tá -
lyos, vál to zá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gét el fo gad ta és fel -
ha tal maz ta a pol gár mes tert annak alá í rá sá ra.

- A tes tü let el fo gad ta a Nagy ma ros Duna menti ár ví zi próba-vé de ke -
zé si mun ká la tok ta pasz ta la ta i ról szóló tá jé koz ta tót és az Egye sü let tel tör -

té nő együtt mű kö dé si me gál la po dást, va la mint ha tá ro zott arról, hogy az
Önkor mány zat a 2022. éves költ ség ve té sé ben be ter ve zett 8 mil lió Ft
össze gű előleget az Egye sü let ren del ke zé sé re bo csát ja.

- A Kép vi se lő-tes tü let úgy ha tá ro zott, hogy a Helyi és tér sé gi tu riz -
mus fej lesz tés TOP_Plusz-1.1.3-21 kód szá mú pá lyá za ti ki írás ra pá lyá za tot
kíván be nyúj ta ni, és a pá lyá zat me gí rá sá val meg bíz za a Mönch Ke res ke -
del mi és Szol gál ta tó Bt-t.

Május 31-én ren des, nyílt ülé sén az aláb bi dön té se ket hozta:
- Számos kiegészítéssel el fo gad ta a vá ro si újság fe le lős szer kesz tő jé -

nek be szá mo ló ját és felkérte a testületi döntések közlésére.
- A tes tü let úgy dön tött, hogy a Nagy ma ro si Nap kö zi Ott ho nos Óvoda

egyik te lep he lyén egy cso por tot meg szün tet, a ta gin téz mény a 2022/23-
as ne ve lé si évben két ve gyes élet ko rú cso port tal mű kö dik to vább. Fel kér -
te a pol gár mes tert, hogy az in téz mény ve ze tő, a jegy ző és az al jegy ző se -
gít sé gé vel dol goz zák ki, hogy a Nagy ma ro si Nap kö zi Ott ho nos Óvoda
melyik te lep he lyén mi lyen fej lesz té s fe lel ne meg a ké sőb bi ek ben böl cső -
de ki a la kí tá sá ra. (ember, pénz, idő, engedélyek megszerzése)

A tes tü let 2022. évben is meg hir de ti a „Tisz ta udvar, ren des ház” c.
pá lyá za tot, va la mint a helyi civil szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról szóló pá lyá -
za tot, melynek részleteit a következő számban közöljük.

- Dön tött a tes tü let, hogy a 2019-ben a helyi vé dett hom lok za tok vé -
del mé nek tá mo ga tá sá ra be a dott pá lyá za to kat fe lül vizs gál ja, és az idei
évre ter ve zett egy mil lió fo rint ki u ta lá sá ra a fő é pí tész szak mai me ga la po -
zott ság alap ján tesz ja vas la tot.

- Dön tött a tes tü let arról is, hogy nyílt ku tya fut ta tót ala kít ki a Fel ső -
me zőn, emel lett pá lyá za tot nyújt be zárt ku tya fut ta tó ki a la kí tá sá ra.

- A tes tü let el fo gad ta a 2021. éves gyer mek jó lé ti fe la da tok el lá tá sá ról
szóló be szá mo lót.

-  Dön töt tek abban is, hogy a Mű ve lő dé si Ház te tő szer ke ze té nek re -
konst ruk ci ó já ra nyer tes aján lat te vő nek a Ház kon túr Kft.-t nyil vá nít ja.

A prog ram, amely ke re té ben meg va ló sult:
In ter reg V-A Szlo vá kia-Ma gyar or szág Együtt mű kö dé si Prog ram
A pro jekt neve: CB_Sales_2.0
Pro jekt szám: SKHU/1802/3.1/050/B1
A meg va ló sí tás idő tar ta ma: 2019.10.01. – 2022. 06. 30.
A pro jekt költ ség ve té se: 90 076,87 euró
A Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból ka pott tá mo ga tás: 76 565,33 euró
A pro jekt össze fog la ló le í rá sa
● A helyi ter mé kek ér té ke sí té si inf rast ruk tú rá já nak fej lesz té se
Part ner ség: Sző gyén, Nagy ma ros, Bajót ön kor mány za ta
Ered mé nyek:

● Sző gyén köz -
ség ben me gú jult
a táj ház és a
hozzá tar to zó
épü le te gyüt tes,
amely így al kal -
mas sá vált a helyi
ter me lői piac be -
fo ga dá sá ra.
● Nagy ma ro son
a helyi ter mék piac nem ren del ke zik kor sze rű vi zesb lok kal. Ennek
meg te rem té se ér de ké ben felújították a kul túr ház vi zesb lokk -
ját, amely a pi ac ra ér ke ző vá sár lók szá má ra is nyi tott.
● Ba jó ton új,helyi ter me lői piacot alakítottak ki. Olyan kö zös sé gi
tér született, amely más ren dez vé nyek meg tar tá sá ra is al kal mas.
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Közélet
Erősödjön a köz biz ton ság ba ve tett hit

Be szél ge tés Rus sói Lász ló val, a Nagy ma ros Vá ro si Pol gár őr
Egye sü let meg vá lasz tott új el nö ké vel 
Hogy jött az ötlet, hogy meg kel le ne újí ta ni ezt a so ká ig mű -
kö dő, de saj nos évek óta már nem túl aktív pol gár őr sé get? 

A Nagy ma ros Vá ro si Pol gár őr Egye sü let előző el nö ke, Trieb Antal,
Tóni bácsi 2018. áp ri lis hó nap ban meg be te ge dett, már nem tudta ve zet -
ni az egye sü le tet, ezért le mon dott el nö ki tiszt sé gé ről. 2008. évtől látta el
fe la da tát az egye sü let ben, sokat tett azért, hogy az me ga la kul jon és mű -
köd jön. A na pok ban ün ne pel te 75. szü le tés nap ját, köszönjük ál do za tos
mun ká ját. Kí vá nunk jó egész sé get, Isten él tes se so ká ig!

A pol gár mes ter úrral közel egy éve ke res sük annak a me gol dá sát,
hogy ho gyan le het ne a pol gár őr sé get fe lé lesz te ni, újra mű köd tet ni. Igye -
ke zett meggyőz ni arról, hogy szer vez zem újjá az egye sü le tet.

Igent mond tam, így velem együtt to váb bi 4 új tag lé pett be az egye sü -
let be, majd 2022. már ci us 1-jén tisz tú jí tást tar tot tunk, ahol a tagok több sé ge
új ku ra tó ri u mot, új el nök sé get vá lasz tott. Örö münk re szol gál, hogy az el -
nök ség be be vá lasz tot ták Hor váth Zsoltot, aki je len leg a ve rő cei pol gár őr -
ség ben is dol go zik, így ta pasz ta la ta i val se gí ti a mun kán kat. Hor váth Mik -
lós kör ze ti meg bí zot tunk is sze re pet vál lalt.

Mi lyen ha gyo má nyo kat vettek át
és mi lyen új irány vo na lat je löl tek ki?

2022. má so dik ne gye dé vé től új ta -
go kat lép tet tünk be, hí vá som ra töb ben
je lent kez tek pol gár őr nek. Külön ki e -
mel em azon 18 és 20 év kö zöt ti fi a ta lo -
kat, aki ket már tag ja ink kö zött kö szönt -
he tek. Kö szö net az idő sebb kor osz tály -
nak is, akik mind vé gig ki tar tot tak, fon -
tos a he lyis me re tük, ismernek min-
denkit a városban. Cé lunk: jelen
lenni a te le pü lés min den nap ja i ban,
erő sí te ni az ön kor mány zat és a la -
kos ság kö zöt ti bi zal mat és a köz -
biz ton ság ba ve tett hitet. Sze ret nénk
be ve zet ni az éj sza kai őr já ra tot, a kora
dél utá ni jár ő rö zést gya lo go san, sze -
mély au tó val és mo tor ke rék pár ral. Jelen

kí vá nunk lenni a vá ro si ren dez vé nye ken. Pá lyá za ti for rás ból ha ma -
ro san saját jár ő ra u tó ja is lesz az egye sü let nek.
Mikor volt az első be ve tés?

