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FIGYELEM! 

Szerkesztőségünk e-mail címe megváltozott! A jö-
vőben anyagaikat az ujsag@invitel.hu, vagy a nagy-
maros.ujsag@nagymaros.hu címre várjuk!

Az első vacsora – fehérben

Mit veszíthetünk? –mondogattuk, miközben az ötlet formába öntésén dolgoztunk. Az üzenet pofon egyszerű, az 
esemény szervezési igénye nem számottevő, és ennek a sváb falunak mindig volt annyi vér a pucájában, hogy mel-
lé álljon egy eleddig sosem volt rendezvénynek. Bíztunk a fentről jövő támogatásban (Uram, látod, hogy Neked 
marketingelünk…), és legalább egy fél sikerben. Érdemes volt! 

>>> a teljes cikk lapunk 11. oldalon olvasható
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Csípős fesztivállal erősítenek Nagymaroson
Csípd ki magad, és hozd el 
a paprikád is! – hirdeti a 
Biokanyar Kertbarát Klub 
plakátja és szórólapja, ame-
lyen az első Nagymarosi 
Csípős Fesztiválra invitál-
ják a résztvevőket és a kö-
zönséget. Augusztus 31-én, 
szombaton a termelői pia-
con reggel nyolc és tizen-
kettő között megmérkőznek 
a legszebb csípős paprikák. 
Versenyeznek a Dunakanyar 
görbületére leginkább ha-
sonlító paprikák. A Nagy-
maros legerősebb papriká-
ja címért is harcba szállnak, 
a valaha a szegény ember 
borsának nevezett termé-
nyek, de Nagymaros legerő-
sebb emberét is kiválaszt-
ják a fesztiválon. Nagy Gá-
bor Gabasco, chili paprika 
őstermelő bemutatja a világ 
legcsípősebb paprikáit, ame-
lyeket ő maga termeszt kert-
jében, városunkban. Chi-
li tombolán csodás csípős 
ajándékokat lehet nyerni. A 
piacon áruló őstermelők is 
csípős ételekkel készülnek. 
Ők kis zászlócskákat kap-
nak, hogy a csípős ételekre 
áhítozó közönség könnyen 
odataláljon hozzájuk. Közös 
csípős bográcsebédre (lecsó) 
is várják a biokanyarosok a 
résztvevőket.

A biokanyar egyik ala-
pítója, Mészáros Péter 
Moha, grafi kus, néhány éve 
él Nagymaroson, Jászbe-
rényben nőtt fel, és család-
ja mindig is kertészkedett. 
Ő később Budapesten élt, 
de visszavágyott a vidék vi-
lágába, így került települé-
sünkre. Bors Szilárdnak a 
nagyszülei vettek telket Kis-
maroson, a szülei később ki-
költöztek a Dunakanyarba, 
és ő is itt él.

Mint mondták, azt vették 
észre, hogy bár sokan Nagy-
marost és környékét nem 
tartják jó zöldségtermő vi-
déknek, a paprika és a para-
dicsom errefelé nagyon jól 
megterem, és szinte minden 
kertben termesztik is. Ezért 
gondolták, hogy ha ösztö-
nözni akarják a kertműve-

lést, az önellátást, amely 
nemcsak sok évszázados ha-
gyomány a Kárpát-meden-
cében, hanem a lehetséges 
jövőkép is, akkor a legjobb, 
ha a paprikák, paradicso-
mok felől közelítenek a té-
mához. A másik szál a csí-
pős paprika termesztés di-
vatja, az egyre nagyobb ér-
deklődés a tájra jellemző 
régi magyar fajták és a Dél-
Amerikai paprikák iránt.  A 
harmadik szál pedig: erősí-
teni a magyar ételek irán-
ti elkötelezettséget. ( Éppen 
most tudtuk meg, hogy léte-
zik sváb csípős-ecetes pap-
rikakrém, amelyet ételíze-
sítőként használtak régen, 
szerencsére a piacon ezt is 
lehet már kapni.)

A biokanyarosok úgy ter-
vezik, hogy a most félnapos 
csípős találkozó évről évre 
bővül majd koncertekkel és 
más kulturális programok-
kal, további versenyekkel, 
előadásokkal, kóstolókkal, 
bemutatókkal.  

VARGA KLÁRA

További információ: 
https: / /www.facebook.
com/BioKanyar

A szervezők, akik szeretik a csípőset: Nagy Gábor Gabasco és Mészáros Péter Moha
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Rendkívüli ülést tartott Nagy-
maros Város Képviselő-testü-
lete július 29-én, hétfőn, me-
lyen hat nyílt és egy zárt napi-
rendi pontot tárgyalt meg a gré-
mium. 

Elsőként döntöttek a Tisz-
ta udvar, rendes ház cím ado-
mányozásáról. A Szakmai Bí-
ráló Bizottság javaslata alap-
ján 2013-ban ezt a címet és táb-
lát adományozza Hegedűs Pé-
ternek, Fohlné Mundi Kata-
linnak, Legény Péternénak, 
Makrai Ferencnének, Ham-
vas Józsefnének és Stadler Klá-
rának. Továbbá 20 ezer forint 
pénzjutalomban részesíti Hege-
dűs Péter 1. helyezettet, 15 ezer 
forint pénzjutalomban Fohlné 
Mundi Katalin 2. helyezettet, 10 
ezer forint pénzjutalomban Le-
gény Péterné 3. helyezett pályá-
zót. A díjakat az augusztus 20-
iki ünnepség keretében adják át.

A képviselő-testület a pol-
gármester ebr42 rendszerben 
történt előzetes igénybejelenté-
sét megerősítve úgy határozott, 
hogy a vis maior címen támo-
gatási igényt nyújt be a Magyar 
Államkincstár és a megyei kor-
mányhivatal felé. A vis maior 
igény összege: 47 286 710 fo-
rint. A károk helyreállításának 
(költségvetés alapján) terve-
zett összköltsége 52 540 789 
Ft, melynek fedezetét az ön-
kormányzat nem tudja bizto-
sítani saját erejéből, – részben 
vagy egészben – a vis maior 
esemény okozta helyzetet nem 
tudja megoldani. A képvise-
lő-testület kizárólag feltétlen 
szükség esetén a saját forrás 
legfeljebb 10 százalékos mér-
tékű összegét biztosítja, tekin-
tettel a teljesítőképességét je-
lentősen meghaladó károkra, és 

arra, hogy az esemény termé-
szeti csapások következtében 
alakult ki és több települést is 
érintett.

A közétkeztetés ellátásához 
az uniós pályázati támogatással 
megvalósult épület felújításhoz 
kapcsolódóan korszerű tárgyi 
eszközök beszerzésére irányu-
ló adósság keletkeztető ügylet-
hez – melyet legfeljebb bruttó 
58 800 millió forint összegben 
a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-
vel kíván megkötni az önkor-
mányzat – kéri Magyarország 
Kormánya előzetes hozzájáru-
lása megadását. 

Elfogadták a gyermekjólé-
ti szolgáltatás és családsegí-
tés ellátására 2006. január 2-án 
létrejött társulási megállapodás 
felülvizsgált tervezetét is.

Döntöttek arról is, hogy a 
Dézsma utcai présház és pin-
ce ingatlan hasznosítása tárgyá-
ban meghozott 146/2013. (VII. 
9.) számú határozatot módo-
sítják, és az ingatlant 6 év ha-
tározott időtartamra adják bér-
be, azzal, hogy a bérlet máso-
dik évétől 30 napos határidővel 
rendes felmondás illeti meg az 
önkormányzatot.

Módosították a közétkez-
tetést végző Mátyás Étkez-
de Nonprofi t Kft-vel az óvo-
dai, iskolai étkeztetés kiegészí-
tő térítési díj megállapítása tár-
gyában kötött megállapodást: 
a gyermekétkeztetés tekinte-
tében ténylegesen felmerülő, 
egy adagra eső rezsiköltséget 
valamennyi gyermek esetében 
megfi zeti a kft részére 200 fo-
rint/adag összegben.

Utolsó napirendi pontként 
zárt ajtók mögött a Gondozá-
si Központ felvételi kérelméről 
döntöttek. 

Svábfeszt-Sörfeszt
Wir laden Sie, ihre Familie und Freunde recht herzlich auf das 
Bierfest ein. A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat szeretettel meghívja Önt és családját, barátait a Svábfeszt-
Sörfesztre, mely szeptember 28-án, szombaton a Duna-parton 
kerül megrendezésre. Válogatott sörök, gasztronómiai ínyencsé-
gek, a sváb és bajor hagyományok képviseletében. Házi sörfő-
ző-bemutató a helyszínen, sörhas szépségverseny, játékos vetél-
kedők, nyeremények, gyereksarok, jó programok és fi nom sörök 
várják az érdeklődőket. 

Várunk mindenkit szertettel!
A programról bővebben a következő újságban és a plakátokon 

lehet tájékozódni.
NAGYMAROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

Júliusban sem pihentek a Nagy-
marosi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület tagjai. Két esetben dara-
zsak miatt, két esetben pedig 
avartűz miatt kellett vonulniuk. 
A Gesztenye Fesztiválnál is se-
gítséget nyújtottak:  tűzvédel-
mi szempontból biztosították a 
helyszínt. 

Júliusban két alkalommal is 
riasztották helyiek az önkénte-
seket, hogy lódarázsfészket fe-
deztek fel. Mindkét esetben 
David Balazic és Cserni Tamás 
segítettek. Ilyen esetben azon-
ban kérjék az önkormányzat 
segítségét, ahol megkaphatják 
szakemberek elérhetőségét. 

Július 18-án délben a Ka-
tasztrófa Védelmi Központ ri-
asztotta a nagymarosiakat, 
hogy Zebegényben a központ-

ban avartűz van. A helyszínre 
érve David Balazic és Cserni 
Tamás hárította el a veszélyt, 
melyet felelőtlenül gyújtott két 
férfi . A hivatásos egységet a 
vészhelyzet elhárítására tekin-
tettel visszafordítatták. 

Július 26-án ismét avartűz-
höz kaptak riasztást a központ-
tól, ezúttal a főúton a Kóspallagi 
elágazástól 150 méterre égett a 
fű, mintegy 300 négyzetméte-
ren. A helyiek gyors beavatko-
zásának köszönhetően itt sem 
történt baj. A váci hivatásos 
tűzoltók kiérkezéséig szinte tel-
jesen megfékezték a lángokat. 

A Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület felhívja a la-
kosság fi gyelmét, hogy a tűz-
gyújtási tilalomra tekintettel, 
ne gyújtsanak tüzet!

Tisztelt Lakosság! 
Engedjék meg, hogy bemu-

tassam cégünket a * LIONFOR 
* Vagyonvédelmi Kft.-t!

A * LIONFOR * Vagyonvé-
delmi Kft. tisztán magyar tulaj-
donú cég, melynek vezetésében 
volt hivatásos katonák, rendőr-
tisztek, valamint szakértők, jo-
gászok és magasan képzett ok-
tatók állnak.

Fő profi lunk a távfelügyelet, 
objektumvédelem, őrzés, szak-
szerű pénz- és értékszállítás, kí-
sérés, rendészeti és portaszolgá-
lat ellátása, rendezvények teljes 
körű biztosítása.

Cégünk nagy hangsúlyt fek-
tet arra, hogy a vállalati szektor-
nak ajánlott szolgáltatások mel-
lett a lakosság számára is elér-
hető vagyonvédelmi megoldá-
sokat nyújtson, megfi zethető 
áron. 

Segítünk, hogy Ön bizton-
ságban tudhassa családját, in-
gatlanát, értékeit, hogy amit 
hosszú évek fáradságos munká-
jával megszerzett, ne veszítse el 
percek alatt!

Szervezetünk egy új és ha-
tásos vagyonvédelmet szeret-
ne kiépíteni és beindítani a köz-
ségben az Önkormányzat tá-
mogatásával. Célunk kialakí-
tani egy olyan járőrszolgálatot, 
amely nemcsak a betörésjelzé-
sekre vonul ki a jelzett helyszín-

re, hanem az úgynevezett (pá-
nikgombos) orvosi segélykérést 
is ellátná a térségben élő idősek 
és egyedülállók részére. A saját 
diszpécserközpontunk a város 
videó megfi gyelő rendszerét is 
kezelni tudja. Továbbá, együtt-
működve (járőrözve) a helyi 
rendőrökkel és a község polgár-
őrségével, egy erősebb és haté-
konyabb biztonságot lehet biz-
tosítani a község lakóinak!

Mindehhez GSM-GPRS ala-
pú távfelügyeleti rendszert al-
kalmazunk, mely gyorsabb re-
akcióképességet tesz lehetővé, 
mint vonalas és rádiós társai. 
Riasztás esetén diszpécser-köz-
pontunk a riasztás ellenőrzése 
után, azonnal értesíti a területi-
leg illetékes kivonuló járőrt, aki 
rövid időn belül a helyszínre ér-
kezik és intézkedik!

Célunk az, hogy Ügyfeleink 
maximális megelégedettségére 
végezzük szolgáltatásunkat!

„Mi akkor is védjük értékeit, 
ha Ön távol van!”

Bővebb tájékoztatást kaphat 
az alábbi elérhetőségeken:

Irodánk: 2626 Nagymaros Rá-
kóczi Ferencz utca 1-es pavilon, 
tel./fax: (06-1)427200/146 mel-
lék, mobil: 06-20/317-2717, 06-
30/698-9056, www.lionfor.hu, 
e-mail: lionfor@lionfor.hu (x)

Maradok tisztelettel:
DR. ALBERT JÓZSEF

Rendkívüli ülést tartottak: 
döntöttek a Tiszta udvar rendes ház címekről is

Avartüzeket oltottak a 
nagymarosi önkéntes tűzoltók

Mi akkor is védjük 
értékeit, ha Ön távol van!
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Hiába az országos tűzgyújtá-
si tilalom, hiába a nagy hő-
ség, a Fehér hegyen délután 
négykor, mikor szinte iz-
zott minden, embermagassá-
gú lángok csaptak fel. Mel-
lette állt egy 16 év körüli fi ú 
az egyik közeli házból (nem 
írom le még a neve kezdő-
betűjét se, mert aztán a jog-
védők…), és táplálta a tü-
zet. A legsűrűbben lakott ut-
carészen, ahol ráadásul az el-
vadult növényzet szinte rá-
borult a tűzre. Fekete, foj-
tó szagú korom és füst lep-
te el az utcát. Rémülten ro-
hantunk oda, és kiabáltunk, 
hogy mit csinálsz? Ne félje-
nek, vigyázok én- volt a vá-
lasz. Mit égetsz? Kérdeztem: 
kábelt?  Igen, válaszolt a tűz-
gyújtó teljes nyugalommal. 
A kérdésre, hogy honnan van 
a kábel, azt felelte, hogy ott-
hon szedtem össze…

A segélyhívó telefont ter-
mészetesen senki nem vet-
te fel, az egyik körzeti meg-
bízottunk a Váci Világi Viga-
lomra volt berendelve, a má-
sik körzeti megbízott elérhe-
tőségéről nem kaptam tájé-

koztatást. Ezek után értesítet-
tem a váci Rendőrkapitány-
ság vezetőjét, aki ígéretet 
tett az intézkedésre. Közben 
a közterület felügyelőt sike-
rült elérnem, aki példamuta-
tóan azonnal ki is jött, és vé-
get vetett a kábel égetésnek.

Azóta eltelt majdnem két 
hét. Elgondolkodtató, hogy 
senkinek nem jut eszébe, 
hogy nemrég Nagymaroson 
3 felújítás alatt álló középü-
letből tépték ki vandál mó-
don az elektromos kábeleket, 
valamint a környékbeli hét-
végi házakat rongálják meg 
hasonló céllal. 

És itt kábelt égettek, és 
égetnek rendszeresen. Ilyen-
kor fulladozunk a fojtó szag-
tól, fekete füsttől. A mély 
úton több helyen látszik az 
alkalmi máglya helye. 

Okulva ebből az esetből, 
mindenkit arra kérek, hogy 
ha hasonló esettel találkozik, 
azonnal hívja a tűzoltóságot, 
105, vagy a helyi önkéntes 
tűzoltókat a 06-20/461-6950 
telefonszámon.

SZIMON ATTILA 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

2013. július 20-21-én tartot-
ták Kosdon az Önfenntartó 
Magyar Falvak Találkozóját, 
valamint a Fenntartható vi-
dékgazdaság - 3200 magyar 
végvár című szakmai konfe-
renciát

A Falvak Találkozóján 
olyan kistelepülések mutat-
koztak be, melyek a helyi 
hagyományok és sajátossá-
gok kihasználásával, illetve 
fejlesztésével ismét megte-
remtették a vidéki élet alap-

jait, jövőképet adtak az itt 
élők számára és újra közös-
séggé kovácsolták a lakos-
ságot. A kétnapos rendezvé-
nyen többek között kirako-
dóvásár, sörfőzde, állatsimo-
gató, solymászat és tombola 
is volt.

Huszadikán, szombaton 
fellépett az Ismerős Arcok 
és a Motiva zenekar. A talál-
kozóval párhuzamosan zaj-
ló konferenciát Kurdi Fe-
renc, Kosd polgármestere, a 
Falvak Találkozójának élet-
re hívója nyitotta meg, őt pe-
dig Vona Gábor, a Jobbik el-
nöke követte, Anyaföldünk 
című előadásával. Felszólalt 
továbbá több neves egyetem 
előadója és kutatója, így pél-
dául Andrásfalvy Bertalan, 
valamint a kárpátaljai Visk 
polgármestere is.

Maga a rendezvény neve 
tartalmazza azt amiért létre-

jött - közölte Kurdi Ferenc. 
Hozzátette: szeretnénk be-
mutatni, hogy vannak olyan 
települések, amelyek ön-
fenntartásban gondolkoznak 
és azoknak is biztosítani egy 
felületet akik már megvalósí-
tották az önfenntartást. Akik 
maguk állítják elő terméke-
iket nemcsak termelnek, de 
a biztonságot is létrehozzák. 
Hiszen ha a multik egyszer 
úgy döntetnének,hogy kivo-
nulnak az országból,akkor 

ellehetetlenülnénk a fent em-
lített kezdeményezések nél-
kül

Kosdon két éve kezdő-
dött meg az önfenntartás-
ra való törekvés. "Ez egy 
kisebb küzdelem, hiszen 
a lehetőségek korlátozot-
tak, harcolni kell. Még 
nem mindenki ismeri fel 
a benne rejlő lehetősége-
ket. Ahhoz, hogy működ-
ni tudjunk, eszközöket kell 
vásárolni, felületeket kell 
létrehozni és a leghatéko-
nyabbá kell tenni, ha eze-
ket sikerül megvalósíta-
ni, akkor ez egy olyan dol-
got hoztunk létre, amelyet 
már nem vehetnek el tő-
lünk. Az önellátás öngyó-
gyítás is Ott van Argentí-
na példája, ahol egyik-nap-
ról a másikra írták át a tör-
ténelmet" - mondta Kurdi 
Ferenc. (forrás: alfahir.hu)

Országos 
tűzgyújtási tilalom 
Általános tűzgyújtási ti-
lalmat rendelt el a vidék-
fejlesztési miniszter júli-
us 22-től, átmeneti időre 
- közölte a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium. A mi-
niszter felhívja az erdő-
ben kirándulók, a mező-
gazdasági területeken dol-
gozók, valamint a közúton 
és vasúton utazók fi gyel-
mét, hogy égő cigarettát ne dobjanak el, oltsák el min-
den esetben. 

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővé-
delmi bírsággal sújtható - áll a közleményben. Az elren-
delt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

Embermagasságú lángok 
csaptak fel a Fehér hegyen

Egy nagyon jó 
kezdeményezés, reméljük, 

nálunk is van rá esély! 
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Nagymaros értékeit mutatja be 
az a kiállítás őszig, amely júli-
us 21-én nyílt meg a Nagyma-
rosi Képzőművészeti Egyesü-
let szervezésében a felújított 
volt Blaskovics házban. A pá-
lyázatra beérkezett munkák 
méltó helyet kaptak az uni-
ós pénzből megszépült épület-
ben. A tárlatot Murányi Zoltán 
városfejlesztési csoportvezető 
és M. Garami Mária, a NaKE 
vezetője nyitották meg. 