Az első na gyobb be ve tés/fel ké rés 2022. jú ni us 23-26. kö zött
volt a Vi seg rá di Or szá gok szín ház és fesz ti vál ta lál ko zó ján. Első al ka -
lom mal vol tunk jelen na gyobb lét szám mal, külön sá tor ral, új esz kö -
zök kel, sze mély au tó val, a Szö vet ség től ki ren delt mo to ros pol gár ő -
rök kel. A V4 Fesz ti vál ra ér ke ző ven dé gek par kol ta tá sát irányítottuk,
a vá ros ban jár ő rö ztünk, segítettünk a vendégeknek. A fesz ti vál ideje
alatt jelen vol tunk bel- és kül te rü le ten na pon ta 15-15 fős lét szám mal
vál tás ban, sze mély au tók kal, három mo to ros pol gár őr rel és egy se -
géd mo tor ral. Bízom benne, hogy min den ki, kü lö nö sen a helyi la ko -
sa ink elé ge det tek vol tak szol gá la tunk kal.
Kitől kap tak eddig anya gi tá mo ga tást?

Tá mo ga tó ink kö zött van a Pest Me gyei Pol gár őr Szö vet ség,
Nagy ma ros Város Önkor mány za ta, a Batki-Trans Kft. Külön
köszönetemet fejezem ki dr. Bilisics Péter elnök úrnak, hogy a
Szövetség tulajdonában lévő személyautót egyelőre használhatjuk
és egyéb tárgyi eszközökkel is támogat.

Biz ta tok min den kit, aki áldoz sza bad ide jé ből a kö zös ség szá má -
ra, je lent kez zen,
mert na gyobb lét -
szám mal töb bet tu -
dunk jelen lenni
nem csak ren dez -
vé nye ken, hanem
ün nep-  és  hét -
köz na pok ban is.

Schind ler Lász ló kép vi se lő úr fel hí vá sa
Idén, vasat, va sért moz gal mat in dí tok. Sze ret ném, ha a hul la dék va sa ink ból egy vi szony -
lag esz té ti kus, el ter jedt és biz ton sá gos ke rí tés va ló sul na meg. 

Elő ször a „gó lyás" ját szó te ret (Dám tól Szob fele ta lál ha tó) sze ret ném biz ton sá go sab bá tenni, oly
módon, hogy azt be ke rít jük. Tehát, ha hever ott hon pár le ad ha tó vasad, nagy gé ped, ak ku mu lá to rod,
ami fog lal ja a he lyet, akkor itt a remek al ka lom, hogy egy jó cél ér de ké ben meg válj tőle! Saj nos boj -
lert, hűtőt és fa gyasz tó lá dát a benne lévő ve szé lyes szi ge te lő a nyag miatt nem vesz nek át. De akkor
se csüg gedj, ha ilyen esz köz zel nem ren del ke zel, hi szen sok kicsi sokra megy ala pon, várom az egyéb -
ként a sze lek tív be elöb lö ge tett, üdí tős, sörös és kon zer ves do bo zo kat is, le he tő leg ki la pít va és nem
egye sé vel. Hajrá Nagy ma ros, gyűj tés re fel!

Az öt le tet a kép vi se lő-tes tü let és a fő é pí tész úr is tá mo gat ta, igaz pár ész re vé te le volt. Szó val a cél
a ját szó tér be ke rí té se egy 120 cm magas, zöld színű, 3D ele mek ből álló ke rí tés sel, mely nek két, ke rék -
pá rút hoz kö ze li sar ká ban 1-1 re te szel he tő kis ka put he lyez nénk el, a gát ol da lán olyan tá vol ság ba lesz
a kerítés,  hogy az ár ví zi vé de ke zés hez szük sé ges sáv sza ba don ma rad jon. A gyűj tött va sa kat Nagy ma -
ros, Tégla u. 25. szám alatt gyűjt jük szep tem ber vé gé ig. A pa ko lás ban tudok se gí te ni.
Ke res se tek bi za lom mal a kö zös sé gi fe lü le te ken vagy: Te le fon: 0670 376 5475, E-mail:
schind ler.lasz lo@nagy ma ros.hu
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Lámpás

A júniusi Nagymaros újságban megjelent rejtvény megfejtése: REMETE BARLANG.
A helyes megfejtők közül kisorsoltuk a szerencsés nyertest: KARSAI-MELTS ADRIENN. A Sigil Galéria és
Kávézó 5000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte. Gratulálunk a nyertesnek!
A júliusi rejtvény nyertesét a BOR-SÓ, BOR-PIAC 5000 Ft-os vásárlási utalvánnyal jutalmazza.
A meg fej té se ket július 25-ig vár juk be dob ni a Pol gár mes te ri Hi va tal pos ta lá dá já ba név vel, elér he tő ség gel.

Kö szö ne tet mon dok egy is me ret len sze mély -
nek, aki fér jem, dr. Gánti Tibor Rigó-szik lá nál
lévő em lék táb lá já nál me gem lé ke zett róla úgy,
hogy két tölgy fa kö zött egy bib liai idé ze tet tar tal -
ma zó táb lát és egy pi he nő padot he lye zett el.
Mind ez rusz ti kus, ter mé szet be illő és egy ben
egy kis pi he nő he lyet va rá zsolt oda.

Ő olyan sze mély lehet, aki is mer te fér jem mun kás -
sá gát és tisz tel te őt. Pró bál tam meg ke res ni az em lé ke -
zőt, nem si ke rült. Kérem ez úton, ha ol vas sa e so ro kat,
je lent kez zen, hadd mond jak sze mé lye sen is kö szö ne -
tet. (Te le fon szá mom a szer kesz tő ség ben.) Még egy szer
kö szö nöm: 

dr. Gánti ti bor né

Köszönet
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Fe lú jí tá si és kar ban tar tá si mun ká la to kat vé gez tünk a Táj ház ban a
Kor mány hi va tal nál nyert 1.950.000,- Ft pá lyá zat ból. Meg szé pült a
ke rí tés, a fé szer, az ud va ri nö vé nyek, a belső he lyi sé gek.

Újjá é pí tet tük a Szent Rókus ká pol na mel let ti kő ke resz tet, a
Ma i ba um fi gu rá it me ge rő sí tet tük, fe lú jít tat tuk város ka pu já nál lévő
német nyel vű kö szön tő táb lá kat és az Ulmi ska tu lyát.

Kul tu rá lis és kö zös sé get erő sí tő te vé keny sé ge ink kö zött sze re pel -
tek cso por tos ide gen ve ze té sek, ápr.23-án a ke reszt áta dá sa és fel szen -
te lé se. Nem ze ti sé gi napot szer vez tünk is ko lánk ta nu ló i nak, akik nem -
ze ti sé gi tan rend sze rint ta nul nak. A 65 fő szá má ra ren de zett nap mot -
tó ja a kö vet ke ző volt: „min den, ami ha gyo mány". Május 25-től rend sze -
res se ni or torna várja ked den ként az ér dek lő dő ket. Május 26-án ze be -
gé nyi is ko lás cso por tot fo gad tunk kéz mű ves fog lal ko zás sal. Május 29-
én, a gye rek na pon ug rá ló vár fo gad ta a gye re ke ket a Fő téren. Május 30-
án ze be gé nyi ovi so kat fo gad tuk prog ram mal. Jú ni us 3-án az Ulmi ska tu lya fa a nya gá nak pót lá sa,lam bé ri á zá sa,

ja ví tá sa zaj lott. Va ni csek Fe renc Szen de hely ről és Ivor And rás
vol tak a ki vi te le zők.

Jú ni us 24-én váci is ko lá so kat fo gad tunk, majd rá egy napra fel -
nőtt cso por tot Bu da pest ről.

A Du na ka nyar Fú vó se gyüt te sünk jú ni us 18-i zenei ren dez vé -
nyét 60.000 Ft-tal tá mo gat tuk.

To váb bi si ke res nem ze ti sé gi nap kö zis tá bort ren dez tünk az is -
ko lá val jú ni us 20-24-ig, erő sít ve a nem ze ti sé gi sváb ha gyo má nyo kat.
A tá bort kor mány hi va ta li tá mo ga tás sal bo nyo lí tot tuk, mely nek
össz költ sé ge 900.000 Ft volt.

A nyá ron is sűrű prog ra mok lesz nek, jú li us 2-án Du na ka nyar
fesz ti vált ren de zünk in te rak tív és au ten ti kus gyer mekp rog ra mok -
kal, kéz mű ves fog lal ko zá sok kal, zenei blok kal. Ugya naz nap 50 fős
gyer mek cso por tot fo ga dunk Ka zinc bar ci ká ról

Jú li us 7-én osz tály ta lál ko zó lesz, au gusz tus 21-én Kul-te rasz so -
ro za tunk ke re té ben szín há zi elő a dás lesz Xan tus Bar ba rá val.

Szep tem ber 17-én Schwäben fest-Bi er fest-re in vi tál juk az ér dek -
lő dő ket.

Szá munk ra öröm és meg tisz te lő, hogy vá ro sunk ha gyo má nya it
meg tart va tu dunk mű köd ni és tud juk gya ra pí ta ni a te le pü lést. Van
lét jo go sult sá ga a Német Önkor mány zat nak, bár erőn felül, fi ze tett
ap pa rá tus nél kül, ön kén tes ala pon mű kö dünk, vár juk to váb bi ön -
kén te sek je lent ke zé sét, öröm mel ven nénk, ha kap nánk se gít sé get
el ső sor ban a Táj ház fo lya ma tos nyit va tar tá sá hoz.

Kö szö ne tet sze ret nék mon da ni ez úton is Bog nár-Czu dar Ba -
lázs csa lád já nak, akik a hívó szóra  a se gít sé günk re si et nek min dig,
va la mint Sin ko viz Évi nek, aki a kö szön tő táb lák vi rá go sí tá sát is
fel vál lal ta és azok gond ját vi se li. Vár juk di á kok, szü lők je lent ke zé -
sét, te gyünk kö zö sen a kö zös sé gért, ma gun kért ma gunk nak.

ivor And rás né nnnÖ el nÖ ke

Tar tal mas, aktív hó na pok voltak
Német Önkor mány za tunk nál

Nagymaros - www.nagymaros.hu 7

Jú ni us 25-én reg gel -
től estig nyit va várta
az ol va só kat a könyv -
tár 9-21 óráig.

A lá to ga tott ság hul -
lám zó volt, dél előtt és es te -
fe lé vol tak töb ben. Öröm -
mel vet tük a lel kes lá to ga tó -
kat, a ki tar tó kéz mű ve se ket
és me sé lő ket, külön kö -
szön jük a tár sas já ték ado -
má nyo kat, va la mint a ked -
ve ző vé le mé nye ket a prog ram ról. Az egész napos könyv tá ri ese mény ről ké -
szült kis film és egy kol lázs is. Jú li us 4-től meg kezd jük au gusz tus vé gé ig a lel tá -
run kat, szep tem ber től újra nyit a könyv tár.  https://youtu.be/kid0zErpLEY

Este a könyv tár ban
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Év végi gya log tú ra az 
örök be fo ga dott cse resz nye fá hoz

A 2.b osz tály az idei tanév egyik utol só nap ján útra kelt - ván -
dor bot tal, há ti zsák kal és egy nagy adag jó kedv vel. 

Átkom po zás után mint egy más fé ló rás sé tá val ér tünk fel a Mo -
gyo ró-hegy re, ahol meg lá to gat tuk a ta valy örök be fo ga dott gyü -
mölcs fán kat. Nagy öröm volt, hogy a gyü möl csös kert szé pen fej lő -
dik, egy részt a fács kák is nőt tek, más részt a szá muk is! Egyre több
osz tály fo ga dott örök be egy-egy fát az or szág kü lön bö ző ré sze i ről.
Ki csit tö rőd tünk a fánk kal, ki ga zol tuk a kör nye ze tét, meg lo csol tuk
– fotót ké szí tet tünk, majd az Erdei Mű ve lő dés Há zá ban ki he lye zett
tab lón kat is meg néz tük. Ter mé sze te sen egy ki rán du lás sem múl -
hat el egy kis szám há bo rú zás, közös pik nik, játék és fa gyi zás nél -
kül. Fá rad tan, de él mé nyek kel telve ér tünk vissza a komp hoz. Ez -
úton is kö szön jük az At lan tisz Kft-nek, Jung Csa bá nak az át ke lés -

hez nyúj tott tá mo ga tást. Jö vő re ismét meg néz zük, hogy mennyit
nőtt a mi kis cse resz nye fánk.

sutus-Ju hász tünde
osz tály fő nök

Reg gel 7 óra kor szé pen, csen de sen ér kez tek meg az álmos he -
te di ke sek, hogy el kezd jék ün ne pi dísz be öl töz tet ni az is ko la
ud va rát. A szü lők nek hála, idő ben el is ké szül tünk.

9 óra kor meg szó lalt a ko lomp, mely je lez te, hogy 8. osz tá lyos di ák -
ja ink bal la gá si ün ne pé lye meg kez dő dött. Szép és új szo kás, hogy a bal -
la gó di á kok alsós ta ní tó ik tól ve szik át ta risz nyá ju kat, s ők így bú csúz nak
régi ta nu ló ik tól.

Mi u tán meg hall gat tuk He inc zin ger Ba lázs pol gár mes ter úr
és Fá bi án Sza bolcs igaz ga tó úr ün ne pi be szé dét, az ün ne pély
talán leg meg ha tóbb pil la na ta kö vet ke zett, mikor is a két fel sős osz -
tály fő nök, Ham vas Bri git ta és Pet ro vics Béla a könnye ik kel
küsz köd ve kö szöntek el a 8 év alatt össze ko vá cso ló dott kis kö zös -
ség től.

„Mon dom nék tek: mi min díg bú csu zunk.
Az éjtől reg gel, a nap pal tól este,

A szí nek től, ha szür ke por be lep te,
A csönd től, mikor hang za var ta fel,
A hang tól, mikor csend be hal kul el,

Min den szó tól, amit ki mond a szánk,
Min den mo soly tól, mely su gár zott ránk…”

Re mé nyik Sán dor sza va it me gi déz ve bú csú zott Hor váth-Arany
Be ne dek a 8. év fo lyam ne vé ben is ko lá já tól, ta ná ra i tól.

A nyol ca di kos di á kok közül Pan ta li Emma (8.b) és Deme Bí bor -
ka (8.a) te kin tett vissza az itt el töl tött évek re, a szép és meg ha tá ro zó
em lé kek re, azok ra az itt ka pott ér ték rend re és is me re tek re, me lye ket a
jö vő ben ka ma toz tat ni tud nak. Mi sem bi zo nyít ja ezt job ban, mint az,
hogy szá mos diák ve he tett át elis me rő ki tün te tést, ok le ve let.