- Nagymaros önkormány-
zata még 2008-ban kezdet 
a Magyar utca rendezését, 
melynek keretében egy köz-
területi felújítás, illetve a te-
rületen lévő épületek felújítá-
sát állítottuk össze – mondta 
Murányi Zoltán. A pályázat 
végül 2009-ben nyert támo-
gatást, 2011-ben kezdődött 
az érdemi kivitelezés. 

Három épület került felújí-
tásra, a volt Blaskovics ház 
mellett a Mátyás Étkezde és 
a könyvtár is. 

- Fontos volt, hogy az ar-
culat megújuljon, de álljon 
vissza a régi marosi homlok-

zata az épületnek – hangsú-
lyozta a csoportvezető. Hoz-
zátette: ez az épület képző-
művészeti rendezvények, ga-
léria céljára lett felújítva, ezt 
a funkciót kívánták erősíteni 
a felújításkor. 

A most kiállított alkotá-
sok egy pályázat keretében 
érkeztek be, melyet a Nagy-
maros Fejlődéséért Közhasz-
nú Alapítvány hirdetett meg 
még májusban. Olyan mű-
veket vártak, amelyek Nagy-
maros értékeit mutatják be. 
Az elbírálásban a NaKe tag-

Nagymaros értékei képekben, 
megújult környezetben

jai vettek részt. 
M. Garami Mária beszédét 

azzal kezdte, hogy egy rend-
hagyó tárlat nyílik meg, hi-
szen nem hirdették meg, mű-
sor sem volt.

- Tulajdonképpen Nagy-
maros Fejlődéséért Közhasz-
nú Alapítvány pályázatára 
készültünk ezekkel a mun-
kákkal. Minden jól is ment 
volna, ha nem jön az árvíz, 
ami sok mindent hátráltatott, 
minden csúszott.  Mivel a te-
lepülés sokáig szinte megkö-
zelíthetetlen volt, ezért elsőre 

38 pályamunka érkezett be. 
Utána toltuk a határidőt és 
még 6 darab érkezett be. Mi-
vel azonban maradt hely még 
a falon, ezért közbeszóltunk, 
hogy akinek nagymarosi té-
májú képe van, hozza be és 
kitesszük. Így kerültek még 
ki olyan képek, amelyek nem 
kifejezetten a pályázatra ké-
szültek – mondta. 

A Nagymarost bemutató 
kiállítás nagyon skorétű, hi-
szen különböző technikák-
kal készült képeken keresztül 
több szemszögből mutatják 
meg a város szépségeit. 

A háromtagú zsűri úgy 
döntötte, hogy nem osztja 
meg a díjazást, hanem a tíz 
tárgyjutalmat ad azoknak, 
akiknek a képe leginkább tet-
szett nekik.

Így díjban részesült: Lá-
nyi G. Csaba, Hegedűs Nóra, 
Legényné Andresz Gréti, P. 
Chikány Béla, Hiripiné Ró-
zsa Vali, Békefi  András, 
Deák-Veres Mari, M. Garami 
Mária, Béki Márton, Mészá-
ros Péter Moha.
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Testvértelepülésünkről, a 
kárpátaljai Kisgejőcből és 
Rátról, a Szent Mihály gyer-
mekotthonból fogad vendé-
gül Nagymaros harminc kis-
gyereket, hogy nagymaro-
si pajtásaikkal tölthessék a 
szünidő egyik legvidámabb 
hetét augusztus 17. és 23. 
között a Proliban (Nyár u. 
2; a postánál).

A program az el-
múlt évek táboraihoz ha-
sonló lesz: kirándulunk 
a Börzsönyben, strando-
lunk a Dunán, megnéz-
zük Visegrádot, Zebegényt, 
kézműveskedünk, sokat ját-
szunk és énekelünk. A nya-
ralást szokás szerint ünnepi 
koncerttel zárjuk.

Kérjük, vegyen részt a 

gyerekek nyaraltatásában, 
és vállalja el egy gyermek 
nyaralásának költségét, 
mely 5 ezer forint.

Kérjük, főzzön barátaival, 
családjával, egyesületével a 
gyerekseregnek egy ebédet 
vagy vacsorát!

A tábor ideje alatt köszö-
nettel fogadunk ételt-italt, 
lekvárt, süteményt, gyümöl-

csöt és palacsintát, szörpöt, 
csokit. Szerető gazdára fog 
találni minden könyv és já-
ték is!

Az adományokat Zoller 
Tamás Napkereki Küküllő 
bicikliszervizében és a tábor 
ideje alatt a Proliban gyűjt-
jük.

SZOMRÁKY PÁL
06-30-955-49-35

Ünnepi egyházzenei hangverseny 
az Operaház művészeivel

Jótékonysági egyházzenei hangversenyt 
adnak a Magyar Állami Operaház művé-
szei a nagymarosi Római Katolikus temp-
lomban. A hangverseny időpontja: au-
gusztus 19. – hétfő, 17 óra.

Műsorvezető: Simándi Péter
A belépés díjtalan, a templom esedékes 

felújítási munkáira támogatást köszönet-
tel elfogadunk.
 AZ EGYHÁZTANÁCS

Szívből örülök, hogy sok épü-
let megújult a városközpont-
ban.

Szutykos falaival, szétszá-
radt nyílászáróival, leomlott 
vakolatával, penészvirágos be-

ázásaival már csak az Egész-
ségház szégyenleteskedik a 
Főtéren!

Talán nagy terhelésnek ki-
tett, éjjel-nappalos szolgálatot 
teljesítő középületünk is meg-
érdemelne egy felújítást!

Nem elfogadható érv az 
sem, hogy a „vegyes tulajdo-
nosi szerkezet” az akadálya 
ilyen-olyan pályázatnak! Hisz 
türelmes egyeztetéssel ezt is 
meg lehetne oldani (végül is 

nem a Jaltai Szerződésről tető 
alá hozásáról van szó) meg kü-
lönféle pályázati konstrukciók 
is léteznek.

 Nagyon várjuk már ezeket 
a lépéseket!

DR.RENDESSY ANNAMÁRIA

Öröm és üröm Határtalan Gyerektábor
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Matus László, a Mátyás Étkez-
de Nonprofi t Kft ügyvezetője 
a napköziről, kedvenc ebédről 
és a Mátyás étkezde működé-
séről  mesélt.

Öröm nézni, ahogy szépül, 
bővül, új életet kap az egykori 
Mátyás étterem épülete. Meg-
tartja a nevét is, hiszen így is-
merték, és szerették ezt az épü-
letet sok-sok éven át. Azért is 
szerencsés, hogy Mátyás király 
neve megmarad Nagymaroson, 
mivel valaha itt élt a visegrádi 
királyi palotához tartozó vár-
nép: kertészek, szakácsok, va-

dászok, halászok, étekfogók. 
Igaz, a „királyi étterem” de-
cembertől a köztétkezést szol-
gálja majd, addig is a nonprofi t 
kft ügyvezetőjével, Matus 
Lászlóval beszélgetünk napkö-
ziről, étkezdéről és a kedvenc 
iskolás ebédről.

– Nekem nagyon rossz emlé-
keim vannak a napközis-men-
zás ebédekről, és Önnek?

– Hároméves koromtól va-
gyok közétkező. Jó tapaszta-
lataim vannak, szeretem. Gye-
rekkoromban sem válogattam.

– A nagymarosi napközinek 
nagyon jó híre van, így azért 
könnyű…

– Ötven éve működik a nap-
közi ugyanezen a helyen, a 

legtöbben „a lányok” közül 
húsz-huszonöt éve dolgoznak 
itt. Az ő szaktudásukat, ízlésü-
ket dicséri, ha jó a konyha.

– Mi az általános kedvenc 
ebéd?

– Gombaleves, milánói ma-
karóni, túrórudi. Szeretik a 
rántott húst, a sült krumplit, 
úgy általában a „szaftos” tész-
tákat. A tejbegrízt, tejberizst, 
az aranygaluskát.

– És a tökfőzeléket?
– Azt nem mindenki. A spe-

nótot jobban. A sóskát viszont 
nem nagyon. Az ilyen főzelé-

kes napokra tartalmas levese-
ket és valami édességet szok-
tam tervezni, hogy aki nem 
eszi a főzeléket, az se menjen 
haza éhesen.

– Mi lehet az oka annak, ha 
nem eszi a gyerek a főzeléket?

– Az, hogy otthon sem kap 
ilyesmit. Csodálkozva lá-
tom, hogy hétfőn sok gye-
rek alig várja az ebédet, olyan 
éhes. Ebből arra következte-
tek, hogy akadnak olyan csa-
ládok, ahol nem főznek hét-
végén. Bennem még a vasár-
napi húslevesek, rántott hú-
sok sütemények, nagy közös 
családi ebédek élnek. Ezek a 
gyerekek valószínűleg piz-
zát, chipset, hamburgert, üdí-

tőt kapnak, ami persze elte-
líti őket, de nem értékes táp-
anyagokkal.

– Gyerekkoromban a nap-
közis konyha a zöldséget, gyü-
mölcsöt, tojást a környékbeli 
termelőktől vásárolta. Mosta-
nában visszatérő téma, hogy jó 
lenne, ha a kistermelők ily mó-
don bevételhez jutnának, az ét-
kezők pedig friss élelmiszerek-
hez.

– Almát, körtét, diót én 
is szoktam venni a környé-
ken, de más alapanyagokkal 
óvatos vagyok. Előfordulhat, 

hogy a kistermelő a permete-
zés után nem várja ki az élel-
mezés-egészségügyi várako-
zási időt, vagy nem megfele-
lően trágyáz, ilyen kockáza-
tot nem lehet vállalni ott, ahol 
sok száz ember étkezik. De 
azt elképzelhetőnek tartanám, 
hogy a közfoglalkoztatás ke-
retei között, illetve szakisko-
lai keretek között Nagymaro-
son létrejönne egy kis kert-
gazdaság, ahol ellenőrizhető 
lenne a termesztés. Onnan szí-
vesen vennék át mindenfélét, 
és erre kaphatnánk állami tá-
mogatást.

– Hogyan tudja kezelni 
a konyha a különleges igé-
nyeket? Például vannak-e 

vegetárius vagy vegán gyere-
kek? 