Ki tű nő ta nul má nyi ered mé nyü kért: Hor váth-Arany Be ne -
dek, Lázár Nóra, Nádor Csen ge, Nagy Lili, Pet ro vics Ákos,
Simon Árpád, Szlá vik Zsu zsan na, Vil lá nyi Iza bell. Laczó

Bor bá la szor gal má ért, ta nul má nyi ered mé nyé ért ér de melt di csé -
re tet.

Zenei te vé keny sé gü kért a kö vet ke ző ta nu lók kap tak elis me rést:
Hor váth-Arany Be ne dek, Ko vács Máté, Szlá vik Zsu zsan na,
Zol tai Tamás, Zol tai Pál.

Az „év ze né sze” címet Lázár Nóra ér de mel te ki.
A tánc ban nyúj tott szín vo na las, ki tar tó te vé keny sé gé ért Szi lá gyi Bo -

ró ka, Szlá vik Zsu zsan na, Hor váth-Arany Be ne dek ka pott ok le ve let.
A kö zös sé gért vég zett mun ká já ért Deme Bí bor ka és Lázár Nóra

ér de melt ju tal mat.
„Az is ko la ki vá ló ta nu ló ja” címet azok a di á kok kap ják, akik nyolc

éven ke resz tül ki tű nő ered ménnyel zár ták ta nul má nya i kat. Idén Nagy
Lili, Szlá vik Zsu zsan na, Vil lá nyi Iza bell kap ták ezt a címet.

Az „év nagy ma ro si di ák ja” elis me rő ki tün te tést 1983 óta ado má -
nyoz za a nagy ma ro si tan tes tü let annak a ta nu ló nak, aki se gí tő kés zsé gé -
vel, ma ga vi se le té vel, kö zös sé gi mun ká já val öreg bí ti is ko lánk hír ne vét.
Ebben az évben Szlá vik Zsu zsan na kapta ezt az elis me rést.

A Vil lám Gyula-díjat Pet ro vics Ákos kapta a kép ző mű vé szet ben
nyúj tott ki ma gas ló tel je sít mé nyé ért.

Végül az „év tech ni ku sa” címet Hor váth-Arany Be ne dek ve het te
át az el múlt évek ben nyúj tott hang tech ni kai mun ká já ért.

Azt hi szem, mél tán le he tünk büsz kék bal la gó di ák ja ink ra nem csak
pe da gó gus ként, hanem szü lő ként is.

Az ün ne pély zá rá sa ként egy-egy pa lac kot dob tak a Du ná ba az el kö -
szö nő di á kok, benne az al sóbb év fo lya mok által írt bú csú ü ze ne tek kel.

11 óra kor az is ko la ud va ra ismét el csen de se dett, a szé ke ket, a dí szí -
tést el pa kol ták a gye re kek. A nyol ca dik év fo lyam ki re pült az eddig biz -
ton sá got nyúj tó falak közül, hogy szep tem ber ben meg kezd jék a várva
várt kö zép is ko lai éve ket. Sok si kert kí vá nunk nekik!

de me ter né vitéz kA tA lin

Ballagás
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A prog ra mok ról a Kék Boly gó Ala pít vány stáb ja fel vé telt is ké szí -
tett. https://me di ak likk.hu/video/kek-boly go-2022-05-09-i-adas/

A Belső ker tem cím mel in dí tot tuk idén áp ri li sá ban a ker té pí tést az
első két év fo lyam mal. (29 fő)

A ta va lyi kez de mé nye zést foly tat tuk azzal a cél lal, hogy a gye re kek
me gis mer ked je nek a zöld ség ter mesz tés alap ja i val. Saj nos a vi dé ki em be -
rek nagy több sé ge is már bolt ban szer zi be a zöld sé ge ket. Már nincs ha -
gyo má nya a ház tá ji kis ker tek nek. Sze ret nénk be mu tat ni, meg sze ret tet ni
a ker tész ke dést, a föld del, nö vé nyek kel való fog lal ko zás szép sé gét. A
rend sze res ség és a fe le lős sé gér zet is sok sze re pet ját szik a kert gon do zá -
sá ban, ami nek kéz zel fog ha tó ered mé nye van. A fenn tart ha tó sá gi té ma -
hé ten fe lás tuk fel ső sök kel a ker tet, be ve tet tük az el ső sök kel. Olyan zöld -
sé ge ket ve tet tük, ame lyek nek a te nyész ideje a jú ni us kö ze pé ig tart
(borsó, retek, fejes sa lá ta, hagy ma, bab), a ter mést fel fog juk hasz nál ni, el
tud juk fo gyasz ta ni. A gye re kek a csí rá zás fo lya ma tá tól kö ve tik végig a nö -

vé nyek fej lő dé sét. A szer szá mok ne vé -
vel és a föld mű ve lés alap ve tő fo gal ma i -
val (sor tá vol ság, tő tá vol ság, mag, hagy -
ma és pa lán ta kö zöt ti kü lönb ség) is mer -
ked tek. A nö vény ter mesz tés sel, mint az
ön fenn tar tás egyik fon tos ele mé vel is
fog lal koz tunk. A kör nye zet vé de lem
szem pont já ból a vegy szer men tes ker -
tész ke dés ről is szót ej tet tünk. A fenn -
tart ha tó fej lő dés egyik fon tos eleme az
egyén szem lé le té nek for má lá sa, a kör nye zet tu da tos ne ve lé se. A jó szo ká -
sok ki a la kí tá sa az egyik sa rok kö ve annak, hogy a jövő nem ze dé ke tud jon
gon dos kod ni ön ma gá ról és a zöld me gol dá so kat vá lassza.
fe ke té né bAttyá ni kA tin kA, kA lA pos vik tó riA

Ta ní tók

Fenn tart ha tó sá gi té ma hét az is ko lá ban

Fenn tart ha tó sá gi té ma hét a felső ta go zat ban
A Fenn tart ha tó sá gi té ma hét na gyon moz gal ma san telt a felső ta go zat ban.
A téma ta nó rai fel dol go zá sa mel lett igye kez tünk iz gal mas és vál to za tos
prog ra mok kal fel hív ni a gye re kek fi gyel mét erre a fon tos kér dés kör re. 

Ki e mel ten fog lal koz tunk a tu da tos vá sár lás sal, a ter mé szet- és kör nye zet vé -
de lem mel, Ha lup ka Gábor ge og rá fus elő a dá sán pedig a di á kok gya kor la ti öt le -
te ket kap tak a fenn tart ha tó élet mód hoz. Ezen a héten tar tot tuk a Föld napi aka -
dály ver senyt, mely re a gye re kek már na gyon ké szül tek. Élvez ték, hogy a sza bad -
ban tölt het ték a napot, s nem a tan ter mek ben kel lett szá mot ad ni uk tu dá suk ról.

A hét másik meg mé ret te té se a föld raj zos süti ver seny volt, mely re jobb nál
jobb al ko tá sok kal ne vez tek a gye re kek. Idén is na gyon öt le tes, szép és finom
ge o sü tik ké szül tek, me lye ket a ki ál lí tás után, min den ki nagy örö mé re kós tol-
ni is le he tett. Pén te ken „No bag day”-t tar tot tunk, me lyen a fel ső sök nem a
meg szo kott is ko la tás ká juk ba pa kol tak. Volt, aki ko sár ban, vö dör ben, fi ók ban
hozta a fel sze re lé sét, s olya nok is akad tak, akik a régi döm pert, vagy a ci ca hor do -
zót vá lasz tot ták. Az egyik le göt le te sebb „is ko la tás ka” egy régi hang fal volt. Ezzel a
prog ram mal arra hív tuk fel a gye re kek fi gyel mét, hogy nem kell min dig min den -
ből újat vá sá rol ni, hanem már meg lé vő tár gya ink nak is ad ha tunk új funk ci ót egy
kis kre a ti vi tás sal. A hét le zá rá sa ként nagy si ke rű bol ha pi a cot tar tot tunk. A dél -
után fo lya mán sok-sok régi játék, könyv és ruha ta lált gaz dá ra, s így min den ki bol -

do gan és elé ge det ten tá vo zott
régi-új kin cse i vel.