– Nem jelentkeztek még 
ilyen igénnyel a szülők. In-
kább abból következtetek 
arra, hogy bizonyos családok-
ban a gyerek nem eszik húst, 
hogy kiveszik a közétkeztetés-
ből. Az egyre gyakoribb aller-
giákra viszont tekintettel va-
gyunk. Úgy látom egyébként, 
hogy érdemes lenne orszá-
gosan dietetikus szakácsokat 
képezni, illetve ilyen tantár-
gyakat oktatni a szakképzés-
ben. Sőt a közétkezést is önál-
ló szakká kellene tenni főisko-
lai szinten is, hiszen ez a vi-
lág még attól is eltér, amikor a 
négy-öt csillagos szállodákban 
több száz vagy több ezer em-
berre főznek.

– Milyen lesz a Mátyás ét-
kezde, és kik fognak ott enni?

– A konyha és az étterem 
berendezése még ezután kez-
dődik el. Ez pályázati forrá-
sokból, vagy bankhitelből fog 
megvalósulni. Azt szeretnénk, 
ha elegáns és hangulatos, ele-
ven lenne a belső tér, ahol la-
kodalmakat és évfordulókat is 
szívesen rendeznek. A fi nom 
szürke és fehér színeket ezért 
néhány óvörös színű székkel 
is felvidítjuk (az új logónkban 
is a fekete és óvörös szín do-
minál), és már előre tudjuk, 
hogy a gyerekeke versenge-
ni fognak ezekért a széke-
kért. A konyhába két 270 lite-
res és egy 150 literes főzőüs-
töt vásárolunk, hogy a növek-
vő igényeket ki tudjuk szol-
gálni. A Gondozási Központ-
ban élők, a szociálisan rászo-
ruló étkezők, az óvodások, is-
kolások, a családi napközisek 
mind nálunk esznek, vagy tő-
lünk kapják az ebédet. De 610 
Ft-ért bárki befi zethet (felnőtt 
ebéd). Ezért többnyire két fo-
gást kap, de néha süteményt 
is, amit „a lányok” jókedvük-
ben sütnek. Arról is folynak a 
tárgyalások, hogy szomszédos 
településekre is mi viszünk 
ebédet több intézménybe. A 
továbbiakban szó van arról is, 
hogy a la carte étteremként is 
működnénk, az igényeknek 
megfelelően és nagyobb ren-
dezvényeket is befogadnánk.

V.  K.

Sok gyerek már hétfőn is éhes
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A régi DURISZ felújított épü-
letében a földszinti irodákba 
már költözik a Mosoly Gyer-
mekjóléti és Családsegítő Szol-
gálat. Az emeleten pedig szep-
tembertől megkezdi a műkö-
dést a Pitypang Családi Napkö-
zi (CSANA). Hátul játszókert 
várja majd a gyerekeket, elől 
egy kis konyhakert, amely segít 
abban, hogy megismerjék a ter-
mesztett növényeket. Horváth 
Anikóval, a családsegítő intéz-
ményvezetőjével arról beszél-
gettünk, milyen lesz a családi 
napközi, és mi mindenért érde-
mes az új épületbe jönni.

– Családi napköziket több-
nyire civilek működtetnek meg-
felelő képzés elvégzése után. Mi 
tette indokolttá, hogy Nagyma-
roson az önkormányzat létesít-
sen családi napközit?

– Sok kisgyermekes édes-
anya nem engedheti meg magá-
nak, hogy válasszon a főállású 
anyaság vagy a munka világa 
között, kénytelen visszamenni 
a munkahelyére. Bölcsőde vi-
szont Nagymaroson nincsen, és 
a környező településeken sem 
megoldott a probléma, hogy 
az óvodáskorúnál kisebb gyer-
mek szakszerű, biztonságos fel-
ügyeletet kaphasson elérhető 
térítési díjért. Így a családi nap-
közi a 2-4 éves korú gyerekek 
fogadására készül elsősorban, 
de alapvetően a húszhetes és 
a 14 év közötti gyermekek el-
látása lehetséges ezek között a 
keretek között. Szeptemberben 
most elindul az első két hétfős 
csoport, januárban viszont már 
a következő szeptemberi igé-
nyeket mérjük föl.

– Milyen keretek közt töl-
ti majd a délelőttöt, délutánt a 
családi napközis kisgyermek?

– Augusztus utolsó hetében,a 
mikor a termeket díszítjük, akár 
be is jöhetnek szülők, gyerekek 
megnézni, milyen lesz a napkö-
zi. Az emeleten egy tágas elő-
csarnok és két nagy terem vár-
ja lekerekített bútorokkal, ter-
mészetes textíliákkal, sok-sok 
gyönyörű, vadonatúj játékkal 

a Pitypang és a Bóbita csoport-
ba jelentkező hét-hét gyerme-
ket. Három mosdókagylót, há-
rom WC-t alakítottak ki a gyer-
mekek méreteihez. Igyekez-

tünk, hogy a két csoportban a 
fi úk-lányok aránya kiegyen-
lített legyen. Az éves progra-
mot képzett szakember tervez-
te meg, úgy, hogy, hogy a sza-
bad játék domináljon benne, 
hiszen ennek a korosztálynak 
még ez a legfontosabb dolga. 
Legyen benne séta, zene, kö-
zös éneklés, a természet meg-
ismerése. Lesznek közös ün-

nepek: farsang, húsvét, Anyák 
napja, Mikulás. Ezek megren-
dezésében együttműködünk az 
óvodával és az iskolával. De a 
védőnőkkel, az Egységes Pe-

dagógiai Szakszolgálattal és a 
Gyermekjóléti Szolgálattal is 
közvetlen a kapcsolat. Fontos, 
hogy a szülőtől való elválás ne 
okozzon traumát a gyermek-
nek.  A napirend ismétlődő ele-
mei pedig biztonságot adjanak 
a kicsiknek. 

– Kik a gondozók a családi 
napköziben?

– A vonatkozó rendelet sze-

rint hét kisgyermekkel két fel-
nőttnek kell foglalkoznia. Így 
tehát négyen lesznek. Mindany-
nyian gyermekes édesanyák, 
akik megkapták a családi nap-
közis munkához szükséges 
képzést. Ketten már dolgoz-
tak is ezen a területen, ketten 
még frissek ezen a területen. 
Jön a verőcei dadus: Maurerné 
Virizlai Éva, gondozó lesz még 
Valentinné Burgermeister Nóri, 
Feketéné Batthyáni Katinka és 
Heierné Komár Hedvig.

– A nyitva tartás mennyi-
re veszi fi gyelembe az utazást-
munkakezdést?

– Egyelőre 7-től 17 óráig le-
szünk itt a gyerekekkel, de idő-
vel ezt is az igényekhez igazít-
juk.

– Úgy láttam a bejáráskor, 
hogy hátul egy melegítő-tea-
konyhaféle van. Honnan kap-
ják a kicsik a reggelit, ebédet, 
uzsonnát?

– A hamarosan nyíló Mátyás 
étkezdéből, ahonnan minden 
más közintézmény is.

– Az új épületben legfölül 
még egy egészen nagy terem is 
van, ott milyen programok lesz-
nek?

– Ott folytatódnak októbertől 
a korábbi gyermekfoglalkozá-
sok: a baba-mama klub, a társas-
játék, a játékos német és a kéz-
műves foglalkozás. A felnőtte-
ket továbbra is várja az álláske-
reső klub és a pszichológus. És 
továbbra is lehetőség van arra, 
hogy az elvált szülők itt talál-
kozzanak gyermekeikkel. 

VARGA KLÁRA

Szeptember elején
kezdődik a beszoktatás
A Pitypang Családi Napközi várja a kicsiket  a Rákóczi úton
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Nagymarosi borász portrék:
Ocsenás Tibor 

„Négyéves Peti fi am lejön a pin-
cébe: apu, készítsünk bort! Ké-
szítsünk Peti fi am! Tudod, ez a 
csodálatos élmény!”

„Két hírem van – fogad Tibor, 
amint a Villa sori családi ház pin-
céjébe betoppanok. A rossz, hogy 
szinte az összes borom elfogyott. 
A jó, hogy egy kicsi azért ma-
radt.” Bor nélküli este egy borász-
nál – játszom el a gondolattal. Mi-
kor tavaly decemberben e portré-
sorozatot elkezdtem, szilárd meg-
győződésem volt, hogy a marosi 
borászoknak van szüksége arra, 
hogy szűkebb hazájukban megis-
mertessem őket. Most a bemuta-
tások derekán túl járva már látom: 
a város és jómagam lettem gazda-
gabb attól, hogy ezekkel a jólelkű, 
megszállott emberekkel találkoz-
tam. E sorba bizton illeszkedik az 
az este, amelyet Ocsenás Tibivel 
töltöttem, és ha valóban egyetlen 
korty jóbor kóstolása nélkül telt 
volna ez a néhány óra (nem így 
volt persze), akkor is legemléke-
zetesebb boros estéim közé sorol-
nám e szívemnek kedves látoga-
tást. 