Iga zán iz gal mas hét volt,
me lyen azt hi szem min dannyi -
an ren ge teg él ménnyel gaz da -
god tunk. 

Csil lAG zsó fiA

Iskolakert

AZ „ÉV ÍJÁSZA” VÁNDORKUPA 
Is ko lánk ban 2019 őszé től mű kö dik a PUER REGIUS
TÖRTÉNELMI ÍJÁSZ SPORTKÖR. 

Az idei ta név ben ala pí tot tuk meg AZ „ÉV ÍJÁSZA”
Ván dor ku pát, mely ha gyo mány te rem tő jel leg gel egy
több for du ló ból álló ver seny so ro za tot je lent. A di á kok
rend sze res ed zé sek, sok gya kor lás után vet tek részt a baj -
nok ság ban. 31 íjász, 4 for du ló ban, 123 cél le küz dé sé vel
bi zo nyí tot ta íjász tu dá sát. Két kor cso port ban a kö vet ke ző
ered mé nyek szü let tek: 
3-4. osz tá lyo sok kö zött: 3. Szo bo nya Zsó fia, 4/b; 2.
Orr Endre, 4/b; 1. Ri mely Ders, 4/b
5-6. osz tá lyo sok kö zött: 3. Kon csol And rás, 5/b; 2.
Ri mely Ábel, 6/b; és végül a 2021-2022-es tanév győz te -
se, az is ko la íjász baj no ka, aki egy évig vi sel he ti az „ÉV ÍJÁ-
SZA” címet, aki nek neve fel ke rült a nagy VÁNDORKUPÁRA:
VÁRKONYI – NICKEL RÓZA  6/b. Gra tu lá lunk a tel je sít -
mé nyé hez! Egy ben neki és va la mennyi íjász nak: „EGYE-
NES RÖPTŰ NYÍLVESSZŐT” kí vá nunk a kö vet ke ző év íjá -
sza ta i ra!

sutus-
Ju hász

tünde
íjá szok ta tó
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Fenn tart ha tó ság ról gye re kek nek… 
egy ki csit más kép pen!

Tu da tos ter ve zés – be vá sár ló lista, saját be vá sár ló sza tyor, kom -
posz tá lás, sze lek tív hul la dék gyűj tés, köz le ke dés – ke rék pár ral
és gya lo go san, öko ló gi ai láb nyom, tisz ta vizek, talaj és le ve gő a
kör nye ze tünk ben, össze fo gás, jö vő for má lás, víz láb nyom, kör -
for gá sos gaz da ság, le bom ló cso ma go ló anyag, új ra hasz no sí tás,
klí ma vál to zás, egyen súly ra tö rek vés, öko ta ka rí tás, me gú ju ló
ener gi ák, bi o gaz dál ko dás… sokak szá má ra egyre több ször hal -
lott és hasz nált fo gal mak, me lyek kel gyer me ke ink is is mer ked -
nek fo lya ma to san az is ko lá ban és re mél he tő leg oda ha za is! 

Az alap fo kú ok ta tás ban egyre na gyobb hang súlyt kap e fo ga lom kör,
té ma he tek kel erő sít jük a gye re kek el kö te le ző dé sét. Idén a Fenn tart ha -
tó sá gi té ma hét ke re té ben ün ne pel tük a Föld nap ját is, me lyen a felső
ta go za to sok egy aka dály ver se nyen vet tek részt Nagy ma ros te rü le tén, és
a té má hoz kap cso ló dó fe la da to kat ol dot tak meg. A 2.b osz tály új sze rű
módon csat la ko zott a prog ram hoz. Rend ha gyó test ne ve lés óra ke re té -
ben is mer ked tek az ÍJÁSZATTAL! De ho gyan kap cso ló dik a fenn tart ha tó -
ság hoz az íjá szat? Nos, már az íj kéz be vé te le kor ki de rül, hogy csupa ter -
mé sze tes anyag – fa, bőr, csont, toll az anya ga, így sok év hasz ná lat után
sem hul la dék ke let ke zik be lő le, hanem le bom ló anyag. A fenn tart ha tó -
ság fon tos része az egész ség me gőr zé se mind fi zi kai, mind pszic hi kai ér -

te lem ben is. Ennek ki vá ló esz kö ze az íjá szat, mely egy szer re je lent spor -
tot - az össz pon to sí tás, kon cent rá ció pedig a men tá lis egész sé get tá mo -
gat ja. Ezzel is mer ked tek a má so di ko sok egy film for ga tás ap ro pó ján. Az
alap moz gá sok össze han golt, har mo ni kus vég re haj tá sát pró bál gat ták,
mi köz ben vidám já ték ként élték meg a prog ra mot. A lé nyeg a tu dá sa -
nyag él mény sze rű áta dá sá ban van, így talán el kö te le zet teb bek lesz nek
Föl dünk jö vő je iránt, mely egy ben az ő jö vő jük is!

sutus-Ju hász tünde
2.b osz tály fő nök, íjá szok ta tó

Öröm mel vet tük kézbe gyö -
nyö rű raj za i to kat, ame lyet a
meg hir de tett rajz pá lyá zat ra
ké szí tet te tek.

Össze sen 39 al ko tás, je li gés
pá lya mű ér ke zett. A ren de lő és az
ön kor mány zat dol go zó in kívül az
is ko la rajz ta ná rai is se gí tet tek a
zsű ri zés ben. Nehéz volt a vá lasz -
tás, ezt jelzi az is, hogy sok holt -
ver se nyes he lye zés szü le tett.
Az aláb bi ta nu lók raj zai let tek

azok, me lye ket meg cso dál ha tunk a ren de lő, a vé dő női ta nács adó és
a vá ró ter mek fa la in:

1. he lye zett: Re i tin ger Li li á na, Szo bo nya Zsó fia
2. he lye zett: Ha lup ka Sára
3. he lye zett: Hla va ti Anna, Lász ló Csen ge, Tóth Éva
4. he lye zett: Zol ler Ven del
5. he lye zett: Zol ler Panna, Varga Rita

6. he lye zett: Csil lag Nóra, Jó rász Ju li an na, Orr Emma Ida,
Pol da uf Emma, Po lon kai Anna, Szabó Lili.

Ez úton kö szön jük meg több nagy ma ro si vál lal ko zás és ma gán sze -
mély tá mo ga tá sát, hi szen nem csak a he lye zet tek, hanem végül min den
egyes gyer mek, aki raj zot ké szí tett, ré sze sül he tett egy kis meg le pe tés ben.
Tá mo ga tó ink vol tak: Édes ke Cuk rász Mű hely, Kiss Ká roly, Svaj li na
Bt. („Juli” zöld sé ges), Arany ko ro na Gyógy szer tár Nagy ma ros.

dr. hAJ nAl kA tA lin

Első helyezett

Második helyezett

A rajzpályázat győztesei

hálásAn kÖszÖnJük JunG CsAbánAk, Az AtlAntis viseGrád Club kft. vezetőJének,
hoGy rendszeresen biztosítJA Az inGyenes utAztAtást A templomi énekeseinknek és A
nyári, dÖmÖsi 70 fős hittAn tábor résztvevői is díJmentesen utAzhAttAk A kompon. 