Segítőkészséged már-már le-
gendás a borászok körében. Csa-
ládod van, vállalkozol, viszed a 
magad pincészetét, „Bortársasá-
god”-ban lévő barátaid számá-
ra számolatlanul áldozod óráidat, 
emellett borásztársaid is számos 
kéréssel fordulnak hozzád. Hogy 
bírod? Hol a határ, amikor nemet 
mondasz? „Nem szoktam nemet 
mondani. Jöhet az illető akár haj-
nalban is, egyetlen dolog a fontos: 
tisztességes legyen. Ha ezt érzem 
benne, akkor bármikor, bárhol, 
bárkinek. A bor ugyanis alapot ad 
arra, hogy összehozza az embe-
reket. Azokat az embereket, aki-
ket látsz nap mint nap, kialakítasz 
róluk egy felszínes véleményt: ez 
ilyen, az meg olyan. Aztán lejön 
ide a pincémbe, megkóstoljuk a 
boromat, beszélgetünk együtt 2-3 
órát, elmond magáról egy-két dol-
got, kiteszi a lelkét eléd, és vala-
mitől meglátod benne az embert. 
Egyszerre el tudod fogadni az ő 
útját, el tudod fogadni olyannak, 
amilyen. A pincémben otthonra 
lelő 5-6 fős úgynevezett „Bortár-
saság” is olyan emberek gyüleke-
zete, akik valamilyen szinten má-
sabbak, mint a többiek. Nem töb-
bek, másabbak. De a bor szerete-
te, tisztelete összetart bennünket, 

és egy olyan mikroközösség ala-
kul a bor körül, ami egyébként az 
életben ritka. Összejövünk éven-
te február környékén, mindenki 
elmondja, milyen borokat szeret-
ne, mik a vágyai, igényei, meg-
nézzük, milyenek a beszerzé-
si forrásaink, szárnyalunk jobb-
ra-balra. Aztán a vágyakat és le-
hetőségeket közös nevezőre hoz-
zuk, és közfelkiáltással eldöntjük, 
milyen borok szerepeljenek majd 
az adott év palettáján. Én adom a 
pincét, a hordóimat, a tapasztala-
tot, a többiek a kapcsolataikat, a 
munkájukat, lelkesedésüket. Így, 
miközben feldolgozzuk a szőlőt, 
és elkészítünk vagy tucatnyi fajta 
bort, mindenki csapattárssá válik, 
és magáénak érzi az alkotás folya-
matát. Idei évben például – hogy 
láss egy választékot – szeretnénk 
készíteni Rajnai rizlinget, Olasz-
rizlinget, neszmélyi Chardonnayt 
és Savignon Blanc-t, Irsai Oli-
vért, lesz négyfajta rosé - Kék-
frankosból, Merlot-ból, Cabernet 
Savignonból, Pinot Noirból, vö-
rösborként készítünk Merlot, 
Cabernet Franc-t, Cabernet 
Savignont, Pinot Noirt, és talán 
még megpróbálkozom a Sárga-

muskotállyal. Hogy miért rejt eny-
nyi fajta bort évről évre a pincém 
mélye? Miért kell Merlot-ból, 
Pinot Noirból rosét készíteni? Én 
megpróbálok szembe menni a ha-
gyományokkal. Kell a tradíció, 
kell a tudás, ezeket használni is 
kell, magunkévá tenni, de aztán, 
vagy közben új utakat is kell nyit-
ni. Mindig újítani, keresnie kell az 
embernek, mert azért vagy ember. 
Aki nem tudja értékelni az újdon-
ságot, aki földhözragadt, az meg-
szól a Merlot roséért, megszól a 
Cabernet Savignon roséért.  Nem 
véletlenül mondják a pincémre, 
hogy ez laboratórium. Minden év-
ben van 2-3 olyan tétel, ami nem 
is ivásra készül, hanem kísérlete-
zésre. Most már nagyon sok esz-
köz van a kezünkben, és ha eze-
ket az eszközöket nem fejleszted, 
nem próbálod ki, nem kísérletezel 
velük, akkor nincs továbblépés, 
nem tudsz fejlődni. Pedig folya-
matosan meg kell újulni, mindig 
és mindig. Persze van bennem egy 
félelem, hogy mi lesz akkor, ha ez 
a vonzalom, ez a szenvedély, ez 
a spiritualitás, ez a minden, ami 
a borhoz köt, egyszer csak elmú-
lik. Nem érint meg többé, nem 

ragad magával. De egyenlőre ég 
bennem az alkotóvágy. És igazá-
ból teljesen mindegy, hogy az em-
ber hornyot vés, vezetéket húz be, 
vagy bort készít, a fontos, hogy 
abban magát adja. Az emberi mi-
voltunknak egyik legfontosabb 
része az értékteremtés, az alkotás. 
Ennek a lehetőségét minden em-
bernek meg kell adni, hogy kiél-
hesse magában. Ez pedig csak ak-
kor sikerülhet, ha beleteszed a tu-
dásod legjavát, még tán többet is. 
Hiszek abban, ha megvan a tu-
dat, hogy mindent beletettél, ak-
kor jön a sugallat. Hiszem, hogy a 
jó erők segíteni fognak neked va-
lahonnan. A legfontosabb, hogy 
amikor a bort készíted, önmagad-
dal legyél harmóniában. Mert ha 
valami itt belül nem stimmel, az 
óhatatlan kihat a borra. Meg tu-
dom mondani azokat a borokat, 
ahol sunnyogtam, ahol nem ad-
tam oda teljesen magam, és a bor 
nem lett az igazi. Ha én lazsálok, 
akkor a segítő erők, a borászt se-
gítő erők is lazsálnak. Ha bele-
gondolsz, szüretkor zsinórban ér-
keznek a szőlők, és te fogadod, 
cipelsz, darálsz, préselsz, min-
den erőddel odateszed magad. 
Aztán a nap végén, hullafáradtan 
egyszer csak elkezd dolgozni, to-
vább élni valami, valaki benned. 
Valaki, valami jó erő átveszi az 
irányítást, és azt érzed, hogy al-
kotsz, és csodát teszel. Hogy va-
laki súg, valaki építően áthat-
ja a gondolataidat. Na ez a va-
laki a Jóisten, akiről István atya 
mondta, hogy Ő a borász legfon-
tosabb alkotótársa. Tehetségtelen 
ugyanis az az ember, aki erőből 
akarja eldönteni, hogy az adott 
szőlőből milyen bort készítsen. 
Különbséget kell tudni tenni ab-
ban, hogy mit akarsz, és mit lehet 
a rendelkezésre álló alapanyag-
ból kihozni. Egy jó borász at-
tól jó, hogy hallgat a belső hang-
ra, hogy engedi: a szőlő mondja 
meg, milyen a belőle optimálisan 
készíthető bor.”

Te minden helyzetben, az éle-
ted minden területén elég bölcs 
vagy ahhoz, hogy hallgatni tudj 
erre a belső hangra?

„De jó is lenne. De megfon-
tolásra méltónak tartom a követ-
kező bölcseletet: - Ha az életuta-
don jársz, és találkozol olyan em-
berrel, akit magadnál okosabbnak 
tartasz, akkor állj meg, és tanulj 
tőle. Viszont ha olyan emberrel 
találkozol utadon, akit magadnál 
kevesebbre tartasz, akkor is állj 
meg, és sürgősen tarts önvizsgá-
latot! – Ez a gondolat segít karban 
tartani a hallásom, amellyel a bel-
ső hangokra fi gyelek.”

HEININGER FERENC
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Idén július 19-20-21-én a tizen-
kettedik Regejáró Misztrál Fesz-
tiválnak adott zöld bércekkel 
keretezett, megszelídült folyó-
val keretezett otthont Nagyma-
ros. Négy helyszínen, a Gondo-
latok házában a művelődési ház-
ban, a katolikus templomban 

és a Szabados Györgyről elne-
vezett templomkerti színpadon 
zajlottak a három napos fesztivál 
eseményei, amelyek között ren-
geteg volt a lélekemelő koncert, 
a meghitt, izgalmas előadás. A 
Misztrál együttes tagjai minden 
évben úgy választanak fellépő-
ket, hogy a mesterek, a pálya-
társak és a fi atalok művészge-
nerációja egyaránt jelen lehes-
sen a koncertszínpadokon. Le-
gyenek megszokott, megszere-
tett  együttesek és legyen min-
dig újdonság, ami friss lendü-
letet, friss ízeket, illatokat, friss 
szellemiséget ad  a háromnapos 
együttlétnek.

A Kaláka, a Téka, Huzella 
Péter, a Szélkiáltó, Kátai Zoltán 
a mesterek világa,az Orthent pá-
lyatárs zenekar, együtt indultak 
valaha a Misztrállal, a Túlpart, 
Ferenczi és Rackajam visszaté-
rő fellépők, amiképp Gyermán 
Júlia és Vedres Csaba is, akik a 
katolikus templomban  már nem 
először adtak telt házas kon-
certet. Újonc volt a fesztiválon 
a Mókus és a Fabula Rasa, ez 
az egészen különleges hangzá-

sú, helyenként meditatív zenét 
játszó együttes. Most énekelt 
itt először a fesztiválon Diny-
nyés József is, aki viszont mint 
egyszál gitáros daltulajdonos, 
már veterán. Csernik Szendét, 
a lábbábos mesemondó lányt a 
Dunakanyarban hosszú évek óta 

ismerik, főként a gyerekek, de 
ezúttal pajzán székely meséket 
mondott a felnőtteknek a Gon-
dolatok házában. Újdonság volt 
a Greenfi elds ír táncháza is.

A házigazda Misztrál együt-
tes a templomkertben Álomkó-
fi c című gyermeklemezét mutat-
ta be, amely mindig tartogat mu-
latságot a felnőtteknek is, nem-
csak a gyerekeknek, és szomba-
ton este felcsendültek a szoká-
sos nagy koncerten a Misztrál új 
és régi dalai, köztük azok, ame-
lyek nélkül elképzelhetetlen a 
Misztrál koncert. Az idei feszti-
válnak szomorú aktualitást adott 
a kiváló népzenész Halmos Béla 
halálának híre.

Örömteli aktualitás is adó-
dott: nemrégiben megjelent a 
Misztrál együttes TIZENÖT/
Száz című versantológiája , 
amelyben tizenöt év Misztrál-
dalait megihlető versek válo-
gatását veheti kézbe az olvasó. 
Az összeállítás időrendben köz-
li a költemények teljes szöve-
gét Janus Pannoniustól a kortárs 
versekig. 

VARGA KLÁRA

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 
2013. július 1-től intézmé-
nyünk neve megváltozott. Új 
neve: Nagymarosi Kittenberger 
Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú  Művészeti Iskola.

Iskolánk tanévnyitó ünne-
pélye: 2013. szeptember 2-án 
(hétfőn) 8 órai kezdettel lesz 
megtartva a felső iskola udva-
rán, melyre szeretettel várjuk 
leendő első osztályos diákja-
inkat és szüleiket, valamint is-
kolánk valamennyi tanulóját. 
Megjelenés ünneplő ruhában 
(sötét nadrág/szoknya, fehér 
ing/blúz). A tanévnyitó után 3 

Eredmények: K2 Férfi  Ifi  1000 
m: 1. Tar Bálint és Guzsik Dá-
niel, 2. Döbrössy Péter és Ha-
lápi Gergely.

K1 Női V. kcs. 500 m: 2. Je-
szenszky Petra.

K1 Női V. kcs. 1000 m: 3. 
Jeszenszky Petra.