LÉNÁRT KITTI HITOKTATÓ, DR. CSÁKI TIBOR PLÉBÁNOS
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Egyház

Immár ha gyo mány lett, hogy a nyári szü net első he té ben hét fő -
től pén te kig, a plé bá ni án Tibor atya ve ze té sé vel nap kö zis tá bort
szer ve zünk a hit ta nos gyer me kek ré szé re. 

Hí vá sunk ra össze sen 90 nagy cso por tos és al só ta go za tos gyer mek
je lent ke zett. A na gyob bak a fel ső sők cso port ve ze tő ik vol tak, össze sen
huszonöten. Se gít sé günk re volt még 10 fel nőtt a rész ve vő gyer me kek
szü lei közül. Így százhuszonöten tá bo roz tunk együtt öt napig.

A tábor jel mon da ta: „A sze re tet min den kié…”, me lyet egy sze re tet -
do bó koc ka se gít sé gé vel igye kez tünk meg va ló sí ta ni. Min den nap egy ol -
da lát a koc ká nak: Min den kit sze re tek, El ső ként sze re tek, Sze re tem az el -
len sé gem, Köl csö nö sen sze ret jük egy mást, Jé zust sze re tem a má sik ban,
me lye ket reg ge len ként egy-egy mese – a se gí tők elő a dá sá ban – se gít sé -
gé vel pró bál tunk me gér te ni és fel dol goz ni. Kis cso por tok ban, a cso port -
ve ze tő nagy lá nyok kal és nagy fi úk kal iga zán jókat be szél get tek a gye re -
kek és ren ge te get ját szot tak.

Hét főn iz gal mas kincs ke re sés ke re té ben kör be jár tuk vá ro sunk „kü -
lön le ges” em be re it – a szen te ket-, akik élen jár tak a sze re tet mű vé sze té -
ben. Ebéd után min den gyer mek maga is el ké szí tet te saját kis koc ká ját

kéz mű ves fog lal ko zás ke re té ben, és arra bá to rí tot tuk a gye re ke ket és raj -
tuk ke resz tül a csa lá do kat, hogy pró bál ják élni ott hon is a sze re tet do bó -
koc ka egy-egy ol da lát. Végül Kál mán bácsi ve ze té sé vel egy Szent há rom -
ság ikont ké szí tet tünk fes tett ka vi csok ból mo za ik tech ni ká val. Ahogy a
ka vi csok is a he lyük re ke rül tek, úgy pró bál juk mi is meg ta lál ni he lyün ket
plé bá ni a kö zös sé günk ben, az egy ház ban.

Ked den Ki rály rét re utaz tunk kis vo nat tal. Itt iz gal mas aka dály ver -
senyt jár tunk végig. Ennek ál lo má sa in a kis cso por tok tag ja i nak össze fog -
va, egy mást se gít ve, ve zet ve kel lett elér ni cél ju kat. Az utol só ál lo má son
egy bar lang ban fél diót kel lett meg ke res ni. Dél ben finom piz zát ebé del -
tünk, kap tak a gye re kek jégk ré met is. Dél után szám há bo rúz tunk.

Szer dán hon fog la ló já té kot ját szot tunk a Kö ves me zőn, öt hely szí nen
küz dött min dig 2-2 csa pat a győ ze le mért. Ez után Ze be gény be ki rán dul -
tunk. Ha jó val utaz tunk haza. Csü tör tö kön a köl csö nös sze re tet me sé jét
je le ní tet ték meg cso port ja ink, majd Tibor atya ve ze té sé vel a temp lom to -
rony ba lá to gat tunk, kéz mű ves ked tünk és ját szot tunk.

Pén te ken, a tö rök me zői napon ját szot tunk métát, szám há bo rút,
majd a tá bo ri él mé nye ket cso por ton ként össze gez tük. Szent mi sé ben
hálát ad tunk a hét min den örö mé ért.

Kö szö net tel tar to zunk a hi tok ta tók nak, Gáncs Vik tor er dé szet ve ze -
tő nek és Há mo ri Tibor ke rü let ve ze tő er dész nek, Hor váth Bar na bás -
nak, az Ipoly Erdő Zrt-nek a kis vo na to zá sért, Or mándy Nó rá nak és a
szü lők nek piz za a do má nyu kért, Maros-Span Kft.-nek a mo za ik ké pünk fa
hát te ré ért, He incz né Ar nold Mó ni ká nak és a ze be gé nyi kony há nak
az ét ke zé se kért, Deme Haj ni nak és Ger gely Ta más nak a pén te ki
ebéd el ké szí té sé ért, Zol tai Ba lázs nak és Il di kó nak a tö rök me zői
hely szí nért, He i nin ger Fe renc nek a padok szál lí tá sá ért, va la mint a tá -
bo ro zók szü le i nek, akik a gyer me kek szál lí tá sá ban, pén te ki ebéd elő ké szí -
té sé ben se géd kez tek, va la mint a gyü mölcs és sü te mény ado má nyo -
kért. Nagy kö szö net a cso port ve ze tők nek és a fel nőtt se gí tő csa pat -
nak, akik nagy sze re tet tel fog lal koz tak a rájuk bí zott gyer me kek kel.

PLÉBÁNIAI NAPKÖZIS HITTANTÁBOR A
SZERETET JEGYÉBEN

Nagymaros - www.nagymaros.hu 11

A nyári szü net má so dik he té ben jú ni us 27 - jú li us 1-jéig Dö mö sön a
plé bá ni án tá bo roz tak hit ta no sa ink. A tábor mot tó ja: Isten je len lé té -
ben él jünk, „Alat tad a föld, fö löt ted az ég, ben ned a létra.” 

A tá bor ban 70 hit ta nos és se gí tő vett részt. Té má ink a bi za lom, ön bi za -
lom, is ten ké pe ink, az imád ság, a ba rát ság és a pün kösd. Min den témát min den
nap egy-egy je le ne ten ke resz tül mu tat tak be a se gí tő ink, amit cso port be szél ge -
tés kö ve tett. A hét fo lya mán kéz mű ves ked tünk, Szen tend rén vá ros fel fe de zős
já té kot ját szot tunk, szent mi sét ün ne pel tünk, sor ver se nyez tünk, a Pré di ká ló -
szék re ki rán dul tunk, szám há bo rúz tunk és sokat fü röd tünk a Du ná ban. Ami a
leg fon to sabb, hogy Isten je len lé té ben, együtt, bi za lom ban, ba rát ság ban, sze re -
tet ben éltük meg a tábor nap ja it. Kö szö net a szer ve zők nek és a se gí tők nek!

DÖMÖSI HITTANTÁBOR
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Lámpás

Fel hí vás Nagy ma ro son élő és Nagy ma ros hoz kö tő dő tár lat ra
Nagy ma ro son és kör nyé kén él, vagy al ko tá sai Nagy ma ros hoz

kö tőd nek? Ha szí ve sen látná ki ál lít va al ko tá sát, amely kép ző mű vé -
sze ti (fest mény, rajz, fotó, szo bor), vagy ipar mű vé sze ti (tex til, bőr,
ke rá mia, könyv, fa ra gás) tárgy, je lent kez zen!

Sze re tet tel vár juk mind azok mun ká ját, akik sze ret nék meg mu -
tat ni re mek mű vü ket.  Kér jük, hogy a mun ká kon tün tes se fel nevét
és elér he tő sé gét, va la mint az al ko tás címét és hozza be a mű ve lő dé -
si házba (Nagy ma ros, Fő tér 14. Tel: 354 -243) 2022. au gusz tus 4-től
15-ig hét köz nap 8-18 óra kö zött. Sze mé lyen ként ma xi mum 3 al ko -
tást fogad be az in téz mény, to váb bá fenn tart ja a jogot a ki ál lí tan dó
tár gyak vá lo ga tá sá hoz. A tár lat meg nyi tó ja: 2022. au gusz tus 19.
pén tek 18 óra a mű ve lő dé si ház ban. Meg te kin té se au gusz tus 19
én és 20-án egész nap, majd szep tem ber 2-ig hét köz na po kon
8-18 óra kö zött. A ki ál lí tott anya go kat 2022. szep tem ber 5-9 kö -
zött kér jük el vin ni.