K1 Férfi  Ifi  1000 m: 4. Ha-
lápi Gergely.

K1 Férfi  Ifi  500 m: 4. 
Döbrössy Péter.

K2 Férfi  Ifi  500 m: 2. Halá-
pi Gergely és Döbrössy Péter, 
4. Guzsik Dániel és Tar Bálint.

K2 Férfi  ifi  200 m: 5. 
Döbrössy Péter és Maurer 
Morvai Bence (Váci Vasutas).

K1 Férfi  IV. kcs. 1000 m: 7. 
Szlávik Tamás.

HOSSZÚTÁV 
K1 Női V. kcs. 4000 m  (15 

induló ): 2. Jeszenszky Petra.
MK1 Férfi  II. kcs. 2000 

m (25): 3. Dobó Bálint, 4. 
Gaszner Ádám.

K2 Férfi  IV. kcs. 4000 m 
(20): 5. Polgár Péter és Polgár 
Dániel.

 K1 Férfi  III. kcs. 4000 m 
(25): 6. Antal Márton.

K1 Férfi  IV. kcs. 4000 m 
(41): 7. Szlávik Tamás.

MK1 Férfi  I. kcs. 2000 m 
(25): 12. Schwarcz Gergő.

VÁLTÓ
K1 Férfi  IV: kcs. 3 x 200 m: 

2. Polgár Péter, Polgár Dániel 
és Szlávik Tamás.

Énekelt versek a 
nagymarosi lombok alatt

Népzene, énekelt versek, mesék a műfaj
 egyik legrangosabb zenei fesztiválján  

Iskolai tajékoztató
óra lesz megtartva. Ezen a na-
pon még étkezést és napközit/
tanulószobát nem biztosítunk.

A tankönyveket várható-
an augusztus utolsó hetében 
lehet átvenni. A pontos idő-
pont az iskolák bejáratánál lesz 
kifüggesztve. Az első osztá-
lyos tanulóknak ingyenes a tan-
könyv. A könyveket a többi év-
folyamon a díj befi zetésével, 
valamint a kedvezményekre 
való jogosultság igazolásával 
lehet átvenni.

További tartalmas, szép nya-
rat kívánva: 

HEINCZ TAMÁSNÉ IGH.

Rémisztő hírekkel indult júni-
us. Hatalmas árvíz közeleg a 
Dunán.

Már rutinból tettük a dol-
gunkat: mentettük a menthetőt.

Eddig valahogy mindig 
megúsztuk, de most a víz volt 
az erősebb.

A vízzel és iszappal borított 
kert és lakás látványa letaglóz-
za az embert. Mi lesz velünk!

Sok időnk nem maradt ön-
sajnálatra, mert jótét emberek 
lepték el házunkat. A remek 
szervezésnek köszönhetően 
minden napra jutott segítő kéz.

Csomagolás, bútorszállí-

tás, rakodás, takarítás, kert-
rendezés, javítás, helyreállítás 
és még hosszan sorolhatnám a 
tennivalókat.

Kaptunk szállást (mind a 
mai napig itt lakunk), hétvége-
ken meleg ételt. A sok fi zikai 
segítség mellett jólesett a lel-
ki támasz is.

Teréz anya szerint: „Ebben 
az életben nem tehetünk nagy 
dolgokat. Csak kis dolgokat 
tehetünk, nagy szeretettel”.

Ebben részesültünk hosszú 
hetekig. Köszönjük!

DÖBRÖSSY MIHÁLYNÉ 
ÉS CSALÁDJA

Köszönet a sok segítségért

Szegeden volt a Vidék 
Bajnokság július 5-7-ig
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Mit veszíthetünk? –mondo-
gattuk, miközben az ötlet 
formába öntésén dolgoztunk. 
Az üzenet pofon egyszerű, az 
esemény szervezési igénye 
nem számottevő, és ennek 
a sváb falunak mindig volt 
annyi vér a pucájában, hogy 

mellé álljon egy eleddig so-
sem volt rendezvénynek. 
Bíztunk a fentről jövő támo-
gatásban (Uram, látod, hogy 
Neked marketingelünk…), 
és legalább egy fél sikerben. 
Érdemes volt! 

Érdemes volt István atyá-

nak párizsi élményét bedob-
nia a közösbe: fi úk, a világ 
más sarkában ez így műkö-
dik. Értek ti is annyit itt a 
Duna partján, mint a Szajna 
partiak? 

Érdemes volt bízni az 
utóbbi években már kaland-

éhségre dresszírozott egy-
házközség tagjaiban: a gye-
rekektől az életvidám 80 éve-
sig szép számmal ülték körül 
a fehér asztalokat, az Egy-
háztanács is szinte hiányzó 
nélkül képviseltette magát. 

Érdemes volt számítani a 

Az első vacsora – fehérben

marosi örökifjakra, és lokál-
patriótákra: frissen, derűsen, 
elegánsan vették ki részüket 
az eseményből, mintha ez 
már időtlen idők óta a világ 
legtermészetesebb dolga len-
ne itt Nagymaroson.

Érdemes volt hinni, hogy 
a nem életvitelszerűen város-
unkban élők (értsd: víkende-
sek, éppen itt üdülők) is ve-
szik a lapot a rendkívüli ismer-
kedési lehetőségre: örömtelien 
nagy létszámban képviseltet-
ték magukat, örök hála nyitott-
ságukért és bátorságukért.

Érdemes volt hinni a pol-
gári értékrend reneszánszá-
ban. Hogy lesznek jó néhá-
nyan, akik megértik az ele-
gáns hófehér ruha, a terített 
fehér asztal, a kicsinyke vi-
rágcsokor, a messzire vilá-
gító gyertyaláng üzenetét: az 
igénytelen, a gagyi, a kom-
mersz mindig csak szemét 
marad, de a közösen körbe-
ült asztal, a halkan elmor-
molt ima, az üvegpohár fa-
lán gyöngyöző míves fehér-
bor, a tányér alá terített fehér 
abrosz tartást, hagyományőr-
zést, értékrendet, valamiben 
való hitet jelent. 

Ezek mellett tette le a vok-
sát Nagymaros főterén mint-
egy 250 ember az elmúlt hó-
nap utolsó szombat estéjén. 
Lazán, derűsen, önfeledten, 
kizárólag egymás örömére. 
Áldás volt rajtuk.

HEININGER FERENC

(Köszönet Nagymaros Vá-
ros Önkormányzatának, ami-
ért az első szóra a rendez-
vény mellé állt. Köszönet an-
nak a villanyszerelő borász-
nak (ugye így senki sem is-
mer rá), aki minden egyes 
asztaltársaságot megörven-
deztetett egy palack jófajta 
borral. És köszönet annak a 
250 jólelkű embernek, hogy 
ott voltatok. Egyházközsé-
günk áldása kísérjen utato-
kon!)
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Boldog Kert - A Leleményes veteményes

Sárga, zöld, veres, erős, 
édes, pufók, hegyes. Ki mi-
lyet szeret. Ugye nem lehet 
minket elképzelni paprika 
nélkül. Paprika nemzet va-
gyunk. És, ha már paprika, 
akkor csípjen, nem igaz? Eb-
ben a cikkben néhány érde-
kességet gyűjtöttem össze a 
paprikáról, különösen a csí-
pős paprikákról, hátha ked-
vet kap az is, aki eddig még 
nem termeszti a kertjében, és 
jövőre beszerez egy két pa-
lántát, vagy elültet egy távoli 
földrészről érkezett chili ma-
got, hiszen Nagymaroson a 
csípős paprika kiválóan érzi 
magát, és eredményesen ter-
meszthető.

körül kezdik el termeszteni 
az étkezési paprikát, a régi 
időkben a paprika, erős pap-
rika volt. Bizony, fűszernö-
vénynek számított, valami-
kor törökborsnak, vagy po-
gányborsnak is hívták, de ne-
vezték a szegények borsának 
is. Íz – és zamatanyagokban 
gazdag, kiváló ásványi anyag 
- forrás. Táplálkozási értékét 
magas C – vitamin tartalma 
adja. Mindössze 25 g zöld-
paprika elfogyasztása fede-
zi a napi C – vitamin szük-
ségletet.

De mitől csíp a papri-
ka? A paprika csípőssé-
gét a kapszaicin nevű anyag 
okozza. Minél több van ben-

Mitől csíp a paprika?  
Érdekességek a csípős paprikáról

Tudományosan igazolt mó-
don a kapszaicinre a szerve-
zetünk endorfi n felszabadí-
tással reagál. Ez az az anyag, 
ami izgalmi állapotban, spor-
tolás vagy szex közben ter-
melődik a szervezetben, és 
eufórikus állapotot okoz. A 
csípős paprika tehát egyfaj-
ta drog, nem káros, ugyanak-
kor rá lehet szokni, és túlzott 
fogyasztása megemeli a pap-
rika - majszoló ingerküszöb-
ét. Ezért is terjednek napja-
inkban a csípősnél csípősebb 
paprikák.

Hogyan mérhető a csí-
pős paprika erőssége? Nos, 
a kapszaicin – koncentráció 
szintjét egy amerikai gyógy-
szerész által, száz éve kita-
lált Scoville – skálán mé-
rik. A paprikából kivont 
olajat addig hígítják vízzel, 
míg a tesztelő már egyálta-
lán nem érzi azt csípősnek. 
Ha a hígítás például kétezer 
szeres volt, akkor ez a papri-
ka Schoville egysége. Ennyit 

Paprikavirág. Még nem csíp

Paprika pár. Ők már csípnek. De hányszor?

tud körülbelül az Erős Pista. 
Minél magasabb ez a szám, 
a paprika annál csípősebb. A 
kilencvenes évek elején a vi-
lág legerősebbjének számí-
tó mexikói habanero paprika 
100 és 350 ezer közötti érté-
kű, míg a Tabasco szósz extra 
csípős változata mindössze 
5000 – et kóstál a Scoville – 

Paprika történelem: A 
paprikát Kolumbusz hozta 
el Amerikából (Brazíliában 
vadon is megtalálható), ha-
zánkba pedig a törökök révén 
érkezett, a XVI. században. 
Azóta a legfontosabb zöld-
ségnövényünk. Csak 1890 

ne, annál erősebb a termés. 
A kapszaicin irritálja a bőrt, 
ezért érezzük csípősnek. 
Sokszor égető fájdalmat ér-
zünk, az angol úgy is hívja, 
hogy hot pepper. Akkor miért 
harapunk bele? Miért jó ez 
nekünk? Van rá magyarázat. 

skálán. De a világ azóta ha-
ladt tovább a csípősség terén 
is. A rekordot ma egy auszt-
rál nemesítésű paprika, a Tri-
nidad Scorpion Butch T tartja, 
melynek csípőssége 1,4 millió 
a Scoville – skálán. Nem hi-
vatalosan azonban az új-me-
xikói egyetemről származó 
Trinidad Moruga, már áttörte 
a 2 milliós Scoville értéket is. 
Brrr. Ha valaki mégis szeret-
ne megkóstolni egy ilyen csí-
pős paprikát, nem kell repülő-
jegyet vásárolnia. A Nagyma-
rosi Csípős Fesztiválon, au-
gusztus 31 – én találkozhat a 
világ legerősebb paprikáival, 
melyeket ráadásul Nagyma-
roson termesztettek. 

Jó nyaralást és kertészke-
dést kívánok!

További információk, ér-
dekességek, felhasznált és 
ajánlott irodalom: boldog-
kert.blogspot.com

MÉSZÁROS PÉTER MOHA, 
BIOKERTÉSZ 
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OLVASÓI LEVELEK

Azért ragadok tollat, mert 
több nagymarosi lakos fel-
háborodását szeretném tol-
mácsolni a fürdőzéssel és a 
nagymarosi vízirendőrség-
gel kapcsolatban. 

Az egészet ott kezdem, 
hogy gyerekkoromban két 
strandja is volt Nagymaros-
nak, ahol mindenki kedve 
szerint fürödhetett, és sem-
mivel sem volt több vízi 
baleset, mint most. 

Ha valaki más nevet vesz 
fel, attól az még ugyanaz 
marad, aki volt. Nagyma-
ros faluból város lett, és ál-
lítólag a jogszabályok sze-
rint ezért nem lehet a Du-
nában fürdeni. Igaz a körül-
mények jobbak, mint mikor 
még falu volt, mert most 
már nincsenek szennyező 
gyárak (Galván; Gépgyár), 
csak rendőrség. 

De én nem tudom elfo-
gadni az olyan emberektől 
a büntetést, akik lelkiisme-
ret furdalás nélkül lakott te-
rületen kívülre irányítják 
a fürdőzőket (mert ott sza-
bad!), köztük a gyereke-
ket is, ahol sem felügyelet, 
sem gondozott part nincs. 
Ott többszörösen veszélyes 
a Duna a belógó ágak, a víz 
alatti gyökerek, és az isme-
retlen part miatt. Nem be-
szélve arról, hogy a Duna-
part városi területén belül 
fi gyelnek egymásra az em-
berek, és ha valami baj van, 
nagyobb a valószínűsége, 
hogy előbb érkezik a segít-
ség. Nem akarom a rendőr-
ség rátermettségét minősí-
teni, de mikor engem úszá-
sért 40 °C melegben meg-
büntettek, és a csekk átvé-
tele végett felparancsol-
tak egy mólóra, a zsigerből 
büntető „kemény” egyen-
ruhásunknak gondot jelen-
tett a szél miatt egyáltalán a 
kikötés. Árvíz idején ellen-

2013. június 15-től kezdődött 
az évezred árvize Nagymaro-
son és környékén. Mint már ír-
tam róla, bizony megmozdult 
az egész város apraja-nagy-
ja. Nem lehet név szerint min-
denkit megemlíteni, de azért én 
egy embert mégis név szerint 
hozok szóba. Mégpedig István 
atyát. Nemrégen került a mi 
egyházközségünkbe (már két 
éve). Azóta fi atalságának tem-
peramentumával életet hozott 
az egyház életében. Szívén vi-
seli a fi atalok hitéletét, odafi -
gyel az idősekre is. 

Amikor Nagymaroson bekö-
vetkezett a katasztrófa, ő az el-
sők között volt, aki a gátra sie-
tett. Napokig, éjjel-nappal, időt, 
energiát nem kímélve zsákolt, 
homokot hordott, a legnehe-
zebb helyeken is rögtön ott volt. 
Akikkel találkozott, mindenki-
hez volt egy-két vigasztaló sza-
va. Imádkozott, hogy ne legyen 
még nagyobb a baj és az Isten 
segítsen meg minden bajbaju-
tott, segítőkész embert. Meg-
próbált az árvízkárosultak meg-
segítésében is részt venni. Gyűj-
tést rendezett a Karitász segítsé-

Ültessünk kapunk elé is virágot
Kedves Nagymarosi lakosok! 

Nem vagyok egy kritizáló és telefonáló típusú ember, de végtelen 
szomorú tapasztalatom van, amiért tollat kell ragadnom. Végre igazán 
kezd szép várossá alakulni településünk, az önkormányzat sok fárado-
zása már láthatóvá vált. Szépítették az utat, járdát, virágokat ültettek, 
fákat és így igazán az „idegenfogalomnak” is megfelel. 

Amióta én tudom, mindenhol a kapu eleje a ház tulajdonosára tar-
tozik, függetlenül attól, hogy a terület nem a sajátja. Hiszen ha vendé-
ge érkezik, vagy a családja látogatja, akkor is szép, ha rendezett. Ha 
az udvarán szereti a szépet, virágot, remélem kint is szereti, hiszen én 
magamról tudom, évekig növesztgettem bokrokat, csak azért, hogy a 
kapum elejét barátságosabbá tegyem és füvet vágunk sokan, ha nagy 
a szárazság, locsoljuk!

Nagy szeretettel megkérném a marosiakat, ne hagyják elgazosod-
ni ezeket a virágokat és locsolják meg, hisz a virág is élőlény, ráadá-
sul megtérül, mert szépíti a saját házukat, ha bemennek önökhöz. Sze-
retnék külön egy gondos gazdát kiemelni - pedig idős hölgy -, Angyal 
néni kapuja elejét nézzék meg, nem gazos, locsolja a saját növényét is 
még hozzátéve, rendezett.

Kérem, szívleljék meg és tanuljanak tőle, ennyi erő és igyekezett a 
fi atalokban is megvan. Megköszönném a városunk nevében, ha meg-
szívlelnék ezt az áldozatot, hogy igényesebbek legyünk a környeze-
tünkre.

Örülnék neki, ha ezeket a sorokat nem rossz szemszögből néznék, 
hanem egy „jóindulatú” szándéknak városunk és saját érdekünkben!

Tisztelettel:
B. JÁNOSNÉ (ERZSIKE),

AKI IGAZÁN NAGYMAROSINAK ÉRZI MAGÁT 
ÉS MEGSZERETTE A MAROSIAKAT.

ben, amikor a hullámverés 
tilos, száguldoztak a motor-
csónakkal. 

Tél vége felé történt, 
hogy egy nagyon jó ismerő-
söm, barátom úgy vetett vé-
get életének és betegségé-
nek, hogy vízbe ugrott, ahol 
rögtön megállt a szíve, mi-
vel a víz csak 3 °C volt. A 
rév büfében ezt észrevet-
ték és azonnal értesítették a 
rendőrséget. Ők arra hivat-
kozva, hogy téliesítve van 
a hajójuk, nem tudtak segí-
teni. Lejöttek ide a Panorá-
ma parkolóba és távcsővel 
fi gyelték, hogy mikor tű-
nik el az illető (itt még lát-
ni lehetett).  Mikor valaki 
szólt, hogy hívják fel a ré-
vet, hátha ők tudnak még 
segíteni, az egyik rendőr ré-
széről csak legyintés volt a 
reakció. Kérdezem én, mit 
csinálnának akkor, ha rév-
baleset történik? (Akkor is 
kukkerrel néznék az eltűnő 
embereket?)

Egy szó, mint száz, nem 
akarok senki felett pál-
cát törni, de én látom nap, 
mint nap, hogy az embe-
rek a Halasnál lévő „illegá-
lis” strandot teljesen nor-
málisan, békésen, minden 
rendbontás nélkül használ-
ják. Az úszó emberek nem 
a Duna közepén, hanem a 
parttól normális távolság-
ban (probléma esetén is el-
érhető mélységben) élve-
zik a Duna vizének hűsítő 
hatását. Tehát véleményem 
szerint inkább megszeret-
tetni kellene a Dunát min-
den szépségével és veszé-
lyével együtt, nem pedig 
tiltani és büntetni.

Sok nagymarosi lakos 
véleményét próbáltam pa-
pírra vetni.

Tisztelettel
JAKUS MIHÁLY
DUNAI ROZMÁR

Vizes panaszok
gével és nem csak anyagi java-
kat! Segített az újjáépítésben is. 

Megpróbál új színfoltokat 
hozni a város életébe. Vannak, 
akiknek nem nagyon tetszik, 
hogy fogadó órát vezetett be (tet-
te ezt már az árvíz előtt), így pró-
bál rendet teremteni, mivel elég 
sok helyen fordul meg. Kísérletet 
tett arra, hogy ne csak a bajban le-
gyen együtt a város. Tapasztalata-
it megpróbálja a híveivel is meg-
osztani. Például egy új színfoltot 
hozni a város életébe azzal, hogy 
július 27-én Egy vacsora fehér-
ben estet rendezett. Sajnos a ko-
rom és betegségem meggátolt a 
részvételben, ezért nem tudom, 
hogyan sikerült. A legnagyobb 
tiszteletem István atyáé, aki min-
dent megpróbál megtenni, hogy 
közelebb kerüljünk Isten házá-
hoz. Teszi ezt szívvel-lélekkel.

Köszönjük szépen! A jó Is-
ten éltesse erőben, egészségben 
még nagyon sokáig! Ilyen fi atal, 
készséges, lelkiismeretes atya 
még nem volt, aki zsákolt, bon-
tott, épített.