Bő vebb in for má ció Nagy ma ros vá ro si könyv tár és Mű ve lő dé si
ház tól kér he tő: 
tel: (27)354 243, email: mu ve lo de si haz@nagy ma ros.hu

V is! 

Nagy siker  rendezvényünket újra megrendezzük Nagymaroson   
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a 06 20 9570 186-os tele  

Kan dal ló (Wams ler pluto 6.5 kW-os) na gyon ked ve ző
áron: 40 ezer Ft-ért kb. 4 méter kály ha cső vel együtt

eladó a Hat ló pa tak ut cá ban. 
To váb bi in for má ció és ér dek lő dés: 

06/70/ 66-66-116

két világ, egy fotós - Ivor Andrea kiállítása

Két kul tu rá lis in téz mény össze fo gá sá val szü le tett meg Ivor And rea
első fotó ki ál lí tá sa Egy ki ál lí tás, két hely szín, két világ, egy fotós
cím mel a nagy ma ro si mű ve lő dé si ház ban és a Sigil Ga lé ri á ban jú -
ni us 5-én. Macz kay Zsak lin mű vé sze ti író gon do la ta it Jaics Re gi na
ol vas ta fel.

Szám ta lan pár hu zam fe dez he tő fel Ivor And rea fo tó i ban, hi szen
a ter mé szet misz té ri u ma és szép sé ge lo vas ként és lo vas te ra pe u ta ként,

va la mint a tánc, ami szin tén meg ha tá ro zó az éle té ben vissza té rő témái
a fo tó i nak. A moz gás és az azzal járó sza bad ság, a pá ros tánc ban rejlő
má sik ra fi gye lés, a ló és a lovas össz hang ban lévő moz gá sa, a sza vak nél -
kü li kom mu ni ká ció mind meg je len nek ké pe i ben. Ne künk ma gya rok -
nak a ló na gyon sokat je lent, je len ti őse ink re való oda fi gye lést, a ló a
ma gyar ság tu da tunk meg ha tá ro zó eleme, s a ké pe ket vé gig néz ve nem -
ze ti kol lek tív tu dat ta la la nunk ból erőt ön te nek be lénk, a ter mé szet, az
élet sze re te te su gár zik a ké pek ből. And rea, ahogy ezt a meg hí vón is ol -
vas hat tuk, nem ne ve zi magát fo tó mű vész nek. Ti tu lus nél kül eset leg fo -
tós ként, fo tog rá fus ként sze re pel a ki ál lí tá so kon. A mai túl di gi ta li zált vi -
lág ban, ahol a neten egyet len kat tin tás ra le nyű gö ző ké pe ket lát ha tunk,
las san min den ki fo tós sá avan zsá ló dott, mind in kább kér dé ses, hogy hol
hú zó dik meg a határ az egy sze rű fotós és mű vész kö zött? A ki ál lí tás meg -
te kin tő i re bíz zuk, hogy jelen eset ben dönt se ezt el maga. 

A meg nyi tó gon do la tok után Dub niczky Rita elé ne kel te a Mar ga -
ret Is land Útra va ló című dalát. 

A ki ál lí tást jú li us 10-ig lehet meg te kin te ni. 

Mu tasd meg, mit
al kotsz!

Isten él tes se 90. szü le tés -
nap ja al kal má ból Anna

nénit, Hoff mann Mi hály -
nét. A város ne vé ben a

pol gár mes ter úr kö szön -
töt te az ün ne pel tet.
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A Fő téren a fú vó sok
Jú ni us 18-án a 18. Nagy ma ro si Fú vós ze ne ka ri Ta lál ko zó al -
kal má val él vez het tük a ritka él ményt, a tér ze nét egy kel le -
mes szom bat dél utá non, a gesz te nye fák ár nyé ká ban.

Elő ször a ven dég lá tó, a 44 éves Du na ka nyar Fú vó se gyüt tes ját -
szot ta vál to za tos re per to ár ját Újvá ri Gábor ve zény le té vel. Hal lot -
tunk spa nyol tánc ze nét, Ko dályt, me xi kói slá gert a 40-es évek ből,
va la mint több új szá mot és örök zöl de ket. Érde kes kont raszt a ze né -
szek és a kö zön ség ge ne rá ci ó ja –  de mire a mai fi a ta lok rá ér nek
szom bat dél után ki ül ni a Fő térre, re mél jük, ők is lel kes hall ga tói
lesz nek a mű faj nak.

A ven dég együt test, a Szent gott hárd Város Fú vós ze ne ka rát
Rápli Ró bert ve zé nyel te. Ők lét szám ra ke ve seb ben vol tak, mint a
ma ro si ak, de szin tén egy fi a tal és lel kes ze ne kar. Az együt test 1906-
ban ala pí tot ták mint tűz ol tó ze ne kart. Re per to ár juk ha gyo má nyos
ma gyar zenét, in du ló kat, mo dern szá mo kat és film ze nét tar tal maz.

A jazz irá nyá ba is elin dul tak, ked ves téma volt a ma gyar rajz fil mek
ze né jé nek áti ra ta.

A dél után ter mé sze te sen közös ze né lés sel zá rult, ilyen nagy fú -
vós ze ne kar le gin kább az in du ló val je les ke dik. Az in du ló a 17. szá -
zad ban lett nép sze rű, tu laj don kép pen ka to na ze ne, fe szes, egyen le -
tes rit mus sal a me ne te lés re lel ke sít, de egy szom bat dél utánt is szeb -
bé tud tenni.  ttm.

JÚNIUS 23-26-a kö zött zaj lott A DUNAKANYAR
LEGJELENTŐSEBB FESZTIVÁLJA, A „VÉNÉGY”

A Duna part ján, a Fel ső me zőn meg nyílt a 9. al ka lom mal,
Nagy ma ro son a má so dik al ka lom mal ren de zett közép-eu ró -
pai szín ház, kon cert, tu risz ti kai, kéz mű ves, gye rekp rog ra -
mok so ka sá gát fel vo nul ta tó fesz ti vál.

A prog ram so ro za tot Kis Do mon kos Márk, a fesz ti vál igaz ga tó ja,
Rét vá ri Bence, a tér ség or szág gyű lé si kép vi se lő je és He inc zin ger
Ba lázs, Nagy ma ros pol gár mes te re in dí tot ta el.

Rét vá ri Bence kö szön tő jé ben el mond ta, hogy nagy rit ka ság,
hogy ennyi re ka rak te re sen el té rő két műfaj, a szín ház és a könnyű -
ze nei kon cer tek meg fér nek egy más mel lett. 700 éve meg hoz tuk azt
a dön tést, hogy mi össze fo gunk egy más sal, a lengyelekkel, a cse-
hekkel. Ha me gis mer jük job ban egy más kul tú rá ját, akkor egy mást is
job ban fog juk tisz tel ni. Kö szön jük a másik három or szág mű vé sze i -
nek, hogy meg tisz tel nek je len lé tük kel. Min den kul tu rá lis ren dez -
vény hi tünk sze rint a bé ké hez visz kö ze lebb. 

He inc zin ger Ba lázs há zi gaz da ként kö szö ne tet mon dott a
szer ve zők nek, hogy egy ilyen magas szín vo na lú prog ram so ro zat
köl tö zött ide Nagy ma ros ra im má ron má so dik al ka lom mal, vá ro -

sunk ter mé sze ti adott sá gai, szép sé ge méltó helye ennek a na gyon
so ka kat  ide von zó fesz ti vál nak. Pi hen je nek, kap cso lód ja nak ki, él -
vez zék a táj szép sé gét, Isten ho zott min den kit Nagy ma ros ra! 