Tisztelettel:
RÓNA RUDOLF

POLGÁRŐR, ’56-OS BAJTÁRS

Még mindig az árvízről
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ÁLLATVÉDÕ 
SOROK

ÉRTESÜLJÖN MUNKÁSSÁGUNKRÓL A HONLAPUNKON: WWW.MATEFOUNDATION.HU 

Néhány hónapja, egy hideg 
téli napon egy kis kutya láto-
gatott iskolánkba. Senki nem 
tudta, honnan jött, kié lehet. 
A kis állat barátságos volt, 
köszönettel fogadta a gyere-
kektől a fi nom falatokat, szí-
vesen játszott velük, és ak-
kor sem sértődött meg, ha ki-
tessékelték az épületből. Né-
hány perc múlva már ismét 
vidáman hancúrozott az ud-
varon, de a tantermekben sem 
viselkedett idegenként. Aztán 
eltűnt. Hová, kihez, fogal-
munk nem volt. Majd néhány 
nap múlva felbukkant, a gye-
rekek nagy örömére. Aztán a 
kis kóborló egyszer betért a 
szomszéd kertbe is, gondol-
ta, körülnéz. 

A Lukács házaspárnak, 
Editnek és Józsinak azon-
nal megtetszett a kis jöve-
vény, és úgy döntöttek, be-
fogadják. A Jockey, Sanyi 
vagy Jonny nevekre hallga-
tó kiskutya köszönte a va-
csorát, a meleg szállást, majd 

reggel egy alkalmas pillanatban 
távozott. Hiába keresték, sen-
ki nem tudott róla semmit. Is-
mét eltelt néhány nap, és mintha 
mi sem történt volna, megérke-
zett. Evett, ivott, aludt és távo-
zott. Lukácsék nem tudták mi-
tévők legyenek. Nagyon meg-
szerették, hiányzott nekik a kis 
házőrző, no de teljesen jogosan 
egy hűséges kis társat szerettek 
volna, nem pedig egy ilyen csa-

vargót. Már azon voltak, hogy 
hoznak egy kutyát a menhely-
ről, mikor Jonny / már véglege-
sen ezt a nevet kapta/ újfent fel-
bukkant. Látogatása a koreográ-
fi a szerint zajlott, annyi különb-
séggel, hogy töltött néhány na-
pot egy másik családnál is, ahol 
megfürdették, orvoshoz vit-
ték, a gyerekek boldogok vol-
tak, sőt akadt két játszótársa is, 
majd onnan is odébbállt.Eltelt 

jó néhány hét, mire jobb be-
látásra tért. Rájött, hogy még-
iscsak jobb egy biztos otthon, 
ahol családtag lehet. Bűnbá-
natról ugyan szó sem volt, de 
visszaballagott Lukácsékhoz, 
és...maradt.

Eleinte tett néhány apró 
kört a környéken, de gyorsan 
visszatalált. Esténként boldo-
gan várja gazdáját, büszkén " 
áll be" az autóban, reggelente 
megy bevásárolni, szombaton-
ként a piacra, és azt sem bánja, 
hogy pórázon van. Igazi szere-
tő családra talált. Igaz, hogy az 
udvarban van egy ősellenség, 
egy cica, és még nem tudták 
eldönteni, ki az úr a háznál, de 
már nem haragosok. Jonnynak 
a gyerekektől sem kellett tel-
jesen megválnia, minden nap 
üdvözölheti őket, amikor az 
ebédlőbe mennek, és a gyere-
kek boldogok, hogy Jockey-t! 
ahogy ők nevezték/ befogad-
ták. Már kapott oltást, chipet, 
melynek költségeit a Máté 
Alapítvány támogatta.

Bárcsak ilyen jól alakulna 
minden kidobott kis állat sor-
sa!      

HEINCZNÉ  CSERNI  KATALIN

Néhány ház körül előforduló veszélyt  jelentő dologra és nyári aktualitásra szeretném felhívni a fi gyelmet, néhány véletlen baleset biz-
tosan elkerülhető kis odafi gyeléssel!

- Horgászat után tegyük el zárt helyre a felszerelést. Gyakran operálunk ki horgokat állatokból
- Az édesség, csokoládé nem kutya táplálék, mérgezést, cukorbetegséget okozhat akár elhullást is okozhat
- Üvegdarabok, konzervdobozok, kiálló csavarvégek komoly sérüléseket okozhatnak
- Nyári melegben az ételmaradékok könnyen romlanak, gyakoriak az ételmérgezések. Csak friss eledelt adjunk az állatoknak!
- A szúnyogok nemcsak minket bántanak, a kutyák is szenvednek tőlük.  Rengeteg bőrgyulladás indul ki az elkapart csípé-
sekből. Használjunk szúnyog és légyriasztó szereket!
- A permetezőszerek ne jussanak a kutya itató-etető táljába, permetezés után minden kerüljön vissza védett helyre! Ugyanígy 
fi gyeljünk a rágcsálóírtó és csigaölő szerekre!
- Minden héten varrunk kutyákat vaddisznók miatt. Ne engedjük őket szabadon az erdei sétán!
- A tűző napon mindenki hőgutát kap, kutyák is, gondoskodjunk hűsölési lehetőségről, friss víz korlátlanul legyen előttük!
- Idős kutyákat könnyen beköpnek a legyek, fi gyeljünk rájuk!
- Az esti enyhülésben sokan sétálnak a Duna-parton kutyájukkal. Használjunk pórázt! Minden héten történnek kutyavereke-
dések, amelyek többször végzetes kimenetelűek!
- Egyre több kertben található medence, kerti tó. A kutyák szívesen mártóznak egyet a kánikulában. Gondoljuk végig, ki is 
tudnak jönni a meredek parton???

DR. DROBILICH JÁNOS

AUGUSZTUS: A VIHAROK, DÖRGÉS-VILLÁMLÁS ÉS TÜZIJÁTÉKOK IDEJE! Sok kutya retteg, pánik-
ba esik ilyenkor, ennnek következtében  elrohanhat, átugorhat a kerítésen, balesetet okozhat. Van amelyik el is pusztulhat, külö-
nösen az amelyik láncra kötve nem tud elmenekülni! Kérjük a felelős gazdikat hogy, a vihar vagy tüzijáték tartamára,  helyez-
zék kutyáikat zárt térbe. 

A kiskutya, akinek malaca van
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A művelődési ház programjai
Augusztus-szeptember

Nagymaros
Nagymaros Város 

Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Nagymaros Város 
Képviselő-testülete

2626 Nagymaros, Fő tér 5. 
Telefon: 27/595-100, 

fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői 

munkák: 
Dunapress Multimédia Bt 

2626 Nagymaros, 
Mihályhegy u. 6.

Felelős szerkesztő: 
Furucz Anita

 (ujsag@invitel.hu)
Levelezési cím: 

2601 Vác, Pf. 64. 
Telefon: 27/316-100, 

fax: 305-581

HIRDETÉSEK 
ÉS KÉZIRATOK 

LEADÁSA A HIVATAL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN!

Anyakönyvi hírek

RENDELÉSI IDŐ:     
HÉTFŐ: 16-18 ÓRÁIG    
KEDD: 16-18 ÓRÁIG

SZERDA: 8-10 ÓRÁIG

CSÜTÖRTÖK: 16-18 ÓRÁIG

PÉNTEK: 8-10 ÓRÁIG, 16-18 ÓRÁIG

SZOMBAT: 10-12 ÓRÁIG

RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL TELEFONOS EGYEZTETÉSSEL FOGADOM

BETEGEIMET, VÉGZEM A MŰTÉTEKET, KISZÁLLÁST VÁLLALOK. 

WWW.KUTYAKANYAR.HU • LAPALY@KUTYAKANYAR.HU

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Dr. Drobilich János állatorvos

Nagymaros, Radnóti M. u.  1.
06-20/468-2846

Városközpontban üzlethelyiség kiadó! 
Tel.: 06-30/962-3302

Születtek: Cseri István és Révész Zsanett lánya: Viktó-
ria Laura, Gáncs Viktor és dr. Simsay Laura fi a: Balázs

Házasságot kötöttek: Heisz Gyula és Wohner Zsófi a, 
Pintér Gergő és Hangrád Beatrix

Elhaláloztak: Zoller Isván, Rosenberger Ferenc 
Henrich, Jele Gáborné sz. Psenák Julianna, Heincz 
Sándorné sz. Bogdány Gizella

A PÁRKÁNYI ALKOTÓ KÖR képzőművészeti kiállí-
tása nyitva: augusztus 15-ig, naponta 14-18 óráig

Aug. 14. de:   vásár (vegyes)
Aug. 14. de:   bababörze
Aug. 15. de:   vásár (angol használt ruha)
Aug. 19. 18.30 óra: "Nagymaroson élő, 
   Nagymaroshoz kötődő" 
   alkotóművészek   kiállításának 
   megnyitója. A kiállítás 
   megtekinthető: augusztus 30-ig
Aug. 29. de:          vásár (vegyes)
Aug. 29. 14-15-ig: látásvizsgálat 
Szept. 02. 17,00    Városi nyugdíjasklub - 
   kezdő klubfoglalkozás
Szept. 03. 14-16-ig: vásár (vegyes)
Szept. 11. de:        vásár (angol használt ruha)
Szept. 14.            Képzőművészeti kiállítás - 
   "Négyek"

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÖS 
KÉPVISELET ELLÁTÁSÁRA

KÖZÖS KÉPVISELŐT keres megbízható könyvelői háttér-
rel a Dunakanyar Lakópark Társasház (2626 Nagymaros, Fel-
sőmező u. 1.) 13 ezer négyzetméter telek, 5 ezer négyzetmé-
ter parkosított terület, 20 téglaépület, 40 lakás, medence, au-
tomata öltözőrendszer).

A pályázatban kérjük feltüntetni:
- szakmai múltját;
- jelenleg kezelt társasházainak számát;
- referenciát;
- szakmai elképzelését (pl. közös költség, tartozások kezelése);
- javadalmazási igényét.
Előnyt jelent:
- tapasztalat épület felújítási pályázat lebonyolításában.
Amennyiben kérdése van, ezt jelezze a dlpnagymaros@

gmail.com címen.
A pályázat beküldési határideje: 2013. augusztus 25. a 

dlpnagymaros@gmail.com címre küldve.
A pályázók személyes meghallgatása: 2013. szeptember 6. 

délután.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a rokonoknak, ba-
rátoknak, ismerősöknek, akik szeretett feleségem, édes-
anyánk, nagymamánk, KÉKESI JÁNOSNÉ temetésén, 
gyászmiséjén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, vég-
ső nyughelyére koszorút helyeztek.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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