Kis Do mon kos Márk azzal a bi za lom mal nyi tot ta meg a prog -
ram so ro za tot, hogy jö vő re már egy ukrán szín há zi együt tes is itt
lehet. Vi gyék a jó hírét a fesz ti vál nak, ve gye nek minél töb ben részt
a nap köz be ni prog ra mo kon is, gye re kek kel, csa lád dal gya lo gos tú rá -
kon, kenus tú rá kon, kéz mű ves fog lal ko zá so kon, este szín há zi elő a -
dá so kon és fer ge te ges kon cer te ken. A meg nyi tó után népes kö zön -
ség volt kí ván csi a Nem ze ti Szín ház Fod rász nő című elő a dá sá ra,
majd az esti Hi per kar ma és a Ha lott Pénz kon cer tek re. A négy
nap alat ti na gyon gaz dag, vál to za tos prog ram ból szí vünk höz az
egyik leg ked ve sebb a nagy ma ro si ütő sök fel lé pé se volt jú ni us 25-én.
Az együt tes tag jai az iskolánk nö ven dé kei. Re per to ár juk könnyű ze -
nei slá ge re ket, film ze né ket, to váb bá ma gyar dal fel dol go zá so kat tar -
tal ma zott és már na gyon sok szor me gör ven dez tet tek ben nün ket. A
program zárásaként a magyarok egy gálaműsor keretében szimbo-
likusan átadták június 30-án a szlovákoknak a V4 soros elnökségét.
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Piac hirdetés

Felelős kiadó:
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100
Fax:         27/354-245

Felelős szerkesztő:
Szilágyi Erzsébet 
szilagyierzsebetgina@gmail.com
Telefon: 06-30/519-1519
Tharan-Trieb Marianne
olvasószerkesztő

Nyomdai munkák:
Multiszolg Bt. 
2600 Vác, Lemez u. 2.
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-valamint GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány).

2. A Maros Nonprofit Kft. AZONNALI munkába állással keres alka-
lmazottat zöldfelület karbantartásra (fűkaszálás).

Feltételek: - gyakorlat
Jelentkezni a MAROS NONPROFIT KFT. telephelyén 

(Nagymaros, Rákóczi út 37.), vagy előre egyeztetett időpontban és a
helyszínen lehetséges.

Mobil telefon: +3630/222-44-83 - Marschal Márk
Vezetékes telefon: 27/354-313 - Iroda

Értesítem városunk kedves lakosait, hogy az
INGYENES ORVOSI LÁTÁSVIZSGÁLAT továbbra is

rendelkezésükre áll az újságban, az üzletben
(Király utca 6.), Manyi boltjában, az orvosi

rendelőben, Kismaroson a gyógyszertárban 
meghirdetett időpontban.

Napfényre sötétedő lencsékből 20%, keretekből 50% ked-
vezményt adunk visszavonásig. Egyéb optikai cikkek, valamint

a tűtől a cérnáig, egyéb rövid áruk, kötő és hímzőfonalak,
cipzárak, gumik és gombok kaphatóak. 

Megérkeztek az ELDORADO horgoló fonalak.
A látásvizsgálatra előre be kell jelentkezni 

telefonon: 30/9160889
Szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal 

dr. Kispéter Éva szemész főorvos és Lendvainé
Pesti Emese

Látásvizsgálat 
július 16-án és 30-án 9-12 óráig.

Kedd, szerda, csütörtök 10-12-ig, 14-17-ig,

Péntek 10-12. Szombatokon csak a szemvizsgálat

idején van nyitva.

Anyakönyvi hírek – június hó
Születtek: 
Juhász István Zoltán és Michel Georgina Vivien fia: Ákos
Kőszegi Tamás és Vágvölgyi Blanka lánya: Mira
Kondács László és Varga Viktória Ildikó lánya: Zorka Viktória
Házasságot kötöttek:
Ivánka Levente Gábor és Farkas Éva
Biró István Péter és Galszter Vivien
Révész Krisztián és Jehodek Alíz
Laskai Ádám és Dobó Adrienn lánya: Laura
Elhaláloztak:
Karsai Krisztina (1974)
Ember Józsefné sz. Flamich Edit (1935)
Zoller Andrásné sz. Ritzl Teréz (1926)
Fidler Kálmán (1941)
Dudás László Gábor (1952)
Recska Jánosné sz. Galszter Ildikó (1963)

Nagymaros, 2022. június 28.
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Piac
KARSÁN LAKBERENDEZÉSI ÜZLET

ÉS TISZTÍTÓ
Nagymaros, Váci út 18, a 12-es főúton

26 éve a                    mintabolt
a lakosság szolgálatában

Párnák, paplanok, plédek, gyermek,
felnőtt ágynemű garnitúrák és 
huzatok, matracok és ágyak.

Memory termékek és matracvédők
SZŐNYEGTISZTÍTÁS ÉSSZŐNYEGTISZTÍTÁS ÉS

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSINGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

Ruha-, bőr-, szőrme tisztítása és 
festése, gyapjú-, tolltisztítás,

ágyneműmosás, ékszer javítás

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. 

Email: karsanjanos@gmail.com, 
nagymarosiszolgaltato@gmail.com

Nyári programok:
jú li us 2. 17 óra Nagy ma ro si Női Kórus hang ver seny;

Köz re mű kö dik Ge re ta Na tá lia zon go ra mű vész, kar nagy: Pat rik Judit
jú li us 1, 8, 22. 29. és au gusz tus 5.12.26. pén te ken 17-18:30-ig Al ko tó ra

kéz mű ves fog lal ko zá sok vál to za tos te ma ti ka alap ján. Bő vebb in for má ció és je lent ke zés a fog lal -
ko zás ve ze tő nél Pus kás Ró bert né Csuty nál: +3630 924 2166,

al ko to ra nagy ma ros@gmail.com. A fog lal ko zá sok díja: 2000-2500 Ft/ fő anyag tól füg gő en.
A fog lal ko zá sok 12 éves kor tól aján lot tak.

au gusz tus 19-20. Szent Ist ván Napi Bo rün nep
Íze lí tő a kí ná lat ból: Fish! ze ne kar, Roy és Ádám Trió, 5.év szak együt tes, Ko vá cso vics Fru zsi na,

Derby ze ne kar, Jász And rás, JucI mi, Pesti Zol tán, Dj Bene
au gusz tus 27. Nagy ma ro si Csí pős Fesz ti vál

elő kos to ló ként a fel lé pők ből: Vidám Jack, Den ver bob Hobes, Sze ke res x Bar ba ro Jun ki es Akusz -
tik, evő ver seny, tom bo la

A mű sor vál toz ta tás jogát fenn tart juk!

Bővebb információt talál 
programjainkról a Facebook-on: https://www.facebook.com/nagymarosikonyvtar/
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NAGYMAROSON 
SZOMBATON IS 

NYITVA!
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GYÖNGYÖT
AZ EMBERNEK
Válogatás Misztrál koncertekből (Nagymaros)

a kiállítást megnyitja:  

Heinczinger

Mika 
a Misztrál együttes alapító tagja
megnyitó: 2022. július 15., péntek, 1700

FOTO- 
GRÁFIÁI

A kiállítás megtekint-
hető a Gyógyszertár 
nyitvatartási idejében 
hétfő-péntek 8-18 
szombat 8-12

B A R TA L  G A L É R I A  ◉  2 6 2 6  N A G Y M A R O S ,  F Ő  T É R  10 -1 2 .
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